
জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 

নম্ব 

প্রার্থীর নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

বগুড়া 1 PD035290

86150

80001 জমাছা: ডিউডল খাতুন জমা: রাসেল খান, ডি এ টু ডি, আইডে, পুডলি 

জেডলকম, জেি জকায়াোে ত, ঢাকা , ঢাকা , বগুড়া - 

রাোরবাগ,

বগুড়া 2 PD035290

82455

80002 জমা: ইমরান জোসেন মডেষাবান, মডেষাবান, মডেষাবান, মডেষাবান, 

গাবর্লী, গাবর্লী, বগুড়া - ৫৮২০

বগুড়া 3 PD035290

82030

80003 জমাঃ ওোমান গডন 8 নং ওয়াি ত, িাইকিাড়া, োডরয়াকাডি, 

োডরয়াকাডি, োডরয়াকাডি, োডরয়াকাডি, বগুড়া - 

5830

বগুড়া 4 PD035290

810744

80004 জমাঃ ডমোনুর রেমান োডেদুর রেমান মডেলা কসলে জরাি, দডিন 

জগাদার িাড়া, ১৫ নং ওয়াি ত বগুড়া জিৌরেভা, 

বগুড়া, বগুড়া েদর, বগুড়া েদর, বগুড়া - ৫৮০০

বগুড়া 5 PD035290

812376

80005 তুষার আেসেদ ০৮, নবাদড়ী, োডরয়াকাডি, োডরয়াকাডি, 

োডরয়াকাডি, োডরয়াকাডি, বগুড়া - ৫৮৩০

বগুড়া 6 PD035290

812498

80006 জমাঃ োডববর জোসেন 04, জখার্দ্ত বলাইল , োেসিরপুর, োেসিরপুর, 

োডরয়াকাডি , োডরয়াকাডি , বগুড়া - 5830

বগুড়া 7 PD035290

813111

80007 জমাঃ জরাকনুজ্জামান কুন্ডাগ্রাম, কুন্ডাগ্রাম, ৪নং কুন্ডাগ্রাম, কুন্ডাগ্রাম, 

আদমডদঘী, আদমডদঘী, বগুড়া - ৫৮৮১ েংসিাডির্

বগুড়া 8 PD035290

810145

80008 উসিন চন্দ্র 14, Tatoliya, Dupchanchia, 

Karamjee, Dupchanchia, 

Dupchanchia, বগুড়া - 5880

বগুড়া 9 PD035290

811240

80009 জমাছাঃ জোেনা খাতুন ভবন-১, রুম-২৯, আর্থ ত-োমাডেক অবকাঠাসমা 

ডবভাগ, স্বাস্থ্য উইং, িডরকল্পনা কডমিন, 

িডরকল্পনা মন্ত্রণালয়।, র্ালর্লা, প্রস ােয নয়, 

জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা 
বগুড়া 10 PD035290

810896

80010 জমা:আব্দুল োডলম জভলুর িাড়া বাোর, জভলুর িাড়া, জোড়গাছা, 

জভলুর িাড়া, জোনার্লা, জোনার্লা, বগুড়া - 

৫৮২৬

বগুড়া 11 PD035290

81429

80011 জমাোেদ মাসুদ িারসভে বাো-১৫, জরাি- ০৩, ব্লক- ডে, ডমরপুর-১২, ০২, 

িল্লবী, িল্লবী, িল্লবী, বগুড়া - ১২১৬

বগুড়া 12 PD035290

83280

80012 ডলয়াকর্ জোসেন না, িদ্মিাড়া, িাকুল্লা /02, হুয়াকুয়া, জোনার্লা, 

জোনার্লা, বগুড়া - 5826

বগুড়া 13 PD035290

82538

80013 জমাঃ ওয়াডেদ আলী ৫ নম্বর, ডনডিন্তপুর, নারেট্ট, কােীিাড়া , কাোলু, 

কাোলু, বগুড়া - ৫৮৮০

বগুড়া 14 PD035290

811742

80014 মুডি আিার ০, ডবশ্বেডরগাছা, ডবশ্বেডরগাছা, ডবশ্বেডরগাছা, ধুনে, 

ধুনে, বগুড়া - ৫৮৫০

গণপ্রোর্ন্ত্রী বাংলাসদি েরকার

িডরকল্পনা ডবভাগ

প্রিােন অডিিাখা-৩

ডবষয়ঃ  অডিে েোয়ক িসদ ডনসয়াসগর ডনডমত্ত েংসিাডির্ প্রসবিিসের র্াডলকা



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 

নম্ব 

প্রার্থীর নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

বগুড়া 15 PD035290

84661

80015 জমা: রডবউল ইেলাম িীর্লাই, িীর্লাই, মুরইল, কাোলু, কাোলু, 

কাোলু, বগুড়া - ৫৮৭০

বগুড়া 16 PD035290

80451

80016 জমা: নেরুল ইেলাম ৮৯/৯, িাইকিাড়া েরকাডর জকায়াোর , 

জোলারবাগ, ১২, ডমরপুর, ডমরপুর, ডমরপুর, বগুড়া -

 ১২১৬

বগুড়া 17 PD035290

84965

80017 ইেমাইল জোসেন প্র সে: িারমীন আিার, ব্লক নং-১১, কি নং-

০৪, -, জিসরবাংলা কডমিন চত্তর, জিসরবাংলা 

নগর, জিসরবাংলা নগর, বগুড়া - ১২০৭

বগুড়া 18 PD035290

84398

80018 জমাঃ র্াসরক রেমান ভবন # জবলী, ফ্ল্যাে # ৬০২, আগারগাঁও, 

র্ালর্লা, ওয়াি ত # ২৮, জমােেদপুর, 

জমােেদপুর, জমােেদপুর, বগুড়া - ১২০৭

বগুড়া 19 PD035290

83705

80019 ডবউটি রানী জবাদলা, জবাদলা, িারইল, ডবলকৃষ্ণপুর, রানীনগর, 

রানীনগর, বগুড়া - ৬৫৯০

বগুড়া 20 PD035290

811759

80020 জমাছাঃ রুডম খাতুন ০, কৃষ্ণপুর  মুনা িাড়া , িাে বসিগী, জিরপুর, 

জিরপুর, জিরপুর, বগুড়া - ৫৮৪০

বগুড়া 21 PD035290

810507

80021 মাডেতয়া আিার োবগ্রাম , োবগ্রাম , োবগ্রাম , োবগ্রাম , বগুড়া 

েদর, বগুড়া েদর, বগুড়া - ৫৮০০

বগুড়া 22 PD035290

811684

80022 জমা: িেসল রাব্বী প্রস ােয নয় , চকরামপুর , কাগইল , কাগইল , 

গাবর্লী , গাবর্লী , বগুড়া - ৫৮২০

বগুড়া 23 PD035290

84964

80023 জমাঃ িাডেন আলম প্র সে: ইউসুব আলী, ব্লক নং-১১, কি নং-০৪, -, 

িডরকল্পনা কডমিন চত্তর, জিসরবাংলা নগর, 

জিসরবাংলা নগর, বগুড়া - ১২০৭

বগুড়া 24 PD035290

813128

80024 জমাঃ মােফুোর রেমান কসলে - আোিাড়া, ডিডেপুর, ডদগদাইড়, এে.এ 

কসলে, জোনার্লা, জোনার্লা, বগুড়া - ৫৮২১

বগুড়া 25 PD035290

84754

80025 জমাঃ আডরফুল ইেলাম প্রস ােয নয় , জবসোড়া  দডিণ িাড়া , ২১নং 

ওয়াড়ত ,বগুড়া জিৌরেভা । , মাদলা , িােোোনপুর 

, িােোোনপুর , বগুড়া - ৫৮০০

বগুড়া 26 PD035290

85147

80026 জমাঃ রাসেন ডময়া প্রস ােয নসে, নওদাবগা, জোড়গাছা, 

এে.এ.কসলে , জোনার্লা, জোনার্লা, বগুড়া - 

5821

বগুড়া 27 PD035290

810500

80027 জমাঃ ওেমান গডণ প্রস ােয নসে, জোসেনপুর, রাসমশ্বরপুর, 

নাড়ুয়ামালা, গাবর্লী, গাবর্লী, বগুড়া - 5820

বগুড়া 28 PD035290

89454

80028 জমাঃ োসগরুল ইেলাম ইউসুবপুর িাড়া , বানডদঘী , এরুডলয়া , এরুডলয়া , 

বগুড়া েদর , বগুড়া েদর , বগুড়া - ৫৮০০

বগুড়া 29 PD035290

82790

80029 ডমসলানা খাতুন লুৎির রেমান, ডবলচািড়ী, এলাঙ্গী, ডবলচািড়ী, 

ধুনে, ধুনে, বগুড়া - ৫৮৫০

বগুড়া 30 PD035290

812950

80030 কৃষ্ণ চন্দ্র রায় 0, ডচল্লীিাড়া, ডদগদাইড়, কর্প তর, জোনার্লা, 

জোনার্লা, বগুড়া - 5821



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 

নম্ব 

প্রার্থীর নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

বগুড়া 31 PD035290

82843

80031 োডর্থ রায় প্রস ােয নয় , গােী িালিা , ১৫নং ওয়াি ত , বগুড়া 

, বগুড়া েদর , বগুড়া েদর , বগুড়া - ৫৮০০

বগুড়া 32 PD035290

812251

80032 জমাঃ িাডেন আলম প্র সে: ইউসুব আলী, আইএমইডি, ব্লক নং-১১, 

িডরকল্পনা মন্ত্রণালয়, -, জিসরবাংলা নগর, 

জিসরবাংলা নগর, জিসরবাংলা নগর, বগুড়া - ১২০৭

বগুড়া 33 PD035290

83048

80033 জমাঃ জমেবাে  উর্দ্ীন ৫ নম্বর, ডনডিন্তপুর , নারেট্র , কােীিাড়া, কাোলু 

, কাোলু , বগুড়া - ৫৮৮০

বগুড়া 34 PD035290

80723

80034 আোদুল ইেলাম প্রস ােযনয়, িার ভবানীপুর, িার ভবানীপুর, 

খামারকাডি, জিরপুর, জিরপুর, বগুড়া - 5840

বগুড়া 35 PD035290

83943

80035 জমাছা:োনডেদা আিার ফূলডদঘী র্পব তিাড়া, ফূলডদঘী র্পব তিাড়া, ১৩ নং, 

বগুড়া, িাোোনপুর, িাোোনপুর, বগুড়া - ৫৮০০

বগুড়া 36 PD035290

811558

80036 জমাঃ িাডেম আলম না, িারসদবিাঙ্গা, কুতুবপুর, মথুরািাড়া, 

োডরয়াকাডি, োডরয়াকাডি, বগুড়া - 5831

বগুড়া 37 PD035290

811401

80037 জমসেদী োোন বীরগ্রাম, বীরগ্রাম, খরনা, খরনা, িাোোনপুর, 

িাোোনপুর, বগুড়া - ৫৮০০

বগুড়া 38 PD035290

810502

80038 জমাঃ ডমনোে উডর্দ্ন আলীগ্রাম, আলীগ্রাম, বুডড়গঞ্জ, ডবোর োে, 

ডিবগঞ্জ, ডিবগঞ্জ, বগুড়া - ৫৮১০

বগুড়া 39 PD035290

85077

80039 রুিছানা খাতুন বাো-০৭, োলশুকা, জখাট্টািাড়া, জবাোইল, 

িাোোনপুর, িাোোনপুর, বগুড়া - ৫৮০১

বগুড়া 40 PD035290

811433

80040 িাসরভে আকি Basa12 Road4/2, Paschim 

Alohali, Dupchanchia, 

Dupchanchia, Dupchanchia, 

Dupchanchia, বগুড়া - 5880
বগুড়া 41 PD035290

83559

80041 জমাঃ েঞ্চয় ডময়া ০৮, দেিাড়া, ফুলবাড়ী, ডনউ জোনার্লা, 

োডরয়াকাডি, োডরয়াকাডি, বগুড়া - ৫৮৩০

বগুড়া 42 PD035290

86966

80042 জমাঃ জোসেল ডময়া জোনারায়, জোনারায়, জোনারায়, জোনারায়, 

গাবর্লী, গাবর্লী, বগুড়া - ৫৮২১

বগুড়া 43 PD035290

812778

80043 জমা: সুলর্ান আলম ঘুঘৃ  ুমারী, ঘুঘৃ  ুমারী মধ্যিাড়া (ডেল্লুর রেমান 

েরকাসরর বাডড়), চিনবাইিা, চিনবাইিা , 

োডরয়াকািী, োডরয়াকািী, বগুড়া - ৫৮৩১

বগুড়া 44 PD035290

82360

80044 জমাছাঃিামছুন নাোর জোবোন ডভলা, বড় চাঙ্গইর , ৪নং  র্থালর্া 

মাঝগ্রাম, জছাে চাঙ্গইর, নিীগ্রাম, নিীগ্রাম, বগুড়া 

- ৫৮৮১

বগুড়া 45 PD035290

81313

80045 জমাঃ িরোদ জোসেন প্রস ােয নয়, উেগ্রাম, নাংলু োে, নাংলু োে, 

গাবর্লী, গাবর্লী, বগুড়া - ৫৮০০

বগুড়া 46 PD035290

82990

80046   জমা : ডমোনুর রেমান িাইকুর র্লী, িাইকুর র্লী, দূগ তাোো(০৫),  

োর্ীবািা, গাবর্লী, গাবর্লী, বগুড়া - ৫৮২০
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বগুড়া 47 PD035290

82181

80047 জমাঃ আব্দুর রেমান -, রায়নগর, রায়নগর, ডিবগঞ্জ, ডিবগঞ্জ, ডিবগঞ্জ, 

বগুড়া - ৫৮১০

বগুড়া 48 PD035290

812954

80048 জখাকন চন্দ্র রায় 0, চারালকাডি, ডদগদাইড়, মডেচরণ োে, 

জোনার্লা, জোনার্লা, বগুড়া - 5821

বগুড়া 49 PD035290

810498

80049 জমাছাঃ ডিডরন আিার োর্টিকডর , োর্টিকডর , জনিালর্লী , 

জনিালর্লী , গাবর্লী , গাবর্লী , বগুড়া - ৫৮২০

বগুড়া 50 PD035290

83637

80050 োসেদুর রেমান korojbari, korojbari, 

adamdighi, bisiyea, 

adamdighi, adamdighi, বগুড়া - 

5890
বগুড়া 51 PD035290

85688

80051 জমা: জর্ৌডিকুল ইেলাম প্রস ােয নয়, েদ্ধনকুটি (িডিম িাড়া), জোনারায়, 

জোনারায়, গাবর্লী, গাবর্লী, বগুড়া - ৫৮২১

বগুড়া 52 PD035290

83166

80052 জমাছা: স্বপ্না খাতুন কালুিাংগা, কালুিাংগা, জনিালর্লী, জনিালর্লী, 

গাবর্লী, গাবর্লী, বগুড়া - ৫৮২১

নাসোর 53 PD035290

80850

80053 জমাঃ আলী জোসেন প্রস ােয নয় , শ্রীরামপুর , জিরসকাল , জিরসকাল , 

ডেংড়া, ডেংড়া, নাসোর - ৬৪৫০

নাসোর 54 PD035290

86820

80054 আে াব উল্লাে োঁেমারী, োঁেমারী, মডিিা, কাডছকাো , 

গুরুদােপুর, গুরুদােপুর, নাসোর - 6630

নাসোর 55 PD035290

87251

80055 জমাঃ নেরুল ইেলাম বামনিাঙ্গা, বামনিাঙ্গা, ২ নং জর্বাডড়য়া , 

ছার্নী, নাসোর েদর, নাসোর েদর, নাসোর - 

৬৪০০

নাসোর 56 PD035290

83220

80056 জমাঃ জোসেল রানা নারায়নপুর জরাি, নারায়নপুর, ৬নং জগািালপুর 

ইউডনয়ন িডরষদ, গড়মাটি, বড়াইগ্রাম, বড়াইগ্রাম, 

নাসোর - ৬৪২৩

নাসোর 57 PD035290

81884

80057 জমা: আডিক ইকবাল ঢাকা বহুভাষী োঁেডলডি জট্রডনং জেন্টার , 

আগারগাঁও, র্ালর্লা, ১৬, জমাোেদপুর, জিসর 

বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, নাসোর - ১২০৭

নাসোর 58 PD035290

86790

80058 জমাঃ রুহুল আডমন ডবশ্বাে রায়ডেংেপুর, রায়ডেংেপুর, ০৪ নং ডিিরুল 

ইউডনয়ন, িাঙ্গািাড়া, নলিাঙ্গা, নলিাঙ্গা, নাসোর 

- ৬৪০০

নাসোর 59 PD035290

82272

80059 জমাঃ রডবন জোসেন -, কুডড়য়ািাড়া, ৬নং কাফুডরয়া, িীরগঞ্জ, নাসোর 

েদর, নাসোর েদর, নাসোর - 6400

নাসোর 60 PD035290

86815

80060 রডিকুল ইেলাম রায়ডেংেপুর, রায়ডেংেপুর, ০৪ নং ডিিরুল 

ইউডনয়ন, িাঙ্গািাড়া, নলিাঙ্গা, নলিাঙ্গা, নাসোর 

- ৬৪০০

নাসোর 61 PD035290

84678

80061 জদসলায়ার জোসেন িারসকাল, িারসকাল, মাঝগাঁও, বড়াইগ্রাম, 

বড়াইগ্রাম, বড়াইগ্রাম, নাসোর - ৬৪৩২

নাসোর 62 PD035290

85190

80062 চাঁদ জমাোোদ নাই, মডিিা মাঝিাড়া, মডিিা/02, ডিকারপুর, 

গুরুদােপুর, গুরুদােপুর, নাসোর - 6440



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 

নম্ব 

প্রার্থীর নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

নাসোর 63 PD035290

810759

80063 জমাঃ িামীম আোসেদ N/A, জোলার কাডি, ০৫ নং বড় েডরিপুর, 

নাসোর, নাসোর েদর, নাসোর েদর, নাসোর - 

৬৪০০

নাসোর 64 PD035290

812642

80064 োকাডরয়া চাঁদপুর , চাঁদপুর , কাফুডরয়া, িীরগঞ্জ, নাসোর 

েদর, নাসোর েদর, নাসোর - ৬৪০০

নাসোর 65 PD035290

88163

80065 জগািাল কুমার ১০৩২, চকপুর , ৩নং, চকপুর, ডেংড়া, ডেংড়া, 

নাসোর - ৬৪৫০

নাসোর 66 PD035290

84565

80066 র্াছডলম  আলম ৬৯১৪৪২৮০৫১৪৬, চংধুিইল দাঁড়িাড়া, ৩নং 

চংধুিইল, আব্দুলপুর , লালপুর , লালপুর , নাসোর -

 ৬৪২২

নাসোর 67 PD035290

84884

80067 জমা: আব্দুর রেমান ৬৯১৪৪২৮০৭৮৬৯, জিাকিা,  ৩ নং চংধুিইল, 

আব্দুলপুর , লালপুর, লালপুর, নাসোর - ৬৪২২

নাসোর 68 PD035290

83736

80068 জমা: আডরি জোসেন মধুবাড়ী, মধুবাড়ী, জগািালপুর জিৌরেভা, ৬ নং 

ওয়াি ত, জগািালপুর, লালপুর, লালপুর, নাসোর - 

৬৪২০

নাসোর 69 PD035290

83356

80069 জমাঃ োোন র্াডরি মধুবাড়ী, মধুবাড়ী, মধুবাড়ী-০৬, জগািালপুর, 

লালপুর, লালপুর, নাসোর - ৬৪২০

নাসোর 70 PD035290

812611

80070 জমাঃ রডবন জোসেন একিালা, একিালা, ২ নং জর্বাডড়য়া, নাসোর, 

নাসোর েদর, নাসোর েদর, নাসোর - ৬৪০০

নাসোর 71 PD035290

85870

80071 জমাঃ আসনায়ার জোসেন ব্লক নং-২, কি নং-২৭ (৩য় র্লা), কা তক্রম 

ডবভাগ, িডরকল্পনা মন্ত্রণালয়, জমাোেদপুর, 

জিসরবাংলা নগর, জিসরবাংলা নগর, নাসোর - 

১২০৭
নাসোর 72 PD035290

86691

80072 মাঃ মােমুদ োোন েব জকয়ার, 236, োডলমা ম্যানিন, আগার গাঁও 

র্ালর্লা, জিসর বাংলা নগর ঢাকা-1207, 

আগারগাঁও র্ালর্লা,  জিসর বাংলা নগর, 

জমাোেদপুর, ডমরপুর, ডমরপুর, নাসোর - 1207
নাসোর 73 PD035290

84652

80073 জমাঃ আব্দুে েবুর ৯২, িামাডনয়ািাড়া, ০৬নং ওয়াি ত, বড়াইগ্রাম, 

বড়াইগ্রাম, বড়াইগ্রাম, নাসোর - ৬৪৩২

নাসোর 74 PD035290

85767

80074 জমা : োর্দ্াম জোসেন জমা : োর্দ্াম জোসেন, নিীকুো, দয়ারামপুর, 

দয়ারামপুর, বাগাডর্িাড়া, বাগাডর্িাড়া, নাসোর - 

৬৪৩১

নাসোর 75 PD035290

85063

80075 জমাঃ োইফুল ইেলাম ৯৩/১-এ, েরদার কমসেক্স, ডদ-মুন কমাডি তয়াল 

ইনডিটিউে, আগারগাঁও, র্ালর্লা, আগারগাঁও, 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, নাসোর - ১২০৭

নাসোর 76 PD035290

810288

80076 জগৌর চন্দ্র বোক ২২২, ডনচাবাোর , ৬, নাসোর, নাসোর, নাসোর, 

নাসোর - ৬৪০০

নাসোর 77 PD035290

87664

80077 মডনরুল ইেলাম প্র সে: রডবউল কডরম, দ্বাডরকুিী (ইন্দ্রািাড়া), 

১নং, রাসমশ্বরপুর, বড়াইগ্রাম, বড়াইগ্রাম, নাসোর - 

৬৬৩০

নাসোর 78 PD035290

81292

80078 জমাঃ জদাদুল কাসয়ে চন্দ্রকলা, চন্দ্রকলা, জর্বাডড়য়া, ছার্নী, নাসোর 

েদর, নাসোর েদর, নাসোর - ৬৪০০
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নাসোর 79 PD035290

81209

80079 জমাছা: ইেরার্ োোন চকসগায়াি, চকসগায়াি, ০৪, র্মালর্লা, 

বাগাডর্িাড়া, বাগাডর্িাড়া, নাসোর - ৬৪১০

নাসোর 80 PD035290

85774

80080 জমা : েেীব ইেলাম জমা : েেীব ইেলাম, নিীকুো, দয়ারামপুর, 

দয়ারামপুর, বাগাডর্িাড়া, বাগাডর্িাড়া, নাসোর - 

৬৪৩১

নাসোর 81 PD035290

87595

80081 জমাঃ আব্দুর রডিদ ২৪০/১, মধ্য েলিা , েলিা , ৬ নং ওয়াি ত, 

বড়াইগ্রাম, বড়াইগ্রাম, বড়াইগ্রাম, নাসোর - ৬৪৩২

নাসোর 82 PD035290

84557

80082 জমাঃ রডবন আলী মাডড়য়া, মাডড়য়া, ১নং িাঁকা ইউডনয়ন 

িডরষদ/০৬, জলাকমানপুর, বাগাডর্িাড়া, 

বাগাডর্িাড়া, নাসোর - ৬৪১০

নাসোর 83 PD035290

81129

80083 আব্দুে োলাম KOLIGRAM, KOLIGRAM, 

GUNAIKHARA, DHORAIL, 

SINGRA, SINGRA, নাসোর - 6400

নাসোর 84 PD035290

88637

80084 উসে োলমা দডিন লালপুর, দডিন লালপুর, ১ নং লালপুর, 

লালপুর, লালপুর, লালপুর, নাসোর - ৬৪২১

নাসোর 85 PD035290

812660

80085 জমাঃ িডরফুল ইেলাম বামনিাঙ্গা, বামনিাঙ্গা, ২ নং জর্বাডড়য়া, ছার্নী, 

নাসোর েদর, নাসোর েদর, নাসোর - ৬৪০০

নাসোর 86 PD035290

87555

80086 তুষার আেসমদ ব্লক নং-২, কি নং-২৭ (৩য় র্লা), কা তক্রম 

ডবভাগ, িডরকল্পনা মন্ত্রণালয়, জমাোেদপুর (োব-

জিাি অডিে: িডরকল্পনা কডমিন চত্বর), 

জিসরবাংলা নগর, জিসরবাংলা নগর, নাসোর - 
েয়পুরোে 87 PD035290

89342

80087 র্ানভীন িারভীন বাড়ী নং ১৪, জরাি নং ০৫, োরাইল, ৭ নং ওয়াি ত, 

েয়পুরোে, েয়পুরোে, েয়পুরোে, েয়পুরোে - 

৫৯০০

েয়পুরোে 88 PD035290

85441

80088 জমা: আবু োির ডেডর্দ্ক ডদ মুন কমাডি তয়াল ইনডিটিউে, 93/1-এ, 

েরদার কমসেক্স, র্ালর্লা, আগারগাঁও, 

আগারগাঁও, জিসরবাংলা নগর, জিসরবাংলা নগর, 

েয়পুরোে - 1207
েয়পুরোে 89 PD035290

82665

80089 জমা: র্াইফুর রেমান কালাই, কালাই র্পব তিাড়া, কালাই জিৌরেভা, 

কালাই, কালাই, কালাই, েয়পুরোে - 5930

েয়পুরোে 90 PD035290

88828

80090 জমাোেদ ইয়াডেন আল 

আরািার্

কামরুল োসেসবর বাড়ী, বাডের জেংড়া (ডনঝুমবাগ, 

বাইতুল জকাবা মেডেে েংলগ্ন), োরুলীয়া, 

োরুলীয়া, জিমরা, জিমরা, েয়পুরোে - ১৩৬১

েয়পুরোে 91 PD035290

85556

80091 জমাঃ নেরুল ইেলাম চ-৭৪, জোসেন মাসকতে, উত্তর বাড্ডা, ২১, গুলিান , 

বাড্ডা , বাড্ডা , েয়পুরোে - ১২১২

েয়পুরোে 92 PD035290

810024

80092 জমাঃ আব্দুর রউি রউি মডঞ্জল , কডলঙ্গা, বড়াইল, ডেিা কেবা, 

জির্লাল, জির্লাল, েয়পুরোে - ৫৯২০

েয়পুরোে 93 PD035290

810962

80093 জমাঃ োলাে উডর্দ্ন প্রস ােয নয়, বের্লী বাোর, ডর্লাবদুল, ০১ নং 

ওয়াি ত, জির্লাল জিৌরেভা, বাডনয়ািাড়া, 

জির্লাল, জির্লাল, েয়পুরোে - ৫৯০০

েয়পুরোে 94 PD035290

811932

80094  জগালাম রব্বানী ডেিইল, ডেিইল, কুসুম্বা, কুসুম্বা, িাঁচডবডব, 

িাঁচডবডব, েয়পুরোে - 5910



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 

নম্ব 

প্রার্থীর নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

েয়পুরোে 95 PD035290

84573

80095 জমাঃ র্ােডিন মাঝো র্াে জমাঃ র্ােডিন মাঝো র্াে , জেযাডর্ কমাডি তয়াল 

জেন্টার ডব,৯৩ মাডলবাগ জচৌধুরী িাড়া ঢাকা-১২১৯, 

২৩, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, েয়পুরোে - 

১২১৯
েয়পুরোে 96 PD035290

84985

80096 এ.টি.এম. জমাডমনুল রডিদ প্র সে: মামুনুর রডিদ, ব্লক নং-১১, কি নং-০৬, -

, জিসরবাংলা কডমিন চত্তর, জিসরবাংলা নগর, 

জিসরবাংলা নগর, েয়পুরোে - ১২০৭

েয়পুরোে 97 PD035290

87514

80097 জমাঃ িলাি জোসেন রুডকিীপুর, রুডকিীপুর, ১নং রুডকিীপুর ইউডনয়ন, 

ওয়াি ত নং-০১ , োমালগঞ্জ, আসেলপুর, 

আসেলপুর, েয়পুরোে - ৫৯৪১

েয়পুরোে 98 PD035290

84332

80098 জমা:িাোরুল ইেলাম জোনািাড়া , জোনািাড়া , ৬নং জমাোেদপুর 

ইউডি/০২ নং ওয়াি ত , ডবনিারা , িাঁচডবডব , 

িাঁচডবডব , েয়পুরোে - ৫৯১০

েয়পুরোে 99 PD035290

810462

80099 জমাঃ আল আডমন উত্তর িাড়া, দািড়া উত্তর িাড়া, তুলডিগঙ্গা, 

জির্লাল , জির্লাল , জির্লাল , েয়পুরোে - 

৫৯২০

েয়পুরোে 100 PD035290

82706

80100 জমাঃ ডরয়াে উর্দ্ীন প্রস ােয নয়, আঁওড়া, কালাই জিৌরেভা/০৫, 

োডর্য়র, কালাই , কালাই , েয়পুরোে - ৫৯৩০

েয়পুরোে 101 PD035290

83017

80101 জোডনয়া খাতুন জদাগাছী, জদাগাছী, ০৪, দরগার্লাোে, েয়পুরোে, 

েয়পুরোে, েয়পুরোে - 5900

েয়পুরোে 102 PD035290

811347

80102 জমাঃ োখাওয়ার্ জোসেন মালীগ্রাম, মালীগ্রাম, রায়কালী, রায়কালী, 

আসেলপুর, আসেলপুর, েয়পুরোে - 5942

েয়পুরোে 103 PD035290

810961

80103 োরুনুর রিীদ প্রস ােয নয়, উত্তর মসেিপুর, বড়র্ারা, 

বাডনয়ািাড়া, জির্লাল, জির্লাল, েয়পুরোে - 

৫৯০০

েয়পুরোে 104 PD035290

83954

80104 আিরাডিয়া আিার -, উত্তর োমালপুর , োমালপুর, দাদরা, েয়পুরোে 

েদর, েয়পুরোে েদর, েয়পুরোে - ৫৯০০

েয়পুরোে 105 PD035290

82934

80105 নুরুন্নবী ইেলাম বাো ও েি়ক (নাম/নম্বর): ৩১, ১৫/১, োডকট্ 

োউে , ০৭, েয়পুরোে েদর, েয়পুরোে েদর, 

েয়পুরোে েদর, েয়পুরোে - ৫৯০০

েয়পুরোে 106 PD035290

84896

80106  জমা: ওমর িারুক ১০৯, ইিান ত গ্যালাডক্স, কাোসুর,, ৩৩নং ওয়াি ত, 

জমাোোদপুর জিৌরেভা ,, জমাোেদপুর, 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, েয়পুরোে - ১২০৭

কুডড়গ্রাম 107 PD035290

83061

80107 জমাঃ আোদ আলী  ৯৫/২, ঢাকা বহুভাষী োটঁডলডি জট্রডনং জেন্টার, 

আগারগাঁও র্ালর্লা, ২৮নং ওয়াি ত, জিসর বাংলা 

নগর, জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, 

কুডড়গ্রাম - ১২০৭
কুডড়গ্রাম 108 PD035290

80426

80108 ডমোনুর রেমান জমাঃ ওোব আলী, সুখসদব বাড়াইিাড়া, ডবদ্যানি, 

রডর্গ্রাম/িাংরারোে, রাোরোে, রাোরোে, 

কুডড়গ্রাম - ৫৬১০

কুডড়গ্রাম 109 PD035290

85058

80109 জমা: কামরুল োোন জখাকন জমা: খডললুর রেমান, মাচাবািা , ডচলমারী/৯, 

ডচলমারী, ডচলমারী, ডচলমারী, কুডড়গ্রাম - ৫৬৩০

কুডড়গ্রাম 110 PD035290

80954

80110 জমাঃ মডেউডর্দ্ন প্র সে: জমাঃ এরিাদুল েক , কি নং-৬৩২ , ভবন 

নং -০৪ , আইন মন্ত্রণালয় বাংলাসদি েডচবালয় , 

ঢাকা ডেডিও, রমনা, রমনা, কুডড়গ্রাম - ১০০০
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কুডড়গ্রাম 111 PD035290

81101

80111 জমাঃ োডকর জোসেন ডেরামডন ডভলা , জবলদাহ্, ৮ নং, িাইসকরছড়া , 

ভু  ুরুঙ্গামারী , ভু  ুরুঙ্গামারী , কুডড়গ্রাম - ৫৬৭০

কুডড়গ্রাম 112 PD035290

83228

80112 জমাঃ িাে মামুদ প্র সে জমাঃ এরিাদুল েক।, ভবন নং-০৪, কি 

নং-৬৩২ আইন মন্ত্রণালয় বাংলাসদি েডচবালয় 

ঢাকা। , প্রস ােয নয় , ডেডিও , রমনা , রমনা , 

কুডড়গ্রাম - ১০০০
কুডড়গ্রাম 113 PD035290

87612

80113 জমাঃ ডেরাজুল ইেলাম জেযাডর্ কমাডি তয়াল জেন্টার, ডব/৯৩ মাডলবাগ 

জচৌধুরীিাড়া , ২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, কুডড়গ্রাম - ১২১৯

কুডড়গ্রাম 114 PD035290

85019

80114 নাডদরা আিার জেডরন ডব-২ ডে ৮, স্পারসো কযাম্পাে, আগারগাঁও, ১১, 

জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা 

নগর, কুডড়গ্রাম - ১২০৭

কুডড়গ্রাম 115 PD035290

86109

80115 জমাঃ জমাসি তদুল েক বড়লই , বড়লই , বড়ডভো /08, বড়লই , 

ফুলবাড়ী , ফুলবাড়ী , কুডড়গ্রাম - 5680

কুডড়গ্রাম 116 PD035290

813115

80116 জমাঃ মডমনুর রেমান ৯৭/১, িেীদ কমসেক্স, , আগারগাঁও, র্ালর্লা, 

জিসর বাংলা নগর , জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, 

কুডড়গ্রাম - ১২০৭

কুডড়গ্রাম 117 PD035290

83136

80117 জমাঃ আডর্কুর রেমান জমাোেদ আলী, জদডবপুর োডকমাডর, ডভর্র বি, 

ডভর্র বি, নাসগশ্বরী, নাসগশ্বরী, কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 118 PD035290

89607

80118 মডমনুর ইেলাম ২৭৬, জেন্ডস্ ির ইভার, আেেদ নগর, ছািাখানা 

জমাড় , ১২ নং ওয়াি ডমরপুর-১, ডমরপুর, ডমরপুর, 

ডমরপুর, কুডড়গ্রাম - ১২১৬

কুডড়গ্রাম 119 PD035290

88375

80119 োন্নাতুল জিরসদৌে িডিকুল ডভলা, জমকুরোডর,  ০১ নং ওয়াি ত, 

রাোরোে, রাোরোে, রাোরোে, কুডড়গ্রাম - 

৫৬১০

কুডড়গ্রাম 120 PD035290

82437

80120 নাডের উডর্দ্ন  জমাঃ এরিাদুল েক, কি নং ৬৩২, ভবন নং 

০৪,, , ,আইন মন্ত্রণালয়,, বাংলাসদি েডচবালয়, 

ঢাকা ,, ঢাকা ডেডিও,, রমনা, রমনা, কুডড়গ্রাম - 

১০০০
কুডড়গ্রাম 121 PD035290

87043

80121 জমাঃ মাঈদুল ইেলাম জেযাডর্ কমাডি তয়াল জেন্টার, ডব/৯৩ মাডলবাগ 

জচৌধুরীিাি়া , ২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, কুডড়গ্রাম - ১২১৯

কুডড়গ্রাম 122 PD035290

82824

80122 মােফুো খাতুন ঘরসেয়াোরী, ঘরসেয়াোরী, জনওয়ািী, জনওয়ািী, 

নাসগশ্বরী, নাসগশ্বরী, কুডড়গ্রাম - ৫৬৬০

কুডড়গ্রাম 123 PD035290

81094

80123 জমা: আব্দুল মাসলক জমা: এরিাদুল েক, কি নং ৬৩২,ভবন নং ০৪, 

আইন মন্ত্রণালয় , বাংলাসদি েডচবালয়,ঢাকা, 

রমনা , রমনা , কুডড়গ্রাম - ১০০০

কুডড়গ্রাম 124 PD035290

85745

80124 আবু র্াসরক প্র সে, জমাঃ এরিাদুল েক, কি নং ৬৩২, ভবন 

নং ০৪, আইনমন্ত্রণালয়, বাংলাসদি েডচবালয়, 

ঢাকা, প্রস ােয নয়, ঢাকা ডেডিও, রমনা, রমনা, 

কুডড়গ্রাম - ১০০০
কুডড়গ্রাম 125 PD035290

87288

80125 জমাঃ আসনায়ার জোসেন িংকর মািবপুর েরকার িাড়া, িংকর মািবপুর 

েরকার িাড়া, জকাদালকাটি, জকাদালকাটি, 

রাডেবপুর, রাডেবপুর, কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 126 PD035290

82822

80126 জমা.আল-আডমন োর্কুড়া, োর্কুড়া, জনওয়ািী, সুখার্ী, নাসগশ্বরী, 

নাসগশ্বরী, কুডড়গ্রাম - ৫৬৬০
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কুডড়গ্রাম 127 PD035290

811310

80127 জমাঃ ইব্রাডেম আলী ৭৭০, িদ্মার চর, নারায়নপুর , নারায়নপুর , 

নাসগশ্বরী , নাসগশ্বরী , কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 128 PD035290

89345

80128 কামাল জোসেন প্রস ােয নয়, েডরশ্বর র্ালুক, রাোরোে, 

ডেন্দুরমডর্, রাোরোে, রাোরোে, কুডড়গ্রাম - 

5610

কুডড়গ্রাম 129 PD035290

80079

80129 জমাঃ সুোব আলী প্র সে- জমাঃ িাোদৎ জোসেন, প্রিােন 

িাখা,প্রবােী কল্যাণ ও ববসদডিক কম তেংস্থ্ান 

মন্ত্রণালয়, প্রবােী কল্যাণ ভবন ৭১-

৭২,ইস্কােন,রমনা,োকা-১০০০, ঢাকা ডেডিও, 
কুডড়গ্রাম 130 PD035290

86993

80130 জরিমা জবগম প্র সে: জমাঃএরিাদুল েক, কি নং-৬৩২,ভবন 

নং-০৪, আইন মন্ত্রণালয়।, বাংলাসদি 

েডচবালয়,ঢাকা।, ঢাকা ডেডিও, রমনা, রমনা, 

কুডড়গ্রাম - ১০০০
কুডড়গ্রাম 131 PD035290

82394

80131 জমাঃ ডমোনুর রেমান জেযাডর্ কমাডি তয়াল জেন্টার,  ডব- ৯৩, জচৌধুরী 

িাড়া, ডখলগাও, ডখলগাও, ডখলগাও, ডখলগাও, 

কুডড়গ্রাম - 1219

কুডড়গ্রাম 132 PD035290

85352

80132 জমাঃ িাো আলী ০, ডদ স্কাই িে তেযান্ড এন্ড কডম্পউোর জট্রডনং 

জেন্টার,, ৪১১, মুিবাংলা িডিং কমসেক্স (৪খত 

র্লা), ডমরপুর-১, ডমরপুর, িাে আলী, িাে আলী, 

কুডড়গ্রাম - ১২১৬
কুডড়গ্রাম 133 PD035290

88928

80133 নুর ইেলাম রাইডেং োন কডম্পউোির এন্ড িে তেযান্ড জট্রডনং 

জেন্টার ৯৭/১, িেীদ কমসেক্স , িডিম কািরুল 

র্ালর্লা , ১৬নং ওয়াি ত , জমাোেদপুর , জিসর 

বাংলা নগর , জিসর বাংলা নগর , কুডড়গ্রাম - ১২০৭
কুডড়গ্রাম 134 PD035290

87195

80134 জমাঃ ডেয়াউল েক বাো নং-২৬, জরাি-১/৩, , জমাল্লািাড়া, ২, 

কুডড়গ্রাম, কুডড়গ্রাম েদর, কুডড়গ্রাম েদর, কুডড়গ্রাম 

- ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 135 PD035290

84211

80135 জমাঃনাসয়ব আলী ১০৫, িদ্মার চর, নারায়ন পুর, নারায়ন পুর, 

নাসগশ্বরী, নাসগশ্বরী, কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 136 PD035290

88101

80136 জমাঃ মডমনুল ইেলাম প্রস ােয নয়, কাঁডচচর, জঘাগাদে, জঘাগাদে, 

কুডড়গ্রাম েদর, কুডড়গ্রাম েদর, কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 137 PD035290

83049

80137 জমাঃ জরেবানুল েক  ৯৫/২, ঢাকা বহুভাষী োটঁডলডি জট্রডনং জেন্টার, 

আগারগাঁও র্ালর্লা, ২৮নং ওয়াি ত, জিসর বাংলা 

নগর, জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, 

কুডড়গ্রাম - ১২০৭
কুডড়গ্রাম 138 PD035290

80077

80138 জমাঃ সুেন রানা প্র সে- জমাঃ িাোদৎ জোসেন, প্রিােন 

িাখা,প্রবােী কল্যাণ ও ববসদডিক কম তেংস্থ্ান 

মন্ত্রণালয়, প্রবােী কল্যাণ ভবন ৭১-

৭২,ইস্কােন,রমনা,োকা-১০০০, ঢাকা ডেডিও, 
কুডড়গ্রাম 139 PD035290

89924

80139 জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক জমাঃ নুরোমাল , উত্তর বালাসিাবা , ৭ নং ওয়াি ত, 

খুডদরকুটি, উডলপুর, উডলপুর, কুডড়গ্রাম - ৫৬২০

কুডড়গ্রাম 140 PD035290

83441

80140 োডববুর রেমান জেযডর্ কম তাডিয়াল জেন্টার, ডব/৯৩ মাডলবাগ 

জচৌধুরীিাড়া , ২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, কুডড়গ্রাম - ১২১৯

কুডড়গ্রাম 141 PD035290

82531

80141 জমাঃ জরাকনুজ্জামান জরাকন মডন ডময়ার বাডড়র কাসছ, মুদািৎর্থানা 

েরকারিাড়া, রমনা, ডচলমারী, ডচলমারী, 

ডচলমারী, কুডড়গ্রাম - ৫৬৩০

কুডড়গ্রাম 142 PD035290

81106

80142 জমাঃ োোঙ্গীর জোসেন ডেরামডন ডভলা , জবলদাহ্, ৮ নং, িাইসকরছড়া , 

ভু  ুরুঙ্গামারী , ভু  ুরুঙ্গামারী , কুডড়গ্রাম - ৫৬৭০
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কুডড়গ্রাম 143 PD035290

84761

80143 জমাছা: জমািদ তা  িারভীন ৯৭/১ িেীদ কমসেক্স, িডিম কািরুল, 

আগারগাঁও, র্ালর্লা, ২৮নং ওয়াি ত, জিসর বাংলা 

নগর, জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, 

কুডড়গ্রাম - ১২০৭
কুডড়গ্রাম 144 PD035290

82444

80144 োডববর রেমান প্র সে,  জমাঃ এরিাদুল েক, কি নং ৬৩২, ভবন 

নং ০৪,, , ,আইন মন্ত্রণালয়,, বাংলাসদি েডচবালয়, 

ঢাকা ,, ঢাকা ডেডিও,, রমনা, রমনা, কুডড়গ্রাম - 

১০০০
কুডড়গ্রাম 145 PD035290

85741

80145 জমাঃ রডবউল ইেলাম রুসবল জমাঃ নুরুজ্জামান েরকার, বামনাছড়া, র্বকপুর, 

র্বকপুর, উডলপুর, উডলপুর, কুডড়গ্রাম - ৫৬২০

কুডড়গ্রাম 146 PD035290

81978

80146 জমাঃ জর্ৌডকর আলম প্রস ােয নয় , জগাড়াই মন্ডল িাড়া , দুগ তাপুর , 

িাঁচিীর , উডলপুর , উডলপুর , কুডড়গ্রাম - ৫৬০১

কুডড়গ্রাম 147 PD035290

87675

80147 জমাঃ আোদুজ্জামান আোদ জখজুরর্ল েড়ক , নাডেরা ব্যািারী িাড়া , ০৯ , 

কুডড়গ্রাম , কুডড়গ্রাম , কুডড়গ্রাম , কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 148 PD035290

80193

80148 োইমুন ইেলাম প্রস ােয নয়, কালিাডন বেরা, বেরা, বেরা োে, 

উডলপুর, উডলপুর, কুডড়গ্রাম - 5620

কুডড়গ্রাম 149 PD035290

81502

80149 জমাঃ িডিকুল ইেলাম প্র সে,জমাঃ এরিাদুল েক, কি নং-৬৩২,ভবন 

নং-০৪, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাসদি 

েডচবালয়,ঢাকা, রমনা, রমনা, কুডড়গ্রাম - ১০০০

কুডড়গ্রাম 150 PD035290

86807

80150 জমাঃ জরোউল কডরম প্র সে,  জমাঃ এরিাদুল েক, কি নং ৬৩২, ভবন 

নং ০৪,, , ,আইন মন্ত্রণালয়,, বাংলাসদি েডচবালয়, 

ঢাকা ,, ঢাকা ডেডিও,, রমনা, রমনা, কুডড়গ্রাম - 

১০০০
কুডড়গ্রাম 151 PD035290

81111

80151 জরোউল কডরম প্র সেঃ জমাঃ এরিাদুল েক, ভবন নং-০৪, কি 

নং-৬৩২, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাসদি েডচবালয়, 

রমনা, রমনা, কুডড়গ্রাম - ১০০০

কুডড়গ্রাম 152 PD035290

83829

80152 জমাঃ মডমনুল ইেলাম প্র সে,  জমাঃ এরিাদুল েক, কি নং ৬৩২, ভবন 

নং ০৪,, , ,আইন মন্ত্রণালয়,, বাংলাসদি েডচবালয়, 

ঢাকা ,, ঢাকা ডেডিও,, রমনা, রমনা, কুডড়গ্রাম - 

১০০০
কুডড়গ্রাম 153 PD035290

82479

80153 জমাঃ এরিাদুল েক ৯৫/২, িডিম কািরুল, ঢাকা বহুভাষী োঁেডলডি 

জট্রডনং জেন্টার, আগারগাঁও, র্ালর্লা, আগারগাঁও, 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, কুডড়গ্রাম - ১২০৭

কুডড়গ্রাম 154 PD035290

81095

80154 জমাঃ কডিল উডর্দ্ন প্র সেঃ জমাঃ এরিাদুল েক, কি নং-৬৩২, ভবন 

নং-০৪, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাসদি েডচবালয়, 

রমনা, রমনা, কুডড়গ্রাম - ১০০০

কুডড়গ্রাম 155 PD035290

81147

80155 জমাঃ োর্দ্াম জোোইন প্র সেঃ জমাঃ এরিাদুল েক, কি নং-৬৩২, ভবন 

নং-০৪, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাসদি েডচবালয়, 

ঢাকা, ঢাকা ডেডিও, রমনা, রমনা, কুডড়গ্রাম - 

১০০০
কুডড়গ্রাম 156 PD035290

84289

80156 জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক ১০৭, িদ্মার চর , নারায়নপুর, নারায়নপুর, 

নাসগশ্বরী, নাসগশ্বরী, কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 157 PD035290

83500

80157 জমাঃ মাইদুল ইেলাম প্রস ােয নয়, রাঙ্গামাটি , ভাঙ্গাসমাড়, জখাচাবাড়ী, 

ফুলবাডড় , ফুলবাডড় , কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 158 PD035290

81625

80158 ডমোনুর রেমাান C/O আব্দুল মান্নান, রলাকাো চর,  াোপুর, 

ওয়াি ত নং - ০৮,  াোপুর, কুডড়প্রাম েদর, 

কুডড়প্রাম েদর, কুডড়গ্রাম - ৫৬০০



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 

নম্ব 

প্রার্থীর নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

কুডড়গ্রাম 159 PD035290

811161

80159 জমাঃ আডর্কুর রেমান প্রস ােয নসে, সুখসদব,  ডবদ্যানি , িাংরারোে, 

রাোর োে, রাোর োে, কুডড়গ্রাম - ৫৬১০

কুডড়গ্রাম 160 PD035290

81221

80160 জমাঃ জমাস্তিা কামাল প্র সে: জমাঃ এরিাদুল েক , কি নং-৬৩২, ভবন 

নং-০৪,, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাসদি, েডচবালয়, 

ঢাকা।, রমনা, রমনা, কুডড়গ্রাম - ১০০০

কুডড়গ্রাম 161 PD035290

83647

80161 জমাঃ মডনর জোসেন প্রস ােয নসে, জভড়ামারা, নারায়ণপুর/০৫, 

নারায়ণপুর, নাসগশ্বরী, নাসগশ্বরী, কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 162 PD035290

83813

80162 জমাঃ জমােডেন আলী  প্র সে:  জমাঃ জমাোোর আলী ,  শ্রম ও 

কম তেংস্থ্ান মন্ত্রণালয়, কি নং-৪২৫, ভবন নং-

০৭, বাংলাসদি েডচবালয় , ডেডিও, রমনা, রমনা, 

কুডড়গ্রাম - ১০০০
কুডড়গ্রাম 163 PD035290

87221

80163 জমাঃ োডেদ আল োবা প্র সে: োন্নার্, কি নং-৯২১, ভবন নং-০৬, 

ডবজ্ঞান ও প্রযুডি মন্ত্রনালয়, বাংলাসদি েডচবালয়, 

ঢাকা, রমনা, রমনা, রমনা, রমনা মসিল , রমনা 

মসিল , কুডড়গ্রাম - ১০০০
কুডড়গ্রাম 164 PD035290

81858

80164 জমাছা: মডরয়ম খাতুন েব জকয়ার ২৩৬ োডলমা ম্যানেন ২য় র্লা বাে 

িযান্ড েংল্গন, আগারগাঁও, র্ালর্লা, ১৪, 

জমাোেদপুর, জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা 

নগর, কুডড়গ্রাম - ১২০৭
কুডড়গ্রাম 165 PD035290

83505

80165 জমাঃ িারুক আেসেদ মাডনক ডভলা, চর ভগবর্ীপুর ,  াোপুর,  াোপুর, 

কুডড়গ্রাম েদর , কুডড়গ্রাম েদর , কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 166 PD035290

85751

80166 জরাকনুল ইেলাম জমাঃ নুরুজ্জামান েরকার, বামনাছড়া, র্বকপুর, 

র্বকপুর, উডলপুর, উডলপুর, কুডড়গ্রাম - ৫৬২০

কুডড়গ্রাম 167 PD035290

84651

80167 জমাঃ আয়নাল েক জমাঃ নুর আডমন, ঝাকুয়া িাড়া , রমনা/ 07, 

জোড়গাছ, ডচলমারী, ডচলমারী, কুডড়গ্রাম - 5631

কুডড়গ্রাম 168 PD035290

83821

80168 জমাঃ ডমোনুর রেমান প্র সে,  জমাঃ এরিাদুল েক, কি নং ৬৩২, ভবন 

নং ০৪,, , ,আইন মন্ত্রণালয়,, বাংলাসদি েডচবালয়, 

ঢাকা ,, ঢাকা ডেডিও,, রমনা, রমনা, কুডড়গ্রাম - 

১০০০
কুডড়গ্রাম 169 PD035290

87048

80169 বাসয়ডেদ ব্যািারীিাড়া , ব্যািারীিাড়া , ০৩ নং ওয়াি ত , 

বালাবাড়ীোে , ডচলমারী , ডচলমারী , কুডড়গ্রাম - 

৫৬৩০

কুডড়গ্রাম 170 PD035290

80108

80170 িরনী চন্দ্র প্রস ােন্য নসে, িাখাড়ী িাড়া , জঘাগাদে , 

জঘাগাদে , কুডড়গ্রাম েদর , কুডড়গ্রাম েদর , 

কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 171 PD035290

89358

80171 জছাসমদ জমাল্লা প্রস ােয নয়, েডরশ্বর র্ালুক, রাোরোে, 

ডেন্দুরমডর্, রাোরোে, রাোরোে, কুডড়গ্রাম - 

5610

কুডড়গ্রাম 172 PD035290

811221

80172 জমাছাঃআডখ খাতুন প্রস ােয নয় , ডদয়ািাংগা, িার্থরডুবী , ফুলকুমার  , 

ভূরুংগামারী , ভূরুংগামারী , কুডড়গ্রাম - ৫৬৭০

কুডড়গ্রাম 173 PD035290

80749

80173 আরবী ইয়ােডমন োদ ডভলা , িরীমামুদ , চাডকরিিার , রাোরোে 

, রাোরোে , রাোরোে , কুডড়গ্রাম - ৫৬১০

কুডড়গ্রাম 174 PD035290

810512

80174 জমাঃ োেডরয়া আেসমদ প্রস ােয নসে, কামার্ আঙ্গারীয়া , কামার্ 

আঙ্গারীয়া, ভুরুঙ্গামারী, ভুরুঙ্গামারী, ভুরুঙ্গামারী, 

কুডড়গ্রাম - ৫৬৭০
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কুডড়গ্রাম 175 PD035290

83261

80175 জমাঃ জুলডিকার আলী বাডড় - ২৮, জরাি-৩, ব্লক-এি , বনশ্রী ,রামপুরা, 

ওয়াি ত- ২২, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, কুডড়গ্রাম 

- ১২১৯

কুডড়গ্রাম 176 PD035290

88756

80176 জমাঃ খায়রুল আলম ০১, জছােখাোমারী, েয়মডনরোে, েয়মডনরোে, 

ভূরুঙ্গামারী, ভূরুঙ্গামারী, কুডড়গ্রাম - ৫৬৭০

কুডড়গ্রাম 177 PD035290

81107

80177 জমাঃ োডমদুল ইেলাম প্র সেঃ জমাঃ এরিাদুল েক, ভবন নং-০৪, কি 

নং-৬৩২, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাসদি েডচবালয়, 

রমনা, রমনা, কুডড়গ্রাম - ১০০০

কুডড়গ্রাম 178 PD035290

83506

80178 আসনায়ার জোসেন ে রর্ ডভলা, চর ভগবডর্পুর,  াোপুর,  াোপুর, 

কুডড়গ্রাম েদর , কুডড়গ্রাম েদর , কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 179 PD035290

81123

80179 জমাঃ মােমুদুল োোন মাচাবািা নামাচর, মাচাবািা নামাচর, র্থানাোে, 

ডচলমারী, ডচলমারী, ডচলমারী, কুডড়গ্রাম - ৫৬৩০

কুডড়গ্রাম 180 PD035290

812322

80180 কনা জবগম প্রস ােন্য নসে, িলাি বাড়ী (িডিম িাড়া), 

জবলগাছা , খডললগঞ্জ , কুডড়গ্রাম েদর, কুডড়গ্রাম 

েদর, কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 181 PD035290

81163

80181 িডিকুল ইেলাম প্রস ােয নয়, েডরশ্বর র্ালুক, রাোরোে, ডেন্দুর 

মডর্, রাোরোে, রাোরোে, কুডড়গ্রাম - ৫৬১০

কুডড়গ্রাম 182 PD035290

81114

80182  আব্দুল োডলম প্র সেঃ জমাঃ এরিাদুল েক, ভবন নং-০৪, কি 

নং-৬৩২, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাসদি েডচবালয়, 

রমনা, রমনা, কুডড়গ্রাম - ১০০০

কুডড়গ্রাম 183 PD035290

84790

80183 জমাঃ ডেরাজুল ইেলাম রাইডেং োন কডম্পউোর এন্ড িে তেযান্ড জট্রডনং 

জেন্টার,৯৭/১ িেীদ কমসেক্স, র্ালর্লা, 

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, প্রস ােয নয়, প্রস ােয 

নয়, প্রস ােয নয়, প্রস ােয নয়, প্রস ােয নয়, 
কুডড়গ্রাম 184 PD035290

86517

80184 জমাঃ রুসবল আেসেদ জোসেন ডভলা, োডর্র ডভো, জনওয়ািী, সুখার্ী, 

নাসগশ্বরী, নাসগশ্বরী, কুডড়গ্রাম - ৫৬৬০

কুডড়গ্রাম 185 PD035290

88112

80185 জমাঃ আবুল বাোর প্রস ােয নয়, চরুয়া িাড়া, কুডড়গ্রাম জিৌরেভা, 

কুডড়গ্রাম, কুডড়গ্রাম েদর, কুডড়গ্রাম েদর, কুডড়গ্রাম 

- ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 186 PD035290

80635

80186 জমাঃ জোসেন আলী  ডভর্র বি , জদবীপুর , ডভর্র বি , ডভর্র বি , 

নাসগশ্বরী  , নাসগশ্বরী  , কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 187 PD035290

89617

80187 জমাঃ আল আডমন জমাঃ নুরোমাল , উত্তর বালাসিাবা , ৭ নং ওয়াি ত, 

খুডদরকুটি, উডলপুর, উডলপুর, কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 188 PD035290

89760

80188 জমাঃ মাসুদ রানা িারসভে 1624, জমৌোর্থানা (বড় কুষ্টারী ), ৩ নং 

র্থানাোে ইউডনয়ন িডরষদ / ০৮ নং ওয়াি ত, 

ডচলমারী , ডচলমারী , ডচলমারী , কুডড়গ্রাম - ৫৬৩০

কুডড়গ্রাম 189 PD035290

81346

80189 জমাঃ োইদুল ইেলাম োেীিাড়া, গডছিাঙ্গা, িাইসকরছড়া, িাইসকরছড়া, 

ভূরুঙ্গামারী, ভূরুঙ্গামারী, কুডড়গ্রাম - ৫৬৭০

কুডড়গ্রাম 190 PD035290

810412

80190 জমা: আডনছুর রেমান প্রস ােয নয়, দডিণ োদুল্যা , র্বকপুর /০৯, 

মাটিয়াল  , উডলপুর , উডলপুর , কুডড়গ্রাম - ৫৬৩০
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কুডড়গ্রাম 191 PD035290

812142

80191 জমাছাঃ োডছনা খাতুন ৯৭/১, িেীদ কমসেক্স, , আগারগাঁও, র্ালর্লা, 

জিসর বাংলা নগর , জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, 

কুডড়গ্রাম - ১২০৭

কুডড়গ্রাম 192 PD035290

89784

80192 জমাঃ আব্দুল আউয়াল নাসয়ব ডভলা, গনাইরকুটি , বঙ্গ জোনাোে , বাংলা 

জোনাোে, ভূরুঙ্গামারী, ভূরুঙ্গামারী, কুডড়গ্রাম - 

৫৬৭০

কুডড়গ্রাম 193 PD035290

82335

80193 জমাঃআবু সুডিয়ান গাগল- েরদার োরী, েরদার োরী , েসন্তাষপুর, 

গাগলা, নাসগশ্বরী, নাসগশ্বরী, কুডড়গ্রাম - ৫৬৬০

কুডড়গ্রাম 194 PD035290

84259

80194 জমাঃ আসনায়ার জোোইন 20, চর নুনখাওয়া , নুনখাওয়া, নুনখাওয়া, 

নাসগশ্বরী, নাসগশ্বরী, কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 195 PD035290

89613

80195 জমা: রাসিদুজ্জামান প্রস ােয নয়, দডিণ মধুপুর, িরণীবাড়ী, 

িরণীবাড়ী, উডলপুর , উডলপুর , কুডড়গ্রাম - 5620

কুডড়গ্রাম 196 PD035290

811504

80196 জমাঃ আলমগীর জোসেন েডরশ্বর র্ালুক খােিাড়া, েডরশ্বর র্ালুক , 

রাোরোে, ডেন্দুরমডর্, রাোরোে, রাোরোে, 

কুডড়গ্রাম - ৫৬১০

কুডড়গ্রাম 197 PD035290

810814

80197 অেয় জমােন্ত পুরার্ন র্থানা িাড়া,, পুরার্ন র্থানা িাড়া,, 03, 

কুডড়গ্রাম, কুডড়গ্রাম েদর, কুডড়গ্রাম েদর, কুডড়গ্রাম 

- 5600

কুডড়গ্রাম 198 PD035290

89039

80198 জমা: এেোরুল ইেলাম প্রস ােয নয়, চর বেরা ডদয়ারখার্া , নয়ারোে, 

রমনা , ডচলমারী, ডচলমারী, কুডড়গ্রাম - 5630

কুডড়গ্রাম 199 PD035290

810765

80199 জমাঃ আইয়ুব আলী চর ইোলু কািা, চর ইোলু কািা, ১নং , জগিার 

আলগা, জরৌমারী, জরৌমারী, কুডড়গ্রাম - ৫৬৪০

কুডড়গ্রাম 200 PD035290

86477

80200 জমাঃ ডমোনুর রেমান বড়লই , বড়লই , বড়ডভো /08, বড়লই , 

ফুলবাড়ী , ফুলবাড়ী , কুডড়গ্রাম - 5680

কুডড়গ্রাম 201 PD035290

80786

80201 জমা: আেম আলী জবলগাছা, জবলগাছা, জবলগাছা, খডললগঞ্জ, 

কুডড়গ্রাম েদর, কুডড়গ্রাম েদর, কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 202 PD035290

811561

80202 জমাঃ ডেরাজুল েক নুর জোোইন ডভলা, িদ্মার চর , ৯ নং ওয়াি ত, 

নারায়ণপুর, নাসগশ্বরী, নাসগশ্বরী, কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 203 PD035290

87645

80203 জমাঃ মডনরুজ্জামান ডমঞা প্র সে জমাছা: আনজুমান আরা, প্রিােডনক 

কম তকর্তা, অর্থ তননডর্ক েম্পকত ডবভাগ, োিান-২, 

অডিিাখা, ব্লক-১৫, কি নং-৭, জমাোেদপুর, 

জমাোেদপুর, জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা 
কুডড়গ্রাম 204 PD035290

80617

80204 জমা: ডিসরাে আেসমদ ২০৫/১/এ , র্প তু   ু  ু  ুব কােীিাড়া, ১৪নং, ডমরপুর, 

কািরুল, কািরুল, কুডড়গ্রাম - ১২১৬

কুডড়গ্রাম 205 PD035290

88038

80205 জমাঃ োডেদ োোন ডমলন জমাঃ আব্দুল োডকম, শ্রীপুর , ৮ নং োেনাবাদ,  

োেনাবাদ, নাসগশ্বরী, নাসগশ্বরী, কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 206 PD035290

87124

80206 জমাঃ ডেরাজুল ইেলাম েয়নাল বাড়ী, কাডলর আলগা ,  াোপুর ,  াোপুর 

, কুডড়গ্রাম েদর, কুডড়গ্রাম েদর, কুডড়গ্রাম - 

5600
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কুডড়গ্রাম 207 PD035290

87517

80207 জমাঃ আব্দুল মাসলক প্র সে-জমাঃ িেলুল েক, েবুে িাি়া, র্থানাোে, 

ডচলমারী, ডচলমারী, ডচলমারী, কুডড়গ্রাম - ৫৬৩০

কুডড়গ্রাম 208 PD035290

87117

80208 জমাঃ জরোউল ইেলাম 288, কাডলর আলগা ,  াোপুর ,  াোপুর , 

কুডড়গ্রাম েদর, কুডড়গ্রাম েদর, কুডড়গ্রাম - 5600

কুডড়গ্রাম 209 PD035290

813108

80209 জমাঃ আব্দুল আলীম প্রসয়ােয নসে, জদবীপুর, ডভর্রবি, ডভর্রবি, 

নাসগশ্বরী, নাসগশ্বরী, কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 210 PD035290

88976

80210 জমাঃ আবু িরীি ডদ মুন কমাডি তয়াল ইনডিটিউে, ৯৩/১-এ েরদার 

কমসেক্স, র্ালর্লা, আগারগাঁও, জিসরবাংলা নগর, 

জিসরবাংলা নগর, কুডড়গ্রাম - ১২০৭

কুডড়গ্রাম 211 PD035290

810373

80211 জমা: ডেডর্দ্কুল ইেলাম প্রস ােয নয়, দডিণ োদুল্যা , র্বকপুর /০৯, 

মাটিয়াল  , উডলপুর , উডলপুর , কুডড়গ্রাম - ৫৬৩০

কুডড়গ্রাম 212 PD035290

89785

80212 জমাছাঃ র্াডনয়া িারভীন গনাইরকুটি, গনাইরকুটি, বঙ্গসোনাোে, বাংলা 

জোনাোে, ভূরুঙ্গামারী, ভূরুঙ্গামারী, কুডড়গ্রাম - 

৫৬৭০

কুডড়গ্রাম 213 PD035290

88302

80213 জমাছাঃ িাডিয়া সুলর্ানা ঢাকা বহুভাষী োঁেডলডি জট্রডনং জেন্টার , আগারগাঁও 

র্ালর্লা,  জিসর বাংলা নগর, জমাোেদপুর, 

ডমরপুর, ডমরপুর, কুডড়গ্রাম - 1207

কুডড়গ্রাম 214 PD035290

85580

80214 ডিবু চন্দ্র রায় রামকৃৃ্ষ্ণ রায়িাড়া, রামকৃৃ্ষ্ণ রায়িাড়া, 

নাডেমখান, নাডেমখান, রাোরোে, রাোরোে, 

কুডড়গ্রাম - ৫৬১১

কুডড়গ্রাম 215 PD035290

83510

80215 জমাঃমাোবুর আলম ডময়া ডভলা, আইরমারীর চর, োসেসবর আলগা, 

দইখাওয়ার চর, উডলপুর, উডলপুর, কুডড়গ্রাম - 

৫৬২০

কুডড়গ্রাম 216 PD035290

83442

80216 জমাঃ ডমিকাতুল বারী জেযডর্ কম তাডিয়াল জেন্টার, ডব/৯৩ মাডলবাগ 

জচৌধুরীিাড়া , ২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, কুডড়গ্রাম - ১২১৯

কুডড়গ্রাম 217 PD035290

89544

80217 জমাঃ আোদুজ্জামান আোদ জখজুরর্ল েড়ক , নাডেরা ব্যািারী িাড়া , ০৯ , 

কুডড়গ্রাম , কুডড়গ্রাম , কুডড়গ্রাম , কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 218 PD035290

82668

80218 জমাঃ আডমর োমো বাো নংঃ ই ১১/৪, বাংলাসদি েমরাস্ত্র কারখানা, 

২৪ নং ওয়াি ত, ডব ও এি, গােীপুর েদর, গােীপুর 

েদর, কুডড়গ্রাম - ১৭০৩

কুডড়গ্রাম 219 PD035290

82946

80219 জমাঃ িডরদুল ইেলাম ০০, বরুয়া িাড়া, ছেডের্, ডছনাই, ববসদ্যর বাোর, 

রাোরোে, রাোরোে, কুডড়গ্রাম - ৫৬১০

কুডড়গ্রাম 220 PD035290

810819

80220 জগৌরব জমােন্ত পুরার্ন র্থানা িাড়া,, পুরার্ন র্থানা িাড়া,, 03, 

কুডড়গ্রাম, কুডড়গ্রাম েদর, কুডড়গ্রাম েদর, কুডড়গ্রাম 

- 5600

কুডড়গ্রাম 221 PD035290

87881

80221 জমাঃ মুকুল োোন -, িদ্মারচর, নারায়ণপুর, নারায়ণপুর, নাসগশ্বরী, 

নাসগশ্বরী, কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম 222 PD035290

88257

80222 জমাঃ ওমর িারুক েরকার িারুক ডভলা , খামাডরয়া িাড়া , োেনাবাদ, 

োেনাবাদ, নাসগশ্বরী, নাসগশ্বরী, কুডড়গ্রাম - 

5600
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কুডড়গ্রাম 223 PD035290

810978

80223 জমাঃ জোসেল রানা িার জেকডনকযাল জট্রডনং জেন্টার, ৬৪, র্পব ত  

োেীিাড়া, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯, র্পব ত োেী িাড়া, 

১৭ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

কুডড়গ্রাম - ১২১৯
মুডিগঞ্জ 224 PD035290

811031

80224 জমাঃ আিরাফুল ইেলাম 

োওলাদার

৩৮/ডে, আডেমপুর জরাি, আডেমপুর, ২৬, 

ডনউমাসকতে, লালবাগ, লালবাগ, মুডিগঞ্জ - 1205

মুডিগঞ্জ 225 PD035290

84593

80225 মৃতুঞ্জয় জদ 1, িডিম রােডদয়া , ইছাপুরা/5, রােডদয়া, 

ডেরােডদখান , ডেরােডদখান , মুডিগঞ্জ - 1540

মুডিগঞ্জ 226 PD035290

80457

80226 কাডর্তক চন্দ্র িাল 89, মালিাড়া, 2 নং, মুিীগঞ্জ, মুিীগঞ্জ েদর, 

মুিীগঞ্জ েদর, মুডিগঞ্জ - 1500

মুডিগঞ্জ 227 PD035290

86871

80227 োডময়া ইেলাম ডেসমল, োঁে মুদ্রািাডরক কাম কডম্পউোর 

অিাসরের, িডরকল্পনা কডমিন, ব্লক নং-৪, কি 

নং- ২৬, জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, 

মুডিগঞ্জ - ১২০৭
মুডিগঞ্জ 228 PD035290

83144

80228 ডনরব আেসেদ প্রিান বাড়ী, পুরান বাউডিয়া, বাউডিয়া/১, 

বাউডিয়া, গোডরয়া, গোডরয়া, মুডিগঞ্জ - ১৫১০

মুডিগঞ্জ 229 PD035290

89494

80229 আিসরাো আিার ডিকদার বাি়ী, কামারখাি়া, কামারখাি়া, স্বণ তগ্রাম, 

েংডগবাি়ী, েংডগবাি়ী, মুডিগঞ্জ - ১৫২৫

মুডিগঞ্জ 230 PD035290

80912

80230 েমীর চন্দ্র দাে ২২৮, দডিণ চাডরগাঁও, জবৌলর্লী, দডিণ চাডরগাঁও, 

জলৌেেং, জলৌেেং, মুডিগঞ্জ - ১৫৪১

মুডিগঞ্জ 231 PD035290

810128

80231 জমা: রাসেল জোসেন িািার বাডড়, উত্তর কাডের িাগলা, ইউডনয়ন: 

জমডদনীমন্ডল , ওয়াি ত নং: ৫, কাডের িাগলা, 

জলৌেেং, জলৌেেং, মুডিগঞ্জ - ১৫৫০

মুডিগঞ্জ 232 PD035290

84401

80232 িাডকলা আিার ঢালীবাডড়,, উত্তর মোকাডল, মোকাডল, জকওয়ার, 

মুডিগঞ্জ েদর, মুডিগঞ্জ েদর, মুডিগঞ্জ - 1500

মুডিগঞ্জ 233 PD035290

83608

80233 রডবউল ইেলাম জমাল্লা বাডড়, লিীপুর, ভসবরচর/09নং, 

ভসবরচর, গোডরয়া, গোডরয়া, মুডিগঞ্জ - 1510

মুডিগঞ্জ 234 PD035290

86162

80234 োইফুল ইেলাম প্র সে, জমাঃ েেীম উডর্দ্ন, ব্যডিগর্  কম তকর্তা, 

অর্থ তননডর্ক েম্পকত ডবভাগ, ব্লক নং- ৭, জিসরা 

বাংলা নগর , জিসরা বাংলা নগর , মুডিগঞ্জ - কি 

নং-২৩
মুডিগঞ্জ 235 PD035290

812583

80235 অডের্ মন্ডল োো বাডড়, খাহ্রা, বানড়খালী/০৬, বানড়খালী, 

শ্রীনগর, শ্রীনগর, মুডিগঞ্জ - ১৫৪৪

মুডিগঞ্জ 236 PD035290

86160

80236 মডিজুল েক প্র সে, জমাঃ েেীম উডর্দ্ন, ব্যডিগর্  কম তকর্তা, 

অর্থ তননডর্ক েম্পকত ডবভাগ, ব্লক নং- ৭, জিসরা 

বাংলা নগর , জিসরা বাংলা নগর , মুডিগঞ্জ - কি 

নং-২৩
মুডিগঞ্জ 237 PD035290

86163

80237 রাসেল ডময়া প্র সে, জমাঃ েেীম উডর্দ্ন, ব্যডিগর্ কম তকর্তা, 

অর্থ তননডর্ক েম্পকত ডবভাগ , ব্লক নং-০৭, জিসর 

বাংলা নগর , জিসর বাংলা নগর , মুডিগঞ্জ - কি 

নং- ২৩
গােীপুর 238 PD035290

87639

80238 স্মৃডর্ জবগম জিখ এন্টারপ্রাইে , বাো- ১০, জরাি- ০১, ব্লক- ডে , 

জেকিন- ১৩, ০৪ নং ওয়াি ত , ডমরপুর, কািরুল, 

কািরুল, গােীপুর - ১২১৬
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গােীপুর 239 PD035290

86023

80239 হৃদয় জোসেন এমন ডি বাডড়, োয়দরাবাদ , ৩৯ নং ওয়াি ত, 

োয়দরাবাদ মাদ্রাো, গােীপুর েদর , গােীপুর 

েদর , গােীপুর - ১৭১০

গােীপুর 240 PD035290

82918

80240 জমাঃ জদসলায়ার জোসেন ০৭, জঘাসষরকাডি, জোক, আড়াডলয়া, কািাডেয়া, 

কািাডেয়া, গােীপুর - ১৭৪৩

গােীপুর 241 PD035290

811890

80241 জমা: োলাহ্উডর্দ্ন বাো নং ৮৩৯, বাসরন্ডা , ০৩ নং, কাডিমপুর, 

গােীপুর েদর, গােীপুর েদর, গােীপুর - ১৩৪৬

গােীপুর 242 PD035290

810159

80242 েরলা আিার বাংলাসদি উন্নয়ন গসবষণা প্রডর্ষ্ঠান 

(ডবআইডিএে), আগারগাঁও, ২৮, আগারগাঁও, 

জিসরবাংলা নগর, জিসরবাংলা নগর, গােীপুর - 

১২০৭
গােীপুর 243 PD035290

87264

80243 জমাঃ আওলাদ জোোইন ৫/গ (৪) ২য় র্লা, জুসবদ আলী জরাি, কাডচঝুলী 

২ুং ওয়াি ত, ময়মনডেংে েদর, ময়মনডেংে েদর, 

ময়মনডেংে েদর, গােীপুর - ২২০০

গােীপুর 244 PD035290

85717

80244 সুদীি কুমার দাে -, জছােকসয়র , বাড়ীয়া -৮ নং ওয়াি ত, র্পবাইল , 

গােীপুর েদর , গােীপুর েদর , গােীপুর - ১৭২১

গােীপুর 245 PD035290

86599

80245 মােবুব চরনীলডি, চরনীলডি, েনমাডনয়া, চরনীলডি, 

কািাডেয়া , কািাডেয়া , গােীপুর - ১৭৩০

গােীপুর 246 PD035290

82454

80246 জমাঃ আকরাম জোসেন কুিদী, কুিদী, বাডরষাব, বাডরষাব, কািাডেয়া, 

কািাডেয়া, গােীপুর - ১৭৪৩

গােীপুর 247 PD035290

84517

80247 োন্নাতুল জিরসদৌেী ডলডি 120, বািবাড়ী, গােীপুর, ডনেমাওনা, শ্রীপুর, 

শ্রীপুর, গােীপুর - 1743

গােীপুর 248 PD035290

80709

80248 জমা: আডমনুল ইেলাম কিাসলশ্বর, কিাসলশ্বর, ডেংেশ্রী, কিাসলশ্বর, 

কািাডেয়া, কািাডেয়া, গােীপুর - 1743

গােীপুর 249 PD035290

812360

80249 স্বিন চন্দ্র মজুমদার ১২৯/৫,, ডবসেআরআই , মাডনক ডময়া এডভডনউ, 

১৭ নং ওয়াি ত, জমাোেদপুর, জিসর-ই-বাংলা নগর, 

জিসর-ই-বাংলা নগর, গােীপুর - ১২০৭

গােীপুর 250 PD035290

84368

80250 রীম দাে জগাোইর গাঁও, জগাোইর গাঁও, দূগ তাপুর , রানীগঞ্জ,  

কািাডেয়া,  কািাডেয়া, গােীপুর - ১৭৩০

গােীপুর 251 PD035290

83849

80251 ডেরন রডব দাে ডমেতাপুর, ডমেতাপুর, ডমেতাপুর ইউডনয়ন , ডমেতাপুর 

বাোর , গােীপুর েদর , গােীপুর েদর , গােীপুর 

- ১৭০৩

গােীপুর 252 PD035290

812669

80252 আিোনা আসনায়ার ডব-৯৪,এি-৫, চার কসলাডন,এডেডব কসলাডন, 

১০নং ওয়াি ত, মডর্ডঝল, মডর্ডঝল, মডর্ডঝল, 

গােীপুর - ১০০০

গােীপুর 253 PD035290

810382

80253 মােফুজুর রেমান সুিচাঁন িডকসরর বাডড়, চরেনমাডনয়া, েনমাডনয়া, 

েনমাডনয়া, কািাডেয়া, কািাডেয়া, গােীপুর - 

১৭৩০

গােীপুর 254 PD035290

811663

80254 িডরদা আিার বাসরক িডকর বাডড়, মুলাইদ, জর্ডলোেী, জেংরা, 

শ্রীপুর, শ্রীপুর, গােীপুর - ১৭৪০
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গােীপুর 255 PD035290

80158

80255 জমা: আবদুল্লাে আল-আডমন ডব-৫/ই-২ , িােোোনপুর, অডিে তাে কসলানী, 

ঢাকা , ১১, িাডন্তনগর , রমনা, রমনা, গােীপুর - 

১২১৭

গােীপুর 256 PD035290

88252

80256 জমাঃ ইব্রােীম খইল্লা বাড়ী, চর দুল তভ খাঁ, বাডরষাব, বাডরষাব, 

কািাডেয়া , কািাডেয়া , গােীপুর - ১৭৪৩

গােীপুর 257 PD035290

812760

80257 ইমরান  জোসেন িাোদ প্রস ােয নয়, বাগুয়া , ০৫ ঘাসগাটিয়া  /  ০৩ 

নংওয়াি ত, বাগুয়া , কািাডেয়া , কািাডেয়া , 

গােীপুর - ১৭৩০

গােীপুর 258 PD035290

83658

80258 তুডেন েরকার বাোর জরাি ইকুডুরয়া, ইকুডুরয়া, কডড়োর্া, 

ইকুডরয়া, কািাডেয়া, কািাডেয়া, গােীপুর - ১৭৩০

গােীপুর 259 PD035290

82017

80259 জমাঃ োইফুল ইেলাম ১৬৩৭, মধ্য খাইলকুর, ৩৮, োর্ীয় ডবশ্বডবদ্যালয়, 

গােীপুর েদর, গােীপুর েদর, গােীপুর - ১৭০৪

গােীপুর 260 PD035290

81391

80260 জমাোেদ আসনায়ার জোসেন গ্রামঃ জচয়ারম্যান বাড়ী জরাি, , মাডছমপুর, ৫৫, 

মন্নুনগর, েঙ্গী র্পব ত, েঙ্গী র্পব ত, গােীপুর - ১৭১০

গােীপুর 261 PD035290

812285

80261 ডমোনুর রেমান ১৪ খাসলদা োওয়ার (৩য় র্লা), োেী ওেমান 

গডন জরাি, ৩৪, ডেডিও, বংিাল, বংিাল, গােীপুর 

- ১০০০

িরীয়র্পুর 262 PD035290

86039

80262 জমা: মােোরুল ইেলাম ডেকদার বাডড় , দডিণ ছয়গাঁও , নাসগর িাড়া, 

নাসগর িাড়া, জগাোইরোে, জগাোইরোে , 

িরীয়র্পুর - 8050

িরীয়র্পুর 263 PD035290

82069

80263 িামীম আেসমদ চর মডেষকাডি (জিখ বাড়ী), চর মডেষকাডি, 

ইডদলপুর, জগাোইরোে, জগাোইরোে , 

জগাোইরোে, িরীয়র্পুর - 8050

িরীয়র্পুর 264 PD035290

84453

80264 আবুল োসেম HOUSE NO- 39, UTTAR 

CHARKUMARIA 

HAWLADER KANDI, 

CHARKUMARIA, Dakshin 
িরীয়র্পুর 265 PD035290

83714

80265 জমাঃ ওবায়দুর রেমান খান বাড়ী, মােমুদপুর, মােমুদপুর/ওয়াি ত নং- ০৭, 

চন্দ্রপুর, িরীয়র্পুর েদর, িরীয়র্পুর েদর, 

িরীয়র্পুর - ৮০৩২

িরীয়র্পুর 266 PD035290

85546

80266 ডদিা আিার ইছাোক মাদবসরর কািী, ইছাোক মাদবসরর 

কািী, র্পব ত নাওসিাবা, রুিবাবুর োে, োডেরা, 

োডেরা, িরীয়র্পুর - 8010

িরীয়র্পুর 267 PD035290

87905

80267 জমাঃ রাসেল ডময়া খান বাডড়, ডমেসেন িডট্ট, ০৫, জগাোইরোে , 

জগাোইরোে, জগাোইরোে, িরীয়র্পুর - ৮০৫০

িরীয়র্পুর 268 PD035290

87727

80268 আিোনা ডমনু বাড়ী নং # ১০২ (ফ্ল্যাে #৭),, এডেডব কসলানী 

োেিার্াল জোন,  ১০, ডেডিও, মডর্ডঝল, 

মডর্ডঝল, িরীয়র্পুর -  ১০০০

িরীয়র্পুর 269 PD035290

87097

80269 জমাঃ িডরফুল ইেলাম ৩৮ নং, মধ্য মাদারসেক  , ০৪ নং, বাোসবা , 

েবুেবাগ , েবুেবাগ , িরীয়র্পুর - ১২১৪

িরীয়র্পুর 270 PD035290

86644

80270 নাডের উডর্দ্ন প্রস ােয নয়, বড় কাডল নগর, নাসগর িাড়া, বড় 

কাডল নগর, জগাোইর োে, জগাোইর োে, 

িরীয়র্পুর - ৮০৫০
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িরীয়র্পুর 271 PD035290

86129

80271 জমাঃ ডমরাে বাো- ২৩১, চরিাইয়ার্লী (রাড়ী কাডি), ডি এম 

খালী (৯ নং ওয়াি ত), চরভয়রা, জভদরগঞ্জ, 

জভদরগঞ্জ, িরীয়র্পুর - ৮০৩০

িরীয়র্পুর 272 PD035290

812286

80272 আলমগীর জোসেন মডল্লক বাড়ী, রডেমডর্দ্ন মালাই মৃিা কাডি, 

ডবলােপুর, বুিাইরোে, োডেরা, োডেরা, 

িরীয়র্পুর - ৮০১০

িরীয়র্পুর 273 PD035290

81586

80273 জকয়া আিার উত্তর ডবলােখান, উত্তর ডবলােখান, ওয়াি ত 02, 

জখলডে ডবলােখান, িরীয়র্পুর েদর, িরীয়র্পুর 

েদর, িরীয়র্পুর - 8000

িরীয়র্পুর 274 PD035290

810217

80274 ডলেন ডময়া 174, বিলান জমাল্লার কাডি, র্পব ত নাওসিাবা 

ইউডনয়ন, রুিবাবুর োে, োডেরা, োডেরা, 

িরীয়র্পুর - 8010

িরীয়র্পুর 275 PD035290

89170

80275 োডেদ জোসেন MATIUR RAHMAN, 

Charpaiyatoli Rari Kandi, 

D.M.Khali, CHARBHOIRA, 

BHEDARGONJ, 
িরীয়র্পুর 276 PD035290

87932

80276 মাকসুদা গােী বাডড়, নলমুডড়, কুচাইিডট্ট, জগাোইরোে, 

জগাোইরোে, জগাোইরোে, িরীয়র্পুর - ৮০৫০

িরীয়র্পুর 277 PD035290

88762

80277 রর্ন খান খান বাড়ী, রায়পুর, চন্দ্রপুর/ওয়াি ত নং ০৭, চন্দ্রপুর, 

িরীয়র্পুর েদর, িরীয়র্পুর েদর, িরীয়র্পুর - 

৮০০২

িরীয়র্পুর 278 PD035290

810418

80278 ডেন্নার্ িারডেয়া েব জকয়ার ২৩৬, োডলমা ম্যানেন, (২য় র্লা) 

আগারগাঁও র্ালর্লা বাে িযান্ড েংলগ্ন, ঢাকা-

১২০৭, ,জিসর-ই-বাংলা নগর, ওয়াি ত নং-১৪ , 

জমাোেদপুর  , জিসর-ই-বাংলা নগর , জিসর-ই-
িরীয়র্পুর 279 PD035290

81926

80279 জমাঃ সুেন ডময়া জোডডং নং-৩৮১, ইছািািা, ঘডড়ষার/ ওয়াি ত নং-

১, সুসরশ্বর দরবার িরীি, নডড়য়া, নডড়য়া, 

িরীয়র্পুর - ৮০২০

িরীয়র্পুর 280 PD035290

82658

80280 জরোউল কডরম বড়কাঁচনা , বড়কাঁচনা, নাসগর িাড়া, নাসগর িাড়া, 

জগাোইর োে , জগাোইর োে , িরীয়র্পুর - ৮০৫০

িরীয়র্পুর 281 PD035290

82254

80281 জমাঃ মুরাদ োোন িাসলায়ান ডভলা, র্ারডলয়া, োমন্তোর, 

জগাোইরোে, জগাোইরোে, জগাোইরোে , 

িরীয়র্পুর - ৮০৫০

িরীয়র্পুর 282 PD035290

80986

80282 জমাঃ জোোগ বাড় কাচনা, বড় কাচনা, নাসগরিাড়া, নাসগরিাড়া, 

জগাোইরোে, জগাোইরোে, িরীয়র্পুর - ৮০৫০

িরীয়র্পুর 283 PD035290

811581

80283 জমাঃ ইকবাল জোসেন ১ নং, র যাডকন ষ্ট্রীে, ওয়ারী (কুসুম 

কনসিকিনারী), ৪১, ওয়ারী, ওয়ারী, ওয়ারী, 

িরীয়র্পুর - ১২০৩

িরীয়র্পুর 284 PD035290

80884

80284 জমাঃ কামরুজ্জামান ৪০, লডলর্ জমােন দাে জলন , ২৩, জিাস্তা , 

লালবাগ , লালবাগ , িরীয়র্পুর - ১২১১

িরীয়র্পুর 285 PD035290

811590

80285 িডেদুল ইেলাম ১০৫৬/১, র্পব ত কািাসভাগ, ০৯, আংগাডরয়া, 

িরীয়র্পুর েদর, িরীয়র্পুর েদর, িরীয়র্পুর - 

৮০০১

িরীয়র্পুর 286 PD035290

81145

80286 ডেরাজুল ইেলাম C/O: ABUL KASHEM 

SARDER, Charpaiyatoli, 

D.M.Khali, Charbhoira, 

Bhedargonj, Bhedargonj, 
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িরীয়র্পুর 287 PD035290

812323

80287 রায়োন ----, এ.আর.ই আবাডেক কসলানী, িামসোনা , ডি, 

ই, ডি, জেি, োভার, োভার, িরীয়র্পুর - ১৩৪৯

িরীয়র্পুর 288 PD035290

82255

80288 োডেদ োোন োওলাদার বাডড়, রাণীোর, নাসগরিাড়া, 

নাসগরিাড়া, জগাোইরোে, জগাোইরোে , 

িরীয়র্পুর - ৮০৫০

িরীয়র্পুর 289 PD035290

812898

80289 রুডেনা আিার েরদার বাড়ী, গ্রাম: চরচািা ইমাম উডর্দ্ন জবিাডর 

কাডি, ডি এম খাডল,  িাকঘর: চরভয়রা, 

জভদরগঞ্জ, জভদরগঞ্জ, িরীয়র্পুর - 8030

িরীয়র্পুর 290 PD035290

812297

80290 নােমুল েক রডন জচৌডকদার বাড়ী, আসেল মােমুদ মুডি কাডি, ০৪ 

নং ওয়াি ত, োডেরা, োডেরা, োডেরা, িরীয়র্পুর 

- ৮০১০

িরীয়র্পুর 291 PD035290

80123

80291 আল আডমন আল আডমন, জেযাডর্ কমাডি তয়াল জেন্টার, ডব-৯৩, 

মাডলবাগ জচৌধুরী িাড়া(৪র্থ ত র্লা), ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, িরীয়র্পুর - ১২১৯

মাডনকঞ্জ 292 PD035290

810195

80292 োডববুল্লাে বাো নং-ইউ-২৭, ডেডভল এডভসয়িন ষ্টাি 

জকায়াে তার, কাওলার, ৪৯ নং ওয়াি ত, ডখলসির্, 

ডবমানবির, ডবমানবির, মাডনকগঞ্জ - ১২২৯

মাডনকঞ্জ 293 PD035290

812461

80293 ডবষ্ণু কম তকার দড়গ্রাম েড়ক, ২৪৪, ব্লক # এ, দড়গ্রাম , দড়গ্রাম , 

দড়গ্রাম , োটুডরয়া, োটুডরয়া, মাডনকগঞ্জ - ১৮১০

মাডনকঞ্জ 294 PD035290

84903

80294 জমাঃ ইউসুি আলী ৩৩, বছন্টা, িানসকাড়া ইউডনয়ন, িানসকাড়া, 

োটুডরয়া, োটুডরয়া, মাডনকগঞ্জ - ১৮০০

মাডনকঞ্জ 295 PD035290

87923

80295 বৃিাবন দাে জর্রশ্রী , জর্রশ্রী , িয়লা, জর্রশ্রী , ডঘওর , ডঘওর , 

মাডনকগঞ্জ - 1840

মাডনকঞ্জ 296 PD035290

80862

80296 কােী আব্দুল্লাে আল-মামুন ১, ভাকলা , উলাইল/০৪, জেিড়া , ডিবালয় , 

ডিবালয় , মাডনকগঞ্জ - ১৮৫০

মাডনকঞ্জ 297 PD035290

89514

80297 উজ্জ্বল জোসেন আসনায়ার জোসেসনর বাডড়, কািাকুডষ্টয়া, িয়লা, 

জর্রশ্রী, ডঘওর, ডঘওর, মাডনকগঞ্জ - ১৮৪০

মাডনকঞ্জ 298 PD035290

87884

80298 নাডেমা আিার প্রসয়ােয নয়, র্পব ত দািড়া, ওয়াি ত নং- 5, 

মাডনকগঞ্জ, মাডনকগঞ্জ, মাডনকগঞ্জ, মাডনকগঞ্জ - 

1800

মাডনকঞ্জ 299 PD035290

811775

80299 আডরফুর রেমান ৫৬৮২৬৯৮৭৩০৪, োরাডরয়া, দডিন োমিা, 

দডিন োমিা, ডেংগাইর, ডেংগাইর, মাডনকগঞ্জ - 

১৮২০

মাডনকঞ্জ 300 PD035290

810802

80300 মামুন জোসেন োডমত্ততা, োডমত্ততা, োডমত্ততা, োডমত্ততা, ডেংগাৃ্ডর, 

ডেংগাৃ্ডর, মাডনকগঞ্জ - 1822

মাডনকঞ্জ 301 PD035290

81340

80301 জমাঃ িডিকুল ইেলাম মািবডদয়া, মািবডদয়া, ডিবালয়, আমিালা, 

ডিবালয়, ডিবালয়, মাডনকগঞ্জ - ১৮৫০

মাডনকঞ্জ 302 PD035290

84857

80302 আব্দুর রউি োওয়াখালী, োওয়াখালী, উলাইল, রূিো, 

ডিবালয়, ডিবালয়, মাডনকগঞ্জ - ১৮৫০



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 

নম্ব 

প্রার্থীর নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

মাডনকঞ্জ 303 PD035290

86840

80303 জমাঃ রুসবল েরকার মীর োোইল, মীর োোইল, কডলয়া বাোর/ ০৭, 

কডলয়া বাোর, জদৌলর্পুর, জদৌলর্পুর, মাডনকগঞ্জ -

 ১৮০০

মাডনকঞ্জ 304 PD035290

811071

80304 োসনায়ার জোসেন বড় েরুডন্ড, বড় েরুডন্ড, মাডনকগঞ্জ জিৌরেভা, 

েডরনা কসলে, মাডনকগঞ্জ, মাডনকগঞ্জ, মাডনকগঞ্জ 

- ১৮০০

মাডনকঞ্জ 305 PD035290

81632

80305 আডলি মােমুদ খান 170, জর্ে  কুডনিাড়া , 26, জর্েগাঁও , 

জর্েগাঁও, জর্েগাঁও, মাডনকগঞ্জ - 1215

মাডনকঞ্জ 306 PD035290

82808

80306 জমা:রডিক ডময়া স্বসদি বসু েড়ক ( োসেব বাড়ীর িাসি ), শ্রীবড়ী, 

বড়টিয়া, বড়টিয়া, ডঘওর, ডঘওর, মাডনকগঞ্জ - 

১৮৪০

মাডনকঞ্জ 307 PD035290

811644

80307 রুমা আিার 00, দরগ্রাম, দরগ্রাম, দরগ্রাম, োটুডরয়া, 

োটুডরয়া, মাডনকগঞ্জ - 1810

মাডনকঞ্জ 308 PD035290

80144

80308   িারসভে আেসমদ চকসগাডবিপুর , চকসগাডবিপুর , জবডর্লা ডমর্রা  

, জবডর্লা , মাডনকগঞ্জ েদর  , মাডনকগঞ্জ েদর  , 

মাডনকগঞ্জ - ১৮০০

মাডনকঞ্জ 309 PD035290

810340

80309 জমা: দাউদ ইেলাম রাসেন্দ্রপুর, রাসেন্দ্রপুর, র্াসলবপুর, ইরর্া, 

ডেংগাইর, ডেংগাইর, মাডনকগঞ্জ - 1820

মাডনকঞ্জ 310 PD035290

81648

80310 র্িন কাডন্ত েরকার জগালাই জরাি, জগালাই, োমিা ৯ নং ওয়াি ত, 

জগালাই িাঙ্গা, ডেংগাইর, ডেংগাইর, মাডনকগঞ্জ - 

১৮২০

মাডনকঞ্জ 311 PD035290

82510

80311 জমাঃ েবুে জোসেন ০১, ফুকুরোটি, ফুকুরোটি, োন্না, োটুডরয়া, 

োটুডরয়া, মাডনকগঞ্জ - ১৮০০

মাডনকঞ্জ 312 PD035290

82513

80312 জমাঃ রাো ডময়া 01, িডিনাড়া, উর্থলী, উর্থলী, ডিবালয়, ডিবালয়, 

মাডনকগঞ্জ - 1853

মাডনকঞ্জ 313 PD035290

83718

80313 খিকার জমািারি জোসেন খিকার োডকর জোসেসনর বাডড় , গুলটিয়া।, 

গুলটিয়া, ডদঘী, মুলোন, েদর , মাডনকগঞ্জ, েদর , 

মাডনকগঞ্জ, মাডনকগঞ্জ - ১৮০০

মাডনকঞ্জ 314 PD035290

81439

80314 লুৎির রেমান ২৩৬, োডলমা ম্যানিন, েব জকয়ার, আগারগাঁও, 

র্ালর্লা, আগারগাঁও, জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, 

মাডনকগঞ্জ - ১২০৭

মাডনকঞ্জ 315 PD035290

810629

80315 ডমোনুর রেমান আবুল কালাম, পুোইল, পুোইল, জলমুবাড়ী, েদর, 

েদর, মাডনকগঞ্জ - ১৮০০

মাডনকঞ্জ 316 PD035290

80022

80316 নােমুল োোন প্রস ােয নয়, বাডলয়াটি, বাডলয়াটি, বাডলয়াটি, 

োটুডরয়া, োটুডরয়া, মাডনকগঞ্জ - ১৮১১

মাডনকঞ্জ 317 PD035290

80274

80317 আবু বকর ডেডর্দ্ক প্র সে: জমা: বডদউল আলম, ডেডনয়র েডচব 

মসোদসয়র দপ্তর, মাধ্যডমক ও উচ্চ ডিিা ডবভাগ, 

ডিিা মন্ত্রণালয়।,  ভবন নং: ০৬, কি নং: 

১৮১৩, বাংলাসদি েডচবালয়, ঢাকা।, রমনা 
মাডনকঞ্জ 318 PD035290

83715

80318 জরোউল কডরম জবেিাড়া , জবেিাড়া , ডিমুডলয়া, বুর্নী, ডিবালয়, 

ডিবালয়, মাডনকগঞ্জ - ১৮০০
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মাডনকঞ্জ 319 PD035290

80486

80319 আসর্ায়ার রেমান ১২২, জলমুবাড়ী, পুোইল ইউডনয়ন িডরষদ, 

জলমুবাড়ী, মাডনকগঞ্জ েদর, মাডনকগঞ্জ েদর, 

মাডনকগঞ্জ - ১৮০০

মাডনকঞ্জ 320 PD035290

82152

80320 আয়িা আিার প্রস ােয নয়, দডিণ আয়নাপুর, ডর্ল্লী, ডর্ল্লী, 

োটুডরয়া, োটুডরয়া, মাডনকগঞ্জ - ১৮১০

মাডনকঞ্জ 321 PD035290

83741

80321 োোঙ্গীর আলম কার্রাডিন, কার্রাডিন, উর্থডল, উর্থডল, ডিবালয়, 

ডিবালয়, মাডনকগঞ্জ - ১৮৫৩

মাডনকঞ্জ 322 PD035290

81577

80323 জমাঃ সুমন ডময়া 121, ববকুন্ঠপুর, ডেংজুরী, ববকুন্ঠপুর , ডঘওর, 

ডঘওর, মাডনকগঞ্জ - 1800 েংসিাডির্

মাডনকঞ্জ 323 PD035290

82413

80324 জমাঃ ডেরাজুল ইেলাম ০১, োন্না, ফুকুরোটি, োন্না, োটুডরয়া, োটুডরয়া, 

মাডনকগঞ্জ - ১৮০০

মাডনকঞ্জ 324 PD035290

81588

80325 িরীফুল ইেলাম ২০৮, কািাটিয়া, পুোইল, জলমুবাডড়, মাডনকগঞ্জ 

েদর, মাডনকগঞ্জ েদর, মাডনকগঞ্জ - ১৮০০

মাডনকঞ্জ 325 PD035290

82071

80326 ডবেব কুমার মন্ডল িাড়াগ্রাম, িাড়াগ্রাম, ডিমুলীয়া, োে ডবেয়নগর, 

ডিবালয়, ডিবালয়, মাডনকগঞ্জ - ১৮৩১

মাডনকঞ্জ 326 PD035290

82514

80327 জমাঃ িাডেনুর ইেলাম ০১, আইরমারা, ফুকুরোটি, োন্না, োটুডরয়া, 

োটুডরয়া, মাডনকগঞ্জ - ১৮০০ েংসিাডির্

মাডনকঞ্জ 327 PD035290

81873

80328 জমাঃ আিরাফুল আলম প্রস ােয নয়, ডেয়নপুর পুরান িাড়া , ডেয়নপুর 

ইউডনয়ন, ডেয়নপুর, জদৌলর্পুর , জদৌলর্পুর , 

মাডনকগঞ্জ - ১৮৬০

মাডনকঞ্জ 328 PD035290

88366

80329 জমাঃ জরোউল কডরম 06, চরমাস্তুল, চকডমরপুর  ইউডনয়ন, চরমাস্তুল, 

জদৌলর্পুর, জদৌলর্পুর, মাডনকগঞ্জ - 1860

নারায়ণগঞ্জ 329 PD035290

82522

80330 িান্তনা আিার জচৌধুরীগাও , জচৌধুরীগাও , িম্ভ পুরা/২, জোসেনপুর, 

জোনারগা, জোনারগা, নারায়াণগঞ্জ - ১৪০০

নারায়ণগঞ্জ 330 PD035290

86165

80331 ডেমা আিার প্র সে, জমাঃ েেীম উডর্দ্ন, ব্যডিগর্ কম তকর্তা, 

অর্থ তননডর্ক েম্পকত ডবভাগ , ব্লক নং-০৭, জিসর 

বাংলা নগর , জিসর বাংলা নগর , নারায়াণগঞ্জ - 

কি নং- ২৩
নারায়ণগঞ্জ 331 PD035290

80295

80332 োনডেদা আিার ডে-৯৭, জিসরবাংলা নগর েরকারী িাি 

জকায়তাোর, ২৭নং ওয়াি ত, জিসরবাংলা নগর, 

জিসরবাংলা নগর, জিসরবাংলা নগর, নারায়াণগঞ্জ - 

১২০৭
নারায়ণগঞ্জ 332 PD035290

811840

80333 নডমর্া রানী েরকার েডরিদ েরকার , দডিণবাগ , রূিগঞ্জ, রূিগঞ্জ, 

রূিগঞ্জ, রূিগঞ্জ, নারায়াণগঞ্জ - ১৪৬০

নারায়ণগঞ্জ 333 PD035290

81848

80334 ওমর িারুক আবুল জোবোন, িাচাঁনী, েনমািী, বাংলাবাোর , 

জোনার গাঁ, জোনার গাঁ, নারায়াণগঞ্জ - ১৪৪০

নারায়ণগঞ্জ 334 PD035290

89781

80335 জমাঃ িাোোলাল ১৪, ডেরাডঝল আ/এ, ০১, ডেডদ্ধরগঞ্জ , নারায়নগঞ্জ 

েদর, নারায়নগঞ্জ েদর, নারায়াণগঞ্জ - ১৪৩০
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নারায়ণগঞ্জ 335 PD035290

84091

80336 জমাঃ ইমরান ৯৩/১-এ, েরদার কমসেক্স, ডদ-মুন কমাডি তয়াল 

ইনডিটিউে, আগারগাঁও, র্ালর্লা, আগারগাঁও, 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, নারায়াণগঞ্জ - ১২০৭

নারায়ণগঞ্জ 336 PD035290

80772

80337 সুব তণা আিার MARUADI, MARUADI, 7 , 

FAUSHA BAZAR, Araihazar, 

Araihazar, নারায়াণগঞ্জ - 1450

নারায়ণগঞ্জ 337 PD035290

82462

80338 ডেৎ কম তকার ৬৯ এ.ডে. ির জরাি , কালীর বাোর, ১৩, 

নারা ়ণগঞ্জ, নারা ়ণগঞ্জ েদর, নারা ়ণগঞ্জ েদর, 

নারায়াণগঞ্জ - ১৪০০

নারায়ণগঞ্জ 338 PD035290

87556

80339 জমাঃ িারুক জোসেন আগারগাঁও র্ালর্লা েরকারী কসলানী ডেসিাল-ঘ -

 ৪০১, আগারগাঁও র্ালর্লা, ২৮(৪১), জিসর বাংলা 

নগর , জিসর বাংলা নগর , জিসর বাংলা নগর , 

নারায়াণগঞ্জ - ১২০৭
নারায়ণগঞ্জ 339 PD035290

812083

80340 এেোন আেসেদ ২২/৫, গ্রীন জরাি িাি জকায়াে তার, কলাবাগান, ১৭, 

ডনউ মাসকতে, কলাবাগান, কলাবাগান, নারায়াণগঞ্জ 

- ১২০৫

নারায়ণগঞ্জ 340 PD035290

84095

80341 জমাঃ মাডনক কােী ডদ-মুন কমাডি তয়াল ইনডিটিউে, ৩/১, এ েরদার 

কমসেক্স, র্ালর্লা, আগারগাঁও, ২৮, জিসরবাংলা 

নগর, জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, নারায়াণগঞ্জ - 

১২০৭
নারায়ণগঞ্জ 341 PD035290

82262

80342 জোসেল আোসেদ ৯৩/১-এ, েরদার কমসেক্স, ডদ-মুন কমাডি তয়াল 

ইনডিটিউে, আগারগাঁও, র্ালর্লা, আগারগাঁও, 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, নারায়াণগঞ্জ - ১২০৭

নারায়ণগঞ্জ 342 PD035290

88929

80343 জমা:ওমর িারুক কদমীর চর, কদমীর চর, কালািাোডড়য়া, 

কালািাোডড়য়া, আড়াইোোর , আড়াইোোর , 

নারায়াণগঞ্জ - ১৪৪০

নারায়ণগঞ্জ 343 PD035290

88106

80344 জমাঃ োোনুল ইেলাম আগারগাঁও র্ালর্লা েরকারী কসলানী ডেসিাল-ঘ-

৪০১, আগারগাঁও র্ালর্লা, ২৮, আগারগাঁও , জিসর 

বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, নারায়াণগঞ্জ - 

১২০৭
নারায়ণগঞ্জ 344 PD035290

81359

80345 জমা: র্াওেীদ জোসেন বাো: ই 163,েড়ক-2,, গ্রাম : ডমেডমডে 

িডিম োসেব িাড়া, 2 নং ওয়াি ত, োনার িাড়, 

নারায়ণগঞ্জ েদর, নারায়ণগঞ্জ েদর, নারায়াণগঞ্জ - 

1361
নারায়ণগঞ্জ 345 PD035290

84589

80346 জমাঃ রাডকব র্ালািকুে, র্ালািকুে, কাসয়র্িাড়া, নগরিাড়া, 

রূিগঞ্জ, রূিগঞ্জ, নারায়াণগঞ্জ - ১৪৬০

নারায়ণগঞ্জ 346 PD035290

85757

80347 ডিডরন আিার বচর্নকািা, বচর্নকািা, ডবিনিী, বচর্নকািা, 

আড়াইোোর , আড়াইোোর , নারায়াণগঞ্জ - ১৪৫০

নারায়ণগঞ্জ 347 PD035290

811748

80348 ডলমা আিার ডি\৩৮,মা ডভলা, র্ার্খানা (বেয়দিারা), ৮, 

জগাদনাইল, এল.এন.ডে ডমল, ডেডর্দ্রগন্ে, 

ডেডর্দ্রগন্ে, নারায়াণগঞ্জ - ১৪৩২

নারায়ণগঞ্জ 348 PD035290

810030

80349 রেমান আলী রডন প্রস ােয নয়, চাঁনপুর, মদনপুর, মদনপুর, বির, 

বির, নারায়াণগঞ্জ - ১৪১১

নারায়ণগঞ্জ 349 PD035290

86727

80350 জমাঃ কডবর জোসেন আব্দুল মডর্ন এর বাড়ী, লালুরকািী,  খাগকািা, 

িম্ব পুরা, আড়াইোোর , আড়াইোোর , 

নারায়াণগঞ্জ - ১৪৫০

নারায়ণগঞ্জ 350 PD035290

810235

80351 ডবল্লাল জোসেন ১৮৫ এযাডলিযান্ট জরাি, রুম নং- ১০১০ (৯ম র্লা) 

, োডর্রপুল , ২১, ডনউ মাসকতে , িানমডি, 

িানমডি, নারায়াণগঞ্জ - ১২০৫
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নারায়ণগঞ্জ 351 PD035290

811637

80352 র্াডনয়া সুলর্ানা বচর্নকািা, বচর্নকািা, ডবিনিী, বচর্নকািা, 

আড়াইোোর , আড়াইোোর , নারায়াণগঞ্জ - ১৪৫০

নারায়ণগঞ্জ 352 PD035290

811062

80353 জমাঃ ইেমাইল জোসেন জগাডবিপুর , জগাডবিপুর , মাতুয়াইল, মাতুয়াইল, 

 াোবাড়ী ,  াোবাড়ী , নারায়াণগঞ্জ - ১৩৬২

নারায়ণগঞ্জ 353 PD035290

89649

80354 সুদীব িম তা রানা বাোর ভবন, ৪১৮, নূরপুর, ৬০, দডনয়া, কদমর্লী, 

কদমর্লী, নারায়াণগঞ্জ - ১২৩৬

ঢাকা 354 PD035290

89585

80355 আকাি জেন ৭৯, িাখারী বাোর, -, েদরঘাে, জকাসর্ায়ালী, 

জকাসর্ায়ালী, ঢাকা - ১১০০

ঢাকা 355 PD035290

82248

80356 জমা: আলী োয়দার 223,Gulshan Link 

Road,Tejgaon I/A,Dhaka-

1208., Tejgaon I/A, Tejgaon-

20, Dhaka P
ঢাকা 356 PD035290

812772

80357 েয় চন্দ্র দাে ২৫ নং আগাোসদক জরাি,, েডরেন ডেটি কসলানী, 

৩৩, ডেডিও, বংিাল, বংিাল, ঢাকা - ১০০০

ঢাকা 357 PD035290

812609

80358 প্রান্ত লাল ২৫, আগাোসদক জরাি, ডেটি কসলানী, বংিাল, 

৩৩, ডেডিও, বংিাল, বংিাল, ঢাকা - ১০০০

ঢাকা 358 PD035290

84952

80359 জমাঃ িলাি ডময়া প্র সেঃ জমাঃ িলাি ডময়া , িার জেকডনকযাল 

জেডনং জেন্টার ৬৪ ডি.আই.টি জরাি (৩য় র্লা), 

র্পব ত োেীিড়া, রামপুরা, ঢাকা।

ঢাকা 359 PD035290

812845

80360 শ্রী ডদসিন দাে ২৫ নং আগাোসদক জরাি,, েডরেন ডেটি কসলানী, 

৩৩, ডেডিও, বংিাল, বংিাল, ঢাকা - ১০০০

ঢাকা 360 PD035290

81181

80361 জমা: আডমনুল ইেলাম বাো নংঃ ৩৮/১১, ওয়াক-আি েরকাডর কসলানী,  

, আনোর কযাম্প, ডমরপুর-১, , ১২, ডমরপুর , 

দারুে-োলাম, দারুে-োলাম, ঢাকা - ১২১৬

ঢাকা 361 PD035290

89111

80362 জমা : আলামীন ৩৫৮১, রাসয়রবাগ, রাসয়রবাগ, ডমরােনগর,  

কদমর্থা,  কদমর্থা, ঢাকা - ১৩৬২

ঢাকা 362 PD035290

89032

80363 জেতু আিার জকান্ডা (জকাোিাড়া), জকান্ডা (জকাোিাড়া), 

বনগাঁও, নগর জকান্ডা, োভার, োভার, ঢাকা - 

1216

ঢাকা 363 PD035290

89083

80364 জমাঃ রাোর্ খাঁন জমাঃ আব্বাছ খাঁন , িাইক িাড়া , 1 নং জচৌোে 

ইউডনয়ন , উয়ািী িাইক িাড়া , িামরাই, 

িামরাই, ঢাকা - 1943

ঢাকা 364 PD035290

81012

80365 জমাঃ জুসয়ল র্ালুকদার ডব-১১, ডে-৫, মডর্ডঝল, এডেডব কসলাডন, ১০নং 

ওয়াি ত, মডর্ডঝল, মডর্ডঝল, মডর্ডঝল, ঢাকা - 

১০০০

ঢাকা 365 PD035290

80820

80366 জমা: ডমঠু জোসেন িবনারসেক, িবনারসেক, িামসোনা, িামসোনা, 

োভার, োভার, ঢাকা - 1349

ঢাকা 366 PD035290

83167

80367 সুসলখা রানী দাে কারমাইসকল জরাি, ১৭৮ বাগবাড়ী, ঋডষিাড়া, ৯, 

ডমরপুর, ডমরপুর, ডমরপুর, ঢাকা - ১২১৬
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ঢাকা 367 PD035290

80948

80368 েঞ্জীব রায় ১৭ নং, গুরুদাে েরকার জলন, নাডরিা, ৪০, ঢাকা 

েদর, জগন্ডাডরয়া, জগন্ডাডরয়া, ঢাকা - ১১০০

ঢাকা 368 PD035290

812237

80369 জমাঃ আমারুল জোসেন ৯৩/৮, ভাতুডরয়া, ৪৪, কাঁচকুড়া, উত্তরখান, 

উত্তরখান, ঢাকা - ১২৩০

ঢাকা 369 PD035290

80971

80370 োইদুল ইেলাম ১৫৬/১, ৩/এ, নয়াবাড়ী, কাওলার, ৪৯, ডিলসির্, 

দডিণখান, দডিণখান, ঢাকা - ১২২৯

ঢাকা 370 PD035290

87333

80371 র্ানডেমুল ইেলাম ৩৩০, িডেদ নগর ৬নং গডল, িডেদ নগর ৬নং 

গডল, ২৪, জিাস্তা, লালবাগ, লালবাগ, ঢাকা - ১২১১

ঢাকা 371 PD035290

85408

80372 জেৌরভ লাল দাে ২২/২৩ দয়াগঞ্জ নতুন েড়ক, ওয়ারী ডেটি কসলানী, 

৪০, ঢাকা েদর, জগন্ডাডরয়া, জগন্ডাডরয়া, ঢাকা - 

১১০০

ঢাকা 372 PD035290

82698

80373 ডবেয় চন্দ্র দাে ২৫, আগাোসদক জরাি, ৩৩, ডেডিও, বংিাল, 

বংিাল, ঢাকা - ১০০০

ঢাকা 373 PD035290

89172

80374 জমাঃ আডেম জমাঃ লুৎির রেমান , বাইো , জর্াসির বাডড়, 

জর্াসির বাডড়, িামরাই, িামরাই, ঢাকা - 1350

ঢাকা 374 PD035290

82916

80375 ইলা িম তা ১৫৫ মডনপুরীিাড়া, জিলসেক্ জমােনা। ফ্ল্যাে নং-

৪/ডব, ২৭নং ওয়াি ত , জর্েগাঁও, জর্েগাঁও, 

জর্েগাঁও, ঢাকা - ১২১৫

ঢাকা 375 PD035290

812148

80376 িারোনা িারভীন ১ নং কলমা ( আসনায়ার েং েড়ক), কলমা 

দডিন, জেঁতুলসঝাড়া, জিইরী িাম ত, োভার, োভার, 

ঢাকা - ১৩৪১

ঢাকা 376 PD035290

87076

80377 আনওয়ার োখাওয়ার্ জেৌরভ বাো- ২৪৭, িডিম রামপুরা, ওয়ািদা জরাি, 

২২নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, রামপুরা, রামপুরা, ঢাকা - 

১২১৯

ঢাকা 377 PD035290

810608

80378 োডবো সুলর্াৃ্না ক ৪২/১, দডিণ বাড্ডা, , দডিণ বাড্ডা,, ২১ নং 

ওয়াি ত , গুলিাণ,  বাড্ডা,  বাড্ডা, ঢাকা - ১২১২

ঢাকা 378 PD035290

89881

80379 জমাঃ আরমান েরকার ডনউ লাইে কম তাডিয়াল োঁেডলডি ও কডম্পউোর  

জট্রডনং জেন্টার, িডিম কািরুল, আগারগাঁও, 

র্ালর্লা, ১৬ নং ওয়াি ত, জমাোেদপুর, জিসর 

বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭
ঢাকা 379 PD035290

82550

80380 জমাঃ িােডরয়া জোসেন 

ডবদু  ু ৃ্ ৎ

৫২, বাড্ডা নগর জলন, িাডনর ে যাংডক েংলগ্ন, 

োোরীবাগ, ডনউমাসকতে, োোরীবাগ , োোরীবাগ, 

ঢাকা - ১২০৫

ঢাকা 380 PD035290

811340

80381 জমাঃ আডরফুল ইেলাম ১০০/২, ে রর্ িােোলাল (রঃ) োওয়ার-২, 

দডিণ িাডন্তবাগ, ৬৫, িাড়ািগার, জিমরা, জিমরা, 

ঢাকা - ১৩৬২

ঢাকা 381 PD035290

81475

80382 জমাঃ র্ানডেল কডরম ৫৪/১/২, দডিণ মুগদািাড়া, ৬ নং, বাোসবা, 

মুগদা, মুগদা, ঢাকা - ১২১৪

ঢাকা 382 PD035290

81870

80383 কল্পনা আিার ইউ-৪২ (৫ম র্লা) , নুরোোন জরাি, ৩১ নং 

ওয়াি ত, জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, 

ঢাকা - ১২০৭
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ঢাকা 383 PD035290

85648

80384 সুবল চন্দ্র োলদার জবটুয়াইল, জবটুয়াইল, সূয়াপুর, সূয়াপুর, িামরাই, 

িামরাই, ঢাকা - ১৮২০

ঢাকা 384 PD035290

89884

80385 জমাঃ জমাখসলছুর রেমান খান ডনউ লাইে কম তাডিয়াল োঁেডলডি ও কডম্পউোর  

জট্রডনং জেন্টার, আগারগাঁও, র্ালর্লা, ১৬ নং 

ওয়াি ত, জমাোেদপুর, জিসর বাংলা নগর, জিসর 

বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭
ঢাকা 385 PD035290

89887

80386 জমাঃ মুরাদ জোসেন ঢাকা বহুভাষী োঁেডলডি জট্রডনং জেন্টার , িডিম 

কািরুল, আগারগাঁও, র্ালর্লা, ১৬ নং ওয়াি ত, 

জমাোেদপুর, জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা 

নগর, ঢাকা - ১২০৭
ঢাকা 386 PD035290

84688

80387 জমাঃ মডনর জোসেন ২৩৬, েব জকয়ার , োডলমা ম্যানেন, আগারগাঁও 

র্ালর্লা, ২৮নং ওয়াি ত, জমাোেদপুর, 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, ঢাকা - ১২০৭

ঢাকা 387 PD035290

82989

80388 ইয়ােডমন আিার প্র সেঃ মমর্াে আিার, েেকারী িডরবার 

িডরকল্পনা কম তকর্তা, উিসেলা স্বাস্থ্য কমসেক্স , 

িামরাই, িামরাই, িামরাই, িামরাই, ঢাকা - 

১৩৫০
ঢাকা 388 PD035290

812032

80389 জমাঃ ডিয়াে খান জমাকসছদ আলী , িাইক িাড়া , 1 নং জচৌোে 

ইউডনয়ন িডরষদ, উয়ািী িাইক িাড়া , িামরাই, 

িামরাই, ঢাকা - 1943

ঢাকা 389 PD035290

87849

80390 অরুন মন্ডল ৪৫৬, নয়ািাড়া, নয়ািাড়া, িডনয়া, িডনয়া, 

 াোবাড়ী,  াোবাড়ী, ঢাকা - ১২৩৬

ঢাকা 390 PD035290

83594

80391 লীনা আিার ১৩৭, র্পব ত আেেদ নগর, ১২নং, উত্তর ডেটি 

কসি তাসরিন, ডমরপুর, ডমরপুর, ডমরপুর, ঢাকা - 

১২১৬

ঢাকা 391 PD035290

89304

80392 ডবর্থী আিার জরাসকয়া খাতুন , মুগড়াকািা, ৮ নং ওয়াি ত, 

ভাকুর্তা, োভার , োভার , ঢাকা - ১৩১৩

ঢাকা 392 PD035290

81009

80393 শ্রাবনী রানী ডিল বাডড়-১০, েড়ক-৭, এডভডনউ-৫, ব্লক-ডে, জেকিন-

১১, ৩নং ওয়াি ত, িল্লবী, ঢাকা উত্তর ডেটি 

করসিাসরিন, ঢাকা উত্তর ডেটি করসিাসরিন , 

ঢাকা - ১২১৬
ঢাকা 393 PD035290

812913

80394 জমাঃ নাডের উর্দ্ন বাো: ৫৩/ডব, নামািাড়া, বাইগারসেক (োেী 

মাসকতে), ১৫ নং ওয়াি ত, ঢাকা কযান্টনসমন্ট, িল্লবী, 

িল্লবী, ঢাকা - ১২০৬

ঢাকা 394 PD035290

810526

80395 েীমা আিার ৩৪৪ নং োমছুল ডভলা, মসনােরপুর, জচৌোে, 

ডদ্বমুখা, িামরাই, িামরাই, ঢাকা - ১৮১১

ঢাকা 395 PD035290

811000

80396 জমাঃ জমারছাডলন 263, নবগ্রাম, কুশুরা, নবগ্রাম বাোর , িামরাই, 

িামরাই, ঢাকা - 1800

ঢাকা 396 PD035290

87058

80397 জমাঃ জোসেল োোন আলমডদনা োসম মেডেদ েড়ক,িগাইর র্পব ত 

িাড়া(জকাদাল জদায়া) , িগাইর , োরুডলয়া (৬৬ 

নং ওয়াি ত), োরুডলয়া, জিমরা , জিমরা , ঢাকা - 

১৩৬১
ঢাকা 397 PD035290

89337

80398 লুৎির রেমান মুিীচর , মুিীচর , জচৌোে, ডদ্বমুখা, িামরাই, 

িামরাই, ঢাকা - 1811

ঢাকা 398 PD035290

88701

80399 োন্নাতুল জিরদাউে সুমা ইউ-১৮, নূরোোন জরাি, ব্লক-ডি, জমাোেদপুর, 

৩১, জমাোেদপুর, ঢাকা দডিন ডেটি কসি তাসরিন, 

ঢাকা দডিন ডেটি কসি তাসরিন, ঢাকা - ১২০৭
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ঢাকা 399 PD035290

88085

80400 আল িােডরয়ার ডদোন ২৩২/এ, ৬/এ, ,  জছাে ভাে মেডেদ, ২৫, জিাস্তা, 

লালবাগ, লালবাগ, ঢাকা - ১২১১

ঢাকা 400 PD035290

82816

80401  জমাঃ রাজু জোসেন ৯০০/৭, চামুরখান, ৪৪, কাঁচকুড়া, উরখান, উরখান, 

ঢাকা - ১২৩০

ঢাকা 401 PD035290

81083

80402   বেয়দ জমসেদী োোন 746/1, EAST MANIKDI,, 

DHAKA CANTONMENT, 15, 

DHAKA CANTONMENT, 

DHAKA CANTONMENT, 
ঢাকা 402 PD035290

89584

80403 জমা: জমাস্তাডিজুর রেমান ২/এি, ৫/৩, ডমরপুর, -, ডমরপুর, ডমরপুর, 

ডমরপুর, ঢাকা - ১২১৬

ঢাকা 403 PD035290

84283

80404 জমাঃ োসনায়ার জোসেন প্রস ােয ন ়, সুির কাঠাডলয়া, বাডলয়া, নবগ্রাম 

বাোর, িামরাই, িামরাই, ঢাকা - 1800

ঢাকা 404 PD035290

89583

80405 এ. জক. এম. আডেম ২/এি, ৫/৩, ডমরপুর, ০৭, ডমরপুর, ডমরপুর, 

ডমরপুর, ঢাকা - ১২১৬

ঢাকা 405 PD035290

87311

80406 জিিালী রােবংিী প্র সে, কালাচাঁদ রােবংিী , মান্ডা (ডেন্দু িাড়া) , 

মান্ডা (ওয়াি ত নং -৭২), মান্ডা , মুগদা , মুগদা , 

ঢাকা - ১২১৪

ঢাকা 406 PD035290

89166

80407 মনীষা রানী 25, আগাোসদক জরাি, বংিাল ঢাকা, 

আগাোসদক জরাি, বংিাল ঢাকা, 33, ডে ডি ও,  

বংিাল ,  বংিাল , ঢাকা - 1000

ঢাকা 407 PD035290

88567

80408 ডবেব লাল 25, আগাোসদক জরাি, বংিাল ঢাকা, 

আগাোসদক জরাি, বংিাল ঢাকা, 33, ডে ডি ও,  

বংিাল ,  বংিাল , ঢাকা - 1000

ঢাকা 408 PD035290

810812

80409 জমাঃ িাোদাৎ জোসেন ছব্দার মাতুঃ িাঙ্গী , ছব্দার মাতুঃ িাঙ্গী , ০৪ নং 

গােীরসেক, চর োডেগঞ্জ , চরভদ্রােন, চরভদ্রােন, 

ঢাকা - ৭৮০০

ঢাকা 409 PD035290

82557

80410 জমাঃ আব্দুল কুদ্দুে েরকার ৫২, বাড্ডা নগর জলন, িাডনর ে যাংডক েংলগ্ন, 

োোরীবাগ, ডনউমাসকতে, োোরীবাগ , োোরীবাগ, 

ঢাকা - ১২০৫

ঢাকা 410 PD035290

80774

80411 ডবকাি বাবু এি-৪/২, ডবডি্এটিডে িাি জকায়াোর , 

ডবডিএটিডে , ২ নং ওয়াি ত , ডিএটিডে, োভার, 

োভার, ঢাকা - ১৩৪৩

ঢাকা 411 PD035290

810831

80412 জমাঃ মাসুদ রানা কালাম মুডির বাডড়, বারদুয়ারী , বান্দুরা, 

োেনাবাদ, নবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ঢাকা - 1321

ঢাকা 412 PD035290

82743

80413 জমাঃ জমাস্তাডিজুর রেমান প্রস ােয নয়, োটুডরয়া, োটুডরয়া, োটুডরয়া, 

োটুডরয়া, োটুডরয়া, ঢাকা - ১৮১০

ঢাকা 413 PD035290

82815

80414 িামীম রো ৮৯০/৭, চামুরখান, ৪৪,  কাঁচকুড়া, উরখান, 

উরখান, ঢাকা - ১২৩০

ঢাকা 414 PD035290

83360

80415 েডেব ডময়া ৯০৭, চামুরখান, উত্তরখান, কাঁচকুড়া, উত্তরখান, 

উত্তরখান, ঢাকা - ১২৩০
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ঢাকা 415 PD035290

85464

80416 জমাঃ ইব্রােীম জোসেন ১১/১২, ব্লক-এি, মাদরাো জরাি, আডেে মেল্লা, 

২৯ নং ওয়াি ত, জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, 

জমাোেদপুর, ঢাকা - ১২০৭

ঢাকা 416 PD035290

87092

80417 জমাঃ োোন ৩৮ নং, মধ্য মাদারসেক  , ৪ নং, বাোসবা , 

োবুেবাগ, োবুেবাগ, ঢাকা - ১২১৪

ঢাকা 417 PD035290

89882

80418 আডমনুল ইেলাম রানা ডেসিাল-গ-৪০১, আগারগাঁও র্ালর্লা, েরকাডর 

কসলানী, জিসর বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।, 

আগারগাঁও, র্ালর্লা, ২৮ নং ওয়াি ত, 

জমাোেদপুর, জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা 
ঢাকা 418 PD035290

89888

80419 জমাঃ রাডেব ঢাকা বহুভাষী োঁেডলডি জট্রডনং জেন্টার , 

আগারগাঁও র্ালর্লা, ১৬ নং ওয়াি ত, জমাোেদপুর, 

জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, ঢাকা - 

১২০৭
ঢাকা 419 PD035290

83046

80420 প্রলয় কুমার েরকার আড়াডলয়া, আড়াডলয়া, কুল্লা, জরায়াইল, িামরাই, 

িামরাই, ঢাকা - ১৮২২

ঢাকা 420 PD035290

88015

80421 জুুঁই েরকার বাসনশ্বর, বাসনশ্বর, জোমভাগ, েলেীন, িামরাই, 

িামরাই, ঢাকা - ১৮২২

ঢাকা 421 PD035290

80417

80422 মুিা আখর্ার বাো নং- ১১, জরাি নং-০৬, নবী নগর োউডেং , 

জমাোেদপুর , ৩৩ নং ওয়াি ত , জমাোেদপুর, 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, ঢাকা - ১২০৭

ঢাকা 422 PD035290

82625

80423 জরামানা িারমীন দাগ নং-১৭৭০, বাড়ী নং-৬৯, র্পব ত দডনয়া, 

েনর্াবাগ, ওয়াি ত নং ৬০, দডনয়া, কদমর্লী, 

কদমর্লী, ঢাকা - ১২৩৬

ঢাকা 423 PD035290

82546

80424 জমাছাঃ নাছরুমা আিার ৩৭,০১, দডিণ কৃষ্ণপুর, োভার, োভার, োভার, 

োভার, ঢাকা - ১৩৪০

ঢাকা 424 PD035290

81092

80425  িারসভে আলম   ক-১৮৮/৬/এ, আমর্লা, ১৭, ডখসলখর্, 

ডখলসখর্, ডখলসখর্, ঢাকা - ১২২৯

ঢাকা 425 PD035290

87719

80426 িারোনা ইয়ােডমন িারোনা ইয়ােডমন, প্র সন্ত-মসনায়ারা জিলী, 

একর্া, কমসেক্স, ডে-১৩/৯, ৫ম র্লা, আগারগাঁও 

র্ালর্লা েরকারী কসলানী,ঢাকা-১২০৭।, িারোনা 

ইয়ােডমন, প্র সন্ত-মসনায়ারা জিলী, একর্া, 
ঢাকা 426 PD035290

89349

80427 িামীম ডময়া মসনাের পুর, মসনাের পুর, জচৌোে, ডদ্বমুখা, 

িামরাই, িামরাই, ঢাকা - 1811

ঢাকা 427 PD035290

81519

80428 জমাোেদ খডললুর রেমান ৫৬/ডে,স্কুল গডল, দডিণ মুগদা,মুগদািাড়া,  ০৬, 

বাোসবা, েবুেবাগ, েবুেবাগ, ঢাকা -  ১২১৪ েংসিাডির্

ঢাকা 428 PD035290

82583

80429 জমাছাঃ িাবনুর সুলর্ানা এ-২/১৩০৪ িডিম আগারগাঁও েংেদ েডচবালয় 

আবাডেক কমসেক্স, িডিম আগারগাঁও, ২৭, 

জমাোেদপুর, আগারগাঁও, আগারগাঁও, ঢাকা - 

১২০৭
ঢাকা 429 PD035290

812477

80430 জমা: বডিরুল আলম নয়ািাড়া , নয়ািাড়া , ৬৮ নং ওয়াি ত , োরুডলয়া , 

জিমরা , জিমরা , ঢাকা - 1361

ঢাকা 430 PD035290

87840

80431 জমাঃ এনামুল েক 330, সুির কাঠাডলয়া, বাডলয়া / 07, নবগ্রাম 

বাোর, িামরাই, িামরাই, ঢাকা - 1800
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ঢাকা 431 PD035290

80668

80432 জমাঃ োডকব ডমম 1/M, , Puraton Kacha Bazar, 

New B Type Govt. Staff 

Quater,, 14, Zigatola, 

Hazaribagh, Hazaribagh, ঢাকা - 
ঢাকা 432 PD035290

83686

80433 রাডেব জোসেন ১৩৭, ধুলজুরী, জচৌোে ইউডনয়ন, বাডরিা বাোর, 

িামরাই, িামরাই, ঢাকা - ১৯৪৪

ঢাকা 433 PD035290

81033

80434 জমাোেদ আবুল খাসয়র উত্তর িাড়া, কাডি বডলয়ারপুর , বনগাঁও, নগর 

জকান্ডা, োভার, োভার, ঢাকা - 1216

ঢাকা 434 PD035290

82697

80435 জমাঃ জর্ািাসয়ল আেসেদ উত্তর বাড্ডা, র্পব তাচল েড়ক, জলন নং:১৮, বাডড় 

নং: ৩১, দাগ নং: ১৩৪, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২, 

র্পব তাচল, ৩৮ নং ওয়াি ত, গুলিান, বাড্ডা, বাড্ডা, 

ঢাকা - ১২১২
ঢাকা 435 PD035290

86581

80436 রাডবনা কডরম টুম্পা ে-২২১, দডিন বাড্ডা, ২১ নং ওয়াি ত, গুলিান, 

বাড্ডা, বাড্ডা, ঢাকা - ১২১২

ঢাকা 436 PD035290

81007

80437 জমাঃ নােমুল কডরম ৩৬৪৭, জমরােনগর, ব্লক-ডব, ৫৯, জমরােনগর, 

কদমর্লী, কদমর্লী, ঢাকা - ১৩৬২

ঢাকা 437 PD035290

89713

80438 বাপ্পী চন্দ্র দাে ২২/২৩ দয়াগঞ্জ নতুন েড়ক, ওয়ারী ডেটি কসলানী, 

৪০, ঢাকা েদর, জগন্ডাডরয়া, জগন্ডাডরয়া, ঢাকা - 

১১০০

ঢাকা 438 PD035290

810994

80439 জমাঃ ইমরুল োোন 253, নবগ্রাম, কুশুরা, নবগ্রাম বাোর , িামরাই, 

িামরাই, ঢাকা - 1800

ঢাকা 439 PD035290

83750

80440 জমা: জোসেল বাো-২১, ব্লক-ডব, লাইন-৪, জেকিন-১১, 

ডমরপুর,িল্লবী, ঢাকা, ডমরপুর-১১, ৫, ডমরপুর, 

িল্লবী, িল্লবী, ঢাকা - ১২১৬

ঢাকা 440 PD035290

88877

80441 জোসেল রানা 1 নম্বর ওয়াি ত, চনখন্ড, োসনাড়া , োসনাড়া , 

িামরাই , িামরাই , ঢাকা - 1800

ঢাকা 441 PD035290

88734

80442 জুরানা আিার 528/2, িডিম জিওড়ািাড়া, ডমরপুর, ঢাকা-

1216, িডিম জিওড়ািাড়া, ডমরপুর, ডমরপুর, 

ডমরপুর, ডমরপুর, ঢাকা - 1216

ঢাকা 442 PD035290

84246

80443 োনডেদা আিডরন ডনিা দঃ শ্যামপুর, দঃ শ্যামপুর, 8 নং ওয়াি ত, 

জেমাসয়র্পুর, োভার, োভার, ঢাকা - 1340

ঢাকা 443 PD035290

83397

80444 জমাঃ ডদদার জোসেন ভাউয়ালীয়া িাড়া, ভাউয়ালীয়া িাড়া, 

জর্তুুঁলসঝাড়া, রােফুলবাড়ীয়া , োভার, োভার, 

ঢাকা - 1347

ঢাকা 444 PD035290

89883

80445 রাজু জচৌধুরী ডনউ লাইে কম তাডিয়াল কডম্পউোর ও োঁেডলডি 

জট্রডনং জেন্টার, িডিম কািরুল, আগারগাঁও, 

র্ালর্লা, ১৬ নং ওয়াি ত, জমাোেদপুর, জিসর 

বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭
ঢাকা 445 PD035290

89073

80446 জুলোে উর্দ্ীন জুলোে উর্দ্ীন , কাঠাডলয়া, 1 নং বাডলয়া 

ইউডনয়ন িডরষদ, নবগ্রাম বাোর , িামরাই, 

িামরাই, ঢাকা - 1800

ঢাকা 446 PD035290

83355

80447 জমাঃ গাডলব কবীর ৪৫৮, ডমরোডেরবাগ, ৫১ নং, জগন্ডাডরয়া , 

 াোবাডড়,  াোবাডড়, ঢাকা - ১২০৪
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ঢাকা 447 PD035290

89235

80448 রাসেল খান সুলাইমাসনর বাড়ী, জছাে ভাকুডলয়া, জচৌোে, 

রাোপুর, িামরাই, িামরাই, ঢাকা - ১৯৪৩

ঢাকা 448 PD035290

82941

80449 িারডমন আিার ৩৬০ , বাোসবা ওোব  কসলাডন , ০৪ , বাোসবা , 

েবুেবাগ , েবুেবাগ , ঢাকা - ১২১৪

ঢাকা 449 PD035290

82688

80450 জমাঃ োলাউর্দ্ীন ১৪১, দডিণ িীসররবাগ, ১৩ নং ওয়াি ত, ডমরপুর, 

ডমরপুর, ডমরপুর, ঢাকা - ১২১৬

ঢাকা 450 PD035290

812183

80451 জমাঃ ইমরান জোসেন িগাইর র্পব ত িাড়া গ্রীনডেটি, িগাইর র্পব ত িাড়া 

গ্রীনডেটি, োরুডলয়া, োরুডলয়া, জিমরা, জিমরা, 

ঢাকা - ১৩৬১

মাডনকঞ্জ 451 PD035290

87472

80452 জমাঃ আইয়ুব আলী জমাঃ ডমনাে উডর্দ্ন এর বাড়ী, িডিম োেলী , 

পুোইল, জলমুবাড়ী, মাডনকগঞ্জ েদর , মাডনকগঞ্জ 

েদর , মাডনকগঞ্জ - ১৮০০

মাডনকঞ্জ 452 PD035290

89127

80453 জমাঃ মােোরুল আলম 169, মেডেদগডল জরাি, কাঠাঁলবাগান বাোর , 

16, ডনলসির্, কলাবাগান, কলাবাগান, 

মাডনকগঞ্জ - 1205

মাডনকঞ্জ 453 PD035290

85758

80454 জমা: িেীদুল ইেলাম ৩০৬, আগকডলয়া, কডলয়া/ ০৯, কডলয়া বাোর, 

জদৌলর্পুর, জদৌলর্পুর, মাডনকগঞ্জ - ১৮০০

মাডনকঞ্জ 454 PD035290

86679

80455 িংকর েরকার বাসুসদবপুর েড়ক, বাসুসদবপুর , কৃষ্ণপুর, 

কৃষ্ণপুর, মাডনকগঞ্জ েদর, মাডনকগঞ্জ েদর, 

মাডনকগঞ্জ - ১৮২০

মাডনকঞ্জ 455 PD035290

80763

80456 জমা: িাডকল আেসমদ খান গণর্পর্ত উিডবভাগ-৩, িডরকল্পনা মন্ত্রণালয়, জিসর-

বাংলা নগর, জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, 

জমাোেদপুর, মাডনকগঞ্জ - ১২০৭

মাডনকঞ্জ 456 PD035290

81856

80457 জমা: আলমাছ জোসেন নাই, উত্তর আড়া, ডেয়নপুর, ডেয়নপুর, জদৌরর্পুর, 

জদৌরর্পুর, মাডনকগঞ্জ - ১৮৫০

মাডনকঞ্জ 457 PD035290

85904

80458 েেীম উর্দ্ীন েবসকয়ার, ২৩৬ োডলমা ম্যানেন, র্ালর্লা, 

আগারগাঁও, ২৮, জিসরবাংলা নগর, জমাোেদপুর, 

জমাোেদপুর, মাডনকগঞ্জ - ১২০৭

মাডনকঞ্জ 458 PD035290

80863

80459 জমাঃ অন্তর ইেলাম েডলসলর বাড়ী, দডিণ উলাইল, উলাইল, ওয়াি ত- 

0৪, আমিালা, ডিবালয়, ডিবালয়, মাডনকগঞ্জ - 

১৮৫০

মাডনকঞ্জ 459 PD035290

82266

80460 জমাঃ রডিকুল ইেলাম ০১, ভাঙ্গাবাড়ী, বাডলয়াটি, ডদ্বমুখা, োটুডরয়া, 

োটুডরয়া, মাডনকগঞ্জ - ১৮০০

মাডনকঞ্জ 460 PD035290

810990

80461 বীসরন সূেির সূেির বাড়ী/ স্কুল জরাি, আেকডড়য়া, বায়রা, 

বায়রা, ডেংগাইর, ডেংগাইর, মাডনকগঞ্জ - ১৮২১

মাডনকঞ্জ 461 PD035290

812882

80462 োইদুর রেমান ছািড়া মেডেদ েংলগ্ন, োসিে আব্দুর রাজ্জাক 

মাসকতে, মুলেডল এন্টারপ্রাইে , ৪৫/১, আডেমপুর 

জরাি, ২৬ নং ওয়াি ত, ডনউমাসকতে, লালবাগ, 

লালবাগ, মাডনকগঞ্জ - ১২০৫
মাডনকঞ্জ 462 PD035290

81597

80463 ডলেন চন্দ্র মাসলা ১৬৭, রােনগর, আটিগ্রাম, আটিগ্রাম, মাডনকগঞ্জ 

েদর, মাডনকগঞ্জ েদর, মাডনকগঞ্জ - ১৮২০
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মাডনকঞ্জ 463 PD035290

84266

80464 জমাঃ রাহুল রানা প্রস ােয নয়, উত্তর কাওন্নারা, োটুডরয়া, োটুডরয়া, 

োটুডরয়া, োটুডরয়া, মাডনকগঞ্জ - ১৮১০

মাডনকঞ্জ 464 PD035290

85522

80465 নূরুজ্জামান র্ালুকদার জবংসরায়া, জবংসরায়া, ডদঘলীয়া, িাকুটিয়া, 

োটুডরয়া, োটুডরয়া, মাডনকগঞ্জ - 1939

মাডনকঞ্জ 465 PD035290

81257

80466 জমাঃ রাডেব জোসেন মডেসদর বাড়ী, ভরিাড়া, উলাইল, রুিো, 

ডিবালয়, ডিবালয়, মাডনকগঞ্জ - ১৮৫০

মাডনকঞ্জ 466 PD035290

84245

80467 আব্দুল বাসরক বাডলয়াটি, বাডলয়াটি, বাডলয়াটি, বাডলয়াটি, 

োটুডরয়া, োটুডরয়া, মাডনকগঞ্জ - 1811

মাদারীপুর 467 PD035290

82171

80468 রায়োন আেসেদ প্র সে: আসয়িা আিার, ডিএটু িডরবেন 

কডমিনার, েরকাডর  ানবােন অডিদপ্তর, 

েডচবালয় ডলংক জরাি, ঢাকা। , েডচবালয় ডলংক 

জরাি, , প্রস ােয নয়। , ডেডিও, িােবাগ, িােবাগ, 
মাদারীপুর 468 PD035290

81447

80469 র্াওেীদুল ইেলাম প্রস ােয নয়, বলাইরকাডি, জিয়ারপুর, জিয়ারপুর, 

মাদারীপুর েদর, মাদারীপুর েদর, মাদারীপুর - 

৭৯০১

মাদারীপুর 469 PD035290

810182

80470 জমাঃ ইব্রােীম জেযাডর্ কমাডি তয়াল জেন্টার, ডব-93, মাডলবাগ 

জচৌধুরীিাড়া , 23, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

মাদারীপুর - 1219

মাদারীপুর 470 PD035290

89745

80471 ইডলয়াে েরদার েরদার বাড়ী, রায়পুর, লিীপুর, লিীপুর, 

কালডকডন, কালডকডন, মাদারীপুর - ৮০০১

মাদারীপুর 471 PD035290

87017

80472 িামীম ১১৭, িডিম কািরুল, ডনউ লাইে কমাডি তয়াল 

ইনডিটিউে, আগারগাঁও, র্ালর্লা, আগারগাঁও, 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, মাদারীপুর - ১২০৭

মাদারীপুর 472 PD035290

87651

80473 রাসেল জচৌধুরী জচৌধুরীবাড়ী , দডিণ আড়াইিাড়া, ইডিবপুর, 

ইডিবপুর, রানের , রানের , মাদারীপুর - ৭৯১০

মাদারীপুর 473 PD035290

85743

80474 জমাঃ োডববুর রেমান কয়াডরয়া, কয়াডরয়া, কয়াডরয়া, কয়াডরয়া, 

কালডকডন, কালডকডন, মাদারীপুর - ৭৯২০ েংসিাডির্

মাদারীপুর 474 PD035290

88572

80475 িামীম ডনলমনী কাডি,  মাসল জগা বাডড়, উত্তর উড়ার চর, 

বািগাডড়, খাসের োে, কালডকডন, কালডকডন, 

মাদারীপুর - 8050

মাদারীপুর 475 PD035290

80900

80476 উজ্জ্বল বানড় ডদডঘরিাড় র্পব তিাড়া, ডদডঘরিাড়, কদমবাড়ী , 

কদমবাড়ী , রানের, রানের, মাদারীপুর - ৭৯১১

মাদারীপুর 476 PD035290

80865

80477 সুেন ডবশ্বাে ডদডঘরিাড় র্পব তিাড়া, ডদডঘরিাড়, কদমবাড়ী , 

কদমবাড়ী , রানের, রানের, মাদারীপুর - ৭৯১১

মাদারীপুর 477 PD035290

87113

80478 বাদল বানড় খান ছাোবাে রুম নং- ১৩(২য় র্লা) োেী 

আবদুল বাসরক জরাি,, আগানগর, আগানগর, 

জকরানীগঞ্জ, জকরানীগঞ্জ, জকরানীগঞ্জ, মাদারীপুর - 

১৩১০
মাদারীপুর 478 PD035290

86630

80479 জমাঃ বেলুর রেমান প্র সে: রাসেল ডময়া, ব্যডিগর্ কম তকর্তা, ডবজ্ঞান 

ও প্রযুডি মন্ত্রণালয়, বাংলাসদি েডচবালয়, ঢাকা।, 

রমনা, েডচবালয় জিাি অডিে, রমনা, রমনা, 

মাদারীপুর - ১০০০
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মাদারীপুর 479 PD035290

84518

80480 ডিউডল আিার বাো নম্বর: ২০০,  াদুয়ারচর , বসেরার্লা উত্তর, 

ওয়াি ত নং-২, বরোমগঞ্জ, ডিবচর, ডিবচর, 

মাদারীপুর - 7930

মাদারীপুর 480 PD035290

86527

80481 মঞ্জয় গাইন গাইন বাড়ী, কাডিয়া, আমগ্রাম, আমগ্রাম, রানের, 

রানের, মাদারীপুর - 7910

মাদারীপুর 481 PD035290

87129

80482 ডবকাি বানড় খান ছাোবাে রুম নং- ১৩(২য় র্লা) োেী 

আবদুল বাসরক জরাি,, আগানগর, আগানগর, 

জকরানীগঞ্জ, জকরানীগঞ্জ, জকরানীগঞ্জ, মাদারীপুর - 

১৩১০
মাদারীপুর 482 PD035290

86609

80483 অডনসমি ডমস্ত্রী খান জমে ,রুম নং ১০,ডদত্বীয় র্লা , , গ্রাম 

কাঠিডট্ট , আগানগর , ডেনডেরা , জকরানীগঞ্জ , 

জকরানীগঞ্জ , মাদারীপুর - ১৩১০

মাদারীপুর 483 PD035290

83100

80484 ডরিার্ ঘরামী 339, িডিম বাডলগ্রাম, বাডলগ্রাম, ধূয়াোর , 

কালডকডন , কালডকডন , মাদারীপুর - 7900

মাদারীপুর 484 PD035290

81071

80485 আবু োির জেলাল জমনিন, ২য় র্লা (রুম নং-05), টিনিডট্ট, 

ডেনডেরা, জকরাণীগঞ্জ, জকরাণীগঞ্জ, জকরাণীগঞ্জ, 

মাদারীপুর - 1310

মাদারীপুর 485 PD035290

82163

80486 প্রিান্ত দত্ত প্রিান্ত দত্ত , পুকুডরয়া, কদমবাড়ী, কদমবাড়ী, 

রানের, রানের, মাদারীপুর - ৭৯১১

মাদারীপুর 486 PD035290

86400

80487 আবুল কালাম োওলাদার বাডড়, ডর্ডর্থর িাড়া, বাোদুর পুর, জক. 

আলগী, মাদারীপুর েদর, মাদারীপুর েদর, 

মাদারীপুর - ৭৯০১

মাদারীপুর 487 PD035290

86851

80488 ডবউটি জোেরাব ডিকদার, মধ্যচর, দডিণ বাঁিগাড়ী /৮নং, 

খাসের োে, কালডকডন, কালডকডন, মাদারীপুর - 

৮০৫০

মাদারীপুর 488 PD035290

82007

80489 আব্দুল মান্নান ১১২২, র্পব তমডনপুর, র্পব তমডনপুর, ১৩ নং, ডমরপুর, 

ডমরপুর, ডমরপুর, মাদারীপুর - ১২১৬

মাদারীপুর 489 PD035290

80125

80490 জমাঃ আিোল জোসেন 

োসয়ন

ডদ মুন কমাডি তয়াল ইিটিটিউে, ৯৩/১-এর, েরদার 

কমসেক্স, আগারগাঁও র্ালর্লা, ঢাকা-১২০৭, 

আগারগাঁও র্ালর্লা, ২৮, জমাোেদপুর, 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, মাদারীপুর - ১২০৭
মাদারীপুর 490 PD035290

82382

80491 নুেরার্ োোন মডর্ডঝল েরকাডর বালক উচ্চ ডবদ্যালয় , 

মডর্ডঝল, মডর্ডঝল, ডেডিও, মডর্ডঝল, মডর্ডঝল, 

মাদারীপুর - ১০০০

মাদারীপুর 491 PD035290

812159

80492 োডদয়া আিডরন িাসেরবাগ, িাসেরবাগ, দডনয়া, দডনয়া, কদমর্লী, 

কদমর্লী, মাদারীপুর - ১২৩৬

মাদারীপুর 492 PD035290

88846

80493 নূরুল আডমন আবুল বািার োউে, ডে-১, িাকামাসকতে, েরকারী 

কলনী , ২৭, জমাোেদপুর , জমাোেদপুর , 

জমাোেদপুর , মাদারীপুর - ১২০৭

মাদারীপুর 493 PD035290

810123

80494 ডেরাজুল ইেলাম পুব ত মাদ্রা, বাো নং-১৬, পুব ত মাদ্রা , ঝাউদী/০৮, 

মাদ্রা , মাদারীপুর েদর, মাদারীপুর েদর, 

মাদারীপুর - ৭৯০০

মাদারীপুর 494 PD035290

812686

80495 আেমা আিার েডমর মুনডের চর কান্দ্রা , েডমর মুনডের চর 

কান্দ্রা , কাঠাল বাডড়, চরচান্দ্রা , ডিবচর, ডিবচর, 

মাদারীপুর - ৭৯৩০
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মাদারীপুর 495 PD035290

85888

80496 ডলটু কর ১২৫/এ, িাডন্তনগর জমাড়, িাডন্তনগর, িাডন্তনগর, 

রমনা, রমনা, মাদারীপুর - ১২১৭

মাদারীপুর 496 PD035290

85891

80497 আডছয়া আিার খান বাড়ী, নওোো, মস্তিাপুর, মস্তিাপুর, 

মাদারীপুর েদর, মাদারীপুর েদর, মাদারীপুর - 

7904

েংসিাডির্

মাদারীপুর 497 PD035290

82384

80498 ডমলন ডময়া ভবানীিংকর, ভবানীিংকর, বাশঁগাড়ী, স্নানঘাো, 

কালডকডন, কালডকডন, মাদারীপুর - ৮০৫০

মাদারীপুর 498 PD035290

85882

80499 আয়িা খান বাড়ী, নওোো, মস্তিাপুর, মস্তিাপুর, 

মাদারীপুর েদর, মাদারীপুর েদর, মাদারীপুর - 

7904

মাদারীপুর 499 PD035290

813129

80500 সুিান্ত র্ালুকদার র্ালুকদার বাড়ী, িডিকর, নবগ্রাম, িডিকর, 

কালডকডন, কালডকডন, মাদারীপুর - ৭৯০০

মাদারীপুর 500 PD035290

87130

80501 ডবেব বানড় খান ছাোবাে রুম নং- ১৩(২য় র্লা) োেী 

আবদুল বাসরক জরাি,, আগানগর, আগানগর, 

জকরানীগঞ্জ, জকরানীগঞ্জ, জকরানীগঞ্জ, মাদারীপুর - 

১৩১০
মাদারীপুর 501 PD035290

84321

80502 ডনউেন মন্ডল মন্ডল বাড়ী, আড়ুয়াকাডি, কদমবাড়ী, কদমবাড়ী, 

রানের, রানের, মাদারীপুর - 7911

মাদারীপুর 502 PD035290

88395

80503 জমাঃ িাডকউল ইেলাম 

িাডকল

৮৪২, র্পব ত জিওড়ািাড়া, ১৪, ডমরপুর, কািরুল, 

কািরুল, মাদারীপুর - ১২১৬

মাদারীপুর 503 PD035290

812341

80504 মামুন ডিকদার চর গডবিপুর, চর গডবিপুর, মসঠরবাোর , 

মসঠরবাোর , মাদারীপুর, মাদারীপুর, মাদারীপুর - 

৭৯০০

মাদারীপুর 504 PD035290

85538

80505 আবু োসেদ প্রস ােয নসে, কাঠগড়া, আশুডলয়া, োভার 

কযান্টনসমন্ট, োভার, োভার, মাদারীপুর - 1344

মাদারীপুর 505 PD035290

811318

80506 জমাোেদ েেীব ২৯২,মাতুব্বর বাডি়, ঘূনেী, ৪ নং, শ্রীনদী, 

মাদারীপুর েদর, মাদারীপুর েদর, মাদারীপুর - 

৭৯০১

মাদারীপুর 506 PD035290

81183

80507 েনডেৎ েরকার ৬০, উত্তর িডিকর, ০১, িডিকর, কালডকডন, 

কালডকডন, মাদারীপুর - ৭৯০০

মাদারীপুর 507 PD035290

81152

80508 ডলেন ডবশ্বাে ৭৬, উত্তর িডিকর, ০১, িডিকর, কালডকডন, 

কালডকডন, মাদারীপুর - ৭৯০০

মাদারীপুর 508 PD035290

812468

80509 েডেরুল ইেলাম প্র সে: ইয়াকুব আলী জবিারী , জোডডং নং-

৫৪১৫৪১১০২০০২২, চরলিীপুর , ০২ , ডছলারচর, 

মাদারীপুর েদর, মাদারীপুর েদর, মাদারীপুর - 

৭৯০০
মাদারীপুর 509 PD035290

89573

80510 সুব্রর্ েরকার মাসলা িাড়া, শ্রীকৃষ্ণদী, কডবরােপুর , কডবরােপুর , 

রানের , রানের , মাদারীপুর - ৭৯৩১

মাদারীপুর 510 PD035290

85127

80511 আসমনা 347, শ্রীিলবাড়ী, রািাগঞ্জ, বুরু াবাড়ী, 

জকাোলীিাড়া, জকাোলীিাড়া, মাদারীপুর - 8110
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মাদারীপুর 511 PD035290

81059

80512 োমাল জোোইন চরনাচনা, চরনাচনা, কাডলকাপুর / ০১ নং, 

চরনাচনা, মাদারীপুর েদর, মাদারীপুর েদর, 

মাদারীপুর - ৭৯০১

মাদারীপুর 512 PD035290

81065

80513 জমা: আডমর জেলাল জমনিন, ২য় র্লা (রুম নং-06), টিনিডট্ট, 

ডেনডেরা, জকরাণীগঞ্জ, জকরাণীগঞ্জ, জকরাণীগঞ্জ, 

মাদারীপুর - 1310

মাদারীপুর 513 PD035290

89143

80514  কামরুজ্জামান ৯৫/২,িডিম কািরুল  , ঢাকা বহুভাষী োঁেডলডি 

জট্রডনং জেন্টার   , আগারগাঁও, র্ালর্লা   , 

আগারগাঁও , জমাোেদপুর , জমাোেদপুর , 

মাদারীপুর - ১২০৭
মাদারীপুর 514 PD035290

85597

80515 ইডর্ মন্ডল জভন্না বাডড়, আমগ্রাম, রানের, জভন্না বাডড়, রানের, 

আমগ্রাম, রানের, রানের, মাদারীপুর - 7910

মাদারীপুর 515 PD035290

87909

80516 নুেরার্ োোন স্বন তা জমাল্লা বাডড়, মধ্য জিয়ারপুর, জিয়ারপুর/০৫, 

জিয়ারপুর, মাদারীপুর, মাদারীপুর, মাদারীপুর - 

৭৯০১

মাদারীপুর 516 PD035290

84669

80517 েঞ্জয় রায় রায় বাডড়, জচৌরািী, বাডের্পুর/০৮, বাডের্পুর, 

রানের, রানের, মাদারীপুর - ৭৯১০

মাদারীপুর 517 PD035290

80926

80518 মুরডিদা আিার 31/20,  িাি জকায়াে তার ডমরপুর-১ , ঢাকা। , 

31/20, িাইকিাড়া, ডমরপুর ,  ডমরপুর-১, 

ডমরপুর , ডমরপুর , মাদারীপুর - 1216

মাদারীপুর 518 PD035290

82157

80519 রাডেব জোসেন প্র সে: আসয়িা আিার, ডি,এ টু িডরবেন 

কডমিনার, েরকাডর  ানবােন অডিদপ্তর, 

েডচবালয় ডলংক জরাি, ঢাকা। , েডচবালয় ডলংক 

জরাি, প্রস ােয নয়। , ডেডিও, িােবাগ, িােবাগ, 
মাদারীপুর 519 PD035290

82309

80520 জমাঃ উজ্জ্বল জোসেন 41/12, ডিডে কালচার োউডেং জোোইটি, 30, 

জমাোোদপুর, আদাবর, আদাবর, মাদারীপুর - 

1207

মাদারীপুর 520 PD035290

81174

80521 রাসবয়া আিার 00, কাজুডলয়া, কাজুডলয়া, কাজুডলয়া, জগািালগঞ্জ 

েদর, জগািালগঞ্জ েদর, মাদারীপুর - ৮১০০

মাদারীপুর 521 PD035290

81061

80522 ইেমাইল জোসেন কালাইর চর, কালাইর চর, বাঁিগাড়ী, খাসেরোে, 

কালডকডন, কালডকডন, মাদারীপুর - ৮০৫০

মাদারীপুর 522 PD035290

80153

80523 দুেতয় েরকার বাড়ী নং - ৫৬/৩, েড়ক নং - ১১, কল্যানপুর, ১১, 

কল্যানপুর, ডমরপুর, ডমরপুর, মাদারীপুর - ১২০৭

মাদারীপুর 523 PD035290

86659

80524 জমাঃ জোোইন মােমুদ জবিারী বাড়ী, োয়গীর, লিীপুর/ওয়াি ত নং- ০৯, 

লিীপুর, কালডকডন, কালডকডন, মাদারীপুর - ৮০০১

মাদারীপুর 524 PD035290

87356

80525 মুোেদ কামরুজ্জামান ইডিবপুর, ইডিবপুর, ইডিবপুর, ইডিবপুর, রানের, 

রানের, মাদারীপুর - 7910

মাদারীপুর 525 PD035290

86475

80526 ডমোনুর রেমান ভবানী েংকর , ভবানী েংকর , বাঁিগাড়ী, 

স্নানঘাো, কালডকডন , কালডকডন , মাদারীপুর - 

8050

মাদারীপুর 526 PD035290

84849

80527 েডঞ্জব কুমার মন্ডল কােী মস্তিা েড়ক , িাঠককাডি, ০১, মাদারীপুর 

জিৌরেভা, মাদারীপুর েদর , মাদারীপুর েদর , 

মাদারীপুর - ৭৯০০
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মাদারীপুর 527 PD035290

84120

80528 িাোদার্ ৪ নং ওয়াি ত, দডিণ আকাল বডরি, বাঁিগাড়ী, 

খাসেরোে, কালডকডন, কালডকডন, মাদারীপুর - 

৮০৫০

মাদারীপুর 528 PD035290

88816

80529 লাবলু জোোইন জমাড়ল বাড়ী, জদবরাে, ঘেমাডঝ, ঘেমাডঝ, 

মাদারীপুর েদর, মাদারীপুর েদর, মাদারীপুর - 

7901

মাদারীপুর 529 PD035290

82797

80530 িেীদুল ইেলাম আইনডর্দ্ন োওলাদার, মধ্যচর, দডিণ বাঁিগাড়ী 

/৮নং, খাসের োে, কালডকডন, কালডকডন, 

মাদারীপুর - ৮০৫০

মাদারীপুর 530 PD035290

82798

80531 জমা: সুমন জোসেন জমা: জমািারি জমাল্লা, মধ্যচর, দডিণ বাঁিগাড়ী 

/৮নং, খাসের োে, কালডকডন, কালডকডন, 

মাদারীপুর - ৮০৫০

মাদারীপুর 531 PD035290

83300

80532 জোসেল ঢাকা বহুভাষী োঁেডলডি জট্রডনং জেন্টার ,৯৫/২, 

িডিম কািরুল, আগারগাঁও, র্ালর্লা,  কািরুল,  

কািরুল, মাদারীপুর - ১২০৭

মাদারীপুর 532 PD035290

86509

80533 অডনসমষ জেন জেন বাড়ী, িাখুল্যা, আমগ্রাম, আমগ্রাম, রানের, 

রানের, মাদারীপুর - 7910

মাদারীপুর 533 PD035290

811370

80534 িডেদুর ইেলাম িাডেন 165/ই জভনাে জলাডর ,জর্েকুডন িাড়া, , 

জর্েকুডনিাড়া, 26, জর্েকুডনিাড়া োব 

োবসিাি অডিে, জেঁেগাও, জেঁেগাও, মাদারীপুর 

- 1215
মাদারীপুর 534 PD035290

89904

80535 ডবউটি েরকার রর্থবাড়ী, রর্থবাড়ী, কদমবাড়ী, কদমবাড়ী, রানের, 

রানের, মাদারীপুর - ৭৯১১

মাদারীপুর 535 PD035290

811904

80536 কােী অুায়দুল েক ঝাউডদ, ঝাউডদ, ঝাউডদ, মাদারীপুর েদর, 

মাদারীপুর, মাদারীপুর, মাদারীপুর - ৭৯০০

োর্িীরা 536 PD035290

87024

80537 জমাঃ আমীর আলী ঢাকা বসয়ে এন্ড গাল তে কসলে, বাড়ী# ১০, 

জরাি# ১২,  সেক্টর# ০৯, উত্তরা, ওয়াি ত# ০১, 

উত্তরা, উত্তরা িডিম, উত্তরা িডিম, োর্িীরা - 

1230
োর্িীরা 537 PD035290

85087

80538 বেয়দ আরজুমান কাডদর ভবন নং -০২, কি নং -২৭ (এেডিআইএমএে) 

প্রকল্প কা তক্রম ডবভাগ িডরকল্পনা কডমিন।, 

িডরকল্পনা কডমিন, আগারগাঁও , জিসর বাংলা 

নগর , ঢাকা, ঢাকা, োর্িীরা - ১২০৭
নওগাঁ 538 PD035290

87906

80539 রাডে সুলর্ানা বাড়ী#০১, জরাি#৪৬, কয়াভবানীপুর , বদলগাছী, 

জকালা, বদলগাছী, বদলগাছী, নওগাঁ - ৬৭৭০

কুডমল্লা 539 PD035290

81690

80540 জমাঃ ছাসল িাডেন জমাল্লা বাড়ী, জরাি নং-০১, কলাকাডি, ৫নং 

কলাকাডি ইউডনয়ন, োোপুর, ডর্র্াে, ডর্র্াে, 

কুডমল্লা - ৩৫৪৭

নরডেংদী 540 PD035290

812366

80541 কামাল উডর্দ্ন চরডদঘলদী, চরডদঘলদী, চরডদঘলদী, চরডদঘলদী, 

নরডেংদী েদর, নরডেংদী েদর, নরডেংদী - 

1451

নরডেংদী 541 PD035290

80445

80542 জমািাজ্জল জোসেন জলবুর্লা জরাি, জলবুর্লা, জলবুর্লা, জলবুর্লা, 

মসনােরদী, মসনােরদী, নরডেংদী - ১৬৫০

জগািালগঞ্জ 542 PD035290

85991

80543 জমাঃ রমোন জিখ ৬০/১, র্পব ত কােীিাড়া , কািরুল , ডমরপুর, 

কািরুল , কািরুল , জগািালগঞ্জ - ১২১৬
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জগািালগঞ্জ 543 PD035290

82073

80544 বর্য়াবুর রেমান ডবেয়িািা েড়ক, ডবেয়িািা, িাইককাডি, 

িাইককাডি, জগািালগঞ্জ েদর, জগািালগঞ্জ েদর, 

জগািালগঞ্জ - 8103

োমালপুর 544 PD035290

88183

80545 আবু োইদ জদওয়ানিাড়া েড়ক , জদওয়ানিাড়া , ৩নং 

ডচনাডুলী ইউ.ডি, ডচনাডুলী , ইেলামপুর, 

ইেলামপুর, োমালপুর - ২০২২

োমালপুর 545 PD035290

812653

80546 জমাঃ ডরেওয়ান র্ানভীর 

ডেোদ

কসলে জরাি, জদওয়ানিাড়া, োমালপুর, কসলে 

জরাি, জদওয়ানিাড়া, ০২, োমালপুর, োমালপুর, 

োমালপুর, োমালপুর - ২০০০

ডকসিারগঞ্জ 546 PD035290

81696

80547 িডিকুল ইেলাম জোডডং - ০৩, ওয়াি ত নং -০৫, লিীপুর, 

ডদগদাইড়, র্াড়াইল, র্াড়াইল, র্াড়াইল, 

ডকসিারগঞ্জ - ২৩১৬

ডকসিারগঞ্জ 547 PD035290

810266

80548 জমাঃ ডরয়াদ খান ১০৯/১, রওিান মেল,  বংিাল জরাি, বংিাল, 

ঢাকা, বংিাল জরাি, ৩১, ঢাকা েদর, বংিাল , 

বংিাল , ডকসিারগঞ্জ - ১১০০

ডিসরােপুর 548 PD035290

86812

80549 িডবে কুমার ডবশ্বাে ডবশ্বাে বাড়ী, চরনী িত্তািী, ৮ নং ওয়াি ত, িত্তািী, 

েীয়ানগর, েীয়ানগর, ডিসরােপুর - ৮৫০২

লক্ষ্মীপুর 549 PD035290

88845

80550 জমাঃ িয়োল আেসমদ বায়তুল ওলী ভবন, ২২৬৭/ডব, চাডরয়া িারা, ২৪ 

নং ওয়াি ত, বির, িবল মুডরং র্থানা, িবল মুডরং 

র্থানা, লক্ষ্মীপুর - ৪১০০

চট্টগ্রাম 550 PD035290

83596

80551 আরমান উডর্দ্ন োেী করম আলী েওঃ এর নতুন বাডড়, 

জনায়ািাড়া , ১৩ নং জনায়ািাড়া , গুেরা 

জনায়ািাড়া , রাউোন, রাউোন, চট্টগ্রাম - ৪৩৪৬

মাগুরা 551 PD035290

87890

80552 জমাঃ োডেবুল ইেলাম মাডলগ্রাম,  মাডলগ্রাম, ০৭, মাগুরা, মাগুরা েদর, 

মাগুরা েদর, মাগুরা - ৭৬০০

কক্সবাোর 552 PD035290

811822

80553 আরি আলী নােমা ম্যানিন, র্ারাবডনয়ার ছড়া, জমইন জরাি, 

র্ারাবডনয়ার ছড়া  , ০৭,  কক্সবাোর, কক্সবাোর 

েদর, কক্সবাোর েদর, কক্স বাোর - ৪৭০০

িডরদপুর 553 PD035290

81770

80554 জমাঃ োডববুর রেমান ছেকািা, ছেকািা, জিখর, আলিািাঙ্গা, 

জবায়ালমারী, জবায়ালমারী, িডরদপুর - 7870

িডরদপুর 554 PD035290

811352

80555 োখাওয়ার্ জোসেন প্রস ােয  নয়, ছডলমডর্দ্ন িডকসরর িাঙ্গী, 

চরডবষ্ণপুর , চরডবষ্ণপুর , েদরপুর, েদরপুর, 

িডরদপুর - ৭৮২০

বডরিাল 555 PD035290

83983

80556 জমা: োডিজুর রেমান জমা: মুনসুর আলী োওলাদার, কলাসিমা, ৩০ নং 

ওয়াি ত, জিালনা, ডবমানবির, ডবমানবির, 

বডরিাল - ৮২০৫

বডরিাল 556 PD035290

81418

80557 জমাঃ আবুল খাসয়র গডণ োওলাদার বাড়ী, লক্ষ্মী িািা,, 7নং কবাই 

ইউডনয়ন, লক্ষ্মী িািা, বাসখরগঞ্জ, বাসখরগঞ্জ, 

বডরিাল - 8283

বরগুনা 557 PD035290

85696

80558 মাসুদ মুছুল্লী বাডড়, গােীপুর, ০৩ নং আঠারগাডছয়া, 

গােীপুর , আমর্লী, আমর্লী, বরগুনা - ৮৭১০

বরগুনা 558 PD035290

81601

80559 জমাঃ রাসেল ডময়া ডেকদার বাড়ী, কাডলকা বাড়ী, িডরষামুড়ী ১ নং 

ওয়াি ত, কাডলকা বাড়ী, জবর্াগী, জবর্াগী, বরগুনা - 

৮৭০০
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বরগুনা 559 PD035290

81769

80560 জমাঃ রুসবল ডেকদার ১৫৪, জোেনাবাদ, ৩ নং জোেনাবাদ , রডেমাবাদ, 

জবর্াগী, জবর্াগী, বরগুনা - ৮৬০৩

বরগুনা 560 PD035290

810252

80561 জমাঃ রুসবল ৬৬ বনফুল জরাি, , িডিম নাখালিাড়া , জর্েগাও 

, িডিম নাখালিাড়া , জর্েগাও , জর্েগাও , 

বরগুনা - ১২১৫

বরগুনা 561 PD035290

88532

80562 ডেন্নাতুসন্নো ১১৫/৬ িাইকিাড়া েরকারী ষ্টাি 

জকায়তাোর,আনোর কযাম্প, ডমরপুর-১,ঢাকা-

১২১৬।, আনোর কযাম্প, ১২, ডমরপুর, ডমরপুর, 

ডমরপুর, বরগুনা - ১২১৬
বরগুনা 562 PD035290

88661

80563 আয়িা ইেলাম আেমা েনস্বাস্থ্য প্রসকৌিল অডিদপ্তর, িালবাডড় েড়ক, 

(কডবর জোসেন, কযাডিয়ার) েনস্বাস্থ্য প্রসকৌিল 

অডিদপ্তর, জকায়াোর, িালবাডড় , ৪ নং, ঝালকাঠি, 

ঝালকাঠি েদর, ঝালকাঠি েদর, বরগুনা - ৮৪০০
বরগুনা 563 PD035290

810920

80564 বাোরুল ইেলাম বাোঃ ৩৯২, গ্রামঃ েডরষামুড়ী, ৭নং েডরষামুড়ী, 

দডিণ জভাড়া, জবর্াগী, জবর্াগী, বরগুনা - ৮৭৪১

বরগুনা 564 PD035290

88394

80565 অঞ্জন বালা -, জোগলািািা, চরদুয়ানী, মুিীরোে , িার্থরঘাো, 

িার্থরঘাো, বরগুনা - ৮৭২০

বরগুনা 565 PD035290

89758

80566 জমাঃ োডব্বর জোসেন Khan Bari, Ranipur, 01, 

Gariabuniahat, Betagi, 

Betagi, বরগুনা - 8432

বরগুনা 566 PD035290

88261

80567 জমাঃ িারুক ডময়া বাো নং-৬৪৩, প্র সেঃ আবু োডনি, িাডেনবাগ, 

িডিম নাখালিাড়া, জর্েগাঁও, জর্েগাঁও, 

জর্েগাঁও, বরগুনা - ১২১৫

বরগুনা 567 PD035290

85707

80568 জমাঃ আবু বকর মুছুল্লী বাডড়, গােীপুর, ০৩ নং আঠারগাডছয়া, 

গােীপুর বির, আমর্লী, আমর্লী, বরগুনা - 

৮৭১০

বরগুনা 568 PD035290

81681

80569 িাোনাে জেযাডর্ কমাডি তয়াল জেঃ, ডব-৯৩, মাডলবাগ 

জচৌধুরীিাড়া , ২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, বরগুনা - ১২১৯

বরগুনা 569 PD035290

86247

80570 জমাোঃ রুডম আিার খান বাড়ী, র্পব ত েডরষামূড়ী, েডরষামূড়ী, জগৌরীচন্না, 

জবর্াগী, জবর্াগী, বরগুনা - 8700

বরগুনা 570 PD035290

81880

80571 জমা : ইেমাইল জোসেন বাো নং-৭৫, জরাি নং-৮, জমরুল বাড্ডা 

ডি.আই.টি প্রসেক্ট, জমরুল বাড্ডা, বাড্ডা, ঢাকা, 

গুলিান, বাড্ডা, বাড্ডা, বরগুনা - ১২১২

বরগুনা 571 PD035290

85189

80572 জমাঃ ডমরাে জোসেন 66 ডেকদার বাড়ী, চাডলর্াবুডনয়া, বুকাবুডনয়া, 

নবাসবরোে, বামনা, বামনা, বরগুনা - 8730

বরগুনা 572 PD035290

86251

80573 জমাঃ আনছার ডময়া 135/G, রুম নং-১০ (ডনচ র্লা) েরদার কলনী 

।, দডিণ কমলাপুর, েরদার কলনী ।, ০৮- 

ওয়াি ত., দডিণ কমলাপুর ।, মডর্ডঝল ।, মডর্ডঝল 

।, বরগুনা - ১২১৪.
বরগুনা 573 PD035290

84558

80574 জমাঃ আডমনুল ইেলাম খান বাডড় , র্পব ত কুকুয়া , ০২ নং কুকুয়া ইউডনয়ন , 

জোেরাওয়াদী োই স্কুল , আমর্লী , আমর্লী , 

বরগুনা - ৮৭১০

বরগুনা 574 PD035290

80334

80575 জমা: োগর খান খান বাডড়, উওর জভালানার্থপুর, ২ নং জবর্াডগ 

ইউডনয়ন, জবর্াডগ , জবর্াডগ , জবর্াডগ , বরগুনা - 

8740
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বরগুনা 575 PD035290

81891

80576 র্ািে িীল িীল বাডড়, র্ালুসকর চরদুয়ানী, ০৪ নং ওয়াি ত, 

বুেরুগপুর, িার্থরঘাো, িার্থরঘাো, বরগুনা - ৮৭২০

িটুয়াখালী 576 PD035290

812475

80577  জমাঃ নাইমুল ইেলাম হৃদয় 3/A, NATIONAL ACADEMI , 

NILKHAT, NEW MARKET, 

DHAKA-1205, 18, NEW 

MARKET, NEW MARKET, 
িটুয়াখালী 577 PD035290

85943

80578 জমাঃ আডর্কুর রেমান  মাটিভাঙ্গা ,  মাটিভাঙ্গা , জছাে ডবঘাই, জছাে 

ডবঘাই, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী েদর, 

িটুয়াখালী - ৮৬০০

িটুয়াখালী 578 PD035290

89656

80579 জমাঃ ডমরাে জোসেন চুনকুটিয়া ডেন্দু িাড়া, চুনকুটিয়া, শুভাঢযা , শুভাঢযা, 

দডিন জকরানীগঞ্জ , দডিন জকরানীগঞ্জ , 

িটুয়াখালী - ১৩১০

িটুয়াখালী 579 PD035290

84821

80580 জমাঃ এনামুল ইেলাম ডব-৯৩, ৪র্থ ত র্লা ( জেযাডর্ কমাডি তয়াল জেন্টার), 

মাডলবাগ, জচৌধুরী িাড়া, ০০, ডখলগাও, রামপুরা, 

রামপুরা, িটুয়াখালী - ঢাকা-১২১৯

িটুয়াখালী 580 PD035290

88062

80581 জমাোঃ আডখ আিার সুলর্ানাবাদ, সুলার্ানাবাদ, 6নং মডেদবাডড়য়া, 

সুলর্ানাবাদ, ডমেতাগঞ্জ, ডমেতাগঞ্জ, িটুয়াখালী - 

8610

িটুয়াখালী 581 PD035290

84413

80582 জুবাসয়র োওলাদার জরাি, কচাবুডনয়া, পুকুরোনা,, ইে 

বাডড়য়া  ইউডনয়ন, পুকুরোনা, িটুয়াখালী েদর, 

িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী - 8600

িটুয়াখালী 582 PD035290

88464

80583 আল আডমন ৩২৪, জর্ডলখালী, লাউকাঠী, জর্ডলখালী, 

িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী - 

৮৬০০

িটুয়াখালী 583 PD035290

81997

80584 োোন মােমুদ িােীন প্র সে, নুর মেেদ োওলাদার, িাকুয়া, িাকুয়া, 

িাকুয়া, গলাডচিা, গলাডচিা, িটুয়াখালী - ৮৬৪০

িটুয়াখালী 584 PD035290

88500

80585 জমা: ইডলয়াে জোসেন জমািার আলী োওলাদার বাডড়, উত্তর 

আমড়াগাডছয়া, আমড়াগাডছয়া, আছর উডর্দ্ন োে, 

ডমেতাগঞ্জ, ডমেতাগঞ্জ, িটুয়াখালী - ৮৬১০

িটুয়াখালী 585 PD035290

84756

80586 জমাঃ আলাউডর্দ্ন মৃিা বািী, অডলপুরা, ০৮, ডবলডবলাি, বাউিল, 

বাউিল, িটুয়াখালী - ৮৬২১

িটুয়াখালী 586 PD035290

84633

80587 জমাঃ আডরফুর রেমান জমাঃ হুমায়ুন কডবর মৃিা, কুডড়িাইকা, জলাোডলয়া, 

কুডড়িাইকা, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী েদর, 

িটুয়াখালী - ৮৬০০

িটুয়াখালী 587 PD035290

86689

80588 জমাঃ আোদুজ্জামান ডেয়া ১ম জলন , েবুে বাগ, ০৪ ওয়াি ত, িটুয়াখালী, 

িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী - 

৮৬০০

িটুয়াখালী 588 PD035290

82767

80589 আবদুর রেমান িডিম নুরাইনপুর ,োওলাদার বাড়ী, নুরাইনপুর , ৯ 

নং, নুরাইনপুর , বাউিল, বাউিল, িটুয়াখালী - 

৮৬২০

িটুয়াখালী 589 PD035290

89460

80590 জমাৃ্ঃ জোসেল িডিম সুডবদখালী, িডিম সুডবদখালী, জদউলী 

সুডবদখালী ইউডনয়ন, সুডবদখালী, ডমেতাগঞ্জ, 

ডমেতাগঞ্জ, িটুয়াখালী - 8610

িটুয়াখালী 590 PD035290

85444

80591 জমা:জমসেদী োোন ৮/৩৯, ডে- ব্লক, 02, িল্লবী, িল্লবী, িল্লবী, 

িটুয়াখালী - ১২১৬
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িটুয়াখালী 591 PD035290

811565

80592 জমাঃ েডেরুল ইেলাম ৩১২, জঠংগাই , বেনকাঠী, জেোকাঠী, িটুয়াখালী 

েদর, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী - ৮৬০০

িটুয়াখালী 592 PD035290

811563

80593 আডিকুর রেমান ডবউটি আিার, গনস াগাস াগ অডিদপ্তর ,র্থ্য 

ভবন,োডকতক োউে -১১২, ১৯, িাডন্ত নগর, রমনা  

মসিল, রমনা  মসিল, িটুয়াখালী - ১০০০

িটুয়াখালী 593 PD035290

87998

80594 জুসলখা আিার প্র সে- জমাঃ নেরুল ইেলাম(বরগুনা), নগর 

উন্নয়ন অডিদপ্তর,(োই জকাসে তর ডবিরীর্ িাসি),৩য় 

র্লা,৮২, জেগুনবাডগচা,ঢাকা-১০০০।, প্রস ােয নয়, 

প্রস ােয নয়, প্রস ােয নয়, প্রস ােয নয়, 
িটুয়াখালী 594 PD035290

811533

80595 জমাঃ েেীব গােী ০১, বোলগাডছয়া, কাডলকাপুর , বোলগাডছয়া , 

িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী - 

৮৬০০

িটুয়াখালী 595 PD035290

811997

80596 আর.এম জোসেল আডেে মািার বাডড়, রামবল্লভ, জবর্াগী 

োনডকপুর, দাবাড়ী জবর্াগী, দিডমনা, দিডমনা, 

িটুয়াখালী - ৮৬৩০

িটুয়াখালী 596 PD035290

89187

80597 জমাঃ আল আডমন ৯৫/২, িডিম কািরুল, ঢাকা বহুভাষী োঁেডলডি 

জট্রডনং জেন্টার, আগারগাঁও, র্ালর্লা, আগারগাঁও, 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, িটুয়াখালী - ১২০৭

িটুয়াখালী 597 PD035290

82460

80598 জমাঃ োডেদুল ইেলাম রামনগর র্াসেঁরকাঠী , রামনগর র্াসেঁরকাঠী , ০১, 

িানদী, বাউিল, বাউিল, িটুয়াখালী - ৮৬২০

িটুয়াখালী 598 PD035290

87292

80599 জমা: োডমদুর রেমান বাড়ী নং ৩২৫, জগায়াডলয়া বাঘা, সূয্যমডন, ওয়াি ত 

নং ০২, গুলবাগ, বাউিল, বাউিল, িটুয়াখালী - 

৮৬২৩

িটুয়াখালী 599 PD035290

87210

80600 ডলেন চন্দ্র োওলাদার িডি জমডিডেন কন তার , আমবদাডগচা জবৌবাোর , 

আগানগর, জকরাণীগঞ্জ, দডিণ জকরাণীগঞ্জ, দডিণ 

জকরাণীগঞ্জ, িটুয়াখালী - 1310

িটুয়াখালী 600 PD035290

89197

80601 জমা: আদনান জোোইন োওলাদার বাড়ী েড়ক, র্পব ত মাটি ভাঙ্গা, 

জছােডবঘাই, জছােডবঘাই, িটুয়াখালী, িটুয়াখালী, 

িটুয়াখালী - ৮৬০০

িটুয়াখালী 601 PD035290

83738

80602 জমাঃ মাোবুবুর রেমান জগালখালী, জগালখাডলী, জদউলী সুডবদখালী 

ইউডনয়ন, সুডবদখালী, ডমেতাগঞ্জ, ডমেতাগঞ্জ, 

িটুয়াখালী - 8610

িটুয়াখালী 602 PD035290

87816

80603 জমা: কামাল আকন ৫৬/এ , নলুয়া জরাি , , নলুয়া িাড়া , ১৮ নং 

ওয়াি ত , নারায়াণগঞ্জ েদর , নারায়াণগঞ্জ েদর , 

নারায়াণগঞ্জ েদর , িটুয়াখালী - ১৪০০

িটুয়াখালী 603 PD035290

88968

80604 ইেরার্ োোন সুইটি ১৩/১ , আগারগাঁও র্ালর্লা েরকাডর টিনসেে 

কসলানী, ১৪ নং ওয়াি ত, জমাোেদপুর, 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, িটুয়াখালী - ১২০৭

িটুয়াখালী 604 PD035290

89961

80605 অসিাক ডমডস্ত্র চর আগডস্ত , চর আগডস্ত , চর ডবশ্বাে , চর আগডস্ত 

, গলাডচিা , গলাডচিা , িটুয়াখালী - 8640

িটুয়াখালী 605 PD035290

84550

80606 জমাঃ জোোগ োওলাদার 434 িশু োেিার্াল জরাি কসলে জরাি, 434 

িশু োেিার্াল জরাি কসলে জরাি, 4, িটুয়াখালী 

েদর, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী েদর, 

িটুয়াখালী - 8600
িটুয়াখালী 606 PD035290

811939

80607 কােী জমাসেব্ব  ল্লাে জমৌকরণ, জমৌকরণ, লাউকাঠী, জমৌকরণ, 

িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী - 

৮৬০১
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িটুয়াখালী 607 PD035290

83635

80608 জমা: ইডলয়াে জোসেন ডিয়ালী, ডিয়ালী, ২নং বদরপুর ৯নং ওয়াি ত, 

ওয়াসয়োবাদ, িটুয়াখালী, িটুয়াখালী, িটুয়াখালী -

 ৮৬০০

িটুয়াখালী 608 PD035290

88338

80609 জমাঃ োইফুল ইেলাম জেযাডর্ কমাডি তয়াল জেন্টার,ডব/৯৩, মাডলবাগ 

জচৌধুরীিাড়া , ২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, িটুয়াখালী - ১২১৯

িটুয়াখালী 609 PD035290

811410

80610 জমাঃ মাডনকুর রেমান ৪৫, োউন বেনকাঠি, ১ নং ওয়াি ত, িটুয়াখালী, 

িটুয়াখালী, িটুয়াখালী, িটুয়াখালী - ৮৬০০ েংসিাডির্

িটুয়াখালী 610 PD035290

811948

80611 এে এম আবুল োেনার্ টিটু উত্তর িাংগাডিয়া, উত্তর িাংগাডিয়া, িাংগাডিয়া, 

নলসদায়ানী, দুমডক, দুমডক, িটুয়াখালী - ৮৬০১

িটুয়াখালী 611 PD035290

88479

80612 আডনচুর রেমান িাোখালী, িাোখালী, জলাোডলয়া, কুডড়িাইকা, 

িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী - 

৮৬২১

িটুয়াখালী 612 PD035290

88034

80613 জমা:আিোল জোোইন জোডর্ কমাডিীয়তাল জেন্টার, ডব- ৯৩ মাডলবাগ 

জচৌধুরী িাড়া, #২৩, ডখলগাও, ডখলগাও, ডখলগাও, 

িটুয়াখালী - ১২১৯

িটুয়াখালী 613 PD035290

83382

80614 মাসুদ জরো িাডেলপুর, মডমনপুর, জকিবপুর, মডমনপুর, 

বাউিল, বাউিল, িটুয়াখালী - 8623

িটুয়াখালী 614 PD035290

85661

80615 জমাঃ মাসুদ জোসেন নাডেরপুর েড়ক, নাডেরপুর, জলাোডলয়া-০৪, 

জলাোডলয়া বড়বাড়ী, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী 

েদর, িটুয়াখালী - ৮৬০০

িটুয়াখালী 615 PD035290

80991

80616 জমাঃ জমসেদী োোন 404, দােিাড়া, দােিাড়া, বাউিল, বাউিল, 

বাউিল, িটুয়াখালী - 8620

িটুয়াখালী 616 PD035290

80780

80617 সুমন খান নুরসমাোেদ খান বাড়ী, গুডলঠাসমৌে , 

আদাবাডড়য়া/ ওয়াি ত ০৬, মািবপুর , বাউিল , 

বাউিল , িটুয়াখালী - 8621

িটুয়াখালী 617 PD035290

811818

80618 জমাঃ আল আডমন ঢাকা বহুভাষী োঁেডলডি জট্রডনং জেন্টার , ৯৫/২, 

িডিম কািরুল, িডিম কািরুল, আগারগাঁও 

র্ালর্লা,, জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, 

িটুয়াখালী - ১২০৭
িটুয়াখালী 618 PD035290

84981

80619 জমা. োইফুল ইেলাম কসলে জরাড়, োনারিাড় রওিন আরা ডিডগ্র 

কসলে, োনারিাড়, 03, োনারিাড়, ডেডিরগঞ্জ, 

ডেডিরগঞ্জ, িটুয়াখালী - 1361

িটুয়াখালী 619 PD035290

812506

80620 সুব্যর্ িানুয়া িানুয়া বাড়ী , খডলোখালী , ২ নং বদরপুর , 

খডলোখালী , িটুয়াখালী েদর , িটুয়াখালী েদর , 

িটুয়াখালী - ৮৬০০

িটুয়াখালী 620 PD035290

811857

80621 িাডর্মা আিার ঢাকা বহুভাষী োঁেডলডি জট্রডনং জেন্টার , ৯৫/২, 

িডিম কািরুল, িডিম কািরুল, আগারগাঁও 

র্ালর্লা, জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, 

িটুয়াখালী - ১২০৭
িটুয়াখালী 621 PD035290

86016

80622 ইেরার্ োোন ডপ্রয়াংকা ৫৮/৩, জিসর-ই-বাংলা জরাি, , কাোশুর, প্রস ােয 

নয়, জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, 

িটুয়াখালী - ১২০৭

িটুয়াখালী 622 PD035290

88428

80623 জমাঃোোন খান বাডড়, দঃ ইচাদী, গোডলয়া/৬ নং , 

চরচন্দ্রাইল , গলাডচিা , গলাডচিা , িটুয়াখালী - 

৮৬৪০
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িটুয়াখালী 623 PD035290

811878

80624 নূর আডমন ঢাকা বহুভাষী োঁেডলডি জট্রডনং জেন্টার , ৯৫/২, 

িডিম কািরুল, িডিম কািরুল, আগারগাঁও 

র্ালর্লা, জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, 

িটুয়াখালী - ১২০৭
িটুয়াখালী 624 PD035290

810979

80625 জমা: আসরিাতুল ৩৯, ডেংসেরাকাঠী, কাডলশুরী, ডেংসেরাকাঠী, 

বাউিল, বাউিল, িটুয়াখালী - ৮৬২২

িটুয়াখালী 625 PD035290

810794

80626 জমা: মাোর্াব উডর্দ্ন ৬/ডি,  ৪ ব্লক, , এি বাোর জরাি, , কৃডষ মাসকতে, 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, িটুয়াখালী - ১২০৭

িটুয়াখালী 626 PD035290

812480

80627 জমাঃ রাোর্ রেমান ২৫২ নং বাড়ী, মুরাদপুর, ৫২, জগন্ডাডরয়া, 

কদমর্লী, কদমর্লী, িটুয়াখালী - ১২০৪

িটুয়াখালী 627 PD035290

810070

80628 জমা: িাোোদা র্ালুকদার বাড়ী, দডিণ িাঙ্গাডিয়া, ১নং 

িাঙ্গাডিয়া, িাঙ্গাডিয়া, দুমকী, দুমকী, িটুয়াখালী 

- ৮৬০১

িটুয়াখালী 628 PD035290

85621

80629 জমাঃ রাডকব জোসেন জেযাডর্ কমাডি তয়াল জেন্টার, ডব-৯৩, মাডলবাগ 

জচৌধুরীিাড়া , ২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, িটুয়াখালী - ১২১৯

িটুয়াখালী 629 PD035290

812715

80630 জমাঃেসরায়ার জোসেন খান বাডড়, কাডলচান্না , 04, পুকুরোনা , 

িটুয়াখালী, িটুয়াখালী, িটুয়াখালী - 8600

িটুয়াখালী 630 PD035290

85759

80631 জমাঃ মডনরূল ইেলাম ১৪৫ িােলীবাগ , মেডেদ গডল, ডমরপুর ১, 

িােআলী বাগ, ডমরপুর, ডমরপুর, ডমরপুর, 

িটুয়াখালী - 1216

িটুয়াখালী 631 PD035290

83449

80632 শুভ োওলাদার বাো-৮১৪, গ্রাম: ভায়লা, ওয়াি ত-3নং, ভুডড়য়া, 

িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী - 

৮৬০০

িটুয়াখালী 632 PD035290

87778

80633 জমা: েডেম উডর্দ্ন 

র্ালুকদার

খান ছাোবাে, রুম নং-১১ (২য় র্লা), আগানগর, 

জকরাণীগঞ্জ, , আগানগর, আগানগর, ডেনডেরা, 

জকরাণীগঞ্জ, জকরাণীগঞ্জ, িটুয়াখালী - ১৩১০

িটুয়াখালী 633 PD035290

82791

80634 ডিউডল আকর্ার প্র সন্ত নাডেমা ম্যাডিকযাল েল, ৬/ডি, ৪ ব্লক এি, 

কৃডষ মাসকতে, বাোর জরাি, জমাোেদপুর, 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, িটুয়াখালী - ১২০৭

িটুয়াখালী 634 PD035290

812536

80635  মনজুরুল ইেলাম ২৭১, গুয়াবাডড়য়া , বকুলবাডড়য়া, লামনা, গলাডচিা 

, গলাডচিা , িটুয়াখালী - ৮৬৪০

িটুয়াখালী 635 PD035290

810135

80636 এইচ.এম.িয়োলুর রেমান 

জুসয়ল

জেযাডর্ কমাডি তয়াল জেন্টার,ডব/৯৩, মাডলবাগ 

জচৌধুরীিাড়া , ২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, িটুয়াখালী 

েদর, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী - ১২১৯

িটুয়াখালী 636 PD035290

89245

80637 জমাঃ নুরুল আডমন 8/3, চন্দ্রিাড়া, মদনপুরা, মদনপুরা, বাউিল, 

বাউিল, িটুয়াখালী - 8620

িটুয়াখালী 637 PD035290

811011

80638 বেয়দ জমাঃ োডব্বর জোসেন িচাসকাড়াডলয়া, আউডলয়াপুর, ২ (দুই), 

ইেলামাবাদ, িটুয়াখালী, িটুয়াখালী, িটুয়াখালী - 

৮৬০০

িটুয়াখালী 638 PD035290

87206

80639 িাডলয়া আিার মৃি তা বাডড়, বুডরয়া , ৫নংকমলা পুর ,২নং ওয়াি ত, 

বুডরয়া , িটুয়াখালী, িটুয়াখালী, িটুয়াখালী - 

৮৬০০
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িটুয়াখালী 639 PD035290

86513

80640 জমাঃ এনাসয়র্ জোসেন োওলাদার বাড়ী, খডলোখালী, ২নং বদরপুর, 

খডলোখালী, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী েদর, 

িটুয়াখালী - ৮৬০০

িটুয়াখালী 640 PD035290

810162

80641 রুমা আিার িরীি বাড়ী, েডলিা, আঙ্গাডরয়া/07, দুমডক, 

দুমডক, দুমডক, িটুয়াখালী - 8602

িটুয়াখালী 641 PD035290

811749

80642 িরীি জমাঃ ওবাইদুর রেমান িরীি বাডড়, রাোখালী , শ্রীরামপুর , চরবয়ড়া, 

দুমডক , দুমডক , িটুয়াখালী - ৮৬০২

িটুয়াখালী 642 PD035290

84226

80643 সুরাইয়া ইেলাম ডরমা জগালখালী, জগালখাডলী, জদউলী সুডবদখালী 

ইউডনয়ন, সুডবদখালী, ডমেতাগঞ্জ, ডমেতাগঞ্জ, 

িটুয়াখালী - 8610

িটুয়াখালী 643 PD035290

86207

80644 জমাঃ র্ানভীর মােমুদ মডেপুর, মডেপুর, মডেপুর, মডেপুর, কলািাড়া, 

কলািাড়া, িটুয়াখালী - ৮৬৫১

িটুয়াখালী 644 PD035290

811512

80645 সুমনা োওলাদার বাড়ী, আরডে রােগঞ্জ, ইেবাড়ীয়া 

ইউডনয়ন, ওয়াি ত নং- ৩, দডিন চািখালী, 

িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী - 

৮৬০০
িটুয়াখালী 645 PD035290

87257

80646 জমা : েডেব জোসেন ৪৮৯, গাডেমাডঝ, সূয্যমডন, ওয়াি ত নং ০৩, 

গুলবাগ, বাউিল, বাউিল, িটুয়াখালী - ৮৬২৩

িটুয়াখালী 646 PD035290

82586

80647 জমাোঃ িাহ্ নাে িারভীন প্র সে- জমাঃ নেরুল ইেলাম(বরগুনা), অডিে 

েেকাডর কাম কডম্পউোম মুদ্রািডরক, নগর 

উন্নয়ন অডিদপ্তর(োই জকাসে তর ডবিরীর্ িাসি),২য় 

র্লা, ৮২, জেগুনবাডগচা,ঢাকা-১০০০।, প্রস ােয 
িটুয়াখালী 647 PD035290

84524

80648 েেল চন্দ্র দাে দাে বাড়ী, জমৌকরন, লাউকাঠী ইউডনয়ন, জমৌকরন, 

িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী - 

৮৬০১

িটুয়াখালী 648 PD035290

87691

80649 জমাঃ মডেবুল োোন জেযাডর্ কমাডি তয়াল জেন্টার, ডব-৯৩, মাডলবাগ 

জচৌধুরীিাড়া , ২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, িটুয়াখালী - ১২১৯

িটুয়াখালী 649 PD035290

85334

80650 জমাো: লাকী আিার ডে-৩৬, জিসরবাংলা নগর েরকারী িাি 

জকায়তাোর, ২৭নং ওয়াি ত, জিসরবাংলা নগর, 

জিসরবাংলা নগর, জিসরবাংলা নগর, িটুয়াখালী - 

১২০৭
িটুয়াখালী 650 PD035290

810202

80651 জমাঃ ডবল্লাল জোসেন ১৫/৩, োোনাবাদ, ৯নং ওয়াি ত, ডমরপুর, দারুে 

োলাম, দারুে োলাম, িটুয়াখালী - ১২১৬

িটুয়াখালী 651 PD035290

812407

80652 োডেদুল ইেলাম জোডডং নং-৩৭, জরাি নং-৭, চুনকুটিয়া, 

নাডেসররবাগ,, শুভাঢযা, শুভাঢযা, জকরাণীগঞ্জ, 

জকরাণীগঞ্জ, িটুয়াখালী - ১৩১০

িটুয়াখালী 652 PD035290

83255

80653  জমা. েডেব োমলা/116, শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর/05, 

োমলা, দুমডক, দুমডক, িটুয়াখালী - 8602

িটুয়াখালী 653 PD035290

811827

80654 ওমর িারুক ৮০ঘর, মডরচবুডনয়া, মডরচবুডনয়া, মডরচবুডনয়া, 

িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী - 

৮৬০০

িটুয়াখালী 654 PD035290

88642

80655 জমাঃ আোদুে োমান মৃিা বাড়ী, ডেয়া েড়ক, ডেয়া েড়ক, োউন 

কাডলকাপুর, ০৮ , িটুয়াখালী, িটুয়াখালী, 

িটুয়াখালী, িটুয়াখালী - ৮৬০০
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িটুয়াখালী 655 PD035290

811560

80656 ইমরান েরদার ডবউটি আিার, গনস াগাস াগ অডিদপ্তর ,র্থ্য 

ভবন,োডকতক োউে -১১২, ১৯, িাডন্ত নগর, রমনা  

মসিল, রমনা  মসিল, িটুয়াখালী - ১০০০

িটুয়াখালী 656 PD035290

812997

80657 জমাঃ মডেবুর রেমান -, জমৌকরণ, লাউকাঠি, জমৌকরণ, িটুয়াখালী েদর, 

িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী - ৮৬০১

িটুয়াখালী 657 PD035290

812931

80658 জমাঃ োডেদুল ইেলাম জদউলী, জদউলী, ৫ নং, জদউলী, ডমেতাগঞ্জ, 

ডমেতাগঞ্জ, িটুয়াখালী - ৮৬১০

িটুয়াখালী 658 PD035290

89547

80659 জমাঃ ডবলাল জোোইন পুকুরোনা, পুকুরোনা, ইেবাডড়য়া, পুকুরোনা, 

িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী - 

৮৬০০

িটুয়াখালী 659 PD035290

89813

80660 জমাঃ মাঈন উডর্দ্ন সুমন ডব-২৬, ডে-১৩, এডেডব কসলানী (আল জেলাল 

জোন), ১০ নং , ঢাকা ডেডিও, মডর্ডঝল, 

মডর্ডঝল, িটুয়াখালী - ১০০০

িটুয়াখালী 660 PD035290

85969

80661 জমাঃ জোসেল আেসেদ জেযাডর্ কমাডিয়াল জেন্টার , ডব-৯৩ মাডলবাগ 

জচৌধুরী িাড়া  , ২৩, ডখলগাঁও , ডখলগাঁও , ডখলগাঁও 

, িটুয়াখালী - ১২১৯

িটুয়াখালী 661 PD035290

88487

80662 জমাঃ আসনায়ার মাতুব্বর ৩২৪, জর্ডলখলী, লাউকাঠী, জর্ডলখালী, িটুয়াখালী 

েদর, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী - ৮৬০০

িটুয়াখালী 662 PD035290

84983

80663 জমাঃ িামীম োওলাদার োওলাদার বাড়ী, গাবুয়া, ৫ নং কাকড়া বুডনয়া 

ইউডনয়ন/ ৮  নং ওয়াি ত, গাবুয়া, ডমেতাগঞ্জ, 

ডমেতাগঞ্জ, িটুয়াখালী - ৮৬১০

িটুয়াখালী 663 PD035290

812691

80664 োোন উল্লাে চরগরবদী, চরগরবদী, ৩ নং মুরাডদয়া, চরগরবদী, 

দুমডক, দুমডক, িটুয়াখালী - ৮৬০২

িটুয়াখালী 664 PD035290

84956

80665 জমাঃ র্ডরকুল ইেলাম পঁচাসকাড়াডলয়া , িডিম আউডলয়াপুর, 02(দুই), 

ইেলামাবাদ, িটুয়াখালী, িটুয়াখালী, িটুয়াখালী - 

৮৬০০

িটুয়াখালী 665 PD035290

83400

80666 িডবে চন্দ্র ডবশ্বাে ডবশ্বাে বাড়ী, রােনগর, বগা/৫নং ওয়াি ত, বগা 

বির, বাউিল, বাউিল, িটুয়াখালী - ৮৬২১

িটুয়াখালী 666 PD035290

88334

80667 জমাঃ কাইয়ুম জোসেন জেযাডর্ কমাডি তয়াল জেন্টার,ডব/৯৩, মাডলবাগ 

জচৌধুরীিাড়া , ২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, িটুয়াখালী - ১২১৯

িটুয়াখালী 667 PD035290

89676

80668 সুেন চন্দ্র িাল িসরি চন্দ্র িাল, িাকিাল, কাডছিাড়া, িাকিাল, 

বাউিল, বাউিল, িটুয়াখালী - ৮৬২২

িটুয়াখালী 668 PD035290

82773

80669 জমাঃ আডরফুর রেমান িডিম নুরাইনপুর ,োওলাদার বাড়ী, নুরাইনপুর , ৯ 

নং, নুরাইনপুর , বাউিল, বাউিল, িটুয়াখালী - 

৮৬২০

িটুয়াখালী 669 PD035290

89339

80670 জমা: োডিজুর রেমান কারখানা , কারখানা , কাডছিাড়া, কাডছিাড়া, 

বাউিল , বাউিল , িটুয়াখালী - ৮৬২২

িটুয়াখালী 670 PD035290

82594

80671 জমাঃ আডর্কুর রেমান মুডিস াদ্ধা স্মৃডর্ কসম্পসলক্স েড়ক, ইেবাড়ীয়া , 

ইেবাড়ীয়া , ওয়াি ত নং ০৭, ইেবাড়ীয়া , িটুয়াখালী, 

িটুয়াখালী, িটুয়াখালী - ৮৬০০
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িটুয়াখালী 671 PD035290

87187

80672 ডরয়াজুল ইেলাম আ: কডরম মৃি তা বাডড়, গুয়াবাডড়য়া , ৮নং বকুল 

বাডড়য়া, ১নং ওয়াি ত, লামনা, গলাডচিা, গলাডচিা, 

িটুয়াখালী - ৮৬৪০

িটুয়াখালী 672 PD035290

86474

80673 জমা েডেরুল ইেলাম ডদ োন বহুভাষী োেডলডি এন্ড কডম্পউোর 

প্রডিিণ জকন্দ্র ,বাডড় নং-12, জেনিাড়া 

িব তর্া,জরািনং-01, ডমরপুর -১০, ডমরপুর-02, 

কািরুল, কািরুল, িটুয়াখালী - ১২১৬
িটুয়াখালী 673 PD035290

813114

80674 জমাোঃ খায়রুননাোর বাো-৯, ব্লক-এি, জরাি-িাডব্লউ-১, ইিান ত 

োউডেং, ডমরপুর, ডমরপুর, িল্লবী, িল্লবী, 

িটুয়াখালী - ১২১৬

িটুয়াখালী 674 PD035290

82602

80675 জমােঃ েীমা আক্ র্ার প্র সে- জমাঃ নেরুল ইেলাম (বরগুনা) অডিে 

েেকাডর কাম কডম্পউোর মুদ্রািডরক।, নগর 

উন্নয়ন অডিদপ্তর,(োই জকাসে তর ডবিরীর্ িাসি),২য় 

র্লা,৮২, জেগুনবাডগচা,ঢাকা-১০০০।, প্রস ােয নয়, 
িটুয়াখালী 675 PD035290

87200

80676 ডবেব কুমার োওলাদার িডি জমডিডেন কন তার , আমবদাডগচা জবৌবাোর , 

আগানগর, জকরাণীগঞ্জ, দডিণ জকরাণীগঞ্জ, দডিণ 

জকরাণীগঞ্জ, িটুয়াখালী - 1310

িটুয়াখালী 676 PD035290

88010

80677 জোসেল রানা জমা: রুস্তম আলী মুডি, িডিম সুডবদখালী, ৩ নং 

ওয়াি ত, সুডবদখালী, ডমেতাগঞ্জ, ডমেতাগঞ্জ, িটুয়াখালী 

- ৮৬১০

িটুয়াখালী 677 PD035290

88746

80678  জমাঃ োইফুল ইেলাম ১৫৯, চাডলর্াবুডনয়া, ৬নং মডেদবাড়ীয়া ইউডনয়ন 

িডরষদ, সুলর্ানাবাদ, ডমেতাগঞ্জ, ডমেতাগঞ্জ, 

িটুয়াখালী - ৮৬১০

িটুয়াখালী 678 PD035290

87115

80679 জমা: এনাসয়র্ কডবর আ: গডণ োওলাদার বাডড়, দাবাড়ী জবর্াগী, ৩নং 

োনডকপুর , ৬নং ওয়াি ত , দাবাড়ী , দিডমনা, 

দিডমনা, িটুয়াখালী - ৮৬৩০

িটুয়াখালী 679 PD035290

81222

80680 জমাঃ জোোগ জোসেন 255/ডে (২য় র্লা) , প্রস ােয নয়, প্রস ােয নয়, 

ডখলঁগাও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, িটুয়াখালী - 1219

িটুয়াখালী 680 PD035290

811725

80681 োিছা আিার 0, মৃিা বাডড় েড়ক, মৃিা বাডড় েড়ক, োউন 

কাডলকাপুর, িটুয়াখালী, িটুয়াখালী, িটুয়াখালী - 

৮৬০০

িটুয়াখালী 681 PD035290

81449

80682 জমাঃ িামীম োওলাদার উত্তর গাবুয়া, , গাবুয়া, ৫নং কাকড়াবুডনয়া, ৮ নং 

ওয়াি ত, গাবুয়া, ডমেতাগঞ্জ, ডমেতাগঞ্জ, িটুয়াখালী - 

8610

িটুয়াখালী 682 PD035290

811925

80683 আল-মামুন বদরপুর, বদরপুন, বদরপুর, জমৌকরণ, িটুয়াখালী 

েদর, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী - ৮৬০১

িটুয়াখালী 683 PD035290

87995

80684 জমাঃসমাকসছদুল ইেলাম জোডর্ কমাডিীয়তাল জেন্টার, ডব- ৯৩ মাডলবাগ 

জচৌধুরী িাড়া, #২৩, ডখলগাও, ডখলগাও, ডখলগাও, 

িটুয়াখালী - ১২১৯

িটুয়াখালী 684 PD035290

87966

80685 জমা:ডেরাে জোোইন জোডর্ কমাডিীয়তাল জেন্টার, ডব- ৯৩ মাডলবাগ 

জচৌধুরী িাড়া, #২৩, ডখলগাও, ডখলগাও, ডখলগাও, 

িটুয়াখালী - ১২১৯

িটুয়াখালী 685 PD035290

80330

80686 জমাঃ এনামুল েক র্পব ত আলীপুর, ০৭, আলীপুর, আলীপুর োে, 

দিডমনা, দিডমনা, িটুয়াখালী - ৮৬৩০

িটুয়াখালী 686 PD035290

813005

80687 জমাো. োলমা -, জমৌকরণ, লাউকাঠি, জমৌকরণ, িটুয়াখালী েদর, 

িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী - ৮৬০১
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িটুয়াখালী 687 PD035290

87692

80688 জমাঃআবু োডনি বাো-২৯,ডমরপুর ১৩ , ঢাক, গাবুয়া, বদরপুর/ ০৩, 

জমৌকরণ, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী েদর, 

িটুয়াখালী - ৮৬০১

িটুয়াখালী 688 PD035290

86498

80689 জমাঃ োডেদুল ইেলাম খডবর োওলাদার বাডড়, োউন বেনকাঠী , ০১ নং, 

িটুয়াখালী, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী েদর, 

িটুয়াখালী - ৮৬০০

িটুয়াখালী 689 PD035290

84814

80690 জমীসুমী আিার মডন েব জকয়ার, ২৩৬,োডলমা , ম্যানিন, 

জমাোোদপুর, জিসর-ই-বাংলা নগর, জিসর-ই-

বাংলা নগর, িটুয়াখালী - ১২০৭

িটুয়াখালী 690 PD035290

810460

80691 জমাো: িারডমন আিার জেযাডর্ কমাডি তয়াল জেন্টার,ডব/৯৩, মাডলবাগ 

জচৌধুরীিাড়া , ২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, রামপুরা, 

রামপুরা, িটুয়াখালী - ১২১৯

িটুয়াখালী 691 PD035290

89935

80692 জমাঃ োমাল জোসেন ভূ ুঁইয়া মডঞ্জল ২২,১/এ, নবীনগর োউডেং , 

জমাোেদপুর , জমাোেদপুর , জমাোেদপুর , 

জমাোেদপুর , িটুয়াখালী - ১২০৭

িটুয়াখালী 692 PD035290

810531

80693 জমাঃ রাসেল োোন প্র সে-জমাঃ নেরুল ইেলাম, জঢউখালী, লাউকাঠী, 

লাউকাঠী, িটুয়াখালী েদর, িটুয়াখালী েদর, 

িটুয়াখালী - ৮৬০১

জভালা 693 PD035290

813112

80694 জমা: োকাডরয়া মন্নান িাসোয়ারী বাড়ী, ডর্ন খাম্বা দডিন 

চরসনায়াবাদ, ৫ নং ওয়াি ত, জভালা েদর, জভালা 

েদর, জভালা েদর, জভালা - ৮৩০০

জভালা 694 PD035290

810621

80695 জমাঃ আডরফুর রেমান ৯৫/২, র্ালর্লা েড়ক, িডিম কািরুল, ২৮নং 

ওয়াি ত, জিসর  বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, 

জিসর বাংলা নগর, জভালা - ১২০৭

জভালা 695 PD035290

812517

80696 রডন জঘাষ জমাঃ মামুন, প্রের্ত্ত্ব ভবন (৩য় র্লা), এি-৪/এ, 

আগারগাঁও প্রিােডনক এলাকা, ২৮, জির-ই-বাংলা 

নগর , জমাোেদপুর , জমাোেদপুর , জভালা - 

১২০৭
জভালা 696 PD035290

812659

80697 চিন জঘাষ জকিব জঘাসষর বাো,,  গ্রাম : ওসয়ষ্টাণ ত িাড়া, , 

জভালা জিৌরেভা, ০৬ নং ওয়াি ত, জভালা , জভালা 

েদর, জভালা েদর, জভালা - ৮৩০০

জভালা 697 PD035290

87135

80698 জমাঃ জোসেল ৩৩৮/১ - ডব , , উত্তর জগাড়ান,আদি তবাগ, ওয়াি ত 

নং-০২, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, জভালা - 

১২১৯

জভালা 698 PD035290

81211

80699 শুভ চন্দ্র জদ জোডডং নং- ৫৫৭, আবোওয়া অডিে জরাি, ০১ 

নং ওয়াি ত, জভালা জিৌরেভা, জভালা , জভালা েদর , 

জভালা েদর , জভালা - ৮৩০০

জভালা 699 PD035290

83547

80700 জমাঃ ডরয়াদ জচৌধুরী ৯৮৮/১, র্পব ত জিওড়ািাড়া, ডমরপুর, ডমরপুর, 

ডমরপুর, ডমরপুর, জভালা - ১২১৬

জভালা 700 PD035290

82035

80701 মৃদুল চন্দ্র িাল বাো নং: ডে- ৬৫, জিসর বাংলা নগর েরকাডর 

জকায়াে তার, ওয়াি ত নং- ২৭, জিসর বাংলা নগর, 

জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, জভালা - 

১২০৭
জভালা 701 PD035290

82962

80702 বাবু রাডেব গান্ধী ২৩৬ েব জকয়ার (োডলমা ম্যানেন), আগারগাঁও, 

র্ালর্লা, ১৪ নং ওয়াি ত, জিসর বাংলা নগর, জিসর 

বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, জভালা - ১২০৭

জভালা 702 PD035290

88648

80703 জমাঃ োোন মনু ডময়া েদ তার বাড়ী, জছাে আলগী, ৮নং ওয়াি ত, 

িডনয়া, জভালা।, জভালা, জভালা েদর, জভালা েদর, 

জভালা - ৮৩০০
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জভালা 703 PD035290

84615

80704 েঞ্জয় চন্দ্র জদ িদ্ম োওলাদার বাড়ী, েবগী, ০৭ ন; েবগী 

ইউডনয়ন, মুিীরোে , জবারোনউডর্দ্ন, 

জবারোনউডর্দ্ন, জভালা - ৮৩২০

জভালা 704 PD035290

813159

80705 জমাঃ েবুে লডর্ি মািার বাডড়, চাচড়া, বাপ্তা, জভালা, জভালা 

েদর, জভালা েদর, জভালা - ৮৩০০

জভালা 705 PD035290

812614

80706 সুলর্ানা রাডেয়া সুরমা টিপু মাষ্টার বাড়ী , চরগুমানী , ওয়াি ত নং ০১, 

লামডছিার্া , জদৌলর্খান, জদৌলর্খান, জভালা - 

৮৩০০

জভালা 706 PD035290

812858

80707 জমাঃ ডমোনুর রেমান বাো নম্বর: ২৭/ডে, জরাি নম্বর: ০৪, কযান্টনসমন্ট 

বাোর এলাকা, প্রস ােয নয়, ঢাকা কযান্টনসমন্ট, 

ভাষানসেক, ভাষানসেক, জভালা - ১২০৬

জভালা 707 PD035290

88554

80708  জমাঃ জমেরাব জোসেন মীর বাড়ী-৪০৫, রানীগঞ্জ জরাি, কুতুবা, কুতুবা 

৬নং ওয়াি ত , কাডিগঞ্জ, জবারোনউডর্দ্ন, 

জবারোনউডর্দ্ন, জভালা - ৮৩২০

জভালা 708 PD035290

812695

80709 জমাঃ আডরি জমৌলভী বাোর, েডচয়া, েডচয়া, আলীনগর, জভালা 

েদর , জভালা েদর , জভালা - ৮৩০০

জভালা 709 PD035290

813161

80710 জমাঃ ডরিন ছডলম উডর্দ্ন োৃ্ওলাদার বাডড়, চরসিােকা, বাপ্তা , 

জভালা , জভালা েদর , জভালা েদর , জভালা - 

৮৩০০

জভালা 710 PD035290

812637

80711 ডলয়ানা আিসরাে িারুক জকরানী বাড়ী , চর জর্ািাজ্জল , ওয়াি ত নং 

০৩, দুলারোে, চরিযািন , চরিযািন , জভালা - 

৮৩৪০

জভালা 711 PD035290

81369

80712 মমর্াে আিার 258, বীে ভবন কযাম্পাে, , গাবর্লী, 10, 

ডমরপুর, ডমরপুর, ডমরপুর, জভালা - 1216

জভালা 712 PD035290

89917

80713 প্রান কৃষ্ণ োওলাদার োওলাদার বাড়ী, মধ্য চরসনায়াবাদ , ৪ নং ওয়াি ত , 

জভালা, জভালা, জভালা, জভালা - ৮৩০০

জভালা 713 PD035290

85398

80714 জমা: মেডেন জিডরঘাে জরাি, বাঘার োওলা, ২নং ইডলিা 

ইউডনয়ন িডরষদ, ইডিলার োে, জভালা েদর, 

জভালা েদর, জভালা - ৮৩০০

জভালা 714 PD035290

813103

80715 জগৌর্ম চন্দ্র দাে অনন্ত োওলাদার বাড়ী, চর ডর্ডর্য়া, বদরপুর, ১নং 

ওয়াি ত, জদবীর চর, লালসমােন, লালসমােন, জভালা 

- ৮৩৩০

জভালা 715 PD035290

89222

80716 জমাঃ ইেমাইল জোসেন ঢালী বাড়ী, রামদােপুর, ১নং রাোপুর, 

রামদােপুর, জভালা েদর, জভালা েদর, জভালা - 

৮৩০০

জভালা 716 PD035290

87620

80717  েেল কম তকার প্র সে: শ্যামল চন্দ্র কম তকার, বাংলাসদি 

প্রাডণেম্পদ গসবষণা ইনডিটিউে (ডবএলআরআই ), 

িার্থাডলয়া, জিইরী িাম ত, োভার, োভার, জভালা - 

১৩৪১
জভালা 717 PD035290

87636

80718 আলী আেগর িলিান বাডড়, উত্তর বাোমারা , বড় মাডনকা, 

কাডিগন্ে, জবারোনউডর্দ্ন , জবারোনউডর্দ্ন , 

জভালা - ৮৩২০

জভালা 718 PD035290

88216

80719 জমাঃ ডরয়াে উডর্দ্ন আবুল কালাম আোদ বাড়ী, জদওয়ানপুর, চাঁদপুর, 

োে িিীগঞ্জ, র্জুমডর্দ্ন, র্জুমডর্দ্ন, জভালা - 

৮৩৫০
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জভালা 719 PD035290

89539

80720 জমাঃ জিারকান োমছল েক িােওয়ারী বাড়ী, বাঘার োওলা, ২নং 

ইডলিা ইউডনয়ন , ওয়াি ত নং ৫, ইডলিার োে, 

জভালা েদর, জভালা েদর, জভালা - ৮৩০০

জভালা 720 PD035290

83962

80721 জমাঃসোোগ ১৯৩ডে/ ১ মডর্ডঝল োো, িডকরাপুল, ৯ নং 

ওয়াি ত মডর্ডঝল, ডেডিও, মডর্ডঝল, মডর্ডঝল, 

জভালা - ১০০০

রংপুর 721 PD035290

82265

80722 জমাছাঃ জগালািী আিার প্র সে-জমাছাঃ জগালািী আিার, জেযাডর্ 

কমাডি তয়াল জেন্টার, ডব-৯৩, মাডলবাগ 

জচৌধুরীিাড়া , ঢাকা-১২১৯, মাডলবাগ জচৌধুরীিাড়া , 

২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, রংপুর 
রংপুর 722 PD035290

812373

80723 জমা.জমায়াসজ্জম জোসেন ৪৭৪, গ্রাম : জখার্দ্ত বাগ বাড় (িাঙ্গািাড়া), ৮নং 

রামনার্থপুর ইউডনয়ন িডরষদ, রেমর্পুর মাদ্রাো , 

বদরগঞ্জ, বদরগঞ্জ, রংপুর - ৫৪৩০

রংপুর 723 PD035290

80277

80724 জমা: ডিসরাে িাে নাই,  র্রি বাোদী, ১১নং বড়বালা, ছড়ান, 

ডমঠাপুকুর, ডমঠাপুকুর, রংপুর - ৫৪৬০

রংপুর 724 PD035290

812840

80725 জমা.আব্দুল আোদ ৪৭৪, গ্রাম : জখার্দ্ত বাগ বাড় (িাঙ্গািাড়া), ৮নং 

রামনার্থপুর ইউডনয়ন িডরষদ, রেমর্পুর মাদ্রাো , 

বদরগঞ্জ, বদরগঞ্জ, রংপুর - ৫৪৩০

রংপুর 725 PD035290

81231

80726 জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল 85582604101, আস্করপুর, বড় ে রর্পুর 

ইউডি,  ৫ নং ওয়াি, নানকর, ডমঠাপুকুর , 

ডমঠাপুকুর , রংপুর - ৫৪৬০

রংপুর 726 PD035290

82637

80727 জমাঃ মসনায়ার জোোইন মডল্লকা ডভলা, র্পব ত মুরাদপুর , ১৬ নং ডমেতাপুর, 

জদউলিাড়া, ডমঠাপুকুর, ডমঠাপুকুর, রংপুর - ৫৪৬০

রংপুর 727 PD035290

812102

80728 জমাঃ সুমন ডময়া প্র সেঃ আনছার আলী, নোবাডড়, ০৬ নং 

র্াম্ব লপুর, কাডিরোে, িীরগাছা, িীরগাছা, রংপুর 

- ৫৪৫০

রংপুর 728 PD035290

810127

80729 জমাছাঃ মনডেলা আকর্ার 

জমৌসুমী

৯৫/২, িডিম কািরুল, ঢাকা বহুভাষী োঁেডলডি 

জট্রডনং জেন্টার, আগারগাঁও, র্ালর্লা, আগারগাঁও, 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, রংপুর - ১২০৭

রংপুর 729 PD035290

82081

80730 জমাঃ মােবুব ডিসরাে প্র সে: জমাঃ এরিাদুল েক , কি নং-৬৩২ , ভবন 

নং -০৪ , আইন মন্ত্রণালয় বাংলাসদি েডচবালয় , 

ঢাকা ডেডিও, রমনা, রমনা, রংপুর - ১০০০

রংপুর 730 PD035290

88733

80731 জমাঃ জিরসদৌে আলম িীরগাছা জরাি, সুডবি , ৮নং বককুড়ী ইউডনয়ন , 

জচৌধুরানী , িীরগাছা , িীরগাছা , রংপুর - ৫৭২১

রংপুর 731 PD035290

81465

80732 জমাঃ িাডকলুর রেমান ১৮২, নয়াসোলা, মগবাোর, ঢাকা-১২১৭    , 

জনায়াসোলা, ৩৫ নং ওয়াি ত, িাডন্তনগর,  রমনা,  

রমনা, রংপুর - ১২১৭

রংপুর 732 PD035290

87408

80733 জমা: েবুে  ডময়া েডলল ডভলা , কাডত্ততক ডকিামর্ , ৮, ডনউ 

োসেবগঞ্জ, রংপুর েদর , রংপুর েদর , রংপুর - 

৫৪০০

রংপুর 733 PD035290

810898

80734 জোডনয়া আিার ডব-১, ডে-৩,‘স্পারসো’, মোকাি ডবজ্ঞান ভবন, 

আগারগাঁও, ২৮, জমাোেদপুর, জিসর বাংলা নগর, 

জিসর বাংলা নগর, রংপুর - ১২০৭

রংপুর 734 PD035290

812092

80735 জমাঃ আবুল োয়ার্ মন্ডল বাো নং-৩৮/৪, ডে. এল. রায় জরাি, কামাল 

কাচনা, ওয়াি ত নং-২৫, রংপুর েদর, রংপুর েদর, 

রংপুর েদর, রংপুর - ৫৪০০
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রংপুর 735 PD035290

86369

80736 জমাঃ রাডেদ েরকার েরকারবাড়ী , বাডের্পুর, ৯নং, িসর্পুর লালডদঘী, 

িীরগঞ্জ, িীরগঞ্জ, রংপুর - ৫৪৭০

রংপুর 736 PD035290

810553

80737 জমাঃ িেসল রাডব্ব নাই, রামনাসর্থরিাড়া , ৭  ওয়াি ত, নানকর , 

ডমঠাপুকুর, ডমঠাপুকুর, রংপুর - ৫৪৬০

রংপুর 737 PD035290

810956

80738 জমাঃ তুডেন বাবু ডব-১, ডে-৩,‘স্পারসো’, মোকাি ডবজ্ঞান ভবন, 

আগারগাঁও, ২৮, জমাোেদপুর, জিসর বাংলা নগর, 

জিসর বাংলা নগর, রংপুর - ১২০৭

রংপুর 738 PD035290

89733

80739 সুভাষ চন্দ্র --, জঘাষপুর, ১০নং িাসনরোে, িাসনরোে, 

িীরগঞ্জ, িীরগঞ্জ, রংপুর - ৫৪৭০

রংপুর 739 PD035290

810540

80740 জমাঃ রাডকবুল ইেলাম প্রস ােয ন ়, বড় ডমেতাপুর , ১৪ নং দুগ তাপুর 

ইউডনয়ন িডরষদ , িঠিবাড়ী , ডমঠাপুকুর, 

ডমঠাপুকুর, রংপুর - ৫৪৬০

রংপুর 740 PD035290

87424

80741 জমাঃ েডেদুল ইেলাম ডদ মুন কমাডি তয়াল ইনডিটিউে, ৯৩/১-এ, েরদার 

কমসেক্স, , আগারগাঁও, র্ালর্লা, জিসর বাংলা 

নগর, জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, 

রংপুর - ১২০৭
রংপুর 741 PD035290

81325

80742 জমা. রনজু মন্ডল  বাো নং : 34, ফ্ল্াে নং : এ-3, েড়ক নং : 

04, িানমডন্ড আবাডেক এলাকা , 15, ডনউ 

মাসকতে, িানমডন্ড, িানমডন্ড, রংপুর - 1205

রংপুর 742 PD035290

87413

80743 জোেনা রানী কসলে জরাি, উত্তর েডরণ ডেংো, ৬নং 

রামচন্দ্রপুর, রেমর্পুর , গাইবান্ধা েদর, গাইবান্ধা 

েদর, রংপুর - ৫৭০০

রংপুর 743 PD035290

87150

80744 লুৎির রেমান ১৪, েডরচরণ, অন্নদানগর /০৭, োর্দরগা বাোর , 

িীরগাছা , িীরগাছা , রংপুর - ৫৪৫০

রংপুর 744 PD035290

810671

80745 জমাছা: জমাসি তদা খাতুন বাো নং: ৩০, জরাি নং: ১/ক, োজ্বীিাড়া 

িািলাচত্তর, েরডমনাল জরাি, চামড়ািডট্ট, ২১, 

আলমনগর, রংপুর েদর, রংপুর েদর, রংপুর - 

৫৪০২
রংপুর 745 PD035290

81236

80746 জমাঃ িাডকল ডময়া িাডকল ডভলা , িডলিাড়া মাডেমপুর, ১০ নং 

বালুয়া মাডেমপুর, বালুয়া , ডমঠাপুকুর, ডমঠাপুকুর, 

রংপুর - ৫৪৬০

রংপুর 746 PD035290

87149

80747 জমাঃ ইউনুছ আলী ১, কালা, অন্নদানগর /০৩, অন্নদানগর , িীরগাছা , 

িীরগাছা , রংপুর - ৫৪৫০

রংপুর 747 PD035290

81861

80748 জমা: োলাল খিকার 01, োমদানী, 13 নং রামনার্থপুর, িাসিরোে, 

িীরগঞ্জ, িীরগঞ্জ, রংপুর - 5730

রংপুর 748 PD035290

810250

80749 জমাঃ হুমায়ুন কবীর রাডেব বের ডভলা , বলদীবার্ান , ১৫ নং বড় ে রর্পুর 

ইউডনয়ন  িডরষদ , ডগরাই , ডমঠাপুকুর , 

ডমঠাপুকুর , রংপুর - ৫৪৬০

রংপুর 749 PD035290

82186

80750 জমাঃ মঞ্জুরুল ইেলাম প্র সে: জমাঃ এরিাদুল েক , কি নং-৬৩২ , ভবন 

নং -০৪ , আইন মন্ত্রণালয় বাংলাসদি েডচবালয় , 

ঢাকা ডেডিও, রমনা, রমনা, রংপুর - ১০০০

রংপুর 750 PD035290

81620

80751 উজ্জ্বল কুমার বম তণ প্রস াে য নসে, র্ালুকইোদ, িীরগাছা, িীরগাছা, 

িীরগাছা, িীরগাছা, রংপুর - ৫৪৫০
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রংপুর 751 PD035290

810916

80752 নুিরার্ োোন প্রস ােয ন ়, জছাে ডমােতাপুর , ০৩ নং বড় দরগাহ্ 

ইউডনয়ন িডরষদ , গুডেতিাড়া , িীরগঞ্জ, িীরগঞ্জ, 

রংপুর - ৫৪৭০

রংপুর 752 PD035290

82974

80753 জমাঃ িােোোন ডময়া প্র সে, জমাঃ এরিাদুল েক, কি নং ৭১৮ ভবন 

নং ০৪, আইনমন্ত্রণালয়, বাংলাসদি েডচবালয়, 

ঢাকা, প্রস ােয নয়, ঢাকা ডেডিও, রমনা, রমনা, 

রংপুর - ১০০০
রংপুর 753 PD035290

86358

80754 জমাঃ রুসবল ডময়া ০, চাঁিঘাে, ৩ নং কুি তা, বড়ুয়াোে, কাউডনয়া, 

কাউডনয়া, রংপুর - ৫৪৪০ েংসিাডির্

রংপুর 754 PD035290

82520

80755 জমা:  জদৌলাতুে োমান জেযাডর্ কম তাডিয়াল জেন্টার,, ডব ৯৩, মাডলবাগ, 

জচৌধুরী িাড়া , ঢাকা ১২১৯, 23 নং ওয়াি ত, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, রংপুর - 1219

রংপুর 755 PD035290

80958

80756 ভূিডর্ চন্দ্র বম তন সুমন ডভলা , র্াজুর িাড়া , ১৫ নং বড় ে রর্পুর 

, নানকর , ডমঠাপুকুর , ডমঠাপুকুর , রংপুর - ৫৪৬০

রংপুর 756 PD035290

80735

80757 জমাঃ আডমনুল ইেলাম প্রস ােয নসে, েডরশ্বর, ৫নং বালািাড়া ইউডনয়ন 

িডরষদ, ১নং ওয়াি ত, কাউডনয়া, কাউডনয়া, 

কাউডনয়া, রংপুর - ৫৪৪০

রংপুর 757 PD035290

84617

80758 জমা. েডেব ডময়া প্রবােী কল্যাণ ভবন জলসভল-12, 71,72 

পুরার্ন এৃ্ডলিযান্ট জরাি, স্কােন গাসি তন, 37, 

ডে.ডি.উ, রমনা, রমনা, রংপুর - 1000

রংপুর 758 PD035290

86819

80759 জমাঃ জরেওয়ান মন্ডল প্রস ােয নয়, কানঞ্চগাড়ী, ০৮ নং রায়পুর, 

রায়পুর, িীরগঞ্জ, িীরগঞ্জ, রংপুর - ৫৪৭০

রংপুর 759 PD035290

80199

80760 জমাঃ ডমঠুল ইেলাম প্র সে, ডরিন মন্ডল, অডিে েেকারী কাম 

কডম্পউোর মুদ্রািডরক,র্থ্য ও জ াগাস াগ প্রযুডি 

ডবভাগ, আইডেটি োওয়ার, আইডেটি োওয়ার, 

আগারগাঁও, জিসর বাংলা নগর , জিসর বাংলা নগর 
রংপুর 760 PD035290

82662

80761 জমা:মুো ডময়া িডবে ঝাড়, িডবে ঝাড়, িীরগাছা, িীরগাছা, 

িীরগাছা, িীরগাছা, রংপুর - ৫৪৫০

রংপুর 761 PD035290

811063

80762 জমাঃ রাইসুল ইেলাম প্রস ােয ন ়, রামনাসর্থরিাড়া, ১৫ নং বড় 

ে রর্পুর ইউডনয়ন  িডরষদ, নানকর, ডমঠাপুকুর, 

ডমঠাপুকুর, রংপুর - ৫৪৬০

রংপুর 762 PD035290

89990

80763 জমাঃ আলীো আবু জেনা প্রস ােয নয়, রাণীপুকুর, রাণীপুকুর, রাণীপুকুর, 

ডমঠাপুকুর, ডমঠাপুকুর, রংপুর - ৫৪৬০

রংপুর 763 PD035290

82936

80765 জমাছা: নুরানী খাতুন ১/এম, , ডেগার্লা পুরার্ন কাচাবাোর , ১৪, 

ডেগার্লা, োোরীবাগ, োোরীবাগ , রংপুর - ১২০৯

রংপুর 764 PD035290

81686

80766 জমাঃ আলমগীর জোসেন প্রস ােয নয়, জকিবপুর, ০৯ নং িীরগঞ্জ ইউডনয়ন, 

িসর্পুর লালডদঘী, িীরগঞ্জ, িীরগঞ্জ, রংপুর - 

৫৪৭০

রংপুর 765 PD035290

82620

80767 জমাঃ র্াজুল ইেলাম ৩০৬, ডবরােীমপুর, িায়রাবি/ ৮নং, িালমারা 

বাোর, ডমঠাপুকুর, ডমঠাপুকুর, রংপুর - ৫৪৬০

রংপুর 766 PD035290

82067

80768 জমাঃ আসিকুল ইেলাম রেমাসনর বাডড়, েডরশ্বর, ৫নং বালািাড়া, 

কাউডনয়া, কাউডনয়া , কাউডনয়া , রংপুর - ৫৪৪০
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রংপুর 767 PD035290

810365

80769 জমা: ডমলন ডময়া নাই, গ্রাম র্লা, ১৪নং চর্রা ইউডি, োর্গড়া, 

িীরগঞ্জ , িীরগঞ্জ , রংপুর - ৫৪৭০

রংপুর 768 PD035290

811106

80770 ডরনা আিার প্রস ােয নসে, কুতুব্বে, ৮নং বককুড়ী, ওয়াি নং- 

০৫, জচৌধুরাণী, িীরগাছা, িীরগাছা, রংপুর - ৫৭২১

রংপুর 769 PD035290

811399

80771 জমাঃ জবল্লাল জোসেন --, ডচর্থলী মধ্যিাড়া, ১৪নং দূগ তাপুর, ডমঠাপুকুর, 

ডমঠাপুকুর, ডমঠাপুকুর, রংপুর - ৫৪৬০

রংপুর 770 PD035290

85497

80772 জমাঃ োোঙ্গীর আলম োোঙ্গীর ভীলা, নবুচালূনীয়া, অন্নদানগর, 

অন্নদানগর, িীরগাছা, িীরগাছা, রংপুর - ৫৪৫০

রংপুর 771 PD035290

82643

80773 জমা: জরাে মােমুদ ১/২, বাোদুরডেংে, ০৬নং ওয়াি ত, বুডড়রোে িাম ত, 

েদর, েদর, রংপুর - ৫৪০০

রংপুর 772 PD035290

81350

80774 জমাঃ রায়োনুল ইেলাম "প্রস ােয নয়", চডব্বি োোরী "আদি তিাড়া", ০৬ 

নং ওয়াি ত, বুডড়রোে িাম ত, রংপুর েদর , রংপুর 

েদর , রংপুর - ৫৪০০

রংপুর 773 PD035290

812007

80775  ডবেব ডমনডে প্রিান --, ডচর্থলী দডিণিাড়া, ১৪নং দূগ তাপুর, ডমঠাপুকুর, 

ডমঠাপুকুর, ডমঠাপুকুর, রংপুর - ৫৪৬০

রংপুর 774 PD035290

84099

80776 জমাঃআনারুল ইেলাম েডরচরন িরমা, েডরচরন িরমা, জেিামধুপুর, 

জেিামধুপুর, কাউডনয়া, কাউডনয়া, রংপুর - ৫৪৪০

রংপুর 775 PD035290

80733

80777 জমাঃ মাসুদ রানা জেযাডর্ কমাডি তয়াল জেন্টার, ডব-৯৩, মাডলবাগ 

জচৌধুরীিাড়া , ২৩নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

রংপুর - ১২১৯

রংপুর 776 PD035290

85958

80778 আবদুল্লাে-আল-মামুন 20/2 র্লা,, ডি. এল. আর. িাি জকায়াে তার, 

24 নং , ঢাকা িডলসেকডনক, জর্েগাঁও ডিল্প 

এলাকা, জর্েগাঁও ডিল্প এলাকা, রংপুর - 1208

রংপুর 777 PD035290

85265

80779 জমাোঃ খাডদো আিার প্র সেঃ জমাঃ জেডলম জরো, ইউডনে-১২, , 

বাংলাসদি েরকারী কম তকডমিন েডচবালয় , ২৮ 

নং ওয়াি ত, আগারগাঁও, জিসরবাংলা নগর, 

জিসরবাংলা নগর, রংপুর - ১২০৭
রংপুর 778 PD035290

81110

80780 জমাঃ িাডেন আলম প্র সেঃ জমাঃ এরিাদুল েক, ভবন নং-০৪, কি 

নং-৬৩২, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাসদি েডচবালয়, 

রমনা, রমনা, রংপুর - ১০০০

রংপুর 779 PD035290

85331

80781 জমাঃ রাসিদুল েক রােবল্লভ বাোর জরাি, রােবল্লভ, গেঘন্টা, 

গেঘন্টা, গংগাচড়া, গংগাচড়া, রংপুর - 5410

রংপুর 780 PD035290

810375

80782 জমাঃ োডেনুর রেমান োসেব িাড়া , িডিম রডেমাপুর, ৯ নং ওয়াি ত ২ 

নং কুি তা, ববদ্যনার্থপুর, র্ারাগঞ্জ, র্ারাগঞ্জ, রংপুর -

 ৫৪২০

রংপুর 781 PD035290

83304

80783 জমা: আডরি জোসেন ০০, জমৌয়াগাছ ডবএেডে িাড়া, ৭নং জগািীনার্থপুর 

ইউডনয়ন , লালদীডঘর োে ভায়া বেয়দপুর , 

বদরগঞ্জ, বদরগঞ্জ, রংপুর - ৫৩১০

রংপুর 782 PD035290

87624

80784 জমাঃ রডবউল ইেলাম প্র সে জমাছা: আনজুমান আরা, প্রিােডনক 

কম তকর্তা, অর্থ তননডর্ক েম্পকত ডবভাগ, োিান-২, 

অডিিাখা, ব্লক-১৫, কি নং-৭, জমাোেদপুর, 

জমাোেদপুর, জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা 
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রংপুর 783 PD035290

82471

80785 জমাঃ আডিকুর রেমান প্রস ােয নসে, েডরচরণ লস্কর, ৫নং বালািাড়া 

ইউডনয়ন িডরষদ,৫নং ওয়াি ত, কাউডনয়া, 

কাউডনয়া, কাউডনয়া, রংপুর - ৫৪৪০

রংপুর 784 PD035290

80396

80786 জমাছাঃ দুলালী জবগম ৩২, ডবডদর্র , আলমডবডদর্র, আলমডবডদর্র , 

গংগাচড়া, গংগাচড়া, রংপুর - ৫৪১০

রংপুর 785 PD035290

89057

80787 জমাঃ োডিম আল মােউদ প্রস ােয নসে , কুতুব্বে , ৮নং বককুড়ী, ওয়াি নং- 

০৫, জচৌধুরাণী , িীরগাছা , িীরগাছা , রংপুর - 

৫৭২১

রংপুর 786 PD035290

87893

80788 প্রকাি চন্দ্র রায় -, বাংলাসদসি িান গসবষণা ইনডিটিউে , আনোর 

কযাম্প, -, ডব.আর.আর.আই, গােীপুর েদর , 

গােীপুর েদর , রংপুর - ১৭০১

রংপুর 787 PD035290

81097

80789 জমাঃ জোবাসয়র আল মােমুদ প্র সে: জমাঃ এরিাদুল েক , কি নং-৬৩২ , ভবন 

নং -০৪ , আইন মন্ত্রণালয় বাংলাসদি েডচবালয় , 

ঢাকা ডেডিও, রমনা, রমনা, রংপুর - ১০০০

রংপুর 788 PD035290

86800

80790 আয়িা ডেডর্দ্কা ডিএ টু এেএে (প্ররিা), জস্পিাল ব্রাঞ্চ, বাংলাসদি 

পুডলি, মাডলবাগ, ঢাকা, মাডলবাগ জমাড় , 

রাোরবাগ, িাডন্তনগর্, িল্টন, িল্টন, রংপুর - 

1217
রংপুর 789 PD035290

82116

80791 িত্তাে িাহ্ বাো নং ৫৪ ও েড়ক নং- ০১, দডিণ খসলয়া 

(ওডে িাড়া), ৯ নং, খসলয়া, রংপুর, রংপুর, রংপুর 

- ৫৪১০

রংপুর 790 PD035290

81102

80792 জমাঃ আডমনুল ইেলাম প্র সেঃ জমাঃ এরিাদুল েক, ভবন নং-০৪, কি 

নং-৬৩২, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাসদি েডচবালয়, 

রমনা, রমনা, রংপুর - ১০০০

রংপুর 791 PD035290

81100

80793 জমাঃ আঃ রডেম প্র সেঃ জমাঃ এরিাদুল েক,  ভবন নং-০৪, কি 

নং-৬৩২, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাসদি েডচবালয়, 

রমনা, রমনা, রংপুর - ১০০০

রংপুর 792 PD035290

89942

80794 জমাঃ খডললুর রেমান বাো নং- ১০২, র্পব ত খােবাগ, ৩০, মাডেগঞ্জ, 

রংপুর েদর, রংপুর েদর, রংপুর - ৫৪০৩

রংপুর 793 PD035290

80545

80795 জমা:আব্দুল োডলম ১৪৮/৩, কামারিারা, ২২, বাবুখা, রংপুর েদর, 

রংপুর েদর, রংপুর - ৫৪০০

েডবগঞ্জ 794 PD035290

85186

80796 জরামানা আিার আকালী বাডড়, ভাডদকারা , বানম , কালাউক, 

লাখাই , লাখাই , েডবগঞ্জ - 3340

েডবগঞ্জ 795 PD035290

84426

80797 কডনকা রানী দাি ডবনয় দাসির বাডড়  , েডলমপুর, ১নং বড় ভানকর 

িডিম , জগািালগঞ্জ , নবীগঞ্জ, নবীগঞ্জ, েডবগঞ্জ - 

৩৩৭৪

েডবগঞ্জ 796 PD035290

84311

80798 জমাঃ োজ্জাদ জোসেন ২৩৬, মধ্য আেমপুর , আেমপুর , ৫০ , 

আেমপুর , দডিণখান , দডিণখান , েডবগঞ্জ - 

১২৩০

েডবগঞ্জ 797 PD035290

88188

80799 জমাবাডশ্বর ডময়া বাডেয়ািাড়া , বাডেয়ািাড়া , ৪নং বাডনয়াচং 

দডিণ-িডিম ইউডি ,  াোিািা , বাডনয়াচং, 

বাডনয়াচং, েডবগঞ্জ - ৩৩৫১

েডবগঞ্জ 798 PD035290

810815

80800 জমাঃ আবুল কাসিম ৩৫৭, বিলাবাড়ী, ৮নং বুল্লা, ছাডর্য়াইন , 

মািবপুর, মািবপুর, েডবগঞ্জ - ৩৩৩৩
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েডবগঞ্জ 799 PD035290

810450

80801 জমাঃ অডল আেসমদ ---, বাঘমারা, ০৪ নং িাইকিাড়া, চুনারুঘাে, 

চুনারুঘাে, চুনারুঘাে, েডবগঞ্জ - ৩৩২০

েডবগঞ্জ 800 PD035290

89598

80802 জমাঃ মডনরুল োোন প্রস ােয নয়, জমাড়াকডর, ২নং জমাড়াকডর ইউ/ডি, 

জমাড়াকডর, লাখাই, লাখাই, েডবগঞ্জ - ৩৩৩৩

েডবগঞ্জ 801 PD035290

84874

80803 দ্বীসেন রায় অডনক বামকাডি, বামকাডি, ১নং লুকড়া ইউডনয়ন 

িডরষদ, ওয়াি ত -০৬, জবডকসেকা, েডবগঞ্জ, েডবগঞ্জ, 

েডবগঞ্জ - ৩৩০০

েডবগঞ্জ 802 PD035290

812488

80804 সুডের্ জমাদক জমাঃ রুসবল জিখ, প্রের্ত্ত্ব ভবন (৩য় র্লা), এি-

৪/এ, আগারগাঁও প্রিােডনক এলাকা, ২৮, জির-ই-

বাংলা নগর , জমাোেদপুর , জমাোেদপুর , 

েডবগঞ্জ - ১২০৭
েডবগঞ্জ 803 PD035290

84415

80805 সুরডঞ্জর্ কুমার দাি িিাংক দাসির বাডড়   , চকোয়দর, ১নং স্নানঘাে 

ইউ/ডি, ডুবাঐ বাোর  , বাহুবল, বাহুবল, েডবগঞ্জ -

 ৩৩১০

েডবগঞ্জ 804 PD035290

84199

80806 হৃদয় চন্দ্র দাে িীসরাদ চন্দ্র দাে , আলমনগর , ১৫ নং 

বিলারকাডি , ইকরাম , বাডনয়াচং , বাডনয়াচং , 

েডবগঞ্জ - 3300

েডবগঞ্জ 805 PD035290

88802

80807 িাডেনুর রেমান োসন তল জোডডং নম্বর- ৫৯, িডরিাবাদ, ০৯নং ডনোমপুর 

ইউডনয়ে িডরষদ, িডরিাবাদ, েডবগঞ্জ েদর, 

েডবগঞ্জ েদর, েডবগঞ্জ - ৩৩০১

েডবগঞ্জ 806 PD035290

86985

80808 জর্ািাজ্জল েক জচৌধুরী কাগািািা, কাগািািা, ০৬নং কাগািািা ইউডনয়ন 

িডরষদ/ ওয়াি ত নং ০৭, কাগািািা , বাডনয়াচং , 

বাডনয়াচং , েডবগঞ্জ - ৩৩৫০

েডবগঞ্জ 807 PD035290

83410

80809 জমাঃ োইফুল ইেলাম ডরডচ জমাকামবাড়ী,  জোডডং নং- ৬০,োজ্বী জচরাগ 

আলী কসলে জরাি, েডবগঞ্জ েদর, েডবগঞ্জ, ডরডচ, 

আদি ত ২নং ডরডচ ইউ/ডি, ১নং ওয়াি ত, ডরডচ, 

েডবগঞ্জ েদর, েডবগঞ্জ েদর, েডবগঞ্জ - ৩৩০০
েডবগঞ্জ 808 PD035290

82331

80810 মারুি ডমেতা জমােসরর িাড়া-১৭৪, জমােসরর িাড়া, বাডনয়াচং 

২নং উত্তর িডিম ইউডনয়ন িডরষদ, বাডনয়াচং, 

বাডনয়াচং, বাডনয়াচং, েডবগঞ্জ - ৩৩৫০

েডবগঞ্জ 809 PD035290

88087

80811 জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজু িনপুর , িনপুর , ৬নং কাগািািা ইউডি , 

কাগািািা , বাডনয়াচং , বাডনয়াচং , েডবগঞ্জ - 

৩৩৫০

েডবগঞ্জ 810 PD035290

88228

80812 েডেরুন্নাোর ইয়ােডমন পুটিজুডর ইউডনয়ন িডরষদ েংলগ্ন,  াদবপুর, 

পুটিজুডর, পুটিজুডর বাোর, বাহুবল, বাহুবল, 

েডবগঞ্জ - ৩৩১০

েডবগঞ্জ 811 PD035290

811768

80813 জমাঃ আডমনুল ইেলাম প্র সে: জমাঃ আব্দুল কাইয়ুম, বাংলাসদি কৃডষ 

ব্যাংক, েডবগঞ্জ িাখা, কালী বাডড় জরাি, েডবগঞ্জ, 

েডবগঞ্জ, েডবগঞ্জ, েডবগঞ্জ, েডবগঞ্জ েদর, েডবগঞ্জ 

েদর, েডবগঞ্জ - ৩৩০০
েডবগঞ্জ 812 PD035290

812528

80814 আডলমুন নাোর জোডডং নং ১০, িইল িডিম িাড়া, ৪নং িইল, 

িইল, েডবগঞ্জ, েডবগঞ্জ, েডবগঞ্জ - ৩৩০০

েডবগঞ্জ 813 PD035290

83152

80815 জমািারি জোসেন ১৯৪/১, িডিম আগারগাঁও, জিসর বাংলা নগর, 

২৮, জমাোেদপুর, জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা 

নগর, েডবগঞ্জ - ১২০৭

েডবগঞ্জ 814 PD035290

810568

80816 বলাই চন্দ্র জমাদক র্পব ত বুল্লা, র্পব ত বুল্লা, ৬ নং বুল্লা ইউ/ ডি ৮ নং 

ওয়াি ত, বুল্লা বাোর , লাখাই, লাখাই, েডবগঞ্জ - 

৩৩০০
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েডবগঞ্জ 815 PD035290

86811

80817 ডিন্টু চন্দ্র জগাি জোডডং নং-292, নারায়ণপুর, ০২ নং ডরডচ 

ইউ/ডি, ০৮ নং ওয়াি ত, ডরডচ, েডবগঞ্জ েদর, 

েডবগঞ্জ েদর, েডবগঞ্জ - ৩৩০০

েডবগঞ্জ 816 PD035290

88794

80818 আডিকুর রেমান জোডডং নম্বর- ৭১, িডরিাবাদ, ০৯নং ডনোমপুর 

ইউডনয়ে িডরষদ, িডরিাবাদ, েডবগঞ্জ েদর, 

েডবগঞ্জ েদর, েডবগঞ্জ - ৩৩০১

েডবগঞ্জ 817 PD035290

811607

80819 ডরংকু রাণী জমাদক র্পব ত বুল্লা, র্পব ত বুল্লা, ৬ নং বুল্লা ইউ/ডি ৮ নং ওয়াি ত 

,   বুৃ্ল্লা বাোর, লাখাই, লাখাই, েডবগঞ্জ - ৩৩০০

েডবগঞ্জ 818 PD035290

83639

80820 অনুিম িাল মাষ্টর বাড়ী, জমৌড়ী, ০৪ নং বাহুবল েদর, বাহুবল, 

বাহুবল, বাহুবল, েডবগঞ্জ - ৩৩১০

েডবগঞ্জ 819 PD035290

810555

80821 জদবডপ্রয় েরকার জচৌধুরীিাড়া , জচৌধুরীিাড়া , ৩ নং দডিণ-র্পব ত ইউ/ 

ডি ৫ নং ওয়াি ত,  াোিািা, বাডনয়াচং, বাডনয়াচং, 

েডবগঞ্জ - ৩৩৫১

েডবগঞ্জ 820 PD035290

812484

80822 জমাোেদ িাডকল ডময়া জোডডং নং ১০, িইল িডিম িাড়া, ৪নং িইল, 

িইল, েডবগঞ্জ, েডবগঞ্জ, েডবগঞ্জ - ৩৩০০

েডবগঞ্জ 821 PD035290

88806

80823 জমাঃ িয়েল ডময়া জোডডং নম্বর- ৬৫, িডরিাবাদ, ০৯নং ডনোমপুর 

ইউডনয়ে িডরষদ, িডরিাবাদ, েডবগঞ্জ েদর, 

েডবগঞ্জ েদর, েডবগঞ্জ - ৩৩০১

েডবগঞ্জ 822 PD035290

811969

80824 অরূি রায় কানু রাসয়র বাডড় , গুমুটিয়া , ০৫ নং ওয়াি ত, 

মািবপুর জিৌরেভা, মািবপুর , মািবপুর , 

মািবপুর , েডবগঞ্জ - ৩৩০০

েডবগঞ্জ 823 PD035290

811477

80825 ডবেব র্ালুকদার িডবে ডনলয়, মাকালকাডি, কাগািািা, কাগািািা, 

বাডনয়াচং, বাডনয়াচং, েডবগঞ্জ - ৩৩৫০

েডবগঞ্জ 824 PD035290

84813

80826 ডরনা রানী মোলদার সুোর্পুর, বাডনয়াচং, েডবগঞ্জ, রামচন্দ্রপুর, ১২নং 

সুোর্পুর ইউডনয়ন িডরষদ, ওয়াি ত-০৮, 

সুোর্পুর, বাডনয়াচং, বাডনয়াচং, েডবগঞ্জ - ৩৩০০

েডবগঞ্জ 825 PD035290

84865

80827 সুমা রানী রায় বামকাডি, বামকাডি, ১নং লুকড়া ইউডনয়ন 

িডরষদ, ওয়াি ত -০৬, জবডকসেকা, েডবগঞ্জ, েডবগঞ্জ, 

েডবগঞ্জ - ৩৩০০

েডবগঞ্জ 826 PD035290

811526

80828 জমা: আর্াউর রেমান জমম্বার বাডড়, েগর্পুর, িাসয়স্তাগঞ্জ, িাসয়স্তাগঞ্জ, 

েডবগঞ্জ েদর, েডবগঞ্জ েদর, েডবগঞ্জ - ৩৩০১

েডবগঞ্জ 827 PD035290

811910

80829 েীসরন্দ্র চন্দ্র দাে মামুদপুর, মামুদপুর, বদলপুর, িাোড়পুর, 

আেডমরীগঞ্জ, আেডমরীগঞ্জ, েডবগঞ্জ - ৩৩৬০

েডবগঞ্জ 828 PD035290

811599

80830 েডেরুল ইেলাম 23 নং, জগায়ালঘাে জলন, না, ঢাকা েদর, 

সূোপুর, সূোপুর, েডবগঞ্জ - 3333

েডবগঞ্জ 829 PD035290

810032

80831 ডবনা রানী মোলদার রামচন্দ্রপুর, রামচন্দ্রপুর, ১২নং সুোর্পুর  

ইউডনয়ন িডরষদ/ওয়াি ত-০৮, সুোর্পুর , 

বাডনয়াচং, বাডনয়াচং, েডবগঞ্জ - ৩৩০০

েডবগঞ্জ 830 PD035290

88626

80832 জমাছাঃ জরখা আিার প্র সে-নেসমাে িাোদার্, ফুলবাডড়য়া, মুরাকডর, 

মনপুর, লাখাই, লাখাই, েডবগঞ্জ - ৩৩৪০
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েডবগঞ্জ 831 PD035290

812580

80833 জমাঃ েেীম উডর্দ্ন েগর্পুর , েগর্পুর , ৮নং িাসয়স্তাগঞ্জ ইউডনয়ন 

িডরষদ , িাসয়স্তাগঞ্জ, িাসয়স্তাগঞ্জ, িাসয়স্তাগঞ্জ, 

েডবগঞ্জ - ৩৩০১

ডেসলে 832 PD035290

82054

80834 োোঙ্গীর আলম রংপুর র্পব ত িাড়া, রংপুর র্পব ত িাড়া, ২নং র্পব ত 

ইেলামপুর, জকাম্পানীগঞ্জ, জকাম্পানীগঞ্জ, 

জকাম্পানীগঞ্জ, ডেসলে - ৩১৪০

ডেসলে 833 PD035290

80067

80835 জমাঃ নােমুল জোসেন প্র সে- জমাঃ িাোদৎ জোসেন, প্রিােন 

িাখা,প্রবােী কল্যাণ ও ববসদডিক কম তেংস্থ্ান 

মন্ত্রণালয়, প্রবােী কল্যাণ ভবন ৭১-

৭২,ইস্কােন,রমনা,োকা-১০০০, ঢাকা ডেডিও, 
ডেসলে 834 PD035290

82097

80836 িাসেদা ইেলাম আর-৫,ডব-৩, এডেডি কলডন োেিার্াল জোন, 

৩৩ নং ওয়াি ত, ডে ডি ও, মডর্ডঝল, মডর্ডঝল, 

ডেসলে - ১০০০

ডেসলে 835 PD035290

86545

80837 জেেডমন আিার প্রস ােয নয়, জমাোেদপুর, 3 নং র্পব ত োিলং, 

োিলং, জগায়াইনঘাে, জগায়াইনঘাে, ডেসলে - 

3151

ডেসলে 836 PD035290

81416

80838 সুেন চন্দ্র দাে ভূসিন্দ্র দাে এর বাডড়, উলুউরী, ডর্লিাড়া, বডণ ত, 

ডবয়ানীবাোর , ডবয়ানীবাোর , ডেসলে - ৩২৫০

ডেসলে 837 PD035290

88723

80839 জমা: আব্দুে োমাদ টিল্লািাড়া, ডেলাম, ডেলাম ইউডনয়ন িডরষদ, 

ডেলাম, দডিণ সুরমা, দডিণ সুরমা, ডেসলে - 

 ৩১০৫

ডেসলে 838 PD035290

82379

80840 মানসুরা জবগম প্র সেঃ আ: মডেদ ওয়াি ত বয়, োর্ীয় মানডেক 

স্বাস্থ্য ইনডিটিউে ও োেিার্াল, োর্ীয় মানডেক 

স্বাস্থ্য ইনডিটিউে ও োেিার্াল, জিসর বাংলা 

নগর, জমাোোদপুর, জমাোোদপুর, ডেসলে - 
ডেসলে 839 PD035290

82087

80841 রাসিদা ইেলাম ডদনা আর-৫,ডব-৩, এডেডি কলডন োেিার্াল জোন, 

৩৩ নং ওয়াি ত, ডে ডি ও, মডর্ডঝল, মডর্ডঝল, 

ডেসলে - ১০০০

ডেসলে 840 PD035290

81411

80842 ডপ্রয়াংকা দাি রাসমশ্বর চন্দ্র দাে এর বাডড়, উলুউরী, ডর্লিাড়া, 

বডণ ত, ডবয়ানীবাোর , ডবয়ানীবাোর , ডেসলে - 

৩২৫০

ডেসলে 841 PD035290

810841

80843 োসবদ মােমুদ শুসভচ্ছা ১৪৬, , ডময়া িাডেলডচস্ত, ১নং ওয়াি ত , 

ডেসলে েদর , ডেসলে েদর , ডেসলে েদর , 

ডেসলে - ৩১০০

ডেসলে 842 PD035290

84459

80844 জমাঃ আব্দুর রডেম ১/ক, রাসয়র বাোর গভঃ িাি জকায়াোর , জরািঃ-

 (নতুন) ৮/এ, (পুরার্ন) িানমডন্ড- ১৫, ঢাকা- 

১২০৯, িানমডন্ড, ১৫নং ওয়াি ত, ডেগার্লা , 

িানমডন্ড, িানমডন্ড, ডেসলে - ১২০৯
ডেসলে 843 PD035290

810909

80845 রুকোনা জবগম েডিপুর র্পব তিাড়া, েডিপুর র্পব তিাড়া, জমৌচাক, 

েডিপুর, কাডলয়ানকর , কাডলয়ানকর , ডেসলে - 

১৭৫১

ডেসলে 844 PD035290

810919

80846 জেডলনা জবগম েডিপুর র্পব তিাড়া, েডিপুর র্পব তিাড়া, েডিপুর, 

েডিপুর, কাডলয়ানকর , কাডলয়ানকর , ডেসলে - 

১৭৫১

ডেসলে 845 PD035290

86717

80847 োসবদ আেমদ প্রস ােয নয়, ঠাকুসরর মাটি, ৮ নং ওয়াি ত, 

ডচকনাগুল, বেন্তাপুর, বেন্তাপুর, ডেসলে - ৩১৫২

ডেসলে 846 PD035290

86808

80848 জমা: আসনায়ার জোসেন লামাদুমকা , লামাদুমকা, জিৌবাড়ী, জিৌবাড়ী, 

জগায়াইনঘাে, জগায়াইনঘাে, ডেসলে - ৩১৫০



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 

নম্ব 

প্রার্থীর নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ডেসলে 847 PD035290

82582

80849 জরাখোনা আিার সুমা েরস্বর্ী, েরস্বর্ী, ০৪, জগালািগঞ্জ বাোর, 

জগালািগঞ্জ, জগালািগঞ্জ, ডেসলে - ৩১৬৬

ডেসলে 848 PD035290

84529

80850 জমাোেদ আডরি ডবল্লাে ২৮০, ডমোর ত গাঁও, লামাকাডে, োলালাবাদ, 

ডবশ্বনার্থ, ডবশ্বনার্থ, ডেসলে - ৩১০০

ডেসলে 849 PD035290

811696

80851 কডবর আেসমদ N/A, মানাউরা, ৭ নং নডিরগাঁও, োলুটিকর 

বাোর, জগায়াইনঘাে, জগায়াইনঘাে, ডেসলে - 

৩১০০

ডেসলে 850 PD035290

82238

80852 নওডরন আেসমদ নডিনী ৩/আর েি, গ্রীন জরাি ষ্টাি জকায়াে তার , 

কলাবাগান, ডনউ মাসকতে, কলাবাগান, কলাবাগান, 

ডেসলে - ১২০৫

ডেসলে 851 PD035290

86762

80853 জমা: জমেবাে আেসমদ 

উজ্জল

জুই-২০২, িডরকল্পনা মন্ত্রণালয় েরকাডর কসলাডন, 

র্ালর্লা, ২৮, জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা 

নগর, জিসর বাংলা নগর, ডেসলে - ১২০৭

নীলিামারী 852 PD035290

811502

80854 জমাঃ বর্য়বুর রেমান বাো-১১, জরাি-০৯, জমাোেদীয়া োউডেং 

জোোইটি, ৩৩ নং ওয়াি ত, জমাোেদপুর, 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, নীলিামারী - ১২০৭

নীলিামারী 853 PD035290

81991

80855 আরজু আিার আংগারিাড়া, আংগারিাড়া, কুিপুকুর, পুসলরোে, 

নীলিামারী েদর, নীলিামারী েদর, নীলিামারী - 

৫৩০০

নীলিামারী 854 PD035290

84702

80856 নবাই কুমার রায় বকমারী (ছাতুিাড়া), বকমারী (ছাতুিাড়া), 

বকমারী/ওয়াি ত-৭, বকমারী , েলঢাকা, েলঢাকা, 

নীলিামারী - ৫৩৩০

নীলিামারী 855 PD035290

85473

80857 জমা:আকর্ারুজ্জামান েরকার ১৯/১/ডব,ব্লক-এি,োেী ডচনু ডময়া জরাি, 

টিোিাড়া, ২৯, জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, 

জমাোেদপুর, নীলিামারী - ১২০৭

নীলিামারী 856 PD035290

81285

80858 জমাঃ রডবউল ইেলাম  প্রস ােয নয়।, জবার্লাগাড়ী (জকরানীিাড়া), ৪নং 

জবার্লাগাড়ী, শ্বাষকাির, বেয়দপুর, বেয়দপুর, 

নীলিামারী - ৫৩১০

নীলিামারী 857 PD035290

85920

80859 িারুক ডময়া মডমনুর ডভলা, িডিম দডলরাম (ছয় ঘডড়য়া), 

গাড়াগ্রাম, খামার গাড়াগ্রাম, ডকসিারগঞ্জ, 

ডকসিারগঞ্জ, নীলিামারী - ৫৩২০

নীলিামারী 858 PD035290

89889

80860 রাডকবুল ইেলাম দডিণ িাড়া, জোড়াবাডড়, ৩ নং, ডমেতাগঞ্জ, 

জিামার, জিামার, নীলিামারী - ৫৩৪০

নীলিামারী 859 PD035290

811116

80861 জমাঃ জমসেদী োোন প্রস ােয নয়,  খডচমাদা,  5নং িম তিাল,  জখরকাটি 

োে, েলঢাকা, েলঢাকা, নীলিামারী - 5330

নীলিামারী 860 PD035290

85813

80862 ডবকাি চন্দ্র রায় বকমারী , বকমারী (খানািাড়া) , বকমারী/ওয়াি ত-৭, 

বকমারী, েলঢাকা, েলঢাকা, নীলিামারী - ৫৩৩০

নীলিামারী 861 PD035290

86589

80863 জমা: গুলোর রেমান জমা: আব্দুল েডলল, দডিণ শুটিিাড়া 

(বকডিিাড়া), ১০নং কুিপুকুর, দাসরায়ানী 

সুর্াকল, নীলিামারী েদর, নীলিামারী েদর, 

নীলিামারী - ৫৩০০
নীলিামারী 862 PD035290

84491

80864 জমাঃ জগালাম জমাস্তিা নীলিামারী েরকারী বাডলকা ডবদ্যালয় েড়ক, 

িােীিাড়া, জিৌরেভা, ওয়াি ত নং-০৭, নীলিামারী, 

নীলিামারী, নীলিামারী, নীলিামারী - ৫৩০০
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নীলিামারী 863 PD035290

81278

80865 জমাছাঃ নােোর্  র্াডনন ০০, িডিম খডড়বাড়ী, গয়াবাড়ী, গয়াবাড়ী, 

ডিমলা, ডিমলা, নীলিামারী - ৫৩৫০

নীলিামারী 864 PD035290

82363

80866 জমাঃ িডিউল ইেলাম নাই, রডিদপুর, ৫নং িম তিাল ইডউনয়ন, গসড়র 

োে, েলঢাকা, েলঢাকা, নীলিামারী - ৫৩৩০

নীলিামারী 865 PD035290

87084

80867 জমাঃ আব্দুল্লাে আল মামুন O/C: আডর্য়ার রেমান, গড়িম তিাল, গড়িম তিাল, 

িম তিাল, েলঢাকা, েলঢাকা, নীলিামারী - ৫৩৩০

নীলিামারী 866 PD035290

810825

80868 বাবুল ডকসিার রায় প্রস ােয নয়, জখাকিাবাড়ী, জখাকিাবাড়ী, 

জখাকিাবাড়ী, নীলিামারী েদর, নীলিামারী েদর, 

নীলিামারী - ০২৬৫

নীলিামারী 867 PD035290

810873

80869 আনজুআরা নাই, োডমরবাড়ী, জোনারায়, জিামার, জিামার, 

জিামার, নীলিামারী - ৫৩৪০

নীলিামারী 868 PD035290

84855

80870 জমাঃ আডলউল ইেলাম ৯৫/৩, ঢাকা বহুভাষী োঁেডলডি জট্রডনং জেন্টার , 

আগারগাঁও, ডি, এে, ডে, ঢাকা েদর, ঢাকা েদর, 

নীলিামারী - ১২০৭

নীলিামারী 869 PD035290

81290

80871 জমাঃ মাফুোর রেমান ০০, ছার্নাই, র্পব ত ছার্নাই, ছার্নাই, ডিমলা, 

ডিমলা, নীলিামারী - ৫৩৫১

নীলিামারী 870 PD035290

88427

80872 জমাঃ জেদাসয়র্ জোসেন নগর দাসরায়ানী, নগর দাসরায়ানী (কডবরাে 

িাড়া), ১৩ নং চড়াইসখালা, দাসরায়ানী সুর্াকল, 

নীলিামারী, নীলিামারী, নীলিামারী - ৫৩০০

নীলিামারী 871 PD035290

87978

80873 জমাঃ মােবুবুল আলম নাই, বাবুর োে, ডিমলা, ডিমলা, ডিমলা, ডিমলা, 

নীলিামারী - 5350

নীলিামারী 872 PD035290

812602

80874 জমাঃ ডরিন ইেলাম িাসোয়ারী িাড়া, দডিণ ডর্র্ িাড়া , ৩ নং ডিমলা 

, ডিমলা, ডিমলা , ডিমলা , নীলিামারী - ৫৩৫০

নীলিামারী 873 PD035290

80881

80875 জমাঃ েহুরুল ইেলাম প্রস ােয নসে, উত্তর জোনাখুলী ( কাছারী িাড়া ), ৪ 

নং জবার্লাগাড়ী ৭ নং ওয়াি ত, জোনাখুলী, 

বেয়দপুর, বেয়দপুর, নীলিামারী - ৫৩১০

নীলিামারী 874 PD035290

88186

80876 িারভীন আিার মধ্য িাইেকািাড়া, মধ্য িাইেকািাড়া, 

িম তিাল/৮নং, জখরকাটি, েলঢাকা, েলঢাকা, 

নীলিামারী - ৫৩৩০

নীলিামারী 875 PD035290

810256

80877 িােীনুর ইেলাম নাই, কাঞ্চনিাড়া, ১ নং চওড়াবড় গাছা, নডর্বাড়ী, 

নীলিামারী, নীলিামারী, নীলিামারী - ৫৩০০

নীলিামারী 876 PD035290

81995

80878 জমাঃ আোদুজ্জামান ডমলন আংগারিাড়া, আংগারিাড়া, কুিপুকুর, পুসলরোে, 

নীলিামারী েদর, নীলিামারী েদর, নীলিামারী - 

৫৩০০

নীলিামারী 877 PD035290

812448

80879 জমাঃ আোদুল ইেলাম ডলভান োউে, দডিণ খডড়বাডড়, জেিা খডড়বাডড়, 

জেিা খডড়বাডড়, ডিমলা, ডিমলা, নীলিামারী - 

5350

নীলিামারী 878 PD035290

84197

80880 জমাঃমুকুল ডময়া 25, জিাবািাঙ্গা, জগাড়গ্রাম, জগাড়গ্রাম, 

নীলিামারী েদর , নীলিামারী েদর , নীলিামারী 

- ৫৩০০
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নীলিামারী 879 PD035290

80126

80881 মােফুজুর রেমান ডদ মুন কমাডি তয়াল ইিটিটিউে, ৯৩/১-এর, েরদার 

কমসেক্স, আগারগাঁও র্ালর্লা, ঢাকা-১২০৭, 

আগারগাঁও র্ালর্লা, ২৮, জমাোেদপুর, 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, নীলিামারী - ১২০৭
নীলিামারী 880 PD035290

85197

80882 জমাঃ আসনায়ার জোসেন 9 নং ওয়াি ত, িডিম জবলপুকুর িািার িাড়া, 

2নং কাডিরাম জবলপুকুর , জোনাখুডল, বেয়দপুর, 

বেয়দপুর, নীলিামারী - 5310

নীলিামারী 881 PD035290

80978

80883 জমাঃ মাঈদুল ইেলাম প্রস ােয নয়, মধ্য োসড়ায়া কসলে জষ্টিণ, ওয়াি ত 

নং#০৪, নীলিামারী, নীলিামারী েদর, 

নীলিামারী েদর, নীলিামারী - ৫৩০০

নীলিামারী 882 PD035290

80403

80884 জমা: খিকার হৃদয় িেীদ আব্দুল মান্নান স্ট্রীে, মুডিিাড়া জরলওসয় 

কসলানী -০২, বেয়দপুর জিৌরেভা, ওয়াি ত-০৬, 

বেয়দপুর, বেয়দপুর, বেয়দপুর, নীলিামারী - 

৫৩১০
নীলিামারী 883 PD035290

85910

80885 জমা: আেোন োবীব খান খান ডভলা, র্পব ত দডলরাম (িাঠান িাড়া), গাড়াগ্রাম, 

গসনি, ডকসিারগঞ্জ, ডকসিারগঞ্জ, নীলিামারী - 

৫৩২০

নীলিামারী 884 PD035290

86774

80886 মডমনুর রেমান --, জদােলিাড়া, খগাখডড় বাডড়/2, জচৌির্থী োে, 

ডিমলা, ডিমলা, নীলিামারী - 5350

নীলিামারী 885 PD035290

811536

80887 জুই খাতুন বাো-১১, জরাি-০৯, জমাোেদীয়া োউডেং 

জোোইটি, ৩৩ নং ওয়াি ত, জমাোেদপুর, 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, নীলিামারী - ১২০৭

নীলিামারী 886 PD035290

88181

80888 িারডমন আিার মধ্য িাইেকািাড়া, মধ্য িাইেকািাড়া, 

িম তিাল/৮নং, জখরকাটি, েলঢাকা, েলঢাকা, 

নীলিামারী - ৫৩৩০

িঞ্চগড় 887 PD035290

811819

80889 জমাো: র্ােডনম িািডড় প্রস ােয নয়, নাউর্ারী, বগদুলঝুলা , বগদুলঝুলা, 

জবাদা, জবাদা, িঞ্চগড় - 5020

িঞ্চগড় 888 PD035290

88244

80890 জমাঃ িাডেনুর ইেলাম জেন িাড়া জরাড়, বরুয়ািাড়া, ১ নং অমরখানা 

ইউডনয়ন, ডভর্রগড়, িঞ্চগড়, িঞ্চগড়, িঞ্চগড় - 

৫০০০

িঞ্চগড় 889 PD035290

810166

80891 জমাঃ মসনায়ার জোসেন ডে-২, ডব-৮, আগারগাঁও িাি জকায়াে তার, জিসর 

বাংলানগর, জমাোেদপুর (োব জিাি: ডেও 

জোসিল) , জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, িঞ্চগড় - 

১২০৭
িঞ্চগড় 890 PD035290

84639

80892 মডনরা িারভীন ২০, ি:জর্াডড়য়া, ২ নং জর্াডড়য়া, জর্াডড়য়া, 

আসোয়ারী, আসোয়ারী, িঞ্চগড় - ৫০৪০

িঞ্চগড় 891 PD035290

87635

80893 জমাঃ মােমুদুল েক িাল্লাবী- D/147,  ইিান ত োউডেং, ২,  ডমরপুর, 

িাল্লাবী, িাল্লাবী, িঞ্চগড় -  ১২১৬

িঞ্চগড় 892 PD035290

87616

80894  জেেডমন আরা িাল্লাবী- D/147,  ইিান ত োউডেং, ২,  ডমরপুর, 

িাল্লাবী, িাল্লাবী, িঞ্চগড় -  ১২১৬

িঞ্চগড় 893 PD035290

88136

80895 জমাছাঃ েয়নব আিার -, ডর্সর্ািাড়া, ৮ নং জবাদা, নাডের মন্ডল োে, 

জবাদা, জবাদা, িঞ্চগড় - ৫০১০

িঞ্চগড় 894 PD035290

80827

80896 জমাঃ আিরাি আলী িাসমার গাছবাড়ী, িাসমার গাছবাড়ী, ৬ নং িাসমার 

ইউডনয়ন িডরষদ, ডমেতাপুর, আসোয়ারী, 

আসোয়ারী, িঞ্চগড় - ৫০৪১
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িঞ্চগড় 895 PD035290

86866

80897 কমল বেতন জবািগাওঁ, জবািগাওঁ, জর্াডড়য়া, জর্াডড়য়া, 

আসোয়ারী, আসোয়ারী, িঞ্চগড় - ৫০৪০

িঞ্চগড় 896 PD035290

812857

80898 জমাঃ োডকর জোসেন ৬ষ্ঠ র্লা, ৬ কাওরান বাোর, -, উিকরণ ও 

েরবরাে ইউডনে, িডরবার িডরকল্পনা অডিদপ্তর 

(অিাসরিনাল েযান প্রকল্প)।, িডরবার িডরকল্পনা 

অডিদপ্তর (অিাসরিনাল েযান প্রকল্প)।, িঞ্চগড় - 
িঞ্চগড় 897 PD035290

811579

80899 জমাোঃ রাসেনা জবগম েডরপুর রাস্তা, েডরপুর, ময়দানডদডঘ, ময়দানডদডঘ, 

জবাদা, জবাদা, িঞ্চগড় - ৫০১০

িঞ্চগড় 898 PD035290

87446

80900 ডবেব কুমার রায় কাসলশ্বর, মাগুড়া কাসলশ্বর, ৯ নং মাগুড়া, 

আমলাোর, িঞ্চগড়, িঞ্চগড়, িঞ্চগড় - ৫০৪১

ডেরােগঞ্জ 899 PD035290

81312

80901 জমা: আব্দুল্লাে ডময়া কি নং- ১০৩, আখর্ারুজ্জামান ইডলয়াে ছােবাে 

, ঢাকা কসলে, ঢাকা , ১৮ নং ওয়াি ত, ডনউমাসকতে , 

ডনউমাসকতে, ডনউমাসকতে, ডেরােগঞ্জ - ১২০৫

ডেরােগঞ্জ 900 PD035290

84496

80902 জমাঃ ডিসরাে জোসেন খােোর্বাড়ীয়া েড়ক , খােোর্বাড়ীয়া, ১ নং 

ওয়াি ত , খােোর্বাড়ীয়া, িােোদপুর , 

িােোদপুর , ডেরােগঞ্জ - ৬৭৭০

ডেরােগঞ্জ 901 PD035290

83385

80903 জমাঃ ডমোনুর রেমান জেযাডর্ কমাডি তয়াল জেন্টার , ডব-৯৩, মাডলবাগ 

জচৌধুরীিাড়া , ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডেরােগঞ্জ - ১২১৯

ডেরােগঞ্জ 902 PD035290

83208

80904 জমাঃ মেডেন জরো জিিলবাড়ী , জিিলবাড়ী , বড়ের , বড়ের , 

উল্লািাড়া , উল্লািাড়া , ডেরােগঞ্জ - ৬৭৬০

ডেরােগঞ্জ 903 PD035290

82871

80905 জমাঃ আিোল জোসেন প্র সে-জমাঃ োলাল উর্দ্ীন, বাঁশুডরয়া, জিারেনা-

০৫, োডমরর্া, িােোদপুর, িােোদপুর, 

ডেরােগঞ্জ - ৬৭৭২

ডেরােগঞ্জ 904 PD035290

82143

80906 সুলর্ান মােমুদ প্রস ােয নসে, িডরদ িাঙ্গাডি, োডববুল্লােনগর, 

শ্রীিলর্লা, িােোদপুর, িােোদপুর, ডেরােগঞ্জ - 

৬৭৭০

ডেরােগঞ্জ 905 PD035290

81442

80907 ইয়ােডমন আিার প্রস ােয নয়, নওনকর, েলি, ডিগ্রীরচর , উল্লািাড়া 

, উল্লািাড়া , ডেরােগঞ্জ - ৬৭৬০

ডেরােগঞ্জ 906 PD035290

81267

80908 জমাঃ আব্দুল আলীম েরকার িাড়া, আগগয়োট্টা, বড়িাঙ্গােী, খাদুলী, 

উল্লা িাড়া, উল্লা িাড়া, ডেরােগঞ্জ - ৬৭৬২

ডেরােগঞ্জ 907 PD035290

81149

80909 জমাঃ রাডিদুল েক জদসবাত্তম োন্যাল, ডেডনয়র েেকারী প্রিান, ব্লক 

নং-০৪, কি নং-৩৪, জভৌর্ অবকাঠাসমা ডবভাগ, 

িডরকল্পনা কডমিন, জিসরবাংলা নগর, ঢাকা, 

দডিণ ডেটি কসি তাসরিন, জমাোেদপুর, 
ডেরােগঞ্জ 908 PD035290

80888

80910 জমাঃ আব্দুল মডেদ ৪৭২ দডিনা আবােন, দডিন িাইক িাড়া, ১১, 

ডবডি িরীি, ডমরপুর , ডমরপুর , ডেরােগঞ্জ - 

১২১৬

ডেরােগঞ্জ 909 PD035290

85323

80911 জমাঃ োডেবুল আলম আমলািাড়া, আিোল খান জরাি, , আমলািাড়া, 

12 নং ওয়াি ত , ডেরােগঞ্জ, ডেরােগঞ্জ েদর , 

ডেরােগঞ্জ েদর , ডেরােগঞ্জ - 6700

ডেরােগঞ্জ 910 PD035290

810104

80912 জমাোেদ আলী ০, োমনর্ল, োমনর্ল, ববদ্য োমনর্ল, 

কামারখি, কামারখি, ডেরােগঞ্জ - ৬৭৩০
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ডেরােগঞ্জ 911 PD035290

88150

80913 মােবুবুর রেমান প্রস ােয নয়, িার্থরাইল, উমারপুর, দত্তকাডি, 

জচৌোলী, জচৌোলী, ডেরােগঞ্জ - ১৯৩৬

ডেরােগঞ্জ 912 PD035290

80790

80914 জমাঃ আব্দুল কাসদর েরকার বাড়ী, জোলাোটি, জোলাোটি, েলি, 

খানসোনর্লা, উল্রা িাড়া, উল্রা িাড়া, ডেরােগঞ্জ - 

6760

ডেরােগঞ্জ 913 PD035290

80860

80915 জমা: ডিোব উডর্দ্ন জচৌদুয়ার , জচৌদুয়ার , ভদ্রঘাে, নাডিনা কামাডলয়া, 

কামারখি, কামারখি, ডেরােগঞ্জ - ৬৭৩০

ডেরােগঞ্জ 914 PD035290

80885

80916 জমাঃ রাসিদুল ইেলাম ডে-64/7, মডেদপুর (রাোর বাডড়), 7 নং 

ওয়াি ত (োভার), োভার, োভার, োভার, 

ডেরােগঞ্জ - 1340

ডেরােগঞ্জ 915 PD035290

81161

80917 জমাঃ উজ্জল জোসেন জভড়া জখালা র্পব তিাড়া, জভড়া জখালা র্পব তিাড়া,  ৫ 

নং গালা, জদওয়ান র্ারটিয়া , িােোদপুর, 

িােোদপুর, ডেরােগঞ্জ - ৬৭৭২

ডেরােগঞ্জ 916 PD035290

81318

80918 মাডনক চাঁদ মাসকাড় জকালা, মাসকাড় জকালা , ২নং গাঁড়াদে 

ইউডনয়ন, র্ালগাঁডছ , িাোোদপুর, িাোোদপুর, 

ডেরােগঞ্জ - ৬৭70

ডেরােগঞ্জ 917 PD035290

81966

80919 জমাঃ আব্দুল মডমন প্রস ােয নয় , ধুকুডরয়া , ডিয়ালসকাল , কসয়লগাঁর্ী 

, ডেরােগঞ্জ েদর , ডেরােগঞ্জ েদর , ডেরােগঞ্জ - 

৬৭০০

ডেরােগঞ্জ 918 PD035290

81513

80920 জমাঃোডেদুল ইেলাম শুভ্র ডবডডং নং-০৬, ফ্ল্যাে নং- ৬/১২, ডখলগাঁও 

েরকারী কসলানী, ১নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডেরােগঞ্জ - ১২১৯

ডেরােগঞ্জ 919 PD035290

82048

80921 জমাঃ জোসেল রানা দমদমা, দমদমা, িঞ্চসক্রািী, বন্যাকািী, 

উল্লািাড়া, উল্লািাড়া, ডেরােগঞ্জ - 6760

ডেরােগঞ্জ 920 PD035290

82715

80922 জমাঃসখাকন ডময়া খিকার বাড়ী , পুরান জবড়া, োলঙ্গা , চরসবরা, 

উল্লাািাড়া , উল্লাািাড়া , ডেরােগঞ্জ - ৬৭২১

ডেরােগঞ্জ 921 PD035290

82596

80923  জমাঃ মাসুদ রানা অডলদে, অডলদে, রামকৃষ্ণপুর, অডলদে, উল্লািাড়া, 

উল্লািাড়া, ডেরােগঞ্জ - 6721

ডেরােগঞ্জ 922 PD035290

83118

80924 জমাঃ আব্দুল আডলম মডল্লক বাড়ী, িালদাইড়, ভাঙ্গাবাড়ী, চিনগাঁর্ী, 

জবলকুডচ, জবলকুডচ, ডেরােগঞ্জ - ৬৭৪০

ডেরােগঞ্জ 923 PD035290

83578

80925 জমাঃ োডেবুল োোন প্রস ােয নয়, কয়ড়া েড়ার্লা, কয়ড়া, কয়ড়া 

বাোর, উল্লািাড়া, উল্লািাড়া, ডেরােগঞ্জ - ৬৭৬২

ডেরােগঞ্জ 924 PD035290

83695

80926 েঞ্জয় চন্দ্র নাই, বালাবাড়ী, ধুকুডরয়া জবড়া, জবর্কাডি, 

জবলকুডচ, জবলকুডচ, ডেরােগঞ্জ - 6770

ডেরােগঞ্জ 925 PD035290

83959

80927 জমা: নূর জোসেন প্রাং বাড়ী, েব ততুলিী, ২ নং ওয়াি ত, কল্যাণপুর, 

জবলকুডচ, জবলকুডচ, ডেরােগঞ্জ - ৬৭৪০

ডেরােগঞ্জ 926 PD035290

85045

80928 জমাছাঃ খাডদো খাতুন প্রস ােয নয় , েসমিপুর, 3, েসমিপুর, জবলকুডচ, 

জবলকুডচ, ডেরােগঞ্জ - 6730



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 

নম্ব 

প্রার্থীর নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ডেরােগঞ্জ 927 PD035290

83278

80929 জমা : আব্দুর রেমান রামখারুয়া, গ্রাম : রামখারুয়া, রুিবাটি, বাঘাবাডড় 

ঘাে, িাহ্োদপুর, িাহ্োদপুর, ডেরােগঞ্জ - 

6770

ডেরােগঞ্জ 928 PD035290

810541

80930  জমাঃ নােমুল েক নাই, বাগমারা, উধুডনয়া , বাগমারা, উল্লািাড়া, 

উল্লািাড়া, ডেরােগঞ্জ - ৬৭৬২

ডেরােগঞ্জ 929 PD035290

89492

80931 জমাঃ মাসুদ রানা প্রস ােয নসে, ঠাকুরডঝিাড়া, রায়সদৌলর্পুর, ববদ্য 

োমনর্ল, কামারখি, কামারখি, ডেরােগঞ্জ - 

6730

ডেরােগঞ্জ 930 PD035290

83252

80932 জমাোোদ আলী োডনি জমাঃ িাষান আলী বাড়ী, বাসুসদবসকাল, ৪ নং 

ঘুরকা ৮ নং ওয়াি ত   , েলংগা, রায়গঞ্জ , রায়গঞ্জ , 

ডেরােগঞ্জ - ৬৭২১

ডেরােগঞ্জ 931 PD035290

810763

80933 জমাঃ জুসয়ল রানা ডবয়াড়া, ডবয়াড়া, 09নং কাডলয়া েডরপুর, 

বনবাড়ীয়া, ডেরােগঞ্জ, ডেরােগঞ্জ, ডেরােগঞ্জ - 

6700

ডেরােগঞ্জ 932 PD035290

86725

80934 জমা: লুৎির রেমান েড়ানর্ল, েড়ানর্ল, কাসয়মপুর, র্ালগাছী, 

িােোদপুর, িােোদপুর, ডেরােগঞ্জ - ৬৭০০

ডেরােগঞ্জ 933 PD035290

810308

80935 জমাছাঃ ছালমা খাতুন চক জচৌডবলা , চক জচৌডবলা , েলঙ্গা , জচৌডবলা  

বাোর , উল্লািাড়া , উল্লািাড়া , ডেরােগঞ্জ - 

৬৭৬০

ডেরােগঞ্জ 934 PD035290

810384

80936 জমাঃ আবুল কাসিম জঘাড়িাল বালক েরকারী প্রার্থডমক ডবদ্যালসয়র 

র্পব ত িাসি । , জঘাড়িাল , জবলনর্ল  , জবলনর্ল , 

িােোদপুর , িােোদপুর , ডেরােগঞ্জ - ৬৭৭০

ডেরােগঞ্জ 935 PD035290

87387

80937 জমাছাঃ িারোনা আিার চাসমলী-১২০৩ (ডে-োইি), িডরকল্পনা 

ডবভাগ/কডমিন কম তকর্তা-কম তচাডরসদর েন্য 

ডনডম তর্ আবাডেক ভবন, র্ালর্লা, ২৮নং ওয়াি ত, 

পুরার্ন-৪১, আগারগাঁও, কািরুল, কািরুল, 
ডেরােগঞ্জ 936 PD035290

83694

80938 জমাঃ ইেমাইল জোসেন বারাকাডি, বারাকাডি, ৪নং রায়সদৌলর্পুর 

ইউডনয়ন, রসুলপুর, কামারখি, কামারখি, 

ডেরােগঞ্জ - ৬৭৩০

ডেরােগঞ্জ 937 PD035290

87229

80939 আডমরুল ইেলাম আডমরুল ইেলাম, বন্যাকাডি, বন্যাকাডি, 

বন্যাকাডি, উল্লািাড়া, উল্লািাড়া, ডেরােগঞ্জ - 

৬৭৬০

ডেরােগঞ্জ 938 PD035290

812486

80940 জমাোেদ আলী ধুকুডরয়া জবড়া, ধুকুডরয়া জবড়া, ধুকুডরয়া জবড়া, 

ধুকুডরয়া জবড়া, জবলকুডচ , জবলকুডচ , ডেরােগঞ্জ - 

6740

ডেরােগঞ্জ 939 PD035290

88576

80941 জমাছাঃ সুমাইয়া োলাম ১২নং ডবডডং ডনউ ডে োইি, বাো নং-৫, 

ডবডেএেআইআর িাি জকায়াে তার, ডনউমাসকে ত, 

ডনউমাসকে ত, ঢাকা, ঢাকা, ডেরােগঞ্জ - ১২০৫

ডেরােগঞ্জ 940 PD035290

86837

80942 জমাঃ িাডেন জোসেন ডব-৩৯/জে, আগারগাও ডনউ ডি োইি অডিোে ত 

জকায়াোর। ,  আগারগাও র্ালর্লা, ২৮, 

আগারগাও, জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, 

ডেরােগঞ্জ - ১২০৭   01779775036
ডেরােগঞ্জ 941 PD035290

89825

80943 জমাছাঃ খাডদো খাতুন সুবন তোড়া, সুবন তোড়া, জবলকুডচ জিৌরেভা, 

সুবন তোড়া, জবলকুডচ, জবলকুডচ, ডেরােগঞ্জ - ৬৭৩০

ডেরােগঞ্জ 942 PD035290

810726

80944 জমাঃ বাবুল োোন ভােড়া, ভােড়া, নওগাঁ, প্রর্াি োে, র্াড়াি, 

র্াড়াি, ডেরােগঞ্জ - 6762



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 
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ডেরােগঞ্জ 943 PD035290

89608

80945 মােবুব আলম জদৌলর্পুর, জদৌলর্পুর, জদৌলর্পুর, জদৌলর্পুর, 

জবলকুডচ, জবলকুডচ, ডেরােগঞ্জ - ৬৭৪০

ডেরােগঞ্জ 944 PD035290

83590

80946 জমাঃ আব্দুল কাসদর প্রস ােয ন ়, কয়ড়া েরার্লা, কয়ড়া, কয়ড়া 

বাোর, উল্লািাড়া, উল্লািাড়া, ডেরােগঞ্জ - ৬৭৬২

ডেরােগঞ্জ 945 PD035290

84092

80947 জমাঃ জরোউল কডরম ২০/৬/এ, জোলারবাগ, ডমরপুর, ডমরপুর, ডমরপুর , 

ডমরপুর , ডেরােগঞ্জ - ১২১৬

ডেরােগঞ্জ 946 PD035290

84999

80948 জমাঃ মডিউর রেমান প্রস ােয নয়, ডমনারিাড়া, কয়ড়া, কয়ড়া বাোর, 

উল্লািাড়া, উল্লািাড়া, ডেরােগঞ্জ - ৬৭৬২

ডেরােগঞ্জ 947 PD035290

86318

80949 জমাঃ নােমুল ইেলাম  ২৩৩/১, মেডেদ জরাি, জেলাল মাসকতে , 

উত্তরখান , উত্তরখান , উত্তরখান , উত্তরখান , 

ডেরােগঞ্জ - ১২৩০

ডেরােগঞ্জ 948 PD035290

811596

80950 জমাছাঃ োডবনা ইয়ােডমন জকাব্দােিাড়া, জকাব্দােিাড়া, ০৭ নং ওয়াি ত, 

ডেরােগঞ্জ, ডেরােগঞ্জ, ডেরােগঞ্জ, ডেরােগঞ্জ - 

৬৭০০

ডেরােগঞ্জ 949 PD035290

80847

80951 জমা: জেলাল উডর্দ্ন নাডিনা কামাডলয়া, নাডিনা কামাডলয়া, ভদ্রঘাে, 

নাডিনা কামাডলয়া, কামারখি, কামারখি, 

ডেরােগঞ্জ - ৬৭৩০

ডেরােগঞ্জ 950 PD035290

810886

80952 জমা: েহুরুল ইেলাম  প্রামাডনক বাড়ী , বড়কুড়া , োমনর্ল , বড়কুড়া , 

কামার খি   , কামার খি   , ডেরােগঞ্জ - ৬৭৩০

ডেরােগঞ্জ 951 PD035290

88138

80953 জমাঃ নােমুল হুদা উত্তর জমােনপুর, উত্তর জমােনপুর, বাঙ্গালা, 

কুডচয়ামারা, উল্লািাড়া, উল্লািাড়া, ডেরােগঞ্জ - 

৬৭৬২

ডেরােগঞ্জ 952 PD035290

88154

80954 জমাোোদ আলী প্রস ােয নসে, মাছুয়াকাডি, বহুলী, বহুলী, 

ডেরােগঞ্জ েদর, ডেরােগঞ্জ েদর, ডেরােগঞ্জ - 

৬৭০০

ডেরােগঞ্জ 953 PD035290

87199

80955 জমাঃ িয়োল আকি প্রস ােয নয়, চািাইসকানা , চািাইসকানা , 

চািাইসকানা , রায়গঞ্জ, রায়গঞ্জ, ডেরােগঞ্জ - ৫৮৪১

ডেরােগঞ্জ 954 PD035290

85284

80956 জমাঃ জরোউল কডরম ৬৯২, মাছুমপুর (উত্তর িাড়া), ০১নং ওয়াি ত, 

ডেরােঞ্জ, ডেরােঞ্জ েদর, ডেরােঞ্জ েদর, 

ডেরােগঞ্জ - ৬৭০০

ডেরােগঞ্জ 955 PD035290

80027

80957 জমাঃ জুসয়ল রানা প্রস ােয নয় , চর জছানগাছা উত্তর িাড়া , 6নং 

জছানগাছা , চর জছানগাছা , ডেরােগঞ্জ েদর , 

ডেরােগঞ্জ েদর , ডেরােগঞ্জ - 6700

ডেরােগঞ্জ 956 PD035290

86571

80958 জমাছাঃ রুমা খাতুন ডে -৩, ডনিেম িাি  কুয়াোর, মোখাডল, ঢাকা - 

১২১২, োোডরবাডর, ২০, গুলিান, বনাডন, বনাডন, 

ডেরােগঞ্জ - ১২১২

ডেরােগঞ্জ 957 PD035290

82236

80959 জমা: মাসুদ রানা কন তসুর্ী, কন তসুর্ী, োমনর্ল, ববদ্য-োমনর্ল, 

কামারখি, কামারখি, ডেরােগঞ্জ - 6730

ডেরােগঞ্জ 958 PD035290

81344

80960 ডবর্থী খাতুন খাসদম আলী, বাডর্য়া, ১২, নডরনা, িােোদপুর, 

িােোদপুর, ডেরােগঞ্জ - ৬৭৭০
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ডেরােগঞ্জ 959 PD035290

89228

80961 জরিমা খাতুন সুবন তোড়া, সুবন তোড়া, জবলকুডচ জিৌরেভা, 

সুবন তোড়া, জবলকুডচ, জবলকুডচ, ডেরােগঞ্জ - ৬৭৩০

ডেরােগঞ্জ 960 PD035290

88460

80962 জমাঃ ছাডব্বর জোসেন গালা, গাল, গালা, ডবসনাটিয়া, িাহ্োদপুর, 

িাহ্োদপুর, ডেরােগঞ্জ - ৬৭৭২

ডেরােগঞ্জ 961 PD035290

813174

80963 জমাঃ নাডছম আেসমদ কাডলয়ানকর োই-জেক িাকত প্রকল্প, আই.ডে.টি 

োওয়ার (১০ম র্ালা), আগারগাঁও, জমাোেদপুর, 

জিসরবাংলা নগর, জিসরবাংলা নগর, ডেরােগঞ্জ - 

১২০৭
ডেরােগঞ্জ 962 PD035290

88117

80964 ওমর ডের্দ্ীক ২৭০, িােিারী, োটিকুম্রুল, জবায়াডলয়া বাোর, 

উল্লািাড়া, উল্লািাড়া, ডেরােগঞ্জ - ৬৭৬০

ডেরােগঞ্জ 963 PD035290

810828

80965 জমাঃ আবু োোন প্রস ােয নয়, মাটিসকাড়া, িঞ্চসক্রািী, িঞ্চসক্রািী, 

উল্লািাড়া, উল্লািাড়া, ডেরােগঞ্জ - ৬৭৩০

ডেরােগঞ্জ 964 PD035290

84272

80966 কামরুল ইেলাম খডলিাকুড়া োে বয়ড়া স্কুল েংলগ্ন, খডলিাকুড়া, 

জখাকিাবাড়ী, োে বয়ড়া, ডেরােগঞ্জ েদর, 

ডেরােগঞ্জ েদর, ডেরােগঞ্জ - ৬৭০০

ডেরােগঞ্জ 965 PD035290

85570

80967 জমাঃ নােমুল েক ২৩৬, োডলমা ম্যানিন, েব জকয়ার, আগারগাঁও, 

র্ালর্লা, আগারগাঁও, জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, 

ডেরােগঞ্জ - ১২০৭

ডেরােগঞ্জ 966 PD035290

810973

80968 জমাছাঃ আডখ আিার অন্তরা লাডেড়ী জমােনপুর জরলওসয় কসলানী, চর 

জমােনপুর, ৫নং জমােনপুর, লাডেড়ী জমােনপুর, 

উল্লািাড়া, উল্লািাড়া, ডেরােগঞ্জ - 6762

ডেরােগঞ্জ 967 PD035290

812768

80969  জমাঃ িডরফুল ইেলাম প্রস ােয নয়, বাঁখুয়া , 11 নং উল্লািাড়া েদর 

ইউডনয়ন িডরষদ, উল্লািাড়া , উল্লািাড়া, উল্লািাড়া, 

ডেরােগঞ্জ - 6760

ডেরােগঞ্জ 968 PD035290

81162

80970 জমাছাঃ জোডনয়া খাতুন জমাঃ রাডিদুল েক, কডম্পউের অিাসরের, ব্লক নং-

০৪, কি নং-৩৪, জভৌর্ অবকাঠাসমা ডবভাগ, 

িডরকল্পনা কডমিন, জিসরবাংলা নগর, ঢাকা, 

দডিণ ডেটি কসি তাসরিন, জমাোেদপুর, 
ডেরােগঞ্জ 969 PD035290

810479

80971 জমা: দুলাল জোসেন জরাি নং-০৯, ভবন নং-৪৩, ডিশু কবর স্থ্ান, 

ডমরপুর , ডমরপুর , কািরুল, কািরুল, ডেরােগঞ্জ -

 ১২১৬

ডেরােগঞ্জ 970 PD035290

81047

80972 জমা: োডিজুল ইেলাম গ্রাম: জিিলবাড়ী, গ্রাম: জিিলবাড়ী, বড়ের, 

বড়ের বাোর, উল্লািাড়া, উল্লািাড়া, ডেরােগঞ্জ - 

৬৭৬০

ডেরােগঞ্জ 971 PD035290

81005

80973 জমাঃ আল-আডমন জোসেন ১৮৬, নাইমুডড়, েলঙ্গা, নাইমুড়ী, উল্লািাড়া, 

উল্লািাড়া, ডেরােগঞ্জ - ৬৭২১

ডেরােগঞ্জ 972 PD035290

86407

80974 জমা: মামুনর রডিদ প্রস ােয ন ়, লাসোর, িানগড়া, রায়গঞ্জ, রায়গঞ্জ, 

রায়গঞ্জ, ডেরােগঞ্জ - ৬৭২০

ডেরােগঞ্জ 973 PD035290

80831

80975 জমা: সুেন আলী জচৌদুয়ার , জচৌদুয়ার , ভদ্রঘাে, নাডিনা কামাডলয়া, 

কামারখি, কামারখি, ডেরােগঞ্জ - ৬৭৩০

ডেরােগঞ্জ 974 PD035290

811109

80976 জমাঃ িাে োমাল প্রস ােয নয়, উল্লািাড়া, ৪ নং ওয়াি ত, উল্লািাড়া 

জিৌরেভা, উল্লািাড়া, উল্লািাড়া, উল্লািাড়া, 

ডেরােগঞ্জ - ৬৭৬০



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 
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ডেরােগঞ্জ 975 PD035290

812995

80977 জমাছঃ েীমা খাতুন কাডলয়া েডরপুর, কাডলয়া েডরপুর, ৯নং কাডলয়া 

েডরপুর ইউডনয়ন িডরষদ, কাডলয়া েডরপুর, 

ডেরােগঞ্জ েদর, ডেরােগঞ্জ েদর, ডেরােগঞ্জ - 

৬৭০০
ডেরােগঞ্জ 976 PD035290

89333

80978 জমাছাঃ জরাডেনা খাতুন প্রস ােয নয়, উল্লািাড়া িডিমিাড়া, উল্লািাড়া 

জিৌরেভা, উল্লািাড়া, উল্লািাড়া, উল্লািাড়া, 

ডেরােগঞ্জ - 6760

ডেরােগঞ্জ 977 PD035290

89350

80979 জমাছাঃ ডিখা খাতুন প্রস ােয নয়, উল্লািাড়া িডিমিাড়া, উল্লািাড়া 

জিৌরেভা, উল্লািাড়া, উল্লািাড়া, উল্লািাড়া, 

ডেরােগঞ্জ - 6760

সুনামগঞ্জ 978 PD035290

813086

80980 তুডেন আেমদ কািাগাঁও, কািাগাঁও, ডিমুলবাকঁ, েয়নগর বাোর, 

দডিন সুনামগঞ্জ, দডিন সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ - 

৩০০০

সুনামগঞ্জ 979 PD035290

80315

80981 জমাকাররমা চডকয়াচাপুর , চডকয়াচাপুর , িাইকুরাটি, 

িাইকুরাটি, িম তিািা, িম তিািা, সুনামগঞ্জ - ২৪৫০

সুনামগঞ্জ 980 PD035290

80299

80982 জদসলায়ার জোসেন বীর উওর, বীর উওর, জেলবরষ, বীর উওর, 

িম তিািা, িম তিািা, সুনামগঞ্জ - ২৪৫০

সুনামগঞ্জ 981 PD035290

85581

80983 জরািন ডময়া প্রস ােয নয়, জরৌয়াইল, ৬নং রাণীগঞ্জ, জরৌয়াইল 

বাোর, েগন্নার্থপুর, েগন্নার্থপুর, সুনামগঞ্জ - 

৩০৬০

সুনামগঞ্জ 982 PD035290

82065

80984 আবুল োমো প্রস ােয নয়, জমৌলভীরগাঁও, ১নং ইেলামপুর 

ইউডনয়ন িডরষদ / ০৫, ছার্ক, ছার্ক, ছার্ক, 

সুনামগঞ্জ - ৩০৮০

সুনামগঞ্জ 983 PD035290

83077

80985 জমা: োডকর জোসেন জিরমস্তপুর, জিরমস্তপুর, োচনা বাোর , োচনা 

বাোর, োমাল গঞ্জ, োমাল গঞ্জ, সুনামগঞ্জ - 

3020

সুনামগঞ্জ 984 PD035290

810220

80986 েডিকুল ইেলাম দডিণ কামলাবাে জরাি , দডিণ কামলাবাে, 

োমালগঞ্জ েদর, োচনা , োমালগঞ্জ , োমালগঞ্জ 

, সুনামগঞ্জ - ৩০২০

সুনামগঞ্জ 985 PD035290

88981

80987  ডিন্টু চন্দ্র িীল ১৩৮, ইনামনগর, েয়কলে,  সনায়াখালী বাোর, 

দ ডিণ সুনামগঞ্জ, দ ডিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ - 

৩০০০

সুনামগঞ্জ 986 PD035290

812617

80988 র্মাল র্ালুকদার ২, েংগ্রামপুর, িসর্পুর, িসর্পুর, ডবশ্বম্ভপুর , 

ডবশ্বম্ভপুর , সুনামগঞ্জ - ৩০২০

সুনামগঞ্জ 987 PD035290

88713

80989 লূৎিা আিার ডদনা গ্রাম: িীরান নগর (িারণ), গ্রাম: িীরান নগর 

(িারণ),, জগাডবিগঞ্জ বেসদরগাঁও- 01, োতুয়া 

(িারণ বাোর), ছার্ক, ছার্ক, সুনামগঞ্জ - 

3084
সুনামগঞ্জ 988 PD035290

88399

80990 েডেবুর রেমান বাো নং-১১৭, জোনার বাংলা আ/এ, িডিম 

কােলিাহ্ , ওয়াি ত নং-৩, ডেসলে েদর, ডেসলে 

েদর, ডেসলে েদর, সুনামগঞ্জ - ৩১০০

সুনামগঞ্জ 989 PD035290

812535

80991 জমাঃ জমাোডেল জোোইন ., র্লবাউেী , ৮ , ডদরাই চািপুর , ডদরাই , ডদরাই 

, সুনামগঞ্জ - ৩০৪০

সুনামগঞ্জ 990 PD035290

84831

80992 জগৌর্ম চক্রবত্তী ডনলয়-১১৭/১৮, িডিম নতুনিাড়া, ০৫, সুনামগঞ্জ 

েদর, সুনামগঞ্জ েদর, সুনামগঞ্জ েদর, সুনামগঞ্জ - 

৩০০০



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 

নম্ব 

প্রার্থীর নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

সুনামগঞ্জ 991 PD035290

813055

80993 কােল কাডন্ত দাে গ্রাম: জমৌরাপুর, গ্রাম: জমৌরাপুর, েডববপুর, 

কাডদরগঞ্জ, িাল্লা, িাল্লা, সুনামগঞ্জ - ৩৩৫২

সুনামগঞ্জ 992 PD035290

88973

80994  ডরংকু চন্দ্র িীল ১৩৮, ইনামনগর, েয়কলে, জনায়াখালী বাোর, 

দ ডিণ সুনামগঞ্জ, দ ডিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ - 

৩০০০

েংসিাডির্

সুনামগঞ্জ 993 PD035290

88037

80995 র্িাজ্জল জোসেন নাই, বাডলজুরী, িাইকুরাটি, বাদিাগঞ্জ, িম তিািা, 

িম তিািা, সুনামগঞ্জ - ২৪৫০

সুনামগঞ্জ 994 PD035290

87253

80996 কমল চন্দ্র রায় রানীগঞ্জ, রানীগঞ্জ, ৬ নং রানীগঞ্জ ইউ/ডি, 

রানীগঞ্জ, েগন্নার্থপুর, েগন্নার্থপুর, সুনামগঞ্জ - 

৩০৬০

সুনামগঞ্জ 995 PD035290

87243

80997 জগাডবি সূেির রানীগঞ্জ, রানীগঞ্জ, ৬ নং রানীগঞ্জ ইউ/ডি, 

রানীগঞ্জ, েগন্নার্থপুর, েগন্নার্থপুর, সুনামগঞ্জ - 

৩০৬০

সুনামগঞ্জ 996 PD035290

812986

80998 ডবমান র্ালুকদার নয়াবারুঙ্কা, নয়াবারুঙ্কা, িসর্পুর, িসর্পুর, 

ডবশ্বম্ভরপুর, ডবশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ - ৩০২০

সুনামগঞ্জ 997 PD035290

811093

80999 িােী জবগম উত্তর বড় কািন, উত্তর বড় কািন, োউয়া বাোর, 

বড় কািন বাোর, ছার্ক, ছার্ক, সুনামগঞ্জ - 

৩০৮৪

সুনামগঞ্জ 998 PD035290

88345

81000 োডবেী চক্রবত্তী ১৮৩, জনায়াখালী, েয়কলে, জনায়াখালী বাোর, 

দডিণ সুনামগঞ্জ, দডিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ - 

৩০০০

সুনামগঞ্জ 999 PD035290

86028

81001 িাে আলম প্রস ােয নয়, মেদী, ডেংচািইড়, ডেরােগঞ্জ 

বোর, ছার্ক, ছার্ক, সুনামগঞ্জ - ৩০৮৪

সুনামগঞ্জ 1000 PD035290

87977

81002 মডনরুজ্জামান নাই, বাডলজুরী, িাইকুরাটি, বাদিাগঞ্জ, ি তমিািা, 

ি তমিািা, সুনামগঞ্জ - ২৪৫০

সুনামগঞ্জ 1001 PD035290

89437

81003 িাডকর আেসমদ িাব তর্ীপুর, িাব তর্ীপুর, সুরমা, মঙ্গলকাো, 

সুনামগঞ্জ েদর, সুনামগঞ্জ েদর, সুনামগঞ্জ - ৩০০০

সুনামগঞ্জ 1002 PD035290

811903

81004 জমাঃ আবুল িেল প্রস ােয নয়, আসনায়াপুর, রডিনগর, রডিনগর , 

ডদরাই, ডদরাই, সুনামগঞ্জ - 3040

সুনামগঞ্জ 1003 PD035290

84830

81005 রুসবল েরকার োলালাবাদ জবকারী , েগন্নার্থবাড়ী জরাি, ০৪, 

সুনামগঞ্জ েদর, সুনামগঞ্জ েদর, সুনামগঞ্জ েদর, 

সুনামগঞ্জ - ৩০০০

সুনামগঞ্জ 1004 PD035290

811699

81006 জমাঃ মডে উডর্দ্ন জকানাগাঁও, জকানাগাঁও, ৬নং সুরমা ইউডনয়ন, 

মঙ্গলকাঠা, সুনামগঞ্জ েদর, সুনামগঞ্জ েদর, 

সুনামগঞ্জ - ৩০০০

চাঁিাইনবাবগঞ্জ 1005 PD035290

811889

81008 জমাঃ জেরাজুল ইেলাম প্রস ােয নয়, ডদয়াড়সখালেী, জিরিােবাদ, 

ডদয়াড়সখালেী, জগামস্তাপুর/০১, নয়াডদয়াড়ী, 

জগামস্তাপুর, জগামস্তাপুর,  চাঁিাইনবাবগঞ্জ - ৬৩২১

চাঁিাইনবাবগঞ্জ 1006 PD035290

81563

81009 র্পডণ তমা রানী নাই, পুরার্ন বাোর, রেনপুর জিৌরেভা, রেনপুর, 

জগামস্তাপুর, জগামস্তাপুর,  চাঁিাইনবাবগঞ্জ - ৬৩২০
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চাঁিাইনবাবগঞ্জ 1007 PD035290

81433

81010 জমাঃ নাঈম আলী প্রস ােয নসে, ডনচুধুমী, ৫নং মোরােপুর 

ইউডনয়ন, মোরােপুর, চাঁিাইনবাবগঞ্জ েদর, 

চাঁিাইনবাবগঞ্জ েদর,  চাঁিাইনবাবগঞ্জ - ৬৩০০

চাঁিাইনবাবগঞ্জ 1008 PD035290

89934

81011 জমাঃ রমোন আলী প্রস ােয নয়, োে রামচন্দ্রপুর (িাইলিাড়া), ৬নং 

রাণীোটি ইউডনয়ন িডরষদ, রামচন্দ্রপুরোে , 

চাঁিাইনবাবগঞ্জ েদর, চাঁিাইনবাবগঞ্জ েদর,  

চাঁিাইনবাবগঞ্জ - ৬৩০২
চাঁিাইনবাবগঞ্জ 1009 PD035290

86868

81012 আডমনুল ইেলাম মোরােপুর (পুকুরটুলী), মোরােপুর (পুকুরটুলী), 

০৫নং ইউডনয়ন ০১ নং ত্তয়াি ত, মোরােপুর, 

চাঁিাইনবাবগঞ্জ (েদর), চাঁিাইনবাবগঞ্জ (েদর),  

চাঁিাইনবাবগঞ্জ - ৬৩০০
চাঁিাইনবাবগঞ্জ 1010 PD035290

80586

81013 জমা: আোদুজ্জামান ৭১১/ডে, ডখলগাঁও, ঢাকা-১২১৯, ডখলগাঁও , ১ নং 

ওয়াি ত, ডখলগাঁও , ডখলগাঁও, ডখলগাঁও,  

চাঁিাইনবাবগঞ্জ - ১২১৯

চাঁিাইনবাবগঞ্জ 1011 PD035290

810797

81014 জোসেল রানা নাই, নাসর্াড়, ৩ নং দাইপুখুডরয়া ইউডনয়ন 

িডরষদ, আড়গড়া োে, ডিবগঞ্জ, ডিবগঞ্জ,  

চাঁিাইনবাবগঞ্জ - ৬৩২০

চাঁিাইনবাবগঞ্জ 1012 PD035290

87308

81015 জমাোঃ আডনসুর রেমান ডকরনগঞ্জ, ডকরনগঞ্জ, ডবসনাদপুর, ডবসনাদপুর, 

ডিবগঞ্জ, ডিবগঞ্জ,  চাঁিাইনবাবগঞ্জ - ৬৩৪২

চাঁিাইনবাবগঞ্জ 1013 PD035290

82580

81016 জমাঃ িরীি উর্দ্ীন উত্তর উডেরপুর , িাকার্ িাড়া, 02, বাবুপুর, 

ডিবগঞ্জ, ডিবগঞ্জ,  চাঁিাইনবাবগঞ্জ - 6340

চাঁিাইনবাবগঞ্জ 1014 PD035290

83976

81017 জমাঃ আব্দুল আলীম ২৯, জিখসোলা, ডিবগঞ্জ জিৌরেভা/ ০৬, ডিবগঞ্জ, 

ডিবগঞ্জ, ডিবগঞ্জ,  চাঁিাইনবাবগঞ্জ - ৬৩৪০

চাঁিাইনবাবগঞ্জ 1015 PD035290

85014

81018 জমা: নাডের উডর্দ্ন প্রস ােয নয়, েডরপুর(ডিবপুর), ৪ নং, 

জচৌের্দ্ীসোলা , নওয়াবগঞ্জ েদর, নওয়াবগঞ্জ েদর,  

চাঁিাইনবাবগঞ্জ - ৬৩০০

রােিােী 1016 PD035290

810591

81019 জমাঃ জরাকনুজ্জামান প্রস ােয ন ়, ডঘিাড়া, হুেরীিাড়া, দারুিা, িবা, 

িবা, রােিােী - ৬২১০

রােিােী 1017 PD035290

80941

81020 জমাঃ জর্ৌডেদুল ইেলাম প্রস ােয নয়, ডনমর্লা, ৭নং জদওিাড়া, রাোবাড়ী 

োে, জগাদাগাড়ী, জগাদাগাড়ী, রােিােী - ৬২০১

রােিােী 1018 PD035290

86880

81021 জমা:েহুরুল ইেলাম ডকেমর্ জর্কাটিয়া, ডকেমর্ জর্কাটিয়া, 

িানানগর, িানানগর, দূগ তাপুর, দূগ তাপুর, রােিােী - 

৬২৪০

রােিােী 1019 PD035290

89945

81022 জমাঃ আসনায়ার জোসেন বাো নং- ৪১৩/এ, জলকডভউ জরাি, কল্যাণপুর, 

দডিণ িাইকিাড়া, ওয়াি ত নং-১১, ডমরপুর, 

ডমরপুর, ডমরপুর, রােিােী - ১২১৬

রােিােী 1020 PD035290

810618

81023 ইেডর্য়াক আেসমদ বাো - ৫৭, ডবসনাদপুর, ওয়াি ত - ২৯, ডবসনাদপুর 

বাোর, মডর্োর, মডর্োর, রােিােী - ৬২০৬

রােিােী 1021 PD035290

82319

81024 জমা: জমেবাে জোসেন নসখািাড়া , নসখািাড়া , ১৫নং জ াগীিাড়া 

ইউডনয়ন িডরষদ, কাডর্লা, বাগমারা , বাগমারা , 

রােিােী - ৬৪০৩

রােিােী 1022 PD035290

84679

81025 িডেদুল ইেলাম শ্যামপুর নগরিাড়া, জোডডং-০৪, শ্যামপুর 

নগরিাড়া, কাোখালী জিৌরেভা, ওয়াি ত নং ০৬, 

শ্যামপুর, মডর্োর, মডর্োর, রােিােী - ৬২১২
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রােিােী 1023 PD035290

86021

81026 জমােসলমা আিার নসখািাড়া, নসখািাড়া, ১৫নং জ াগীিাড়া , কাডর্লা 

, বাগমারা , বাগমারা , রােিােী - ৬৪০৩

রােিােী 1024 PD035290

82998

81027 জমাঃ আবু বকর ডছডর্দ্ক 

িডরি

৫০, নীড়, োংগাল িাড়া, কাচাডর জকায়ালী িাড়া 

ইউডনয়ন িডরষদ, বীরকয়া, বাগমারা, বাগমারা, 

রােিােী - ৬২৫০

রােিােী 1025 PD035290

80473

81028 শ্রী রডম কুমার দাে ৩৩৩, েড়গ্রাম নতুন িাড়া, ০২, রােিােী জকাে ত, 

রােিাড়া, রােিাড়া, রােিােী - ৬২০১

রােিােী 1026 PD035290

84269

81029 জমাঃ ডমলন আেসেদ বড়াইল , বড়াইল , রায়ঘাটি , োেরা , জমােনপুর , 

জমােনপুর , রােিােী - 6220

রােিােী 1027 PD035290

82736

81030 নয়ন চন্দ্র ডিং ০, নবনবী, েরনোই, েরনোই, র্াসনার, র্াসনার, 

রােিােী - ৬২৩০

রােিােী 1028 PD035290

83771

81031 জমাঃ আডরফুল ইেলাম প্রাং 201, উত্তর জকায়ালীিাড়া , ১৫নং জ াগীিাড়া 

ইউডি, ভেখালী, বাগমারা, বাগমারা, রােিােী - 

6596

রােিােী 1029 PD035290

88864

81032 আব্দুল কডরম আইএমইডি, ভবন-১২, রুম-০৭, , জিসরবাংলা 

নগর, জিসরবাংলা নগর, জমাোেদপুর, জিসরবাংলা 

নগর, জিসরবাংলা নগর, রােিােী - ১২০৭

রােিােী 1030 PD035290

83108

81033 রডবন আলী জবলঘডরয়া, জবলঘডরয়া, ইউসুিপুর-০১, শ্যামপুর, 

চারঘাে, চারঘাে, রােিােী - ৬২১২ েংসিাডির্

রােিােী 1031 PD035290

86273

81034  জমাঃআসনায়ার জোোইন ৯৫/২, িডিম কািরুল, ঢাকা বহুভাষী োটঁডলডি 

জট্রডনং জেন্টার, আগারগাঁও, র্ালর্লা , আগারগাঁও , 

জমাোোদপুর, জমাোোদপুর, রােিােী - ১২০৭

রােিােী 1032 PD035290

84299

81035 জমাঃ োডিজুর রেমান জমাঃ োডিজুর রেমান, জমাবাইল নং ০১৭৫৬-

২৫৬২৮০, গ্রামঃ মুরারীিাড়া , ০৪ নং 

বড়ডবোনালী ইউডনয়ন, ০৯ নং ওয়াি ত।, 

বড়ডবোনালী, বাগমারা, বাগমারা, রােিােী - 

েংসিাডির্

রােিােী 1033 PD035290

812881

81036 জমাঃ রডবউল েক প্রস ােয নয়, চকসদামাদী, ভালুকগাছী, নিনপুর, 

পুঠিয়া, পুঠিয়া, রােিােী - 6260

ময়মনডেংে 1034 PD035290

86879

81037 রাইোন ডময়া ভুইয়ািাড়া, জোডডং নম্বর-672, ভূইয়ািাড়া, ০২, 

নািাইল, নািাইল, নািাইল, ময়মনডেং - ২২৯০

ময়মনডেংে 1035 PD035290

86387

81038 জমা: জমাবারক জোসেন ছনকািা, ঘাগড়া, ছনকািা, ঘাগড়া, ১১নং ঘাগড়া 

ইউডনয়ন, চর ঘাগড়া, েদর, েদর, ময়মনডেং - 

২২০০

ময়মনডেংে 1036 PD035290

87390

81039 ঝরনা জবগম ০১, ধুডলয়াকাডি, েডরষা, কুডি তিাড়া, ঈশ্বরগঞ্জ, 

ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনডেং - ২২৮০

ময়মনডেংে 1037 PD035290

86638

81040 জমা: মামুনুর রডিদ গন্দ্রিা, গন্দ্রিা, ২৯নং ওয়াি ত ডেটি কসি তাসরিন, 

ময়মনডেংে, েদর, েদর, ময়মনডেং - ২২০০

ময়মনডেংে 1038 PD035290

812520

81041 জমাঃ আডিকুর রেমান েয় ১০ এ োডকতে োউে জরাি, ইিাণ ত কণ তার, রমনা 

ঢাকা-১০০০, কাকরাইল, ১৯, িাডন্ত নগর, রমনা, 

রমনা, ময়মনডেং - ১০০০
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ময়মনডেংে 1039 PD035290

86673

81042 মােফুে আেসমদ জখাকন -, রঘুনার্থপুর, বড়গ্রাম, রঘুনার্থপুর নতুন বাোর , 

মুিাগাছা, মুিাগাছা, ময়মনডেং - ২২১০

ময়মনডেংে 1040 PD035290

84458

81043 কুমার ডবশ্বডেৎ িাল িাল িাড়া, চকরািাকানাই , কুিমাইল, বরুকা 

বাোর, ফুলবাড়ীয়া, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনডেং - 

২২১৬

ময়মনডেংে 1041 PD035290

88577

81044  আব্দুল্লাে আল মামুন প্রস ােয নয়, চর জগাডবিপুর, 31, চর খডরচা, 

ময়মনডেংে েদর, ময়মনডেংে েদর, ময়মনডেং - 

2200

ময়মনডেংে 1042 PD035290

86565

81045 ডরয়াে উডর্দ্ন আেসমদ ডেিাল উোনিাড়া, ডেিাল উোনিাড়া, ডেিাল 

জিৌরেভা, ডেিাল, ডেিাল, ডেিাল, ময়মনডেং - 

২২২০

ময়মনডেংে 1043 PD035290

80416

81046 জমাঃ মাডনক ডময়া প্র সে-জমাঃ মাডনক ডময়া, িার জেকডনকযাল 

জট্রডনং জেন্টার, ৬৪, ডি. আই.টি জরাি (৩য় র্লা), 

র্পব ত োেীিাড়া, রামপুরা, ঢাকা, র্পব ত োেীিাড়া, ২২ 

নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, রামপুরা, রামপুরা, ময়মনডেং 
ময়মনডেংে 1044 PD035290

83920

81047 জমাঃ ডদসলায়ার জোসেন প্র সে-জমাঃ ডদসলায়ার জোসেন, িার জেকডনকযাল 

জট্রডনং জেন্টার, ৬৪, ডি. আই.টি জরাি (৩য় র্লা), 

র্পব ত োেীিাড়া, রামপুরা, ঢাকা, র্পব ত োেীিাড়া, 

রামপুরা,, ২২ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, রামপুরা, 
ময়মনডেংে 1045 PD035290

83296

81048 ইউসুি োডমল িয়োল জেযাডর্ কমাডি তয়াল জেন্টার, ডব-৯৩, মাডলবাগ 

জচৌধুরীিাড়া , ২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ময়মনডেং - ১২১৯

ময়মনডেংে 1046 PD035290

87455

81049 িডরিা আিার িংনয়া িাড়া, িংনয়া িাড়া, ৯নং কামারগাঁও, 

চংনািাড়া, র্ারাকািা, র্ারাকািা, ময়মনডেং - 

২২৫২

ময়মনডেংে 1047 PD035290

84000

81050 আছমা আিার িার জেকডনকযাল জট্রডনং জেন্টার, ৬৪, র্পব ত 

োেীিাড়া, রামপুরা, ডি. আই.টি জরাি, ২২ নং 

ওয়াি ত, ডখলগাঁও, রামপুরা, রামপুরা, ময়মনডেং - 

১২১৯
ময়মনডেংে 1048 PD035290

810832

81051 জমা: িাডেদুল ইমরান ৬২৩, মুিাগাছা মোডবদ্যালয় জরাি, লিীসখালা, 

জিৌরেভা/০১, মুিাগাছা, মুিাগাছা, মুিাগাছা, 

ময়মনডেং - ২২১০

ময়মনডেংে 1049 PD035290

82671

81052 জমাঃ জোলায়মান ডময়া জিরপুর জরাি, জগাদাডরয়া, ৫ ওয়াি ত ফুলপুর 

জিৌরেভা, ফুলপুর, ফূলপুর, ফূলপুর, ময়মনডেং - 

২২৫০

ময়মনডেংে 1050 PD035290

811715

81053 জমা: িাডকল ডময়া 61229408301, বাসগরগাঁও , উডস্থ্, 

কাডিিাড়া, গিরগাঁও, গিরগাঁও, ময়মনডেং - 

2233

ময়মনডেংে 1051 PD035290

811024

81054 জমা: োডকব বুল োোন 

ডনঅন

েব জকয়ার ২৩৬ োডলমা ম্যানেন ২য় র্লা বাে 

িযান্ড েংল্গন, আগারগাঁও, র্ালর্লা, ১৬ নং 

ওয়াি ত, জমাোেদপুর, জিসর বাংলা নগর, জিসর 

বাংলা নগর, ময়মনডেং - ১২০৭
ময়মনডেংে 1052 PD035290

88791

81055 জমা: আল-আডমন N/A, Dharakandi, Mouha, 

KIllahtajpur, Gouripur, 

Gouripur, ময়মনডেং - 2270

ময়মনডেংে 1053 PD035290

89951

81056 জমাঃ িডেদুল ইেলাম ০৫, খামার ডেংোনী, জিৌোখলা/০৫, জিৌোখলা, 

জগৌরীপুর, জগৌরীপুর, ময়মনডেং - ২২৭০

ময়মনডেংে 1054 PD035290

85812

81057 জোলায়মান জোসেন ২৭৩, বারুইগ্রাম, ৪ নং চডন্ডিািা/০৬, বারুইগ্রাম, 

নািাইল, নািাইল, ময়মনডেং - ২২৯০



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 

নম্ব 

প্রার্থীর নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ময়মনডেংে 1055 PD035290

811342

81058 মারডেয়া খাতুন জোডডং ১, লামকাইন, ০৯ নং ওয়াি ত, লামকাইন, 

গিরগাঁও  , গিরগাঁও  , ময়মনডেং - ২২৩০

ময়মনডেংে 1056 PD035290

811459

81059 জমাঃ কাইছার ডময়া ৭২৬, ঘাগড়া, ৮নং গিরগাঁও ইউডনয়ন, মীরবাড়ী, 

গিরগাঁও, গিরগাঁও, ময়মনডেং - ২২৩০

জভালা 1057 PD035290

82465

81060 আওলাদ জোসেন েডেম র্ালুকদার বাডড়, উত্তর বাোমারা , ওয়াি ত 

নং: ০৫, কাডিগঞ্জ, জবারোনউডর্দ্ন, 

জবারোনউডর্দ্ন, জভালা - ৮৩২০

জভালা 1058 PD035290

84461

81061 জমাঃ োরুনুর রডিদ েব জকয়ার/২৩৬, র্ালর্লা, আগারগাঁও, 

জমাোেদপুর, জির-ই -বাংলা নগর, জির-ই -

বাংলা নগর, জভালা - ১২০৭

জভালা 1059 PD035290

80310

81062 জমাঃ জনামান জোসেন চর জভদুডরয়া , চর জভদুডরয়া , ০৫, চর জভদুডরয়া , 

জভালা েদর, জভালা েদর, জভালা - ৮৩০০

জভালা 1060 PD035290

83407

81063 জমাঃ মেডেন োডববুল্লযাে োওলাদার বাড়ী, োোনগঞ্জ, ১নং 

ওচমানগঞ্জ, োোনগঞ্জ, চরিযািন, চরিযািন, 

জভালা - ৮৩৩২

জভালা 1061 PD035290

82960

81064 জমাঃ ইউসুি কসয়লদার বাডড়, চরিার্া, চরিার্া, চরিার্া োই 

স্কুল, জদৌলর্খান, জদৌলর্খান, জভালা - ৮৩০০

জভালা 1062 PD035290

810037

81065 জমাঃ মুছা কাডলমুল্লাে জমাস্তিা মাষ্টার বাডড়, উঃ চরসনায়াবাদ, ৫নং 

বাপ্তা, শুকসদব, জভালা েদর, জভালা েদর, জভালা - 

৮৩০০

জভালা 1063 PD035290

812367

81066 নাডছমা জবগম েডিউল্যাে োেী বাডড়, আেলামপুর, আেলামপুর 

০৬নং ওয়াি ত, আেলামপুর, চরিযােন, চরিযােন, 

জভালা - ৮৩৪০

জভালা 1064 PD035290

84562

81067 জমা : রুসবল ডময়া ৩৩৮/১ - ডব , উত্তর জগাড়ান , আদি তবাগ, ওয়াি ত 

নং-০২, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, জভালা - 

১২১৯

জভালা 1065 PD035290

84563

81068 নােমুল োোন জমা : রাসিদ োোন, , ডদদারউল্লাে,ছালামর্ 

জবিাডর বাড়ী, চরখডলিা,৫ নং ওয়াি ত, চরিার্া 

োইস্কুল, জদৌলর্খাঁন, জদৌলর্খাঁন, জভালা - 8300

জভালা 1066 PD035290

81159

81069 স্বরডেৎ চন্দ্র দাে বাউল বাডড়, জোনার চর, ০২, োডের োে, 

মনপুরা, মনপুরা, জভালা - ৮৩৬০

জভালা 1067 PD035290

82956

81070 জমাঃ রাসিদ োোন পুরার্ন খান বাডড়, ডদদারউল্লাে, ডদদার উল্লাে, 

চরিার্া োই স্কুল, জদৌলর্খান, জদৌলর্খান, জভালা -

 ৮৩০০

জভালা 1068 PD035290

82952

81071 জমাঃ নুসর আলম জখাোল বাডড়, চরিার্া, চরিার্া, কাডের োে, 

জদৌলর্খান, জদৌলর্খান, জভালা - ৮৩০০

জভালা 1069 PD035290

87379

81072 জমাঃ নুর আলম মকবুল িডন্ডর্ বাড়ী, চররসমি, চরসভদুডরয়া , 

জভদুডরয়া, জভালা েদর, জভালা েদর, জভালা - 

৮৩০০

জভালা 1070 PD035290

88249

81073 জমাঃ িারসভে েমরডর্দ্ন মাল বাড়ী,, চরনাপ্তা, ৫নং বাপ্তা, ৯নং 

ওয়াি ত, সুকসদব, জভালা েদর, জভালা েদর, জভালা -

 ৮৩০০



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 

নম্ব 

প্রার্থীর নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

জভালা 1071 PD035290

84541

81074 জমাঃ সুমন ০, ডদ স্কাই িে তেযান্ড এন্ড কডম্পউোর জট্রডনং 

জেন্টার,, ৪১১, মুিবাংলা িডিং কমসেক্স (৪খত 

র্লা) , ডমরপুর-১, ডমরপুর, ডমরপুর, জভালা - 

১২১৬
জভালা 1072 PD035290

81144

81075 জমা: আওলাদ জোসেন কাঁডচয়া, কাঁডচয়া, ২ নং ওয়াি ত, জবারোনগঞ্জ, 

জবারোনউডর্দ্ন, জবারোনউডর্দ্ন, জভালা - ৮৩২০

জভালা 1073 PD035290

84638

81076 সুেংকর েরকার ডবমল চন্দ্র েরকার এর বাড়ী, িডিম চর উসমদ, 

ওয়াি নং ০৭, গোডরয়া, লালসমােন, লালসমােন, 

জভালা - ৮৩৩২

জভালা 1074 PD035290

811385

81077 আঃ মান্নান খিকার বাড়ী, তুলার্লী, িডনয়া/ওয়াি ত নং-০২, 

িডনয়া, জভালা েদর, জভালা েদর, জভালা - ৮৩০০

জিরপুর 1075 PD035290

89354

81079 োডনয়া বারঘডড়য়া, বারঘডড়য়া, 12 নং কামাডরয়া, 

রামপুর বাোর , জিরপুর, জিরপুর, জিরপুর - 

2100

জিরপুর 1076 PD035290

88190

81080 জমাঃ উমর িারুক জকাোকািা ডদকিাড়া , জকাোকািা ডদকিাড়া , 

৫নং িলা , চাসির নগর, জিরপুর েদর, জিরপুর 

েদর, জিরপুর - ২১০০

জিরপুর 1077 PD035290

88820

81081 রাসিদুল হুদা রাব্বী ডব . এম কসলে, িডিম জিরী, জিৌরেভা, জিরপুর  

োউন, জিরপুর েদর, জিরপুর েদর, জিরপুর - 

2100

জিরপুর 1078 PD035290

87899

81082 লাভলু ডময়া প্রস ােয নয়, ডুবার চর, ১ নং কামাসরর চর, ডুবার 

চর, জিরপুর েদর, জিরপুর েদর, জিরপুর - ২১০০

জিরপুর 1079 PD035290

80127

81083 োরা োন্নাতুল যুর্থী প্র সে- মডনরুজ্জামান, উত্তর গড়কািা িায়ার 

োডভ তে েংলগ্ন, উত্তরগড় কািা িায়ার োডভ তে 

েংলগ্ন, 1 নং ওয়াি ত, নাডলর্াবাড়ী, নাডলর্াবাড়ী, 

নাডলর্াবাড়ী, জিরপুর - 2110
জিরপুর 1080 PD035290

86922

81084 আব্দুল কাডদর িার জেকডনকযাল জট্রডনং জেন্টার, ৬৪, র্পব ত 

োেীিাড়া, রামপুরা, ডি. আই. টি জরাি, ২২, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও , ডখলগাঁও , জিরপুর - ১২১৯

জিরপুর 1081 PD035290

80422

81085 মডনরা আিার জিরুষা দডড়িাড়া, জিরুষা দডড়িাড়া, 6নং ওয়াি ত 

নকলা জিৌরেভা, নকলা, নকলা, নকলা, জিরপুর - 

2150

জিরপুর 1082 PD035290

81317

81086  মােমুদুল োছান ২৩৬, োডলমা ম্যানিন, েব জকয়ার, আগারগাঁও, 

র্ালর্লা, আগারগাঁও, জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, 

জিরপুর - ১২০৭

জিরপুর 1083 PD035290

85111

81087 ইেরার্ োোন ইমা প্রস ােয নয়, কলািাড়া, নকলা জিৌরেভা, নকলা, 

নকলা, নকলা, জিরপুর - ২১৫০

জিরপুর 1084 PD035290

87925

81088 জমাঃ হুমায়ুন কডবর প্রস ােয নয়, ডুবার চর, ১ নং কামাসরর চর, ডুবার 

চর, জিরপুর েদর, জিরপুর েদর, জিরপুর - ২১০০

জিরপুর 1085 PD035290

87431

81089 জমৌসুমী েরকার প্রস ােয নয়, জিরুো, নকলা জিৌরেভা, নকলা, 

নকলা, নকলা, জিরপুর - ২১৫০

জিরপুর 1086 PD035290

85992

81090 জমা:আবু োইদ োডন র্পব ত োলকী , র্পব ত োলকী , ৭ নং োলকী , 

ডবডবরচর , নকলা , নকলা , জিরপুর - ২১৫০
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জিরপুর 1087 PD035290

83767

81091 হুমায়ুন কডবর --, র্পব তসিরী, ওয়াি ত নং-৪, জিরপুর জিৌরেভা, 

জিরপুর োউন, জিরপুর েদর, জিরপুর েদর, 

জিরপুর - ২১০০

জিরপুর 1088 PD035290

812645

81092 হুমায়ূন কডবর প্রস ােয নয়, বলাইসয়রচর , চকোোডব্দ, 

চকোোডব্দ, জিরপুর েদর, জিরপুর েদর, জিরপুর -

 ২১০০

জিরপুর 1089 PD035290

80965

81093 জমাঃ র্াডমম ইকবাল  

জোোইন

োলুয়া, োলূয়া, 7নং োলকী, ডবডবরচর , নকলা, 

নকলা, জিরপুর - 2150

জিরপুর 1090 PD035290

86745

81094 জমা: আসনায়ার জোসেন জমা: আডেজুল েক, োোব্দীর চর র্পবিাড়া,  ১ নং 

ইউডনয়ন ৬ নং ওয়াি ত, কামাসরর চর, জিরপুর 

েদর, জিরপুর েদর, জিরপুর -  ২১০০

জিরপুর 1091 PD035290

85013

81095 েডেরুল ইেলাম প্র সন্ত: েডেরুল ইেলাম জেযাডর্ কমাডি তয়াল 

জেন্টার, ডব-৯৩ মাডলবাগ জচৌধুরীিাড়া , ঢাকা-

১২১৯, মাডলবাগ জচৌধুরীিাড়া , ২৩ নং , ডখলগাঁও, 

ডখলগাও, ডখলগাও, জিরপুর - ১২১৯
জিরপুর 1092 PD035290

84894

81096 জমাঃ মুনজুরুল ইেলাম িার জেকডনকযাল জট্রডনং জেন্টার, ৩য় র্লা, ডি 

আই টি জরাি,, র্পব ত োেীিাড়া, ২৩ নং ওয়াি ত, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, জিরপুর - ১২১৯

জিরপুর 1093 PD035290

85732

81097 িামীম ডময়া বেদী, বেদী, 6নং িাঠাকাো, দুসিরচর , নকলা, 

নকলা, জিরপুর - 2150

জিরপুর 1094 PD035290

88524

81098 জমাঃ মুিাডদর ডবল্লাে আব্দুল বাডরসকর বাড়ী, খালভাঙ্গা, ১ নং ওয়াি ত, 

নাডলর্াবাড়ী বাোর, নাডলর্াবাড়ী, নাডলর্াবাড়ী, 

জিরপুর - ২১১০

জিরপুর 1095 PD035290

88467

81099 জোসেল রানা ইডিবপুর, ইডিবপুর, ০৫ নং ওয়াি ত, নকলা, 

নকলা, নকলা, জিরপুর - ২১৫০

জিরপুর 1096 PD035290

83008

81100 জদসলায়ার জোসেন র্ার্ীোটি িডিম, র্ার্ীোটি িডিম, 

জিৌরেভা/03 নং ওয়াি ত, শ্রীবরদী , শ্রীবরদী , 

শ্রীবরদী , জিরপুর - 2130

জিরপুর 1097 PD035290

83988

81101 জমা: মাোবুর রেমান ২১৪, বল্লা বাডড়, ডচর্থডলয়া, গনির্দ্ী, গনির্দ্ী, 

নকলা, নকলা, জিরপুর - ২১৫১

জিরপুর 1098 PD035290

812089

81102 নূরুন নাোর নারডগে জোডডং নং-৮৮৮, গড়কািা, ০২, নাডলর্াবাড়ী, 

নাডলর্াবাড়ী, নাডলর্াবাড়ী, জিরপুর - ২১১০

জিরপুর 1099 PD035290

811622

81103 র্ডরকুল ইেলাম জমৌয়াকুড়া, জমৌয়াকুড়া, নয়াডবল, নয়াডবল, 

নাডলর্াবাড়ী, নাডলর্াবাড়ী, জিরপুর - 2110

জিরপুর 1100 PD035290

84433

81104 োডববুন নাোর নাই, নারায়ন জখালা, ৮নং চর অষ্টির ইউডনয়ন, 

নারায়নসখালা বাোর , নকলা, নকলা, জিরপুর - 

২১৫০

জিরপুর 1101 PD035290

86913

81105 েডেম উডর্দ্ন ২৯৪, োইলামপুর, ৭ুং োলকী, ডবডবরচর, নকলা, 

নকলা, জিরপুর - ২১৫০

জিরপুর 1102 PD035290

84066

81106 আকডলমা খাতুন আল-আরািার্ োেিার্াল, ৩৯ ডমেসিাি ত জরাি, 

৩৯ নং ওয়াি ত, বাবাবুোর, ঢাকা, ঢাকা, জিরপুর - 

১১০০
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জিরপুর 1103 PD035290

85791

81107 জমা: িাডেনুর ইেলাম প্রস ােয নসে, চর েংগলদী, ১১নং বলাইরচর , চর 

েংগলদী, জিরপুর েদর, জিরপুর েদর, জিরপুর - 

২১০০

জিরপুর 1104 PD035290

81314

81108 আরািার্ জোসেন েডেম দাডড়য়ার িাড় েরকাডর প্রার্থডমক ডবদ্যালয় জরাি, 

দাডড়য়ার িাড়, িানিাইল, িানিাইল, ডঝনাইগার্ী, 

ডঝনাইগার্ী, জিরপুর - ২১২০

জিরপুর 1105 PD035290

86739

81109 মঞ্জুরা খাতুন প্র সে-জুলোে আলী িডকর, ছর্রসকানা, ২নং 

নকলা, কুদরর্নগর, নকলা, নকলা, জিরপুর - 

২১৫০

জিরপুর 1106 PD035290

89719

81110 আিরাফুল ইেলাম জ াগাডনয়া, জ াগাডনয়া, ১০ নং জ াগাডনয়া, 

বাথুয়ারকািা , নাডলর্াবাড়ী, নাডলর্াবাড়ী, জিরপুর 

- ২১১০

জিরপুর 1107 PD035290

83980

81111 জমা: আবুল কালাম আোদ োডববুর রেমান বাডড়, খারোন, গনির্দ্ী, গনির্দ্ী, 

নকলা, নকলা, জিরপুর - ২১৫১

জিরপুর 1108 PD035290

85238

81112 মডনরুজ্জামান িার জেকডনকযাল জট্রডনং জেন্টার, ৬৪, ডি.আই.টি 

জরাি, ২৩নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

জিরপুর - ১২১৯

জিরপুর 1109 PD035290

811888

81113 লাভলু ডময়া প্রস ােয নয়, কলািাড়া, নকলা জিৌরেভা, নকলা, 

নকলা, নকলা, জিরপুর - ২১৫০

জিরপুর 1110 PD035290

88014

81114 ডিল্পী আিার প্রস ােয নয়, োলালপুর, নকলা জিৌরেভা, নকলা, 

নকলা, নকলা, জিরপুর - ২১৫০

জিরপুর 1111 PD035290

88706

81115  অলক চন্দ্র দাে ২২৫, নারায়নসখালা, ৮নং চর অষ্টির, 

নারায়নসখালা বাোর , নকলা, নকলা, জিরপুর - 

২১৫০

জিরপুর 1112 PD035290

87087

81116 জমাঃ িডিকুল ইেলাম জেযাডর্ কমাডি তয়াল জেন্টার, ডব-৯৩, মাডলবাগ 

জচৌধুরীিাড়া , ২৩নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

জিরপুর - ১২১৯

জিরপুর 1113 PD035290

89330

81117 জমা: োইফুল ইেলাম প্রস ােয নসে, রঘুনার্থপুর , ১২ নং কামাডরয়া 

ইউডনয়ন , খুনুয়া চরিাড়া, জিরপুর েদর, জিরপুর 

েদর, জিরপুর - ২১০০

জিরপুর 1114 PD035290

89018

81118 িাডেন আলম কুি তা বাদানগড় , কুি তা বাদানগড় , ৬ নং ওয়াি ত, 

নকলা , নকলা , নকলা , জিরপুর - ২১৫০

জিরপুর 1115 PD035290

86000

81119 রাডকবুল োোন রাডকব োইলামপুর , োইলামপুর, ৭ নং োলকী , 

ডবডবরচর , নকলা , নকলা , জিরপুর - ২১৫০ েংসিাডির্

জিরপুর 1116 PD035290

87094

81120 জোসেল আেসেদ োইলামপুর , োইলামপুর, ৭ নং োলকী , 

ডবডবরচর , নকলা , নকলা , জিরপুর - ২১৫০

জিরপুর 1117 PD035290

85782

81121 আিসরাো আিার প্র সেঃ আিসরাো আিার, িার জেকডনকযাল 

জট্রডনং জেন্টার, ৬৪ ডি.আইটি জরাি, ৩য় র্লা, র্পব ত 

োেীিাড়া, রামপুরা, ২২ নং, ডখলগাঁও, রামপুরা, 

রামপুরা, জিরপুর - ১২১৯
জিরপুর 1118 PD035290

812696

81122 জমাছাঃ োন্নাতুল জিরসদৌে 

জুডর্থ

 জমাঃ দুলাল ডময়া , মধ্য জিায়াভাগ, ৩নং ওয়াি ত , 

ডবডবরচর , নকলা , নকলা , জিরপুর - ২১৫০
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ময়মনডেংে 1119 PD035290

84904

81123 কডবর্া আিার ডিউলী প্র সে: ইয়ােডমন সুলর্ানা, োঁে মুদ্রািডরক কাম 

কডম্পউোর অিাসরের, বাস্তবায়ন িডরবীিণ ও 

মূল্যায়ন ডবভাগ, -, ভবন নং-১১, কি নং-০৪, 

িডরকল্পনা মন্ত্রণালয়, জিসরবাংলা নগর, 
ময়মনডেংে 1120 PD035290

84037

81124 রুনা আিার ৯০, ভাটি োভার, ৩ নং নািাইল ইউডনয়ন 

িডরষদ, জেমগঞ্জ বাোর, নািাইল, নািাইল, 

ময়মনডেং - ২২৯০

ময়মনডেংে 1121 PD035290

84483

81125 জমাোেদ োডববুর রেমান কুটুরাগাঁও, কুটুরাগাঁও, ১০ নং ডবেকা ইউডনয়ন, 

কুটুরাগাঁও, ফুলপুর, ফুলপুর, ময়মনডেং - ২৪১১

ময়মনডেংে 1122 PD035290

87335

81126 জমাঃ ইমডর্য়াে িরীি ওয়াে মািার বাড়ী, েসন্তাষপুর, ১০ুং 

জখরুয়াোডন, োয়দরপুর, মুিাগাছা, মুিাগাছা, 

ময়মনডেং - ২২১০

ময়মনডেংে 1123 PD035290

811943

81127 জমা: োোনুল কবীর ২৩৬, োডলমা ম্যানেন, োডলমা ম্যানেন (২য় 

র্লা), র্ালর্লা, আগারগাঁও, কািরুল, কািরুল, 

ময়মনডেং - ১২০৭

ময়মনডেংে 1124 PD035290

812607

81128 জমাঃ কামরুল োোন প্রান্ত ডব/৯৩, , জচৌধুরীিাড়া , মাডলবাগ, ডখলগাঁও, 

রামপুরা, রামপুরা, ময়মনডেং - 1219

ময়মনডেংে 1125 PD035290

810824

81129 কামাল জোসেন মন্ডলসেন, মন্ডলসেন, ৫ নং বাঁিাটি, বনবাংলা, 

মুিাগাছা, মুিাগাছা, ময়মনডেং - ২২১০

ময়মনডেংে 1126 PD035290

87603

81130 জমাঃসমাস্তািা কামাল িার জেকডনকযাল ডট্রডনং জেন্টার ৬৪,ডি, আই .টি 

জরাি র্পব োডে িাড়া রামপুরা ঢাকা-১২১৯।

ময়মনডেংে 1127 PD035290

88389

81131 জমাঃ বদরুল আমীন িার জেকডনকযাল জট্রডনং জেন্টার, ৬৪, ডিআইটি 

জরাি, র্পব ত োেীিাড়া, ২২, ডখলগাঁও, রািমুরা, 

রািমুরা, ময়মনডেং - ১২১৯

ময়মনডেংে 1128 PD035290

86831

81132 জমাঃ ইমরুল কাসয়ে প্র সে-জমাঃ ইমরুল কাসয়ে, জেযাডর্ কমাডি তয়াল 

জেন্টার, ডব-৯৩, মাডলবাগ জচৌধুরীিাড়া , ঢাকা-

১২১৯, মাডলবাগ জচৌধুরীিাড়া , ২৩ নং ওয়াি ত, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ময়মনডেং - ১২১৯
ময়মনডেংে 1129 PD035290

87618

81133 জমাছাঃ নােডরন আিার িার জেকডনকযাল ডট্রডনং জেন্টার ৬৪,ডি, আই .টি 

জরাি র্পব োডে িাড়া রামপুরা ঢাকা-১২১৯।

ময়মনডেংে 1130 PD035290

87274

81134 জমাঃ োলমান ডময়া প্রস ােয নয়, োবাডর্য়া কািা, খারুয়া/০৯, খারুয়া, 

নািাইল, নািাইল, ময়মনডেং - ২২২৩

ময়মনডেংে 1131 PD035290

83285

81135 োওদা আিার জেযাডর্ কমাডি তয়াল জেন্টার, ডব-৯৩, মাডলবাগ 

জচৌধুরীিাড়া , ২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ময়মনডেং - ১২১৯

ময়মনডেংে 1132 PD035290

84769

81136 রাসেল আেসমদ জমা: োেমর্ আলী, বীরখরুয়া , মোখালী , 

বীরখরুয়া , গিরগাঁও , গিরগাঁও , ময়মনডেং - 

২২৩০

ময়মনডেংে 1133 PD035290

84646

81137 জমাছাঃ ডলো আিার মোনব, মোনব, ডেংরইল, বারিাড়া, নািাইল, 

নািাইল, ময়মনডেং - ২৩০০

ময়মনডেংে 1134 PD035290

810525

81138 জোোইন ইেরাক ০১, কাকন োটি, ৮ নং, ঈশ্বরগহ্ে, ঈশ্বরগঞ্জ, 

ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনডেং - ২২৮০



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 

নম্ব 

প্রার্থীর নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ময়মনডেংে 1135 PD035290

83803

81139 ডে. এম. তুডেন ০২, ছডলমপুর, ডেিাল, ডেিাল, ডেিাল, ডেিাল, 

ময়মনডেং - ২২২০

ময়মনডেংে 1136 PD035290

86013

81140 জমাঃ ইেমর্ জর্াো রাজু ১ নম্বর েড়ক, বারুইগ্রাম, ৪ নং চন্ডীিািা, 

বারুইগ্রাম, নািাইল, নািাইল, ময়মনডেং - ২২৯০

ময়মনডেংে 1137 PD035290

89387

81141 জমাঃ ডমল্লার্ ডময়া প্রস ােয নয়, জিরপুর (লঙ্গারিাড়), ১০নং জিরপুর 

ইউডনয়ন িডরষদ, িাঁচরুখী, নািাইল, নািাইল, 

ময়মনডেং - ২২৯০

ময়মনডেংে 1138 PD035290

88664

81142 জমাঃ র্াইজুল ইেলাম জগালাি-৫,  বঙ্গভবন, ৯, বঙ্গভবন, মডর্ডঝল, 

মডর্ডঝল, ময়মনডেং - ১২২২

ময়মনডেংে 1139 PD035290

810705

81143 জরনান োোন আতুয়ােঙ্গল েড়ক, আতুয়ােঙ্গল, ৬ নং 

ডবলসিারা ইউডনয়ন, আতুয়ােঙ্গল, োলুয়াঘাে, 

োলুয়াঘাে, ময়মনডেং - 2250

ময়মনডেংে 1140 PD035290

85868

81144 নূসর আলম প্র সেঃ নূসর আলম, িার জেকডনকযাল জেডনং 

জেন্টার ৬৪ ডি.আই.টি জরাি (৩য় র্লা), র্পব ত 

োেীিড়া, রামপুরা, ঢাকা। , র্পব ত োেীিাড়া, 

রামপুরা, , ২২নং ওয়াি ত , ডখলগাঁও , ডখলগাঁও , 
ময়মনডেংে 1141 PD035290

810206

81145 জমাঃ জমাোসেল েক ইউডনয়ন িডরষদ েড়ক , িাঁছবাডড়য়া, গাংগাইল , 

গাংগাইল , নািাইল , নািাইল , ময়মনডেং - 

২২৯১

ময়মনডেংে 1142 PD035290

85540

81146 িরীফুসন্নছা প্র সন্ত: িরীফুসন্নছা, জেন্টার ৬৪ ডি.আই.টি জরাি 

(৩য় র্লা), র্পব ত োেীিড়া, রামপুরা, ঢাকা।  , র্পব ত 

োেীিাড়া, রামপুরা, , ২২ নং, ডখলগাঁও, রামপুরা, 

রামপুরা, ময়মনডেং - ১২১৯
ময়মনডেংে 1143 PD035290

85047

81147 জমাঃ জরোউল কডরম প্র সেঃ জমা: আব্দুল্লাে আল মামুন, জেযাডর্ 

কমাডি তয়াল জেন্টার, ডব/৯৩, মাডলবাগ, জচৌধুরী 

িাড়া, ঢাকা-১২১৯।, মাডলবাগ জচৌধুরী িাড়া।, ২৩ 

নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 
ময়মনডেংে 1144 PD035290

80541

81148 জমাঃ রডিউল কদর স্কুল জরাি , মধুপুর , ৭ নং মগটুলা, র্ােপুর, 

ঈশ্বরগঞ্জ , ঈশ্বরগঞ্জ , ময়মনডেং - ২২২৩

ময়মনডেংে 1145 PD035290

812471

81149 জমা: আোোরুল ইেলাম লাঙ্গুডলয়া, লাঙ্গুডলয়া , লাঙ্গুডলয়া, মুিাগাছা , 

মুিাগাছা , মুিাগাছা , ময়মনডেং - 2210

ময়মনডেংে 1146 PD035290

811084

81150 আবু রায়োন প্রস ােয ন ়, ঝািারকািা, অষ্টিার, মডিউর নগর, 

েদর, েদর, ময়মনডেং - ২২০৫

ময়মনডেংে 1147 PD035290

88959

81151 িারোনা সুলর্ানা িাড়ােংগী দডিন, িাড়ােংগী, জিৌরেভা/০৪, 

মুিাগাছা, মুিাগাছা, মুিাগাছা, ময়মনডেং - 

২২১০

ময়মনডেংে 1148 PD035290

86629

81152 জমাছাঃ রওিনারা আিার 497, ডদগলবাঁক, দসত্তর বাোর/07, 

েসর্রবাড়ী, গিরগাঁও, গিরগাঁও, ময়মনডেং - 

2233

ময়মনডেংে 1149 PD035290

85903

81153 জমাঃ িামছুল ইেলাম েডলডভউ-১৩০, িাডমমাবাদ আ/এ , ১০ নং ওয়াি ত, 

ডেসলে প্রিান িাক ঘর, ডেসলে েদর, ডেসলে 

েদর, ময়মনডেং - ৩১০০

ময়মনডেংে 1150 PD035290

811065

81154 েডেব ডময়া বনগ্রাম েরদার বাড়ী, বনগ্রাম , ৮নং গিরগাঁও, ৭ 

নং ওয়াি ত, উথুরী, গিরগাঁও, গিরগাঁও, ময়মনডেং 

- ২২৩০



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 

নম্ব 

প্রার্থীর নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ময়মনডেংে 1151 PD035290

811393

81155 জমা: মডনরুল োোন র্ারাটি চর িাড়া, র্ারাটি চর িাড়া, 3নং র্ারাটি, 

িডকর গঞ্জ বাোর, মুিাগাছা, মুিাগাছা, 

ময়মনডেং - 2210

ময়মনডেংে 1152 PD035290

810986

81156 রুসবল ডময়া আব্দুর রডিদ, ঝািারকািা, ০১নং অষ্টিার, 

মডিউরনগর, েদর, েদর, ময়মনডেং - ২২০৫

ময়মনডেংে 1153 PD035290

811538

81157 জমা: মুডনবুর রেমান 

র্ালুকদার

নাসয়ব বাড়ী, োেনপুর, ১০নং ডেিলা, নব 

বাডলজুড়ী, জগৌরীপুর, জগৌরীপুর, ময়মনডেং - ২২৭০

ময়মনডেংে 1154 PD035290

86705

81158 জমা: োলাে উডর্দ্ন ., রঘুনার্থপুর, বড়গ্রাম, রঘুনার্থপুর নতুন বাোর , 

মুিাগাছা, মুিাগাছা, ময়মনডেং - ২২১০

ময়মনডেংে 1155 PD035290

86778

81159 জমাঃ কাউোর আেসেদ নাই, োড়গুডের িাড়, ২৯ নং ডেটি কসি তাসরিন , 

কািািাড়া, েদর , েদর , ময়মনডেং - ২২০০

ময়মনডেংে 1156 PD035290

87439

81160 োডকর জোসেন ৫, কালনাোনী, ৭নং, বাকর্া, ফুলবাডড়য়া, 

ফুলবাডড়য়া, ময়মনডেং - ২২১৬

ময়মনডেংে 1157 PD035290

83153

81161 জমাঃ মাোদী োোন কুডর্কুড়া, কুডর্কুড়া, ৯নং িারা ইউডনয়ন, ৯নং 

ওয়াি ত, করুয়ািাড়া, োলুয়াঘাে, োলুয়াঘাে, 

ময়মনডেং - ২২৬০

ময়মনডেংে 1158 PD035290

85820

81162 জমা. এমদাদুল েক ২৭৬, বারুইগ্রাম, ৪ নং চডন্ডিািা/০৬, বারুইগ্রাম, 

নািাইল, নািাইল, ময়মনডেং - ২২৯০

ময়মনডেংে 1159 PD035290

83227

81163 আইমীর ডেরাে জমৌলভী বাড়ী , িলাির্লী (বয়ারমরা), ১১ নং 

রািাকানাই ইউডনয়ন, ৯ নং ওয়াি ত, িলাির্লী 

বাোর, ফুলবাড়ীয়া, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনডেং - 

২২১৬
ময়মনডেংে 1160 PD035290

811915

81164 লাকী আিার েেনাটি েরকার বাড়ী, েেনাটি, ৫নং েেনাটি, 

িাছার বাোর, জগৌরীপুর, জগৌরীপুর , ময়মনডেং - 

২২৭০

ময়মনডেংে 1161 PD035290

87694

81165 মােোরুল ইেলাম মাডনকডদর, মাডনকডদর, গাঁলাগাও, জগায়ালকাডি, 

র্ারাকািা, র্ারাকািা, ময়মনডেং - ২২৫২

ময়মনডেংে 1162 PD035290

86484

81166 িেীদুল ইেলাম প্রস ােয নয়, রডিয়ার আলগী, উচাডখলা, উচাডখলা, 

ঈশ্বরগঞ্জ, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনডেং - ২২৮০

ময়মনডেংে 1163 PD035290

88673

81167 এেোন উল্লাে ঢাকা বহুভাষী োঁেডলডি জট্রডনং জেন্টার , আগারগাঁও 

র্ালর্লা,  জিসর বাংলা নগর, জমাোেদপুর, 

ডমরপুর, ডমরপুর, ময়মনডেং - 1207

ময়মনডেংে 1164 PD035290

810029

81168 আডলি ইকবাল বাঁিাটি, বাঁিাটি, জিৌোখলা, জিৌোখলা, জগৌরীপুর, 

জগৌরীপুর, ময়মনডেং - ২২৭০

ময়মনডেংে 1165 PD035290

83140

81169 আডনকা জিরসদৌেী ডদ্ব-স্কাই িেেযান্ড এন্ড কডম্পউোর জট্রডনং জেন্টার, 

৪১১, মুি বাংলা িডিং কমসেক্স, ৪র্থ ত র্লা, 

ডমরপুর-১, ঢাকা-১২১৬, ডমরপুর, ডমরপুর, িাে 

আলী, িাে আলী, ময়মনডেং - ১২১৬
ময়মনডেংে 1166 PD035290

810371

81170 জমা: আবুল মনসুর জচৌধুরী বাোটি, বাোটি, জিৌোখলা, জিৌোখলা, জগীরীপুর , 

জগীরীপুর , ময়মনডেং - 2270



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 

নম্ব 

প্রার্থীর নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ময়মনডেংে 1167 PD035290

812525

81171 জমাঃ ডদদারুল ইেলাম প্র সেঃ জমাঃ ডদদারুল ইেলাম, জেযাডর্ 

কমাডি তয়াল জেন্টার ডব-৯৩ মাডলবাগ জচৌধুরিাড়া , 

ঢাকা-১২১৯, মাডলবাগ জচৌধুরীিাড়া , ২৩নং ওয়াি ত 

, ডখলগাঁও , ডখলগাঁও , ডখলগাঁও , ময়মনডেং - 
ময়মনডেংে 1168 PD035290

81723

81172 িাডকরা ইয়াছডমন ৩৮৩, আোরামপুর, জবর্ানগর, জবর্ানগর, 

নািাইল, নািাইল, ময়মনডেং - ২২২৩

ময়মনডেংে 1169 PD035290

812918

81173 জমাঃ কাউোর আেসমদ ২, বেয়দগ্রাম, ১০নং জখরুয়াোনী , জখরুয়াোনী , 

মুিাগাছা, মুিাগাছা, ময়মনডেং - ২২১০

ময়মনডেংে 1170 PD035290

811595

81174 জিখ রাসেল প্রস ােয নয়, আেোনপুর, জিৌোখলা, জিৌোখলা, 

জগৌরীপুর, জগৌরীপুর, ময়মনডেং - ২২৭০

ময়মনডেংে 1171 PD035290

86329

81175 জমাঃ নােমুল েক ১৪৯, ডিআইটি এক্সসেিান জরাি, িডকরাপুল , ০৯ 

নং ওয়াি ত , িল্টন, িল্টন, িল্টন, ময়মনডেং - 

১০০০

ময়মনডেংে 1172 PD035290

810417

81176 কডল নকসরক গ-১/৭, আই িাহ্োদপুর, প্রস ােয ন ়, ভাোরা, 

ভাোরা, ভাোরা, ময়মনডেং - ১২১২

ময়মনডেংে 1173 PD035290

83444

81177 কামরুননাোর বাডলোনা, বাডলোনা, ৩ নং কাকনী , বাট্রাবাে 

িাড়া, র্ারাকািা, র্ারাকািা, ময়মনডেং - ২২৫২

ময়মনডেংে 1174 PD035290

811942

81178 রুসবল ডময়া ৬০৬-ক, ডেসিাল কমসেক্স, র্ালর্লা, আগারগাঁও, 

কািরুল, কািরুল, ময়মনডেং - ১২০৭

ময়মনডেংে 1175 PD035290

80442

81179 রুমান উল্লাে িাঁচ িাড়া নূরু মহুরী বাড়ী, িাঁচ িাড়া, ৬নং ডেিাল 

ইউডনয়ন, চক িাঁচ িাড়া, ডেিাল, ডেিাল, 

ময়মনডেং - 2220

ময়মনডেংে 1176 PD035290

85150

81180 জমাঃ জমাবারক জোোইন নাই, রঘুরামপুর, ৩ নং ভাইেকাডি, বাোদুরপুর , 

ফুলপুর, ফুলপুর, ময়মনডেং - ২২৫০

ময়মনডেংে 1177 PD035290

810108

81181 জমাকাসেল েক 149/12 িােগুদাম, আোনী, পুকুর িাড়, েদর, 

ময়মনডেংে 2200, 18 নং, েদর , েদর, 

েদর, ময়মনডেং - 2200

েংসিাডির্

ময়মনডেংে 1178 PD035290

82172

81182 জমাঃ িডরফুল ইেলাম 141, চর িডিম িাড়া, রামসগািালপুর, 

রামসগািালপুর, জগৌরীপুর, জগৌরীপুর , ময়মনডেং - 

2271

ময়মনডেংে 1179 PD035290

82332

81183 ডেরাজুল্  ইেলাম প্রস ােয নয়, পুটিোনা , 2 নং পুটিোনা , 

জদবগ্রাম, ফুলবাড়ীয়া, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনডেং - 

2216

ময়মনডেংে 1180 PD035290

810278

81184 রাসেল ডময়া িার জেকডনকযাল জট্রডনং জেন্টার, ৬৪, ডি.আই.টি 

জরাি, র্পব োেীিাড়া, ২২নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, 

রামপুরা, রামপুরা, ময়মনডেং - ১২১৯

ময়মনডেংে 1181 PD035290

82931

81185 োডকব আেসেদ ১১৭, িডিম কািরুল, ডনউ লাইে কমাডি তয়াল 

ইনডিটিউে, আগারগাঁও, র্ালর্লা, আগারগাঁও, 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, ময়মনডেং - ১২০৭

ময়মনডেংে 1182 PD035290

82631

81186 জমাঃ আিরাফুল ইেলাম প্রস ােয নসে, কালাকািা, ৬নং ফুলবাডড়য়া, 

ফুলবাডড়য়া, ফুলবাডড়য়া, ফুলবাডড়য়া, ময়মনডেং - 

২২১৬



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 

নম্ব 

প্রার্থীর নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ময়মনডেংে 1183 PD035290

83680

81187 লাভলী আিার িার জেকডনকযাল জট্রডনং জেন্টার, ৬৪, ডি.আই.টি 

জরাি, ২৩নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ময়মনডেং - ১২১৯

ময়মনডেংে 1184 PD035290

87295

81188 িারোনা আিার িার জেকডনকযাল জট্রডনং জেন্টার, ৬৪, ডি.আই.টি 

জরাি, ২৩নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ময়মনডেং - ১২১৯

ময়মনডেংে 1185 PD035290

80869

81189 জমাঃ আেোরুল ইেলাম ৮২৮, োেিার্াল জগইে নািাইল, নািাইল 

জিৌরেভা, নািাইল, নািাইল, নািাইল, 

ময়মনডেং - ২২৯০

ময়মনডেংে 1186 PD035290

810275

81190 জমাঃ জোসেল ডময়া ১৫৩, কাউরাে, ১ নং মইলাকািা ইউডনয়ন 

িডরষদ, জগাডবিপুর, জগৌরীপুর, জগৌরীপুর , 

ময়মনডেং - ২৪১১

ময়মনডেংে 1187 PD035290

810184

81191 আসনায়ারা জবগম প্রস ােয নয়, ছডলমপুর, ৬নং ইউডনয়ন, ডেিাল, 

ডেিাল, ডেিাল, ডেিাল, ময়মনডেং - ২২২০

ময়মনডেংে 1188 PD035290

86414

81192 ছালমা আিার জমাঃ আবু োঈদ, েলেরী, ৫ নং গাংগাইল, 

গাংগাইল, নািাইল, নািাইল, ময়মনডেং - ২২৯১

ময়মনডেংে 1189 PD035290

88092

81193 জরাডেনা আিার ৯৩/১-এ, েরদার কমসেক্স, ডদ-মুন কমাডি তয়াল 

ইনডিটিউে, আগারগাঁও র্ালর্লা, আগারগাঁও , 

জমাোেদপুর, জমাোেদপুর, ময়মনডেং - ১২০৭

ময়মনডেংে 1190 PD035290

82414

81194 জমাঃ িরীফুজ্জামান ১নং, িালাোর, মুশুলী, মুশুলী, নািাইল, নািাইল, 

ময়মনডেং - ২৩০০

ময়মনডেংে 1191 PD035290

82681

81195 জমাঃ আব্দুল্লাে আল মামুন ১০০, চর শ্রীরামপুর, ৮নং জিৌোখলা, জিৌোখলা 

বাোর, জগৌডরপুর, জগৌডরপুর, ময়মনডেং - ২২৭০

ময়মনডেংে 1192 PD035290

80540

81196 নােমা আিার কালাদে, কালাদে, ১০ নং কালাদে, কালাদে, 

ফুলবাড়ীয়া , ফুলবাড়ীয়া , ময়মনডেং - ২২১৬

ময়মনডেংে 1193 PD035290

82184

81197 জমা: ইিসর্কার আেসমদ 

রাজু

ডে- ২৯, জিসর বাংলা নগর েরকাডর কসলানী 

আগারগাঁও, ২৭ নং ওয়াি ত, জিসর বাংলা নগর, 

জিসর বাংলা নগর, জিসর বাংলা নগর, ময়মনডেং -

 ১২০৭
ময়মনডেংে 1194 PD035290

89959

81198 জমাঃ নাডেদ োোন িাসভল িংকরোটি, িংকরোটি, গাংগাইল/০২, গাংগাইল, 

নািাইল, নািাইল, ময়মনডেং - ২২৯১

ময়মনডেংে 1195 PD035290

82623

81199 জমাঃ জমািাররি জোসেন প্রস ােয নয় , িালাোর , মুশুল্লী , মুশুল্লী , নািাইল 

, নািাইল , ময়মনডেং - ২৩০০

ময়মনডেংে 1196 PD035290

84498

81200 জমাঃ ডেয়াউল েক প্রস ােয নয়, চরসগায়ািাঙ্গা , ০২ নং রামভদ্রপুর, 

জগায়ািাঙ্গা, ফুলপুর, ফুলপুর, ময়মনডেং - ২১৫০

ময়মনডেংে 1197 PD035290

86309

81201 সুরাইয়া নাছডরন দওিাকুটিয়া, দওিাকুটিয়া, ৪নং বাডলয়ান 

ইউডনয়ন িডরষদ, ওয়াি ত-৬, জমাোেদ নগর, 

ফুলবাড়ীয়া, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনডেং - ২২১৬

ময়মনডেংে 1198 PD035290

82686

81202 িাডিয়া আিার ১০০, চর শ্রীরামপুর, ৮নং জিৌোখলা, জিৌোখলা 

বাোর, জগৌডরপুর, জগৌডরপুর, ময়মনডেং - ২২৭০



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 

নম্ব 
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ময়মনডেংে 1199 PD035290

88461

81203 জমা: আডনসুর রেমান কৃষ্ণপুর বাোর , কৃষ্ণপুর, ২নং গামারীর্লা, ৩ 

নং ওয়াি ত, কলডেন্দুর, জিাবাউড়া, জিাবাউড়া, 

ময়মনডেং - ২৪১৬

ময়মনডেংে 1200 PD035290

88920

81204 জমাঃ িডিউল আলম জুসয়ল িংকরোটি, িংকরোটি, ০৫নং গাংগাইল/০২, 

গাংগাইল, নািাইল, নািাইল, ময়মনডেং - ২২৯১

ময়মনডেংে 1201 PD035290

813024

81205 িামীম খান মা ডভলা, ঔটি, ঔটি, ৬নং ডবলসিারা/১নং ওয়াি ত, 

িাকুয়াই বাোর, োলুয়াঘাে, োলুয়াঘাে, 

ময়মনডেং - ২২০০

ময়মনডেংে 1202 PD035290

86890

81206 জমাঃ আডমনুল ইেলাম আউোরগার্ী, আউোরগার্ী, ০৬ নং ওয়াি ত, 

আউোরগার্ী, নািাইল, নািাইল, ময়মনডেং - 

২২৯১

ময়মনডেংে 1203 PD035290

80822

81207 জমাঃ আবু রায়োন রুসবল প্র সেঃ জমাঃ আলমগীর কবীর, জরাে ডভলা, বাো 

নং-১৬, আরামবাগ (ডকউে গডল), ০৯, ঢাকা 

ডেডিও, মডর্ডঝল, মডর্ডঝল, ময়মনডেং - ১০০০

ময়মনডেংে 1204 PD035290

811482

81208 জমাঃ মােবুল আলম কুকোইর েড়ক, কুকোইর, ১১নং লংগাইর, 

মাইেবাড়ী, গিরগাঁও, গিরগাঁও, ময়মনডেং - 

২২৩৩

ময়মনডেংে 1205 PD035290

87174

81209 জমাঃ িডিকুল ইেলাম ০৮, বািোটি, চন্ডীিািা, খামারগাঁও, নািাইল, 

নািাইল, ময়মনডেং - ২২৯০

ময়মনডেংে 1206 PD035290

82789

81210 জমাঃ োর্দ্াম জোসেন ডমঞােন মাষ্টাসরর বাডড়, কলর্ািাড়া, জিৌোখলা, 

ডবস্ কা, জগারীপুর, জগারীপুর, ময়মনডেং - ২২৭০

ময়মনডেংে 1207 PD035290

82476

81211 আসনায়ার জোোইন চরকামাডরয়া,, চরকামাডরয়া,, ৩নং চরআলগী, 

িলা, গিরগাঁও, গিরগাঁও, ময়মনডেং - ২২২৩

ময়মনডেংে 1208 PD035290

810358

81212 জমাঃ আিরাফুল আলম 

আকি

েডরপুরসদউলী, েডরপুরসদউলী, ১০ নং 

জখরুয়াোনী/০৭, োয়দরপুর, মুিাগাছা, মুিাগাছা, 

ময়মনডেং - ২২১০

ময়মনডেংে 1209 PD035290

80379

81213 িরীফুল ইেলাম রুসবল িাঁচ িাড়া নূরু মহুরী বাড়ী, িাঁচ িাড়া, ৬নং ডেিাল 

ইউডনয়ন, চক িাঁচ িাড়া, ডেিাল, ডেিাল, 

ময়মনডেং - 2220

ময়মনডেংে 1210 PD035290

83322

81214 রাডকবুল ইেলাম প্র সে: রাডকবুল ইেলাম, িার জেকডনকযাল জট্রডনং 

জেন্টর ৬৪ ডি. আই.টি জরাি (৩য় র্লা), র্পব ত 

োেীিাড়া রামপুরা, ঢাকা , র্পব ত োেীিাড়া , ৭ নং 

ওয়াডত, , ডখলগাঁও, ঢাকা ডেটি, ঢাকা ডেটি, 
ময়মনডেংে 1211 PD035290

80492

81215 জমা: োখাওয়ার্ উল্লাে আয়িা মডঞ্জল ; বাডড় নং - ৩৩ ; েড়ক নং - ০৯, 

ব্লক - ডে ; জেকিান - ১২ ; ডমরপুর, ২, িল্লবী, 

িল্লবী, িল্লবী, ময়মনডেং - ১২১৬

ময়মনডেংে 1212 PD035290

81697

81216 জগালাম জমাস্তিা আব্দুল রাডিসদর বাডড়, রামসগািালপুর, 

রামসগািালপুর, রামসগািালপুর, জগৌরীপুর, 

জগৌরীপুর, ময়মনডেং - ২২৭১

ময়মনডেংে 1213 PD035290

82608

81217 িাডেম  আেসমদ তুষার ৪০-৪/ এ , র্পব তোেীিাড়া , ডখলগাঁও, রামপুরা, 

রমনা, রমনা, ময়মনডেং - ১২১৯

ময়মনডেংে 1214 PD035290

86876

81218 জমাঃ োইফুল ইেলাম আউোরগার্ী, আউোরগার্ী, ০৬ নং ওয়াি ত , 

আউোরগার্ী, নািাইল, নািাইল, ময়মনডেং - 

২২৯১



জেলা ক্রঃনঃ আইডি র োল 

নম্ব 

প্রার্থীর নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ময়মনডেংে 1215 PD035290

810722

81219 আোদুল ইেলাম ডমদ তািাড়া েড়ক, ডমদ তািাড়া, ৩ নং জবাররচর 

ইউডনয়ন, কাচারী বাোর, েদর, েদর, ময়মনডেং -

 ২২০৪

ময়মনডেংে 1216 PD035290

812476

81220 হুমায়ুন কডবর প্রস ােয নয়, চরসগায়ািাঙ্গা , ০২ নং রামভদ্রপুর, 

জগায়ািাঙ্গা, ফুলপুর, ফুলপুর, ময়মনডেং - ২১৫০

ময়মনডেংে 1217 PD035290

812408

81221 জমাঃ উবাইদুর রেমান 

িামীম

বাো-০২, জরাি-০৩, ব্লক-ডব , জেকিন-৬, 

ডমরপুর, ডমরপুর, ডমরপুর, ময়মনডেং - ১২১৬

ময়মনডেংে 1218 PD035290

83137

81222 ডমোনুর রেমান ২/১৫, ের:  িরডমেরী ভবন, গ্রীণ জরাি, ঢাকা-

১২০৫, কলাবাগান, ৫০, ডনউমাসকতে, িানমডন্ড, 

িানমডন্ড, ময়মনডেং - ১২০৫

ময়মনডেংে 1219 PD035290

810261

81223 িােডমদা সুলর্ানা িার জেকডনকযাল জট্রডনং জেন্টার, ৬৪, ডি.আই.টি 

জরাি, র্পব োেীিাড়া, ২২নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, 

রামপুরা, রামপুরা, ময়মনডেং - ১২১৯

ময়মনডেংে 1220 PD035290

89548

81224 জেডলম আেসমদ েড়ক ভবন, নাগড়া।, নাগড়া, নাগড়া ৮নং ওয়াি ত , 

জনএসকানা, জনেসকানা েদর, জনেসকানা েদর, 

ময়মনডেং - ২৪০০

ময়মনডেংে 1221 PD035290

88485

81225 জমা: িামীম ডময়া কামালপুর, কামালপুর, মুশুল্লী, মুশুল্লী, নািাইল , 

নািাইল , ময়মনডেং - ২২৯১

ময়মনডেংে 1222 PD035290

88478

81226 জমা: িামছুজ্জামান  জোডডং নং ৩৭৭, আোরামপুর, জবর্ানগর , 

জবর্ানগর , নািাইল , নািাইল , ময়মনডেং - 

২২২৩

ময়মনডেংে 1223 PD035290

86410

81227 র্ানডেনা আিার িার জেকডনকযাল জট্রডনং জেন্টার, ৬৪ োডেিাড়া, 

ডি.আই.টি জরাি, ৩য় র্লা, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯, 

োেীিাড়া, ২২নং ওয়াি ত , ডখলগাঁও, রামপুরা , 

রামপুরা , ময়মনডেং - ১২১৯
ময়মনডেংে 1224 PD035290

85831

81228  জমা. বাসয়ডেদ জোোইন ২৭৩, বারুইগ্রাম, ৪ নং চডন্ডিািা/০৬, বারুইগ্রাম, 

নািাইল, নািাইল, ময়মনডেং - ২২৯০

ময়মনডেংে 1225 PD035290

83211

81229 নূসর আলম দডড় িাচাডি, দডড় িাচাডি, ১নং ঈশ্বরগঞ্জ, 

বেয়দভাকুরী, ঈশ্বরগঞ্জ, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনডেং - 

2280

ময়মনডেংে 1226 PD035290

84873

81230 োডকর জোসেন িার জেকডনকযাল জট্রডনং জেন্টার, ৩য় র্লা, ডি 

আই টি জরাি,, র্পব ত োেীিাড়া, ২৩ নং ওয়াি ত, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ময়মনডেং - ১২১৯

জিরপুর 1227 PD035290

83763

81231 জোসেল রানা --, র্পব তসিরী, ওয়াি ত নং-৪, জিরপুর জিৌরেভা, 

জিরপুর োউন, জিরপুর েদর, জিরপুর েদর, 

জিরপুর - ২১০০

রংপুর 1228 PD035290

80724

81232 জমাঃ িডিকুল ইেলাম প্রস ােয নসে, েডরশ্বর, ৫নং বালািাড়া ইউডনয়ন 

িডরষদ, ১নং ওয়াি ত, কাউডনয়া, কাউডনয়া, 

কাউডনয়া, রংপুর - ৫৪৪০

েংসিাডির্

ময়মনডেংে 1229 PD035290

86271

81233 জমাঃ জমািাররি জোসেন ৬৪৮, িামর, ৩ নং কুিমাইল , িামর, ফুলবােীয়া 

, ফুলবােীয়া , ময়মনডেং - ২২১৬ েংসিাডির্


