
জেলা ক্রঃনঃ আইডি জ াল 

নম্ব 

প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

নড়াইল 1 PD035290

712225

70001 জমাঃ সাডেবুল ইসলাম ১২ নং ডবডডং এমআইএসটি, 

এমআইএসটি, ০৬, পল্লবী, পল্লবী, 

পল্লবী, নড়াইল - ১২১৬

ব্রাহ্মণবাডড়য়া 2 PD035290

70261

70002 জ ামানা ইসলাম দডিণপাড়া, ব্রাহ্মণগ্রাম, ডবনাউটি, ০৭ 

নং ওয়াি ত, চডিদ্বা , কসবা, কসবা, 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ৩৪৬২

বড শাল 3 PD035290

77610

70003 নডির্া হালদা প্রযত্নে- শুভেয় ববদ্য, রুম নং-৪০১,, 

আ.ফ.ম কামালউডিন হল, পার্থাডলয়া 

, োহাঙ্গী নগ  ডবশ্বডবদ্যালয় , সাভা  

, সাভা  , বড শাল - ১৩৪২
ময়মনডসং 4 PD035290

70852

70004 জমাঃ আেহারুল ইসলাম ৮২৮, হাসপার্াল জগইট নািাইল, 

নািাইল জপৌ সভা, নািাইল, 

নািাইল, নািাইল, ময়মনডসং - ২২৯০

োমালপু 5 PD035290

71218

70005 জমাঃ আব্দুল মান্নান 42, শাহবােপু , 11 নং 

শাহবােপু , 3 নং ওয়াড়ত, 

শাহবােপু , োমালপু  সদ , 

োমালপু  সদ , োমালপু  - 2000
নীলফামা ী 6 PD035290

72374

70006 জমাঃ আসাদুজ্জামান ডমলন আংগা পাড়া, আংগা পাড়া, 

কুিপুকু , পুত্নল হাট, নীলফামা ী 

সদ , নীলফামা ী সদ , নীলফামা ী - 

৫৩০০
কুডড়গ্রাম 7 PD035290

712457

70007 জমাঃ আব্দুল মডর্ন চাি া মাদ্রাসা জ াি, চাি া 

জচয়া ম্যান বাডড়, ৩৭ নং, োর্ীয় 

ডবশ্বডবদ্যালয় , গােীপু  সদ , 

গােীপু  সদ , কুডড়গ্রাম - ১৭০৪
ডকত্নশা গঞ্জ 8 PD035290

77676

70008  জ াত্নকয়া খাতুন ৭৮, আত্নলা  জমলা, ডকত্নশা গঞ্জ 

জপৌ সভা, ২ নং ওয়াি ত, ডকত্নশা গঞ্জ , 

ডকত্নশা গঞ্জ , ডকত্নশা গঞ্জ , 

ডকত্নশা গঞ্জ - ২৩০০
ডকত্নশা গঞ্জ 9 PD035290

73986

70009 জমাঃ আডলম জহাত্নসন ৯৩/১-এ, স দা  কমত্নেক্স, ডদ-মুন 

কমাডশ তয়াল ইনডিটিউট, আগা গাঁও, 

র্ালর্লা, আগা গাঁও, জমাহাম্মদপু , 

জমাহাম্মদপু , ডকত্নশা গঞ্জ - ১২০৭
ডকত্নশা গঞ্জ 10 PD035290

711238

70010 শডফকুল ইসলাম ঠাকু  বাডড়, সুডখয়া, সুডখয়া, সুডখয়া, 

পাকুডিয়া, পাকুডিয়া, ডকত্নশা গঞ্জ - 

২৩২৬

ডকত্নশা গঞ্জ 11 PD035290

712255

70011 জমা: শাহ আলম আডদর্য পাশা, আডদর্য পাশা, 

এগা ডসন্দু , আডঙ্গয়াডদ, পাকুডিয়া, 

পাকুডিয়া, ডকত্নশা গঞ্জ - ২৩২৬

শ ীয়র্পু 12 PD035290

71148

70012 জমাঃ শাহোলাল ডময়া োর্ীয় ডবজ্ঞান ও প্রযুডি োদুঘ , 

আগা গাঁও, জমাহাম্মাদপু , জশত্ন  

বাংলা নগ , জশত্ন  বাংলা নগ , 

শ ীয়র্পু  - ১২০৭

গণপ্রোর্ন্ত্রী বাংলাত্নদশ স কা 

পড কল্পনা ডবভাগ

প্রশাসন অডিশাখা-৩

ডবষয়ঃ  সট তা  পত্নদ ডনত্নয়াত্নগ  ডনডমত্ত প্রত্নবশপত্নে  র্াডলকা



জেলা ক্রঃনঃ আইডি জ াল 

নম্ব 

প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ডিনাইদহ 13 PD035290

77689

70013 মুডনয়া মায়মুনা প্রযত্নে জমা:আব্দুল হাডলম,োর্ীয় 

মানডসক স্বাস্থ্য ইনডিটিউট,জশত্ন  

বাংলা নগ ,ঢাকা-1207. ডিনাইদহ 

- 1207
কুডিয়া 14 PD035290

73036

70014 ডমোনু   হমান জদবীনগ , জদবীনগ , ওসমানপু , 

ওসমানপু , জখাকসা, জখাকসা, কুডিয়া 

- ৭০২০

ব্রাহ্মণবাডড়য়া 15 PD035290

70333

70015 জমাঃ মঈনুডিন অডভ জমাল্লা বাডড়, বাঁশগাড়ী, 

আইয়ুবপু  (2 নং ওয়াি ত), 

বাঞ্ছা ামপু , বাঞ্ছা ামপু , 

বাঞ্ছা ামপু , ব্রাহ্মণবাডড়য়া - 3420
ব্রাহ্মণবাডড়য়া 16 PD035290

712481

70016 জ ামাঞ্জয় সূেি ডমডি বাডড়, বমি, মেডলশপু , 

মেডলশপু , ব্রাহ্মণবাডড়য়া সদ , 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ৩৪৩১


