
জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

যশ া 

1 PD0352902

6752

20001 এোে আহশেদ বাসা নং: ৯৩/১, ডদ মুন 

কমাড তয়াল ইনডিটিউট।, 

র্ালর্লা, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জ শ  বাংলা নগ , জ শ  বাংলা 

টাঙ্গাইল

2 PD0352902

9553

20002 জমাোঃ োডহদ হাসান জ ৌোন, জ ৌোন, সহশদবপু , 

জ ৌোন, কাডলহাডর্, কাডলহাডর্, 

টাঙ্গাইল - ১৯৭৪

যশ া 

3 PD03529021

643

20003 জমাোঃ ইম ান জহাশসন জ া া াড়া,  ামনগ  , ১১ নং 

 ামনগ  , ৩ নং ওয়াি ত, 

 াো হাট , জকার্য়ালী , 

জকার্য়ালী, যশ া  - ৭৪০০

টাঙ্গাইল

4 PD0352902

3434

20004 জমাোঃ ডস াজুল ইসলাম ২৩৬, জগায়াড য়া, আটিয়া, 

নাল্লা াড়া, জদলদুয়া , জদলদুয়া , 

টাঙ্গাইল - ১৯১১

যশ া 

5 PD03529021

2877

20005 জমাোঃ আব্দু   াশ দ ২/ডে, গ্রীণশ াি িাফ জকায়াট তা , 

৫১ নং ওয়াি ত, ডনউমাশকতট, 

 ানমডি,  ানমডি, যশ া  - 

১২০৫

টাঙ্গাইল

6 PD03529021

2437

20006 ফা হানা আশনায়া ডব-১৬,ডি-৮,আগাঁ গাও র্ালর্লা 

স কা ী অডফসাস ত কশলানী,জ শ  

বাংলা নগ , আগাঁ গাও র্ালর্লা 

স কা ী অডফসাস ত কশলানী, ২৮, 

যশ া 

7 PD0352902

4757

20007 জমা:জসাহাগ জহাশসন না াঙ্গালী , না াঙ্গালী , 

 াডনসা া ,  াঘুনার্থ নগ  , 

ডিগ গাছা, ডিগ গাছা, যশ া  - 

7420

টাঙ্গাইল

8 PD03529021

2780

20008 জবলাল জহাসাইন স কা  বাডড়, কশয়ড়া, 

জগাডবন্দাসী, ডনক াইল, ভূঞাপু , 

ভূঞাপু , টাঙ্গাইল - ১৯৭৬

যশ া 

9 PD03529022

021

20009 জমাোঃ আর্াউ   হমান ১২৫, কয়ালখালী , জমাল্লা াড়া, 

 ায়পু ,  ায়পু , বাঘা  াড়া, 

বাঘা  াড়া, যশ া  - ৭৪৭০

টাঙ্গাইল

10 PD0352902

4835

20010 জমাোঃ োডহদুল ইসলাম জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , 

মাডলবাগ, জ ৌধু ী াড়া, ডব- ৯৩ , 

২৩ নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও , 

ডখলগাঁও , টাঙ্গাইল - ১২১৯

যশ া 

11 PD0352902

7795

20011 আবু দাউদ খান খা বাডড়,  ায় া, ৪ নং  ায় া, 

 ায় াহাট, অভয়নগ , 

অভয়নগ , যশ া  - ৭৪৬১

টাঙ্গাইল

12 PD0352902

4391

20012  াহআলম 179, মডহষমা া, মডহষমা া, 

সুনামগঞ্জ(গাশ াবাো ), মধুপু , 

মধুপু , টাঙ্গাইল - ১৯৯৬

যশ া 

13 PD0352902

8405

20013 জমা: নূ  জমাহােদ বাসা নং- ৩০৪, সড়ক নং-১, 

ডব ামপু  (গাবর্লা), ৪নং 

নওয়া াড়া, যশ া  ড ক্ষাশবাি ত, 

যশ া  সদ , যশ া  সদ , 

গণপ্রোর্ন্ত্রী বাংলাশদ  স কা 

 ড কল্পনা ডবভাগ

প্র াসন অড  াখা-৩

ডবষয়োঃ সাঁটমুদ্রাক্ষড ক -কাম-কডিউটা  অ াশ ট   শদ ডনশয়াশগ  ডনডমত্ত সংশ াড র্ প্রশব   শে  র্াডলকা



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

টাঙ্গাইল

14 PD0352902

6648

20014 জমাোঃ কামরুল হাসান বাসা নং-০৮, জ াি নং-০৫, 

কাশদ াবাদ হাউডেং, ৩৩, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , টাঙ্গাইল - ১২০৭

যশ া 

15 PD03529022

774

20015 জমাোঃ খাডলদ হাসান ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, ২৮, 

জ শ বাংলা নগ , জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , যশ া  - ১২০৭

টাঙ্গাইল

16 PD03529021

595

20016 র্াসডলমা আক্তা জমাোঃ মডফজুল ইসলাম, বাডড় নং-

২৯২, জ াি নং-১২,  ডিম 

নাখাল াড়া, জর্েগাঁও, ঢাকা-

১২১৫, ৩৯ নং ওয়াি ত, জর্েগাঁও, 

যশ া 

17 PD0352902

8778

20017 আব্দুল্লাহ 125, বায়সা, ৭নং নাভা ন / ৯, 

বায়সা বাো , ডিক গাছা, 

ডিক গাছা, যশ া  - ৭৪৩২

টাঙ্গাইল

18 PD0352902

6336

20018 জমাোঃ হাডফজুল ইসলাম জমাকশছদ হােী বাড়ী, 

জমাডমনপু , ১০নং  সুলপু , 

জমাডমনপু , ঘাটাইল, ঘাটাইল, 

টাঙ্গাইল - ১৯৮৩

যশ া 

19 PD0352902

4513

20019 জমাোঃ মাসুম ডবল্লাহ ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

টাঙ্গাইল

20 PD03529021

0028

20020 মাহমুদা আক্তা জমা: নওশ   আলী খাঁন, 

মাটিকাটা, ডনক াইল/০৬, 

মাটিকাটা, ভূঞাপু , ভূঞাপু , 

টাঙ্গাইল - ১৯৬০

যশ া 

21 PD03529025

000

20021 মডনরুল ইসলাম ৯৫/২ ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  

জেডনং জসন্টা ,  ডিম কাফরুল, 

২৮ নং ওয়াি ত, আগা গাঁও, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

টাঙ্গাইল

22 PD03529022

573

20022 জমাোঃ মডনরুজ্জামান প্রশযােয নয়, জকালাহা, 

জদউলাবাড়ী ইউডনয়ন, নাগবাড়ী 

জ াড়াবাড়ী, ঘাটাইল, ঘাটাইল, 

টাঙ্গাইল - 1980

যশ া 

23 PD0352902

6436

20023 সিা বসু নীলগঞ্জ র্াঁর্ী  াড়া, নীলগঞ্জ 

র্াঁর্ী  াড়া, ৯, যশ া  সদ , 

যশ া  , যশ া  , যশ া  - ৭৪০০

টাঙ্গাইল

24 PD03529025

769

20024 নাডগ তস  া ভীন নাডগ তস  া ভীন, ড র্া: জমাোঃ 

েয়নাল আশবদীন, কাকডন আটা, 

বডলভদ্র, বাগুয়া,  নবাড়ী, 

 নবাড়ী, টাঙ্গাইল - ১৯৯১

যশ া 

25 PD0352902

6695

20025 নােনীন নাহা ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

টাঙ্গাইল

26 PD0352902

9969

20026 জমা: জসানা ডময়া জমা: আলমগী  জহাশসন, রুহুলী, 

জগাডবন্দাসী/০৪, জগাডবন্দাসী, 

ভূঞাপু , ভূঞাপু , টাঙ্গাইল - 

১৯৬০

যশ া 

27 PD03529025

135

20027 ডলটন কুমা  মজুমদা আড় াড়া, আড় াড়া, 

েগদী পু , মাড়ুয়া, জ ৌগাছা, 

জ ৌগাছা, যশ া  - ৭৪১০

টাঙ্গাইল

28 PD03529021

0790

20028 জহাসশন আ া ডদ মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

৯৩/১-এ,, আগা গাঁও র্ালর্লা, 

২৮নং ওয়াি ত, জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

যশ া 

29 PD0352902

6328

20029 জমাোঃ জুশয়ল হাসান দ ােহাট, দ ােহাট, দ ােহাট, 

ছাডর্য়ানর্লা, বাঘা  াড়া, 

বাঘা  াড়া, যশ া  - ৭৪৭০



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

টাঙ্গাইল

30 PD03529021

1484

20030 ইব্রাহীম খডলল জেযাডর্ কম তাড য়াল জসন্টা  ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , ২৩ 

নং, ডখলগাঁও ,  ামপু া,  ামপু া, 

টাঙ্গাইল - ১২১৯

যশ া 

31 PD0352902

6397

20031 জমা: আক াম জহাসাইন মধ্য াড়া, েগহাটি, চুড়ামনকাটি, 

সলুয়া বাো , সদ  যশ া , সদ  

যশ া , যশ া  - ৭৪০৭

টাঙ্গাইল

32 PD0352902

7468

20032 লাবনী প্রযশমোঃ লাবনী, িা  

জটকডনকযাল জটডনং জসন্টা  ৬৪ 

ডি.আই.টি জ াি (৩য় র্লা), পূব ত 

হােী ড়া,  ামপু া, ঢাকা। , পূব ত 

যশ া 

33 PD03529021

2348

20033 জমাোঃ আব্দুল েব্বা  ডদ-মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট 

৯৩/১, এ স দা  কমশেক্স 

আগা গাঁও র্ালর্ালা ।, 

র্ালর্লা, আগা গাঁও, আগা গঁও, 

টাঙ্গাইল

34 PD0352902

7776

20034 আক্তারুজ্জামান কাঁঠাডলয়া বাড়ী ( উত্ত   াড়া ), 

কাঁঠাডলয়া বাড়ী ( উত্ত   াড়া ), 

বী র্া া, বী  কদমর্লী, 

 নবাড়ী,  নবাড়ী, টাঙ্গাইল - 

যশ া 

35 PD03529021

0892

20035 জমাোঃ ডমলন উডিন ডদ-মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট 

৯৩/১ স দা  কমশেক্স, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, ২৮, 

জ শ বাংলা নগ , জমাহােদপু , 

টাঙ্গাইল

36 PD0352902

3979

20036 ইসমার্ জেড ন বাসা নং-৫৩১/ডব-১, কাঁদামাটি 

জহাশসন গাশি তন,  ডিম 

জ ওড়া াড়া, ১৬, ডম পু , 

ডম পু , ডম পু , টাঙ্গাইল - 

যশ া 

37 PD03529021

2294

20037 বাহাদু   হমান প্রশযােয নয় , আড ংড়ী , ৮ নং 

ডনব তাসশখালা , ড ও দাহ , 

ডিক গাছা , ডিক গাছা , যশ া  

- ৭৪২০

টাঙ্গাইল

38 PD03529022

434

20038 জমাোঃ সাখাওয়ার্ জহাশসন প্রশযােয নয় , কাশলাহা, 

 াইকড়া, কাশলাহা, কাডলহার্ী, 

কাডলহার্ী, টাঙ্গাইল - 1973

যশ া 

39 PD03529021

1341

20039 স্বপ্না  াণী  াল ডদয়া াড়া, জহাডডং নম্ব -২২০, 

ডদয়া াড়া, শ্রী  পু  ইউডনয়ন, 

ওয়াি ত নং-০১, ডদয়া াড়া, 

অভয়নগ , অভয়নগ , যশ া  - 

টাঙ্গাইল

40 PD0352902

9735

20040 জমাোঃ ডফশ াে জহাশসন নাগবাড়ী (জবড়বাড়ী), নাগবাড়ী 

(জবড়বাড়ী), নাগবাড়ী, নাগবাড়ী, 

কাডলহাডর্ , কাডলহাডর্ , 

টাঙ্গাইল - ১৯৭২

যশ া 

41 PD0352902

6569

20041 জমাোঃআব্দু   হমান 16/2, জকাম শ াল , 

১০নংসার্বাডড়য়া, নতুন মূলগ্রাম, 

জক বপু , জক বপু , যশ া  - 

7450

টাঙ্গাইল

42 PD0352902

8161

20042 জমাোঃ সবুে র্ালুকদা মুডি াড়া জ াি, দক্ষীণ 

আড  পু , ওয়াি ত নং- ৫৭, টংগী, 

টংগী, টংগী, টাঙ্গাইল - ১৭১০

যশ া 

43 PD03529021

1466

20043 জহনা খাতুন গাংগুডলয়া, গাংগুডলয়া, জ াডহর্া, 

জখদা াড়া, মডন ামপু , 

মডন ামপু , যশ া  - ৭৪০০

টাঙ্গাইল

44 PD03529021

2855

20044 জমাোঃ আশনায়া  জহাশসন 385, সাতুটিয়া, কাডলহার্ী 

জ ৌ সভা/  াঁ , কাডলহার্ী, 

কাডলহার্ী, কাডলহার্ী, টাঙ্গাইল -

 1970

যশ া 

45 PD03529021

1366

20045 জমাোঃ মামুনু    ীদ জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , 

মাডলবাগ জ ৌধু ী  াড়া, ডব-93, 

23 নং ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, যশ া  - 



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

টাঙ্গাইল

46 PD03529021

2223

20046 জমাোঃ  াডহন আলম প্রশযােয নয়, জবহালী খামা , 

ভাদ্রা, ভাদ্রা, নাগ পু , নাগ পু , 

টাঙ্গাইল - ১৯৩৭

যশ া 

47 PD03529025

559

20047 জমাছাোঃ র্ােডমন আক্তা মুক্তা পু , মুক্তা পু , ধুডলয়ানী 

ওয়াি ত-২, মুক্তা পু , জ ৌগাছা, 

জ ৌগাছা, যশ া  - ৭৪১০

টাঙ্গাইল

48 PD0352902

4414

20048  ডহদুল ইসলাম 589, মডহষমা া, মডহষমা া, 

সুনামগঞ্জ(গাশ াবাো ), মধুপু , 

মধুপু , টাঙ্গাইল - ১৯৯৬

যশ া 

49 PD0352902

7997

20049 জমা: তর্মু  খান জহাডডং নং -২০৮৭/০৫, 

র্াঁর্ী াড়া, নীলগঞ্জ , ৯ নং, 

যশ া  সদ , যশ া  সদ , 

যশ া ।, যশ া  সদ , যশ া ।, 

টাঙ্গাইল

50 PD03529022

667

20050 োন্নাতুল জফ শদৌসী ৬৫/৭, বনলর্া, জ াি-০২, 

 ডিম আগা গাঁও, ২৮, 

জমাহােদপু , জ শ  বাংলা নগ , 

জ শ  বাংলা নগ , টাঙ্গাইল - 

যশ া 

51 PD03529025

974

20051 জসডলম জহাশসন প্রযশনোঃ মডন  উিীন, 

বাসুশদবপু , ০১ নং জ াডহর্া 

ইউডনয়ন, জ াডহর্া, মডন ামপু , 

মডন ামপু , যশ া  - ৭৪৪০

টাঙ্গাইল

52 PD0352902

3797

20052 জমাোঃ জমা া ফ জহাসাইন নাই, সার্কুয়া, সন্ধানপু , 

কু াড য়া, ঘাটাইল, ঘাটাইল, 

টাঙ্গাইল - ৩২২২

যশ া 

53 PD0352902

3458

20053 জমাোঃ লাল্টু ডময়া ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

টাঙ্গাইল

54 PD03529021

477

20054 খোঃ  ড ফার্ খন্দকা  বাডড়, মুড়াকক, ফুলডক, 

জদউলী, বাসাইল, বাসাইল, 

টাঙ্গাইল - 1903

যশ া 

55 PD03529021

0533

20055 মাধু ী ডবশ্বাস মঙ্গলশকাট, মঙ্গলশকাট, 

মঙ্গলশকাট, মঙ্গলশকাট, 

জক বপু , জক বপু , যশ া  - 

৭৪৫০

টাঙ্গাইল

56 PD03529021

0930

20056 জমাোঃ আলফাে আহশমদ সুর্ী  লা  , গ্রামোঃ সুর্ী  লা  , 

৯ নং ওয়াি ত , সুর্ী , জগা ালপু , 

জগা ালপু , টাঙ্গাইল - ১৯৯০

যশ া 

57 PD03529021

2139

20057 জমা: কডব  জহাশসন ২৯৮, না ায়ণপু  , জবনাশ াল , 

জবনাশ াল ,  া তা,  া তা, যশ া  -

 ৭৪৩১

টাঙ্গাইল

58 PD03529021

0929

20058 আঁডখ  াল প্রেশনোঃ সুেন  ন্দ্র  াল, ব্লক নং-

৯, রুম নং-৮,  ড কল্পনা ডবভাগ, 

 ড কল্পনা মন্ত্রণালয়, জ শ  

বাংলা নগ , ঢাকা-১২০৭, 

যশ া 

59 PD03529021

2516

20059 জমাোঃমারুফুজ্জামান ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  জেডনং 

জসন্টা   , ৯৫/২, ডিম 

কাফরুল,র্ালর্লা,  ১৬, 

আগা গাঁও, ঢাকা, ঢাকা, যশ া  -

টাঙ্গাইল

60 PD0352902

6350

20060 ড ল্পী স কা প্রশযােয নয়, ডবলাসপু  ,  নবাড়ী 

জ ৌ সভা/০১,  ামকৃষ্ণবাড়ী, 

 নবাড়ী,  নবাড়ী, টাঙ্গাইল - 

১৯৯৭

যশ া 

61 PD0352902

0746

20061 জমাোঃ জর্ৌডহদু   হমান ৯৩/১-এ ডদ মুন কমাড তয়াল 

ইনডিটিউ, স দা  কমশেক্স , 

র্ালর্লা, আগা গাঁও , 

আগা গাঁও , জ শ -বাংলা নগ   , 



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

টাঙ্গাইল

62 PD03529025

671

20062  াওফুন নাহা বাড়ী নং: ৮২০/০৫ , ফ্লাট-6D,  

কােী াড়া, ডম পু  , ডম পু -

১২১৬, ডম পু , ডম পু , 

টাঙ্গাইল - 1216

যশ া 

63 PD0352902

3004

20063 জমাোঃ খাডলদ হাসান ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

টাঙ্গাইল

64 PD03529021

2347

20064  াহনাে ৯৩/১-এ, ডদ মুন কমাড তয়াল 

ইনডিটিউট,  ডিম কাফরুল, , 

 ২৮, জমাহােদপু  আগা গাঁও, 

র্ালর্লা, জমাহাোদপু , 

যশ া 

65 PD03529021

1289

20065 জমা:ইডলয়াস জহাশসন    ক্রা ,    ক্রা , ৪নং 

ডবদ্যানন্দকাটী , জর্ঘ ী , 

জক বপু  , জক বপু  , যশ া  - 

৭৪৫০

টাঙ্গাইল

66 PD0352902

7626

20066 জমাোঃ মাসুদ  ানা ডদমুখা, ডদমুখা, সহশদবপু (০৬), 

জট ডক, কাডলহার্ী, কাডলহার্ী, 

টাঙ্গাইল - ১৯৭৪

যশ া 

67 PD0352902

3183

20067 জমাছাোঃ ইভা খাতুন প্রযশন, জমাোঃ মডফজু   হমান, 

কড  াইট  ড দ তক,, ভবন নং-

৬, ১১ র্লা, রুম নং-১০১৯, 

সংস্কৃডর্ ডবষয়ক মন্ত্রণালয়, 

টাঙ্গাইল

68 PD03529025

330

20068 জমা:  ডবউল ইসলাম C/o জমা: আব্দুছ ছামাদ ডময়া, 

ভালকুটিয়া, জবকড়া আট গ্রাম -

০৭ নং, নাগ পু , নাগ পু , 

নাগ পু , টাঙ্গাইল - ১৯৩৬

যশ া 

69 PD0352902

8512

20069 সঞ্জয় কুমা   ায় ডবেয় ামপু , ডবেয় ামপু , 

০৬, মডণ ামপু , মডণ ামপু , 

মডণ ামপু , যশ া  - ৭৪৪০

টাঙ্গাইল

70 PD03529021

985

20070 জ োউল কড ম ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, ২৮, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , টাঙ্গাইল - ১২০৭

যশ া 

71 PD0352902

7869

20071 আব্দূল আডলম খাঁন প্রশযােয নয়, গাবুখাডল, ০৪ নং 

ঢাকুড য়া, মাগু াহাট, 

মডন ামপু , মডন ামপু , যশ া  

- ৭৪০০

টাঙ্গাইল

72 PD0352902

3079

20072 আশয় া সুলর্ানা সশ ায়া  ডভলা, মুশুড য়া, 

এলাডসন, এ, জদলদুয়া , 

জদলদুয়া , টাঙ্গাইল - ১৯১৩

যশ া 

73 PD0352902

4770

20073 তর্শয়বু   হমান ইর্যা, ইর্যা, কাড মনগ  , 

কাড মনগ  , মডন ামপু  , 

মডন ামপু  , যশ া  - ৭৪০০

টাঙ্গাইল

74 PD03529025

611

20074 েডললু   হমান  াব তর্য  ট্টগ্রাম ডবষয়ক 

মন্ত্রণালয়, বাংলাশদ  সড বালয়, 

ভবন নং-০৪, রুম নং-৬৩৭, ২০, 

সড বালয় জ াি অডফস,  মনা , 

যশ া 

75 PD03529021

0957

20075 আোদ মাহমুদ জহশভডল কমশেক্স, ক-০৬, ৪র্থ ত 

জফ্লা , ( াস্তা সাইট), বসুন্ধ া 

জ াি , ভাটা া, ডখলশক্ষর্, ঢাকা, 

ঢাকা, যশ া  - ১২২৯

টাঙ্গাইল

76 PD0352902

3551

20076 হাডলমা সুলর্ানা ১১৭২,  কডদয়াবাড়ী , সন্ধানপু , 

কুডড় াড়া, ঘাটাইল, ঘাটাইল, 

টাঙ্গাইল - ১৯৮৩

যশ া 

77 PD03529021

0632

20077 জমাোঃ ফড দুল ইসলাম N/A, ব্যাংদাহ, গঙ্গানন্দপু , 

গুলবাগপু , ডিক গাছা, 

ডিক গাছা, যশ া  - 7420



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

টাঙ্গাইল

78 PD03529021

3117

20078 বুলবুল আহশমদ ডগ্রন জ াি, ঢাকা, ডগ্রন জ াি, 

োহানা া গাশি তন , প্রশযােয নয়, 

জর্েগাঁও, জর্েগাঁও, জর্েগাঁও, 

টাঙ্গাইল - ১২১৫

যশ া 

79 PD0352902

3457

20079 জমাোঃ আহাদ আলী ৯৩/১, এ স দা  কমশেক্স, 

র্ালর্লা, আগা গাঁও, ২৮, 

জ শ বাংলা নগ , জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , যশ া  - ১২০৭

টাঙ্গাইল

80 PD0352902

3556

20080 রুশবল েমাদা কাড ল, কাড ল, কাড ল, 

কাড ল, বাসাইল , বাসাইল , 

টাঙ্গাইল - ১৯০৩

যশ া 

81 PD03529021

153

20081 জগাডবন্দ মডল্লক ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

টাঙ্গাইল

82 PD0352902

6182

20082 জমাোঃ  ডকবুল জহাশসন জদউপু   ডিম  াড়া, জদউপু , 

সল্লা/ ১, জদউপু , কাডলহার্ী, 

কাডলহার্ী, টাঙ্গাইল - ১৯৭৬

যশ া 

83 PD0352902

9803

20083 জমাোঃ হাডফজু   হমান ৩৩৩, জর্ালা নু পু , কাড মপু , 

চুড়ামনকাটি, যশ া  সদ , 

যশ া  সদ , যশ া  - ৭৪০৭

টাঙ্গাইল

84 PD0352902

6893

20084 জমশহদী হাসান প্রশযােয নশহ।, কাঞ্চনপু  

ঢং াড়া, ০২, কাঞ্চনপু , বাসাইল 

, বাসাইল , টাঙ্গাইল - ১৯২০

যশ া 

85 PD03529022

851

20085 জমাোঃ আক াম জহাশসন জদবালয় , জদবালয়, স্বরু দাহ, 

স্বরু দাহ, জ ৌগাছা , জ ৌগাছা , 

যশ া  - ৭৪১০

টাঙ্গাইল

86 PD0352902

8868

20086 প্রডর্মা ডবশ্বাস প্রযশন: জমাোঃ হায়দা  আলী   ী, 

৫৯, র্াঁর্ীবাো , প্রশযােয নয়, 

ঢাকা সদ  প্র ান, নাগ পু , 

নাগ পু , টাঙ্গাইল - ১১০০

যশ া 

87 PD0352902

9845

20087 জমা: মারুফ জহাশসন প্রশযােয নয়, টাও া,  াডনসা া, 

গদখালী, ডিক গাছা, 

ডিক গাছা, যশ া  - ৭৪২০

টাঙ্গাইল

88 PD0352902

7680

20088 জমাোঃ সুেন ডময়া ১২৯/১ (আইডিয়াল জোন), 

মডর্ডিল এডেডব কশলানী, ১০ 

নং ওয়াি ত, ঢাকা ডেড ও, 

মডর্ডিল, মডর্ডিল, টাঙ্গাইল - 

যশ া 

89 PD03529025

982

20089 জমাোঃ  হীদুল্লাহ ৪০৫, নতুন মূলগ্রাম, জক বপু , 

নতুন মূলগ্রাম, জক বপু , 

জক বপু , যশ া  - ৭৪৫০

টাঙ্গাইল

90 PD0352902

6718

20090 জমাোঃ আ  াফুজ্জামান 

খান

৭৫১, ডবশ্বাস জবর্কা, মুডি াড়া, 

১৭, টাঙ্গাইল সদ , টাঙ্গাইল 

সদ , টাঙ্গাইল সদ , টাঙ্গাইল - 

১৯০০

যশ া 

91 PD03529025

303

20091 জমাোঃ আবু জহনা জমাস্তফা 

কামাল

প্রযশন-  জমাোঃ আবু জহনা জমাস্তফা 

কামাল, িা  জটকডনকযাল জেডনং 

জসন্টা , ৬৪, ডি. আই.টি জ াি 

(৩য় র্লা), পূব ত হােী াড়া, 

টাঙ্গাইল

92 PD03529021

0300

20092   ীশফ  হমর্ উল্লাহ    অশলায়া ,    অশলায়া , 

অশলায়া, ডনকলা , ভূঞাপু , 

ভূঞাপু , টাঙ্গাইল - 1960

যশ া 

93 PD0352902

8082

20093 জমা: হাডববু   হমান না, জ া াশখালা , ৯নং আ বপু  

ইউডনয়ন, জভকুটিয়া, যশ া  

সদ , যশ া  সদ , যশ া  - 

৭৪০০
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টাঙ্গাইল

94 PD0352902

7812

20094 জমাোঃ হুমায়ুন জমাগল ২৩৯৯, ছনশখালা, সংগ্রামপু , 

ছনশখালা, ঘাটাইল, ঘাটাইল, 

টাঙ্গাইল - ১৯৮০

যশ া 

95 PD03529025

345

20095 জমাোঃ হুমায়ূন কডব জকাদাডলয়া, জকাদাডলয়া, 

জলবুর্লা, জলবুর্লা, জকার্য়ালী, 

জকার্য়ালী, যশ া  - ৭৪০০

টাঙ্গাইল

96 PD0352902

4506

20096 জমাোঃ মামুন আকন্দ  আকন্দ বাড়ী, গ্রামোঃ স াকর্ল, 

জগাহাডলয়া বাড়ী, ডনক াইল, 

কাডলহার্ী, কাডলহার্ী, টাঙ্গাইল -

 ১৯৭৬

যশ া 

97 PD0352902

8886

20097 জমাোঃ মারুফ জহাশসন ৯২৩,  ামনগ  ,  ামনগ  , 

 াো হাট , সদ , সদ , যশ া  -

 ৭৪০০

টাঙ্গাইল

98 PD0352902

3312

20098 মাকসুদা নূ  ডমডল মডেবশ   বাড়ী, আকশন্দ  

বাইদ, , সাগ ডদঘী, সাগ ডদঘী, 

ঘাটাইল, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল - 

1984

যশ া 

99 PD03529022

038

20099 জমাছাোঃ জসাডনয়া খাতুন ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

টাঙ্গাইল

100 PD0352902

6232

20100 জ াডেনা আক্তা ডঘও শকাল , ডঘও শকাল , 

গয়হাটা , নাগ পু , নাগ পু , 

নাগ পু , টাঙ্গাইল - ১৯৩৬

যশ া 

101 PD03529025

975

20101 আল আডমন বাসুশদবপু  (মাঠ াড়া), 

বাসুশদবপু , জ াডহর্া, জ াডহর্া 

বাো , মডন ামপু , মডন ামপু , 

যশ া  - ৭৪০০

টাঙ্গাইল

102 PD03529021

0299

20102  াশসল ছাডব্ব া- 360, ছাডব্ব া, 07, 

ভূঞাপু , ভূঞাপু , ভূঞাপু , 

টাঙ্গাইল - 1960

যশ া 

103 PD0352902

0743

20103 জ েওয়ান কডব ৩০৩, ধু খালী, 

নাড শকলবাড়ীয়া , 

নাড শকলবাড়ীয়া , বাঘা  াড়া, 

বাঘা  াড়া, যশ া  - ৭৪৭০

টাঙ্গাইল

104 PD0352902

9844

20104 প্রকা  র্ামু্বলী বাডের্পু  জ াি ( জটক্সটাইল 

কশলশে  উত্তশ  ), সাহা  াড়া ( 

পূব ত আদালর্  াড়া ), ১৩, 

টাংগাইল সদ , টাংগাইল, 

যশ া 

105 PD03529021

2620

20105 র্াডনয়া প্রযশন: ওসমান গডন, জছাট খুদড়া, 

েহু পু , বন্দডবলা, বাঘা  াড়া, 

বাঘা  াড়া, যশ া  - ৭৪০০

টাঙ্গাইল

106 PD0352902

6943

20106 আইয়ুব নবী ১৫৯, সূর্ী লাঙ্গল জোড়া, ০৭, 

সূর্ী , জগা ালপুু্ , জগা ালপুু্ , 

টাঙ্গাইল - ১৯৯০

যশ া 

107 PD0352902

0606

20107 জমাোঃইমামুল ইসলাম খডড়ঞ্চা , খডড়ঞ্চা  , স্বরূ দাহ , 

স্বরূ দাহ , জ ৌগাছা , জ ৌগাছা , 

যশ া  - ৭৪১০

টাঙ্গাইল

108 PD03529021

2333

20108 জমাোঃ জগালাম সাশ ায়া বাসা নং- ২৬৫, লাডহড়ী বাড়ী, 

সন্ধানপু , খুড  বাড়ী, ঘাটাইল, 

ঘাটাইল, টাঙ্গাইল - ১৯৮৩

যশ া 

109 PD0352902

4907

20109 হুমায়ুন কডব আডেজুল ইসলাম বাডড়, 

ছাডর্য়ানর্লা  ডিম াড়া, 

চুড়ামনকাঠি, চুড়ামনকাঠি, 

যশ া  সদ , যশ া  সদ , 
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টাঙ্গাইল

110 PD03529021

321

20110 জমা: আডসব ডসডিকী  ভাবনদত্ত,  ভাবনদত্ত, জদউ াড়া, 

ভাবনদত্ত,  ঘাটাইল,  ঘাটাইল, 

টাঙ্গাইল - ১৯৭০

যশ া 

111 PD0352902

3520

20111 জমাোঃ  ামীম জ ো ১১৫, আন্দুল বাড়ীয়া,  লগ্রাম, 

 লগ্রাম, বাঘা  াড়া, 

বাঘা  াড়া, যশ া  - ৭৪৭০

টাঙ্গাইল

112 PD0352902

4081

20112 জমা: আমোদ জহাশসন মুডক্তশযাদ্ধা জ াি িড়কা বাো  

েয়নাবাডড়, েয়নাবাডড়, ১ নং 

ওয়াি ত, ঘাটাইল জ ৌ সভা, 

ঘাটাইল, ঘাটাইল, ঘাটাইল, 

যশ া 

113 PD0352902

3453

20113 জমাোঃ  াজু আহশমদ ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

টাঙ্গাইল

114 PD0352902

4295

20114 রুশবল আহশেদ ৮৭,  াডন্তবাগ, ঢাকা-১২১৭, 

 াডন্তবাগ, ৩৫,  াডন্তনগ , 

 াহোহানপু ,  াহোহানপু , 

টাঙ্গাইল - ১২১৭

যশ া 

115 PD0352902

4647

20115 প্র ান্ত কুমা  দাস 14/2, র্াশহ পু , 

মডন ামপু ((০৫), মডন ামপু , 

মডন ামপু , মডন ামপু , যশ া  

- 7440

টাঙ্গাইল

116 PD0352902

3329

20116 জমাোঃ আশ কুল্লাহ ৯৯/এ, , ডময়াোন জলন, 

মাডনকনগ , ওয়া ী , মুগদা , 

মুগদা , টাঙ্গাইল - 1203

যশ া 

117 PD03529021

0891

20117 জমাোঃ  াহাজ্জুল জহাশসন ডদ-মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

৩/১, এ স দা  কমশেক্স, 

র্ালর্লা, আগা গাঁও, ২৮, 

জ শ বাংলা নগ , জমাহােদপু , 

টাঙ্গাইল

118 PD03529021

178

20118 লাকী আক্তা নাই, ডসংদাই  , ভাদ্রা, ডসংদাই  

, নাগ পু  , নাগ পু  , টাঙ্গাইল -

 1936

যশ া 

119 PD0352902

3454

20119 জমাোঃ কায়সা  আহশমদ ৯৩/১, এ স দা  কমশেক্স, 

র্ালর্লা, আগা গাঁও, ২৮, 

জ শ বাংলা নগ , জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , যশ া  - ১২০৭

টাঙ্গাইল

120 PD0352902

3609

20120 জমা: আব্দুল মান্নান ৯৩/১, এ স দা  কমশেক্স, 

র্ালর্লা, আগা গাঁও, ২৮, 

জমাহােদপু , জ শ বাংলা নগ , 

জ শ বাংলা নগ , টাঙ্গাইল - 

যশ া 

121 PD03529025

098

20121 জমাোঃ হুমায়ুন কডব ডদ মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, 

 ডিম কাফরুল, র্ালর্লা, 

 ডিম কাফরুল, আগা গাঁও, 

টাঙ্গাইল

122 PD0352902

9487

20122 সুেয়  ন্দ্র  ীল আনডলয়া বাড়ী, আনালীয়া বাড়ী, 

সল্লা , সল্লা , কাডলহার্ী, 

কাডলহার্ী, টাঙ্গাইল - ১৯৭৪

যশ া 

123 PD03529022

859

20123 জমাোঃ সুোদ জহাশসন জদবালয়, জদবালয় , স্বরু দাহ, 

স্বরু দাহ, জ ৌগাছা , জ ৌগাছা , 

যশ া  - ৭৪১০

টাঙ্গাইল

124 PD03529021

0560

20124 জসামা আক্তা ডদ মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

৯৩/এ, স দা  কমশেক্স, 

আগা গাওঁ, র্ালর্লা, ঢাকা-

১২০৭, র্ালর্লা, জমাহােদপু , 

যশ া 

125 PD0352902

3302

20125 জমাোঃ ড মুল জ ো ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 
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টাঙ্গাইল

126 PD0352902

9546

20126 লুবনা খাতুন প্রশযােয নয়, ডনক াইল, 

ডনক াইল, ডনক াইল, ভূয়াপু , 

ভূয়াপু , টাঙ্গাইল - ১৯৭৬

যশ া 

127 PD0352902

6575

20127 জমাছা: মারুফা ইয়াসডমন ডবমানবন্দ  বাই াস জ াি, 

যশ া ।, সুেলপু , আ বপু , 

জভকুটিয়া, যশ া  সদ , যশ া  

সদ , যশ া  - ৭৪০০

টাঙ্গাইল

128 PD0352902

9920

20128 জমা: মহডসন ডময়া জমা: আ: জমার্াশলব, স াকর্ল, 

জগাহাডলয়া বাড়ী/০৬, ডনক াইল, 

কাডলহার্ী, কাডলহার্ী, টাঙ্গাইল -

 1976

যশ া 

129 PD0352902

6158

20129 ইম ান জহাশসন 125 , জছাট খুদড়া ( মধ্য াড়া 

), 1 নং েহু পু ,09 নং 

ওয়াি ত, বন্দডবলা, বাঘা  াড়া, 

বাঘা  াড়া, যশ া  - 7400

টাঙ্গাইল

130 PD03529022

288

20130 সর্ী স কা গ্রাম- িহ  াচুড য়া, গ্রাম- 

িহ  াচুড য়া, ধুবডড়য়া ইউডনয়ন 

০২ নং ওয়াি ত, ধুবডড়য়া, 

নাগ পু , নাগ পু , টাঙ্গাইল - 

যশ া 

131 PD03529022

632

20131 জমা: আড ফুল ইসলাম বাসা নং ২২৯, হুদা াড়া, ওয়াি ত 

নং ০৮ জ ৌগাছা জ ৌ সভা, 

জ ৌগাছা , জ ৌগাছা , জ ৌগাছা , 

যশ া  - ৭৪১০

টাঙ্গাইল

132 PD0352902

9541

20132  া ডমন নাহা প্রশযােয নয়, আকালু, অশলায়া, 

ডনক াইল, ভূয়াপু , ভূয়াপু , 

টাঙ্গাইল - ১৯৭৬

যশ া 

133 PD0352902

3469

20133 জমাোঃ নােমুল জহাশসন ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

টাঙ্গাইল

134 PD0352902

9983

20134 জমাোঃ সাইদুল ইসলাম প্রশযােয নয়, জদল া (জসানালী 

জমাড়), কাকুয়া ইউডনয়ন, 

কাকুয়া, টাঙ্গাইল সদ , টাঙ্গাইল 

সদ , টাঙ্গাইল - ১৯০০

যশ া 

135 PD0352902

3838

20135 জমাোঃ আব্দুল্লাহ কুডিয়া (খাল াড়া) , কুডিয়া 

(খাল াড়া) , ধূডলয়ানী , মুক্তা  

পু  , জ ৌগাছা, জ ৌগাছা, যশ া  - 

৭৪১০

টাঙ্গাইল

136 PD0352902

4662

20136 নাডহদা আক্তা সাডহদা আক্তা , সাঁটমুদ্রাক্ষড ক 

কাম কডিউটা  অ াশ ট ,, 

 মনা, প্র াসন  াখা, শ্রম ও 

কম তসংস্থান মন্ত্রণালয়, , 

যশ া 

137 PD0352902

3476

20137 জমাোঃ ইব্রাহীম জহাশসন 

মুন্না

৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

টাঙ্গাইল

138 PD03529021

2314

20138  া শভে আহশমদ মামুদনগ  , মামুদনগ  , 

মামুদনগ   , মামুদনগ  , 

নাগ পু  , নাগ পু  , টাঙ্গাইল - 

১৯৩৬

যশ া 

139 PD0352902

4298

20139 জেসডমন খাতুন জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, যশ া  - ১২১৯

টাঙ্গাইল

140 PD0352902

8030

20140 আবুল জহাশসন ২৩৬, হাডলমা ম্যান ন, েব 

জকয়া , আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , টাঙ্গাইল - ১২০৭

যশ া 

141 PD0352902

3053

20141 জমা: সুমন জহাশসন ২৩৬, েব জকয়া  , হাডলমা 

ম্যানসন,  ডিম আগা গাঁও, 

২৮নং ওয়াি ত, জ শ  বাংলা নগ , 

জ শ  বাংলা নগ , জ শ  বাংলা 
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টাঙ্গাইল

142 PD03529021

2381

20142  ামীম জহাশসন মিল বাড়ী,  াঁ নখাডল, 

বী র্া া, কুঠি হাট,  নবাড়ী, 

 নবাড়ী, টাঙ্গাইল - ৩১১০

যশ া 

143 PD0352902

3519

20143 জমাোঃ আফোল জহাশসন ২৮৮,  শঙ্গালী, আ বপু , 

জভকুটিয়া, কশর্ায়ালী , 

কশর্ায়ালী , যশ া  - ৭৪০০

টাঙ্গাইল

144 PD03529021

0298

20144 েহুরুল ইসলাম রুহুলী , রুহুলী , জগাডবন্দাসী , 

জগাডবন্দাসী , ভূঞাপু , ভূঞাপু , 

টাঙ্গাইল - 1960

যশ া 

145 PD0352902

0583

20145 জমাোঃ আব্দুল্লাহ-আল-

কাডফ

খান ডভলা,  ামকৃষ্ণপু , 

সুখপুকুড য়া,  ামকৃষ্ণপু , 

জ ৌগাছা, জ ৌগাছা, যশ া  - ৭৪১০

টাঙ্গাইল

146 PD0352902

0874

20146 উু্েুল খাশয়  লুনা প্রশযােয নয় , ডনেবডণ ত ,  নবাড়ী 

জ ৌ সভা/০২,  নবাড়ী ,  নবাড়ী 

,  নবাড়ী , টাঙ্গাইল - ১৯৯৭

যশ া 

147 PD0352902

0618

20147 জমাোঃ আকর্ারুজ্জামান ডেওলগাডড়, ডেওলগাডড়, 3 নং 

ওয়াি ত, জ ৌগাছা, জ ৌগাছা , 

জ ৌগাছা , যশ া  - ৭৪১০

যশ া 

148 PD0352902

3521

20148 জমাোঃ জবলাল জহাসাইন ৪৫, ইন্দ্রা, জদাহাখুলা, বাঘা  াড়া, 

বাঘা  াড়া, বাঘা  াড়া, যশ া  -

 ৭৪৭০

কক্স বাো 

149 PD03529021

1789

20149 জমাোঃ মঈন উডিন আবুশল  বাড়ী, বাটাখালী, 

ফুলর্লা, ৩ নং ওয়াি ত, ড ড ঙ্গা 

ডসডস,  কড য়া,  কড য়া, কক্স 

বাো  - ৪৭৪০

যশ া 

150 PD0352902

7341

20150 জমা: আডর্কু   হমান ২০৭, হালসা, ৮নম্ব  জদয়ড়া 

মশিল ইউডনয়ন , হালসা, সদ , 

সদ , যশ া  - ৭৪০০

কক্স বাো 

151 PD0352902

6083

20151 হাডমদুল ইসলাম ৮১২০৩,  াগডল  ডবল , 

খুটাখালী , ডুলাহাো া ,  কড য়া 

,  কড য়া , কক্স বাো  - ৪৭৪১

যশ া 

152 PD0352902

6602

20152 জমা:সাইমুম সেীব আটডলয়া , আটডলয়া, 

গঙ্গানন্দপু  , গুলবাগপু  , 

ডিক গাছা , ডিক গাছা , যশ া  

- ৭৪২০

কক্স বাো 

153 PD03529021

0109

20153 ডগয়াস উিীন ইউনুছ জমম্বাশ   বাডড়, 

হােী াড়া, ৩ নং ওয়াড়ত, 

ওয়শেডদয়া, বাশয়ডেদ, 

বাশয়ডেদ, কক্স বাো  - ৪২১৩

যশ া 

154 PD0352902

7665

20154 সালমা বুইক া (জ াড়াবাডড়), বুইক া 

(জ াড়াবাডড়), ০৫নং ওয়াি ত, 

নওয়া াড়া, অভায়নগ , 

অভায়নগ , যশ া  - ৭৪৬০

কক্স বাো 

155 PD0352902

6127

20155 জমাহােদ  ডহম উল্লাহ  ডফক উিীশন  বাড়ী , জটটং , 

হােী বাো  , হােী বাো  জটটং 

, জ কুয়া , জ কুয়া , কক্স বাো  -

 ৪৬৪১

যশ া 

156 PD0352902

7731

20156 নূরুল  ইসলাম  ােনগ  বাঁকাব ী,  ােনগ  

বাঁকাব ী,  াঁডেয়া,  াঁডেয়া, 

জক বপু , জক বপু , যশ া  - 

৭৪৫০

কক্স বাো 

157 PD0352902

7330

20157  ােীব জ ৌধু ী পুটিডবলা সড়ক, পুটিডবলা, 

কায়স্থ াড়া , ০২ নং, 

জগা কঘাটা, মশহ খালী , 

মশহ খালী , কক্স বাো  - ৪৭১০
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যশ া 

158 PD0352902

0974

20158 জমাোঃআবু সাঈদ খডড়ঞ্চা , খডড়ঞ্চা  , স্বরূ দাহ , 

স্বরূ দাহ , জ ৌগাছা , জ ৌগাছা , 

যশ া  - ৭৪১০

কক্স বাো 

159 PD03529022

273

20159 আডবদ হাসান ৯২২, জুডবলী জ াি,,  শয়ল 

জহাডমও জসন্টা ,, ৩১ নং ওয়াি ত, 

ডেড ও, জকাশর্ায়ালী , 

জকাশর্ায়ালী , কক্স বাো  - ৪০০০

যশ া 

160 PD0352902

4322

20160 জমাোঃ মডনরুজ্জামান জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, যশ া  - ১২১৯

কক্স বাো 

161 PD0352902

0280

20161 ডবেয় জদ জগা কঘাটা সড়ক , পুটিডবলা 

কায়স্থ  াড়া , ০২ নং ওয়াি ত , 

জগা কঘাটা , মশহ খালী , 

মশহ খালী , কক্স বাো  - ৪৭১০

যশ া 

162 PD0352902

9906

20162 জমাোঃ  াডহন আলম ৯৫/২,  ডিম কাফরুল, ঢাকা 

বহুভাষী সাঁটডলড  জেডনং জসন্টা , 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

ঢাকা

163 PD03529021

2970

20163 আলী জহাশসন ১/৯ (৫ম র্লা ), আডেমপু  

 লা ী, লালবাগ, ডনউ মাশকতট, 

ডনাউ মাশকতট, ডনাউ মাশকতট, ঢাকা 

- ১২০৫

বড  াল

164 PD03529021

225

20164 র্ানডেলা আক্তা জমশহদী ডভলা,   আবদানী, ৬নং 

ওয়াি ত, জবলর্লা, বড  াল সদ , 

বড  াল সদ , বড  াল - ৮২০০

ঢাকা

165 PD03529022

375

20165 জমা: আবদুল্লাহ আল 

মামুন

জমা: আবদুল্লাহ আল মামুন, 

প্রযশন: জমা: সডফকু   হমান, 

 ড বহন  াখা, প্র ান কায তালয়, 

েনর্া ব্যাংক ডলডমশটি, 

বড  াল

166 PD03529021

649

20166 জমাোঃ আডমনুল হক 

ড ফার্

েব জকয়া , ২৩৬, হাডলমা 

ম্যানসন (২য় র্লা), আগা গাঁও 

র্ালর্লা, ঢাকা।, প্রশযােয নয়, 

প্রশযােয নয়, জমাহােদপু , 

ঢাকা

167 PD0352902

6984

20167 জমাোঃ জকৌড ক আহশমদ প্রযশন-জমাোঃ ইউসুফ আলী,প্র ান 

সহকা ী,ডিশটকটিভ জেডনং 

স্কুল,ডসআইডি,  াো বাগ, ১৩ 

নং ওয়াি ত,ঢাকা ডসটি কশ তাশ  ন 

বড  াল

168 PD0352902

8812

20168 সিা  ানী জসাম  ডর্হা ,  ডর্হা , তগলা, 

ডবল্বগ্রাম, আকগলিাড়া, 

আকগলিাড়া, বড  াল - 8232

ঢাকা

169 PD0352902

3069

20169  ানু আক্তা ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

বড  াল

170 PD03529021

2379

20170 জমাোঃ খাইরুল ইসলাম সাবশি ন এ   াশ , 

 ন্দনীমহল, ৪নং জসনহাটি/ ৫নং, 

 ন্দনীমহল, ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, 

বড  াল - ৯২২১

ঢাকা

171 PD03529025

377

20171 জমাহােদ আল-আডমন ১৮৩/৭-১, জদওয়ান  াড়া, ১৫ 

নং ওয়াি ত, ঢাকা কযান্টনশমন্ট, 

ভাষানশটক, ভাষানশটক, ঢাকা - 

১২০৬

বড  াল

172 PD03529025

022

20172 জমাোঃ ওম  ফারুক ০, ডদ স্কাই  ট তহযাি এি 

কডিউটা  জেডনং জসন্টা ,, ৪১১, 

মুক্তবাংলা  ড ং কমশেক্স (৪খত 

র্লা), ডম পু , ডম পু , ডম পু , 

ঢাকা

173 PD03529022

354

20173 ফাশর্মা তুে জোহ া েব জকয়া  সাঁটডলড  জেডনং 

জসন্টা  , ২৩৬, ২য় র্লা , 

হাডলমা ম্যান ন, আগা গাঁও, 

র্ালর্লা, ঢাকা- ১২০৭।, ১৬, 



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

বড  াল

174 PD0352902

8385

20174 জমা: কামরুজ্জামান মডল্লক বাড়ী ,  কমান , ৪ 

নংওট া , মা ং , উডে পু  , 

উডে পু  , বড  াল - ৮২২২

ঢাকা

175 PD0352902

0323

20175  া ডমন আক্তা জমাোঃ আলাউডিন, ৭১/১, 

ডখলঁগাও বাডগ া (৫ম র্লা), ২৩ 

নং, ডখলঁগাও, ডখলঁগাও, 

ডখলঁগাও, ঢাকা - ১২১৯

বড  াল

176 PD03529021

1229

20176 জ শবকা সুলর্ানা নােনীন ডব/২৭,ডস/৯, মশিল কমশেক্স, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা স কাড  

কশলানী, ২৮, জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

ঢাকা

177 PD03529021

2762

20177 আহসান হাবীব ৭৪/১  ডিম কাফরুল , 

আগা গাঁও র্ালর্লা । ,  ডিম 

কাফরুল ,আগা গাঁও র্ালর্লা । , 

১৬ , জমাহােদপু  , জ শ  বাংলা 

বড  াল

178 PD0352902

3950

20178 র্াডনয়া খানম N/A, ভ সাকাঠী , বাম াইল, 

ভ সাকাঠী , উডে পু , উডে পু , 

বড  াল - ৮২২৪

ঢাকা

179 PD0352902

8892

20179 সায়মা আক্তা  শযােয নয়, ৮/ডব, েয়নাগ 

জ াি, বকড বাো , 

বকড বাো , লালবাগ, লালবাগ, 

ঢাকা - ১২১১

বড  াল

180 PD03529025

332

20180 জমা: আল-আডমন 

হাওলাদা 

ডনলয়-২, ২/এ জসশটলশমন্ট জপ্রস 

িাফ জকায়াটা , দডক্ষণ 

জবগুনবাড়ী, ২৪ নং ওয়াি ত, 

ডি.ড .আই, জর্েগাঁও, জর্েগাঁও, 

ঢাকা

181 PD03529021

255

20181 জমা: জুশয়ল হাসান প্রযশন: আবু নাডস , ভবন নং-

০৯, কক্ষ নং-১৯,  ড কল্পনা 

মন্ত্রণালয়, জ শ  বাংলা নগ , 

২৮, জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

বড  াল

182 PD0352902

6347

20182 জমাোঃ মাসুম জমাল্লা জমাল্লাবাড়ী ,  নপু  ,  নপু  , 

ডমশ্রী াড়া হাট , আকগলিাড়া, 

আকগলিাড়া, বড  াল - ৮২২১

ঢাকা

183 PD0352902

8834

20183 জমাোঃ আডর্ক উল্লাহ জেযাডর্ কম তাড য়াল জসন্টা  ডব-

93 4র্থ ত  র্লা মাডলবাগ জ ৌধু ী 

 াড়া ঢাকা-1219   , জেযাডর্ 

কম তাড য়াল জসন্টা , মাডলবাগ, 

বড  াল

184 PD0352902

0700

20184 জমাোঃ োহাঙ্গী  মৃ া জহাডড নং ৬০,  ড ফাবাদ, ০৬ 

নং ওয়াি ত,  ড ফাবাদ, জগৌ নদী, 

জগৌ নদী, বড  াল - ৮২৩২

ঢাকা

185 PD0352902

4520

20185 কােল আক্তা জ খ খডব  ডময়া, ১৫ নং নর্থ ত ব্লক 

হল জ াি, বাংলাবাো , ঢাকা-

১১০০., সূোপু , সূোপু , 

সূোপু , সূোপু , ঢাকা - ১১০০

বড  াল

186 PD0352902

0633

20186 জমাোঃ  াহাদার্ জহাশসন 

নাঈম

বাডড়: ১৪৭, ওয়াটা  ওয়াকাস ত 

জ াি,  কবাো ,  কবাো , 

লালবাগ, লালবাগ, বড  াল - 

১২১১

ঢাকা

187 PD0352902

0412

20187 মুক্তা আখর্া বাসা নং- ১১, জ াি নং-০৬, নবী 

নগ  হাউডেং , জমাহােদপু  , 

৩৩ নং ওয়াি ত , জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

বড  াল

188 PD03529022

484

20188 জমাোঃ  াশসল স দা স দা  বাড়ী, ০১ নম্ব  সড়ক, দোঃ 

জমাড়াকাঠী , বাম াইল, 

জমাড়াকাঠী , উডে পু , উডে পু , 

বড  াল - ৮২২৪

ঢাকা

189 PD03529025

396

20189 কল্পনা আখর্া ১১৫/৩ ইব্রাডহমপু , ইব্রাডহমপু , 

১৬, ঢাকা কযান্টনশমন্ট , কাফরুল 

, কাফরুল , ঢাকা - ১২০৬



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

বড  াল

190 PD0352902

9699

20190 সানডেদা োহান ডমতু পূব ত  হমর্পু  কােী বাড়ী, পূব ত 

 হমর্পু , 6 নং মা ব া া 

ওয়াি ত নং 9 নং, কযাশিট 

কশলে, বাবুগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, 

ঢাকা

191 PD0352902

3867

20191 জমা: জনওয়াে   ীফ ৯৫/২, ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  

জেডনং জসন্টা , ,  ডিম কাফরুল, 

আগা গাঁও র্ালর্লা, জ শ  

বাংলা নগ ,  জমাহােদপু ,  

বড  াল

192 PD0352902

7548

20192 জমাোঃ জ োউল কড ম মৃ তা বাডড়, দডক্ষণ    আই া, 

 াশয়স্তাবাদ ,  াশয়স্তাবাদ , 

বড  াল সদ , বড  াল সদ , 

বড  াল - 8200

ঢাকা

193 PD0352902

6420

20193 জমাোঃ ইম ান জহাশসন বাসা নং-এ/৩, সড়ক নং-ডব/১, , 

ইিান ত হাউডেং, প্রশেক্ট-২, 

দডক্ষণ কল্যাণপু , দারুসসালাম , 

১০ নং ওয়াি ত, ডম পু , 

বড  াল

194 PD0352902

3003

20194 জমাোঃ সাইদুল ইসলাম 

খান

না,  াঁদ া া,  াঁদ া া,  াঁদ া া, 

বাবুগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, বড  াল - 

৮২১২

ঢাকা

195 PD03529021

2065

20195 খাশলদ সাইফুল্লাহ্ বাডড়: ২০১২, ব্লক: ডি, 

জম ােনগ , ওয়াি ত নং: ৬০, 

জম ােনগ , কদমর্লী, 

কদমর্লী, ঢাকা - ১২৩৬

বড  াল

196 PD0352902

8004

20196 কােল ক েঙ্গল ডট্ট, েঙ্গল ডট্ট, 

মাডহলাড়া, ডবল্লগ্রাম, জগৌ নদী, 

জগৌ নদী, বড  াল - ৮২৩২

ঢাকা

197 PD03529021

1275

20197 োড ন ইয়াসডমন HOUSE-58, ROAD-

01, BADALDI, 

HORIRAMPUR, 

BADALDI, TURAG, 

বড  াল

198 PD03529021

1646

20198 টিপু আহশমদ জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩,, জ ৌধু ী াড়া, মাডলবাগ, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

বড  াল - ১২১৯

ঢাকা

199 PD03529025

204

20199 ফা োনা ইয়াসডমন ৮০/১ -ডি, ০৯ নং ডহ াডিল 

গডল, কদমর্লা, ০৫ নং, 

বাসাশবা, সবুেবাগ, সবুেবাগ, 

ঢাকা - ১২১৪

বড  াল

200 PD0352902

3063

20200 সুমন কুমা  বাকড় ডদ সান সাটঁডলড  এি 

কডিউটা  প্রড ক্ষণ ইনডিটিউট, 

বাড়ী-12, জ াি-01, জসন াড়া 

 ব তর্া, 14 ওয়াি ত, ডম পু , 

ঢাকা

201 PD03529021

2116

20201 লাডময়া আক্তা  ডলো বাসা-১০৪, প্যাড স জ াি, 

প্যাড স জ াি, ডম পু  ২, 

ডম পু , ডম পু , ঢাকা - ১২১৬

বড  াল

202 PD03529021

0466

20202 অপূব ত ডমস্ত্রী  ডিম আলর্া, আলর্া, 

বানা ী াড়া,  াশয় হাট, 

বানা ী াড়া, বানা ী াড়া, 

বড  াল - ৮৫৩০

ঢাকা

203 PD03529022

690

20203 আ াফার্ জহাশসন আকা ১১৬, নূ  মহল,  সুলপু , ৬১, 

দডনয়া, যাোবাড়ী, যাোবাড়ী, 

ঢাকা - ১২৩৬

বড  াল

204 PD0352902

0797

20204  াশবয়া আক্তা  ডমডল  াঢ়ী বাড়ী, নয়নপু , ১১নং 

 ানপু  ইউডনয়ন,  ানপু , 

জমশহডন্দগঞ্জ, জমশহডন্দগঞ্জ, 

বড  াল - ৮২৭০

ঢাকা

205 PD0352902

6865

20205 খাডদোতুল জকাব া বাসা-৫২, ব্লক-ই, জ াি নং-০৬, 

জসক ন-০১,, ডম পু -০১, 

ডম পু , ডম পু , ডম পু  , 

ডম পু  , ঢাকা - ১২১৬



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

বড  াল

206 PD03529025

132

20206 জমা: কামরুল ইসলাম বাড়ী নং-১৬ , ব্লক-ডব, 

কােী গাও, মাতুয়াইল, 

মাতুয়াইল , যাোবাড়ী , 

যাোবাড়ী , বড  াল - ১৩৬২

ঢাকা

207 PD03529025

510

20207 জমাোঃ মাহমুদুল হাসান প্রযশন, োডকয়া সুলর্ানা, স্বাস্থয 

প্রশকৌ ল অড দপ্ত , ১০৫-১০৬, 

মডর্ডিল, মডর্ডিল, ডদলকু া, 

মডর্ডিল, মডর্ডিল, ঢাকা - 

বড  াল

208 PD0352902

4784

20208 উশে হাফসা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , ২৩, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

বড  াল - ১২১৯

ঢাকা

209 PD03529025

120

20209 জমাোঃ আ ফান হাবীব 

সডেব

৯৫/২ ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  

জেডনং জসন্টা ,  ডিম কাফরুল, 

২৮ নং ওয়াি ত, আগা গাঁও, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

বড  াল

210 PD03529021

043

20210 জমাোঃ ফেলুল কড ম ছা ড়া  ড ছশন রুম নং-০২, 

োটিনাম কশলানী, ১১, ডেড ও, 

খাডল পু , খাডল পু , বড  াল - 

৯০০০

ঢাকা

211 PD0352902

8630

20211 জমাোঃ হুমায়ুন কবী ৪/৬, ডব-৭,ডম পু  ঢাকা-১২০৭, 

ইিাণ ত হাউডেং (জপ্রাশেক্ট-২), 

২০৪ দডক্ষণ কল্যাণপু , ১০, 

জমাহােদপু , দারুস্ সালাম, 

বড  াল

212 PD03529021

451

20212 জমাোঃ  ডফকুল ইসলাম ৪২/২-এ,, পূব ত-হােী াড়া, ২৩ 

ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, বড  াল - ১২১৯

ঢাকা

213 PD03529021

584

20213 জমাোঃ সাইফুল ইসলাম ৮৪৪, পূব ত জ ওড়া াড়া, কাফরুল, 

ডম পু , ডম পু , ডম পু , 

ডম পু , ঢাকা - ১২১৬

বড  াল

214 PD03529021

1557

20214 জমাোঃ সাহাবুডিন খান ডব-৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া ,, 

ডখলগাঁও র্ালর্লা, ২৩ নং 

ওয়াি ত, ঢাকা উত্ত , ডখলগাঁও, 

 ামপু া,  ামপু া, বড  াল - 

ঢাকা

215 PD03529021

2249

20215  াশবয়া ডসকদা প্রযশন- জমাোঃ েসীম উডিন, 

ব্যডক্তগর্ কম তকর্তা, অর্থ তকনডর্ক 

সিকত ডবভাগ, ব্লক নং-৭, কক্ষ 

নং- ২৩,, অর্থ তকনডর্ক সিকত 

বড  াল

216 PD03529021

2460

20216 অনুকুল বাকড় ডকশ া  কডিউটা , র্থানা জ াি, 

কাঠুড য়া, আগানগ , জক াণীগঞ্জ, 

জক াণীগঞ্জ, জক াণীগঞ্জ, বড  াল 

- 1310

ঢাকা

217 PD03529021

628

20217 জমাোঃ ফেশল  াডব্ব এফ-২৩/৩৫,,  নামা জগিা,, 

ওয়াি ত নং-৯ ,, সাভা , সাভা  , 

সাভা  , ঢাকা - ১৩৪০

বড  াল

218 PD0352902

0149

20218 জমাোঃ ড মন প্রেশন- জমাোঃ  াহীন আলম,  , 

সু াড নশটনশিন্ট, , 

মহা ড  ালশক  কায তালয়,,  

তবশদড ক সাহায্যপুি প্রকল্প 

ঢাকা

219 PD03529021

0634

20219 জ খ সািাম জহাশসন মািা  বাড়ী, হড  কুল, যন্ত্রাইল, 

নবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, 

ঢাকা - ১৩২০

বড  াল

220 PD03529021

1481

20220 জমা: আল আডমন এ টাই  ৮/৯ , জোড়াশগট ডস 

এি ডব কশলাডন, ১৬, ডেড ও , 

জসানািাঙ্গা, জসানািাঙ্গা, 

বড  াল - ৯০০০

ঢাকা

221 PD0352902

8459

20221  া ডমন সুলর্ানা ৩/এ-২৩, সডলমুল্লাহ্ জ াি, 

জমাহােদপু , ঢাকা, সডলমুল্লাহ 

জ াি, ৩১ নং ওয়াি ত, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

বড  াল

222 PD0352902

3820

20222 জমা: আল আডমন লাইন নং ০৬, রুম নং ১২, 

ডক্রশসন্ট  াকা কাশলানী, ৮ 

ওয়তাি, খুলনা ডেড ও, 

খাডল পু , খাডল পু , বড  াল - 

ঢাকা

223 PD03529022

421

20223 জমা: আল-আডমন খান কযান্টনশমন্ট জবাি ত অডফস, ঢাকা 

কযান্টনশমন্ট, ঢাকা কযান্টনশমন্ট, 

ঢাকা কযান্টনশমন্ট, ঢাকা 

কযান্টনশমন্ট, ঢাকা কযান্টনশমন্ট, 

বড  াল

224 PD0352902

3562

20224 জমাহােদ  াডকব হাসান ও/১১, ৩য় র্লা, নু োহান জ াি, 

নু োহান জ াি, ৩১ নং, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , বড  াল - ১২০৭

ঢাকা

225 PD03529021

650

20225 র্ামান্না আক্তা এফ-২৩/৩৫,,  নামা জগিা,, 

ওয়াি ত নং-৯ ,, সাভা , সাভা  , 

সাভা  , ঢাকা - ১৩৪০

বড  াল

226 PD03529021

3145

20226 জমৌড  র্াডনয়া জমৌ নয়াবাড়ী, মুডি র্াল্লুক, েল্লা, 

মুডি র্াল্লুক, উডে পু , 

উডে পু , বড  াল - 8222

ঢাকা

227 PD0352902

4653

20227 জমাোঃ মাহবুবু   হমান প্রযশন, জমাোঃ মাহবুবু   হমান , 

২৩২/১৮- হয র্  াহোলাল 

জ াি,   াড়ািগাই  নতুন  াড়া, 

মাতুয়াইল,  াড়ািগাই  , 

বড  াল

228 PD03529021

1968

20228  ডহদুল ইসলাম হাওলাদা  বাডড়, কাডলহার্া, 

বাম াইল, বাম াইল, উডে পু , 

উডে পু , বড  াল - ৮২২০

ঢাকা

229 PD03529021

2002

20229 জমাোঃ জসালায়মান জমাোঃ আব্দুল বাশ ক , বাটুডল, 

সাশনা া ইউডনয়ন  ড ষদ , 

কালামপু ,  াম াই ,  াম াই , 

ঢাকা - 1351

বড  াল

230 PD0352902

0016

20230  াহাদাৎ জহাশসন খান ১৩৪৯, মুলাদী, ০৪, মুলাদী, 

মুলাদী, মুলাদী, বড  াল - ৮২৫০

ঢাকা

231 PD0352902

6441

20231  াডকরুল ইসলাম বাসা : 151, ফ্লযাট : ডব/2, , 

মুডক্তহাউডেং, দডক্ষণ ীশ  বাগ , 

ডম পু ,, 13, ডম পু , ডম পু , 

ডম পু , ঢাকা - 1216

বড  াল

232 PD0352902

0918

20232 সুমন ডময়া ডব া কাডন্দ, ডব া কাডন্দ, ০১ 

নং  ডব া কাডন্দ, ডব া কাডন্দ, 

বানা ী াড়া , বানা ী াড়া , 

বড  াল - ৮৫৩০

ঢাকা

233 PD0352902

6587

20233 জমাোঃ মাঈন উডিন ৪৪০/৩/এ, (ফ্লাট নং- ৫০২), 

 ডিম জ ওড়া াড়া, ওয়াি ত নং- 

১৪, ডম পু , ডম পু , ডম পু , 

ঢাকা - ১২১৬

বড  াল

234 PD03529021

1938

20234 জমশহডদ হাসান  ড ফুল ইসলাম প্র াসডনক 

কম তকর্তা, ৯১, ৯নং ওয়াি ত, 

ডেড ও, মডর্ডিল, মডর্ডিল, 

বড  াল - ১০০০

ঢাকা

235 PD03529021

694

20235 জমা:ইম ান জহাশসন 

জ ৌধু ী

৮/৮ ডখলগাঁও গভ: িাফ 

জকায়াট তাস, ডখলগাঁও , ০১, 

ডখলগাঁও,ঢাকা, ডখলগাঁও , 

ডখলগাঁও , ঢাকা - ১২১৯

বড  াল

236 PD03529021

1710

20236 মুক্তা জসাশমর্ত ভবন, লুৎফ   হমান 

সড়ক, বাডঘয়া, ১৯ নং ওয়াি ত, 

কাড পু , বড  াল সদ , 

বড  াল সদ , বড  াল - ৮২০৫

সংশ াড র্

ঢাকা

237 PD0352902

4188

20237 এস এম জর্ৌডফকুল 

ইসলাম

৩৮ , মধ্য মাদা শটক, ৪ নং, 

বাসাশবা, সবুেবাগ, সবুেবাগ, 

ঢাকা - ১২১৪



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

বড  াল

238 PD0352902

4191

20238 জমাোঃ ইমন মডল্লক প্রযশনোঃ জমাোঃ হারুন মডল্লক, বাদল 

 াড়া,   ামডি, বাদল  াড়া, 

বাশক গঞ্জ, বাশক গঞ্জ, বড  াল -

 ৮২৮১

ঢাকা

239 PD0352902

9196

20239 জসাডনয়া আক্তা ৯২৩, সা াপু  জগাশ   বাড়ী, 

বনগাঁও, নগ শকািা, সাভা , 

সাভা , ঢাকা - ১২১৬

বড  াল

240 PD03529021

1175

20240 জমাোঃ সুেন খাঁন ৯১/২, হােী গডল (পু ার্ন 

খানকা) ,  ডিম আগা গাঁও, 

২৮, জমাহােদপু , জ শ বাংলা 

নগ , জ শ বাংলা নগ , বড  াল 

ঢাকা

241 PD0352902

8096

20241 মাকসুদা আক্তা ডবডডং নং-৭১, ফ্লযাট ১১/এ,  

ইস্কাটন জ াি , সড ব জকায়াট তা  

ভবন, ১৯নং ওয়াি ত , ঢাকা 

ডেড ও ,  মনা ,  মনা , ঢাকা - 

বড  াল

242 PD0352902

8602

20242  াডকবুল ইসলাম ভবন নং-১৩, রুম নং-২৪ , জ শ  

বাংলা নগ , জ শ  বাংলা নগ , 

জ শ  বাংলা নগ , জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , বড  াল - ১২০৭

ঢাকা

243 PD0352902

6935

20243 জেি.এম. সাইফু  

 হমান

১৫১/৩৯, মুডক্ত হাউডেং, দডক্ষন 

 ীশ  বাগ, ১৩ নং ওয়াি ত, 

ডম পু , ডম পু , ডম পু , ঢাকা -

 ১২১৬

বড  াল

244 PD0352902

7220

20244 সাইদুল ইসলাম স দা  বাড়ী , দডক্ষন সার্লা , 

সার্লা , সার্লা , উডে পু  , 

উডে পু  , বড  াল - 8242

ঢাকা

245 PD03529022

714

20245 জমা. মডফজুল ইসলাম ৩৩৪, পূব ত নাখাল াড়া, 

নাখাল াড়া, জর্েগাও, 

জর্েগাও, জর্েগাও, ঢাকা - 

১২১৫

বড  াল

246 PD0352902

0687

20246 জমা: মাকুল স দা স দা  বাডড় , দডক্ষণ কড়াপু  , 

১ নং  ায়া া া কড়াপু  

ইউডনয়ন, ৩ নং ওয়াি ত ,  াঁ গাঁও 

, ডবমান বন্দ  , ডবমান বন্দ  , 

ঢাকা

247 PD0352902

7754

20247 র্াসডলমা আক্তা প্রযশন : জমাহােদ মডন  জহাশসন, 

ব্যডক্তগর্ কম তকর্তা, েন ডবভাগ, 

বঙ্গভবন িাকঘ , মডর্ডিল, 

মডর্ডিল, ঢাকা - 1222

বড  াল

248 PD0352902

4616

20248 জমাোঃ জগালাম মাওলা প্রযশনোঃ জমাোঃ জমাক্তা  আলী 

মডল্লক, মুডি র্াল্লুক, েল্লা, 

মুডি র্াল্লুক, উডে পু , 

উডে পু , বড  াল - ৮২২২

ঢাকা

249 PD0352902

7497

20249 আশয় া োহান প্রশযােয নয় ।,  া শগিাড য়া , 

শুভাঢযা ,  া শগিাড য়া , 

জক াডনগঞ্জ, জক াডনগঞ্জ, ঢাকা - 

১৩১০

সংশ াড র্

বড  াল

250 PD0352902

9419

20250 কাওছা  ফডক ফডক  বাড়ী, মডহষাদী, 5 নং 

 হমর্পু , 2 নং ওয়াি ত, 

 হমর্পু , বাবুগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, 

বড  াল - 8211

ঢাকা

251 PD0352902

8006

20251  া মীন আক্তা ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  জেডনং 

জসন্টা , ৯৫/২,  ডিম কাফরুল, 

আগা গাঁও র্ালর্লা, ১৬ নং 

ওয়াি ত, জমাহােদপু , জ শ  

বড  াল

252 PD03529021

2831

20252 জর্াফাশজ্জল জহাশসন জর্    , জর্    , ০৬, মুলাদী , 

মুলাদী , মুলাদী , বড  াল - 

৮২৫০

ঢাকা

253 PD03529021

2538

20253 িাশ ার্থী আক্তা  নুপু জ াি নং-১৪, জলন- ১৫/১, 

এডভডনউ-০৫, ব্লক ডস, জসক ন-

১১,  ল্লবী , ০৩ নং ওয়াি ত, 

ডম পু  , ডম পু  , ডম পু  , 



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

বড  াল

254 PD0352902

3956

20254 এনামুল ৩১৪/ডস, ডখলগাঁও,  ০১ , 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

বড  াল - ১২১৯

ঢাকা

255 PD03529022

387

20255 আশয় া আক্তা  আডখ ১৪৪/৩/ক, ফ্লাট নং ডব-২,, 

 ীশ  বাগ,, ১৩, ডম পু -2,, 

ঢাকা, ঢাকা, ঢাকা - ১২১৬

বড  াল

256 PD03529021

329

20256 জমাোঃ জমশহদী হাসান ৪২/২-এ, , পূব ত-হােী াড়া , ২৩ 

ওয়াি ত , ডখলগাঁও , ডখলগাঁও , 

ডখলগাঁও , বড  াল - ১২১৯

ঢাকা

257 PD0352902

0508

20257 জমশহদী হাসান বাডড় নং-২, জ াি নং-১/১, ফ্লযাট 

নং-ডব১, ব্লক-খ, ড ডস-কাল া  

হাউডেং জসাসাইটি, ৩০, 

জমাহােদপু , আদাব , আদাব , 

বড  াল

258 PD0352902

0916

20258 জমাোঃ মঞ্জু   হমান ১৭/১, গ্রীনশ াি িাফ জকায়াট তা , 

গ্রীনশ াি িাফ জকায়াট তা , ঢাকা-

১৭, ডনউমাশকতট,  ানমডি, 

 ানমডি, বড  াল - ১২০৫

ঢাকা

259 PD0352902

8597

20259 োন্নাতুল জফ দাউস সুমা ইউ/১৮, নূ োহান জ াি, ব্লক-ডি, 

জমাহােদপু , ৩১, জমাহােদপু , 

ঢাকা দডক্ষন ডসটিকশ তাশ  ন , 

ঢাকা দডক্ষন ডসটিকশ তাশ  ন , 

বড  াল

260 PD0352902

6603

20260  া ডমন আক্তা  ডলমা ০, ডদ স্কাই  ট তহযাি এি 

কডিউটা  জেডনং জসন্টা ,, ৪১১, 

মুক্তবাংলা  ড ং কমশেক্স (৪খত 

র্লা), ডম পু -১, ডম পু ,  াহ 

ঢাকা

261 PD03529021

1601

20261 সালমা আক্তা ১৮৬/৪, মুিা, উত্ত  খান, 

উত্ত খান মাো , ঢাকা, ঢাকা, 

ঢাকা - ১২৩০

ঢাকা

262 PD0352902

9070

20262 জমাোঃ র্ড কুল ইসলাম উত্ত  আলালপু , উত্ত  

আলালপু ,  বারুয়াখালী , 

খাশনপু  , নবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, 

ঢাকা - ১৩২১

ঢাকা

263 PD0352902

6412

20263 সালমা আক্তা ডে-৯০/এফ-৩, (আইডিয়াল 

জোন), এ.ডে.ডব কশলানী, ১০ নং 

, ডেড ও, মডর্ডিল, মডর্ডিল, 

ঢাকা - ১০০০

বড  াল

264 PD0352902

4182

20264 জমাোঃ মাহাফুে খাঁন ১২/এ  লা ী স কা ী কশলানী, 

আডেমপু , ২৬, ডনউমাশকতট, 

লালবাগ, লালবাগ, বড  াল - 

৮৪২০

ঢাকা

265 PD03529021

2236

20265 র্ানভী  আহশমদ ১৮৭১,  সুলবাগ, জ াি নং-২, 

বাড়ী নং-৩২, ডেয়া স্ম ণী  

জ াি, কদমর্লী, ঢাকা-১২৩৬, 

দডক্ষণ দডনয়া,  সুলবাগ, দডনয়া, 

বড  াল

266 PD03529021

0052

20266 আবু  ায়হান মাসুদ আকন বাডি়, বড় তভৎস ,  াখা , 

 াখা , বানা ী  াড়া, বানা ী 

 াড়া, বড  াল - ৮৫৩১

ঢাকা

267 PD0352902

7679

20267 রুডেনা ২৮/১, ইডন্দ া জ াি, জদাকান নং- 

০৬, (জলাব জসন্টা ), জর্েগাঁও, 

ঢাকা। , ২৮/১, ইডন্দ া জ াি, ২৭, 

জর্েগাঁও, র্থানা: জ শ বাংলা 

বড  াল

268 PD0352902

3185

20268 জমা: মহডসন জহাশসন জব াড  বাডড়, জহাডডং নং-১২৮,, 

ডুমুড য়া, বাই া ী, বাই া ী, 

বানা ী াড়া, বানা ী াড়া, 

বড  াল - ৮৫৩০

ঢাকা

269 PD03529021

1296

20269 ইসমার্ োহান HOUSE-42, BLOCK-

B, BAUNIA, 

HORIRAMPUR, 

BADALDI, TURAG, 



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

বড  াল

270 PD0352902

4216

20270 মাহমুদা আক্তা  জমৌসুমী জদশহ গডর্, জদশহ গডর্, 

জদশহ গডর্, জদশহ গডর্, বাবুগঞ্জ, 

বাবুগঞ্জ, বড  াল - ৮২০০

ঢাকা

271 PD0352902

7083

20271 জমাোঃ হান্নান জদওয়ান বাড়ী-৬০৭, দুডনগ্রাম 

(দডক্ষণ  াড়া), বাডলয়া, নবগ্রাম 

বাো ,  াম াই ,  াম াই , 

ঢাকা - ১৮০০

বড  াল

272 PD0352902

3098

20272 জমাোঃ জ োউল কড ম 

বাবলু

প্রশযােয নয়, কালনা, নলড ড়া, 

হাডে াড়া, জগৌ নদী, জগৌ নদী, 

বড  াল - ৮২৩০

ঢাকা

273 PD0352902

6421

20273 ঊশেকুলসুম সাগড কা প্রশযােয নয় , ৩৯৯/১, বড়ুয়া 

লঞ্জনী  াড়া , দডক্ষণ খান ০৭নং 

ওয়াি ত , বড়ুয়া , ডখলশক্ষর্ , 

ডখলশক্ষর্ , ঢাকা - ১২২৯

বড  াল

274 PD0352902

7638

20274 জমা: হাননান ডময়া জছাট  ঘুনার্থপু , জছাট 

 ঘুনার্থপু , ১৩নং  াদ্রীড বপু , 

জফা কাডনয়া, বাশক গঞ্জ, 

বাশক গঞ্জ, বড  াল - ৮২৮২

ঢাকা

275 PD03529021

1937

20275 জমাোঃ মু ডফকু   হমান বাডড় নং-জেযাডর্ কমাড তয়াল 

জসন্টা , ডব-৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী 

 াড়া, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ঢাকা - ১২১৯

বড  াল

276 PD03529022

489

20276 জমাোঃ জকৌড ক ইসলাম সুলর্ানা মডঞ্জল,  ডহদ জমশহদী 

সড়ক, ডস.এি.ডব জ াশি  পূব ত 

 াশ , ১৪ নং ওয়াি ত, বড  াল 

সদ , বড  াল সদ , বড  াল 

ঢাকা

277 PD03529021

182

20277 জমাছাোঃ আ  াফুন নাহা  

ডবর্থী

জমাোঃ  াডেব ড কদা , 

মডকমপু , ০১ নং ওয়াি ত, 

বাড ন্দা বাো ,  াম াইল, 

 াম াইল, ঢাকা - ১৯৩৯

বড  াল

278 PD0352902

4004

20278 জমা:  াওন জহাশসন ৫৭৬, দডক্ষন লামছড়ী, 

  বাডড়য়া,   বাডড়য়া, বড  াল 

সদ , বড  াল সদ , বড  াল - 

৮২০০

ঢাকা

279 PD0352902

9689

20279 কামরুন নাহা প্রযশন-কামরুন নাহা , িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ৬৪, 

ডি. আই.টি জ াি (৩য় র্লা), পূব ত 

হােী াড়া,  ামপু া, ঢাকা, পূব ত 

বড  াল

280 PD03529022

823

20280 জকয়া সাওোল ৫৮/১৯/ডি, উত্ত  মুগদা  াড়া , ৬ 

, বাসাশবা, মুগদা , মুগদা , 

বড  াল - ১২১৪

ঢাকা

281 PD0352902

4335

20281 নুস াতুন ডদলা া ডলো প্রযশন জমাোঃ োলাল উডিন, 

অর্থ তশনডর্ক সিকত ডবভাগ, 

অর্থ তমন্ত্রণালয় , প্র াসন-১ 

অড  াখা, ব্লক-১০, কক্ষ-২৪, 

বড  াল

282 PD0352902

7254

20282 জ াডেনা আক্তা কডব াে বাড়ী, বাশহ     ক্ষুদ্র 

কাঠী, জদশহ  গডর্, বাশহ     

ক্ষুদ্র কাঠী, বাবুগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, 

বড  াল - ৮২১০

ঢাকা

283 PD0352902

7916

20283 নুরুন্নাহা 5 নং, হ নার্থ জঘাষ জলন, 28, 

জ াস্তা, লালবাগ, লালবাগ, ঢাকা -

 1211

বড  াল

284 PD0352902

7280

20284 আবুল কালাম   ীফ বাড়ী, বাশহ     ক্ষুদ্র 

কাঠী, জদশহ  গডর্, বাশহ     

ক্ষুদ্র কাঠী, বাবুগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, 

বড  াল - ৮২১০

ঢাকা

285 PD0352902

9051

20285 মাহাবুব হাসান সম্রাট জমাোঃ আব্দুল গডন জমাল্লাহ , 

কুড়ার্লী, ডক্ষলশখর্, ডক্ষলশখর্, 

বাড্ডা , বাড্ডা , ঢাকা - 1229



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

বড  াল

286 PD0352902

7217

20286 সডহদুল ইসলাম হাওলাদা  বাড়ী, বাশহ     ক্ষুদ্র 

কাঠী, জদশহ  গডর্, বাশহ     

ক্ষুদ্র কাঠী, বাবুগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, 

বড  াল - ৮২১০

ঢাকা

287 PD03529021

2424

20287 কামরুন নাহা ডব ১৬/১, ব্যাংককশলানী জ াি, 

ব্যাংককশলানী , ০৫, সাভা , 

সাভা , সাভা , ঢাকা - ১৩৪০

বড  াল

288 PD03529021

1756

20288 জমা: আড ফু   হমান ডনলুফা মডঞ্জল, উত্ত  কাং ী, 

জ ালক,  ামু া, উডে পু , 

উডে পু , বড  াল - ৮২২১

ঢাকা

289 PD0352902

0832

20289 জমাোঃ  াশ দুল ইসলাম প্রযশন: আবু র্াশহ , ক  

 ড দ তক,  ক  সাশকতলোঃ ২৩০, 

ক  অঞ্চলোঃ ১১, ৯ জসগুনবাডগ া,  

ঢাকা-১০০০,  মনা, ৪, 

বড  াল

290 PD0352902

3726

20290 জমাসাোঃ কল্পনা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, বড  াল - ১২১৯

ঢাকা

291 PD0352902

7324

20291  াডমর্া আক্তা ৪৪০/৩/এ, (ফ্লাট নং- ৫০২), 

 া লা স্ব ণী,  ডিম 

জ ওড়া াড়া, ওয়াি ত নং- ১৪, 

ডম পু , ডম পু , ডম পু , ঢাকা -

বড  াল

292 PD0352902

4644

20292 জ খ জমশহদী আহশমদ জ খ মডঞ্জল, জহাং- ০৮৫২, খান 

সড়ক, আমর্লা, দোঃ আশলকান্দা , 

১৩, বাড  াল সদ , বাড  াল 

সদ , বাড  াল সদ , বড  াল - 

ঢাকা

293 PD0352902

4237

20293 ফাশর্মা আক্তা ৮৯/১৩,  লপু  , ৪৯নং ওয়াি ত , 

যাোবাড়ী , যাোবাড়ী , যাোবাড়ী 

, ঢাকা - ১২০৪

বড  াল

294 PD0352902

0901

20294 জমাোঃ র্ড কুল ইসলাম ডব া  কাডন্দ, ডব া  কাডন্দ, ০১ 

নং  ডব া  কাডন্দ, ডব া  কাডন্দ, 

বানা ী  াড়া , বানা ী  াড়া , 

বড  াল - ৮৫৩০

ঢাকা

295 PD03529021

0532

20295 জমাোঃ নাডেব উল্লাহ জেযাডর্ কম তাড য়াল জসন্টা  ডব-

93 মাডলবাগ জ ৌধু ী  াড়া ঢাকা-

1219   , মাডলবাগ, মাডলবাগ, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

বড  াল

296 PD0352902

8821

20296 জমাসাোঃ সডনয়া আক্তা হাডকম োো, কাট ডট্ট জ াি, ৯ 

নং ওয়াি ত, বড  াল, বড  াল, 

বড  াল, বড  াল - ৮২০০

ঢাকা

297 PD03529022

438

20297 নাডদয়া  হমান ২৮৪/এই /আই, ফ্লাট এ/৮, 

বাংলা সড়ক,  াশয়  বাো , ১৪ 

নং, ডেগার্লা, হাো ীবাগ, 

হাো ীবাগ, ঢাকা - ১২০৯

বড  াল

298 PD0352902

7209

20298 জমাোঃ েডহরুল ইসলাম হাওলাদা  বাড়ী, বাশহ     ক্ষুদ্র 

কাঠী, জদশহ  গডর্, বাশহ     

ক্ষুদ্র কাঠী, বাবুগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, 

বড  াল - ৮২১০

ঢাকা

299 PD03529021

2917

20299 ড মুল আক্তা ৪৮ ,  ডিম আগা গাঁও, 

জমাহােদপু , জমাহাোদপু  

হাউডেং, জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , ঢাকা - ১২০৭

বড  াল

300 PD03529021

2761

20300 জমাোঃ সাইদুল ইসলাম জেযাডর্ কম তাড য়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী  াড়া, ২৩ 

নং, ডখলগাঁও,  ামপু া,  ামপু া, 

বড  াল - ১২১৯

ঢাকা

301 PD0352902

4943

20301 সাহা া খাতুন ০১,  কাঁঠালডদয়া , ডুমনী , বড় 

জব াইদ, ভাটা া, ভাটা া, ঢাকা - 

১২১২



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

বড  াল

302 PD0352902

9933

20302 কােী ওয়াশহদুজ্জামান ২০৬, উত্ত  কােলাকাঠী , ০৬ নং 

ওয়াি ত, কােলাকাঠী , বাশক গঞ্জ, 

বাশক গঞ্জ, বড  াল - ৮২৮০

ঢাকা

303 PD03529021

2176

20303 ডমোনু   হমনা প্রযশন: জমাোঃ নেরুল ইসলাম 

(ড ও), শ্রম আ ীল োইবুনাল, 

৪৩, আঞ্জুমান মডফদুল ইসলাম 

জ াি, কাক াইল, ঢাকা-১০০০।, 

বড  াল

304 PD03529022

458

20304 ফা োনা আক্তা   া ডড় ফ্লযাট নং-১৭০৫, ভবন নং-০১, 

এডেডব কশলানী, মডর্ডিল, 

ঢাকা।, এডেডব কশলানী, 

মডর্ডিল, ডদলকু া টিএসও, 

ঢাকা

305 PD03529025

329

20305 ফাওডেয়া বু  া প্রযশনোঃ জমাোঃ েডসম উডিন, 

বাড়ী-২৪০/এই , োশক  জ াি, 

পূব ত  ামপু া, , ২২ নং ওয়াি ত, 

ডখলগাঁও,  ামপু া,  ামপু া, 

বড  াল

306 PD0352902

6229

20306 জমাোঃ মহডসন জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা  ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী  াড়া, ২৩, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

বড  াল - ১২১৯

ঢাকা

307 PD0352902

4449

20307 মশনায়া া আক্তা  জমঘলা প্রযশন জমাোঃ োলাল উডিন, 

অর্থ তকনডর্ক সিকত ডবভাগ, 

অর্থ তমন্ত্রণালয় , প্র াসন-১ 

অড  াখা, ব্লক-১০, কক্ষ নং-২৪, 

বড  াল

308 PD0352902

9968

20308  ডল আক্তা ১৯১, আলহাজ্ব জমাহােদ আব্দুল 

 ড দ মডঞ্জল (ডন র্লা), 

আহশমদ নগ ,  াইক াড়া, ১২, 

ডম পু -২, ডম পু , ডম পু , 

ঢাকা

309 PD0352902

9926

20309 জমাোঃ োমাল জহাশসন ২২,১/এ, নবীনগ  হাউডেং , 

জমাহােদপু  , জমাহােদপু  , 

জমাহােদপু  , জমাহােদপু  , 

ঢাকা - ১২০৭

বড  াল

310 PD0352902

8494

20310 সানডেদা আলম স্বণ তা মডেদ মািা  বাডড়, মধ্য 

  আই া,  াশয়স্তাবাদ , 

 াশয়স্তাবাদ , বড  াল সদ , 

বড  াল সদ , বড  াল - ৮২০০

ঢাকা

311 PD0352902

0191

20311 ডস াজুম মুডন া ৬৩৬/২, মডনপু , ১৩ নং, 

ডম পু , ডম পু , ডম পু , ঢাকা -

 ১২১৬

বড  াল

312 PD03529021

2841

20312 আোঃ ছালাম কচুয়া সড়ক, কচুয়া, জ ালক, 

জ ালক, উডে পু , উডে পু , 

বড  াল - ৮২৩৩

ঢাকা

313 PD0352902

7901

20313  াডকলা খানম 5 নং, হ নার্থ জঘাষ জলন , 28, 

জ াস্তা, লালবাগ, লালবাগ, ঢাকা -

 1211

বড  াল

314 PD0352902

8872

20314 জসাডনয়া আক্তা  াঁদ া া ডক মর্,  াঁদ া া, 

 াঁদ া া,  াঁদ া া, বাবুগঞ্জ, 

বাবুগঞ্জ, বড  াল - ৮২১২

ঢাকা

315 PD03529021

2177

20315 ছাডবলা আক্তা  েড প্রযশন: জমাোঃ কামরুল হাসান 

(ড ও), ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  

জেডনং জসন্টা , ৯৫/২,  ডিম 

কাফরুল, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

বড  াল

316 PD0352902

8755

20316 জমাোঃ হা ান স দা স দা  বাড়ী,  াঁদ ী,  াঁদ ী, 

 াঁদ ী, জগৌ নদী, জগৌ নদী, 

বড  াল - ৮২৩০

ঢাকা

317 PD0352902

9013

20317 ফাশর্মা তুন জনছা ডব-৯০/এফ-৯, এডেডব কশলানী , 

১০ নং, ঢাকা ডেড ও, মডর্ডিল, 

মডর্ডিল, ঢাকা - ১০০০



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
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হডবগঞ্জ

318 PD0352902

8671

20318 জমাছা: কামরুন্নাহা ভবন নং-৬, কক্ষ নং-১১১২, শ্রম 

ও কম তসংস্থান মন্ত্রণালয়, 

বাংলাশদ  সড বালয়,, প্রযশন: 

জমাছা: নূরুন্নাহা  আক্তা , 

হডবগঞ্জ

319 PD0352902

8871

20319 োশব  হুসাইন মািা  বাডড়, কাটাডন াড়, 

গােীপু , গােীপু , চুনারুঘাট, 

চুনারুঘাট, হডবগঞ্জ - ৩৩২০

হডবগঞ্জ

320 PD0352902

4523

20320 অেয় কানু পু ান জলন, আমু  া বাগান , ২ 

নং আহেদাবাদ ,  ান্দপু  বাগান 

, চুনারুঘাট , চুনারুঘাট , হডবগঞ্জ - 

৩৩২১

হডবগঞ্জ

321 PD0352902

4975

20321 জমাোঃ  াহান  াহ কালনী াড়া, কালনী াড়া, 

কাকাইলশছও , কাকাইলশছও , 

আেডমড গঞ্জ, আেডমড গঞ্জ, 

হডবগঞ্জ - 3360

হডবগঞ্জ

322 PD03529021

2851

20322 ওম  ফারুক কাটাখালী , কাটাখালী , বদলপু , 

 াহাড়পু , আেডম ীগঞ্জ, 

আেডম ীগঞ্জ, হডবগঞ্জ - ৩৩৬০

হডবগঞ্জ

323 PD03529025

241

20323 ডবশ্বডেৎ দাস প্রশযােয নয়, মিলকা ন, 2নং 

পুটিজু ী ইউডনয়ন, পুটিজু ী, 

বাহুবল , বাহুবল , হডবগঞ্জ - 

3310

হডবগঞ্জ

324 PD0352902

4811

20324 ড না  ানী মহালদা সুোর্পু , বাডনয়া ং, হডবগঞ্জ, 

 াম ন্দ্রপু , ১২নং সুোর্পু  

ইউডনয়ন  ড ষদ, ওয়াি ত-০৮, 

সুোর্পু , বাডনয়া ং, বাডনয়া ং, 

হডবগঞ্জ

325 PD0352902

8980

20325 জমাোঃ সাইফুল ইসলাম খাড়া   াড়, দুবাডড়ড য়া, ০৫ নং 

 ানখলা,  াশয়স্তাগঞ্জ , চুনারুঘাট, 

চুনারুঘাট, হডবগঞ্জ - ৩৩০১

হডবগঞ্জ

326 PD03529021

1524

20326   ীফা আক্তা ঢাকা বহুভাষী সাঁট তডলড  জেডনং 

জসন্টা  ৯৫/২, ডিম 

কাফরুল,আগা গাঁও, জ শ  বাংলা 

নগ  ঢাকা , র্ালর্লা, ঢাকা 

হডবগঞ্জ

327 PD0352902

3415

20327 জ খ আল আডমন ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  জেডনং 

জসন্ট্রা  , ৯৫/২,  ডিম কাফরুল 

আগা গাও , র্ালর্লা 

,জ শ বাংলা নগ  , ঢাকা। , ১৪, 

হডবগঞ্জ

328 PD0352902

0190

20328 প্রসূন কাডন্ত জ ৌধূ ী অডনক-৩৭, , মািা  জকায়াট তা , 

৭ নং ওয়াি ত, হডবগঞ্জ, হডবগঞ্জ, 

হডবগঞ্জ, হডবগঞ্জ - ৩৩০০

হডবগঞ্জ

329 PD0352902

9741

20329 র্ামান্না মডন া ১১৭, ডনউ লাইট কমাড তয়াল 

ইনডিটিউট ,  ডিম কাফরুল, 

আগা গাঁও র্ালর্লা, , ১৬নং 

ওয়াি ত , জমাহােদপু  , জ শ  

হডবগঞ্জ

330 PD03529021

0150

20330 পূ বী আ ায্যত জকাট ত জি ন জ াি (উু্ও ), জকাট ত 

জি ন জ াি (উু্ও ), ০৮ নং 

ওয়াি ত, হডবগঞ্জ, হডবগঞ্জ, হডবগঞ্জ, 

হডবগঞ্জ - ৩৩০০

হডবগঞ্জ

331 PD0352902

7314

20331 জমাোঃ জর্াফাশয়ল 

আহশমদ জ ৌধু ী

 েগর্পু  জ ৌধু ী বাডড় সড়ক, 

েগর্পু , ৮ নং  াশয়স্তাগঞ্জ 

ইউ/ড , ১নং ওয়াি ত,  াশয়স্তাগঞ্জ 

,  াশয়স্তাগঞ্জ ,  াশয়স্তাগঞ্জ , 

হডবগঞ্জ

332 PD0352902

9751

20332 জমাোঃ জদশলায়া  জহাশসন ডনউ লাইট কম তাড য়াল 

ইনডিটিউট,১১৭,  ডিম 

কাফরুল, আগা গাঁও র্ালর্লা, 

ঢাকা-১২০৭।, ১১৭,  ডিম 

হডবগঞ্জ

333 PD0352902

6433

20333 জমা: েমশ দ আলী বাসা # ৪০৩, বড় বহুলা, ০৫ নং 

জগা ায়া, বহুলা, হডবগঞ্জ সদ , 

হডবগঞ্জ সদ , হডবগঞ্জ - ৩৩০০
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হডবগঞ্জ

334 PD03529021

1649

20334 র্াছডলমা আক্তা  ঐ ী 180/3 , সুলর্ান মাহমুদপু , 

2নং ড ড  ইউ/ড , হডবগঞ্জ, 

হডবগঞ্জ সদ , হডবগঞ্জ সদ , 

হডবগঞ্জ - 3300

হডবগঞ্জ

335 PD0352902

0368

20335 অনু  অড কা ী ডবর্থঙ্গল, ডবর্থঙ্গল, ০৪ নং 

ওয়াি ত, ডবর্থঙ্গল, বাডনয়া ং, 

বাডনয়া ং, হডবগঞ্জ - ৩৩৬০

গােীপু 

336 PD0352902

7323

20336  াডহনা আক্তা ডদ সান বহুভাষী, সাঁটডলড  এি 

কডিউটা  প্রড ক্ষণ ইনডিটিউট, 

বাডড় নং-১২,  জ াি নং-০১, 

জসন াড়া  বর্তা, ডম পু -১০, 

গােীপু 

337 PD03529025

266

20337 ইড ন আফড ন একিালা, একিালা, দূগ তাপু , 

র্া াগঞ্জ, কা াডসয়া, কা াডসয়া, 

গােীপু  - ১৭৩০

গােীপু 

338 PD0352902

9675

20338 অেয় অড কা ী জগাডবন্দপু , জগাডবন্দপু , 

মধ্য াড়া, হাটুড য়া  ালা, 

কাডলয়াকক , কাডলয়াকক , 

গােীপু  - ১৭৫০

গােীপু 

339 PD0352902

9787

20339 ডবকা   ন্দ্র দাস ১৪৫/৬ জুট িাফ জকায়াট তা , 

মডনপুড   াড়া ।, মডনপুড   াড়া, 

২৭ নং, জেঁেগাও, জেঁেগাও, 

জেঁেগাও, গােীপু  - ১২১৫

গােীপু 

340 PD03529021

517

20340 জমাোঃ জমাোশেল 

জহাসাইন

৪২/২, পূব ত হােী াড়া, ২৩নং 

ওয়াি ত, ডখলগাঁ, ঢাকা, ঢাকা, 

গােীপু  - ১৯১২

গােীপু 

341 PD03529021

1971

20341 হাডববু   হমান হারুন-অ - ড দ,  াকু াইল, 7 

নং িালশো া ইউডনয়ন  ড ষদ, 

আড়ইগঞ্জ, কাডলয়াকক , 

কাডলয়াকক , গােীপু  - 1750

গােীপু 

342 PD0352902

7825

20342 লাবনী আক্তা  জ  মী ডেহাদ ম্যান ন,খাল া  

কামা জু ী, বাশদকলশমশ্ব , ৩৫ 

নং ওয়াি ত, োর্ীয় ডবশ্বডবদ্যালয়, 

গােীপু  সদ , গােীপু  সদ , 

গােীপু 

343 PD03529025

976

20343 জমা া ফ জহাশসন প্রযশনোঃ আর্াবু   হমান, 

 নাঞ্জয়খালী, কাড মপু  ০৬ নয় 

ওয়াি ত, কাড মপু , েয়শদবপু , 

েয়শদবপু , গােীপু  - ১৩৪৬

গােীপু 

344 PD0352902

3126

20344 হাডববু   হমান ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

গােীপু 

345 PD03529022

782

20345 খাইরুল আলম জহাডডং নং-২৮০, লডর্ফপু  , 

জগাডসংগা, লডর্ফপু  , শ্রীপু , 

শ্রীপু , গােীপু  - ৩০৯৮

গােীপু 

346 PD0352902

0663

20346 ঝুমু  জদবনার্থ বাসা নং-৭, জ াি নং-৭, েনর্া 

হাউডেং,  ডিম কাফরুল, ২৮ 

নং ওয়াি ত, জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

গােীপু 

347 PD0352902

4878

20347 সাডদয়া আক্তা সাু্লাউডিন এ  বাডড়, জভাগ া, 

বাসন, োর্ীয় ডবশ্বডবদ্যালয়, 

গােীপু  সদ , গােীপু  সদ , 

গােীপু  - ১৭০৪

গােীপু 

348 PD03529021

462

20348 ডম োনা  হমান দ্যা মুন কম তাড য়াল ইনডিটিউট, 

৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স।, 

আগা  গাঁও র্ালর্লা, ১৬, 

জমাহাোদপু , জ শ  বাংলা নগ , 

গােীপু 

349 PD0352902

0931

20349  ামীমা আক্তা মকবুশল  বাডি়, ডদঘী  কান্দা, 

কডি়হার্া,  াডকয়াব, কা াডসয়া, 

কা াডসয়া, গােীপু  - ১৭৩০
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গােীপু 

350 PD03529021

0678

20350 অ তণ বী ৮৩, মূলগাঁও, ০৮, সান্তান াড়া, 

কালীগঞ্জ , কালীগঞ্জ , গােীপু  - 

১৭২২

গােীপু 

351 PD0352902

4602

20351 আব্দুল কাইয়ুযম জেযডর্ কমাড তয়াল জসন্টা  ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, গােীপু  - ১২১৯

গােীপু 

352 PD0352902

7631

20352 স্মৃডর্ জবগম জ খ এন্টা প্রাইে, বাসা- ১০, 

জ াি- ০১, ব্লক- ডস , জসক ন- 

১৩, ০৪ নং ওয়াি ত , ডম পু  , 

কাফরুল, কাফরুল, গােীপু  - 

গােীপু 

353 PD0352902

0254

20353 জমা: আবদুল্লাহ আল-

আডমন

ডব-৫/ই-২ ,  াহোহানপু , 

অডফস তাস কশলানী, ঢাকা , ১১, 

 াডন্তনগ  ,  মনা,  মনা, 

গােীপু  - ১২১৭

গােীপু 

354 PD0352902

9157

20354 জমাোঃ  াডকবুল হাসান কশলে জ াি, সাশলায়াশটকী , ০৩ 

নং জটাক ইউডনয়ন, জটাক নয়ন 

বাো , কা াডসয়া, কা াডসয়া, 

গােীপু  - ১৭৪৩

গােীপু 

355 PD03529021

0764

20355 শুক্কু  আলী ৬৯, মূলগাঁও, কালীগঞ্জ, 

সান্তান াড়া, কালীগঞ্জ , কালীগঞ্জ 

, গােীপু  - ১৭২২

গােীপু 

356 PD0352902

4885

20356 ডন া আক্তা ৯৫/২ ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  

জেডনং জসন্টা ,  ডিম কাফরুল, 

২৮ নং ওয়াি ত, আগা গাঁও, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

গােীপু 

357 PD0352902

7344

20357 সাডবনা আক্তা ৪৪০/৩/এ, (ফ্লাট নং- ৫০২), 

 া লা স্ব ণী,  ডিম 

জ ওড়া াড়া, ওয়াি ত নং- ১৪, 

ডম পু , ডম পু , ডম পু , 

গােীপু 

358 PD0352902

0258

20358 জমা: রুশবল হাসান ডব-৭৫/১ (হাস ার্াল জোন), 

এ,ডে,ডব কশলানী, ঢাকা, ১০, 

ডেড ও, মডর্ডিল, মডর্ডিল, 

গােীপু  - ১০০০

গােীপু 

359 PD0352902

3487

20359 আইড ন োহান ১ নং জসি, হাইশকাট ত িাফ 

জকায়াটাস ত, ২০ নং ওয়াি ত, 

ডে.ড .ও,  াহবাগ,  াহবাগ, 

গােীপু  - ১০০০

গােীপু 

360 PD0352902

0949

20360 সািাম জহাশসন প্রযশন- জমাোঃ জুশবদ আলী, 

বাডলয়া াড়া, ব মী, ডভটি াড়া, 

শ্রীপু , শ্রীপু , গােীপু  - ১৭৪৩

গােীপু 

361 PD03529021

0142

20361 স লা আক্তা বাংলাশদ  উন্নয়ন গশবষণা 

প্রডর্ষ্ঠান (ডবআইডিএস), 

আগা গাঁও, ২৮, আগা গাঁও, 

জ শ বাংলা নগ , জ শ বাংলা 

োমালপু 

362 PD0352902

7060

20362 োডহদ হাসান মামুন োমাল্প ু সড়ক, স কা  বাডড়, 

ভাটা া, ভাটা া, ভাটা া, 

সড ষাবাড়ী , সড ষাবাড়ী , 

োমালপু  - ২০৫২

োমালপু 

363 PD0352902

4987

20363 জমাোঃ  ডফকুল ইসলাম ৯৫/২ ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  

জেডনং জসন্টা ,  ডিম কাফরুল, 

২৮ নং ওয়াি ত, আগা গাঁও, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

োমালপু 

364 PD03529022

168

20364 ডেডনয়া খাতুন মিল বাড়ী, বাডনয়া বাো , ০৬, 

োমালপু , োমালপু  সদ , 

োমালপু  সদ , োমালপু  - 

২০০০

োমালপু 

365 PD0352902

0383

20365  ায়লা আক্তা জসানাকার্া, জসানাকার্া, ১নং 

ওয়াি ত, কাডলবাড়ী, োমালপু  

সদ , োমালপু  সদ , 

োমালপু  - ২০০০
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োমালপু 

366 PD03529021

367

20366 মমর্াে আক্তা 258, বীে ভবন কযািাস, , 

গাবর্লী, 10, ডম পু , ডম পু , 

ডম পু , োমালপু  - 1216

োমালপু 

367 PD03529021

596

20367 োডহদ আশনায়া ২৭৬, পু ার্ন জেল িাফ 

জকায়াট তা , বাগানবাড়ী, ঢাকা-

১১০০।, বকড বাো , 

 কবাো , লালবাগ, লালবাগ, 

োমালপু 

368 PD03529021

1273

20368 েহু ল হক জবনুয়া    নামা  াড়া, 

জবনুয়া   , ৬, জবনুয়া   , 

ইসলামপু , ইসলামপু , 

োমালপু  - ২০২০

োমালপু 

369 PD0352902

4545

20369 আ.ন.ম ফা োনা (কডল) মধ্যবাড়ী, রুডহলী, ৫নং ইটাইল, 

ত শল কান্দা , োমালপু   সদ , 

োমালপু   সদ , োমালপু  - 

২২০৫

োমালপু 

370 PD0352902

0529

20370 জোবাশয়   হমান ৪৮৭, (ডন  র্লা-বাম  া ) , 

দডক্ষন জগাড়ান, ২ নং ওয়াি ত, 

ঢাকা দডক্ষন ডসটি কশ তাশ  ন , 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

োমালপু 

371 PD03529022

719

20371 জমা: সুলর্ান মাহমুদ বাহাদু পু  পূব ত  াড়া, বাহাদু পু  

পূব ত  াড়া, ৫ নং, ডস াোবাদ, 

ইসলামপু , ইসলামপু , 

োমালপু  - ২০২০

োমালপু 

372 PD0352902

9847

20372 ইয়াসডমন আক্তা জলাকনার্থপু  , জলাকনার্থপু  , 3 

নং জিায়াইল , ওয়াি ত - 7, 

 ঞ্চা ী , সড ষাবাড়ী , 

সড ষাবাড়ী , োমালপু  - 

োমালপু 

373 PD03529022

884

20373 জমাোঃ বাবু ডময়া জমাোঃ েয়নাল আশবদীন, মহাদান, 

০৮ নং মহাদান, বা ই টল, 

সড ষাবাড়ী, সড ষাবাড়ী, 

োমালপু  - ২০৫২

োমালপু 

374 PD0352902

7466

20374 জমাোঃ নাডস  হায়দা বাসা নং- ২২৭/এল ও সড়ক নং- 

১২/২, ফুলবাড়ীয়া ডফসা ী াড়া, 

০৭নং ওয়াি ত, োমালপু  

জ ৌ সভা, োমালপু , োমালপু  

োমালপু 

375 PD03529021

0937

20375 জমাোঃ  াডহন আলম কয়ড়া   াড় জ াি, কয়ড়া   াড় 

, ১৫ নং  ড দপু  ইউডনয়ন, 

 াঁদপু  বাো , োমালপু  সদ , 

োমালপু  সদ , োমালপু  - 

োমালপু 

376 PD03529021

0616

20376 মাডফজু   হমান প্রশযােয নয়, লহ্মীপু , ১২নং 

  শগায়াডলনী ইউডনয়ন, 

কান্দা   , ইসলামপু , 

ইসলামপু , োমালপু  - ২০২০

োমালপু 

377 PD03529021

440

20377  াশবয়া খাতুন বগুলাকাডন্দ, বগুলাকাডন্দ, ১ নং 

 ানুয়া কামালপু , লাউ া ড়া, 

বক ীগঞ্জ, বক ীগঞ্জ, োমালপু  

- ২১৪০

োমালপু 

378 PD0352902

8588

20378 জমা: াশসল ডময়া মাদ্রাসা বাডড়, বাট্টাশোড় পূব ত 

 াড়া, বাট্টাশোড়, ডেন্নাহ বাো , 

বকড গঞ্জ, বকড গঞ্জ, োমালপু  

- 2140

োমালপু 

379 PD03529022

717

20379 আশনায়া  জহাশসন বাহাদু পু , বাহাদু পু  পুব ত 

 াড়া, ৫ নং ওয়াি ত, ডস াোবাদ, 

ইসলামপু , ইসলামপু , 

োমালপু  - ২০২০

োমালপু 

380 PD03529025

053

20380 জমাোঃ বডদউজ্জামান  ঞ্চল জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধূ ী াড়া ,, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, োমালপু  - ১২১৯

োমালপু 

381 PD03529021

0872

20381  া ডমন সুলর্ানা ৬১৬,  ডিম জ ওড়া াড়া, 

বায়তুন নূ  োশম মসডেশদ  

গডল, ১৪ নং ওয়াি ত, ডম পু , 

কাফরুল, কাফরুল, োমালপু  - 
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োমালপু 

382 PD0352902

7146

20382 জমা: খায়রুল ইসলাম জ খ বাডড়, বড়ইর্াই , ৮ নং 

বাশঁ ড়া ইউডনয়ন, ওয়াি ত-৪, 

োডম া, োমালপু  সদ , 

োমালপু  সদ , োমালপু  - 

োমালপু 

383 PD0352902

8811

20383 আডদর্য বম তন উজ্জল বম তনবাড়ী, হাটবাড়ী, ৩ নং 

জিায়াইল ইউডনয়ন,  া া শকাণা , 

সড ষাবাড়ী, সড ষাবাড়ী, 

োমালপু  - ২০৫০

োমালপু 

384 PD0352902

6382

20384 ফারুক আহশমদ ডর্র্ ল্যা, ডর্র্ ল্যা, ১২নং 

ডর্র্ ল্যা ইউডনয়ন  ড ষদ ৬নং 

ওয়াি ত, কামাল খাঁন হাট, 

োমালপু  সদ , োমালপু  

োমালপু 

385 PD03529021

2610

20385 জমাোঃ আবু সাঈদ ৪৪৬, জেঁতুডলয়া, ১২ নং ওয়াি ত, 

োমালপু  , োমালপু  সদ , 

োমালপু  সদ , োমালপু  - 

২০০০

োমালপু 

386 PD0352902

4285

20386 লুৎফ   হমান ক- 42 , ডমনা মডজেল , 

মহাখালী দডক্ষন াড়া , মহাখালী, 

গুল ান, জর্েগাঁও, জর্েগাঁও, 

োমালপু  - 1212

োমালপু 

387 PD0352902

8918

20387 উশে হাফছা আঁডখ স কা  বাডড়, জগা ালপু , 

জঘাড়া া , জগা ালপু  বাো , 

োমালপু  , োমালপু  , 

োমালপু  - 2002

োমালপু 

388 PD0352902

8841

20388 ডনস ার্ জসালর্ানা 

নাসড ন

৮৭/এ, জেযাডর্ কমাড তয়াল 

জসন্টা , ডব-৯৩ মাডলবাগ জ ৌধু ী 

 াড়া, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, োমালপু  - ১২১৯

োমালপু 

389 PD0352902

3732

20389  ডকবুল ইসলাম 288/2, কডলল বক্স জ াি, 

দডক্ষণ গাওয়াই , দডক্ষণখান 

আদ ত ইউডনয়ন  ড ষদ, 

আ শকানা, দডক্ষণখান, 

োমালপু 

390 PD03529021

2123

20390 জমা:  মোন আলী না ায়নপু  উত্ত   াড়া, 

না ায়নপু , ১২নং ডর্র্ ল্লযা, 

কামালখান হাট, োমালপু  

সদ , োমালপু  সদ , 

োমালপু 

391 PD0352902

3268

20391 োহাঙ্গী ডদ স্কাই  টহযাি এি কডিউটা  

জটডনং জসন্টা ,মুক্তবাংলা  ড ং 

কমশেশক্স, ৪১১, ৪র্থ র্লা , 

ডম পু  ১ ঢাকা ১২১৬  , ডম পু  

োমালপু 

392 PD0352902

9413

20392  ায়লা সুলর্ানা সুডম ডর্নানী  াড়া ,  শন্দ বন 

(ডর্নানী  াড়া), ৬ নং ওয়াি ত , 

বক ীগঞ্জ , বক ীগঞ্জ , বক ীগঞ্জ 

, োমালপু  - ২১৪০

োমালপু 

393 PD0352902

6533

20393 জমাোঃ মাহফুজু   হমান আকন্দবাড়ী, োনডকপু  

আকন্দবাড়ী, 6নং ডনলডক্ষয়া, 

েয়গঞ্জ বাো , বকসীগঞ্জ, 

বকসীগঞ্জ, োমালপু  - 2140

োমালপু 

394 PD03529021

1469

20394 আড ফু   হমান নাই, বুখুঞ্জা, ১৩ নং জমিা , 

জিফুলীবাড়ী, োমালপু  সদ , 

োমালপু  সদ , োমালপু  - 

২০০০

োমালপু 

395 PD03529022

657

20395 জমা: জসালায়মান জহাসাইন প্রযশন:  ডফক, বাশদ  াড য়া 

বাড়ী, ওয়াি ত নং- ০৬, 

জদওয়ানগঞ্জ, জদওয়ানগঞ্জ, 

জদওয়ানগঞ্জ, োমালপু  - ২০৩০

োমালপু 

396 PD03529025

301

20396  ডফকুল ইসলাম ডব-৯৩, মাডলবাগ  জ ৌধু ী াড়া , 

২২, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

োমালপু  - ১২১৯

োমালপু 

397 PD03529025

173

20397 কামাল জহাসাইন প্রশযােয নশহ, বাউসী মধ্য াড়া , 

8, বাউসী বাঙ্গালী, সড ষাবাড়ী , 

সড ষাবাড়ী , োমালপু  - 

2052
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োমালপু 

398 PD0352902

0718

20398 জমাছাোঃ জেসডমন আক্তা ইউনাইশটি আশুগঞ্জ  াওয়া  

ডলোঃ,   ীয়র্ নগ ,    া র্লা, 

আশুগঞ্জ, আশুগঞ্জ, আশুগঞ্জ, 

োমালপু  - ৩৪০২

কুডমল্লা

399 PD03529021

700

20399 নাডছমা আক্তা ৪৪ জগামর্ী আবাডসক এলাকা, 

জদডবদ্বা , ০৫ নং ওয়াি ত, 

জদডবদ্বা , জদডবদ্বা , জদডবদ্বা , 

কুডমল্লা - ৩৫৩০

কুডমল্লা

400 PD0352902

3024

20400 জমাোঃ বাবুল আলম ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

জভালা

401 PD0352902

8564

20401 আ ন  ন্দ্র  াল হড  দ  ন্দ্র  াল , জগালকপু , 

 মু্ভপু , জগালকপু , র্জুমডিন , 

র্জুমডিন , জভালা - ৮৩৫০

মাডনকগঞ্জ

402 PD03529021

2491

20402 আ  াফ উডিন প্রশযােয নয়, নাওডুডব , ১ নং 

বাল্লা / ৩ নং ওয়াি ত, মালু ী, 

হড  ামপু , হড  ামপু , 

মাডনকগঞ্জ - ১৮৩১

 ঞ্চগড়

403 PD03529021

0968

20403 জমা: জসাশহল  ানা আশয় া বুক হাউস, বাবুল 

টাওয়া , ৩৫ বাংলাবাো , ঢাকা 

সদ , সুোপু , সুোপু ,  ঞ্চগড় - 

১১০০

 ঞ্চগড়

404 PD0352902

4671

20404 কমল কৃষ্ণ  ায় প্রযশন: মহানন্দ বম তন, বাংলাশদ  

স কাড  কম ত কডম ন সড বালয়, 

আগা গাঁও, ঢাকা-১২০৭।, -, -, -, 

-, -,  ঞ্চগড় - -

ডকশ া গঞ্জ

405 PD0352902

6303

20405 আব্দুল্লাহ্ আল জনামান 

জুশয়ল

প্রযশমোঃ িা  জটকডনকযাল জটডনং 

জসন্টা  ৬৪ ডি.আই.টি জ াি (৩য় 

র্লা), পূব ত হােী ড়া,  ামপু া, 

ঢাকা। , পূব ত হােী াড়া,  ামপু া, 

ডকশ া গঞ্জ

406 PD0352902

0133

20406 খায়রুল আলম এই -১৯/২০, টি এি টি কশলানী, 

১০ নং ওয়াি ত, ডেড ও, মডর্ডিল 

, মডর্ডিল , ডকশ া গঞ্জ - ১০০০

 ংপু 

407 PD0352902

9163

20407 জমাোঃ জসাশহল  ানা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , 

ডব/৯৩ (৪র্থ ত র্লা), জ ৌধু ী  াড়া, 

মাডলবাগ, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও,  ংপু  - ১২১৯

 ংপু 

408 PD0352902

7573

20408 জমা:  াশ দ ডময়া জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , 

ডব/৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী  াড়া, 

২৩, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও,  ংপু  - ১২১৯

 ংপু 

409 PD0352902

3177

20409 জমাছা: ডমনা া আকর্া প্রশযােয নশহ, ডবশ্বনার্থ, 

িাকঘ :ভায়া হাট(৫৪৪০), 

কাউডনয়া,  ংপু 

সংশ াড র্

 ংপু 

410 PD0352902

4879

20410 সাগ  কুমা   ায় সাব্দী, সাব্দী,  হীদবাগ, 

ভূর্ছাড়া, কাউডনয়া, কাউডনয়া, 

 ংপু  - ৫৪৪০

 ংপু 

411 PD03529021

876

20411 জমা. আ  াফুল ইসলাম। গাডে হাট জ াি, র্ালুকসাহাবাে 

, ৫নং বালা াড়া, কাউডনয়া, 

কাউডনয়া, কাউডনয়া,  ংপু  - 

৫৪৪০

 ংপু 

412 PD03529021

2084

20412 জমাোঃ আবুল হায়ার্ মিল বাসা নং-৩৮/৪, ডে. এল.  ায় 

জ াি, কামাল কা না, ওয়াি ত নং-

২৫,  ংপু  সদ ,  ংপু  সদ , 

 ংপু  সদ ,  ংপু  - ৫৪০০

 ংপু 

413 PD03529025

461

20413 জেসডমন আক্তা ২০/এফ/১, প্রাডন্তক ভবন, উত্ত  

জটালাবাগ, ডম পু -১, ডম পু , 

ডম পু , ডম পু , ডম পু ,  ংপু  

- ১২১৬
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 ংপু 

414 PD03529022

492

20414 ফত্তাে  াহ্ বাসা নং ৫৪ ও সড়ক নং- ০১, 

দডক্ষণ খশলয়া (ওডস  াড়া), ৯ 

নং, খশলয়া,  ংপু ,  ংপু , 

 ংপু  - ৫৪১০

 ংপু 

415 PD03529021

295

20415 জমাোঃ আহসান আল মামুন মুডি াড়া, মুডি াড়া, ৪ নং 

গংগা ড়া ইউডনয়ন  , গংগা ড়া , 

গংগা ড়া , গংগা ড়া ,  ংপু  - 

৫৪১০

 ংপু 

416 PD03529021

491

20416  র্ন  ন্দ্র বম তন পুষ্পডেৎ ডভলা , সদ ার্ালুক, 

জট ামধুপু , ভায়া  হাট, 

কাউডনয়া , কাউডনয়া ,  ংপু  - 

৫৪৪০

 ংপু 

417 PD03529021

0613

20417 জমা: আবু সামাহ্ ডদনা ৯২/১, দডক্ষণ বাবুখাঁ , 22, 

বাবুখাঁ , সদ  , সদ  ,  ংপু  - 

5400

 ংপু 

418 PD0352902

7147

20418 ড  ন  ন্দ্র জমাদক পূব ত- ারুল, পূব ত- ারুল, ২নং 

 ারুল ইউডনয়ন, মাদ্রাসা 

তসয়দপু ,  ী গাছা,  ী গাছা, 

 ংপু  - ৫৪৫০

 ংপু 

419 PD0352902

0054

20419 জমা: র্ড কুল ইসলাম প্রযশন: জমা: আব্দুল ওহাব, 

র্ালুক  াহাবাে, বালা াড়া/০৭, 

কাউডনয়া, কাউডনয়া, কাউডনয়া, 

 ংপু  - ৫৪৪০

 ংপু 

420 PD0352902

4018

20420 জমা নাঈম নওশ াে -, মুলা াড়া জগাকুলপু , ২ নং 

হড শদবপু ।,  াগলা ী ,  ংপু  

সদ ,  ংপু  সদ ,  ংপু  - 

৫৪০০

 ংপু 

421 PD0352902

7854

20421 জমা:ইকবাল ফারুক ইকবাল ডভলা, জখািশগা ালপু   

, কাডিখাল, কাডিখাল, 

ডমঠাপুকু  , ডমঠাপুকু  ,  ংপু  - 

৫৪৬০

 ংপু 

422 PD0352902

7409

20422 মাহমুদা খাতুন ডদ মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, , 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, জ শ  

বাংলা নগ , জ শ  বাংলা নগ , 

 ংপু 

423 PD0352902

4255

20423 জমাছা: মাহমুদা আক্তা ভবন নং-০২, কক্ষ নং-২১, 

কায তক্রম ডবভাগ,  ড কল্পনা 

কডম ন,  ড কল্পনা মন্ত্রণালয়, -, 

জমাহােদ পু , জমাহােদ পু , 

 ংপু 

424 PD03529021

025

20424 েয়ডসংহ  ায় 58927180562, 

 ডহমাপু , ডখয়া  াড়া, ২নং 

কূ তা, তবদ্যনার্থপু , র্া াগঞ্জ, 

র্া াগঞ্জ,  ংপু  - ৫৪২০

 ংপু 

425 PD03529021

444

20425  াহনাে  া ভীন প্রশযােয নয়, ডদলালপু  

দডেত াড়া, ৬ নং  াঁ ানগ , 

ডদলালপু , বদ গঞ্জ, বদ গঞ্জ, 

 ংপু  - ৫৩১০

 ংপু 

426 PD03529025

984

20426  লা   ন্দ্র বম তণ  ীশ ন্দ্র নার্থ বম তণ , মংলা, 

অন্নদানগ , অন্নদানগ ,  ী গাছা, 

 ী গাছা,  ংপু  - 5450

 ংপু 

427 PD0352902

4242

20427  ন্দনা  ানী ঢাকা বহুভাষী  সাঁটডলড   জেডনং 

জসন্টা  ৯৫/,  ডিম কাফরুল 

আগা গাঁও , র্ালর্লা ।, 

র্ালর্লা, আগা গাঁও, আগা গঁও, 

 ংপু 

428 PD0352902

4972

20428 জমাোঃ জখা শ দ আলম প্রশযােয নয়,  ডিম মডন াম, 

আলমডবডদর্ , আলমডবডদর্ , 

গঙ্গা ড়া, গঙ্গা ড়া,  ংপু  - 

৫৪১০

 ংপু 

429 PD0352902

7419

20429 কােলী খাতুন ডদ মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, , 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, জ শ  

বাংলা নগ , জ শ  বাংলা নগ , 
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 ংপু 

430 PD0352902

9145

20430 এহশর্ ামুল হক প্রযশন : আর্াউল গডন ইসা, 

 ডিম মডহপু , ৫নং 

লক্ষীটা ী,০৪ নং ওয়াি, মডহপু , 

গংগা ড়া, গংগা ড়া,  ংপু  - 

 ংপু 

431 PD03529022

258

20431 জমাছাোঃ োন্নাতুল 

জফ শদৌস

প্রযশন-  জমাছাোঃ োন্নাতুল 

জফ শদৌস, জেযাডর্ কমাড তয়াল 

জসন্টা , ডব-৯৩, মাডলবাগ 

জ ৌধু ী াড়া, ঢাকা-১২১৯, 

 ংপু 

432 PD0352902

6798

20432 জদবদাস কুমা  মহন্ত ভগবর্ী পু  উত্ত   াড়া, ভগবর্ী 

পু  উত্ত   াড়া, ১৬ নং ডমেতাপু  

, তব ার্ী হাট , ডমঠাপুকু  , 

ডমঠাপুকু  ,  ংপু  - ৫৪৬০

 ংপু 

433 PD0352902

6406

20433 মাডনকা খাতুন জমাোঃ জসাশলমান জহাশসন, 

হড শদবপু  (কামা  াড়া), ২ নং 

ওয়াি ত, হড শদবপু ,  ংপু  সদ , 

 ংপু  সদ ,  ংপু  - ৫৪০০

 ংপু 

434 PD0352902

3168

20434 জমাোঃ মাহফুো   হমান জসর্া া লে, বুেরুক নূ পু , ১৬ 

নং ডমেতাপু , জদউল াড়া, 

ডমঠাপুকু , ডমঠাপুকু ,  ংপু  - 

৫৪৬০

 ংপু 

435 PD0352902

7911

20435 জমাোঃ আব্দুল ওয়াহাব স দা  াড়া, উত্ত  খশলয়া 

স দা  াড়া, খশলয়া, খশলয়া, 

 ংপু  সদ ,  ংপু  সদ ,  ংপু  

- ৫৪১০

 ংপু 

436 PD03529025

260

20436 জমাসাোঃ খাডদো আক্তা প্রযশনোঃ জমাোঃ জসডলম জ ো, 

ইউডনট-১২, , বাংলাশদ  

স কা ী কম তকডম ন সড বালয়, 

২৮ নং ওয়াি ত, আগা গাঁও, 

 ংপু 

437 PD0352902

0955

20437 ভূ ডর্  ন্দ্র বম তন সুমন ডভলা , র্াজু   াড়া , ১৫ 

নং বড় হয র্পু  , নানক  , 

ডমঠাপুকু  , ডমঠাপুকু  ,  ংপু  - 

৫৪৬০

 ংপু 

438 PD0352902

3369

20438 জমাোঃ  ইছুল হক িাোঃ জমাোঃ আডম  হশসন, 

সার্মার্থা বাো , ৩০, মাডহগঞ্জ , 

 ং   সদ ,  ং   সদ ,  ংপু  

- ৫৪০৩

 ংপু 

439 PD0352902

3725

20439 জখাকন  ন্দ্র বম তন ১০ নং, র্ালুক াহাবাে , ০৫ নং 

বালা াড়া/০৭ নং ওয়াি ত, 

কাউডনয়া, কাউডনয়া, কাউডনয়া, 

 ংপু  - ৫৪৪০

 ংপু 

440 PD03529021

2562

20440 জমাোঃ সবুে ডময়া সবুে ডভলা, বুেরুক 

সশন্তাষপু (শ্রীপু ), ১০নং বালুয়া 

মাডসমপু /০৪, বুেরুক 

সশন্তাষপু , ডমঠাপুকু , 

 ংপু 

441 PD03529021

0675

20441 জমাোঃ মু ডফকু   হমান বাসা নং: এ-২/৩ ও  াস্তা: ঢাকা 

জ াি,জ ৌি়হাস স কাড  বাস 

ভবন,, জ ৌি়হাস,, ৫ নং ওয়াি ত,, 

ডবডসক,, কুডিয়া সদ ,, কুডিয়া 

 ংপু 

442 PD0352902

3847

20442 জমা: োহাঙ্গী  আলম প্রযশন জমা: ডস াজুল ইসলাম , 

 াইকান উচ্চা  াড়া, 

আলমডবডদর্  , আলমডবডদর্ , 

গংগা ড়া, গংগা ড়া,  ংপু  - 

 ংপু 

443 PD0352902

6081

20443 স্ব ন  ন্দ্র বম তণ ৯৫/২,  ডিম কাফরুল, ঢাকা 

বহুভাষী সাঁটডলড  জেডনং জসন্টা , 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

 ংপু 

444 PD0352902

6654

20444 জমাোঃ আল আডমন ৯৫/২,  ডিম কাফরুল, ঢাকা 

বহুভাষী সাঁটডলড  জেডনং জসন্টা , 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

 ংপু 

445 PD0352902

8582

20445 জমাোঃ জমা শ ফুল ইসলাম ১০৫,  াশমশ্ব পু , ৮নং 

জ ংমা ী, ফডকশ  হাট, 

ডমঠাপুকু , ডমঠাপুকু ,  ংপু  - 

৫৪৬০
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 ংপু 

446 PD03529021

738

20446  া ডমন আক্তা ১৩৩ োহানা া গাশি তন, গ্রীণ 

জ াি , ফাম তশগট , ওয়াি ত: ২৭, 

জর্েগাঁও , জর্েগাঁও , জর্েগাঁও , 

 ংপু  - ১২০৫

না ায়নগঞ্জ

447 PD03529021

0465

20447 জমাফাশসসল জহাশসান ৩৯, োঙ্গাডলয়া , উড ৎপু া, 

নয়নাবাদ , আড়াইহাো  , 

আড়াইহাো  , না ায়াণগঞ্জ - 

১৪৪০

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

448 PD0352902

0762

20448 ফা োনা আক্তা লাহা াড়া, লাহা াড়া, 

আডমনপু /৫নং, আডমনপু , 

জসানা গা, জসানা গা, 

না ায়াণগঞ্জ - ১৪৪০

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

449 PD03529021

421

20449 নাসড ন জবগম ৩৬০ , বাসাশবা ওহাব কশলাডন , 

০৪ , বাসাশবা , সবুেবাগ , 

সবুেবাগ , না ায়াণগঞ্জ - ১২১৪

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

450 PD03529021

2932

20450 আফ ানা আহশেদ 

জসানালী

৫৩/১, জ ৌধু ীবাডড় কশলানী  

(পু ান বন্দ ), বন্দ , বন্দ , 

বন্দ , বন্দ , না ায়াণগঞ্জ - ১৪১০

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

451 PD0352902

9320

20451 সাডবনা ইয়াছডমন উত্ত  সাবদী, উত্ত  সাবদী, 

কলাগাডছয়া, সাবদী বাো , 

বন্দ , বন্দ , না ায়াণগঞ্জ - ১৪১৪

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

452 PD0352902

3293

20452 জমাোঃ জমাস্তাডফজু   হমান ডব-১৬/ ডে -১৬ . আইডিয়াল 

জোন , মডর্ডিল এ. ডে.ডব 

কশলাডন , ১০, ডেড ও , মডর্ডিল 

, মডর্ডিল , না ায়াণগঞ্জ - ১০০০

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

453 PD0352902

9324

20453 জমাোঃ জগালাম জমাস্তফা  াইেডদয়া,  াইেডদয়া, ওয়াি ত ৪, 

আডমনপু , জসানা গাঁ, জসানা গাঁ, 

না ায়াণগঞ্জ - ১৪৪০

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

454 PD03529025

881

20454 জমাোঃ আবুল হাসান ডদ সান সাটডলড  এি 

কডিউটা  প্রড ক্ষন ইনডিটিউট, 

বাডড়-১২,জ াি নং-১, জসন াড়া 

 ব তর্া, ডম পু -১০, ১৪, ডম পু -

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

455 PD0352902

6055

20455 সাডহদা আক্তা ডবসডমল্লা সুইং জসন্টা  (ডন  

র্লা), হােী এ  হমান সু া  

মাশকতট, ড ম াইল, ওয়াি ত: ১, 

সানা   াড়, ডসডদ্ধ গঞ্জ, 

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

456 PD0352902

0037

20456 জমাোঃ সাডম   াডক কল্যান্দী, কল্যান্দী, ৪ নং ওয়াি ত, 

বন্দ , বন্দ , বন্দ , না ায়াণগঞ্জ -

 ১৪১০

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

457 PD03529021

251

20457 সানডেদা আক্তা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, না ায়াণগঞ্জ - ১২১৯

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

458 PD03529021

2992

20458 ই ফানুল হক জ ৌধু ী মসডেদ জকায়াট তা , , আলীোন 

জুট ডমলস্ ডলোঃ,, ০৭, ন ডসংদী, 

ন ডসংদী সদ , ন ডসংদী সদ , 

না ায়াণগঞ্জ - ১৬০০

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

459 PD0352902

0672

20459 ে া দাস ৪৬ নং এ ডস    জ াি, কাডল  

বাো , ১৩ নং , না ায়ণগঞ্জ, 

না ায়ণগঞ্জ সদ , না ায়ণগঞ্জ 

সদ , না ায়াণগঞ্জ - ১৪০০

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

460 PD03529022

718

20460 মহাশদব দাস সুলর্ানসাদী, সুলর্ানসাদী, 

সুলর্ানাদী, সুলর্ানসাদী, 

আড়াইহাো , আড়াইহাো , 

না ায়াণগঞ্জ - ১৪৫০

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

461 PD0352902

4681

20461       জমা. োডক  

জহাশসন েডন

প্রশযােয নয়, মাডিনা নদী   াড়  

 , কাশয়র্  াড়া , রূ গঞ্জ, রূ গঞ্জ 

 , রূ গঞ্জ  , না ায়াণগঞ্জ - ১৪৬০

সংশ াড র্
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না ায়নগঞ্জ

462 PD03529022

312

20462 ইউসুফ আডল জমাোঃ আবু বক , ডদঘলদী, 

কলাগাডছয়া, সাবদী বাো , 

বন্দ , বন্দ , না ায়াণগঞ্জ - ১৪১৪

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

463 PD03529021

2961

20463 ড দওয়ানুল হক জ ৌধু ী মসডেদ জকায়াট তা , , আলীোন 

জুট ডমলস্ ডলোঃ,, ০৭, ন ডসংদী, 

ন ডসংদী সদ , ন ডসংদী সদ , 

না ায়াণগঞ্জ - ১৬০০

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

464 PD0352902

7975

20464 জমাোঃ  ডফকুল ইসলাম 

 াশটায়া ী

বাসা- 379, জ াি নং- 04, 

ব্লক- ডস,  াইনাদী মধ্য াড়া, 

01, ডমেডমডে, না ায়ণগঞ্জ 

সদ , না ায়ণগঞ্জ সদ , 

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

465 PD0352902

4772

20465 নুস ার্ োহান ডর্ া ১৭৭/৩,  দোঃযাোবাড়ী, ৫০, 

ফড দাবাদ, যাোবাড়ী, যাোবাড়ী, 

না ায়াণগঞ্জ - ১২০৪

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

466 PD03529021

1830

20466 নডমর্া  ানী স কা হড  দ স কা  , দডক্ষণবাগ , 

রূ গঞ্জ, রূ গঞ্জ, রূ গঞ্জ, রূ গঞ্জ, 

না ায়াণগঞ্জ - ১৪৬০

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

467 PD0352902

0245

20467 আসাদুজ্জামান কােল বাসা  ডভলা,  াগলা পূব ত  াড়া, 

কুতুবপু , কুতুবপু , না ায়ণগঞ্জ 

সদ , না ায়ণগঞ্জ সদ , 

না ায়াণগঞ্জ - ১৪২১

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

468 PD0352902

9424

20468 আল-আডমন ১২/৪, , মধ্য জবগুনবাড়ী , নাই, 

ঢাকা  ডলশটকডনক , জর্েগাঁও, 

জর্েগাঁও, না ায়াণগঞ্জ - ১২০৮

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

469 PD03529022

403

20469 কােী মাহামুদুল ৩০২/ডি, ডখল াড়া জ াি, 

োলকুডড়, ০৯, োলকুডড়, 

না ায়ণগঞ্জ সদ , না ায়ণগঞ্জ 

সদ , না ায়াণগঞ্জ - ১৪২০

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

470 PD03529021

1236

20470 জমাোঃ জসাশহল  ানা জিডিয়াম জমইন জ াি, উত্ত  

ড য়া  , র্ক্কা  মাঠ, ০৯, 

কুতুবপু , ফতুল্লা, না ায়ণগঞ্জ 

সদ , ফতুল্লা, না ায়ণগঞ্জ সদ , 

সংশ াড র্

না ায়নগঞ্জ

471 PD0352902

7489

20471 ফয়সাল জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, ৪র্থ ত র্লা, মাডলবাগ জ ৌধুড  

 াড়া, মাডলবাগ, মাডলবাগ, 

মাডলবাগ, না ায়াণগঞ্জ - ১২১৯

সংশ াড র্

 ােবাডড়

472 PD03529021

652

20472 জমা:  াডকবুল হাসান 0494, ক ম াঁদপু  , 

ইসলামপু  , বাওনাি়া , 

বাডলয়াকাডন্দ, বাডলয়াকাডন্দ, 

 ােবাডড় - 7730

 ােবাডড়

473 PD03529025

180

20473  া ডমন আক্তা প্রযশন-   া ডমন আক্তা , 

জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , ঢাকা-

১২১৯, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

 ােবাডড়

474 PD0352902

3352

20474 জমাোঃ  ডফকুল ইসলাম প্রশযােয নয়, জগা ীনগ , 

বাহাদু পু , বাহাদু পু ,  াং া, 

 াং া,  ােবাডড় - ৭৭২০

 ােবাডড়

475 PD0352902

0691

20475 আল-আডমন প্রযশন- আল-আডমন, িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 17  

ডি, আই, টি জ াি, (র্য় র্লা) 

পূব ত  ামপূ া, ঢাকা।, পূব ত 

 ােবাডড়

476 PD0352902

4042

20476 হাডববু   হমান জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও,  ােবাডড় - ১২১৯

 ােবাডড়

477 PD0352902

6325

20477 জমাোঃ জ োউল কড ম প্রশযােয নয় , কাডলকাপু  , 

কাডলকাপু  , খাগোনা , 

কালুখালী , কালুখালী ,  ােবাডড় 

- ৭৭২২



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

 ােবাডড়

478 PD0352902

0183

20478 জমাোঃ হুমযু়ন কডব প্রশযােয নয়, তুলসী ব াট, 

োমালপু , আি়কান্দী, বাডলয়া 

কাডন্দ, বাডলয়া কাডন্দ,  ােবাডড় - 

৭৭৩১

 ােবাডড়

479 PD03529022

483

20479 আব্দুল বাশ ক মিল বাড়ী, দডক্ষণ কুম ী াে, 

সাও াইল , ডব-কয়া, কালুখালী, 

কালুখালী,  ােবাডড় - ৭৭২২

 ােবাডড়

480 PD03529021

1670

20480 জমাোঃ এ  াদ আলী 

স দা 

জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , ২৩, 

ডিঁলগাও, ডিঁলগাও, ডিঁলগাও, 

 ােবাডড় - ১২১৯

 ােবাডড়

481 PD0352902

4306

20481 ডস াজুল ইসলাম জকামড়  াড়া, জকামড়  াড়া, ৪ 

নং আলীপু , হন্দমপু  , 

 ােবাডড় সদ  ,  ােবাডড় সদ  , 

 ােবাডড় - ৭৭০০

 ােবাডড়

482 PD03529021

973

20482 জমাোঃ কডব  জহাশসন ডহশন্দাল-খ, ২০১, আগা গাঁও 

র্ালর্লা, ২৮নং ওয়াি ত, জ শ  

বাংলা নগ , জ শ  বাংলা নগ , 

জ শ  বাংলা নগ ,  ােবাডড় - 

 ােবাডড়

483 PD03529021

2111

20483 েয়ন্তী ডবশ্বাস ৯৫/২, ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  

জেডনং জসন্টা , আগা গাঁও, 

র্ালর্লা, ২৮, জ শ বাংলা নগ , 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

 ােবাডড়

484 PD0352902

8647

20484 জসাহ াব জহাশসন ডবলটাকাশ াড়া , ডবলটাকাশ াড়া , 

নারুয়া, নারুয়া, বাডলয়াকাডন্দ, 

বাডলয়াকাডন্দ,  ােবাডড় - 

7730

 ােবাডড়

485 PD03529022

834

20485 জমাোঃ ডেহাদ জমাল্লা  শ াড়া,  শ াড়া, মূলঘ , 

 শ াড়া,  ােবাড়ী সদ    , 

 ােবাড়ী সদ    ,  ােবাডড় - 

৭৭০০

 ােবাডড়

486 PD0352902

8667

20486 মডসঊ   হমান ডবলটাকাশ াড়া , ডবলটাকাশ াড়া , 

নারুয়া, নারুয়া, বাডলয়াকাডন্দ, 

বাডলয়াকাডন্দ,  ােবাডড় - 

7730

 ােবাডড়

487 PD03529021

0286

20487  য়ন কুমা র্ডত্তপু , র্ডত্তপু , কডলমহ , 

জহাশসনিাঙ্গা,  াং া,  াং া, 

 ােবাডড় - ৭৭২১

 ােবাডড়

488 PD03529021

2358

20488 আলমগী  জহাশসন ডব-১/ই-১১, আগা গাঁও ডনউ 

কশলানী , ১৬নং ওয়াি ত , 

জমাহােদপু  , ঢাকা নর্থ ত ডসটি 

কশ তাশ  ন , ঢাকা নর্থ ত ডসটি 

 ােবাডড়

489 PD0352902

8747

20489  ফেলুল হক   ডঘকমলা,   ডঘকমলা, নারুয়া, 

ডঘকমলা, বাডলয়াকাডন্দ, 

বাডলয়াকাডন্দ,  ােবাডড় - 

7730

 ােবাডড়

490 PD0352902

8692

20490 আইডভ জফ শদীস ডবলটাকাশ াড়া , ডবলটাকাশ াড়া , 

নারুয়া, নারুয়া, বাডলয়াকাডন্দ, 

বাডলয়াকাডন্দ,  ােবাডড় - 

7730

 ােবাডড়

491 PD0352902

6145

20491 জমাোঃ হাডববু   হমান প্রশযােয নয়।, ডব. মালডঞ্চ, 

জমৌ াট, জমৌ াট,  াং া,  াং া, 

 ােবাডড় - ৭৭২০

 ােবাডড়

492 PD0352902

8084

20492 সুমন প্রামাডনক ৯৫/২,  ডিম কাফরুল, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

 ােবাডড়

493 PD0352902

3172

20493 োডমলা খাতুন ডদ মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স 

 ডিম কাফরুল, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও র্ালর্লা, ২৮নং 



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

 ােবাডড়

494 PD0352902

6742

20494 আ া আফসানা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা ,, 

মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , ২৩, 

ডখলগাঁও ,  ামপু া ,  ামপু া , 

 ােবাডড় - ১২১৯

 ােবাডড়

495 PD0352902

0180

20495 জমাোঃ নাডছ  হাসান নাই , দূগ তাপু  , নডলয়া , নডলয়া , 

বাডলয়াকাডন্দ, বাডলয়াকাডন্দ, 

 ােবাডড় - ৭৭৩১

 ােবাডড়

496 PD03529025

313

20496 জেসডমন নাহা ডব/২৩, ডি-৯, আগা গাঁও 

র্ালর্লা, ২৮নং ওয়াি ত, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

জমাহােদপু ,  ােবাডড় - ১২০৭

 ােবাডড়

497 PD03529021

1718

20497  ডকবুজ্জামান জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , ২৩, 

ডিঁলগাও, ডিঁলগাও, ডিঁলগাও, 

 ােবাডড় - ১২১৯

 ােবাডড়

498 PD03529021

034

20498 জমাোঃ  ডফকুল হাসান ৯/৩৬,  ামকান্তপু , ০৬, 

 ােবাডড়,  ােবাডড়,  ােবাডড়, 

 ােবাডড় - ৭৭০০

 ােবাডড়

499 PD03529022

875

20499  ায়না মিল ড ড়ালী  াড়া , ড ড়ালী  াড়া , 

সড ষা , হাট বন  গ্রাম ,  াং া , 

 াং া ,  ােবাডড় - 7721

 ােবাডড়

500 PD03529022

123

20500 নয়নর্া া মিল ১১৬, বাডঘয়া, মূলঘড়,  শ াড়া, 

 ােবাডড় সদ  ,  ােবাডড় সদ  , 

 ােবাডড় - ৭৭০০

 ােবাডড়

501 PD03529021

789

20501 সািাম জহাসাইন  াঁ থুড ,  াঁ খুড , আলীপু , 

হমদমপু ,  ােবাড়ী সদ , 

 ােবাড়ী সদ ,  ােবাডড় - 

7700

 ােবাডড়

502 PD03529022

066

20502 ডন া প্রামাডনক ৯০/১, সজ্জনকান্দা, ০৬, 

 ােবাডড় ,  ােবাডড় সদ , 

 ােবাডড় সদ ,  ােবাডড় - ৭৭০০

 ােবাডড়

503 PD03529021

805

20503 ইমরুল জহাশসন জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , ২৩, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

 ােবাডড় - ১২১৯

 ােবাডড়

504 PD03529021

142

20504  াশসল মাহমুদ প্রামাডনক বাডড়, সূয্যতডদয়া, 

মদাপু , হাটমদাপু , কালুখালী, 

কালুখালী,  ােবাডড় - ৭৭২২

 ােবাডড়

505 PD0352902

8848

20505 আবু হান্নান ডবলটাকাশ াড়া , ডবলটাকাশ াড়া , 

নারুয়া, নারুয়া, বাডলয়াকাডন্দ, 

বাডলয়াকাডন্দ,  ােবাডড় - 

7730

 ােবাডড়

506 PD03529025

436

20506 জমা: নাডহদ হাসান ২৩৬,হাডলমা ম্যান ন, র্ালর্লা, 

২৮ নং ওয়াি ত, আগা গাঁও, জ শ  

বাংলা নগ , জ শ  বাংলা নগ , 

 ােবাডড় - ১২০৭

 ােবাডড়

507 PD03529025

534

20507 জসডলনা খাতুন নাই, জগৌ ীপু ,  হীদ ওহাবপু  

ইডউনয়ন  ড  দ, জগায়ালন্দ 

জমাড়,  ােবাডড় সদ ,  ােবাডড় 

সদ ,  ােবাডড় - ৭৭১১

 ােবাডড়

508 PD03529021

2280

20508 ফা োনা আক্তা না ায়ন বাবু জ াি,  ােবাড়ী , 

ভবানীপু  , 07,  ােবাড়ী সদ  

,  ােবাড়ী সদ  ,  ােবাড়ী সদ  

,  ােবাডড় - 7700

 ােবাডড়

509 PD0352902

7492

20509 অমশ   স কা ০,  াকাডলয়া, বহ পু , বহ পু , 

বাডলয়াকাডন্দ, বাডলয়াকাডন্দ, 

 ােবাডড় - ৭৭৩০



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

 ােবাডড়

510 PD03529021

1125

20510  ডবউল ইসলাম প্রশযােয নয়, লক্ষণডদয়া , 

মাছ াড়া, হলুদবাডড়য়া ,  াং া, 

 াং া,  ােবাডড় - 7721

 ােবাডড়

511 PD03529021

1741

20511 সানডেদা আক্তা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , ২৩, 

ডিঁলগাও, ডিঁলগাও, ডিঁলগাও, 

 ােবাডড় - ১২১৯

 ােবাডড়

512 PD0352902

4114

20512 অড ন্ত  েতা ১৩৮, ডনভাকৃষ্ণপু , য াই, 

 ামশকাল,  াং া,  াং া, 

 ােবাডড় - ৭৭২১

 ােবাডড়

513 PD0352902

0482

20513 জমাোঃ জ হোদুল হক সুোনগ  সড়ক, বাসা নং ১৫১, 

সুোনগ , বাবু াড়া, ওয়াি ত ৮, 

বাবু াড়া,  াং া,  াং া, 

 ােবাডড় - ৭৭২০

 ােবাডড়

514 PD0352902

8011

20514 জমাোঃ সুেন মাহমুদ বাহাদু পু  , বাহাদু পু  , 

বাহাদু পু  , বাহাদু পু  , 

 াং া,  াং া,  ােবাডড় - ৭৭২০

 ােবাডড়

515 PD0352902

4323

20515 ইসমর্া া আক্তা জকামড়  াড়া, জকামড়  াড়া, ৪ 

নং আলীপু , হমদমপু   , 

 ােবাডড় সদ ,  ােবাডড় সদ , 

 ােবাডড় - ৭৭০০

িালকাঠি

516 PD03529022

412

20516  জমাোঃ োশয়দুল ইসলাম ৩৫ ডনকুঞ্জ মডঞ্জল,  ফডক বাড়ী 

জ াি (প্রাইমা ী স্কুশল  দডক্ষণ 

 াশশ্বত), ০৫, িালকাঠি , 

িালকাঠি সদ , িালকাঠি সদ , 

িালকাঠি

517 PD0352902

3262

20517 জমাোঃ মডহদুল ইসলাম ১৫৫, মাদা শঘানা, ৫নং 

সুডবদপু , বাহাদু পু , নলডছটি, 

নলডছটি, িালকাঠি - ৮৪২০

িালকাঠি

518 PD03529021

2933

20518 জমাোঃ মড উ   হমান 

হাওলাদা 

জলবুবুডনয়া, জলবুবুডনয়া, সাতুড য়া, 

জ ালা ,  াোপু ,  াোপু , 

িালকাঠি - ৮৪১০

িালকাঠি

519 PD0352902

9397

20519 জসাডনয়া আক্তা বাসা নং-২৯/১, ফশ ি অডফস 

জ াি,, মুেগুন্নী উত্ত   াড়া, ০৯ 

নং ওয়াি ত, খুলনা ডেড ও, 

খাডল পু , খাডল পু , িালকাঠি 

িালকাঠি

520 PD03529021

641

20520 তসয়দ সানাউল জহাশসন জবঞ্চমাকত সফটওয়যা  বাংলাশদ  

ডলডমশটি  ডব ডি ডব এল  ভবন 

(৭র্ম র্লা) ,  ১২ কাও ান 

বাো , ২৬, কাও ান বাো , 

িালকাঠি

521 PD0352902

8583

20521 জমাোঃ রুশবল হাওলাদা ৪৯৬, দডক্ষণ জেঁ  ী, ১নং 

জেঁ  ী ামপু , তকখালী বাো , 

কাঠাডলয়া, কাঠাডলয়া, িালকাঠি -

 ৮৫৫০

িালকাঠি

522 PD03529022

218

20522 জমাোঃ জসাহাগ মৃ া জহাডডং নং- ৬৩১ , জগৌড  া া, 

ওয়াি ত নং-০৭, অনু াগ, নলডছটি, 

নলডছটি, িালকাঠি - ৮৪২০

িালকাঠি

523 PD0352902

3541

20523 সুমন  ন্দ্র দাস েব জকয়া  সাঁটডলড  জেডনং 

জসন্টা  , ২৩৬, হাডলমা ম্যান ন  

(২য় র্লা), র্ালর্লা বাস  িযাি 

সংলগ্ন,, র্ালর্লা,  িীম 

িালকাঠি

524 PD03529022

523

20524 মাহফুো আক্তা বাড়ী # ৭৮, জ াি # ২০, ব্লক # 

জক, দডক্ষন বনশ্রী, ২ নং, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

িালকাঠি - ১২১৯

িালকাঠি

525 PD0352902

4805

20525 জমা:আড ফু   হমান বাডড়#২৯,জ াি#২,  াঁদউিান, 

৩৩, জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , িালকাঠি - ১২০৭



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
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িালকাঠি

526 PD0352902

4570

20526 সু াইয়া আক্তা ১৭৮,  ডিম ডছটকী, 

আও াবুডনয়া,  ডিম ডছটকী, 

কাঠাডলয়াা , কাঠাডলয়াা , 

িালকাঠি - ৮৪৩০

িালকাঠি

527 PD03529021

0576

20527 র্ড কুল ইসলাম ৫৪/১ , পূব ত ডবকনা, আলশকাবা 

োশম মসডেদ সংলগ্ন, , ০১ নং, 

িালকাঠি, িালকাঠি, িালকাঠি, 

িালকাঠি - ৮৪০০

িালকাঠি

528 PD03529021

0595

20528 জমাোঃ  াহড য়া   হমান ২২৩ , টি এি টি জ াি,  ডিম 

 াঁদকাঠি , ০১নং  াঁদকাঠি , 

িালকাঠি , িালকাঠি সদ  , 

িালকাঠি সদ  , িালকাঠি - 

িালকাঠি

529 PD0352902

4357

20529 জমাোঃ  াহাদাৎ জহাশসন জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, িালকাঠি - ১২১৯

িালকাঠি

530 PD03529021

3077

20530 জমা: হাডসবুল ইসলাম ৯৫/২, ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  

জেডনং জসন্টা , আগা গাঁও-

র্ালর্লা, ১৬ নং ওয়াি ত, 

জমাহােদপু , জ শ  বাংলা নগ , 

িালকাঠি

531 PD03529025

315

20531 জমাোঃ ডনোম উিীন 

জমাল্লা

জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, িালকাঠি - ১২১৯

িালকাঠি

532 PD03529025

866

20532 জমা: ড য়াজুল ইসলাম দ গাবাড়ী সড়ক, খডলফা বাড়ী, 

সুগডন্ধয়া, ডবনয়কাঠি, সুগডন্ধয়া, 

িালকাঠি সদ , িালকাঠি সদ , 

িালকাঠি - ৮২০৩

িালকাঠি

533 PD0352902

0039

20533 জমা: ডমোনু   হমান রুম নং: ১২, লাইন নং ৭, 

ডক্রশসন্ট  াকা কলনী, ওয়াি ত নং 

: ০৮ , খুলনা ডে. ড . ও , 

খাডল পু  র্থানা, খাডল পু  র্থানা, 

িালকাঠি

534 PD0352902

0894

20534 জমাোঃ আডমনুল ইসলাম ২৮, নুশ   ালা জবাটঘাট, 

ভাটা া, গুল ান, ভাটা া, 

ভাটা া, িালকাঠি - ১২১২

িালকাঠি

535 PD03529021

0095

20535 জমাোঃ ইম ান খান মডমনসওদাগাশ   বাডড় ১নং 

িা  জগট,  ন্দনী মহল, ০৫, 

 ন্দনী মহল, ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, 

িালকাঠি - ৯২২১

লক্ষ্মীপু 

536 PD03529021

0203

20536 জমা: জসাশহল SOLAIM UDDIN 

HAZI BARI , EAST 

DHORMOPUR , 19 

NO TEARAGONJ, 

লক্ষ্মীপু 

537 PD0352902

0387

20537 জমাোঃ কামরুল ইসলাম ১৬/৩২ হাউডেং িাফ 

জকায়াট তা । , ডম পু -১৪, ঢাকা-

১২০৬, ০৪, ঢাকা কযান্টনশমন্ট, 

কাফরুল, কাফরুল, লক্ষ্মীপু  - 

লক্ষ্মীপু 

538 PD0352902

3753

20538 জমাোঃ মডনউ   হমান বাডড়: গুড়া  বাডড়,    াহী, ২ 

নং ওয়াি ত, ১২ নং    াহী 

ইউডনয়ন,    াহী, লক্ষ্মীপু  

সদ , লক্ষ্মীপু  সদ , লক্ষ্মীপু  - 

লক্ষ্মীপু 

539 PD03529021

1396

20539  াজু হাওলাদা ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা , 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

লক্ষ্মীপু 

540 PD03529022

689

20540  া ডমন ইসলাম  ান্তা বাড়ী নং-৫৩২, জ াি নং- 

আব্দুল্লাবাগ-৫, ডে এম বাড়ী, 

৩৮, গুল ান, বাড্ডা, বাড্ডা, 

লক্ষ্মীপু  - ১২১২

লক্ষ্মীপু 

541 PD03529025

950

20541 র্াহডমনা আক্তা বাসা নং- ৩০, আল-আডমন 

জ াি, কাঠালবাগান , ওয়াি ত- ১৬, 

ডনউমাশকতট, কলাবাগান, 

কলাবাগান, লক্ষ্মীপু  - ১২০৫



জেলা ক্র: নং আইডি
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প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

লক্ষ্মীপু 

542 PD0352902

8653

20542 নও ীন আহশমদ আডনকা ১২নং ডবডডং ডনউ ডস টাই , 

বাসা নং-৫, ডবডসএসআইআ  

িাফ জকায়াট তা , ডনউমাশকট ত, 

ডনউমাশকট ত, ঢাকা, ঢাকা, 

লক্ষ্মীপু 

543 PD03529021

307

20543 নাডহদা আক্তা প্রযশন- ইমাম হাছান এি 

এশসাডসশয়টস, ১৪ পু ানা  ল্টন, 

১৩, ডেড ও,  ল্টন,  ল্টন, 

লক্ষ্মীপু  - ১০০০

লক্ষ্মীপু 

544 PD0352902

4176

20544 জমাোঃ সাডব্ব  জহাশসন ক  াড়া, ক  াড়া, ৮নং 

ক  াড়া, ক  াড়া,  ামগঞ্জ, 

 ামগঞ্জ, লক্ষ্মীপু  - ৩৭২০

লক্ষ্মীপু 

545 PD0352902

7629

20545 কাকন  ন্দ্র দাস ডনম তল মািাশ   বাডড় , উত্ত  

বাঞ্চানগ , ১৪ নং ওয়াি ত 

লক্ষীপু  জ ৌ সভা , জগা ীনার্থপু  

, সদ , সদ , লক্ষ্মীপু  - ৩৭০১

লক্ষ্মীপু 

546 PD0352902

9696

20546 জসাহ াব জহাশসন ৯৫/২ ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  

জেডনং জসন্টা ,  ডিম কাফরুল , 

২৮ নং ওয়াি ত, জ শ  বাংলা 

নগ , জ শ  বাংলা নগ , জ শ  

লক্ষ্মীপু 

547 PD03529021

2763

20547 জমাোঃ ফখরু উডিন নে  আলী সওদাগ  বাডড়, 

বড়শখ ী, ৪ নং ওয়াি ত , 

 ামগডর্  হাট,  ামগডর্ , 

 ামগডর্ , লক্ষ্মীপু  - ৩৭৩২

লক্ষ্মীপু 

548 PD03529021

1658

20548 ডবেয়  ন্দ্র দাস বড় দাস বাড়ী, মধ্য ভাদু , ৩নং 

ভাদু  ইউডনয়ন, ভাদু ,  ামগঞ্জ, 

 ামগঞ্জ, লক্ষ্মীপু  - ৩৭২০

লক্ষ্মীপু 

549 PD0352902

0893

20549 জমাোঃ ডেহাদ জহাশসন প্রযশন-জমাোঃ ডেহাদ জহাশসন, 

জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , ঢাকা-

১২১৯, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

লক্ষ্মীপু 

550 PD0352902

4967

20550 সুমন  ন্দ্র  ায়। প্রযশন: রুশ    ন্দ্র দাস। , 

জসানালী  ব্যাংক ডলডমশটি, 

জেনাশ ল ম্যাশনোস ত অডফস 

ঢাকা-১, ৬২ ডদলকু া বা/এ . 

লক্ষ্মীপু 

551 PD0352902

7829

20551 জমা শ দ আলম আডমন উল্যা মুডি বাডড় ,  

 ডিম কাফরুল, আগা গাঁও , 

র্ালর্লা, জ শ  বাংলা নগ  , 

জ শ  বাংলা নগ  , লক্ষ্মীপু  - 

লক্ষ্মীপু 

552 PD0352902

0870

20552 তসয়দ  াহ ীয়া জহাশসন ডদ মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স 

 ডিম কাফরুল, র্ালর্লা , 

আগা গাঁও র্ালর্লা, ২৮নং 

লক্ষ্মীপু 

553 PD03529021

0470

20553 জমাোঃ  াহীদুল ইসলাম  াঠান বাড়ী, দডক্ষণ মজুপু , 

১১নং ওয়াি ত, লক্ষ্মীপু  জ ৌ সভা, 

লক্ষ্মীপু , লক্ষ্মীপু  সদ  , 

লক্ষ্মীপু  সদ  , লক্ষ্মীপু  - ৩৭০০

লক্ষ্মীপু 

554 PD0352902

6136

20554 জমাোঃ সাহাব উডিন লক্ষ্মীপু  এন্টা প্রাইে, ৬৯, 

বণ তালী কমশেক্স,  ডিম 

কাফরুল, র্ালর্লা, 

জ শ বাংলানগ , ১৪ নং ওয়াি ত, 

লক্ষ্মীপু 

555 PD0352902

9029

20555 মাশেদা আক্তা ঢাকা বহুভাষী সাটঁডলড  জেডনং 

জসন্টা  ৯৫/২,  ডিম কাফরুল, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, ২৮নং 

ওয়াি ত, জমাহােদপু , 

লক্ষ্মীপু 

556 PD03529025

123

20556 োন্নাতুল জফ দাউস হােী ডগয়াস উডিন টাওয়া , 

েগন্নার্থ সাহা জ াি, ২৬, ডনউ 

মাশকতট, লালবাগ, লালবাগ, 

লক্ষ্মীপু  - ১২০৫

লক্ষ্মীপু 

557 PD0352902

4640

20557 ড য়াদ জহাশসন ২২২/১৩,  ও ন ডভলা, ৫ম 

র্লা,  াবনা কশলাডন, ১২ নং, 

 াডন্তনগ ,  াহোহানপু , 

 াহোহানপু , লক্ষ্মীপু  - ১২১৭



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

লক্ষ্মীপু 

558 PD03529022

226

20558 ডলটন  ন্দ্র  ায় জহাডডং নং- ১৭২, পূব তলা  , ১ 

নং ওয়াি ত, আশ্রাফগঞ্জ বাো  , 

 ায়পু ,  ায়পু , লক্ষ্মীপু  - 

৩৭১০

লক্ষ্মীপু 

559 PD03529022

079

20559 জমাোঃ ইউসুফ আলী C/O ড র্া: মৃর্ জমা: আবব্দু  

 বা, নন্দা াম বাড়ী, 

আলাদাদপু , ১১ নং হােী  

 াড়া, জ ৌ ল্লী বাো , সদ , 

লক্ষ্মীপু 

560 PD0352902

8205

20560 নু নাহা নুরুল ইসলাম সওদাগ  বাড়ী, 

ভবানীগঞ্জ, ১৭নং ভবানীগঞ্জ 

ইউডনয়ন, ভবানীগঞ্জ, লক্ষ্মীপু  

সদ , লক্ষ্মীপু  সদ , লক্ষ্মীপু  - 

লক্ষ্মীপু 

561 PD03529022

014

20561 মুনমুন জদ ডবগ বাো   ড ং মল, উডকল 

 াড়া, নাড শর্  জ াল, 02 

ওয়াি ত, জনায়াখালী জকাট, সদ , 

সদ , লক্ষ্মীপু  - 3800

খুলনা

562 PD03529021

040

20562 ফা োনা খাতুন জহাডডং নং-৬০৩, হােীগ্রাম, 

জসনহাটি, হােীগ্রাম, ডদঘডলয়া, 

ডদঘডলয়া, খুলনা - ৯২২২

খুলনা

563 PD0352902

7762

20563 জমাোঃ আডেজুল ইসলাম জমাোঃ হারুন অ   ড শদ  বাডড়, 

 ন্দনীমহল , জসনহাটি, 

 ন্দনীমহল, ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, 

খুলনা - ৯২২১

খুলনা

564 PD03529021

1148

20564 প্রশসনেীৎ কুণ্ডু কুণ্ডু বাড়ী, র্া ডর্বপু ,  াড়ী 

 াড়া ইউডনয়ন  ড ষদ, 

দডক্ষণডিডহ, ফুলর্লা, ফুলর্লা, 

খুলনা - ৯২১০

খুলনা

565 PD03529022

279

20565 মডল্লকা ডবশ্বাস গ্রাম- ন্দনীমহল, গ্রাম-

 ন্দনীমহল, জসনহাটি ইউডনয়ন 

০৫ নং ওয়াি ত,  ন্দনীমহল, 

ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, খুলনা - 

খুলনা

566 PD03529022

201

20566  াডকলা আফশ াে ৪৭২ নং আদ ত াড়া দাশ াগালীে 

খুলনা , ৪৭২ নং আদ ত াড়া 

দাশ াগালীে খুলনা , ৩১ নং 

ওয়াি ত , ড ড য়াি ত, খুলনা সদ  , 

খুলনা

567 PD0352902

8393

20567 িন তা  ায় ডব-১১/ডি-১,  াহোহানপু  

স কাড  অডফসাস ত কশলানী, 

১১নং ওয়াি ত,  াডন্তনগ , 

 াহোহানপু ,  াহোহানপু , 

খুলনা

568 PD0352902

7005

20568 ডসডিকু   হমান জমার্াশলব িাক্তাশ   বাডড় , 

 ন্দনীমহল , জসনহাটী/০৫, 

 ন্দনীমহল , ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, 

খুলনা - ৯২২১

খুলনা

569 PD0352902

8198

20569 জ খ েডসম উডিন ওয়া দা কশলানী, কলাবাগান, 

জহশর্ম খান, ওয়াি ত-১০, ডেড ও, 

জবায়াডলয়া, জবায়াডলয়া, খুলনা - 

৬০০০

খুলনা

570 PD0352902

8530

20570 আড ফুল হক ডদঘডলয়া , ডদঘডলয়া , ডদঘডলয়া , 

ডদঘডলয়া , ডদঘডলয়া , ডদঘডলয়া , 

খুলনা - ৯২২০

খুলনা

571 PD0352902

7703

20571 জমাোঃ সািাম জহাশসন জমাোঃ আব্দু   হমাশন  বাড়ী, 

 ন্দনীমহল , জসনহাটি, 

 ন্দনীমহল, ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, 

খুলনা - ৯২২১

খুলনা

572 PD03529021

2603

20572 জমাোঃ ডফশ াে জহাশসন আল হাজ্ব আব্দু   ডহম সাশহশব  

বাড়ী, সড ষা াড়া, ওয়াি ত নং- 

০৮, জসনহাটী, ডদঘডলয়া, 

ডদঘডলয়া, খুলনা - ৯২২২

খুলনা

573 PD03529021

2068

20573 জমাোঃ মাসুম ডবল্লাল ছয়বাড়ীয়া, ছয়বাড়ীয়া, ০১ নং 

 ামাডলয়া ইউডনয়/ ০৪, বরুনা 

বাো , ডুমুড য়া, ডুমুড য়া, খুলনা 

- ৯২৫৩



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

খুলনা

574 PD0352902

6478

20574 জমা: আল-আডমন খাঁন  ন্দনীমহল,  ন্দনীমহল, 

জসনহাটি/০৬,  ন্দনীমহল, 

ডদঘডলয়া , ডদঘডলয়া , খুলনা - 

৯২২১

খুলনা

575 PD03529021

1652

20575 নু  ইলাহী ১৬৪, জসনহাটি, জসনহাটি, 

জসনহাটি, ডদঘডলয়া , ডদঘডলয়া , 

খুলনা - ৯২২২

খুলনা

576 PD0352902

8628

20576 জমাোঃ আল-আডমন নয়াবাটি জ ল ক্রস জ াি , 

৩০/নয়াবাটি ,দাউদ ডময়া  বাড়ী 

।, ১০, মুেগুন্নী, খাডল পু  , 

খাডল পু  , খুলনা - ৯০০০

খুলনা

577 PD0352902

6007

20577 আব্দুছ ছালাম বাড়ী নং-৭৩৩, ডব. আই. ডি. ডস 

জ াি, ডক্রশসন্ট জগট, ০৮, 

মুেগুন্নী, খাডল পু , খাডল পু , 

খুলনা - ৯০০০

খুলনা

578 PD0352902

4403

20578 োডহদুল ইসলাম জমাড়ল বাড়ী, ৪ নং কয় া, 

কয় া, কয় া, কয় া, কয় া, 

খুলনা - ৯২৯০

খুলনা

579 PD0352902

6856

20579 রু কুমা  মিল কাঞ্চন দাসী, খডড়য়া ঠাকরুন 

বাড়ী, লস্ক , লক্ষ্মীশখালা , 

 াইকগাছা,  াইকগাছা , খুলনা - 

৯২৮০

খুলনা

580 PD0352902

7971

20580 ফয়সাল জ খ ডবশ্বাস  াড়া, ডদঘডলয়া, 

ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, 

ডদঘডলয়া, খুলনা - ৯২২০

খুলনা

581 PD0352902

6682

20581 ফা োনা আক্তা  ন্দনীমহল,  ন্দনীমহল, 

জসনহাটি/০৪,  ন্দনীমহল, 

ডদঘডলয়া , ডদঘডলয়া , খুলনা - 

৯২২১

খুলনা

582 PD03529021

1860

20582 জমাোঃ ইয়াছীন আ াফার্ হাডেগ্রাম, হাডেগ্রাম, জসনহাটি, 

হাডেগ্রাম, ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, 

খুলনা - ৯২২২

খুলনা

583 PD0352902

8556

20583  জমাোঃ ইম ান জহাশসন  ন্দনীমহল,  ন্দনীমহল, 

জসনহাটি/০৬,  ন্দনীমহল, 

ডদঘডলয়া , ডদঘডলয়া , খুলনা - 

৯২২১

খুলনা

584 PD0352902

7449

20584  া ডমন আক্তা মুন্না জটডলকম, ১৩৭/১৬, ২য় 

কশলানী, মাো  জ াি, ডম পু -

১, ঢাকা-১২১৬, ২য় কশলানী, 

ডম পু , ডম পু , ডম পু , 

খুলনা

585 PD03529021

0155

20585 হাডসব মাহমুদ বাসা নম্ব -১২, ডদঘডলয়া, 

ডদঘডলয়া ০৩ নং ওয়াি ত, 

ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, 

খুলনা - ৯২২০

খুলনা

586 PD0352902

6443

20586 জমাোঃ মাসুম হাওলাদা ২৩৪, ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া-০২, 

ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, 

খুলনা - ৯২২০

খুলনা

587 PD03529025

957

20587 সাডবনা ইয়াসডমন ৩৫৮ , ড ঠাশভাগ , ৫ নং 

ঘাটশভাগ , আলাইপু  ,  রূ সা,  

রূ সা, খুলনা - ৯২৪০

খুলনা

588 PD03529021

0257

20588 জসৌডমে মৃ া মৃ া বাডড় , জসনহাটি (কাডেল 

 াড়া), ৮ নং , জসনহাটি , 

ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, খুলনা - 

৯২২২

খুলনা

589 PD0352902

8434

20589  লা  কাডন্ত দত্ত। ২৩২ / দত্ত বাডড়,  ন্দনীমহল, 

জসনহাটি / ০৫,  ন্দনীমহল, 

ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, খুলনা - 

৯২২১



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

খুলনা

590 PD03529025

959

20590 জ ায়াইবু   হমান ৩৫৮ , ড ঠাশভাগ , ৫ নং 

ঘাটশভাগ , আলাইপু  ,  রূ সা,  

রূ সা, খুলনা - ৯২৪০

খুলনা

591 PD0352902

7902

20591 সাডদয়া বৃডি জ খ ডগয়াস উিীশন  বাডড়, 

 ন্দনীমহল, মডল্লক াড়া, 

জসনহাটি/০৫,  ন্দনীমহল, 

ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, খুলনা - 

খুলনা

592 PD0352902

7286

20592 জমহদী হাসান ডগলার্লা আডলয়া মাদ্রাসা সড়ক, 

ডগলার্লা মধ্য াড়া, আট া 

ডগলার্ালা ৫ নং ইউডনয়ন, 

োহানাবাদ কযান্ট, ফু ুলর্লা, 

খুলনা

593 PD03529021

0129

20593 জমা:তর্শয়বু   হমান প্রশযােয নয়, বাগালী, বাগালী, 

বাগালী, কয় া, কয় া, খুলনা - 

৯২৯১

খুলনা

594 PD0352902

7888

20594 জমাোঃ আল-মামুন প্রশযােয নয়,  ন্দনীমহল, গােী 

 াড়া, জসনহাটি/০৫,  ন্দনীমহল, 

ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, খুলনা - 

৯২২১

খুলনা

595 PD03529022

313

20595 জমা: ডেল্লু   হমান  ন্দনী মহল ,  ন্দনীমহল , 

জসনহাটি/০৫,  ন্দনীমহল, 

ডদঘডলয়া , ডদঘডলয়া , খুলনা - 

৯২২১

খুলনা

596 PD0352902

8095

20596 সুদী  কুমা  জঘাষ জঘাষ  াড়া, টাডলয়ামা া, 

বাডলয়ািাঙ্গা , ফুলবাডড়, 

বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা - 

৯২৪০

খুলনা

597 PD03529021

0207

20597 জমাোঃ নােমুল জহাশসন স দা  বাডড় েট (০১), জসনহাটি 

(মধ্যম াড়া), জসনহাটি  (0৮), 

জসনহাটি , ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, 

খুলনা - 9222

খুলনা

598 PD0352902

9289

20598 জমাোঃ  ডন প্রশযােয নয়,  ন্দনীমহল, 

মডল্লক াড়া, জসনহাটি/০৫, 

 ন্দনীমহল, ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, 

খুলনা - ৯২২১

খুলনা

599 PD0352902

8199

20599 জ াসনা খাতুন ডব-১৫/ডে-০৪ (হাস ার্াল 

জোন), এ.ডে.ডব কশলানী, ১০ 

নং, ডেড ও, মডর্ডিল, 

মডর্ডিল, খুলনা - ১০০০

ময়মনডসং

600 PD03529025

192

20600 জমা: কামাল  া শভে ৩৬৩, অ ন্য  া া, গাংগাইল, 

গাংগাইল, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২৯১

ময়মনডসং

601 PD0352902

8727

20601 র্াসডলমা আক্তা গ্রামোঃ বী ামপু     াড়া।, গ্রামোঃ 

বী ামপু     াড়া                   

                  , ৫ নং  ামপু , 

গফাকুুঁডড় বাো , ডে াল, 

ময়মনডসং

602 PD0352902

4938

20602 হাশে া ডব-24/এফ-20, স্বপ্নপু ী 

হাউডেং কমশেক্স , লালমাটিয়া 

ডনউ কশলানী , ৩২ নং , 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

ময়মনডসং

603 PD03529025

849

20603 িাডলয়া আক্তা ২৭৭, বারুইগ্রাম, ৪ নং 

 ডি া া/০৬, বারুইগ্রাম, 

নান্দাইল, নান্দাইল, ময়মনডসং - 

২২৯০

ময়মনডসং

604 PD0352902

4088

20604 জমাোঃ ডমোনু   হমান প্রযশন-জমাোঃ ডমোনু   হমান, 

িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, ডি. আই.টি জ াি (৩য় 

র্লা), পূব ত হােী াড়া,  ামপু া, 

ময়মনডসং

605 PD03529025

101

20605 জমাহােদ জদশলায়া  

জহাশসন

0৬/ স কা  বাড়ী, জসানা  গাঁও, 

৯ নং কাড মপু  ইউডনয়ন, 

 ঘুনার্থপু , মুক্তাগাছা, মুক্তাগাছা, 

ময়মনডসং - ২২১০



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ময়মনডসং

606 PD03529021

0320

20606 জমাোঃ জমানর্াডছম ডবল্লাল ১,  ডিম খালইপু া, 

 া াকানাই, ফু কানাবাদ, 

ফুলবাডড়য়া, ফুলবাডড়য়া, 

ময়মনডসং - ১৬২২

ময়মনডসং

607 PD03529021

2782

20607  জমাোঃ আডর্কু   হমান জমশ ঙ্গাঁ, জমশ ংগা , মুশুলী, 

বা  াড়া, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - 2300

ময়মনডসং

608 PD0352902

3097

20608 মুডক্ত জবগম ফুলবাডড়য়া, ফুলবাডড়য়া, ৪ নং 

 িী া া, ডনেবানাইল, 

নান্দাইল, নান্দাইল, ময়মনডসং - 

২২৯০

ময়মনডসং

609 PD03529021

813

20609 ডন া আক্তা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , 

ডখলগাঁও, মাডলবাগ জ ৌধু ী 

 াড়া,(৪র্থ ত র্লা ), ডখলগাঁও , 

ডখলগাঁও , ডখলগাঁও , ময়মনডসং -

ময়মনডসং

610 PD03529021

2573

20610 জমাছাোঃ সাডবনা ইয়াসডমন প্রযশন-জমাছাোঃ সাডবনা ইয়াসডমন, 

জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , ঢাকা-

১২১৯, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

ময়মনডসং

611 PD0352902

4305

20611 জমাোঃ ইয়াডছন আলী েব জকয়া   , ২৩৬ হাডলমা 

ম্যানসন, (২য় র্লা),, র্ালর্লা, 

জমাহােদপু , জ শ বাংলা নগ , 

জ শ বাংলা নগ , ময়মনডসং - 

ময়মনডসং

612 PD03529022

330

20612 জমাোঃ  া শভে আলী জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

613 PD0352902

6337

20613 মাসুমা োন্নার্ প্রশযােয নয়, জগাদাড য়া, ০৫নং 

ওয়াি ত, ফুলপু , ফুলপু , ফুলপু , 

ময়মনডসং - ২২৫০

ময়মনডসং

614 PD0352902

8905

20614 জমাছাোঃ ফা োনা 

ইয়াছডমন

ডি আই টি জ াি, ৬৪, িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ৬৪ 

পূব ত  হাডে াড়া, ঢাকা-১২১৯, 

 ামপু া ,  ামপু া ,  ামপু া , 

ময়মনডসং

615 PD03529025

693

20615 র্াডনয়া আক্তা প্রযশমোঃ িা  জটকডনকযাল জটডনং 

জসন্টা  ৬৪ ডি.আই.টি জ াি (৩য় 

র্লা), পূব ত হােী ড়া,  ামপু া, 

ঢাকা। , পূব ত হােী াড়া,  ামপু া, 

ময়মনডসং

616 PD03529021

0894

20616 জমা: এ  াদ ডময়া িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা  

,৬৪, ডি ডআই,টি, জ াি    ামপু া 

,ঢাকা -১২১৯, হােী  াড়া, ২৩ 

নং, পূব তহাডে াড়া,  ামপু া, 

ময়মনডসং

617 PD0352902

9352

20617 র্াড ফ উডিন ভূঞাঁ স কা  বাড়ী, িাং ী,  িী া া, 

বা ইগ্রাম, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২৯১

ময়মনডসং

618 PD03529025

520

20618 ফাহডমদা সুলর্ানা 71/৮, আকুয়া মাদ্রাসা 

জকায়াটা , আকুয়া মাদ্রাসা 

জকায়াটা , ১১ নং ওয়াি ত, 

ময়মনডসংহ সদ , ময়মনডসংহ 

ময়মনডসং

619 PD0352902

7947

20619 জমাোঃ আব্দুল্লাশহল বাকী জেযডর্ কমাড তয়াল জসন্টা  ডব-

৯৩,, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

620 PD0352902

6755

20620  ানী দাস প্রযশমোঃ  ানী দাস, িা  

জটকডনকযাল জটডনং জসন্টা  ৬৪ 

ডি.আই.টি জ াি (৩য় র্লা), পূব ত 

হােী ড়া,  ামপু া, ঢাকা। , পূব ত 

ময়মনডসং

621 PD0352902

6877

20621 জমাোঃ   ীফ ডময়া ৪১৫৯,   গাঁও, আ া গাঁও, 

  গাঁও, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২৩০০



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ময়মনডসং

622 PD0352902

8472

20622 জমাোঃ সাঈম হােীবাডড়,  ংভাশদ া , মুশুডল, 

 ংভাশদ া , নান্দাইল , নান্দাইল , 

ময়মনডসং - ২২৯১

ময়মনডসং

623 PD03529021

1978

20623 ডেয়াউ   হমান প্রশযােয নয়,  াঘবপু  , ০৭ নং 

   ডনলক্ষীয়া / ০৬ নং ওয়াি ত, 

 াঘবপু  মাদ্রাসা , ময়মনডসংহ 

সদ , ময়মনডসংহ সদ , 

ময়মনডসং

624 PD0352902

7436

20624 োডক  জহাশসন ৫, কালনাোনী, ৭নং, বাকর্া, 

ফুলবাডড়য়া, ফুলবাডড়য়া, 

ময়মনডসং - ২২১৬

ময়মনডসং

625 PD03529025

355

20625  ামীমা আক্তা নাশুল্লা পূব ত  াড়া, নাশুল্লা , ১২ নং 

স্বশদ ী, নাশুল্লা বাো , 

হালুয়াঘাট, হালুয়াঘাট, 

ময়মনডসং - ২২৫০

ময়মনডসং

626 PD0352902

8977

20626 জববী নােনীন প্রযশন-জববী নােনীন, িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ৬৪, 

ডি. আই.টি জ াি (৩য় র্লা), পূব ত 

হােী াড়া,  ামপু া, ঢাকা, পূব ত 

ময়মনডসং

627 PD0352902

3845

20627 ডবলডকস আক্তা ৬৪, িা  জটকডনকযাল জেডনং 

জসন্টা , পূব ত হােী াড়া,  ামপু া, 

ডখলগাঁও,  ামপু া,  ামপু া, 

ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

628 PD03529021

0542

20628 র্াসডলমা আক্তা প্রযশন-র্াসডলমা আক্তা , িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ৬৪, 

ডি. আই.টি জ াি (৩য় র্লা), পূব ত 

হােী াড়া,  ামপু া, ঢাকা, পূব ত 

ময়মনডসং

629 PD0352902

3831

20629 জমাোঃ আডমনুল হক িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, ডি.আই.টি জ াি, ২৩নং, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

630 PD0352902

0195

20630 জমা.আব্দু   উফ ৬, ড ববা  পু , কালাদহ, 

এনাশয়র্পু  , ফুলবাড়ীযা, 

ফুলবাড়ীযা, ময়মনডসং - ২২১৬

ময়মনডসং

631 PD03529021

1780

20631 জমা:  ডফউল আলম প্রযশন: জমা: কাঞ্চন ডময়া, ১/২৪ 

ডি, (জদওয়ান মডঞ্জল) মুগদা, , 

মুগদা াড়া, মুগদা, বাসাশবা, 

মুগদা, মুগদা, ময়মনডসং - ১২১৪

ময়মনডসং

632 PD03529022

237

20632 আশনায়া  সাদার্ জগা ীনার্থপু , জগা ীনার্থপু , ৯ 

নং এনাশয়র্পু , এনাশয়র্পু , 

ফুলবাড়ীয়া, ফুলবাড়ীয়া, 

ময়মনডসং - ২২১৬

ময়মনডসং

633 PD0352902

9077

20633 এমদাদুল হগ বাডড়-৩৪০/এ, জ াি নং- ১৪ , 

একর্া সড়ক, ডর্ল া াড়া, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

634 PD03529021

1079

20634 খাডদো খাতুন বাকর্া, বাকর্া, ৭ নং বাকর্া, 

বাকর্া, ফুলবাড়ীয়া, ফুলবাড়ীয়া, 

ময়মনডসং - ২২১৬

ময়মনডসং

635 PD0352902

7913

20635 জমাোঃ মা রুফ ডসডিকী ০১, ভবানীপু , ১০নং ওয়াি ত, 

সাখুয়া মাশি    , ইশ্ব গঞ্জ, 

ইশ্ব গঞ্জ, ময়মনডসং - ২২৮০

ময়মনডসং

636 PD03529021

1094

20636  াড দুল আহসান নাডেম জব া ী বাড়ী , বাশদ 

কল া , ২৯ নং ওয়াি ত, 

ময়মনডসংহ, ময়মনডসংহ সদ , 

ময়মনডসংহ সদ , ময়মনডসং - 

ময়মনডসং

637 PD03529021

1723

20637 জমা: কামরুল ইসলাম 

সাডকল

জম াশকানা  ডিম াড়া ফডক  

বাডড়। , জম াশকানা , জ  পু  , 

 াঁ রুখী , নান্দাইল , নান্দাইল , 

ময়মনডসং - ২২৯০



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ময়মনডসং

638 PD0352902

3127

20638 জমাোঃ জমশহদী আল  ামীম হড নাদী বাো  জ াি, 

র্া াকান্দা , ছন  া, হড নাদী, 

ফুলপু , ফুলপু , ময়মনডসং - 

২২৫০

ময়মনডসং

639 PD03529025

553

20639 লাভলী আক্তা প্রযশন্ত: লাভলী আক্তা , জসন্টা  

৬৪ ডি.আই.টি জ াি (৩য় র্লা), 

পূব ত হােী ড়া,  ামপু া, ঢাকা।, 

পূব ত হােী াড়া,  ামপু া,, ২২ নং, 

ময়মনডসং

640 PD03529022

140

20640 জমাোঃ কামরুল হাসান িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, ডি.আই.টি জ াি, ২৩নং, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

641 PD03529021

1164

20641 আড ফ ডবল্লাহ্ প্রশযােয নয়, দুগাডছ, ৩ নং 

কাকনী ০৭ নং ওয়াি ত, 

বডগ  াড়া, র্া াকান্দা, 

র্া াকান্দা, ময়মনডসং - ২২৫২

ময়মনডসং

642 PD0352902

7961

20642 আমানউল্লাহ ১৩০, ফ্লযাট নং- এ৬, নয়াশটালা, 

মগবাো , ৩৬,  াডন্তনগ , 

হাডর্ ডিল, হাডর্ ডিল, 

ময়মনডসং - ১২১৭

ময়মনডসং

643 PD03529022

429

20643 জমাোঃ আল মডবন জেযাডর্ত কম তাড য়াল জসন্টা , ডব-

93, মাডলবাগ জ ৌধু ী  াড়া, 

ঢাকা-1219. , প্রশযােয নয়, 

প্রশযােয নয়, প্রশযােয নয়, 

ময়মনডসং

644 PD03529025

158

20644 কাডনে ফাশর্মা লুনা প্রযশন-কাডনে ফাশর্মা লুনা, 

িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, ডি. আই.টি জ াি (৩য় 

র্লা), পূব ত হােী াড়া,  ামপু া, 

ময়মনডসং

645 PD0352902

3427

20645 জমাোঃ নুরুল ইসলাম ৬৪ ডি আই টি জ াি, িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , ২৩নং 

ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং

646 PD03529025

927

20646 সুমন আহশমদ ১৩৯ , নহাটা, মাওহা, 

ডকল্লার্ােপু  , জগৌড পু  , 

জগৌড পু  , ময়মনডসং - ২২৭০

ময়মনডসং

647 PD0352902

8242

20647 জমাোঃ  াডফউল্লাহ মািা  বাড়ী ,  াছদড ল্লা, ৬ নং 

 ােগার্ী  ইউডনয়ন,  াছদড ল্লা, 

নান্দাইল, নান্দাইল, ময়মনডসং - 

২২৯১

ময়মনডসং

648 PD0352902

7164

20648 জমাোঃ  ডফকুল ইসলাম ০৮, বা হাটি,  িী া া, 

খামা গাঁও, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২৯০

ময়মনডসং

649 PD03529021

2955

20649 র্াহডমনা আক্তা ১/৯ (৫ম র্লা ), আডেমপু  

 লা ী, লালবাগ, ডনউ মাশকতট, 

ডনাউ মাশকতট, ডনাউ মাশকতট, 

ময়মনডসং - ১২০৫

ময়মনডসং

650 PD0352902

6379

20650 রুনা আক্তা ৯০, ভাটি সাভা , ৩ নং নান্দাইল 

ইউডনয়ন  ড ষদ, জহমগঞ্জ 

বাো , নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২৯০

ময়মনডসং

651 PD03529022

486

20651 মামুনু   ড দ সড়ক নং ০১, গ্রাম- পুটিয়ালী  

  , ১১ নং ঘাগড়া ইউডনয়ন, ০১ 

নং ওয়াি ত,    ঘাগড়া, 

ময়মনডসংহ সদ , ময়মনডসংহ 

ময়মনডসং

652 PD03529025

819

20652 হাডববুল্লাহ  প্রশযােয নশহ, জগািা  ডিম 

 াড়া, দাপুডনয়া ইউডনয়ন, ৪ নং 

ওয়াি ত , দাপুডনয়া, ময়মনডসংহ 

সদ , ময়মনডসংহ সদ , 

ময়মনডসং

653 PD03529021

1859

20653 জমাহােদ আলী প্রযশনোঃ জমাোঃ আবু র্াশহ , 

  শগায়ািাঙ্গা , ২ নং  ামভদ্রপু , 

জগায়ািাঙ্গা , ফুলপু , ফুলপু , 

ময়মনডসং - ২১৫০



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ময়মনডসং

654 PD03529021

1074

20654 আফশ াো আক্তা বাকর্া, বাকর্া, ৭ নং বাকর্া, 

বাকর্া, ফুলবাড়ীয়া, ফুলবাড়ীয়া, 

ময়মনডসং - ২২১৬

ময়মনডসং

655 PD0352902

0305

20655 জদশলায়া  জহাশসন িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা  

(র্য় র্লা) , ৬৪, ডি আই টি 

জ াি, হােী াড়া , ২২ নং ওয়াি ত 

, ডখলগাঁও,  ামপু া ,  ামপু া , 

ময়মনডসং

656 PD03529022

913

20656 সাডবকা নাস ীন জমাোঃ এনামুল হক, ধু ধুড য়া, 

 া াকানাই, আলীপু , 

ফুলবাড়ীয়া, ফুলবাড়ীয়া, 

ময়মনডসং - ২২১৬

ময়মনডসং

657 PD0352902

4153

20657  াশসল আহশমদ জমা: হাসমর্ আলী, বী খরুয়া , 

মসাখালী , বী খরুয়া , গফ গাঁও , 

গফ গাঁও , ময়মনডসং - ২২৩০

ময়মনডসং

658 PD03529025

826

20658 জমা: আোহারুল ইসলাম ডি আই টি জ াি, ৬৪, িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ৬৪ 

পূব ত  হাডে াড়া, ঢাকা-১২১৯, 

 ামপু া ,  ামপু া ,  ামপু া , 

ময়মনডসং

659 PD0352902

3935

20659 জমাোঃ  ড ফুল ইসলাম িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, ডি.আই.টি জ াি, ২৩নং, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

660 PD03529021

1233

20660 আশনায়া া জেডবন স্বণ তা ১০৮, কাক  , নান্দাইল, 

নান্দাইল, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২৯০

ময়মনডসং

661 PD03529021

2507

20661 আকডলমা আক্তা নাই, উন্দাইল, গাংগাইল, 

ডনেবানাইল, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২৮২

ময়মনডসং

662 PD03529021

820

20662 জমা: আবুল কালাম বড়মা, বড়মা, কাডনহা ী, বড়মা, 

ডে াল, ডে াল, ময়মনডসং - 

২২২০

ময়মনডসং

663 PD0352902

7980

20663 জমাোঃ  াতুল হাসান ড লাসী, মাো  বাড়ী জ াি,, 

ড লাসী, মাো  বাড়ী জ াি,, ০৮ 

নং ওয়াি ত, গফ গাঁও, গফ গাঁও, 

গফ গাঁও, ময়মনডসং - ২২৩০

ময়মনডসং

664 PD03529021

2106

20664 অডনল ইফশর্খা বাসা-৪৪ ; জ াি-৫, কল্যাণপু , 

কল্যাণপু  , ডম পু , ডম পু  , 

ডম পু  , ময়মনডসং - ১২১৬

ময়মনডসং

665 PD03529025

814

20665 জমাোঃ হাডনফ ডময়া ডি আই টি জ াি, ৬৪, িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ৬৪ 

পূব ত   াডে াড়া, ঢাকা-১২১৯, 

 ামপু া ,  ামপু া ,  ামপু া , 

ময়মনডসং

666 PD0352902

7772

20666 জমাোঃ জমাোফ্ফ ৮১,  ক াড়া,  ানীশখালা , 

 ানীশখালা , ডে াল, ডে াল, 

ময়মনডসং - ২২০০

ময়মনডসং

667 PD03529021

2710

20667 জমাোঃ আেহারুল ইসলাম জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা  , ডব, 

৯৩, (৪র্থ ত র্লা) , মাডলবাগ 

জ ৌধু ী  াড়া, ২২ নং ওয়াি ত, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং

668 PD03529022

817

20668 জমাোঃ আড ফু   হমান  ৬৪, (৩য় র্লা ) িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ডি. 

আই. টি. জ াি, , পূব তহােী াড়া, 

২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং

669 PD03529021

0036

20669 জমা: ছাইদু   হমান ডবয়া া, ডবয়া া, ৫ নং গাংগাইল 

, গাংগাইল, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২৯১



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ময়মনডসং

670 PD03529021

1266

20670 জমাোঃ  ড ফুল ইসলাম ৯২৫,  ালগাঁও , ৯ নং কাড মপু  

/ ০১, জঘাগা, মুক্তাগাছা , 

মুক্তাগাছা , ময়মনডসং - ২২১০

ময়মনডসং

671 PD03529022

470

20671 ড মা আক্তা প্রযশন: হাডববু   হমান ফডক , 

নগ  কচু ী, ৭ নং মুসল্লী, 

বা  াড়া, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২৩০০

ময়মনডসং

672 PD0352902

0513

20672 নূশ  োহান ডমতু প্রযশন : নূশ  োহান ডমতু, িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

প্রশযােয নয়, ৬৪, হােী াড়া, ডি. 

আই. টি জ াি।,  ামপু া, ঢাকা- 

ময়মনডসং

673 PD0352902

7846

20673 র্হু া আক্তা ডমডশ্রপু , ডমডশ্রপু , 4 নং 

 ডি া া, বারুইগ্রাম, নান্দাইল, 

নান্দাইল, ময়মনডসং - 2290

ময়মনডসং

674 PD0352902

0778

20674  ামছুন নাহা ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  জেডনং 

জসন্টা , র্ালর্লা, লা, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , ময়মনডসং - 

ময়মনডসং

675 PD0352902

4862

20675 জহ ী আক্তা  কমডর্,  কমডর্, মুশুডল্ল, 

বা  াড়া, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২৩০০

ময়মনডসং

676 PD03529025

472

20676 জমাোঃ ড য়াদুল হাসান ০২ জ খ বাড়ী, ভ াশিাবা , 

ভ াশিাবা , ভ াশিাবা , ভালুকা, 

ভালুকা, ময়মনডসং - ২২৪০

ময়মনডসং

677 PD0352902

8741

20677 র্াহডমনা আক্তা গ্রামোঃ বী ামপু     াড়া।, গ্রামোঃ 

বী ামপু     াড়া, ৫ নং 

 ামপু , গফাকুুঁডড় বাো , 

ডে াল, ডে াল, ময়মনডসং - 

ময়মনডসং

678 PD0352902

6776

20678 জুশয়ল ডময়া োডগ  কাডেয়াকান্দা  ডিম, 

োডগ  কাডেয়াকান্দা  ডিম, 

ফুলপু , ফুলপু , ফুলপু , 

ফুলপু , ময়মনডসং - ২২৫০

ময়মনডসং

679 PD0352902

8142

20679 িণ তা আক্তা ১৩, জগা ীবাগ ২য় জলন (২য় 

র্লা), ৩৯, ওয়া ী, ওয়া ী, 

ওয়া ী, ময়মনডসং - ১২০৩

ময়মনডসং

680 PD0352902

8840

20680  া ডমন আক্তা ডদ সান সাটঁডলড  এি 

কডিউটা  প্রড ক্ষন ইনডিটিউট, 

বাড়ী-12, জ াি-01, জসন াড়া 

 ব তর্া, 14, ডম পু , কাফরুল, 

ময়মনডসং

681 PD03529022

929

20681 সাডব্ব  নাশস ইলাই স কাশ   বাড়ী, অলহ ী 

েয়দা, মঠবাড়ী,  ানীগঞ্জ, 

ডে াল, ডে াল, ময়মনডসং - 

২২২০

ময়মনডসং

682 PD0352902

3217

20682 জমাোঃ  াড দুল ইসলাম ৪৮৯,   ডনয়ামর্, ২নং 

 ামভদ্রপু , জগায়ািাঙ্গা, ফুলপু , 

ফুলপু , ময়মনডসং - ২১৫০

ময়মনডসং

683 PD0352902

7739

20683 জমাোঃ  ামছুউডিন প্রযশন-জমাোঃ  ামছুউডিন, িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ৬৪, 

ডি. আই.টি জ াি (৩য় র্লা), পূব ত 

হােী াড়া,  ামপু া, ঢাকা, পূব ত 

ময়মনডসং

684 PD03529025

517

20684 জমাোঃ জোবাইরুল হক আটকুড  , আটকুড , ভাইটকাডন্দ, 

ভাইটকাডন্দ, ফুলপু , ফুলপু , 

ময়মনডসং - ২২৫০

ময়মনডসং

685 PD03529021

1871

20685 জমাোঃ  াডকবুল হাসান এই  - ২/৭, বাকৃডব, ২১, বাকৃডব, 

সদ , সদ , ময়মনডসং - ২২০২
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ময়মনডসং

686 PD0352902

6349

20686 রুনা খাতুন জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

687 PD0352902

8972

20687 আডর্কু   হমান প্রযশন-আডর্কু   হমান, িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ৬৪, 

ডি. আই.টি জ াি (৩য় র্লা), পূব ত 

হােী াড়া,  ামপু া, ঢাকা, পূব ত 

ময়মনডসং

688 PD03529021

1913

20688 জমাোঃ জমাস্তাডফজু   হমান ফড দাকান্দা, ফড দাকান্দা, ৬ নং 

 ােগার্ী, মুশুল্লী, নান্দাইল, 

নান্দাইল, ময়মনডসং - ২৩০০

ময়মনডসং

689 PD0352902

9543

20689 জমাোঃ আব্দুল্লাহ আল 

মাসুম

প্রযশন-জমাোঃ আব্দুল্লাহ আল 

মাসুম, ৩১৭/৩, উলন জ াি, 

 ডিম  ামপু া, ঢাকা, উলন 

জ াি,  ডিম  ামপু া, ২২ নং 

ময়মনডসং

690 PD03529021

1543

20690 জমা. জমাখশলছু   হমান ২৫৫, সদ , কাক  , ০২, 

নান্দাইল, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২৯০

ময়মনডসং

691 PD03529021

484

20691 না ডগছ আক্তা    ০৭, বাশঁহাটি, ৪নং  িী া া , 

খামা গাঁও, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২৯০

ময়মনডসং

692 PD0352902

3933

20692 জমাোঃ সািাম জহাশসন 

ভূঞাঁ

মকবুল জহাশসন ভূঞাঁ  বাডড়, 

  গাঁও, আ া গাঁও,   গাঁও, 

নান্দাইল, নান্দাইল, ময়মনডসং - 

২৩০০

ময়মনডসং

693 PD0352902

9905

20693 জমাোঃ জমাস্তফা প্রযশন- জমাোঃ জমাস্তফা, জেযাডর্ 

কমাড তয়াল জসন্টা , , ডব-৯৩, 

মাডলবাগ জ ৌধু ী  াড়া, ২৩, 

ডখলগাঁও,  ামপু া,  ামপু া, 

ময়মনডসং

694 PD0352902

4553

20694 জমা:মডন  জহাশসন ২৮৪ নং সড়ক , আব্দুল্লাবাগ 

োশম মসডেদ জ াি,২৯৮,পূব ত-

 ামপু া,ঢাকা।, WARD-

22, ডখলগাঁও,  ামপু া, 

ময়মনডসং

695 PD0352902

8115

20695 হাডনফ ডময়ান প্রযশন-হাডনফ ডময়ান, িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ৬৪, 

ডি. আই.টি জ াি (৩য় র্লা), পূব ত 

হােী াড়া,  ামপু া, ঢাকা, পূব ত 

ময়মনডসং

696 PD03529021

1803

20696 জমা োহাঙ্গী  আলম ভাাটি সাভা ,  ভাটি সাভা , ৩নং 

নান্দাইল , জহমগঞ্জ বাো , 

নান্দাইল, নান্দাইল, ময়মনডসং - 

২২৯০

ময়মনডসং

697 PD0352902

9650

20697 জমাোঃ এনাইদু   হমান ১২৫, বা কাহনীয়া , ৩নং 

র্া াটী/৬নং, খামাশ   বাো , 

মুক্তাগাছা, মুক্তাগাছা, ময়মনডসং 

- ২২০৪

ময়মনডসং

698 PD0352902

6748

20698 ফাশর্মা আক্তা প্রযশমোঃ ফাশর্মা আক্তা , 

জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা  ডব-

৯৩ মাডলবাগ জ ৌধু  াড়া, ঢাকা-

১২১৯, পূব ত হােী াড়া,  ামপু া, , 

ময়মনডসং

699 PD03529021

2702

20699 জমাোঃ সাশ ায়া  োহান 

আকন্দ

কড ম স কা  বাড়ী, দা  াড়া, 

 ােগার্ী,  াছদড ল্লা, নান্দাইল, 

নান্দাইল, ময়মনডসং - 2291

ময়মনডসং

700 PD03529021

2268

20700 সািাম জহাশসন আকন্দবাড়ী, শুশুডর্ , কালাদহ, 

এনাশয়র্পু  , ফুলবাডড়য়া , 

ফুলবাডড়য়া , ময়মনডসং - ২২১৬

ময়মনডসং

701 PD03529025

187

20701 মারুফ ফডক ৬৪ ডি ,আই ,টি জ াি  িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা  , 

মাডলবাগ জ ৌধু ী  াি়া, ২৩নং 

ওয়াি ত, ডখলগাঁু্ও, ডখলগাঁও, 
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ময়মনডসং

702 PD03529022

501

20702 ডমোনু   হমান ডবয়া া সড়ক, ডবয়া া, গাংগাইল, 

গাংগাইল, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২৯১

ময়মনডসং

703 PD03529025

729

20703 েহু া আক্তা িা  জটকডনকযাল জেডনং 

জসন্টা ,৬৪ ডিআইটি জ াি ( ৩য় 

র্লা ) পূব ত হােী াড়া  ামপু া 

ঢাকা।, পূব ত হােী াড়া  ামপু া , 

ময়মনডসং

704 PD0352902

7613

20704 নু উডিন আহসান  ম্যাক্স কমাড তয়াল জসন্টা , 

হােী াড়া, মাডলবাগ, ডিঁলগাও, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ময়মনডসং - 

১২১৯

ময়মনডসং

705 PD0352902

3963

20705 অঙ্গ  ন্দ্র বম তন িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, পূব ত হােী াড়া (৩য় র্লা), 

২২, ডখলগাঁও,  ামপু া,  ামপু া, 

ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

706 PD0352902

3417

20706 জমাোঃ  মোন আলী নতুন বাড়ী,     বা াটী, ছন  া, 

হড নাদী, ফুলপু , ফুলপু , 

ময়মনডসং -  ২২৫০

ময়মনডসং

707 PD03529021

081

20707 জমাোঃ এম ান আলম ৬৪, িা শটকডনকযাল জেডিং 

জসন্টা ,  ডিম হােী া া, 

ডিআইটি জ াি. , ২২ণং, 

ডখলগাঁও,  ামপু া,  ামপু া, 

ময়মনডসং

708 PD0352902

4915

20708 জমাোঃ  াডকবুল হাসান নাই, র্া াকাডন্দ, ৩ নং র্া াটি 

ইউডনয়ন, অি া  বাো , 

মুক্তাগাছা, মুক্তাগাছা, ময়মনডসং 

- ২২০৫

ময়মনডসং

709 PD0352902

7506

20709 কডনকা জবগম ডব-১০০/২, এডেডব কশলানী ( 

হাস ার্াল জোন), ১০ নং, 

ডেড ও , মডর্ডিল , মডর্ডিল , 

ময়মনডসং - ১০০০

ময়মনডসং

710 PD03529022

588

20710 জমা. নুরুল্লাহ ৪০-৪/ এ , পূব তহােী াড়া , 

ডখলগাঁও,  ামপু া,  মনা,  মনা, 

ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

711 PD03529021

957

20711 জমাোঃ  র্ন ডময়া প্রযশন-জমাোঃ  র্ন ডময়া, িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ৬৪, 

ডি. আই.টি জ াি (৩য় র্লা), পূব ত 

হােী াড়া,  ামপু া, ঢাকা, পূব ত 

ময়মনডসং

712 PD03529021

2755

20712 ড উডল বম তন জেযাডর্ কম তাড য়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , ঢাকা-

১২১৯, মাডলবাগ, ২২নং ওয়াি ত, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং

713 PD0352902

7941

20713 জেসডমন আক্তা মশহচ্চাতুল, মশহচ্চাতুল, আঠা  

বাড়ী/০৫, আঠা  বাড়ী, ঈশ্ব  

গঞ্জ, ঈশ্ব  গঞ্জ, ময়মনডসং - 

২২৮২

ময়মনডসং

714 PD03529021

215

20714 জমাোঃ  াহোহান িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, পূব ত হােী াড়া (৩য় র্লা), 

২২, ডখলগাঁও,  ামপু া,  ামপু া, 

ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

715 PD03529021

1956

20715 জমাোঃ হুমায়ুন কডব 01, অ ণ্য া া, গাংগাইল, 

বারুইগ্রাম, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - 2291

ময়মনডসং

716 PD03529022

129

20716 আডছয়া আক্তা িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, ডি.আই.টি জ াি, ২৩নং, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

717 PD03529021

383

20717 আফশ াো আক্তা িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, পূব ত হােী াড়া,  ামপু া, ডি. 

আই.টি জ াি, ২২ নং ওয়াি ত, 

ডখলগাঁও,  ামপু া,  ামপু া, 
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ময়মনডসং

718 PD03529021

2313

20718 নাডসমা আক্তা মী  জহাশসন হাউে,  াঁ  

গশয় পু , গাংগাইল, গাংগাইল, 

নান্দাইল, নান্দাইল, ময়মনডসং - 

২২৯১

ময়মনডসং

719 PD0352902

6568

20719 মাহবুবা আক্তা জমাোঃ আব্দু   হমান , জগায়া ী , 

৫নং বাঁ াটি , বনবাংলা , 

মুক্তাগাছা , মুক্তাগাছা , 

ময়মনডসং - ২২১০

ময়মনডসং

720 PD0352902

9215

20720 জমাোঃ  ামছুল হুদা ৪৭২, বারুইগ্রাম, ৪নং  ডি া া , 

বারুইগ্রাম, নান্দাইল , নান্দাইল , 

ময়মনডসং - ২২৯০

ময়মনডসং

721 PD0352902

7091

20721 জসাশহল  ানা আকন্দ প্রযশন- জসাশহল  ানা আকন্দ, 

িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪ ডি, আই, টি জ াি, (৩য় 

র্লা), পূব ত হােী াড়া, ২৩নং 

ময়মনডসং

722 PD0352902

9411

20722 আবদুল্লাহ আল মামুন খারুয়া, খারুয়া, খারুয়া, খারুয়া, 

নান্দাইল , নান্দাইল , ময়মনডসং -

 ২২২৩

ময়মনডসং

723 PD0352902

6130

20723 জমাোঃ ফেশল  ায়হান প্রযশন-জমাোঃ ফেশল  ায়হান, 

িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, ডি. আই.টি জ াি (৩য় 

র্লা), পূব ত হােী াড়া,  ামপু া, 

ময়মনডসং

724 PD03529021

702

20724  াডক া ইয়াছডমন ৩৮৩, আমা ামপু , জবর্াকগ , 

জবর্াকগ , নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২২৩

ময়মনডসং

725 PD0352902

3142

20725 মুসডলমা  আক্তা হড নাদী বাো  জ াি, 

র্া াকান্দা , ছন  া, হড নাদী, 

ফুলপু , ফুলপু , ময়মনডসং -  

২২৫০

ময়মনডসং

726 PD03529021

929

20726 উশে হাডববা ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

ময়মনডসং

727 PD03529021

415

20727 োডকরুল ইসলাম  ডন িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, ডি.আই.টি জ াি, ২৩নং, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

728 PD03529021

0563

20728 আবুল কালাম আোদ বটর্লা বাো , ড বগঞ্জ-

কাডলবাড়ী বাো  হশয় 

মুক্তাগাছাগামী সড়ক, 

জ াড়াবাড়ী, ৮ নং দাওগাঁও/ ১ 

ময়মনডসং

729 PD03529021

1082

20729 আবু  ায়হান প্রশযােয নয়, িা া কান্দা , 

অি া , মড উ  নগ , সদ , 

সদ , ময়মনডসং - ২২০৫

ময়মনডসং

730 PD0352902

6687

20730 মাহফুে আহশমদ জখাকন -,  ঘুনার্থপু , বড়গ্রাম, 

 ঘুনার্থপু  নতুন বাো , 

মুক্তাগাছা, মুক্তাগাছা, ময়মনডসং 

- ২২১০

ময়মনডসং

731 PD03529021

1258

20731 মারুফ হুসাইন আকন্দ ডিআইডি জ াি মাডলবাগ জ ৌধু ী 

 াড়া, ঢাকা-১২১৯।, জেযাডর্ 

কম তাড য়াল জসন্টা , ডব/৯৩, 

মাডলবাগ জ ৌধু ী  াড়া, ঢাকা-

ময়মনডসং

732 PD03529021

2141

20732 আ,ক,ম,   াগ স কা আ া গাঁও, আু্ া গাঁও, ৯ 

আ া গাঁও,৮ নং ওয়াি ত , 

আ া গাঁও, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২৯০

ময়মনডসং

733 PD03529021

2127

20733 জমা: জোবাশয়  খান আ া গাঁও, আু্ া গাঁও, ৯ 

আ া গাঁও,৮ নং ওয়াি ত , 

আ া গাঁও, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২৯০



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ময়মনডসং

734 PD03529021

1338

20734 মা ডেয়া খাতুন জহাডডং ১, লামকাইন, ০৯ নং 

ওয়াি ত, লামকাইন, গফ গাঁও  , 

গফ গাঁও  , ময়মনডসং - ২২৩০

ময়মনডসং

735 PD0352902

4399

20735 জমাোঃ র্ানডেলু   হমান 

ভূ ুঁইয়া

৩৮৩, বাডলয়া  াড়া , নান্দাইল 

জ ৌ সভা ০১নং ওয়াি ত, নান্দাইল, 

নান্দাইল, নান্দাইল, ময়মনডসং - 

২২৯০

ময়মনডসং

736 PD03529021

2929

20736 জমাোঃ আশনায়া  জহাশসন জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা  , ডব, 

৯৩, (৪র্থ ত র্লা) , মাডলবাগ 

জ ৌধু ী  াড়া, ২২ নং ওয়াি ত, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং

737 PD03529021

0516

20737 জমাোঃ অ ালমগী  জহাশসন প্রযশন-জমাোঃ অ ালমগী  জহাশসন, 

িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, ডি. আই.টি জ াি (৩য় 

র্লা), পূব ত হােী াড়া,  ামপু া, 

ময়মনডসং

738 PD03529021

1604

20738 জমা: সাইদু োমান  সুলপু  (মনাকষা),  সুলপু  

(মনাকষা), ৩নং নান্দাইল , 

কুমারুলী, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২৮২

ময়মনডসং

739 PD03529021

520

20739 জমাোঃ ইউনুছ ডময়া কাডলবাডড়, বারুইগ্রাম,  িী া া 

(৬ নং), বারুইগ্রাম, নান্দাইল, 

নান্দাইল, ময়মনডসং - ২২৯০

ময়মনডসং

740 PD03529021

872

20740 জমাোঃ ডবল্লাল জহাশসন জমম্বা  বাডড়, গেন্দ , ২নং 

 ামভদ্রপু /০১, খডড়য়া াড়া, 

ফুলপু , ফুলপু , ময়মনডসং - 

২২৫০

ময়মনডসং

741 PD0352902

6931

20741 জমা: এমদাদুল হক   গাঁও  ক াড়া,   গাঁও, 

আ া গাঁও,   গাঁও, নান্দাইল, 

নান্দাইল, ময়মনডসং - ২৩০০

ময়মনডসং

742 PD03529022

306

20742 জমাোঃ আডনছু   হমান প্রযশনোঃ জমাোঃ আডনছু   হমান, 

জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩ মাডলবাগ জ ৌধুড   াড়া , ২৩ 

নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং

743 PD0352902

3994

20743 ওম  ফারুক িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, ডি.আই.টি জ াি, ২৩নং, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

744 PD03529022

863

20744 ইস ার্ োহান সার্থী উত্ত  জিামঘাটা, গ্রামোঃ 

 শিামঘাটা, ৭নং ওয়াি ত, 

মুডি হাট, জ াবাউড়া, জ াবাউড়া, 

ময়মনডসং - ২২৬২

ময়মনডসং

745 PD0352902

0202

20745 ইস ার্ োহান ড ংকু নয়াবাড়ী, ভুইয়া াড়া, নান্দাইল, 

নান্দাইল, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২৯০

ময়মনডসং

746 PD0352902

3906

20746 জমাোঃ  াহাব উিীন প্রযশন- জমাোঃ  াহাব উিীন, িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ৬৪ 

ডি, আই, টি জ াি, (৩য় র্লা), 

পূব ত হােী াড়া, ২২ নং, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং

747 PD03529025

383

20747 ই. এম. সাফাশয়র্ 

জহাশসন

দডক্ষণ াড়া-১, দড বৃ, ২নং 

জসাহাগী, ৬নং ওয়াি ত, জসাহাগী, 

ঈশ্ব গঞ্জ, ঈশ্ব গঞ্জ, ময়মনডসং - 

২২৮১

ময়মনডসং

748 PD0352902

3019

20748 জমাোঃ োহাঙ্গী  আলম প্রযশন-জমাোঃ োহাঙ্গী  আলম, 

িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, ডি. আই.টি জ াি (৩য় 

র্লা), পূব ত হােী াড়া,  ামপু া, 

ময়মনডসং

749 PD03529021

409

20749 জমাোঃ জমাোশেল হক িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, ডি.আই.টি জ াি, ২৩নং, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং - ১২১৯



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ময়মনডসং

750 PD0352902

9055

20750 জমাোঃ  ডফকুল ইসলাম ০৮,  ংভাশদ া , মুশুলী , 

 ংভাশদ া , নান্দাইল , নান্দাইল , 

ময়মনডসং - ২২৯১

ময়মনডসং

751 PD03529022

424

20751 জমাোঃ আনসারুল ইসলাম কাটলী  াড়া, ১নং , কাটলী 

 াড়া, নান্দাইল ১নং জ ৌ সভা , 

নান্দাইল, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২৯০

ময়মনডসং

752 PD03529021

1949

20752 জমাোঃশমাস্তফা কামাল প্রশযােয নয়, পূব ত র্ালডদঘী, ২ নং 

বাডনহালা, ০৫ নং ওয়াি ত, 

র্ালডদঘী, র্া াকান্দা, 

র্া াকান্দা, ময়মনডসং - ২২৫২

ময়মনডসং

753 PD03529021

2996

20753 ডস াজুল ইসলাম প্রশযােয নয়, কু কুড কান্দা , ৩ 

নং কাকনী ০৭ নং ওয়াি ত, 

র্ালডদঘী, র্া াকান্দা, 

র্া াকান্দা, ময়মনডসং - ২২৫২

ময়মনডসং

754 PD0352902

4043

20754 মডনরুজ্জামান জগায়ািাংগা , জগায়ািাংগা , ২ নং 

 ামভদ্রপু  , জগায়ািাংগা , 

ফুলপু , ফুলপু , ময়মনডসং - 

২১৫০

ময়মনডসং

755 PD03529021

0549

20755 কামরুন্নাহা প্রযশন-কামরুন্নাহা , িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ৬৪, 

ডি. আই.টি জ াি (৩য় র্লা), পূব ত 

হােী াড়া,  ামপু া, ঢাকা, পূব ত 

ময়মনডসং

756 PD0352902

0012

20756 মডন আক্তা ৩০৩, অ ণ্য া া, ৫ নং 

গাঙ্গাইল ইউডনয়ন,ওয়াি ত নং ০১, 

বারুইগ্রাম, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২৯১

ময়মনডসং

757 PD03529021

2948

20757 আলী জহাশসন ১/৯ (৫ম ), আডেমপু   লা ী, 

লালবাগ, ডনউ মাশকতট, ডনাউ 

মাশকতট, ডনাউ মাশকতট, ময়মনডসং 

- ১২০৫

ময়মনডসং

758 PD0352902

6622

20758 আল-মামুন প্রযশন- আল-মামুন, িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ৬৪ 

ডি, আই, টি জ াি, (৩য় র্লা), 

পূব ত হােী াড়া, ২৩, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং

759 PD0352902

3577

20759 র্ানডেনা আক্তা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

760 PD0352902

9312

20760 জমাোঃ জমাস্তাক আহশমদ ডব-৭৪, ডে-১২, এডেডব কশলানী 

(হাস ার্াল জোন), ১০ নং , 

ঢাকা ডেড ও, মডর্ডিল, 

মডর্ডিল, ময়মনডসং - ১০০০

ময়মনডসং

761 PD0352902

8104

20761 জমা. ইউসুফ আলী ৩৮,বলা পু  জ াি, বলা পু  , 

১৯, জকওয়াটখালী , সদ , সদ , 

ময়মনডসং - ২২০১

ময়মনডসং

762 PD03529021

0475

20762 জমাোঃ আড কু   হমান 

উজ্জ্বল

িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, পূব ত হােী াড়া,  ামপু া, ডি. 

আই.টি জ াি, ২৩ নং, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ময়মনডসং - 

ময়মনডসং

763 PD03529021

0353

20763 জমাোঃ  হুল আডমন নয়ন প্রযশন-জমাোঃ  হুল আডমন নয়ন, 

িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, ডি. আই.টি জ াি (৩য় 

র্লা), পূব ত হােী াড়া,  ামপু া, 

ময়মনডসং

764 PD0352902

7197

20764 জমাোঃ উম  ফারুক িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

(৩য় র্লা), ৬৪, পূব ত হােী াড়া 

ডি.আই.টি জ াি,  ামপু া, ২৩ 

নং, ডখলগাঁও ,  ামপু া,  ামপু া, 

ময়মনডসং

765 PD0352902

8316

20765  াহনাে  া ভীন জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ময়মনডসং - ১২১৯
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ময়মনডসং

766 PD03529021

1147

20766 জমাোঃ এমদাদুল হক ৩৭০,  াঁছদড ল্লা, ৬নং 

 ােগার্ী,  াঁছদড ল্লা, নান্দাইল , 

নান্দাইল , ময়মনডসং - ২২৯১

ময়মনডসং

767 PD0352902

6025

20767 োন্নাতুল জফ শদৌস ৩৭৩, দডক্ষন কাফরুল , ১৬ নং 

ওয়াশি, কাফরুল, ঢাকা 

জসনাডনবাস , ঢাকা জসনাডনবাস , 

ময়মনডসং - ১২০৬

ময়মনডসং

768 PD0352902

9017

20768 আডর্কুল ইসলাম ৯৫/২ ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  

জেডনং জসন্টা ,  ডিম কাফরুল , 

২৮ নং ওয়াি ত, জ শ  বাংলা 

নগ , জ শ  বাংলা নগ , জ শ  

ময়মনডসং

769 PD03529025

392

20769 ডমোনু   হমান িলমলা, িলমলা, ৪ নং মাওহা, 

বী  আহেদপু , জগৌ ীপু , 

জগৌ ীপু , ময়মনডসং - ২২৭০

ময়মনডসং

770 PD03529025

433

20770 আফশ াো আক্তা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩,, মাডলবাগ, জ ৌধু ী াড়া,, 

২৩, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

771 PD03529021

219

20771 জমাোঃ জমা া  ফ জহাশসন ৬৪৮,  াম , ৩ নং কু মাইল , 

 াম , ফুলবােীয়া , ফুলবােীয়া , 

ময়মনডসং - ২২১৬

ময়মনডসং

772 PD0352902

3591

20772 জর্ৌডহদুল ইসলাম িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, ডি.আই.টি জ াি, ২৩নং, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

773 PD03529021

2093

20773 রুশবল আহশমদ ৩১/ ডস উত্ত  যাোবাডড়, ফারুক 

জহাশসন জ াি, উত্ত  যাোবাডড়, 

৫০, ফড দাবাদ, যাোবাডড়, 

যাোবাডড়, ময়মনডসং - ১২৩২

ময়মনডসং

774 PD03529021

1549

20774 জমা োহাঙ্গী  আলম জম াশকানা, জমা াশকানা , 

জ  পু ,  াঁ রুখী, নান্দাইল, 

নান্দাইল, ময়মনডসং - ২২৯০

ময়মনডসং

775 PD0352902

8514

20775 কামরুল  ইসলাম জ খ বাডড়  , বহুলী,  ীর্পু , 

বহুলী, ভালুকা, ভালুকা, 

ময়মনডসং - ২২৪০

ময়মনডসং

776 PD0352902

6413

20776 সািাম জহাশসন িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

হােী াড়া,  ামপু া, ডখলগাঁও, 

 ামপু া,  ামপু া, ময়মনডসং - 

১২১৯

ময়মনডসং

777 PD0352902

7964

20777 জমাহােদ মাহ্ ফুজুল হক নাই, কাডলকাপু  , খাগহিহ , 

 হমর্পু , সদ , সদ , 

ময়মনডসং - ২২০০

ময়মনডসং

778 PD0352902

9160

20778 জহদাশয়র্ উল্লাহ Kakni Madrasha 

Road, Kakni, Kakni, 

Kakni, Tarakanda, 

Tarakanda, ময়মনডসং - 

ময়মনডসং

779 PD03529021

2734

20779 জমাোঃ  ডফক উডিন ভূ ুঁঞা ডনোমপু , জমশ ংগা , মুশুলী, 

বা  াড়া, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - 2300

ময়মনডসং

780 PD0352902

6578

20780 জমাোঃ  াহাদাৎ জহাশসন 

স কা 

প্রযশন- জমাোঃ  াহাদাৎ জহাশসন, 

জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

ঢাকা।, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

ময়মনডসং

781 PD03529021

2914

20781  ডফকুল ইসলাম প্রযশন- ফাডর্মা োন্নাডর্, ডিইই 

প্রকল্প, ডনউ এয়া শ াট ত জ াি, 

বাংলাশদ  জসতু কর্তত ক্ষ, জসতু 

ভবন, গুল ান, গুল ান, গুল ান, 
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ময়মনডসং

782 PD03529025

033

20782 জমাোঃ জ োউল কড ম প্রযশনোঃ জমা: আব্দুল্লাহ আল 

মামুন, জেযাডর্ কমাড তয়াল 

জসন্টা , ডব/৯৩, মাডলবাগ, 

জ ৌধু ী  াড়া, ঢাকা-১২১৯।, 

ময়মনডসং

783 PD0352902

4740

20783  া ডমন আক্তা প্রযশন- া ডমন আক্তা , িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ৬৪, 

ডি. আই.টি জ াি (৩য় র্লা), পূব ত 

হােী াড়া,  ামপু া, ঢাকা, পূব ত 

ময়মনডসং

784 PD03529022

648

20784 জমা:  াডকবুল হাসান -, র্া াটি  ডিম  াড়া, ০৩ নং 

র্া াটি , ফডক গঞ্জ বাো , 

মুক্তাগাছা , মুক্তাগাছা , 

ময়মনডসং - ২২১০

ময়মনডসং

785 PD0352902

4040

20785 জমা: জমাফাজ্জল জহাশসন বাডদহাটী, বাডদহাটী, নাওগাঁও, 

েগৎগঞ্জ, ফুলবাডড়য়া, 

ফুলবাডড়য়া, ময়মনডসং - ২২১৬

ময়মনডসং

786 PD0352902

8533

20786 আল-আডমন প্রযশন-আল-আডমন, িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ৬৪, 

ডি. আই.টি জ াি (৩য় র্লা), পূব ত 

হােী াড়া,  ামপু া, ঢাকা, পূব ত 

ময়মনডসং

787 PD03529021

0296

20787 জমাোঃ কাঞ্চন ডময়া িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪নং, পূব ত হােী  াড়া, 

ডি.আই.টি জ াি (৩য় র্লা), 

ওয়াি ত নং-২২, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং

788 PD0352902

8378

20788 জমাোঃ নুরুল আমীন িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, ডিআইটি জ াি, পূব ত 

হােী াড়া, ২২, ডখলগাঁও, 

 া মু া,  া মু া, ময়মনডসং - 

ময়মনডসং

789 PD0352902

6343

20789 সাডবনা ইয়াসডমন জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

790 PD0352902

4734

20790 ডসনর্থীয়া আডেে িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা  

৬৪ ডি. আই.টি জ াি, হােী াড়া, 

 ামপু া-১২১৯, পূব ত হােী াড়া, 

৭নং ওয়াডত, ডখলগাঁও, ঢাকা  

ময়মনডসং

791 PD0352902

4201

20791 োকাড য়া জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা  , ডব -

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী ড়া, , ২৩ 

নং, ডিঁলগাও, ডিঁলগাও, ডিঁলগাও, 

ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

792 PD0352902

3384

20792 মডল আক্তা িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, ডি.আই.টি জ াি, ২৩নং, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

793 PD0352902

0341

20793 র্াড ফ জহাশসন প্রযশন: র্াড ফ জহাশসন , িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা  , 

প্রশযােয নয়, ৬৪,হােী াড়, 

ডি.আই. টি জ াি,  ামপু া, ঢাকা-

ময়মনডসং

794 PD0352902

3253

20794 মডেতনা আক্তা বীড় জঘাষ ালা, বীড় জঘাষ ালা, 

৪ নং  িী া া , খামা গাওঁ, 

নান্দাইল, নান্দাইল, ময়মনডসং - 

২২৯০

ময়মনডসং

795 PD03529021

2146

20795 হাশে া খাতুন জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা  , ডব 

93, জ ৌধু ী  াড়া, 32 নং, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ময়মনডসং - 1219

ময়মনডসং

796 PD0352902

4238

20796 হাডসনা আক্তা ২৩৬, েব জকয়া  , হাডলমা 

ম্যানসন, আগা গাঁও র্ালর্লা, 

২৮নং ওয়াি ত, জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

ময়মনডসং

797 PD0352902

3038

20797 র্াসডলমা আক্তা প্রযশন-  র্াসডলমা আক্তা , 

জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , ঢাকা-

১২১৯, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 
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ময়মনডসং

798 PD03529022

196

20798 জমা: হাসান আলী ভবন নং-০৬, রুম-০৪, 

অর্থ তকনডর্ক সিকত ডবভাগ, 

 ড কল্পণা মন্ত্রণালয়, জ শ  

বাংলা নগ , ঢাকা-১২০৭., জ শ  

ময়মনডসং

799 PD0352902

6977

20799  ডল আক্তা িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা  

৬৪ হােী  াড়া ডিআইটি জ াি, 

৩য় র্লা,  ামপু া ঢাকা ১২১৯, 

প্রশয়ােয নয় , প্রশয়ােয নয় , 

ময়মনডসং

800 PD03529021

0795

20800 জমা: োহাঙ্গী  আলম স কা  বাডড়, ভালুকশবড়, 

জসাহাগী-০৩, জসাহাগী, ঈশ্ব গঞ্জ, 

ঈশ্ব গঞ্জ, ময়মনডসং - ২২৮১

ময়মনডসং

801 PD03529025

216

20801 জসাহাইল আহমদ ৩৬৩, অ ন্য  া া, গাংগাইল, 

গাংগাইল, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২৯১

ময়মনডসং

802 PD0352902

7914

20802 মাকছুদা আক্তা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা  , ডব, 

৯৩, (৪র্থ ত র্লা) , মাডলবাগ 

জ ৌধু ী  াড়া, ২২ নং  ামপু া, 

ডখলগাঁও,  ামপু া,  ামপু া, 

ময়মনডসং

803 PD03529025

627

20803 জুলহাস ডময়া জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , ঢাকা-

১২১৯, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও,  ামপু া, 

ময়মনডসং

804 PD03529021

2719

20804 জমাোঃ  ডবকুল ইসলাম বাসা -444, জ াি-02, , 

আ া গাঁও ডদঘী  াড়, ৭ নং, 

নান্দাইল, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২২৯০

ময়মনডসং

805 PD0352902

6515

20805 সুডস্মর্া আক্তা িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪,, পূব ত হােী াড়া, ওয়াি ত - ২২, 

ডখলগাঁও,  ামপু া,  ামপু া, 

ময়মনডসং - ১২১৯

ময়মনডসং

806 PD0352902

4737

20806 জমাোঃ মামুনু   ড দ  ংভাশদ া ,  ংভাশদ া , ৭ নং 

মুশুডল,  ংভাশদ া , নান্দাইল, 

নান্দাইল, ময়মনডসং - ২২৯১

ময়মনডসং

807 PD0352902

4677

20807 জমা. হাডনফ উিীন বড় ড লাগাই , বড় ড লাগাই , ৩ 

নং ভাইটকাডন্দ ইউডনয়ন , 

ভাইটকাডন্দ বাো  , ফুলপু  , 

ফুলপু  , ময়মনডসং - ২২৫০

ময়মনডসং

808 PD03529021

2038

20808 জমা: জুশয়ল ডময়া প্রশযােয নয়, দুগাডছ, ৩ নং 

কাকনী ০৭ নং ওয়াি ত, 

বডগ  াড়া, র্া াকান্দা, 

র্া াকান্দা, ময়মনডসং - ২২৫২

ময়মনডসং

809 PD03529025

317

20809 র্াসডলমা আক্তা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা  , 

ডব,৯৩, (৪র্থ ত র্লা) মাডলবাগ 

জ ৌধু ী  াড়া, ঢাকা-১২১৯, ২২ 

নং ওয়াি ত , ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ময়মনডসং

810 PD03529021

1141

20810 আইড ন আক্তা প্রশযােয নয়,  ালাহা , মুশুলী, 

মুশুলী, নান্দাইল, নান্দাইল, 

ময়মনডসং - ২৩০০

ময়মনডসং

811 PD0352902

7557

20811 জমাোঃ েমশসদ োডমল 

অপু

৫৩, বী শঘাষ ালা , ৪ নং 

 িী া া , খামা গাঁও, নান্দাইল, 

নান্দাইল, ময়মনডসং - ২২৯০

ময়মনডসং

812 PD0352902

3159

20812 র্ানডেয়া কাডদ  র্াডনয়া ফুলবাডড়য়া, ফুলবাডড়য়া, ৪ নং 

 িী া া, ডনেবানাইল, 

নান্দাইল, নান্দাইল, ময়মনডসং - 

২২৮২

ময়মনডসং

813 PD03529021

2147

20813 র্াহডমনা আক্তা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা  , ডব 

93, জ ৌধু ী  াড়া, 32 নং, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ময়মনডসং - 1219



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ময়মনডসং

814 PD0352902

8680

20814 এস এম ফড দ জমাোঃ হাডববু   হমান, বহুলী, 

বহুলী, বহুলী, ভালুকা, ভালুকা, 

ময়মনডসং - ২২৪০

জনেশকানা

815 PD0352902

7301

20815 মমর্া স কা কালী বাড়ী জ াি, বল্লভপু , 

সুয়াই , আদ তনগ , জমাহনগঞ্জ, 

জমাহনগঞ্জ, জনেশকানা - ২৪৪৬

জনেশকানা

816 PD0352902

4551

20816 আশলয়া সুলর্ানা প্রযশনোঃ জোবায়দা গুল ান আ া, 

ব্যডক্তগর্ কম তকর্তা, জ ম্বা  নং- 

১৪ (৩য় র্লা), মূল ভবন 

(জসানালী ব্যাংশক  উ শ ), 

জনেশকানা

817 PD03529021

744

20817 আডমনুল ইসলাম ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

জনেশকানা

818 PD0352902

0702

20818 জমাোঃ আডর্কু   হমান জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, জনেশকানা - ১২১৯

জনেশকানা

819 PD0352902

8974

20819 সাডদয়া  হমান  ান্তা ইন্দ্রপু , ইন্দ্রপু , কাকক গড়া, 

কাকক গড়া, দূগ তাপু , দূগ তাপু , 

জনেশকানা - ২৪১২

জনেশকানা

820 PD0352902

8297

20820 জমা: জর্ৌডহদুল ইসলাম ডনোমপু , ডনোমপু , ১০নং 

না াডন্দয়া / ওয়াি ত নং- ০৩, 

ডহ ণপু , পূব ত লা, পূব ত লা, 

জনেশকানা - ২৪০০

জনেশকানা

821 PD0352902

8799

20821 নােমুল হক জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, জনেশকানা - ১২১৯

জনেশকানা

822 PD0352902

6613

20822 অনুকূল সাহা 950, বড়বাো , জনেশকাণা।, 

বড়বাো । , 06, জনেশকাণা, 

জনেশকাণা, জনেশকাণা, 

জনেশকানা - 2400

জনেশকানা

823 PD0352902

8649

20823 ইস ার্ োহান খান 

জেড ন

প্রশযােয নয়, খা ছাইল, আডগয়া, 

আডগয়া বাো , পূব ত লা, পূব ত লা, 

জনেশকানা - 2410

জনেশকানা

824 PD0352902

6848

20824 ড  া সুলর্াহা ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

জনেশকানা

825 PD0352902

8291

20825 জহনা আক্তা জেলা  ড ষদ জ াি, নাগড়া (ফুট 

ব্রীে সংলগ্ন), জনেশকাণা 

জ ৌ সভা, ওয়াি ত নং- ০৮, 

জনেশকাণা, জনেশকাণা সদ , 

জনেশকানা

826 PD03529025

610

20826 জ োউল কডব  ড েন মসডেদওয়ালা বাডড়, 

ড ছড়াকান্দা, ৭ নং  ায়পু  

ইউডনয়ন , ফডকশ   বাো  , 

বা হাট্টা, বা হাট্টা, জনেশকানা - 

জনেশকানা

827 PD03529022

059

20827 ফাশর্মা আক্তা ফডক  বাডড়,  াগলা কান্দা, 

জহাগলা, কাডলহ  হাটকলা, 

পূব ত লা, পূব ত লা, জনেশকানা - 

২৪১০

জনেশকানা

828 PD03529021

1499

20828 সবুে ডময়া ২নং মশনশ্ব  ১ম জলন, 

হাো ীবাগ, ১৪, ডিগার্লা, 

হাো ীবাগ, হাো ীবাগ, 

জনেশকানা - ১২০৯

জনেশকানা

829 PD0352902

3667

20829 জমাোঃ  াডেব খান  ঞ্চননপু  ,  ঞ্চননপু  , ৪ নং 

ডসংশহ  বাংলা , জনেশকাণা , 

জনেশকাণা , জনেশকাণা , 

জনেশকানা - ২৪০০



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

জনেশকানা

830 PD03529025

557

20830 র্াহ ীমা োহান ডলমা ৫৩৭, মডহষশবড়, ১১ নং 

জগাহালাকান্দা , শ্যামগঞ্জ, পূব ত লা, 

পূব ত লা, জনেশকানা - ২৪১১

জনেশকানা

831 PD0352902

7422

20831 সাশ ায়া  োহান জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, জনেশকানা - ১২১৯

জনেশকানা

832 PD0352902

3134

20832  া ডমন প্রশযােয নয়, ডদ্ব াড়া, 1 নং 

ওয়াি ত, আলমপু , জকন্দুয়া, 

জকন্দুয়া, জনেশকানা - 2480

জনেশকানা

833 PD03529025

379

20833 েয়  ন্দ  ন্দ বাডড়, কাইটাইল, কাইটাইল, 

কাইটাইল, মদন, মদন, 

জনেশকানা - ২৪৯০

জনেশকানা

834 PD0352902

6225

20834 জমা: মাহবুবুল আলম দরুন বালী , দরুন বালী , ৭নং 

কাইলাটি,  াশহ  বানু, জনেশকানা 

সদ , জনেশকানা সদ , 

জনেশকানা - ২৪০০

জনেশকানা

835 PD0352902

9799

20835  ানা ডময়া ডনউ লাইট কমাড তয়াল 

ইনডিটিউট ১১৭, ,  ডিম 

কাফরুল র্ালর্লা , ১৬নং ওয়াি ত 

, জমাহােদপু  , জ শ  বাংলা 

জনেশকানা

836 PD0352902

6216

20836 জমা.  ডফকুল ইসলাম জমৌশেবালী, জমৌশেবালী, 

কাইলাটি,  াশহ  বানু, জনেশকানা 

সদ , জনেশকানা সদ , 

জনেশকানা - ২৪০০

জনেশকানা

837 PD03529021

1912

20837 জ োউল ইসলাম নাই, আসদাটী, ঠাকু াশকানা , 

জবর্াটী, জনেশকানা সদ , 

জনেশকানা সদ , জনেশকানা - 

২৪০০

জনেশকানা

838 PD0352902

3646

20838 জমা: আবু  ায়হান 

খন্দকা 

ডদগদাই ,২০৪৭, 

ডদগদাই ,খন্দকা  বাড়ী, 

জ ী সভা:জকন্দুয়া, জকন্দুয়া, 

জকন্দুয়া, জকন্দুয়া, জনেশকানা - 

জনেশকানা

839 PD0352902

7724

20839 জমাোঃ হাডমদু   হমান সর্ শ্রী , সর্ শ্রী , ৩ নং 

ঠাকু াশকানা , জ েভীয়া এডর্ম 

খানা , জনেশকানা সদ , 

জনেশকানা সদ , জনেশকানা - 

জনেশকানা

840 PD0352902

8274

20840 জমা: ইবশন লাডয়স 

আকন্দ  ােন

জেলা  ড ষদ জ াি, নাগড়া (ফুট 

ব্রীে সংলগ্ন), জনেশকাণা 

জ ৌ সভা, ওয়াি ত নং- ০৮, 

জনেশকাণা, জনেশকাণা সদ , 

জনেশকানা

841 PD0352902

9091

20841 জমাোঃ াডকবুল ইসলাম 

খন্দকা 

আ া জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৩৪০/এ, জ াি নং- ১৪ , একর্া 

সড়ক, ডর্ল া াড়া, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

জনেশকানা

842 PD03529021

1127

20842 নয়ন ডময়া প্রশযােয নয়, হড নগ , 

সাডন্দশকানা, বাঘশবড়, জকন্দুয়া, 

জকন্দুয়া, জনেশকানা - ২২৮২

জনেশকানা

843 PD0352902

4203

20843 আডেজুল হক িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, ডি.আই.টি জ াি, ২৩নং, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

জনেশকানা - ১২১৯

জনেশকানা

844 PD0352902

6487

20844 জমা: মীোনু   হমান ডদ মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

৯৩/১-এ,,  ডিম কাফরুল, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, ২৮নং 

ওয়াি ত, জমাহােদপু , 

জনেশকানা

845 PD03529021

1121

20845 জর্াফাশয়ল আহশমদ প্রশযােয নয়, কামর্লা, 

বাডনয়াোন,  াহাড়পু  , 

আট াড়া , আট াড়া , জনেশকানা 

- 2470
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জনেশকানা

846 PD0352902

6951

20846 জমা: মাহফুজু   হমান জক োনী, জক োনী, ১নং 

কাইটাইল, জক োনী, মদন, 

মদন, জনেশকানা - ২৪৮০

জনেশকানা

847 PD0352902

4658

20847 জমাোঃ আব্দুল্লাহ প্রযশন, জমাোঃ বাদ া ডময়া  , 

জকাণা াড়া, ০৪ নং ডসংশহ  

বাংলা, জনেশকাণা, জনেশকাণা, 

জনেশকাণা, জনেশকানা - ২৪০০

জনেশকানা

848 PD03529022

058

20848 জসাডনয়া আক্তা ফডক  বাডড়,  াগলা কান্দা, 

জহাগলা, কাডলহ  হাটকলা, 

পূব ত লা, পূব ত লা, জনেশকানা - 

২৪১০

জনেশকানা

849 PD0352902

4142

20849  ােীব  ডির্ নাই,  াহাড়পু  , বাডনয়াোন, 

 াহাড়পু  , আট াড়া , আট াড়া 

, জনেশকানা - 2470

জনেশকানা

850 PD0352902

9221

20850 জমাোঃ  ায়হান র্ড ক বাসা নং- ৫৩৪, বলাইনগুয়া, 

৯নং ওয়াি ত, জনেশকানা, 

জনেশকানা সদ , জনেশকানা 

সদ , জনেশকানা - ২৪০০

জনেশকানা

851 PD0352902

7405

20851  ড ফ র্ালুকদা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, জনেশকানা - ১২১৯

জনেশকানা

852 PD0352902

6133

20852 আলম ডময়া প্রযশন-আলম ডময়া, িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ৬৪, 

ডি. আই.টি জ াি (৩য় র্লা), পূব ত 

হােী াড়া,  ামপু া, ঢাকা, পূব ত 

জনেশকানা

853 PD0352902

9793

20853 নােমুল  হাসান ডনউ লাইট কমাড তয়াল 

ইনডিটিউট ১১৭, ,  ডিম 

কাফরুল র্ালর্লা , ১৬নং ওয়াি ত 

, জমাহােদপু  , জ শ  বাংলা 

জনেশকানা

854 PD03529021

0463

20854 এ.জক. এম. ফয়জুল্লাহ ২৮৭/১-ডস/১, জ াি নং- ৩, মধ্য 

 ীশ  বাগ (ডিল াড়), ১৩, 

ডম পু , ডম পু , ডম পু , 

জনেশকানা - ১২১৬

জনেশকানা

855 PD0352902

7307

20855 ডনলুফা  ইয়াসডমন ডনলুফা  ইয়াসডমন , প্রযশন, 

ঢাকা কম তাড য়াল জসন্টা , ১/২৪-

ডি, দডক্ষন মুগদা াড়া, জদওয়ান 

মডঞ্জল (২য় র্লা), মুগদা, মুগদা, 

জনেশকানা

856 PD03529021

1131

20856 জর্ৌডফক আহেদ কামর্লা , কামর্লা, 

বাডনয়াোন,  াহাড়পু  , 

আট াড়া , আট াড়া , জনেশকানা 

- 2470

জনেশকানা

857 PD03529022

145

20857 মডদনা আক্তা মডদনা আক্তা , প্রযশন, জেযাডর্ 

কম তাড য়াল জসন্টা , মাডলবাগ, 

৯৩/ডব, জ ৌধু ী াড়া,,  ামপু া, 

 ামপু া, জনেশকানা - ১২১৯

জনেশকানা

858 PD0352902

7252

20858 আড ফুল হক জদওয়ান মডঞ্জল (২য় র্লা), ঢাকা 

কম তাড য়াল জসন্টা , ১/২৪-ডি, 

দডক্ষন মুগদা াড়া, বাসাশবা , 

মুগদা, মুগদা, জনেশকানা - ১২১৪

জনেশকানা

859 PD03529021

1585

20859 এনামুল হক প্রশযােয নয়,  ঞ্চাননপু , ৪নং 

ডসংশহ  বাংলা ইউডনয়ন, 

জনেশকানা, জনেশকানা (সদ ), 

জনেশকানা (সদ ), জনেশকানা - 

জনেশকানা

860 PD0352902

9263

20860 জমাোঃ সুোর্ ডময়া কুডনহাটি েডসম উডিশন  বাড়ী, 

কুডনহাটি, দল া ইউডনয়ন, দল া 

 ামপু , জকন্দুয়া, জকন্দুয়া, 

জনেশকানা - ২৪০০

জনেশকানা

861 PD0352902

9502

20861 োডক  জহাসাইন ডবডডং নং-২৩, ফ্লযাট নং-১০১, 

ো ান  গাশি তন ডসটি, ৩৩ নং 

ওয়াি ত, জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 
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জনেশকানা

862 PD0352902

7628

20862 জমাোঃ নূরুল আডমন ৫২৭, ড বগঞ্জ জ াি, ৫নং, 

জনেশকানা , জনেশকানা , 

জনেশকানা , জনেশকানা - ২৪০০

জনেশকানা

863 PD0352902

3582

20863 জ ফালী আক্তা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, জনেশকানা - ১২১৯

কুডড়গ্রাম

864 PD0352902

8942

20864 জকাডহনু  খাতুন িা  জটকডনকযাল জেেডনং জসন্টা , 

৬৪ ডি আইটি জ াি,  ামপু া, 

২২ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, 

 ামপু া,  ামপু া, কুডড়গ্রাম - 

কুডড়গ্রাম

865 PD0352902

6519

20865  জমাছাোঃ জেসডমন আক্তা ভবন নং- ২৭, ফ্লযাট ন ং- ডস-৩, 

নবনীড় স কা ী কম তকর্তা 

আবাসন, প্রশযােয নয়,  

জমাহােদপু ,  জমাহােদপু ,  

কুডড়গ্রাম

866 PD0352902

9664

20866 জমাোঃ আলমগী  জহাসাইন  াইডেং সান কডিউটা   এি 

 ট তহযাি জেডনং জসন্টা  ৯৭/১, 

 হীদ কমশেক্স ,  ডিম কাফরুল 

র্ালর্লা , ১৬নং ওয়াি ত , 

কুডড়গ্রাম

867 PD0352902

0498

20867 জমাোঃ আ  াফুল আলম  ডিম নাশগশ্ব ী,  ামটা   াড় , 

জ ৌ সভা/05, নাশগশ্ব ী , 

নাশগশ্ব ী , নাশগশ্ব ী , কুডড়গ্রাম - 

5660

কুডড়গ্রাম

868 PD03529025

347

20868 জমাোঃ  াহা আলী ০, ডদ স্কাই  ট তহযাি এি 

কডিউটা  জেডনং জসন্টা ,, ৪১১, 

মুক্তবাংলা  ড ং কমশেক্স (৪খত 

র্লা), ডম পু -১, ডম পু ,  াহ 

কুডড়গ্রাম

869 PD0352902

8292

20869 জমাছাোঃ  াড য়া সুলর্ানা ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  জেডনং 

জসন্টা , আগা গাঁও র্ালর্লা,  

জ শ  বাংলা নগ , জমাহােদপু , 

ডম পু , ডম পু , কুডড়গ্রাম - 

কুডড়গ্রাম

870 PD0352902

0423

20870 ডমোনু   হমান জমাোঃ ওহাব আলী, সুখশদব 

বাড়াই াড়া, ডবদ্যানন্দ, 

 ডর্গ্রাম/িাং া হাট,  াো হাট, 

 াো হাট, কুডড়গ্রাম - ৫৬১০

কুডড়গ্রাম

871 PD03529021

3110

20871 জমাোঃ মডমনু   হমান ৯৭/১,  হীদ কমশেক্স, , 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, জ শ  

বাংলা নগ  , জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , কুডড়গ্রাম - ১২০৭

কুডড়গ্রাম

872 PD03529025

852

20872 সাডমউল ইসলাম প্রশযােয নয়, সবুে াড়া, ৩ নং 

র্থানাহাট/০৮, ড লমাড , 

ড লমাড , ড লমাড , কুডড়গ্রাম - 

৫৬৩০

কুডড়গ্রাম

873 PD03529021

2284

20873 জমৌসুমী খাতুন ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  জেডনং 

জসন্টা  ,  ডিম কাফরুল , 

৯৫/২,, জ শ  বাংলা নগ , জ শ  

বাংলা নগ , জ শ  বাংলা নগ , 

কুডড়গ্রাম

874 PD03529021

0805

20874 জগৌ ব জমাহন্ত পু ার্ন র্থানা  াড়া,, পু ার্ন 

র্থানা  াড়া,, 03, কুডড়গ্রাম, 

কুডড়গ্রাম সদ , কুডড়গ্রাম সদ , 

কুডড়গ্রাম - 5600

কুডড়গ্রাম

875 PD0352902

8506

20875 জমা: জ োউল কডব জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ, জ ৌধু ী াড়া, ২৩ 

নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

কুডড়গ্রাম - ১২১৯

কুডড়গ্রাম

876 PD0352902

7583

20876 জমাোঃ এনামুল হক জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , 

ডব/৯৩ মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, কুডড়গ্রাম - 

কুডড়গ্রাম

877 PD03529021

1305

20877 জমাছাোঃ েহু া খাতুন ৯৫/২, ঢাকা বহুভাষী সাটঁডলড  

জেডনং জসন্টা , আগা গাঁও 

র্ালর্লা, ২৮নং ওয়াি ত, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 
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কুডড়গ্রাম

878 PD0352902

7526

20878 জমাোঃ জহলাল উডিন আব্দুল আডেে, বড়াইকাডন্দ 

বাো , ২ নং জ ৌলমা ী 

ইউডনয়ন  ড ষদ, জ ৌলমা ী, 

জ ৌমা ী, জ ৌমা ী, কুডড়গ্রাম - 

কুডড়গ্রাম

879 PD03529021

1688

20879 নুস ার্ আফড ন োনোয়গী  (কামালখামা ), 

োনোয়গী  (কামালখামা ), 

৩নং দূগ তাপু ,  ডিোন, উডলপু , 

উডলপু , কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম

880 PD0352902

4680

20880 জমাোঃ ওম  ফারুক  াইডেং সান কডিউটা  এি 

 ট তহযাি জেডনং জসন্টা , ৯৭/৩, , 

 ডহদ কমশেক্স, আগা গাঁও, 

র্ালর্লা, ২৮, জ শ বাংলা নগ , 

কুডড়গ্রাম

881 PD0352902

7037

20881 জমাোঃ মাঈদুল ইসলাম জেযাডর্ ক তাড য়াল জসন্টা , 

ডব/৯৩ মাডলবাগ জ ৌধু ী াি়া , 

২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, কুডড়গ্রাম - 

কুডড়গ্রাম

882 PD0352902

3358

20882 জমা: জমাসশলম উডিন প্রশযােয নয়, উমানন্দ োশম  

দ গা, র্বকপু , র্বকপু , 

উডলপু  , উডলপু  , কুডড়গ্রাম - 

5620

কুডড়গ্রাম

883 PD03529021

0792

20883 অেয় জমাহন্ত পু ার্ন র্থানা  াড়া,, পু ার্ন 

র্থানা  াড়া,, 03, কুডড়গ্রাম, 

কুডড়গ্রাম সদ , কুডড়গ্রাম সদ , 

কুডড়গ্রাম - 5600

কুডড়গ্রাম

884 PD03529021

3106

20884 জমাোঃ আব্দুল আলীম প্রশয়ােয নশহ, জদবীপু , 

ডভর্ বন্দ, ডভর্ বন্দ, নাশগশ্ব ী, 

নাশগশ্ব ী, কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম

885 PD03529021

2677

20885 জসাশহল ডময়া ২৩৫, দডক্ষণ উমানন্দ, র্বকপু  

(০৯), মাটিয়াল, উডলপু , 

উডলপু , কুডড়গ্রাম - ৫৬৩০

কুডড়গ্রাম

886 PD03529021

853

20886 জমাছা: মড য়ম খাতুন েব জকয়া  ২৩৬ হাডলমা 

ম্যানসন ২য় র্লা বাস িযাি 

সংল্গন, আগা গাঁও, র্ালর্লা, ১৪ 

, জমাহােদপু , জ শ  বাংলা 

কুডড়গ্রাম

887 PD03529021

2311

20887 জমাোঃ আব্দু   ড দ ডেড গ-97, , হাো ী বাড়ী , 

২০ নং ইউডনয়ন , গুল ান , 

গুল ান , গুল ান , কুডড়গ্রাম - 

১২১২

কুডড়গ্রাম

888 PD03529021

2133

20888 জমাছাোঃ হাডছনা খাতুন 147/5, সু াইয়া ডিম,, 

দডক্ষণ ীশ   বাগ, মুডক্ত হাউডেং, 

 ডিম কাফরুল, ডম পু , 

ডম পু , ডম পু , কুডড়গ্রাম - 

কুডড়গ্রাম

889 PD03529021

1217

20889 জমাোঃ জসাশহল  হমান ডব-১১৪, ডস-৫, এ.ডে.ডব 

কশলানী, ১০ নং ওয়াি ত, ডেড ও, 

মডর্ডিল, মডর্ডিল, কুডড়গ্রাম - 

১০০০

কুডড়গ্রাম

890 PD03529021

1488

20890 জমাোঃ আলমগী  জহাশসন হড শ্ব  র্ালুক খাস াড়া, হড শ্ব  

র্ালুক ,  াো হাট, ডসন্দু মডর্, 

 াো হাট,  াো হাট, কুডড়গ্রাম -

 ৫৬১০

কুডড়গ্রাম

891 PD0352902

7615

20891 আ শুআ া  খাতুন ডেড    -১৭১, টিডব  জগট -

ওয়াটা   ট্াংক , মহাখালী, 

গুল ান -১, বনানী , বনানী , 

কুডড়গ্রাম - ১২১২

কুডড়গ্রাম

892 PD0352902

7601

20892 জমাোঃ ফারুক জহাশসন জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , 

ডব/৯৩ মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, কুডড়গ্রাম - 

কুডড়গ্রাম

893 PD03529021

0367

20893 তুডহন আহশেদ র্বা ক জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ, জ ৌধু ী াড়া, ২৩ 

নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

কুডড়গ্রাম - ১২১৯



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

কুডড়গ্রাম

894 PD03529021

1214

20894 জমাোঃ ইয়াডসন আ াফার্ ডব-১১৪, ডস-৫, এ.ডে.ডব 

কশলানী, ১০ নং ওয়াি ত, ডেড ও, 

মডর্ডিল, মডর্ডিল, কুডড়গ্রাম - 

১০০০

কুডড়গ্রাম

895 PD0352902

7965

20895 জমাছাোঃ আছমানী খাতুন প্রশযােয নয় , জসানাপু , ০৬নং 

  শ ৌলমা ী ,   শ ৌলমা ী , 

জ ৌমা ী, জ ৌমা ী, কুডড়গ্রাম - 

৫৬৪০

কুডড়গ্রাম

896 PD0352902

4758

20896 জমাছা: জমা দ তা   া ভীন ৯৭/১  হীদ কমশেক্স,  ডিম 

কাফরুল, আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

২৮নং ওয়াি ত, জ শ  বাংলা নগ , 

জ শ  বাংলা নগ , জ শ  বাংলা 

কুডড়গ্রাম

897 PD03529025

658

20897 জমাোঃ র্ােরুল ইসলাম জেযডর্ কমাড তয়াল জসন্টা  ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, কুডড়গ্রাম - ১২১৯

কুডড়গ্রাম

898 PD03529021

1216

20898 জমাোঃ মারুফ হাসান  ডন ডব-১১৪, ডস-৫, এ.ডে.ডব 

কশলানী, ১০ নং ওয়াি ত, ডেড ও, 

মডর্ডিল, মডর্ডিল, কুডড়গ্রাম - 

১০০০

কুডড়গ্রাম

899 PD03529021

096

20899 জমাোঃ োডক  জহাশসন নাই , জবলদাহ্, ৮,  াইশক ছড়া , 

ভু  রুঙ্গামা ী , ভু  রুঙ্গামা ী , 

কুডড়গ্রাম - ৫৬৭০

কুডড়গ্রাম

900 PD0352902

9164

20900 জমাোঃ এনামুল হক গ-৩/২, বাংলাশদ  ব্যাংক 

কশলানী,মডর্ডিল, মডর্ডিল, 

মডর্ডিল, মডর্ডিল, ঢাকা 

মহানগ , ঢাকা মহানগ , 

কুডড়গ্রাম

901 PD03529022

873

20901 কাকলী খাতুন প্রশযােন্য নশহ,  লা বাড়ী 

বাডনয়া  াড়া , কুডড়গ্রাম 

জ ৌ সভা , কুডড়গ্রাম , কুডড়গ্রাম 

সদ , কুডড়গ্রাম সদ , কুডড়গ্রাম - 

কুডড়গ্রাম

902 PD0352902

7931

20902 জমাছাোঃ মাসুদা খাতুন জগা ালপু  নাশগশ্ব ী কুডড়গ্রাম, 

জগা ালপু , সশন্তাষপু , গাগলা, 

নাশগশ্ব ী, নাশগশ্ব ী, কুডড়গ্রাম - 

5660

কুডড়গ্রাম

903 PD0352902

3365

20903 খাডদো আক্তা প্রশযােয নয়, খামা  বে া, 

বে া, বে া হাট, উডলপু , 

উডলপু , কুডড়গ্রাম - 5620

কুডড়গ্রাম

904 PD0352902

0095

20904 উত্তম  ন্দ্র  ায় প্রশযােন্য নশহ , বাডনয়া  াড়া , 

জবগমগঞ্জ , খুডদ কুটি , উডলপু , 

উডলপু , কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম

905 PD0352902

3039

20905 জমাোঃ জ েবানুল হক  ৯৫/২, ঢাকা বহুভাষী সাটঁডলড  

জেডনং জসন্টা , আগা গাঁও 

র্ালর্লা, ২৮নং ওয়াি ত, জ শ  

বাংলা নগ , জ শ  বাংলা নগ , 

কুডড়গ্রাম

906 PD03529025

249

20906 জমাোঃ জমানারুল ইসলাম ড এ টু এসএস (প্র ক্ষা), জে াল 

ব্রাঞ্চ, বাংলাশদ  পুডল , 

মাডলবাগ, ঢাকা, মাডলবাগ জমাড়, 

 াো বাগ,  াডন্তনগ ,  ল্টন, 

কুডড়গ্রাম

907 PD0352902

3991

20907 জমাোঃ জমাোশেল হক প্রযশন,  জমাোঃ এ  াদুল হক, কক্ষ 

নং ৬৩২, ভবন নং ০৪,,আইন 

মন্ত্রণালয়,বাংলাশদ  সড বালয়, 

ঢাকা ,, প্রশযােয নয়, ঢাকা 

কুডড়গ্রাম

908 PD0352902

0795

20908 জমাোঃ আবদুস সামাদ গ্রাম: উত্ত  ভ শর্  ছড়া 

(কামা টা ী), গ্রাম: উত্ত  

ভ শর্  ছড়া (কামা টা ী), 

ওয়াি ত নং 01, বাংলা জসানাহাট, 

কুডড়গ্রাম

909 PD0352902

8712

20909 ফারুক আহশেদ ০১, অনন্তপু  , কা ীপু /০১, 

ঘুঘু হাট, ফুলবাডড়, ফুলবাডড়, 

কুডড়গ্রাম - ৫৬৮০



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

কুডড়গ্রাম

910 PD0352902

3246

20910 জমাোঃ জুশয়ল আহশমদ বাডড় - ২৮, জ াি-৩, ব্লক-এফ , 

বনশ্রী , ামপু া, ওয়াি ত- ২২, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

কুডড়গ্রাম - ১২১৯

কুডড়গ্রাম

911 PD03529022

235

20911 জমা:আল মামুনু   ড দ জকবলকৃষ্ণ, জকবলকৃষ্ণ, 

গুনাইগাছ, জুোহাট, উডলপু , 

উডলপু , কুডড়গ্রাম - ৫৬২০

কুডড়গ্রাম

912 PD03529021

1210

20912 জমাোঃ আব্দুল আলীম  ডিম  াড়া, দলন  , বুড়াবুড়ী, 

বুড়াবুড়ী, উডলপু , উডলপু , 

কুডড়গ্রাম - ৫৬২০

কুডড়গ্রাম

913 PD03529025

471

20913 জমাোঃ ড ফাজুল হক প্রশযােয নয়,  ােখার্া 

(খন্দকা  াড়া),  মনা, ০৮ নং 

ওয়াি ত, জোড়গাছ, ড লমা ী, 

ড লমা ী, কুডড়গ্রাম - ৫৬৩১

কুডড়গ্রাম

914 PD0352902

3780

20914 োডহদুল ইসলাম। েয়নাল বাড়ী ৪১৯, আ  জক 

জ াি।, খাডল া কাশলায়া। , 

কাঁঠাল বাড়ী।, হশলা খানা।, 

কুডড়গ্রাম।, কুডড়গ্রাম।, কুডড়গ্রাম - 

কুডড়গ্রাম

915 PD0352902

7004

20915 জমাোঃমাইদুল ইসলাম মদনা   াড়, মদনা   াড়, 

 ামশশ্রণী,  ামশশ্রণী, উডলপু , 

উডলপু , কুডড়গ্রাম - 5620

কুডড়গ্রাম

916 PD03529022

892

20916 জমাছা: আইড ন সুলর্ানা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ, জ ৌধু ী াড়া, ২৩ 

নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

কুডড়গ্রাম - ১২১৯

কুডড়গ্রাম

917 PD0352902

4026

20917 জমাোঃ  াশসল ডময়া জেযাডর্ কম তাড য়াল জসন্টা , 

ডব/৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, কুডড়গ্রাম - 

কুডড়গ্রাম

918 PD0352902

8020

20918 জমাোঃ আসাদুজ্জামান  জমাোঃ নু ল আডমন ব্যা া ী, 

মওয়ামা ী, জবরুবাড়ী, জবরুবাড়ী, 

নাশগশ্ব ী, নাশগশ্ব ী, কুডড়গ্রাম - 

৫৬৬০

কুডড়গ্রাম

919 PD0352902

3082

20919 জমাোঃ রুহুল আডমন রুহুল  ডভলা, জর্ডলয়ানী  া  , 

বামন িাঙ্গা, আনছা  হাট , 

নাশগশ্ব ী, নাশগশ্ব ী, কুডড়গ্রাম - 

৫৬৬০

কুডড়গ্রাম

920 PD0352902

8939

20920 জমাোঃ আবু   ীফ ডদ মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

৯৩/১-এ স দা  কমশেক্স, 

র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

জ শ বাংলা নগ , জ শ বাংলা 

কুডড়গ্রাম

921 PD03529022

826

20921 জমা.আল-আডমন সার্কুড়া, সার্কুড়া, জনওয়া ী, 

সুখার্ী, নাশগশ্ব ী, নাশগশ্ব ী, 

কুডড়গ্রাম - ৫৬৬০

কুডড়গ্রাম

922 PD0352902

4071

20922 জমাোঃ আল আডমন নাই, কুটি বাগিাঙ্গা, নাশগশ্ব ী, 

নাশগশ্ব ী, নাশগশ্ব ী, নাশগশ্ব ী, 

কুডড়গ্রাম - ৫৬৬০

কুডড়গ্রাম

923 PD03529021

900

20923 জমাছাোঃ সুমী আক্তা জমাছাোঃ সুমী আক্তা , C/O 

জমাোঃ আব্দুল কাইয়ুম, প্রভাষক, 

অর্থ তনীডর্ ডবভাগ, ডম পু  কশলে, 

জসক ন-২, জসক ন-২, ডম পু , 

কুডড়গ্রাম

924 PD0352902

0988

20924 জমাোঃ সবুে ডময়া মা াবান্দা নামা  , মা াবান্দা 

নামা  , র্থানাহাট, ড লমা ী, 

ড লমা ী, ড লমা ী, কুডড়গ্রাম - 

৫৬৩০

কুডড়গ্রাম

925 PD03529025

067

20925 খু ড দা খাতুন ড ব াম কােী  াড়া, ড ব াম 

কােী  াড়া, কাঁঠালবাড়ী , 

কাঁঠালবাড়ী , কুডড়গ্রাম সদ , 

কুডড়গ্রাম সদ , কুডড়গ্রাম - ৫৬০০
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কুডড়গ্রাম

926 PD0352902

7053

20926 জমাোঃ  াডকবুল ইসলাম ফুলকুমা , ফুলকুমা ,  ার্থ ডুডব, 

ফুলকুমা , ভুরুঙ্গামা ী, 

ভুরুঙ্গামা ী, কুডড়গ্রাম - ৫৬৭০

কুডড়গ্রাম

927 PD03529025

727

20927 বাশয়ডেদ জবাস্তামী জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, কুডড়গ্রাম - ১২১৯

কুডড়গ্রাম

928 PD03529022

827

20928 মাহফুো খাতুন ঘ শেয়াটা ী, ঘ শেয়াটা ী, 

জনওয়া ী, জনওয়া ী, নাশগশ্ব ী, 

নাশগশ্ব ী, কুডড়গ্রাম - ৫৬৬০

কুডড়গ্রাম

929 PD0352902

0632

20929 জমাোঃ জহাশসন আলী  ডভর্  বন্দ , জদবীপু  , ডভর্  

বন্দ , ডভর্  বন্দ , নাশগশ্ব ী  , 

নাশগশ্ব ী  , কুডড়গ্রাম - ৫৬০০

কুডড়গ্রাম

930 PD0352902

3190

20930 আবু খাশয় আব্দুল কশদ , কাশদ  জেনাশ ল 

জিা -২, মুডক্তশযাদ্ধা কমশেক্স 

ড ডড়য়াখানা জ াি ডম পু -১, 

ঢাকা-১২১৬, ০৮, ড ডড়য়াখানা , 

কুডড়গ্রাম

931 PD0352902

3728

20931 জমাোঃ কুলসুমা খাতুন প্রশযােয নয়, হাশট  কুটি, 

আন্ধা ীিাড় , আন্ধা ীিাড় , 

ভূরুঙ্গামা ী, ভূরুঙ্গামা ী, 

কুডড়গ্রাম - ৫৬৭০

কুডড়গ্রাম

932 PD03529022

396

20932 জমাোঃ ডমোনু   হমান জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা ,  ডব- 

৯৩, জ ৌধু ী  াড়া, ডখলগাও, 

ডখলগাও, ডখলগাও, ডখলগাও, 

কুডড়গ্রাম - 1219

কুডড়গ্রাম

933 PD03529021

883

20933 জমাছাোঃ ডবউটি খাতুন জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, কুডড়গ্রাম - ১২১৯

কুডড়গ্রাম

934 PD0352902

6805

20934 জমাছাোঃ হাডমদা খাতুন   ড র্া: জমাোঃ আবু হাডনফ, ডহ া  

ডভটা , জনওয়া ী (ওয়াি ত নং-

০২), সুখার্ী, নাশগশ্ব ী , 

নাশগশ্ব ী , কুডড়গ্রাম - ৫৬৬০

কুডড়গ্রাম

935 PD03529021

0713

20935 সশন্তাষ কুমা   ায় দাশ   খামা  , দাশ   খামা  , 

বুড়াবুড়ী , মিশল  হাট , উডলপু  

, উডলপু  , কুডড়গ্রাম - ৫৬২০

কুডড়গ্রাম

936 PD0352902

3711

20936 জমাছাোঃ আডম্বয়া খাতুন ডব/৯৩, ডিআইডি জ াি, 

মাডলবাগ, জ ৌধু ী াড়া, ২৩ নং, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

কুডড়গ্রাম - ১২১৯

কুডড়গ্রাম

937 PD0352902

7303

20937 নু  ইসলাম ড র্া: েডহ  উডিন, ডহ া  ডভটা 

, জনওয়া ী (ওয়াি ত নং-০২), 

সুখার্ী, নাশগশ্ব ী , নাশগশ্ব ী , 

কুডড়গ্রাম - ৫৬৬০

কুডড়গ্রাম

938 PD0352902

0913

20938 জমা: আলর্াফ জহাশসন ইসলামপু , ইসলামপু , 

জবগমগঞ্জ, খুডদ কুটি, উডলপু , 

উডলপু , কুডড়গ্রাম - 5620

কুডিয়া

939 PD03529022

132

20939 জমাোঃ সডহদুল ইসলাম কু গাঁও, কু গাঁও, ০৩, 

ডমেতানগ , সাভা , সাভা , 

কুডিয়া - ১৩৪৪

কুডিয়া

940 PD0352902

6667

20940 জমাোঃ মুডনম হাসান  াওন ৩/এ,জ াি - ২, জমাহেডদয়া 

হাউডেং ডলোঃ, ২৭, জমাহােদপু , 

জমাহেদপু , জমাহেদপু , 

কুডিয়া - ১২০৭

কুডিয়া

941 PD0352902

9992

20941 জমা:ডন ান আলী C/A জমা:আব্দু   ড দ, 

ব্যডক্তগর্ কম তকর্তা, ভবন ০৭, 

শ্রম ও কম তসস্থান মন্ত্রনা,  াখা 

১০ কক্ষ ৫২২,  াখা ১০ কক্ষ 
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কুডিয়া

942 PD0352902

8167

20942 কাকন ডবশ্বাস মামুদানীপু , উত্ত  শ্যামপু , 

জখাকসা, কুডিয়া, মামুদানীপু , 

েয়ন্তীহাে া, উত্ত  শ্যামপু , 

জখাকসা, জখাকসা, কুডিয়া - ৭০২১

কুডিয়া

943 PD03529021

0043

20943 জমাোঃ ডবউল ইসলাম ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  জেডনং 

জসন্টা  ৯৫/২, ডিম কাফরুল, 

আগা গাঁও,র্ালর্লা, জ   ই 

বাংলা নগ , ঢাকা ১২০৭।, 

কুডিয়া

944 PD0352902

0493

20944 জমা: আবু সাইদ মুহােদ 

  ল

 ডবল াড়া,   ান খালী , 

জুডনয়াদহ,   ান খালী , 

জভড়ামা া , জভড়ামা া , কুডিয়া - 

৭০৪০

কুডিয়া

945 PD0352902

6767

20945 জমাোঃ আবুল কালাম 

আোদ

জমাোঃ মাসুদ ডসকদা , সহকা ী 

জবঞ্জ অডফসা   , জ ম্বা  নং -১১ 

(এ), বাংলাশদ  সুডপ্রম জকাট ত , 

ঢাকা, ঢাকা, কুডিয়া - হাইশকাট ত 

কুডিয়া

946 PD0352902

6375

20946 জমা:জসৌ ভ উডিন ডব-১১৪/ডস-৩, হাস ার্াল জোন, 

১০, ডেড ও, মডর্ডিল , 

মডর্ডিল , কুডিয়া - ১০০০

কুডিয়া

947 PD0352902

8002

20947 জমাোঃ নােমুল ইসলাম জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী  াড়া, ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী  াড়া, ২৩ 

নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

কুডিয়া

948 PD0352902

6429

20948 জমাসা: ছালমা আক্তা ৬৫,িাোঃ ডকয়াম উডিন জ াি , 

মঙ্গলবাড়ীয়া , জ ৌ সভা , 

কুডিয়া , কুডিয়া সদ  , কুডিয়া 

সদ  , কুডিয়া - ৭০০০

কুডিয়া

949 PD0352902

6139

20949 রুহুল আডমন 796/1 (603) , 

Monipur, 13, 

Mirpur TSO, 

Mirpur Model, 

কুডিয়া

950 PD03529022

921

20950 জমাছা: আইড ন  া ভীন  মািা   াড়া , জদৌলর্পু , 

জদৌলর্পু  , জদৌলর্পু  , 

জদৌলর্পু  , জদৌলর্পু  , কুডিয়া - 

৭০৫০

কুডিয়া

951 PD0352902

3379

20951 জমাোঃ আডমরুল ইসলাম বাঁখই মহব্বর্পু , , কুমা খালী , , 

েগন্নার্থপু  ৫নং ইউডনয়ন, 

কুমা খালী , কুমা খালী , 

কুমা খালী , কুডিয়া -  ৭০১০

কুডিয়া

952 PD03529021

3041

20952 এস. এম. সািাম জহাশসন ৫৩-০১, পূব ত বামন  াড়া , ০৯ 

নং , জভড়ামা া , জভড়ামা া , 

জভড়ামা া , কুডিয়া - ৭০৪০

কুডিয়া

953 PD0352902

9919

20953 ইেমা স কা  জেবা খাোনগ , খাোনগ , ০৮ নং 

ওয়াি ত, েগডর্, কুডিয়া সদ , 

কুডিয়া সদ , কুডিয়া - ৭০০২

কুডিয়া

954 PD03529025

122

20954 ডলডল আক্তা প্রশযােয নয়, জদৌলর্পু , 

জদৌলর্পু , জদৌলর্পু , 

জদৌলর্পু , জদৌলর্পু , কুডিয়া - 

7050

কুডিয়া

955 PD03529022

919

20955 জমা:হূমায়ুন কডব  ডহশমল জগা স্থান  াড়া ,  ামকৃষ্ণপু , 

জমাকাড মপু  , জক্ষডম ডদয়াড় , 

জভড়ামা া, জভড়ামা া, কুডিয়া - 

৭০৪০

কুডিয়া

956 PD03529021

0958

20956 জমাোঃ মডর্য়া   হমান প্রশযােয নয়, ফুলবাডড় , 

েয়ন্তীহাে া, মডহষবার্থান , 

জখাকসা , জখাকসা , কুডিয়া - 

৭০২১

কুডিয়া

957 PD03529021

0091

20957 আডনছু   হমান ২৩৬, হাডলমা ম্যান ন, েব 

জকয়া , আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

অ াগা গাঁও , জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , কুডিয়া - ১২০৭
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কুডিয়া

958 PD03529025

110

20958 জমাোঃ আব্দুল্লাহ জহল মাসুদ বড়গাংডদয়া, বড়গাংডদয়া, 

আডড়য়া/ওয়াি ত নং-03, 

বড়গাংডদয়া, জদৌলর্পু , 

জদৌলর্পু , কুডিয়া - 7050

কুডিয়া

959 PD0352902

6795

20959 ইমডর্য়াে আহশেদ জছাট লক্ষীশকাল , জছাট 

লক্ষীশকাল, কয়া, কয়া, 

কুমা খালী , কুমা খালী , কুডিয়া -

 ৭০১০

কুডিয়া

960 PD0352902

9993

20960 জমাোঃ কামরুল জহাশসন জমাোঃ আব্দু   ড দ, ব্যডক্তগর্ 

কম তকর্তা, শ্রম ও কম তসংস্থান 

মন্ত্রণালয়,  াখাোঃ ১০, কক্ষোঃ 

৫২২, বাংলাশদ  সড বালয়, 

কুডিয়া

961 PD03529021

1519

20961 জমা: হারুন অ   ড দ ১৩৫, জ  পু , ড য়া পু , 

ড র্থডলয়া, জদৌলর্পু , জদৌলর্পু , 

কুডিয়া - ৭০৩০

কুডিয়া

962 PD03529021

949

20962 জমাোঃ ড  ন আলী প্রশযােয নয়,  ামনাই, 

জহাগলবাড়ীয়া , আল্লা দগ তা, 

জদৌলর্পু , জদৌলর্পু , কুডিয়া - 

7042

ডিনাইদহ

963 PD03529021

2353

20963 জমা: ডফশ াে আলম ৩৪৭, কাঁশ  শকাল , কাঁশ  শকাল , 

কাঁশ  শকাল , ত লকু া, 

ত লকু া, ডিনাইদহ - ৭০১০

ডিনাইদহ

964 PD0352902

9774

20964 জমাছা: ডবলডকস আ  াগলা কানাই সড়ক, উত্ত  

ভবাডনপু , ৭ নং মহা ােপু , 

কুটিদুগ তাপু , ডিনাইদহ সদ , 

ডিনাইদহ সদ , ডিনাইদহ - 

ডিনাইদহ

965 PD0352902

7496

20965 জমাছা: আসমা খাতুন গ্রাম: সাগান্না (সাইটর্লা), গ্রাম: 

সাগান্না (সাইটর্লা), সাগান্না , 

সাগান্না , ডিনাইদহ , ডিনাইদহ , 

ডিনাইদহ - ৭২০০

ডিনাইদহ

966 PD03529021

1797

20966 নাডহদ আক্তা  র্তষ্ণা মান্দা  র্লা, খশড়া মান্দা  র্লা, 

০৮ নং ওয়াি ত, সস্তা  বাো , 

মশহ পু , মশহ পু , ডিনাইদহ - 

৭৩৪০

ডিনাইদহ

967 PD0352902

0775

20967 জমাোঃ কামরুল হাসান ৯৩/১-এ ডদ মুন কমাড য়াল 

ইনডিটিউট,স দা  কমশেক্স, 

র্ালর্লা, আগা গাঁও , 

আগা গাঁও , জ শ -বাংলা নগ  , 

ডিনাইদহ

968 PD0352902

7872

20968 আশনায়া  জহাশসন আলী আহেদ, জবগমপু , ০১ নং 

জ ৌ সভা, মশহ পু , মশহ পু , 

মশহ পু , ডিনাইদহ - ৭৩৪০

ডিনাইদহ

969 PD03529021

0276

20969 ইডর্ আক্তা ০৫০, মর্শনো, জ ৌ সভা  ১নং 

ওয়াি ত, ত লকু া, ত লকু া, 

ত লকু া, ডিনাইদহ - ৭৩২০

ডিনাইদহ

970 PD03529022

945

20970 জমাোঃ মডমনু   হমান কমলাপু , কমলাপু , 

মান্দা বাড়ীয়া , মান্দা বাড়ীয়া , 

মশহ পু , মশহ পু , ডিনাইদহ - 

৭৩৪০

ডিনাইদহ

971 PD03529021

2372

20971 জমাছা: সালমা র্থাতুন ডদ মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

৯৩/১-এ, ,  ডিম কাফরুল, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, ২৮, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

ডিনাইদহ

972 PD0352902

7777

20972 জমাোঃ সুমন জহাশসন টাওয়া   াড়া, মান্দা র্লা, 

নাটিমা, হাবা পু , মশহ পু , 

মশহ পু , ডিনাইদহ - ৭৩৪০

ডিনাইদহ

973 PD0352902

9028

20973 কােী  ামসুন্নাহা   ল্লবী ১৯/খ, কাু্ঞ্চনপু  োক 

টা ডমনাল, ০৪ নং ওয়াি ত, 

ডিনাইদহ, ডিনাইদহ সদ , 

ডিনাইদহ সদ , ডিনাইদহ - 
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ডিনাইদহ

974 PD0352902

6766

20974 জমাোঃ  ডফকুল ইসলাম ০০,  ায় াড়া ভাতুডড়য়া , 

কা া হাটিয়া , সাধুহাটি, 

হড ণাকুি, হড ণাকুি, ডিনাইদহ -

 ৭২০০

ডিনাইদহ

975 PD0352902

3040

20975 প্রবী  কুমা  ডবশ্বাস ভবানীপু , ভবানীপু , ১২ নং 

ডনর্যনন্দনপু , ডি.ডহ বাকড়ী, 

ত লকু া, ত লকু া, ডিনাইদহ - 

৭৩২০

ডিনাইদহ

976 PD03529021

151

20976 জমাোঃ জমাহাইডমনুল হক ফয়লা, মািা   াড়া, ০৩ নং 

ওয়াি ত, নলিাঙ্গা, কালীগঞ্জ , 

কালীগঞ্জ , ডিনাইদহ - ৭৩৫০

ডিনাইদহ

977 PD0352902

8823

20977 জমাছাোঃ জ  মা খাতুন জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডিনাইদহ - ১২১৯

ডিনাইদহ

978 PD03529022

981

20978 জমাোঃ জমশহদী হাসান 

ডসডিক

মায়া ডনশকর্ন ,১১৯/১, পূব 

আহেদ নগ , জোনাডক জ াি, 

৮, ডম পু , ডম পু , ডম পু , 

ডিনাইদহ - ১২১৬

ডিনাইদহ

979 PD03529022

338

20979 কাকডল খাতুন ড র্ালী জ াি, ড র্ালী, ১০ নং 

বগুড়া ইউডনয়ন, ড র্ালী, 

ত লকু া, ত লকু া, ডিনাইদহ - 

৭৩২০

ডিনাইদহ

980 PD03529021

1762

20980 আশলয়া খাতুন কৃষ্ণপু , কৃষ্ণপু , মহা ােপু , 

বাডনয়াকান্দ , ডিনাইদহ সদ , 

ডিনাইদহ সদ , ডিনাইদহ - 

7300

ডিনাইদহ

981 PD03529025

258

20981 জমাছাোঃ ডনলুফা ইয়াসডমন জেযাডর্ কম তাড য়াল  জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

ওয়াি ত: ২২, ডখলগাঁও,  ামপু া, 

 ামপু া, ডিনাইদহ - ১২১৯

ডিনাইদহ

982 PD0352902

9770

20982 জমাোঃ মাশেদু    হমান কমলাপু , কমলাপু , ১ নং 

সুন্দ পু  –দুগ তাপু ,  ন্নার্লা 

বাো , কাডলগজে, কাডলগজে, 

ডিনাইদহ - ৭৩৫০

ডিনাইদহ

983 PD03529025

242

20983 জমাছাোঃ ডন া খাতুন জেযাডর্ কম তাডসয়াল  জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

ওয়াি ত: ২২, ডখলগাঁও,  ামপু া, 

 ামপু া, ডিনাইদহ - ১২১৯

ডিনাইদহ

984 PD0352902

4094

20984 জমাোঃ আব্দু   াজ্জাক ডদ মুন কমড তয়াল ইনডিটিউট, 

৯৩/১-এ স দা  কমশেক্স, 

র্ালর্লা , আগা গাঁও, 

আগা গাঁও, আগা গাঁও, 

ডিনাইদহ

985 PD03529025

685

20985 ডেডনয়া আক্তা ০, ডদ স্কাই  ট তহযাি এি 

কডিউটা  জেডনং জসন্টা ,, ৪১১, 

মুক্তবাংলা  ড ং কমশেক্স (৪খত 

র্লা), ডম পু -১, ডম পু ,  াহ 

ডিনাইদহ

986 PD0352902

3424

20986 জমাোঃ  ডফকুল ইসলাম  ামপু , ,  ামপু  , ১০ নং 

কাষ্ঠভাঙ্গা  , নলভাঙ্গা , 

কাডলগঞ্জ , কাডলগঞ্জ , ডিনাইদহ -

 ৭৩৫১

ডিনাইদহ

987 PD03529021

0816

20987 জমা: সাডব্ব  আহশমদ ১০, করুনাক ,  লহ া ন্দ্র, 

লাঙ্গলবাঁ , ত লকু া, ত লকু া, 

ডিনাইদহ - ৭৩২০

ডিনাইদহ

988 PD03529025

282

20988 জমাোঃ মুক্তাদী  জহাশসন 

ডসফার্

নাদ াড়া  ডিম  াড়া, 

নাদ াড়া, ৬ নং সারুটিয়া, 

নাদ াড়া, ত লকু া, ত লকু া, 

ডিনাইদহ - ৭৩২০

ডিনাইদহ

989 PD0352902

0692

20989  ডবউল ইসলাম গ্রাম : জবড়াশুলা, জ া :  ডিপু  

বাো , র্থানা : ডিনাইদহ সদ , 

জেলা : ডিনাইদহ।, জবড়াশুলা, 

2নং মধুহাটী,  ডিপু  বাো , 
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 াঁদপু 

990 PD0352902

7013

20990 জমাহােদ মু াদ জ ৌধু ী প্রযশন- জমাহােদ  হীদ উল্লাহ 

জ ৌধু ী , গ্রামোঃ তসয়দপু  (জ ৌধু ী 

বাড়ী), ৩নং ডবর্া া ইউডনয়ন, 

৭নং ওয়াি ত, মাডিগাছা, কচুয়া, 

 াঁদপু 

991 PD03529025

978

20991 আইড ন সুলর্ানা ১৭৮/২,এ-২, বড়বাড়ী সংলগ্ন, মা 

ডভলা গডল,  ডিম কাফরুল, 

আগা গা৭ও র্ালর্লা, ১৬ নং 

ওয়াি ত, জমাহােদপু , জ শ  

 াঁদপু 

992 PD0352902

0002

20992 জমাোঃ নুশ  আলম ৯৯৭/৩, পূব ত মডণপু , ডম পু  ২, 

ডম পু , ডম পু , ডম পু , 

 াঁদপু  - ১২১৬

 াঁদপু 

993 PD03529021

2192

20993 জমা. আেগ বাসা নং- ১৭৩/৬/এ, সড়ক নংোঃ 

০২।, উত্ত  শ্যামলী , ২৮ নং 

ওয়াি ত, জমাহাোদপু , জ শ  

বাংলা নগ  , জ শ  বাংলা নগ  , 

 াঁদপু 

994 PD03529021

2263

20994 এই  এম  ামীম স দা  বাড়ী, দডক্ষন স দা  

কাডন্দ, ফ ােীকাডন্দ, স দা  

কাডন্দ, মর্লব উত্ত , মর্লব 

উত্ত ,  াঁদপু  - ৩৬০০

 াঁদপু 

995 PD03529022

477

20995 জমাোঃ র্াশ ক  হমান অডলউল্লা িাোঃ বাডড়, জ ৌমুখাঁ, ৮ 

নং  াইক াড়া (দোঃ) ইউডনয়ন, 

ককড়র্লী, ফড দগঞ্জ, ফড দগঞ্জ, 

 াঁদপু  - ৩৬৫১

 াঁদপু 

996 PD0352902

9412

20996 ডদলরুবা আক্তা জহাডডং ০৮৬৬ ( ডব টি জ াি,  

জমাল্লা বাডড় ) , ডবষ্ণুডদ, ওয়াি ত: 

১৫ ,  াঁদপু  ,  াঁদপু  ,  াঁদপু  , 

 াঁদপু  - ৩৬০০

 াঁদপু 

997 PD0352902

3700

20997 র্াহডমদা আক্তা প্রযশন-  জমাোঃ জসডলম বকাউল, 

কক্ষ নং-৪১১, ভবন নং-৩, 

বাংলাশদ   ড ক্ষা উন্নয়ন 

ইউডনট (জসডসক), -, মাধ্যডমক ও 

 াঁদপু 

998 PD0352902

0110

20998 ফা োনা  হমান মজুমদা  বাডড়, বলাখাল, 02, 

বলাখাল, হােীগঞ্জ, হােীগঞ্জ, 

 াঁদপু  - 3611

 াঁদপু 

999 PD03529021

2239

20999 জমা:  ডবউল ইসলাম ১৩১/এ  াহআলীবাগ ,, 

 াহআলীবাগ , ১২ নং, ডম পু , 

ডম পু , ডম পু ,  াঁদপু  - ১২১৬

 াঁদপু 

1000 PD0352902

9138

21000  াহ্  জমাহাোদ সাডদউ  

 হমান

জহাডডং নং : ০৮৬৬ , ডবষ্ণুদী, 

ওয়াি ত: ১৫,  াঁদপু  ,  াঁদপু  , 

 াঁদপু  ,  াঁদপু  - ৩৬০০

 াঁদপু 

1001 PD0352902

4997

21001 জমাোঃ ডবল্লাল জহাশসন ৯/১, ডস-৬, মডদনা আশমনা 

টাওয়া , র্ালর্লা,  ডিম 

কাফরুল, জ  -ই-বাংলা নগ , 

জ  -ই-বাংলা নগ , জ  -ই-

 াঁদপু 

1002 PD03529021

2304

21002 জমাোঃ আড ফুল ইসলাম েব জকয়া  236, হাডলমা 

ম্যানসন, র্ালর্লা,  ডিম 

কাফরুল, 28, জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

 াঁদপু 

1003 PD0352902

8172

21003 সালমা আক্তা নাশয় গাাঁও, নাশয় গাাঁও, ১নং 

ইউডনয়ন, নাশয় গাাঁও বাো , 

মর্লব দডক্ষণ, মর্লব দডক্ষণ, 

 াঁদপু  - ৩৬৪০

 াঁদপু 

1004 PD0352902

9406

21004 জমা: াহীন  স কা ৩৮/৬ .আব্দুল খাশলখ ভবন, 

আডেম পু , আডেম পু , 

ডনউম তাশ ট, লালবাগ , লালবাগ , 

 াঁদপু  - ১২০৫

 াঁদপু 

1005 PD0352902

6446

21005 সাশহলা আকর্া  সুু্ ু্টি ১২৫/২জসন াড়া  ব তর্া, ডম পু , 

3ওয়াি ত, ডম পু -২ড , ডম পু , 

ডম পু ,  াঁদপু  - ১২১৬



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

 াঁদপু 

1006 PD0352902

0437

21006 খায়রুন জনছা প্র ান বাড়ী, মুডক্ত কাডন্দ, 

 াদুল্লাপু , জবলর্লী বাো , 

উত্ত  মর্লব, উত্ত  মর্লব, 

 াঁদপু  - ৩৬৪৩

 াঁদপু 

1007 PD0352902

9208

21007 জমাসাোঃ জফ শদৌডস জবগম ডদ মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

৯৩/১-এ,, আগা গাঁও র্ালর্লা, 

২৮নং ওয়াি ত, জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

 াঁদপু 

1008 PD03529021

366

21008  ডফকুল ইসলাম ১২১, আডেমপু  জ াি, 

আডেমপু , ২৬ নং ওয়াি ত, ডনউ 

মাশকতট, লালবাগ, লালবাগ, 

 াঁদপু  - ১২০৫

 াঁদপু 

1009 PD03529021

309

21009 র্াহডমনা আকর্া জ াশকয়া ডভলা  ,জসন্ট্রাল হাউডেং 

জসায়াইটি , জ াশকয়া ডভলা  

,জসন্ট্রাল হাউডেং জসায়াইটি , 

ফশর্পু  ইউডনয়ন ,  ট্টগ্রাম 

 াঁদপু 

1010 PD03529021

756

21010  াহ   ান ডময়ােী ৯৫/২ র্াঁলর্লা, আগা গাঁও 

র্ালর্লা, জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , জ শ  বাংলা নগ , 

জ শ  বাংলা নগ ,  াঁদপু  - 

 াঁদপু 

1011 PD0352902

3346

21011 জমাোঃ নােমুল ইসলাম প্রযশন: জমা: সাইদুল ইসলাম, 

সহকা ী ডহসাব  ক্ষক, জে াল 

ডসডকউড টি জফাস ত( এস. এস. 

এফ),  প্র ানমন্ত্রী  কায তালয়,, 

 াঁদপু 

1012 PD0352902

4597

21012 জমাহােদ আলী আখন্দ েব জকয়া , ২৩৬, হাডলমা 

ম্যানসন, আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

২৮, জ শ বাংলা নগ , 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

 াঁদপু 

1013 PD03529021

878

21013 মমর্াে োহান ঢাকা বহুভাষী সাটঁডলড  জেডনং 

জসন্টা  ৯৫/২, আগা গাঁও 

র্ালর্লা, ২৮নং ওয়াি ত, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

 াঁদপু 

1014 PD0352902

9456

21014 হয র্ আলী জব া ী বাড়ী, র্াতুয়া, 

সুলর্ানাবাদ, ড বপু , মর্লব 

উত্ত , মর্লব উত্ত ,  াঁদপু  - 

৩৬৪০

 াঁদপু 

1015 PD03529022

792

21015 জমাোঃ ইয়াডছন আডম ডময়া গােী প্র াডনয়া বাডড়, 

মনপু া, ৮ নং কাদলা, মনপু া, 

কচুয়া, কচুয়া,  াঁদপু  - ৩৬৩০

 াঁদপু 

1016 PD0352902

0281

21016 মাহবুবু   হমান জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

93, , মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও,  াঁদপু  - ১২১৯

 াঁদপু 

1017 PD03529021

0859

21017  া ডমন সুলর্ানা ৮৬/১ নাভানা সাত্তা  গাশি তন, 

ফ্লাট নম্ব - ৯ডব, ডনউ ইস্কাটন 

জ াি, বাংলা মট , ৩৫, 

 াডন্তনগ ,  মনা,  মনা,  াঁদপু  -

 াঁদপু 

1018 PD0352902

7366

21018 ইয়াসডমন আক্তা ফ্লযাট নং-১১৭১, পূব ত 

জ ওড়া াড়া, ১৪নং ওয়াি ত, 

ডম পু , ডম পু , ডম পু , 

 াঁদপু  - ১২১৬

 াঁদপু 

1019 PD03529022

115

21019 কামরুল ইসলাম বাসা- ৫৪/এ, জ াি- ৬/এ, 

 ানমডি আবাডসক এলাকা, ১৫ , 

ডেগার্লা ,  ানমডি,  ানমডি, 

 াঁদপু  - ১২০৯

 াঁদপু 

1020 PD03529022

031

21020 জমাোঃ আশনায়া  জহাসাইন ৩৭, ছয় ডছলা ডমডে বাডড়, ০১, 

জলা   াড়া, হাডেগঞ্জ, হাডেগঞ্জ, 

 াঁদপু  - ৩৬১০

 াঁদপু 

1021 PD03529025

481

21021 জমাোঃ ইব্রাহীম জহাশসন জক-১১ (2য় র্লা), কােী নেরুল 

ইসলাম জ াি, জমাহােদপু , ৩১, 

জমাহােদপু  , জমাহােদপু  , 

জমাহােদপু  ,  াঁদপু  - ১২০৭



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

 াঁদপু 

1022 PD03529021

1251

21022 আকডলমা আক্তা ৯৯/ডস, শ্যামলী হাউডেং, জ াি 

নং-০৬, জ শক শটক  , 

জ শক শটক  , ৩৩নং ওয়াি ত, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

 াঁদপু 

1023 PD0352902

3890

21023 জমাোঃ নাডছ  জহাশসন ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

 াঁদপু 

1024 PD0352902

4386

21024 পূডণ তমা  ানী বাডড় নং: ০১, জ াি নং: ১২ (৬ষ্ঠ 

র্লা), ,  ানমডি,  ানমডি, 

ডেগার্লা,  ানমডি,  ানমডি, 

 াঁদপু  - ১২০৯

 াঁদপু 

1025 PD03529021

205

21025 ডপ্রয়াংকা দত্ত  ীল বাড়ী, জঘাষ  াড়া, ০২, 

পু ান বাো ,  াঁদপু  সদ , 

 াঁদপু  সদ ,  াঁদপু  - ৩৬০১

 াঁদপু 

1026 PD03529022

333

21026 জমা: আল-আডমন ৯৫/২ র্াঁলর্লা, আগা গাঁও 

র্ালর্লা, জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , জ শ  বাংলা নগ , 

জ শ  বাংলা নগ ,  াঁদপু  - 

 াঁদপু 

1027 PD03529021

394

21027 আেহারুল ইসলাম ২৩৪/ডব , ডখলগাঁও জ ৌধু ী  াড়া, 

২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, 

 ামপু া,  ামপু া,  াঁদপু  - 

১২১৯

 াঁদপু 

1028 PD0352902

9805

21028 জমা:  াশসল গােী েনাব আবু কালাম সাশহশব  

বাড়ী, সাডন্দ া বালু ঘাট, ৬৭নং 

ওয়াি ত, সারুডলয়া , জিম া, 

জিম া,  াঁদপু  - ১৩৬১

 াঁদপু 

1029 PD0352902

6676

21029  ায়হান জহাশসন ১/৫ স কা ী ি ডমট ী ভবন , 

গ্রীশনশ াি , ., ডনউ মাশকতট , 

 ানমডি,  ানমডি,  াঁদপু  - 

১২০৫

 াঁদপু 

1030 PD03529021

2184

21030 সীমা আক্তা জখরুডদয়া  , জখরুডদয়া, ৮ নং 

ওয়াি ত , সফ মালী,  াঁদপু সদ  , 

 াঁদপু সদ  ,  াঁদপু  - ৩৬০০

 াঁদপু 

1031 PD03529025

274

21031 োডকয়া সুলর্ানা স কা  বাডড়, উত্ত  নাউ ী, ১১ 

নং  ডিম ফশর্পু , নাউ ী 

বাো , মর্লব উত্ত , মর্লব 

উত্ত ,  াঁদপু  - ৩৬০০

 াঁদপু 

1032 PD0352902

6925

21032 জমাোঃ ডহশমল খান খান বাডড়  , গুলবাহা  , ৪ নং 

ওয়াি ত, গুলবাহা  , কচুয়া, কচুয়া, 

 াঁদপু  - ৩৬৩০

 াঁদপু 

1033 PD03529025

837

21033 জমা: জমাক্তা  জহাশসন মাডনক াে, মাডনক াে, ২ নং 

বাডলথুবা, পূব তগােীপু , 

ফড দগঞ্জ, ফড দগঞ্জ,  াঁদপু  - 

৩৬৫১

 াঁদপু 

1034 PD03529025

562

21034 জুশলখা আক্তা জেযডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ, জ ৌধু ী াড়া, ২৩, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

 াঁদপু  - ১২১৯

 াঁদপু 

1035 PD0352902

6154

21035 জমাোঃ ডনয়াে খান প্রযশন- জমাোঃ ডনয়াে খান, 

জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , ঢাকা-

১২১৯, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

 াঁদপু 

1036 PD03529025

865

21036 জ ামানা আক্তা বড়কুল , বড়কুল , বড়কুল , 

বড়কুল , হােীগঞ্জ, হােীগঞ্জ, 

 াঁদপু  - ৩৬১০

 াঁদপু 

1037 PD0352902

7078

21037 জমা:  াহশনওয়াে ২৩৬, েব জকয়া  , হাডলমা 

ম্যানসন,  ডিম কাফরুল, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, ২৮নং 

ওয়াি ত, জমাহােদপু , 



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

 াঁদপু 

1038 PD0352902

6424

21038  ডন মজুমদা কডনকা  ানী,  স কাড  কশলানী, 

কশল্লাল কমশেক্স, কশল্লাল-গ, 

বাসা-৪০৩, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জ শ  বাংলা নগ , 

 াঁদপু 

1039 PD0352902

4588

21039 র্া স  ন্দ্র জদবনার্থ ৫৫/১০ এস. এম. মাশলহ্ জ াি, 

টানবাো , না ায়ণগঞ্জ সদ , 

না ায়ণগঞ্জ সদ , না ায়ণগঞ্জ 

সদ , না ায়ণগঞ্জ সদ ,  াঁদপু  - 

 াঁদপু 

1040 PD0352902

4660

21040 ডবলডকছ আক্তা ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

 াঁদপু 

1041 PD03529021

1418

21041 ইব্রাহীম ২৯/০৯,  ল্লবী, ডম পু -১২, ০২, 

 ল্লবী, ডম পু  মশিল , ডম পু  

মশিল ,  াঁদপু  - ১২১৬

 াঁদপু 

1042 PD0352902

8457

21042 জমাোঃ  াহ কামাল ১৭১/২,  হমশর্ আলম ইসলাম 

ডম ন, ১নং জ ল জগইট, 

জর্েগাঁও, ঢাকা-১২১৫। , পূব ত 

জর্েতু ী বাো ।, ২৬ নং 

 াঁদপু 

1043 PD0352902

3357

21043 ড লা মডন ২৩৬, েব জকয়া  , হাডলমা 

ম্যানসন, আগা গাঁও র্ালর্লা, 

২৮নং ওয়াি ত, জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

 াঁদপু 

1044 PD0352902

7355

21044 নুরুন নাহা  ডন া  াশটায়া ী বাডড়, হু মডহষা, ৩ 

নং খাশদ গাঁও ইউডনয়ন  ড ষদ, 

না ায়নপু  বাো , মর্লব 

(দডক্ষণ), মর্লব (দডক্ষণ), 

 াঁদপু 

1045 PD03529022

979

21045 জমাহােদ জর্াফাশয়ল 

জহাশসন

৬০৭/১ ডস ,অবকা  ডভলা , 

ডখলগাও , ১ণং ওয়াি ত, ডখলগাও, 

ঢাকা, ঢাকা,  াঁদপু  - ১২১৯

মাগু া

1046 PD0352902

0271

21046 জমাোঃ আ  াফুল ইসলাম কল্যান- ৭৫৮, জ াি-৫, কড়াইল 

ডব টি ডস এল কশলানী, বনানী, 

১৯, বনানী, বনানী, বনানী, 

মাগু া - ১২১৩

মাগু া

1047 PD03529021

0362

21047 ডলড কা দাস জদব কুমা  মজুমদা , প্র াসডনক 

কম তকর্তা, ড ল্প মন্ত্রণালয়, রুম নং-

৫২০, ৯১, মডর্ডিল, মডর্ডিল, 

মডর্ডিল, মডর্ডিল, মাগু া - 

মাগু া

1048 PD03529021

1018

21048 অডনন্দয জ ৌধু ী ২৫৫, সব তসাংদা,  শনশ্ব গার্ী, 

 শনশ্ব গার্ী,  াডলখা,  াডলখা, 

মাগু া - ৭৬২০

মাগু া

1049 PD0352902

4171

21049 জেসডমন আক্তা ---,  ন্দনপ্রর্া , আঠা খাদা , 

গাংনাডলয়া, মাগু া সদ , মাগু া 

সদ , মাগু া - ৭৬০০

মাগু া

1050 PD0352902

6008

21050 জমাছা: র্াডনয়া খাতুন প্রশযােয নয়, জখািতফুলবাড়ী, 

 লা বাড়ীয়া , নহাটা, মহেদপু , 

মহেদপু , মাগু া - ৭৬৩২

মাগু া

1051 PD0352902

9375

21051 স্বপ্না খাতুন ---, মডহমানগ ,  লা বাড়ীয়া , 

মিলগার্ী, মহেদপু , 

মহেদপু , মাগু া - ৭৬৩২

মাগু া

1052 PD0352902

8805

21052 ডপ্রয়ন্ত ডবশ্বাস ৩৭২, চুড়া গার্ী , বাবুখালী, 

  শসলামর্পু , মহেদপু , 

মহেদপু , মাগু া - ৭৬০০

মাগু া

1053 PD03529021

0592

21053 সাডদয়া আফড ন ---, জসানাতুন্দী, সব্দালপু , 

মালাইনগ , শ্রীপু , শ্রীপু , 

মাগু া - ৭৬১০
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মাগু া

1054 PD03529025

906

21054 জমাোঃ ইমরুল কাশয়স জবেড়া, জবেড়া, নহাটা, নহাটা, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

মাগু া - 7632

মাগু া

1055 PD0352902

0779

21055 জমাোঃ ফয়সাল জমাল্যা ০৩, মডন ামপু , জব ইল 

 ডলর্া, নহাটা, মাগু া সদ , 

মাগু া সদ , মাগু া - ৭৬০০

মাগু া

1056 PD0352902

6969

21056 আল মাসুদ ডবশ্বাস জ ৌবাড়ীয়া স কাড  প্রার্থডমক 

ডবদ্যালয় সংলগ্ন, জ ৌবাড়ীয়া, 

ডবশনাদপু , দীঘা, মহেদপু , 

মহেদপু , মাগু া - ৭৬৩০

মাগু া

1057 PD0352902

3103

21057 এমডস.ইম ান হুসাইন বাসা-০০, সড়ক-৮৩, 

বাডলয়ািাঙ্গা , বডগয়া/০৯, 

আশলাকডদয়া , মাগু া সদ  , 

মাগু া সদ  , মাগু া - ৭৬০০

মাগু া

1058 PD03529021

2613

21058 র্ন্ময় ডবশ্বাস ০০৯৫৬-০০, নান্দুয়ালী  ডিম 

 াড়া , ০৭(সার্), মাগু া, মাগু া, 

মাগু া, মাগু া - ৭৬০০

ড শ ােপু 

1059 PD03529021

893

21059 সালমা আলম ৮২/ই/৬, মাদা শটক বাো  

জ াি( াবনা গডল), 

২৭অঞ্চল(০৪), বাসাশবা, 

সবুেবাগ, সবুেবাগ, ড শ ােপু  -

ড শ ােপু 

1060 PD03529021

1332

21060 জমাসাোঃ ডমতু আক্তা জমাঘল বাড়ী, দডক্ষন নামােপু , 

২নং ওয়াি ত, নামােপু , 

ড শ ােপু  সদ , ড শ ােপু  

সদ , ড শ ােপু  - 8500

ড শ ােপু 

1061 PD0352902

3513

21061 জগা াল দত্ত দত্ত বাড়ী, মূলগ্রাম, জটানা / ৮ নং 

ওয়াি ত,  াশয় কাঠী , ড শ ােপু  

সদ , ড শ ােপু  সদ , 

ড শ ােপু  - ৮৫০০

ড শ ােপু 

1062 PD03529021

651

21062 জমাোঃ কডব  জহাশসন ২৫১, উত্ত  কলা শদায়াডনয়া , ০৩ 

নং ওয়াি ত, তবঠাকাটা, নাডে পু , 

নাডে পু , ড শ ােপু  - ৮৫৪১

ড শ ােপু 

1063 PD0352902

4767

21063 জমা:েডহরুল ইসলাম প্রযশন-জগালাম  ব্বনী, রুম নং-

২১৩,ভবন নং-০৪,, মডর্ডিল, 

খাদ্য মন্ত্রণালয়,বাংলাশদ  

সড বালয়., মডর্ডিডল, 

ড শ ােপু 

1064 PD03529021

1578

21064 জমা. আল-মামুন মডল্লক 768, জছাট জ ৌলা, ডমরুখালী 

ওয়াি ত নং ০১, ভগী র্থপু , 

মার্থা বাড়ী, মার্থা বাড়ী, 

ড শ ােপু  - ৮৫৬১

ড শ ােপু 

1065 PD0352902

7814

21065 ডমনা া আক্তা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব- 

৯৩, মাডলবাগ, জ ৌধু ী াড়া,, ২৩ 

নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও , ডখলগাঁও 

, ড শ ােপু  - ১২১৯

ড শ ােপু 

1066 PD0352902

7813

21066 এস.এম.ফড দ জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব- 

৯৩, মাডলবাগ, জ ৌধু ী াড়া,, ২৩ 

নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও , ডখলগাঁও 

, ড শ ােপু  - ১২১৯

ড শ ােপু 

1067 PD03529025

348

21067 তহমন্তী  ানী প্রযশন্ত: েসীম উডিন, ব্যডক্তগর্ 

কম তকর্তা, অর্থকনডর্ক সিকত 

ডবভাগ, ব্লক-৭, কক্ষ-২৩, জ শ -

বাংলানগ , ঢাকা, প্রশযােয নয়, 

ড শ ােপু 

1068 PD0352902

4390

21068 ডসমা আক্তা ৯৫/২,  ডিম কাফরূল (ঢাকা 

বহুভাষী সাঁটডলড  জেডনং 

জসন্টা ), আগা গাঁও র্ালর্লা , 

১৬ নং, জমাহােদপু  , জ শ  

ড শ ােপু 

1069 PD03529022

037

21069 জ াহানা আক্তা হাওলাদা  বাডড়, বড়শ ৌলা, 

০৪নং ওয়াি ত, বড়শ ৌলা, 

মঠবাড়ীয়া, মঠবাড়ীয়া , 

ড শ ােপু  - ৮৫৬১
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ড শ ােপু 

1070 PD03529021

1606

21070 সু ন তা তবদ্য ১৩৫ নং, দূগ তাপু , দূগ তাপু , 

দূগ তাপু , ড শ ােপু  সদ  , 

ড শ ােপু  সদ  , ড শ ােপু  - 

৮৫০০

ড শ ােপু 

1071 PD0352902

4183

21071 জমাোঃ ড য়াে মাহমুদ জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা  , ডব -

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী ড়া, , ২৩ 

নং, ডিঁলগাও, ডিঁলগাও, ডিঁলগাও, 

ড শ ােপু  - ১২১৯

ড শ ােপু 

1072 PD03529021

0277

21072  জমাোঃশমশহদী হাসান ইমন বড়মাছুয়া, বড়মাছুয়া, 

বড়মাছুয়া,৪নং, বড়মাছুয়া, 

মঠবাডড়য়া, মঠবাডড়য়া, 

ড শ ােপু  - ৮৫৬০

ড শ ােপু 

1073 PD0352902

6418

21073 জমাোঃ জসাশহল  ানা N/A, হড ন ালা, ৯ নং, 

হড ন ালা, ভািাড য়া, 

ভািাড য়া, ড শ ােপু  - ৮৫৫০

ড শ ােপু 

1074 PD0352902

4202

21074 ড  া আখর্া বাসা নম্ব - ২৬৪, মাডছমপু , ০৮ 

নং ওয়াি ত, ড শ ােপু , 

ড শ ােপু  সদ , ড শ ােপু  

সদ , ড শ ােপু  - ৮৫০০

ড শ ােপু 

1075 PD03529021

2351

21075 জ শবকা সুলর্ানা খডলফা বাড়ী, দডক্ষণ গােীপু , 

৭নং সংক   া া,  াশড় হাট, 

ড শ ােপু  সদ , ড শ ােপু  

সদ , ড শ ােপু  - ৮৫০২

ড শ ােপু 

1076 PD03529022

914

21076 জমাোঃ আড ফ জহাশসন ড কদা  বাড়ী, পূব ত  াওয়া, 

 াওয়া,  াওয়া, ভািাড য়া, 

ভািাড য়া, ড শ ােপু  - ৮৫৫০

ড শ ােপু 

1077 PD0352902

4618

21077 টুিা দাস পূব সাশ ংকাঠী , পূব সাশ ংকাঠী , 

৮ নং সমুদয়কাঠী ,  েলাবড়ী,  

জনছা াবাদ,  জনছা াবাদ, 

ড শ ােপু  - ৮৫২০

ড শ ােপু 

1078 PD0352902

3090

21078 জমা. আসাদুজ্জামান ডদ সান সাটঁডলড  এি 

কডিউটা  প্রড ক্ষণ ইনডিটিউট, 

বাড়ী-12, জ াি-01, জসন াড়া 

 ব তর্া, 14 ওয়াি ত, ডম পু , 

ড শ ােপু 

1079 PD03529021

2455

21079 জমাোঃ বেলুল হক বাসা # 5/8,, 14/ডব টিনশসি 

কশলানী, ডম পু -14, 04, 

ঢাকা জসনাডনবাস, ভাষানশটক, 

ভাষানশটক, ড শ ােপু  - 

ড শ ােপু 

1080 PD0352902

4180

21080 জমাোঃ দ্বীন ইসলাম জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা  , ডব -

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী ড়া, , ২৩ 

নং, ডিঁলগাও, ডিঁলগাও, ডিঁলগাও, 

ড শ ােপু  - ১২১৯

ড শ ােপু 

1081 PD03529021

1300

21081 পূ বী হালদা  (র্তষ্ণা) ডব-২, ই (ডি-জশ্রণী) (নী র্লা) 

ডনউ কশলাডন, আগা গাঁও, ২৮, 

জ শ  বাংলা নগ , জ শ  বাংলা 

নগ , জ শ  বাংলা নগ , 

ড শ ােপু 

1082 PD03529021

674

21082 জমা: োডনবুল হক ------,  াডর্লাখালী , নাডে পু , 

নাডে পু , নাডে পু , 

নাডে পু , ড শ ােপু  - ৮৫৪০

ড শ ােপু 

1083 PD03529022

127

21083 জমাোঃ হাডফজু   হমান র্ালগাডছয়া বাডড় মসডেশদ  

 ডিম  াশ , দডক্ষণ জসাহাগদল, 

৯ নং ওয়াি ত, আলকী হাট, 

জনছা াবাদ (স্বরূ কাঠী), 

সুনামগঞ্জ

1084 PD03529021

3019

21084  াজু দাস ৩৯/২, ঠাকু হাটি, ২নং ওয়াি ত, 

র্াডহ পু , র্াডহ পু  সদ , 

র্াডহ পু  সদ , সুনামগঞ্জ - 

৩০৩০

সুনামগঞ্জ

1085 PD0352902

3707

21085 খায়রুল ইসলাম জহাডডং নং-৬৫৭, পূব ত মঈনপু  , 

জনেশকানা জ ৌ সভা ৩ নং ওয়াি ত 

, জনেশকানা , জনেশকানা , 

জনেশকানা , সুনামগঞ্জ - ২৪০০
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সুনামগঞ্জ

1086 PD03529021

2318

21086 জমাোঃ কােী ইম ান ৩ নং , কােী ড য়াে উডিন 

জ াি, ২৫নং ওয়াি ত, জ াস্তা, 

লালবাগ, লালবাগ, সুনামগঞ্জ - 

১২১১

সুনামগঞ্জ

1087 PD03529021

0005

21087 শুক্লা  ানী  েতা        জ খঘাট ত স কা ী 

জকায়াটা    বাসা নং ডব -৩ / ডব  

ডসশলট সদ    ।                      

    , জ খঘাট ত স কা ী জকায়াটা , 

সুনামগঞ্জ

1088 PD0352902

0093

21088 রু ম কুমা  দাস  ড কল্পনা মন্ত্রনালয়, মন্ত্রী  দপ্ত , 

ভবন নং- ০৭(ডন র্লা),, জ শ  

বাংলা নগ , আগা গাঁও, জ শ  

বাংলা নগ , জ শ  বাংলা নগ , 

সুনামগঞ্জ

1089 PD03529025

076

21089 জদশলায়া  জহাশসন জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধূ ী াড়া , 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, সুনামগঞ্জ - ১২১৯

সুনামগঞ্জ

1090 PD03529021

2848

21090 জমাোঃ আশনায়া  জহাসাইন জমাড়লবাড়ী, আমবাড়ী, বড়দল 

উত্ত  (১ নং ওয়াি ত), কাউকাডন্দ 

বাো , র্াডহ পু , র্াডহ পু , 

সুনামগঞ্জ - ৩০৩০

সুনামগঞ্জ

1091 PD03529021

2850

21091 রু ম কুমা  দাস  ড কল্পনা মন্ত্রণালয়,  ড কল্পনা 

মন্ত্রণালয়, মন্ত্রী  দপ্ত , ভবন নং- 

০৭ (ডন র্লা), জ শ  বাংলা 

নগ , আগা গাঁও, জ শ  বাংলা 

সুনামগঞ্জ

1092 PD03529021

2824

21092 ডনকসন ডময়া ২৪৫০, গাবী, জসলব ষ ইউডনয়ন, 

 বাদ াগঞ্জ,  ম ত া া,  ম ত া া, 

সুনামগঞ্জ - ২৪৫০

সুনামগঞ্জ

1093 PD03529021

2370

21093 আলী আহমদ ২৪৪, ইব্রাডহপু , ২, সুনামগঞ্জ, 

সুনামগঞ্জ সদ , সুনামগঞ্জ সদ , 

সুনামগঞ্জ - ৩০০০

সুনামগঞ্জ

1094 PD0352902

6377

21094 ডেনার্ োহান জমাল্লা বাড়ী, লাকু ী,  ক্র া, 

ড বপু , ড বপু , ড বপু , 

সুনামগঞ্জ - ১৬২০

সুনামগঞ্জ

1095 PD03529022

896

21095 সুদী  কাডন্ত  েতা  শ    া ,  শ    া ,  লা , 

ডবশ্বম্ভ পু , ডবশ্বম্ভ পু , 

ডবশ্বম্ভ পু , সুনামগঞ্জ - 3010

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1096 PD03529022

491

21096  না  াণী স কা জগা ালপু , জ ের্পু , 

শ্রী ামপু , জগা ালপু , নবীনগ , 

নবীনগ , ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ৩৪১০

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1097 PD03529021

0482

21097 জমাোঃ মা োন আহশমদ ৩০১/এ, গুলবাগ, ওয়াি ত নং- ১২, 

 াডন্তনগ ,  াহোহানপু , 

 াহোহানপু , ব্রাহ্মণবাডড়য়া - 

১২১৭

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1098 PD03529022

029

21098  ন্দন  ন্দ্র ডবশ্বাস  ীল বাড়ী, বুল্লা , হ ষপু ,  াক-

হ ষপু , ডবেয়নগ , ডবেয়নগ , 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ৩৪৫০

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1099 PD03529025

573

21099 জমাোঃ নােমুল জহাশসন 

 াশসল

জমাল্লাবাডড়, বাঞ্ছা ামপু  

(জমাল্লাবাডড়), ০৪, বাঞ্ছা ামপু , 

বাঞ্ছা ামপু , বাঞ্ছা ামপু , 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ৩৪২০

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1100 PD03529021

2019

21100 জমাোঃ ইব্রাহীম ৪৪/৩, ওয়াক-আ  কশলানী, 

দারুসসালাম জ াি, 

আনসাকযাি, ডম পু -১, 

ডম পু -১, ডম পু -২, ডম পু , 

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1101 PD0352902

3445

21101 কােল  ন্দ্র দাস স াইল কা া ী াড়া িাক 

বাংশলা সংলগ্ন, কা া ী াড়া , 

স াইল, স াইল, স াইল , 

স াইল , ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ৩৪৩০



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1102 PD03529025

152

21102 জমা; ফয়জুল ইসলাম ফ্লযাট ই-১, মড  া গাশি তন ১৭/১ 

পূব ত  াোবাো , , জর্জঁগাও, ৪০, 

জর্জঁগাও, জর্জঁগাও,, জর্জঁগাও,, 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ১২১৫

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1103 PD03529022

699

21103 জমাোঃ মাহমুদু   হমান জনায়াবাদী, জনায়াবাদী, ৭ নং 

ডসংগা ডবল (দোঃ) ইউ.ড , 

ডম া ানী, ডবেয়নগ , 

ডবেয়নগ , ব্রাহ্মণবাডড়য়া - 

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1104 PD0352902

4537

21104 জমাোঃ ইকর্া  জহাশসন মুিীবাড়ী, আটলা, মাডছহার্া 

ইউডনয়ন, আটলা, ব্রাহ্মণবাডড়য়া 

সদ , ব্রাহ্মণবাডড়য়া সদ , 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - 3400

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1105 PD03529022

381

21105 মমর্াে আক্তা House-27/28, Road-

29/A, Block-D, 

Muslim Bazar, 2, 

Pallabi, Pallabi, 

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1106 PD0352902

3125

21106 জমাোঃ হাডববুল্লাহ রুম-১৮, ব্লক-১৩,  ড কল্পনা 

কডম ন  ত্ত ,  ড কল্পনা 

মন্ত্রণালয় , জ শ  বাংলা নগ  , 

২৭ , প্রশযােয নয়, প্রশযােয নয়, 

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1107 PD0352902

8702

21107 জমাোঃ সডেব ভূঞা প্রশযােয নয়, তুলাইড মূল, 

মডনয়ন্ধ, কশন তল বাো , 

আখাউড়া, আখাউড়া, 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - 3452

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1108 PD03529021

0518

21108 জমা: ডগয়াস উডিন  ছুল্লাবাদ আডনছু   হমাশন  

বাড়ী ,  ছুল্লাবাদ ,  ছুল্লাবাদ , 

 ছুল্লাবাদ , নবীনগ  , নবীনগ  , 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ৩৪১২

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1109 PD0352902

8031

21109 কাইয়ুম ডময়া প্রযশমোঃ কাইয়ুম ডময়া, ,  ডিম 

 ামপু া, ২২নং ওয়াি ত , ডখলগাঁও 

, হাডর্ ডিল , হাডর্ ডিল , 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ১২১৯

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1110 PD0352902

9939

21110 জদবা ীষ জদবনার্থ েল্লী , েল্লী , শ্যামগ্রাম , 

েীবনগঞ্জ বাো  , নবীনগ  , 

নবীনগ  , ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ৩৬১৬

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1111 PD0352902

8592

21111 জমাসাোঃ লুবনা আক্তা জহাডডং 43,  া ানগ  কশলে 

 াড়া, ওয়াি ত নং-06, আখাউড়া, 

আখাউড়া, আখাউড়া, 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - 3450

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1112 PD0352902

9507

21112  বকুল জবগম  ডিম  াড়া হােী বাড়ী , 

র্াল হ  , র্াল হ  , র্াল হ  

, আশুগঞ্জ, আশুগঞ্জ, 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ৩৪০১

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1113 PD0352902

3584

21113 আশ্রাফ আলী পূব তভাগ, পূব তভাগ, পূব তভাগ, 

পূব তভাগ, নাডস নগ , নাডস নগ , 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ৩৪৪০

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1114 PD0352902

6390

21114 মাডনক ডবশ্বাস জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা  ডব-

৯৩, মাডলবাগ,জ ৌধু ী  াড়া, 

২৩নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ১২১৯

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1115 PD0352902

7144

21115 সুমন  ডময়া ২৬৩/৩,মধ্য ীশ  বাগ , প্রশযােয 

নয়, প্রশযােয নয়, ডম পু -২, 

ডম পু -২, ডম পু -২, 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ১২১৬

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1116 PD03529021

0524

21116 সাডদয়া আক্তা জমাোঃ আলী জহাশসন আেীম  

আডলফ গ্রু ,  ডবলডকস টাওয়া  

(১০ম র্লা) জ াি নং-৪৬, বাসা 

নং-০৬,, জ াি নং-৪৬, বাসা নং-

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1117 PD0352902

8049

21117 জমাোঃ ইব্রাডহম ডময়া প্রযশমোঃ জমাোঃ েয়নাল আশবদীন, 

ফ দাবাদ , ফ দাবাদ , 

ফ দাবাদ , বাজছা ামপু  , 

বাজছা ামপু  , ব্রাহ্মণবাডড়য়া - 
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ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1118 PD0352902

0165

21118 কােী জমাোঃ এম ানূ  

জ ো

কােী বাড়ী, ড শলাকূট, কােী 

বাড়ী, সাশদকপু , সশদকপু , 

ব্রাক্ষণবডড়য়া, ব্রাক্ষণবডড়য়া, 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ৩৪০০

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1119 PD03529021

0550

21119 জ াডেনা জবগম  প্রশযােয নয়, ভুবন, পূব তভাগ, 

ভূবন মাদ্রাসা, নাডস  নগ , 

নাডস  নগ , ব্রাহ্মণবাডড়য়া - 

3442

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1120 PD0352902

8609

21120 জমা: মাহবুবু   হমান প্রশযােয নয় ।, ডনদা াবাদ, ৫ নং 

হ ষপু  ইউডনয়ন,  াক হ ষপু , 

ডবেয়নগ , ডবেয়নগ , 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ৩৪৫০

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1121 PD03529021

0468

21121 জমা: জ খ ফড দ ড েী জমাল্লা বাড়ী , ড েী  ( দডক্ষণ 

 াড়া ) , নবীনগ   ডিম , 

নবীনগ  , নবীনগ  , নবীনগ  , 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ৩৪১০

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1122 PD0352902

4948

21122  ান্তা আক্তা জহাডডং নং-২৪১, ওয়াি ত নং-০৮, 

কসবা খা  াড়া, কসবা 

জ ৌ সভা, কসবা, কসবা, কসবা, 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ৩৪৬০

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1123 PD0352902

4035

21123 ডমঠুন সূে  প্রযশন্ত: হারুন-অ -  ীদ (প্র ান 

সহকা ী), ডনম্নর্ম মজু ী জবাি ত, 

২২/১, জর্া খানা জ াি, বাড ক  

ভবন, ৬ষ্ঠ র্লা ।, ডে. ড . ও, 

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1124 PD03529021

0519

21124 আব্দু   হমান  ছুল্লাবাদ  আডনছু   হমাশন  

বাড়ী ,  ছুল্লাবাদ ,  ছুল্লাবাদ , 

 ছুল্লাবাদ , নবীনগ  , নবীনগ  , 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ৩৪১২

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1125 PD0352902

8852

21125 জমা: জুোন জহাশসন খাশড় া, খাশড় া, ৪নং খাশড় া, 

খাশড় া, কসবা, কসবা, 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ৩৪৬০

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1126 PD0352902

7213

21126 সিা  ানী স কা ডন ঞ্জন স কা  , জ ের্পু  , 

শ্রী ামপু  , জগা ালপু  , 

নবীনগ , নবীনগ , ব্রাহ্মণবাডড়য়া 

- ৩৪১০

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1127 PD03529021

0469

21127 জমাোঃ জসাশহল  ানা ড েী জমাল্লা বাড়ী , ড েী ( দডক্ষণ 

 াড়া) , নবীনগ   ডিম , 

নবীনগ  , নবীনগ  , নবীনগ  , 

ব্রাহ্মণবাডড়য়া - ৩৪১০

ব্রাহ্মণ বাডড়য়া

1128 PD03529022

814

21128 মাহবুবা আক্তা ডপ্রয় প্রাঙ্গণ , মালদা   াড়া , 

আখাউড়া , আখাউড়া , আখাউড়া 

, আখাউড়া , ব্রাহ্মণবাডড়য়া - 

৩৪৫০

গাইবান্ধা

1129 PD03529021

510

21129 জমা: আডসফ হাসান আ ডে খল ী জ াি, আ ডে 

খল ী, জগাডবন্দগঞ্জ জ ৌ সভা, ০৩ 

নং ওয়াি ত, জগাডবন্দগঞ্জ, 

জগাডবন্দগঞ্জ, জগাডবন্দগঞ্জ, 

গাইবান্ধা

1130 PD0352902

9550

21130  জমাোঃ হাডববুল্লাহ হাসান িাক্টাশ   বাড়ী , লডখয়া   াড়া , 

১১ নং হড পু  , কাড মবাো  , 

সুন্দ গঞ্জ, সুন্দ গঞ্জ, গাইবান্ধা - 

৫৭২0

গাইবান্ধা

1131 PD0352902

3650

21131 জমাোঃ জগালাম  াব্বানী ডম পু  জ াি, ডবষ্ণুপু , ৪ নং 

সাহা াড়া ইউডনয়ন  ড ষদ, 

ডবষ্ণুপু , গাইবান্ধা, গাইবান্ধা, 

গাইবান্ধা - ৫৭০০

গাইবান্ধা

1132 PD03529021

768

21132 জমা:  ঞ্জু ডময়া গটিয়া উত্ত   াড়া সড়ক , গটিয়া 

উত্ত   াড়া সড়ক , ভ র্খালী 

ইউডনয়ন , গটিয়া, সাঘাটা , 

সাঘাটা , গাইবান্ধা - ৫৭৫০

গাইবান্ধা

1133 PD0352902

3739

21133 জমশহদী হাসান  য়ন েব জকয়া  হাডলমা ম্যানসন, 

(২য় র্লা ) র্ালর্লা , র্ালর্লা 

, র্ালর্লা, জমাহােদপু  , 

জ শ ,বাংলা নগ  , জ শ ,বাংলা 



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

গাইবান্ধা

1134 PD0352902

8534

21134 জমাোঃ জবলাল জহাশসন 

মিল

৩৭৬/১, মধুবাগ, ৩৬,  াডন্তনগ , 

হাডর্ ডিল, হাডর্ ডিল, 

গাইবান্ধা - ১২১৭

গাইবান্ধা

1135 PD0352902

3076

21135 জমাোঃ  ােীব জহাশসন প্রশযােয নয়, আ এনডব কশলানী, 

১০ নং জবানা  াড়া, 

জবানা  াড়া, সাঘাটা, সাঘাটা, 

গাইবান্ধা - ৫৭৫০

গাইবান্ধা

1136 PD03529021

1880

21136 জমাোঃ সাকাওয়ার্ জহাশসন  ডফকুশল  বাড়ী , ড বপু  , 

ড বপু  , স দা  হাট , 

জগাডবন্দগঞ্জ , জগাডবন্দগঞ্জ , 

গাইবান্ধা - ৫৭৪০

গাইবান্ধা

1137 PD0352902

7444

21137 ডবকা  কুমা   ীল কশলে জ াি, উত্ত  হড ণ ডসংহা, 

৬নং  াম ন্দ্রপু ,  হমর্পু  , 

গাইবান্ধা সদ , গাইবান্ধা সদ , 

গাইবান্ধা - ৫৭০০

গাইবান্ধা

1138 PD03529022

137

21138 জমাসা. ইয়াছডমন আক্তা জমাসা. ইয়াছডমন আক্তা , েব 

জকয়া , ২৩৬, হাডলমা ম্যানসন, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

জ শ বাংলা নগ , ঢাকা-১২০৭, 

গাইবান্ধা

1139 PD03529022

151

21139 জমাসা. ইয়াছডমন আক্তা জমাসা. ইয়াছডমন আক্তা , েব 

জকয়া , ২৩৬, হাডলমা ম্যানসন, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

জ শ বাংলা নগ , ঢাকা-১২০৭, 

গাইবান্ধা

1140 PD0352902

4342

21140  া লা খাতুন ২৩৬, েব জকয়া  , হাডলমা 

ম্যানসন,  ডিম কাফরুল, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, ২৮নং 

ওয়াি ত, জমাহােদপু , 

গাইবান্ধা

1141 PD0352902

7006

21141 জমাছাোঃ রুনা আক্তা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, গাইবান্ধা - ১২১৯

গাইবান্ধা

1142 PD0352902

6143

21142 এস এম আলমগী  

জহাসাইন

জমা:  াশসল খান, ড  এ টু ডি, 

আইডে, পুডল  জটডলকম, জহি 

জকায়াটাস ত, ঢাকা , ঢাকা , 

গাইবান্ধা -  াো বাগ,

গাইবান্ধা

1143 PD0352902

8443

21143  নূ োহাডন িবশনর্  হীদ ডব্লডিং নং : ০৪, ফ্লযাট নং : 

১৭/ডস, আডেমপু  স কাড  

কশলানী, আডেমপু , লালবাগ, 

লালবাগ, লালবাগ, গাইবান্ধা - 

গাইবান্ধা

1144 PD0352902

8936

21144 শ্রী  াপ্পু কুমা   াল  N/A, খামা  ী গাছা , ৪নং 

সাহা াড়া, ডবষ্ণুপু , গাইবান্ধা 

সদ , গাইবান্ধা সদ , গাইবান্ধা - 

৫৭০০

গাইবান্ধা

1145 PD0352902

6125

21145 জমাছাোঃশফৌডেয়া আক্তা  

মুন্নী

২৮/২  া ভীন ডভলা, ডিম 

কাফরুল, র্ালর্লা, আগাঁ গাও , 

জমাল্লা াড়া, র্ালর্লা, আগাঁ গাও 

, আগাঁ গাও, আগাঁ গাও, 

গাইবান্ধা

1146 PD03529021

2600

21146 জমাোঃ জসাশহল  ানা নাকাইহাট , নাকাইহাট , 

নাকাই/০২, নাকাই , জগাডবন্দগঞ্জ 

, জগাডবন্দগঞ্জ , গাইবান্ধা - ৫৭৪০

গাইবান্ধা

1147 PD0352902

9666

21147 জমা: ইস াডফল ডময়া িা  জটকডনকযল জেডনং জসন্টা । 

৬৪, ডি. আই.টি. জ াি, পূব ত 

হাডে াড়া (৩য় র্লা), ডখলগাঁও/ 

২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, 

গাইবান্ধা

1148 PD0352902

3027

21148 সুমন  ন্দ্র বম তন গুরু দ  ন্দ্র বম তন, জলানর্লা, 

 াখালবুরুে, আমর্লী বাো , 

জগাডবন্দগঞ্জ, জগাডবন্দগঞ্জ, 

গাইবান্ধা - ৫৭৪০

গাইবান্ধা

1149 PD03529025

230

21149 জমাছাোঃ জেবুন্নাহা  জবগম প্রশযােয নয়, জবড়ািাঙ্গা, ৬ নং 

কু র্লা, কু র্লা, গাইবান্ধা 

সদ , গাইবান্ধা সদ , গাইবান্ধা - 

৫৭০০



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

গাইবান্ধা

1150 PD0352902

6678

21150 জমাোঃ ড য়ারুল ইসলাম ১নং গডল, ড শ াইল কশলানী  , 

১৯, জঘাড়ামা া, জবায়াডলয়া, 

জবায়াডলয়া, গাইবান্ধা - ৬১০০

গাইবান্ধা

1151 PD0352902

3702

21151 জমাোঃ জবলাল জহাশসন 

মিল

েব জকয়া  হাডলমা ম্যানসন, 

(২য় র্লা ) র্ালর্লা , র্ালর্লা 

, র্ালর্লা , জমাহােদপু  , 

জ শ ,বাংলা নগ  , জ শ ,বাংলা 

গাইবান্ধা

1152 PD03529025

747

21152 জমাছাোঃ কাজুলী আক্তা বাসা-৫৩০/ডস  (নী  র্লা), 

র্ালর্লা মাশকতশট  সামশন, 

ডখলগাঁও, ০১নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, গাইবান্ধা - 

গাইবান্ধা

1153 PD03529025

074

21153 জমাোঃ আব্দু   উফ ডময়া ৩, উত্ত  ডগদা ী ( পূব ত  াড়া), 

ডগদা ী , ডগদা ী, গাইবান্ধা সদ , 

গাইবান্ধা সদ , গাইবান্ধা - ৫৭০০

গাইবান্ধা

1154 PD0352902

9692

21154 জ াশকয়া ইসলাম প্রযশন-জ াশকয়া ইসলাম, িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ৬৪, 

ডি. আই.টি জ াি (৩য় র্লা), পূব ত 

হােী াড়া,  ামপু া, ঢাকা, পূব ত 

গাইবান্ধা

1155 PD0352902

6239

21155 জমাোঃ  ামীম ডময়া জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

93, মাডলবাগ, জ ৌধু ী াড়া, 

23 নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, গাইবান্ধা - 

গাইবান্ধা

1156 PD0352902

4499

21156 জমাোঃ মাহদী হাসান আব্দু  ল সামাদ আকশন্দ  বাডড়, 

 ডিম ফডলয়া, ১নং ওয়াি ত, 

গাইবান্ধা, গাইবান্ধা, গাইবান্ধা, 

গাইবান্ধা - ৫৭০০

গাইবান্ধা

1157 PD0352902

4726

21157 জমাছাোঃ আয় া আক্তা েব জকয়া , ২৩৬, হাডলমা 

ম্যানসন, আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

২৮, জ শ বাংলা নগ , 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

গাইবান্ধা

1158 PD0352902

9669

21158 জমা: ডন ব হাসান িা  জটকডনকযল জেডনং জসন্টা । 

৬৪, ডি. আই.টি. জ াি, পূব ত 

হাডে াড়া (৩য় র্লা), ডখলগাঁও/ 

২৩ নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, 

গাইবান্ধা

1159 PD0352902

0046

21159 জমা: আসাদু   হমান প্রশযােয নয়।, ভবানীপু , ৪ নং 

সাহা াড়া ইউডনয়ন  ড ষদ ৮ 

নং ওয়াি ত, তুলসীঘাট, গাইবান্ধা 

সদ , গাইবান্ধা সদ , গাইবান্ধা - 

গাইবান্ধা

1160 PD03529021

2921

21160 জমা: সাডব্ব  জহাশসন 

ডনয়ন

৭৯, উ শেলা জ াি, ০৮, 

সুন্দ গঞ্জ, সুন্দ গঞ্জ, সুন্দ গঞ্জ, 

গাইবান্ধা - ৫৭২০

গাইবান্ধা

1161 PD0352902

3982

21161 জমা: জসালায়মান জহাশসন উত্ত  ডগদা ী (পূব ত াড়া), ডগদা ী, 

ডগদা ী, ডগদা ী, গাইবান্ধা, 

গাইবান্ধা, গাইবান্ধা - 5700

গাইবান্ধা

1162 PD0352902

7133

21162 জমা. এক ামুল হক 

আকন্দ

েব জকয়া  ২৩৬, হডলমা ম্যাসন, 

,  র্ালর্লা,  আগা গাওঁ, 

জমাহােদপু , জ শ  বাংলা নগ , 

জ শ  বাংলা নগ , গাইবান্ধা - 

গাইবান্ধা

1163 PD03529021

0492

21163 জমা: আডমনু  জহাশসন প্রশয়ােয নশহ, কডবশ    াড়া, 

িাকঘ : ডবষ্ণুপু  (৫৭০০), 

গাইবান্ধা সদ , গাইবান্ধা

সংশ াড র্

গাইবান্ধা

1164 PD03529021

1882

21164 জমাছা : জ োউন নাহা ১৩৯/২-ই,  জবলাল ফাশমসী, 

উত্ত  মুগদা াড়া, মডদনাবাগ, 

৬নং, বাসাশবা, মুগদা, মুগদা, 

গাইবান্ধা - ১২১৪

গাইবান্ধা

1165 PD0352902

6168

21165 মুহােদ োডক  জহাশসন জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩,, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত , ডখলগাঁও , 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, গাইবান্ধা - 
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চুয়ািাঙ্গা

1166 PD0352902

3423

21166 আঁডখর্া া জমাবা ক  াড়া , জমাবা ক  াড়া 

, ৫, দ তনা , দামুড়হুদা , 

দামুড়হুদা , চুয়ািাঙ্গা - ৭২২১

চুয়ািাঙ্গা

1167 PD0352902

0582

21167 জমাছাোঃ  ান্না খাতুন কুল ালা, কুল ালা, ড র্লা, 

জগাকুল খালী, আলমিাঙ্গা, 

আলমিাঙ্গা, চুয়ািাঙ্গা - ৭২০০

চুয়ািাঙ্গা

1168 PD03529021

1038

21168 সাশ হল  াশ ভে জগায়াল  াড়া, জগায়াল  াড়া, 

সীমান্ত , জ া াখালী , েীবননগ , 

েীবননগ , চুয়ািাঙ্গা - ৭২৩০

চুয়ািাঙ্গা

1169 PD0352902

7176

21169 ইডর্ খাতুন ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

চুয়ািাঙ্গা

1170 PD0352902

9274

21170 জমাছাোঃ নাডছমা খাতুন ড ৎলা, ড ৎলা, ড ৎলা, 

জগাকুলখালী , আলমিাঙ্গা, 

আলমিাঙ্গা, চুয়ািাঙ্গা - ৭২০০

চুয়ািাঙ্গা

1171 PD0352902

6528

21171 জমাোঃ আ  াফুল ইসলাম মাি াড়া, দ মী , কুতুবপু , 

বদ গঞ্জ, চুয়ািাঙ্গা, চুয়ািাঙ্গা, 

চুয়ািাঙ্গা - ৭২০০

চুয়ািাঙ্গা

1172 PD0352902

4267

21172 মুনাডে  হুসাইন হাডফজুল ইসলাম, নাডস্তপু , 

 া কৃষ্ণপু  , দ তনা, দামু হুদা, 

দামু হুদা, চুয়ািাঙ্গা - ৭২২১

চুয়ািাঙ্গা

1173 PD03529021

3017

21173 জমাোঃ সবুে জহাশসন 181,  ামনগ , 06, দ তনা, 

দামুড়হুদা, দামুড়হুদা, চুয়ািাঙ্গা - 

7221

চুয়ািাঙ্গা

1174 PD0352902

7942

21174 জমা:   ীফ উিীন ক্লাব াড়া, আকন্দবাড়ীয়া , 

আলুকডদয়া, আলুকডদয়া, 

চুয়ািাঙ্গা সদ , চুয়ািাঙ্গা সদ , 

চুয়ািাঙ্গা - ৭২০০

চুয়ািাঙ্গা

1175 PD0352902

3493

21175 জমাোঃ হাসানুজ্জামান মাশি  াড়া , বাঁ ামা ী, 

ভাংবা ীয়া / ৫ নং ,  াঁদপু  , 

আলমিাঙ্গা , আলমিাঙ্গা , 

চুয়ািাঙ্গা - ৭২১০

চুয়ািাঙ্গা

1176 PD03529021

456

21176 জমা: ইয়াদুল ইসলাম ৪০৯, বাশদমাজু,  াহাডড়  াড়া, 

৯নং িাউকী, আলমিাঙ্গা, 

আলমিাঙ্গা, আলমিাঙ্গা, 

চুয়ািাঙ্গা - ৭২১০

চুয়ািাঙ্গা

1177 PD0352902

6643

21177 জমাোঃ  ডফকুল ইসলাম এ  াদপু , এ  াদপু , ০৫নং 

ওয়াি ত, আলমিাঙ্গা, আলমিাঙ্গা, 

আলমিাঙ্গা, চুয়ািাঙ্গা - ৭২১০

চুয়ািাঙ্গা

1178 PD0352902

3479

21178 আবু র্ালহা নাডস্তপু  ,  নাডস্তপু , দামুড়হুদা, 

দ তনা , দামুড়হুদা , দামুড়হুদা , 

চুয়ািাঙ্গা - 7221

নড়াইল

1179 PD03529021

1945

21179  ানা কুমা  জঘাষ জঘাষ াড়া, বড় কাডলয়া, কাডলয়া 

জ ৌ সভা, কাডলয়া, কাডলয়া, 

কাডলয়া, নড়াইল - ৭৫২০

নড়াইল

1180 PD0352902

6272

21180 জমাোঃ আডর্ক ড কদা আব্দুল মডর্ন ড কদা , 

জলাহাগড়া (কশলে াড়া), ০৩, 

জলাহাগড়া, জলাহাগড়া, জলাহাগড়া, 

নড়াইল - ৭৫১১

নড়াইল

1181 PD03529022

984

21181 জমাোঃ জসাবহান জহাশসন মায়া ডনশকর্ন ,১১৯/১, পূব 

আহেদ নগ , জোনাডক জ াি, 

৮, ডম পু , ডম পু , ডম পু , 

নড়াইল - ১২১৬
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নড়াইল

1182 PD0352902

6655

21182 আডমরুল ইসলাম ৪৬, জটানা , খাড য়াল, খাড য়াল, 

কাডলয়া, কাডলয়া, নড়াইল - 

৭৫১৪

নড়াইল

1183 PD03529021

0379

21183 ফাশর্মা সুলর্ানা হডডং: 148, ম হুম জমৌলভী 

 ইছ উডিন খান এ  বাড়ী, 

লক্ষী া া, ০৭, লক্ষী া া, 

জলাহগড়া, জলাহগড়া, নড়াইল - 

নড়াইল

1184 PD0352902

8272

21184 জমাোঃ োডহদুল ইসলাম জমাু্ল্লযা বাড়ী , কালুখালী , ১ নং 

মাইে াড়া , মধ্য ল্লী , নড়াইল 

সদ   , নড়াইল সদ   , নড়াইল - 

৭৫০০

নড়াইল

1185 PD03529021

0291

21185 জমাসা: জমৌসুমী খানম বাচ্চু ডময়া  বাড়ী, লক্ষী া া 

(জ াি অডফশস  সামশন), ০৭, 

লক্ষী া া, জলাহগড়া, জলাহগড়া, 

নড়াইল - ৭৫১০

নড়াইল

1186 PD03529021

1317

21186 জমাসা: ডমর্ালী খানম স দা   ড ফুল ইসলাম, কুমড়ী, 

কুমড়ী, কুমড়ী, জলাহাগড়া, 

জলাহাগড়া, নড়াইল - ৭৫১০

নড়াইল

1187 PD0352902

6038

21187 সাডদয়া খানম মডল্লক কাবুল জহাসাইন, মুলশ্রী , 

 হ িাঙ্গা, মুলশ্রী , কাডলয়া , 

কাডলয়া , নড়াইল - ৮১০০

নড়াইল

1188 PD03529021

1485

21188 জমাোঃ  াডহন ড কদা ২৪৪, গিব, কাড পু  , 

মড   া া , জলাহাগড়া , 

জলাহাগড়া , নড়াইল - ৭৫১১

নড়াইল

1189 PD03529021

0425

21189 জমাসা: জমৌসুমী খানম প্রযশন- জমা: ডনোম উিীন জ খ, 

 াইকমা ী,  ডিব পু , 

বাগশ্রী ামপু , নড়াইল সদ , 

নড়াইল সদ , নড়াইল - ৭৫০০

নড়াইল

1190 PD0352902

6941

21190 জমাোঃ র্ামেীদ জহাশসন ফ্লাট-৬ এ,বাসা-৩১,জ াি-৫, ব্লক-

এইস,ডম পু -২  , প্রশযােয নয়, 

ডম পু  , প্রশযােয নয়, প্রশযােয 

নয়, নড়াইল - ১২১৬

নীলফামা ী

1191 PD0352902

9620

21191 জমা. আসাদুজ্জামান বাসা নম্ব  : ২৭/ এ, গ্রাম 

:জছাট াউর্া ( কােী াড়া), 

ওয়াি ত নম্ব  : ০৪, জিামা , 

জিামা , জিামা , নীলফামা ী - 

নীলফামা ী

1192 PD03529022

359

21192 জমাোঃ  ডফউল ইসলাম নাই,  ড দপু , ৫নং  ম ত াল 

ইউডনয়ন, গশড়  হাট, েলঢাকা, 

েলঢাকা, নীলফামা ী - ৫৩৩০

নীলফামা ী

1193 PD0352902

8579

21193 জমাোঃ আডলউল ইসলাম ৯৫/৩, ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  

জেডনং জসন্টা , আগা গাঁও 

র্ালর্লা, আগা গাঁও, ড , এস, 

ডস, ঢাকা সদ , ঢাকা সদ , 

নীলফামা ী

1194 PD0352902

7363

21194 জমা: আব্দুস জসাবহান বাই  পুকু ু  , বাই  পুকু ু , ৭ 

নং খাডল া  া ানী , িাডলয়া , 

ডিমলা , ডিমলা , নীলফামা ী - 

৫৩৫০

নীলফামা ী

1195 PD03529021

0225

21195  াহীনু  ইসলাম নাই, কাঞ্চন াড়া, ১ নং 

 ওড়াবড় গাছা, নডর্বাড়ী, 

নীলফামা ী, নীলফামা ী, 

নীলফামা ী - 5300

নীলফামা ী

1196 PD0352902

0555

21196 জমাোঃ জ োউল আলম প্রশয়ােয নয়, গদা, ডকশ া গঞ্জ, 

ডকশ া গঞ্জ, ডকশ া গঞ্জ, 

ডকশ া গঞ্জ, নীলফামা ী - ৫৩২০

নীলফামা ী

1197 PD03529022

290

21197 জমাোঃ নাডসরুল ইসলাম দডক্ষন  াডেব (বড় বাড়ী), দডক্ষন 

 াডেব (বড় বাড়ী), ৬নং 

ডকশ া গঞ্জ , ডকশ া গঞ্জ, 

ডকশ া গঞ্জ, ডকশ া গঞ্জ, 
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নীলফামা ী

1198 PD03529021

0657

21198 জমাছাোঃ  া ডমন আক্তা ৯৫/২, র্ালর্লা সড়ক,  ডিম 

কাফরুল, ২৮নং ওয়াি ত, জ শ   

বাংলা নগ , জ শ  বাংলা নগ , 

জ শ  বাংলা নগ , নীলফামা ী - 

নীলফামা ী

1199 PD03529025

739

21199 জমাোঃ কামরুজ্জামান নীলসাগ  জ াি, জ াবািাঙ্গা, 

জগাড়গ্রাম ইউডনয়ন, ওযাি ত নং-

০২, জগাড়গ্রাম, নীলফামা ী, 

নীলফামা ী, নীলফামা ী - ৫৩০০

নীলফামা ী

1200 PD03529025

297

21200 আডনছু   হমান জ য়যা ম্যান  াড়া, পূব ত বালাগ্রাম, 

বালাগ্রাম, বালাগ্রাম, েলঢাকা, 

েলঢাকা, নীলফামা ী - ৫৩৩০

নীলফামা ী

1201 PD03529021

0456

21201 জেবুন আক্তা জমাস্তফা ডভলা, োডম  বাড়ী, 

জসানা ায়, জসানা ায়, জিামা , 

জিামা , নীলফামা ী - ৫৩৪০

নীলফামা ী

1202 PD03529021

3095

21202  জমাছাোঃ মাহফুো জবগম ৯৭/১,  হীদ কমশেক্স, , 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, জ শ  

বাংলা নগ  , জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , নীলফামা ী - 

নীলফামা ী

1203 PD0352902

6733

21203 জমা: োমশসদ আলী প্রশযােয নয়, কালীগঞ্জ, ১ নং 

 ডিম ছার্নাই/০৯, দ্বা ােগঞ্জ, 

ডিমলা , ডিমলা , নীলফামা ী - 

৫৩৫০

নীলফামা ী

1204 PD0352902

7678

21204 র্াবাসসুম সুলর্ানা -, বাড়াই াল মািা াড়া, ৩নং 

বাঙ্গালীপু  ইউডনয়ন  , 

লক্ষণপু , তসয়দপু , তসয়দপু , 

নীলফামা ী - ৫৩১০

নীলফামা ী

1205 PD0352902

0556

21205 অনাডমকা সাহা  বাডড় নং-১৩৫/৩,  াইক াড়া 

গভোঃ ডনউ ডস টাই  জকায়াটা ,  

ডম পু -১, ডম পু -১, ডম পু , 

ডম পু , নীলফামা ী - ১২১৬

ব গুনা

1206 PD03529021

2731

21206 জমাোঃ আড ফুল ইসলাম 67,  জ্জব আলী স দা  জ াি,  

, নূ  মঞ্জীল, মু াদপু ,, 52, 

জগিাড য়া, কদমর্লী, কদমর্লী, 

ব গুনা - 1204

ব গুনা

1207 PD0352902

6804

21207 আনা  কডল সার্থী হােী বাড়ী, , ৩ নং ওয়াি ত, 

আমর্লী, আমর্লী জ ৌ সভা, 

আমর্লী, আমর্লী, ব গুনা - 

৮৭১০

ব গুনা

1208 PD03529021

712

21208 জমাোঃ  ামীম ওসমান জেযাডর্ কমাড তয়াল জসোঃ, ডব-৯৩, 

মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , ২৩ নং 

ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ব গুনা - ১২১৯

ব গুনা

1209 PD0352902

6006

21209 জমাোঃ জবলাল জহাসাইন প্রযশনোঃ স্বন তা জহয়া  জিসা  

জ াি#১০  বাড়ী#৩৬ ডিআইটি 

প্রশেক্ট জমরুল বাড্ডা, বাড্ডা, 

বাড্ডা , বাড্ডা , বাড্ডা , বাড্ডা , 

ব গুনা

1210 PD0352902

9114

21210 সুমন  াইক ফ্লযাট নং -১, ডব/১, ১৬৩ , 

র্ালর্লা, নিতা াড়া , আ শকানা 

হােী কযাি, দডক্ষণ খান, দডক্ষণ 

খান, ব গুনা - ১২৩০

ব গুনা

1211 PD0352902

3014

21211 ফা োনা আক্তা ৮৮ জমাল্লা াড়া জ াি, র্ালর্লা, 

৪১, জমাহােদপু , জ শ  

বাংলানগ , জ শ  বাংলানগ , 

ব গুনা - ১২০৭

ব গুনা

1212 PD0352902

4149

21212 জমাোঃ ইব্রাহীম 595, রুডহর্া, 05, 

ক মোর্লা,  ার্থ ঘাটা, 

 ার্থ ঘাটা, ব গুনা - 8720

ব গুনা

1213 PD0352902

4291

21213  জমাোঃ ইমডর্য়াে উডিন ৭/৪/১, মধ্য াইক াড়া , ওয়াি ত 

নং ১১ , ডম পু  ২ , দারুস 

সালাম, দারুস সালাম, ব গুনা - 

১২১৬
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ব গুনা

1214 PD0352902

3218

21214 র্াডনয়া আকর্া প্রযশন: জমা: মাসুদ ড কদা , 

সহকা ী জবঞ্চ অডফসা , , জকাট ত 

নং- ১১/এ, , বাংলাশদ  সুডপ্রম 

জকাট , হাইশকাট ডবভাগ , 

ব গুনা

1215 PD03529021

515

21215 জসাহাগ ৪২/২, পূব ত হােী াড়া, ২৩নং 

ওয়াি ত, ডখলগাঁ, ঢাকা, ঢাকা, 

ব গুনা - ১৯১২

ব গুনা

1216 PD0352902

6593

21216 জমাোঃ বডদউজ্জামান জমাোঃ আোঃ সামাদ ,  বদ খালী , 

বদ খালী, ফুলঝুড়ী , ব গুনা , 

ব গুনা , ব গুনা - 8700

ব গুনা

1217 PD03529021

0908

21217  ায়লা আক্তা  শুহাস ার্াল জ াি, ব গুনা, 

০৭, ব গুনা, ব গুনা সদ , 

ব গুনা সদ , ব গুনা - ৮৭০০

ব গুনা

1218 PD0352902

7534

21218 জমাোঃ  াশসল ডময়া জমাল্লা ম্যানসন(আবু ইউসুফ 

জমাল্লা), কশলডেশয়ট স্কুল জ াি, 

ব গুনা জ ৌ সভা/৬ নং ওয়াি ত, 

ব গুনা, ব গুনা সদ , ব গুনা 

ব গুনা

1219 PD03529021

1909

21219 জমাোঃ আল-মামুন ১৬৬/১৯,ডস, আদ ত াড়া, 

মাদা শটক , বাসাশবা, সবুেবাগ , 

সবুেবাগ , ব গুনা - ১২১৪

ব গুনা

1220 PD03529021

508

21220 নু  জমাহােদ ৪২/২, পূব ত হােী াড়া, ২৩নং 

ওয়াি ত, ডখলগাঁ , ঢাকা, ঢাকা, 

ব গুনা - ১৯১২

ডদনােপু 

1221 PD0352902

6233

21221 জমা: জমাস্তাডফজু   হমান ১২, কড মূল্যাপু , ৬ নং 

আউডলয়াপু , ৩নং ওয়াি ত, 

পুলহাট, ডদনােপু  সদ , 

ডদনােপু  সদ , ডদনােপু  - 

ডদনােপু 

1222 PD0352902

9563

21222 আইড ন  াড়ভীন জসর্াবগঞ্জ বন তমালী  াড়া, 

জসর্াবগঞ্জ বন তমালী  াড়া, ৩ নং 

মুড তদহাট, জসর্াবগঞ্জ, জবা াগঞ্জ, 

জবা াগঞ্জ, ডদনােপু  - ৫২১৬

ডদনােপু 

1223 PD0352902

4512

21223 দুলালী খাতুন খাঁ বাড়ী, জদৌলর্পু , 02 নং 

ওয়াি ত,  াব তর্ীপু ,  াব তর্ীপু , 

 াব তর্ীপু , ডদনােপু  - 5250

ডদনােপু 

1224 PD0352902

9392

21224 জমাোঃ আ মান  জহাশসন প্রশযাে নয়, ডবস্তইড়, ৭ নং 

ডবশোড়া ইউডনয়ন  ড ষদ, 

কাঞ্চন , ডব ল, ডব ল, ডদনােপু  

- ৫২১০

ডদনােপু 

1225 PD0352902

9391

21225 জমাোঃ মাডনক জহাশসন প্রশযােয নয় , ভবানীপু  , ৭ নং 

ডবশোড়া ইউডনয়ন  ড ষদ, 

ভবানীপু  , ডব ল, ডব ল, 

ডদনােপু  - ৫২১০

ডদনােপু 

1226 PD0352902

4620

21226 জমা: জর্ৌডফক আহশমদ উত্ত   াড়া, খশয় বাড়ী, 

খশয় বাড়ী, খশয় বাড়ী, 

ফুলবাড়ী, ফুলবাড়ী, ডদনােপু  - 

৫২৬০

ডদনােপু 

1227 PD03529025

041

21227 জমাোঃ রুশবল আলী ১১৭, ডনউ লাইট কমাড তয়াল 

ইনডিটিউট ,  ডিম কাফরুল 

র্ালর্লা , ১৬নং ওয়াি ত , 

জমাহােদপু  , জ শ  বাংলা নগ  

ডদনােপু 

1228 PD03529025

932

21228 সানডেনা আফশ াে জগায়ালডদডহ , জগায়ালডদডহ , 

জগায়ালডদডহ , জগায়ালডদডহ, 

খানসামা , খানসামা , ডদনােপু  

-  ৫২৪০

ডদনােপু 

1229 PD0352902

7896

21229 জমাহােদ আব্দু   ড দ  ডিপু ( হাস ার্াল  জমাড়), 

 ডিপু , ০১, বাংলা ডহডল , 

হাডকমপু , হাডকমপু , ডদনােপু  

- ৫২৭০
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ডদনােপু 

1230 PD0352902

8562

21230 জমাছাোঃ  াডকলা আক্তা ৬, মড    াড়া , ৪নং ওয়াি ত, 

জঘাড়াঘাট, জঘাড়াঘাট, জঘাড়াঘাট, 

ডদনােপু  - ৫২৯০

ডদনােপু 

1231 PD03529021

406

21231 জমাসাোঃ মড য়ম  া ভীন ২৩৬, হাডলমা ম্যান ন, েব 

জকয়া , আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , ডদনােপু  - ১২০৭

ডদনােপু 

1232 PD03529021

293

21232 জমা:  ডহদুল ইসলাম বাড়ী নম্বা  # ৩০/২২ িাফ 

জকায়াট তা , েহু ী মহল্লা, ব্লক # 

এফ, ২৯, জমাহেদপু , 

জমাহেদপু , জমাহেদপু , 

ডদনােপু 

1233 PD0352902

8563

21233 জমাোঃ কামরুজ্জামান প্রশযােয নয়,  ানীপু , ৩ নং 

ফাডেলপু  ইউডনয়ন  ড ষদ, 

 ানীগঞ্জ, ডদনােপু  সদ , 

ডদনােপু  সদ , ডদনােপু  - 

ডদনােপু 

1234 PD0352902

3231

21234 জমাোঃ সাইদু   হমান প্রশযােয নয়, মা ববাটী, ৫ নং 

ডব ল ইউডনয়ন  ড ষদ, 

মা ববাটী, ডব ল, ডব ল, 

ডদনােপু  - ৫২১০

ডদনােপু 

1235 PD0352902

3349

21235 ডলমন  ন্দ্র  ায় ১১২, তককুড়ী, ৬ নং ডনে াড়া, 

বল ামপু , বী গঞ্জ, বী গঞ্জ, 

ডদনােপু  - ৫২২০

ডদনােপু 

1236 PD0352902

9796

21236 জমাোঃ মাহমুদুল হাসান ডনউ লাইট কমাড তয়াল 

ইনডিটিউট ১১৭, ,  ডিম 

কাফরুল র্ালর্লা , ১৬নং ওয়াি ত 

, জমাহােদপু  , জ শ  বাংলা 

ডদনােপু 

1237 PD03529021

1677

21237 এস.এম. আদনান জ  বাসা-৩৬, ব্লক-ই, োডক  

জহাশসন জ াি, জমাহােদপু , 

ঢাকা, োডক  জহাশসন জ াি, 

জমাহােদপু , ৩১ নং ওয়াি ত, 

ডদনােপু 

1238 PD03529021

3043

21238 জমাোঃ  ামসুজ্জামান সুমন ১৮৪৩ ও জ াি-৫, উত্ত  

 াউডলয়া ডট্ট, ২ নং ওয়াি ত, 

বাহাদু  বাো , ডদনােপু  সদ , 

ডদনােপু  সদ , ডদনােপু  - 

ডদনােপু 

1239 PD0352902

9188

21239 জমাোঃ মডর্উ   াহমান জটগ া , জটগ া , ৬ নং 

জোর্বানী ইউডনয়ন, একই  , 

ডব ামপু  , ডব ামপু  , 

ডদনােপু  - ৫২৬৬

ডদনােপু 

1240 PD03529021

3075

21240 মুড তদা আক্তা   া ডমন প্রযশন , জমাোঃ আব্দুল মশেল , 

জোর্ সার্নালা , ৭ নং ইউডনয়ন 

 ড ষদ, র্া কসাহা  হাট , 

ড ড  বন্দ  , ড ড  বন্দ  , 

ডদনােপু 

1241 PD0352902

9532

21241 কােল মুন্না ৪০-৪/ এ , পূব তহােী াড়া , 

ডখলগাঁও,  ামপু া,  মনা,  মনা, 

ডদনােপু  - ১২১৯

ডদনােপু 

1242 PD03529021

1420

21242 নু বানু খাতুন প্রশযােয নয়, োলালপু , ৮ নং 

 ংক পু  ইউডনয়ন  ড ষদ, 

োলালপু , ডদনােপু  সদ , 

ডদনােপু  সদ , ডদনােপু  - 

ডদনােপু 

1243 PD0352902

3742

21243 জমাোঃ ইউনুছ আলী প্রশযােয নশহ, রূ সী , র্া াব 

জ ৌ সভা, ০৪নং ওয়াি ত , রূ সী , 

রূ গঞ্জ, রূ গঞ্জ, ডদনােপু  - 

১৪৬৪

ডদনােপু 

1244 PD03529021

402

21244  ইশস্তহাক আহােদ ২৩৬, হাডলমা ম্যান ন, েব 

জকয়া , আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , ডদনােপু  - ১২০৭

ডদনােপু 

1245 PD03529021

0047

21245 জমা: আডেজুল হাডকম ঢাকা বহুভাষী সাঁটিডল  জেডনং 

জসন্টা  ৯৫/২,  ডিম কাফরুল 

আগা গাঁও র্ালর্লা, জ শ  

বাংলা নগ  ঢাকা।, মহল্লা: 
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 ট্টগ্রাম

1246 PD03529021

2651

21246  াশে  দত্ত প্রযশন্ত- র্ন িাক্তাশ   বাড়ী, 

 ডিম  লই, ২নং  লই, 

কাটি হাট, হাটহাো ী, 

হাটহাো ী,  ট্টগ্রাম - ৪৩৩৩

 ট্টগ্রাম

1247 PD0352902

0875

21247 জমা: আব্বাস উডিন নু  আহেশদ  বাড়ী, ড বপু , 

৯নং ওয়াি ত, সীর্াকুি, সীর্াকুি, 

সীর্াকুি,  ট্টগ্রাম - ৪৩১০

 ট্টগ্রাম

1248 PD0352902

8245

21248 জমাহােদ মডনরুল 

ইসলাম

জমাল্লাবাডড়, মী স াু্ই জ ৌ সভা, 

০৭ নং ওয়াি ত, মী স াই, 

মী স াই, মী স াই,  ট্টগ্রাম - 

৪৩২০

 ট্টগ্রাম

1249 PD03529021

0557

21249 ফা োনা ইয়াছডমন  জসানা ডময়া ডমস্ত্রী  বাড়ী, 

জদৌলর্পু , নাডে হাট, 

নাডে হাট, ফটিকছডড়, 

ফটিকছডড়,  ট্টগ্রাম - ৪৩৫৩

 ট্টগ্রাম

1250 PD03529025

457

21250 পুলক বড়ুয়া কুসুম বড়ুয়া  বাড়ী , মধ্যম 

মায়ানী বড়ুয়া  াড়া  , ১৩ নং 

মায়ানী ইউডনয়ন  ড ষদ, ওয়াি ত 

নং:-০৪, আবুশর্া াব, ডম স াই, 

 ট্টগ্রাম

1251 PD0352902

4738

21251 জমাোঃ মডন  জহাশসন বাসা # ২৮৭/১, ব্লক # ডস , 

ডখলগাঁও , ওয়াি ত -১, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও,  ট্টগ্রাম - 

১২১৯

 ট্টগ্রাম

1252 PD03529021

841

21252 সুডম বড়ুয়া ডদ স্কাই  ট তহযাি এি কডিউটা  

জটডনং জসন্টা , 441, 

মুক্তবাংলা  ড ং কমশেক্স, 

ডম পু -1, 8, ডম পু , ডম পু , 

 ট্টগ্রাম

1253 PD03529021

2435

21253 এস এম আবু র্াোম ই-৮, আগা গাও স কা ী 

কশলানী, ২৭ নং ওয়াি ত, জ শ  

বাংলা নগ , জ শ  বাংলা নগ  , 

জ শ  বাংলা নগ  ,  ট্টগ্রাম - 

 ট্টগ্রাম

1254 PD03529021

2812

21254  েয় জদব   ডদ াল কাডন্ত জদ,  ডদ জমঘনা 

িায়াগনডিক জসন্টা ,২৯/২০ 

আন্দ ডকল্লা সু া  মাশকতট (১ম 

র্লা), বাডক্স  বীশট   াশ , 

 ট্টগ্রাম

1255 PD0352902

8633

21255 জমাোঃ আড কু   হমান জমাোঃ মুকর্াডদরুল ইসলাম 

(ইন  শম ন ড স্ক ম্যাশনেশমন্ট 

এনালাইডসি), জসভ ন 

বাংলাশদ , খন্দকা  টাওয়া  

 ট্টগ্রাম

1256 PD03529022

230

21256 জমাছােৎ মুডন া 

আইড ন জ ৌধু ী

দাশ াগা বাডড়, দডক্ষণ ছনহ া, 

০৩, ছনহ া,  টিয়া,  টিয়া, 

 ট্টগ্রাম - ৪৩৭০

 ট্টগ্রাম

1257 PD0352902

4110

21257 সা ওয়া  জমাশ তদ সুেন ড শুডময়া জ ৌধু ী বাডড়, দডক্ষণ 

 ডিম লালানগ , 2 নং 

বাক য়াঢালা ইউডনয়ন, 1নং 

ওয়াি ত , োফ নগর্, সীর্াকুি, 

 ট্টগ্রাম

1258 PD03529021

1204

21258 গােী জমা: সানাউল্লাহ আগ্রবাদ, ডসডিএ জ াি নং-১/১, 

বডল   াড়া, িবল মুড ং, িবল 

মুড ং, বন্দ , বন্দ ,  ট্টগ্রাম - 

৪১০০

 ট্টগ্রাম

1259 PD0352902

8550

21259 সাইফুল ইসলাম আবদুল কাডদ  ডমডস্ত্র বাডড়, 

দডক্ষণ মঘাডদয়া (কাডে  

র্ালুক), ১৬ নং সাশহ খালী , 

মঘাডদয়া , ডম স াই , ডম স াই 

 ট্টগ্রাম

1260 PD03529021

0048

21260 জমাহােদ োফ   উডিন ১৮৬/ডব, বুস্তান জহামস্ , 

জ শ বাংলা জ াি, ছার্া মডসেদ 

জলন,  াশয়  বাো   , ৩৪, 

ডেগার্লা,  ানমডি,  ানমডি, 

 ট্টগ্রাম

1261 PD0352902

0307

21261 জমাহােদ র্ানভীরুল হক 

ড হাব

৪৮১  মাডলবাগ বাগানবাডড় 

আবাডসক, মাডলবাগ বাগানবাডড় 

আবাডসক এলাকা, ২৩ ওয়াি ত, 

 াডন্তনগ ,  মনা,  মনা,  ট্টগ্রাম -
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 ট্টগ্রাম

1262 PD0352902

6740

21262 আশয় া আক্তা ডদ সান সাটঁডলড  এি 

কডিউটা  প্রড ক্ষণ ইনডিটিউট, 

বাড়ী-12, জ াি-01, জসন াড়া 

 ব তর্া, 14 ওয়াি ত, ডম পু , 

 ট্টগ্রাম

1263 PD03529021

2623

21263 সুডম বড়ুয়া ডদ স্কাই  ট তহযাি এি কডিউটা  

জেডনং জসন্টা  , ৪৪১, মুক্তবাংলা 

 ড ং কমশেক্স (৪র্থ ত র্লা), 

ডম পু -১, ৮, ডম পু , ডম পু , 

 ট্টগ্রাম

1264 PD0352902

7767

21264 যীশু জদওয়ানেী আলর্াফ ম্যান ন, প্রযশনোঃ   ঞ্জন 

কুমা  জদওয়ানেী, ০২নং 

সু া ীওয়ালা  াড়া, ২৩ নং 

ওয়াি ত,  াঠানটুলী(বন্দ ), 

 ট্টগ্রাম

1265 PD0352902

7177

21265 জমা : জমা া  ফ জহাশসন হাশ ছ উডিন প্রশফস  বাড়ী , 

উত্ত  ইয়াকুব নগ  , ১ নং 

ওয়াি ত, সীর্াকুি জ ৌ সভা।, 

সীর্াকুি , সীর্াকুি, সীর্াকুি, 

 ট্টগ্রাম

1266 PD0352902

9840

21266 মাকসুদা  আক্তা ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  জেডনং 

জসন্টা , আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

১৬ নং ওয়াি ত, জমাহােদপু , 

জ শ  বাংলা নগ , জ শ  বাংলা 

 ট্টগ্রাম

1267 PD0352902

3913

21267 অডভডেৎ বসু মডল্লক ৪৩নং কাশেম আলী জ াি, 

ঘাটফ হাদশবগ, ২০নং, সদ , 

জকাশর্ায়ালী , জকাশর্ায়ালী , 

 ট্টগ্রাম - ৪০০০

 ট্টগ্রাম

1268 PD03529021

1190

21268 অপূব ত বড়ুয়া সংগীর্া ভবন, ৫০১  াোপু  

জলইন, আন্দ ডকল্লা, ডে.ড .ও, 

জকাশর্ায়ালী , জকাশর্ায়ালী , 

 ট্টগ্রাম - ৪০০০

 ট্টগ্রাম

1269 PD03529025

941

21269  াহুল  কাডন্ত নার্থ ৮৬, গ্রীনডভউ , স াই াড়া, 

কািম  একাশিডম,  াহাড়র্লী, 

 াহাড়র্লী,  ট্টগ্রাম - ৪২১৯

 ট্টগ্রাম

1270 PD03529021

1451

21270 জমাোঃ ওম    ীফ জ ৌধু ী বাডড়, আলী জ ৌধু ী  াড়া, 

বাড়বকুি, বাড়বকুি, সীর্াকুি, 

সীর্াকুি,  ট্টগ্রাম - ৪৩১২

ঠাকু গাঁও

1271 PD03529021

0798

21271 জমাোঃ খায়রুল ইসলাম 

ডমথুন

জমাোঃ ইসাহাক আলী বাড়ী, 

ভবানন্দপু , জনকম দ, 

জনকম দ,  ানী ংকাইল , 

 ানী ংকাইল , ঠাকু গাঁও - ৫১২১

ঠাকু গাঁও

1272 PD03529021

0251

21272 জমাছাোঃ ড না আক্তা বাডলয়ািাঙ্গী , বাডলয়ািাঙ্গী , 

৮নং বড়বাড়ী ইউডনয়ন , 

বাডলয়ািাঙ্গী , বাডলয়ািাঙ্গী , 

বাডলয়ািাঙ্গী , ঠাকু গাঁও - ৫১৪০

ঠাকু গাঁও

1273 PD0352902

3213

21273 জমাছা: আসমাতুন হুসনা  লশটাহ ী ,  লশটাহ ী , ১৫ নং 

জদবীপু  ,  লশটাহ ী , ঠাকু গাঁও 

সদ , ঠাকু গাঁও সদ , ঠাকু গাঁও 

- ৫১০০

ঠাকু গাঁও

1274 PD03529021

534

21274 জমাোঃ মাহাবুবু   হমান প্রশযােয নয়, ক াল গাঁও, ২০ নং 

রুডহয়া  ডিম, রুডহয়া, 

ঠাকু গাঁও, ঠাকু গাঁও, ঠাকু গাঁও -

 ৫১০৩

ঠাকু গাঁও

1275 PD0352902

9162

21275 আশয় া ডসডিকা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , 

ডব/৯৩ (৪র্থ ত র্লা), জ ৌধু ী  াড়া, 

মাডলবাগ, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ঠাকু গাঁও - ১২১৯

ঠাকু গাঁও

1276 PD0352902

6833

21276 সিা  ানী  ায় কুশলশ্বশ   বাড়ী, আ ােী 

মাটিগাড়া, ১৩ নং গশড়য়া, 

গশড়য়া, ঠাকু গাঁও সদ , 

ঠাকু গাঁও সদ , ঠাকু গাঁও - 

ঠাকু গাঁও

1277 PD03529021

192

21277 জমাোঃ ইবশন ডম াে 

জ ৌধু ী

বাসা নং- ৪(৫এ), জ াি নং- ০৯, 

ডনকুঞ্জ-০২, ১৭, ডখলশক্ষর্, 

ডখলশক্ষর্, ডখলশক্ষর্, ঠাকু গাঁও -

 ১২২৯
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ঠাকু গাঁও

1278 PD0352902

7463

21278 ডহমল বড়ুয়া বাবুশল  বাডড়, মুডি াড়া , 8 

নং, ঠাকু গাঁও , ঠাকু গাঁও সদ , 

ঠাকু গাঁও সদ , ঠাকু গাঁও - 

5100

ঠাকু গাঁও

1279 PD03529022

362

21279 আশনায়া  হুশসন বাকুন্দা, বাকুন্দা, ১০ োমালপু  

ইউডনয়ন, ভাউলা  হাট, 

ঠাকু গাঁও, ঠাকু গাঁও, ঠাকু গাঁও -

 ৫১০০

ঠাকু গাঁও

1280 PD0352902

9835

21280 জমাছাোঃ নুস ার্ োহান লালাপু , লালাপু , ৫নং দুওসুও 

ইউডনয়ন , কালশমঘ , 

বাডলয়ািাঙ্গী , বাডলয়ািাঙ্গী , 

ঠাকু গাঁও - 5140

ঠাকু গাঁও

1281 PD0352902

0543

21281 নাসড ন সুলর্ানা ৩/এ, োর্ীয়  ড কল্পনা ও 

উন্নয়ন একাশিমী িাফ 

জকায়াটা , নীলশক্ষর্, ১৮, 

ডনউমাশকতট, ঢাকা, ঢাকা, 

ঠাকু গাঁও

1282 PD0352902

4961

21282 জমাোঃ জসডলম  হমান প্রশযােয নয়, ডক ামর্ সুখান 

পুখড , ৫ নং বাডলয়া 

ইউডনয়ন/০৯, সব্দল হাট, 

ঠাকু গাঁও, ঠাকু গাঁও, ঠাকু গাঁও -

ঠাকু গাঁও

1283 PD0352902

7372

21283 জমাোঃ োডকউল হাসান নাই, জদৌলর্পু , ১৭নং 

েগন্নার্থপু  , জদৌলর্পু , 

ঠাকু গাঁও সদ , ঠাকু গাঁও সদ , 

ঠাকু গাঁও - ৫১০০

ঠাকু গাঁও

1284 PD0352902

7592

21284 লাবণ্য বেতন নশ শ   বাড়ী, পূব ত শুখান পুকু ী, 

০৩ নং ওয়াি ত, ডি-হাট, 

ঠাকু গাঁও সদ , ঠাকু গাঁও সদ , 

ঠাকু গাঁও - ৫১০০

  ীয়র্পু 

1285 PD0352902

7185

21285 এনামুল হক ০১৩৪, বােন  াড়া, 

ফশর্েঙ্গপু , জভাশেশ্ব , নডড়য়া, 

নডড়য়া,   ীয়র্পু  - ৮০২০

  ীয়র্পু 

1286 PD03529021

0205

21286 ডলটন ডময়া 174, ত লান জমাল্লা  কাডন্দ, 

পূব ত নাওশিাবা ইউডনয়ন, 

রু বাবু  হাট, োডে া, োডে া, 

  ীয়র্পু  - 8010

  ীয়র্পু 

1287 PD0352902

6069

21287 জমাোঃ জসালায়মান 

জহাসাইন

জেযাডর্ কম তাড য়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , ২৩ 

নং ইউডনয়ন, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও,   ীয়র্পু  - ১২১৯

  ীয়র্পু 

1288 PD03529021

2365

21288 ইম ান জহাশসন িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

পূব ত হােী াড়া, হােী াড়া, 

ডখলগাঁও,  ামপু া,  ামপু া, 

  ীয়র্পু  - 1219

  ীয়র্পু 

1289 PD03529022

020

21289 জমাোঃ সাইফুল ইসলাম েযাশ ডর্ কমাড তয়াল জসন্টা  ডব-

৯৩, মাডলবাগ,জ ৌধু ী াড়া, ২৩, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

  ীয়র্পু  - ১২১৯

  ীয়র্পু 

1290 PD0352902

0118

21290 আল আডমন আল আডমন, জেযাডর্ কমাড তয়াল 

জসন্টা , ডব-৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী 

 াড়া(৪র্থ ত র্লা), ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

  ীয়র্পু 

1291 PD03529021

0377

21291 হাডলমা আক্তা ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  জেডনং 

জসন্টা , ৯৫/২,  ডিম কাফরুল, 

আগা গাঁও র্ালর্লা, ঢাকা-

১২০৭, জ শ -ই-বাংলা নগ ,, 

  ীয়র্পু 

1292 PD03529022

647

21292 সুমন বাসা  নাম্বা : ৬৭৪/২ (২য় 

র্লা), বাইতু   ব মসডেশদ  

 াশ ,  ডিম কােী াড়া , ১৩ 

নং, ডম পু  - ২, ডম পু  - ২, 

  ীয়র্পু 

1293 PD03529025

021

21293 নাসড ন জমাোঃ আলী জহাশসন মাতুব্ব , 

 খমসা , নাশগ  াড়া, 

নাশগ  াড়া, জগাসাই হাট, 

জগাসাই হাট,   ীয়র্পু  - ৮০৫০
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  ীয়র্পু 

1294 PD03529021

1052

21294 নাডস  উডিন ৭৮ডব/২৫, ,ডবডব  বাডগ া, ৪নং 

জগইট।, উত্ত  যাোবাড়ী, ৪৮নং, 

জগিাড য়া, যাোবাড়ী , যাোবাড়ী 

,   ীয়র্পু  - ১২০৪

  ীয়র্পু 

1295 PD03529021

0354

21295  ডেন্নার্ ফা ডসয়া েব জকয়া  ২৩৬, হাডলমা 

ম্যানসন, (২য় র্লা) আগা গাঁও 

র্ালর্লা বাস িযাি সংলগ্ন,,  

জ শ -ই-বাংলা নগ , ঢাকা-

  ীয়র্পু 

1296 PD03529021

0307

21296 দ্বীন ইসলাম ৩৪২, টুম  , ড র্ডলয়া, 

মজুমদা  কাডন্দ,   ীয়র্পু  

সদ ,   ীয়র্পু  সদ , 

  ীয়র্পু  - ৮০০১

  ীয়র্পু 

1297 PD0352902

6184

21297 জমাোঃ দুলাল জহাশসন ফডক  বাড়ী , দডক্ষণ কাডন্দ , 

ড র্ডলয়া, ০২ নং ওয়াি ত, 

মজুমদা  কাডন্দ,  ড য়র্পু  

সদ ,  ড য়র্পু  সদ , 

  ীয়র্পু 

1298 PD0352902

0198

21298 মঞ্জু  হাসান প্রযশন: জমাোঃ আব্দুল েব্বা  

কডব াে, বড় ড  লকুড়া, 

ড  লকুড়া, িামুিযা, িামুিযা, 

িামুিযা,   ীয়র্পু  - ৮০৪০

  ীয়র্পু 

1299 PD03529022

395

21299 সাডমনুল ইসলাম মাদ্রাসা জ াি,  া  াইল, 

ছয়গাঁও, ছয়গাঁও, জভদ গঞ্জ, 

জভদ গঞ্জ,   ীয়র্পু  - ৮০০০

  ীয়র্পু 

1300 PD0352902

3222

21300 নাডস  উডিন প্রশযােয নয়, বড় কাডল নগ , 

নাশগ   াড়া, বড় কাডল নগ , 

জগাসাই  হাট, জগাসাই  হাট, 

  ীয়র্পু  - ৮০৫০

  ীয়র্পু 

1301 PD0352902

8100

21301 জসাডনয়া আক্তা বাসা নং-এফ-৭,  াইক াড়া 

িাফ জকায়ত টা  টিনশসি, ১২, 

ডম পু -১, ডম পু -১, ডম পু -১, 

  ীয়র্পু  - ১২১৬

  ীয়র্পু 

1302 PD03529021

1234

21302 আব্দু   াজ্জাক আব্দু   াজ্জাক, িা  জেকডনশকল 

জট্টডনং জসন্টা  পূব ত  ামপু া ঢাকা-

১২১৯, ডখলগাও, ডখলগাও, 

ডখলগাও, ডখলগাও,   ীয়র্পু  - 

  ীয়র্পু 

1303 PD0352902

6319

21303 ডনলুফা আক্তা প্রযশন-ডনলুফা আক্তা , িা  

জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , ৬৪, 

ডি. আই.টি জ াি (৩য় র্লা), পূব ত 

হােী াড়া,  ামপু া, ঢাকা, পূব ত 

  ীয়র্পু 

1304 PD0352902

4701

21304 জমাোঃ জসাশহল মাদব -,  াঁ গাঁও, জকদা পু ,  ডিপু , 

নডড়য়া, নডড়য়া,   ীয়র্পু  - 

৮০২০

  ীয়র্পু 

1305 PD03529022

025

21305 সাডবকুন্নাহা জেযাডর্ কমাড য়তাল জসন্টা , ডব-

৯৩ মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , ২৩, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

  ীয়র্পু  - ১২১৯

জফনী

1306 PD0352902

7065

21306  াহাদার্ জহাশসন হােী ইব্রাডহম মািা  বাডি়, উত্ত  

আলীপু , ৫ নং, জবশক  বাো , 

দাগনভূঞা, দাগনভূঞা, জফনী - 

৩৯০০

জফনী

1307 PD03529021

1346

21307 জমাোঃ দাউদুল ইসলাম 

মজুমদা 

ডব-১৫/ডি-৮ (৪র্থ ত র্লা), 

জসাবহানবাগ অডফসাস ত 

জকায়াট তা ,, জসাবাহানবাগ, ১৭, 

জমাহােদপু ,  ানমডি,  ানমডি, 

জফনী

1308 PD03529021

959

21308 জমাহােদ হাসান েডলল ব্যা াড  বাড়ী , পূব ত ডবেয় 

ডসংহ , 14 নং ওয়াি ত , জফনী , 

জফনী , জফনী , জফনী - 3900

জফনী

1309 PD03529025

977

21309 র্ানডেনা হক ১৬৭/৩-এ,  ডিম কাফরুল, 

র্ালর্লা,ঢাকা, আগা গাঁও 

র্ালর্লা, ১৬ নং ওয়াি ত, 

জমাহােদপু , জ শ  বাংলা নগ , 

সংশ াড র্
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জফনী

1310 PD03529021

0226

21310 ডবেব  ন্দ্র  ীল নকুল মািা  বাড়ী, মঠ বাড়ীয়া , 

 ম তপু  ৪ নং ওয়াি ত , জোয়া  

কাছাড় , জফনী সদ  , জফনী সদ  

, জফনী - ৩৯০০

জফনী

1311 PD0352902

4515

21311  ডহদুল ইসলাম আব্দুল হাই িাক্তাশ   বাডড়, 

মধ্যম ড লুয়া, ৭নং ওয়াি ত, পূব ত 

ড লুয়া, ছাগলনাইয়া, 

ছাগলনাইয়া, জফনী - ৩৯১৩

জফনী

1312 PD0352902

6959

21312 অপু  ন্দ্র দাস  াশটায়া ী বাডড়, উোলীয়া, 

 াঁ গাডছয়া ইউডনয়ন, লক্ষীয়া া, 

জফনী সদ , জফনী সদ , জফনী - 

৩৯০০

জফনী

1313 PD03529022

337

21313 জমাোঃ ওম  ফারুক জ ৌধু ী ফ্লাট-৫/ডব, বাডড়- ৬৭/ডব, জ াি- 

১৫/এ(নতুন), ২৬ (পু ার্ন) , 

সংক ,  ানমডি, 49,  

ডেগার্লা,  ানমডি,  ানমডি, 

জফনী

1314 PD03529021

0821

21314 নাঈম আল মাহমুদ 

 াশটায়া ী

৮/৫, এ-৫,  ানমডি  ৪/এ,  

 ানমডি-৪/এ, ১৪ নং ওয়াি ত , 

ডেগার্লা, হাো ীবাগ, 

হাো ীবাগ, জফনী - ১২০৯

জফনী

1315 PD03529021

0171

21315 আব্দুল কাশদ 1226/A, EAST 

MONIPUR,, 

MIRPUR-2, 

MIRPUR-2, 

জফনী

1316 PD03529021

2104

21316 আশনায়া  জহাশসন আশনায়া  জহাশসন,প্রযশন:ফশয়ে 

উল্লযাহ(জমডিকযাল জটকশনালডেি 

CT &MRI;),ডদ্বর্ীয় র্লা, 

১১  পুলা  টাওয়া ,  াডন্তনগ , 

জমশহ পু 

1317 PD03529021

937

21317 জমাছাোঃ  ামীমা আক্তা প্রশযােয নয়, ব্রেপু , কােীপু , 

হাড়াভাঙ্গা, গাংনী, গাংনী, 

জমশহ পু  - 7110

জমশহ পু 

1318 PD0352902

7191

21318 জমাোঃ আক াম জহাশসন বাসা নং- ৫৯,  ডিম 

আগা গাঁও, ২৮নং ওয়াি ত, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , জমশহ পু  - ১২০৭

জমশহ পু 

1319 PD03529021

943

21319 জমাছাোঃ ছু াইয়া 

ইয়াছডমন

প্রশযােয নয়, হাড়াভাঙ্গা, 

কােীপু , হাড়াভাঙ্গা, গাংনী, 

গাংনী, জমশহ পু  - 7110

জমশহ পু 

1320 PD03529021

1614

21320 জমাহাোঃ েডসম উডক্কন প্রশযােয নয়, জর্ াইল, বামুন্দী, 

জোড়পুকুড য়া, গাংনী, গাংনী, 

জমশহ পু  - ৭১১০

জমশহ পু 

1321 PD0352902

6869

21321 জমাছাোঃ নােডমনা খাতুন জ ংগাড়া, জ ংগাড়া, জষালটাকা, 

গাংনী, গাংনী, গাংনী, জমশহ পু  -

 ৭১১০

জমশহ পু 

1322 PD0352902

4755

21322 আজজুমান হাড়াভাঙ্গা, হাড়াভাঙ্গা, কাডেপু  

, হাড়াভাঙ্গা, গাংনী , গাংনী , 

জমশহ পু  - ৭১১০

জমৌলভী বাো 

1323 PD03529021

3171

21323 ডবলডকছ আক্তা মডমন ডভলা, গ্রামোঃ ইছবপু , 

১নং ওয়াি ত, ৩নং শ্রীমঙ্গল 

ইউডনয়ন, শ্রীমঙ্গল, 

জমৌলভীবাো  ।, শ্রীমঙ্গল, 

জমৌলভী বাো 

1324 PD0352902

0623

21324 সাইডমন আ া  া ভীন 0019, জগাবদ্ধতনপু , কমলগঞ্জ, 

কমলগঞ্জ, কমলগঞ্জ, কমলগঞ্জ, 

জমৌলভীবাো  - 3220

জমৌলভী বাো 

1325 PD0352902

3804

21325 র্াশ ক  হমান  াওন ৯১৩ , পূব ত জ ও া াড়া, ১৪, 

ডম পু , কাফরুল, কাফরুল, 

জমৌলভীবাো  - ১২১৬
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জমৌলভী বাো 

1326 PD0352902

3188

21326 ড ডম  ানী জদব উত্ত  উত্ত সু , ব্র্যাক অডফশস  

উত্তশ , উত্ত  উত্ত সু , 8 ণং 

ওয়াি ত , ৩ নং শ্রীমঙ্গল ইউডনয়ন, 

শ্রীমঙ্গল, শ্রীমঙ্গল, শ্রীমঙ্গল, 

জমৌলভী বাো 

1327 PD03529021

1617

21327 সীমা ডসং অডনল  ন্দ্র ডসং এ  বাডড়, জি ন 

জ াি, শ্রীমঙ্গল জ ৌ সভা, 

শ্রীমঙ্গল, শ্রীমঙ্গল, শ্রীমঙ্গল, 

জমৌলভীবাো  - ৩২১০

খাগড়াছডড়

1328 PD0352902

6352

21328 ফাশর্মা আক্তা ২৩৫,,  ডমেডমডে  ডিম াড়া, , 

০২, ডমেডমডে, না ায়ণগঞ্জ 

সদ , না ায়ণগঞ্জ সদ , 

খাগড়াছডড় - ১৪৩০

বান্দ বান

1329 PD0352902

4960

21329 ত শমউ মাম তা ৯৫/২ ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  

জেডনং জসন্টা ,  ডিম কাফরুল, 

২৮ নং ওয়াি ত, আগা গাঁও, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

ডসশলট

1330 PD0352902

7735

21330 র্াহডমনা আক্তা ৬৭৪,  ডিম কােী াড়া, 

কাফরুল, ডম পু -২, ডম পু , 

ডম পু , ডসশলট - ১২১৬

ডসশলট

1331 PD0352902

7982

21331 জমাোঃ জগালাম স ওয়া ১১ নং বাসা ১ম গডল, মািা, ৭১ 

নং ওয়াি ত, বাসাশবা, মুগদা র্থানা, 

মুগদা র্থানা, ডসশলট - ১২১৪

ডসশলট

1332 PD0352902

6870

21332 জমাহােদ আল আমীন বাসা নং-১১১, 

বাঘবাডড়,ন ডসংটিলা,ডসশলট , 

৯নং ওয়াি ত , সদ  , ডসশলট , 

ডসশলট , ডসশলট - ৩১০০

 াঙ্গামাটি

1333 PD0352902

4931

21333  ডম তিা  াকমা ৯৫/২ ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  

জেডনং জসন্টা ,  ডিম কাফরুল, 

২৮ নং ওয়াি ত, আগা গাঁও, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

 াঙ্গামাটি

1334 PD0352902

7733

21334 ড য়াল  াকমা পুডল  সু াশ   বাডড়, 

 ােমডন াড়া, জভদশভদী , ৬নং 

ওয়াি ত,  াঙ্গা াডন,  াঙ্গামাটি 

সদ ,  াঙ্গমাটি সদ ,  াঙ্গমাটি 

 াঙ্গামাটি

1335 PD0352902

6035

21335 অ তনা দা তকবল্য াম মাডল াড়া, জগা াল 

বাবু  বাড়ী, তকবল্য াম, ৯নং 

উত্ত   াহাড়র্লী, ডফশ াে াহ, 

আকব  াহ, আকব  াহ, 

 াঙ্গামাটি

1336 PD0352902

7761

21336 লাবন্য দা আলর্াফ ম্যান ন, প্রযশনোঃ   ঞ্জন 

কুমা  জদওয়ানেী, ০২নং 

সু া ীওয়ালা  াড়া, ২৩ নং 

ওয়াি ত,  াঠানটুলী(বন্দ ), 

েয়পু হাট

1337 PD0352902

8548

21337  া ভীন সুলর্ানা ডব-৬০/এফ-৫, মডর্ডিল এডেডব 

কশলানী (আইডিয়াল জোন), 

মডর্ডিল, মডর্ডিল, মডর্ডিল, 

মডর্ডিল, েয়পু হাট - ১০০০

েয়পু হাট

1338 PD03529025

221

21338 জমাোঃ মাহমুদুল হাসান 

মুন্না

 শু হাস ার্াল জ াি, সবুেনগ , 

ওয়াি ত নং-০৮, েয়পু হাট, 

েয়পু হাট সদ , েয়পু হাট 

সদ , েয়পু হাট - ৫৯০০

েয়পু হাট

1339 PD0352902

3946

21339 আ  াডফয়া আক্তা -, উত্ত  োমালপু , োমালপু , 

দাদ া, েয়পু হাট সদ , 

েয়পু হাট সদ , েয়পু হাট - 

৫৯০০

েয়পু হাট

1340 PD03529021

277

21340 চুমকী  া ভীন আশক্কলপু  বাসা নং ৪৮, 

আশক্কলপু , আশক্কলপু  ৪ নং 

ওয়াি ত, আশক্কলপু , আশক্কলপু , 

আশক্কলপু , েয়পু হাট - ৫৯৪০

েয়পু হাট

1341 PD0352902

6618

21341 জমাোঃ আ  াফুল ইসলাম ১৫২, বাঁ খু , কুসুম্বা,  ালাইপু , 

 াঁ ডবডব,  াঁ ডবডব, েয়পু হাট - 

৫৯১০



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

েয়পু হাট

1342 PD03529021

3180

21342 নাডহদ ডনগা োমালগঞ্জ জ াি , োডনয়া  

বাগান,  ৫ নং ওয়াি ত,  

েয়পু হাট,  েয়পু হাট সদ ,  

েয়পু হাট সদ , েয়পু হাট - 

েয়পু হাট

1343 PD0352902

8890

21343 জমাোঃ আব্দু   উফ  উফ মডঞ্জল , কডলঙ্গা, বড়াইল, 

ডহন্দা কসবা, জক্ষর্লাল, 

জক্ষর্লাল, েয়পু হাট - ৫৯২০

েয়পু হাট

1344 PD0352902

6796

21344 আব্দু   হমান ভানাইকু ডলয়া , ভানাইকু ডলয়া 

,  লাহা , ডবষ্ণুপু , েয়পু হাট, 

েয়পু হাট, েয়পু হাট - 5900

েয়পু হাট

1345 PD0352902

7697

21345 জমাোঃ ডস াজুল ইসলাম 

তসকর্

অনন্তপু , অনন্তপু , জসানামুডখ, 

আশক্কলপু , আশক্কলপু , 

আশক্কলপু , েয়পু হাট - ৫৯৪০

েয়পু হাট

1346 PD0352902

6684

21346 জমাোঃ  াশসল জহাশসন ৮৪ ও ৭/১, আদ ত  াড়া , ৪নং 

ওয়াি ত, েয়পু হাট, েয়পু হাট, 

েয়পু হাট, েয়পু হাট - ৫৯০০

েয়পু হাট

1347 PD03529021

2337

21347 জমাহােদ ইয়াডসন আল 

আ াফার্

কামরুল সাশহশব  বাড়ী, বাডহ  

জটংড়া (ডনঝুমবাগ, বাইতুল 

জকাবা মসডসে সংলগ্ন), 

সারুলীয়া, সারুলীয়া, জিম া, 

েয়পু হাট

1348 PD03529021

1181

21348 জমাোঃ আবু বক্ক  ডসডিক কামা  গ্রাম, কামা  গ্রাম, 6 নং 

জমাহেদপু  ইউডনয়ন  ড ষদ, 

ডনকড়ডদঘী,  াঁ ডবডব,  াঁ ডবডব, 

েয়পু হাট - 5910

েয়পু হাট

1349 PD03529021

0186

21349 জমাোঃ ওম  ফারুক োমালপু , োমালপু , ০৮ নং 

ওয়াি ত, দাদড়া, েয়পু হাট সদ , 

েয়পু হাট সদ , েয়পু হাট - 

৫৯০০

েয়পু হাট

1350 PD03529025

261

21350 জমা: জগালাম মাহমুদ োমালপু , গ্রাম : োমালপু  

(বগদহ  াড়া) , োমালপু  , 

দাদড়া , েয়পু হাট , েয়পু হাট 

, েয়পু হাট - ৫৯০০

েয়পু হাট

1351 PD0352902

4883

21351 জমাছা:  ডহমা জবগম ৭২/০৫,  াডন্তনগ , ০৪ নং 

ওয়াি ত, েয়পু হাট, েয়পু হাট 

সদ , েয়পু হাট সদ , 

েয়পু হাট - ৫৯০০

েয়পু হাট

1352 PD0352902

0706

21352 মানসী  ানী মহন্ত ১২২৫, ব্লক-ডস, খনেনপু  দডক্ষন 

ডহন্দু াড়া, ২নং ওয়াি ত, 

খনেনপু  , েয়পু হাট, 

েয়পু হাট, েয়পু হাট - ৫৯০০

েয়পু হাট

1353 PD0352902

4346

21353  ার্থ ত প্রর্ীম দাস জহাডডং নম্ব : ১৭৬, 

মধ্যনওদা াড়া, ১৭, সপু ু া, 

 বা, র্থানা:  াহ্ মুখদুম,  বা, 

র্থানা:  াহ্ মুখদুম, েয়পু হাট - 

 াে াহী

1354 PD0352902

6222

21354 মাসুদ  ানা োগী  াড়া, োগী  াড়া, 

হড য়ান,  াে াহী ড ডনকল, 

 বা,  বা,  াে াহী - ৬২১১

 াে াহী

1355 PD0352902

3526

21355 জমাোঃ মর্শলবু   হমান  ডিম াড়া সড়ক, আম াইল, 

ধূ ইল, জমাহনপু , জমাহনপু , 

জমাহনপু ,  াে াহী - ৬২২০

 াে াহী

1356 PD03529021

0021

21356 জমাোঃ সুেন মাহামুদ মিল  াড়া, ভালুকগাছী , 

ভালুকগাছী ,  ানানগ , পুঠিয়া, 

পুঠিয়া,  াে াহী - ৬২৪০

 াে াহী

1357 PD0352902

6464

21357 জমাোঃ হয র্ আলী শুকু  আলী বাড়ী, মডল্লকপু , 

হড য়ান/০২,  াে াহী ড ডনকল, 

 বা,  বা,  াে াহী - ৬২১১



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

 াে াহী

1358 PD03529025

999

21358 নােমুল জহাশসন  কশদামাদী ,  কশদামাদী , ৪নং 

ভালুকগাছী ইউ.ড , নন্দনপু , 

পুঠিয়া, পুঠিয়া,  াে াহী - ৬২৬০

 াে াহী

1359 PD03529021

0232

21359 আহসান হাবীব ডকসমর্ কুখানডি, ডকসমার্ 

কুখানডি, হড য়ান-০৩, বু  াড়া, 

 বা,  বা,  াে াহী - ৬২০৫

 াে াহী

1360 PD0352902

7398

21360 জমাোঃ ফারুক জহাশসন প্রশযােয নয়, জগা ীনার্থপু , 

জযাগী াড়া, বী কুৎসা, বাগমা া, 

বাগমা া,  াে াহী - ৬৪০৩

 াে াহী

1361 PD0352902

6688

21361 জমাোঃ  াহাদর্ জহাশসন 372, বাউসা জহদার্ী  াড়া , 

05 নং বাউসা ইউডনয়ন 

 ড ষদ, জেঁথুডলয়া , বাঘা , বাঘা 

,  াে াহী - 6280

 াে াহী

1362 PD0352902

4672

21362 আডনস আহেদ ডদ মুন কম তাড য়াল ইিটিটিউট, 

৯৩/১ -এ স দা  কমশেক্স,জ শ  

বাংলা নগ , জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

 াে াহী

1363 PD03529021

606

21363 ডমলন কুমা   াল ড য়াদা  াড়া , ড য়াদা  াড়া , ৭ 

নং ওয়াি ত , আ াডন , বাঘা , বাঘা 

,  াে াহী - ৬২৮১

 াে াহী

1364 PD0352902

4544

21364 আবুল হাসনার্ োডক োডগ   াড়া, োডগ   াড়া, 

হড য়ান,  াে াহী সুগা  ডমলস্, 

 বা,  বা,  াে াহী - ৬২১১

 াে াহী

1365 PD0352902

4521

21365 জমাোঃ মাইনুল ইসলাম োডগ   াড়া, োডগ   াড়া, 

হড য়ান,  াে াহী সুগা  ডমলস্, 

 বা,  বা,  াে াহী - ৬২১১

 াে াহী

1366 PD03529021

283

21366 রুশবল ইসলাম জহি ডবল্লী (মধ্য াড়া), জহি ডবল্লী  

(মশধ্য াড়া ), কলমা , জ া কখ  , 

র্াশনা  , র্াশনা  ,  াে াহী - 

6230

 াে াহী

1367 PD0352902

9433

21367 মাহমুদা খাতুন ৯৫/২, ঢাকা বহুভাষী সাটঁডলড  

জেডনং জসন্টা ,  ডিম কাফরুল, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, ২৮নং 

ওয়াি ত, জমাহােদপু , 

 াে াহী

1368 PD0352902

6015

21368 জমাসশলমা আক্তা নশখা াড়া, নশখা াড়া, ১৫নং 

জযাগী াড়া , কাডর্লা , বাগমা া , 

বাগমা া ,  াে াহী - ৬৪০৩

 াে াহী

1369 PD0352902

3186

21369 জমাসাোঃ ড র্া খাতুন ক-১৪০, জোয়া  সাহা া, ১৭ নং, 

ডখলশক্ষর্, ভাটা া, ভাটা া, 

 াে াহী - ১২২৯

 াে াহী

1370 PD0352902

4494

21370 জমা.মাসুদ  ানা  কশদামাদী ,  কশদামাদী , 

ভালুকগাছী , নন্দনপু , পুঠিয়া , 

পুঠিয়া ,  াে াহী - ৬২৬০

 াে াহী

1371 PD03529021

2505

21371 জমা:  ডহদুল ইসলাম জমাক্তা পু , জমাক্তা পু  ( 

মিল াড়া ), ওয়ি ত নংোঃ ০২, 

জমাক্তা পু ,  া ঘাট,  া ঘাট, 

 াে াহী - ৬২৭১

 াে াহী

1372 PD0352902

6699

21372 র্া স কুমা  হালদা ০৬, আড়ানী, ০৬নং ওয়াি ত, 

আড়ানী, বাঘা, বাঘা,  াে াহী - 

৬২৮১

 াে াহী

1373 PD0352902

0472

21373 জমাছাোঃ ডনলুফা ইয়াছডমন বাডড়-ডব/২০, ডে/২১, এডেডব 

কশলানী মডর্ডিল, ঢাকা-১০০০, 

এডেডব কশলানী, মডর্ডিল, 

ডেড ও, মডর্ডিল, মডর্ডিল, 
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 াে াহী

1374 PD03529025

896

21374 বাবুলাল ও াও ৫২/১, চুডনয়া  াড়া, ৩ নং, 

ড নাশ া, র্াশনা , র্াশনা , 

 াে াহী - ৬২৩০

 াে াহী

1375 PD0352902

6246

21375  জমাোঃআশনায়া  জহাসাইন ৯৫/২,  ডিম কাফরুল, ঢাকা 

বহুভাষী সাটঁডলড  জেডনং জসন্টা , 

আগা গাঁও, র্ালর্লা , 

আগা গাঁও , জমাহাোদপু , 

 াে াহী

1376 PD03529021

3093

21376 জমাোঃ ইফশর্খা  োহান ২৯৯/১, জভালাবাডড়, ০৮,  বা, 

 বা,  বা,  াে াহী - ৬২১০

 াে াহী

1377 PD0352902

7031

21377 জমাোঃ সুইট ইসলাম হাক্কানী হাউডেং জসাসাইটি, উত্ত  

ছায়াডবর্থী, ২৮নং, গােীপু , 

গােীপু  সদ , গােীপু  সদ , 

 াে াহী - ১৭০০

নওগাঁ

1378 PD03529025

579

21378 তুডষর্ কুমা 35/1 ডেগার্লা, ঢাকা-

1209, 35/1 ডেগার্লা 

জ াি অডফস, বায়তুল জমাহা  ম 

মসডেদ, হাোড বাগ , ডেগার্লা 

নওগাঁ

1379 PD03529025

919

21379 জমা:  ড ফুল ইসলাম জভালা   াল া, জভালা   াল া , 

জকালা , জকালা হাট, বদলগাছী , 

বদলগাছী , নওগাঁ - ৬৫৭০

নওগাঁ

1380 PD03529021

1630

21380 জববী নােমীন  াোপু ,  াোপু , ৭ নং 

শ্রীমন্তপু  ইউডনয়ন,  ামবাড়ী, 

ডনয়ামর্পু , ডনয়ামর্পু , নওগাঁ -

 ৬৫২০

নওগাঁ

1381 PD0352902

3810

21381 জমা: আব্দুল আডেে সাঁড়া (যুডগবাড়ী), সাঁড়া 

(যুডগবাড়ী), ভাডব া, বামইন, 

ডনয়ামর্পু , ডনয়ামর্পু , নওগাঁ -

 ৬৫৩০

নওগাঁ

1382 PD0352902

7647

21382 জমাোঃ তুডহন জহাশসন ৩৫৬, কয়াভবনীপু , ০৫ নং 

জকালা ইউডনয়ন, জকালা হাট, 

বদলগাছী, বদলগাছী, নওগাঁ - 

৬৫৭০

নওগাঁ

1383 PD0352902

4876

21383 জমাোঃ নাডহদ জহাশসন প্রযশন:জমাোঃ মাসুদ ড কদা , 

সহকা ী জবঞ্চ অডফসা  , জকাট ত 

নং- ১১/এ, , বাংলাশদ  সুডপ্রম 

জকাট ত , হাইশকাট ত  ডবভাগ , 

নওগাঁ

1384 PD03529021

1293

21384 জমাোঃসডেব জহাশসন মধ্য াড়া , শ্রী ামপু  , 

ডবলা বাড়ী, শ্রী ামপু  , 

বদলগাছী , বদলগাছী , নওগাঁ - 

৫৯৪০

নওগাঁ

1385 PD03529021

1713

21385 ডমোনু   হমান -, হলুদডবহা , ৬নং ডবলা বাড়ী, 

দ্বী গঞ্জ হাট, বদলগাছী, 

বদলগাছী, নওগাঁ - ৬৫৭০

নওগাঁ

1386 PD0352902

6789

21386 জমা. ফারুক জহাশসন ৫৭,  াঁচুপু ,  াঁচুপু ,  াঁচুপু , 

 াঁচুপু , আোই, আোই, নওগাঁ - 

৬৫৯৬

নওগাঁ

1387 PD03529021

2759

21387  াডহনু   হমান সাজু বাসা নং-০৯, মশহ পু , ১ নং 

 নীর্লা, বামইল,  নীর্লা, 

 নীর্লা, নওগাঁ - ৬৫৪০

নওগাঁ

1388 PD0352902

9239

21388 েয়ন্ত  ন্দ্র ৯৫/২, ঢাকা বহুভাষী সাটঁডলড  

জেডনং জসন্টা , আগা গাঁও 

র্ালর্লা, ২৮নং ওয়াি ত, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

নওগাঁ

1389 PD0352902

3421

21389 নাডছমা বানু প্রযশন: জমাোঃ মাসুদ ড কদা , 

সহাকা ী জবঞ্চ অডফসা  , জকাট ত 

নং- ১১/এ, , বাংলাশদ  সুডপ্রম 

জকাট ত, হাইশকাট ডবভাগ, 
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নওগাঁ

1390 PD0352902

7001

21390 জমাসাোঃ সাডবহা সুলর্ানা প্রযশন: জমাোঃ মাসুদ ড কদা , 

সহকা ী জবঞ্চ অডফসা ,, জকাট ত 

নং- ১১/এ, বাংলাশদ  সুডপ্রম 

জকাট ত , হাইশকাট ত ডবভাগ ,  মনা , 

নওগাঁ

1391 PD0352902

7162

21391 জমাসাোঃ ডবলডকস খাতুন প্রযশন: জমাসাোঃ ডফশ াো জবগম, 

বাসা নং- ৫৪/৮, জদার্লা, জ াি 

নং- ৪, ,  ব্লক- খ, ড ডস কাল া  

জ াি,, হাউডেং জসাসাইটি , 

নওগাঁ

1392 PD03529021

987

21392 জমাোঃ সাগ  জহাশসন উত্ত  াড়া, ভবানীপু  কাডে 

 াড়া, ৩ নং জগানা ইউডনয়ন, 

ওয়াি ত ০১, জঘাষগ্রাম,  াণীনগ , 

 াণীনগ , নওগাঁ - ৩০১৯

নওগাঁ

1393 PD0352902

3909

21393 কামরুন্নাহা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ-জ ৌধু ী াড়া, ২৩ 

নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

নওগাঁ - ১২১৯

নওগাঁ

1394 PD03529022

922

21394 সুমাইয়া আকর্া প্রযশন: আব্দু   ড দ (ড ও), শ্রম 

ও কম তসংস্থান মন্ত্রনালয়,  াখা- 

১০, ভবন- ০৭, কক্ষ- ৫২২, , 

বাংলাশদ  সড বালয়,  মনা, 

নওগাঁ

1395 PD0352902

7900

21395  াডে সুলর্ানা বাড়ী#০১, জ াি#৪৬, 

কয়াভবানীপু , বদলগাছী, জকালা, 

বদলগাছী, বদলগাছী, নওগাঁ - 

৬৭৭০

নওগাঁ

1396 PD0352902

0223

21396 জমাোঃ  ডবউল আওয়াল প্রযশন: জমাোঃ মাসুদ ড কদা  , 

সহকা ী জবঞ্চ অডফসা  , জকাট ত 

নং- ১১(এ), বাংলাশদ  সুপ্রীম 

জকাট ত ,  মনা,  মনা, নওগাঁ - 

নওগাঁ

1397 PD0352902

6483

21397 খন্দকা  জমা: আড ফুল 

ইষলাম

নীল  দ্ম,  কএনাশয়র্ , ২ নম্ব , 

নওগাঁ, নওগাঁ সদ , নওগাঁ সদ , 

নওগাঁ - ৬৫০০

নওগাঁ

1398 PD03529021

164

21398 আফসানা ডসডিকা প্রশযােয নশহ, জ ৌ বাড়ী, 

আহসানগঞ্জ,  শ  নগ , আোই, 

আোই, নওগাঁ - 6596

নওগাঁ

1399 PD0352902

4909

21399 জমা: সাইদু   হমান ১৯/১/ডব, ব্লক -এফ , টিক্কা াড়া, 

টিক্কা াড়া, ২৯ নং, জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

নওগাঁ - ১২০৭

নওগাঁ

1400 PD0352902

6594

21400 স্বপ্না  া ভীন জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, নওগাঁ - ১২১৯

নওগাঁ

1401 PD0352902

3830

21401 মাহমুদুল আলম  াডন াইল ,  াডন াইল, ৪নং 

ডনয়ামর্পু ,  ামকুড়া , 

ডনয়ামর্পু , ডনয়ামর্পু , নওগাঁ -

 6520

নওগাঁ

1402 PD0352902

3889

21402 জমাোঃ আডর্কু   হমান জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ-জ ৌধু ী াড়া, ২৩ 

নং, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

নওগাঁ - ১২১৯

নওগাঁ

1403 PD0352902

7746

21403 জমাোঃ  ায়হান আলম প্রযশন- জমাোঃ ডগয়াস উিীন, 

জক াইল, ৫নং জকালা, 

ভািা পু , বদলগাছী, বদলগাছী, 

নওগাঁ - ৬৫৭০

নওগাঁ

1404 PD03529021

2234

21404  াহীন আলম ১৭০ (খামারু াড়া), ঘাটকক  মধ্য 

 াড়া, মান্দা, মান্দা, মান্দা, মান্দা, 

নওগাঁ - ৬৫১১

নওগাঁ

1405 PD0352902

6580

21405 জমাোঃ খাইরুল ইসলাম িাংগা াড়া , টগ াইল,  সুলপু , 

গাংশগা , ডনয়ামর্পু , 

ডনয়ামর্পু , নওগাঁ - 6520
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নওগাঁ

1406 PD03529022

653

21406 আ াফার্ আক্তা প্রযশন: জমাোঃ র্ড কুল ইসলাম , 

ঢাক ও জটডলশযাগাশযাগ ডবভাগ , 

ভবন নং- ৭, রুম নং- ৪১৬, , 

বাংলাশদ  সড বালয় ,  মনা, 

নওগাঁ

1407 PD03529022

840

21407  াডকলা  া ভীন প্রযশন: জমাোঃ নেরুল ইসলাম 

(ড ও) , ডদ সান বহুভাষী 

সাঁটডলড  এি কডিউটা  

প্রড ক্ষন জকন্দ্র, বাড়ী - ১২, জ াি- 

নওগাঁ

1408 PD0352902

0096

21408 জমা: নুরুল হক জমা: নু  আডমন,  লা বাড়ী, 

গাঙ্গুড য়া, আমদা, জ া  া, 

জ া  া, নওগাঁ - 6550

নওগাঁ

1409 PD03529025

026

21409 আফর্াব উডিন 460,  ীর্ল িাঙ্গা, ড  ন্টী, 

জগা াল পু , সা াহা , সা াহা , 

নওগাঁ - 6560

নওগাঁ

1410 PD03529021

3092

21410 জমাোঃ জসাশহল  ানা কচুয়া জ াি, কচুয়া, ০৩, 

 ডফকপু , আোই, আোই, নওগাঁ 

- ৬৫৯৬

নওগাঁ

1411 PD0352902

8509

21411 োন্নাতুন জনছা মডস্কপু , মডস্কপু , মডনয়া ী, 

 ডর্স , আোই, আোই, নওগাঁ - 

৬৫৯৬

নওগাঁ

1412 PD0352902

6151

21412 জমাসাোঃ জমৌসুমী র্াডনয়া বাসা নং-৬, ঢাকা ওয়াসা িাফ 

জকায়াট তা , ৪নং  াডন  ট্াংক, 

বাব  জ াি, জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

নওগাঁ

1413 PD0352902

7721

21413 ডপ্রর্ম কুমা  প্রাং মহাশদবপু  , মহাশদবপু  , 

মহাশদবপু  , মহাশদবপু  , 

মহাশদবপু  , মহাশদবপু  , নওগাঁ 

- ৬৫৩০

নওগাঁ

1414 PD03529022

111

21414 জমাোঃ জমশহদী হাসান জমাোঃ আব্দুল মডেদ, হলুদডবহা , 

ডবলাসবাডড়, দ্বী গঞ্জহাট, 

বদলগাডছ, বদলগাডছ, নওগাঁ - 

৬৫৭০

নওগাঁ

1415 PD03529025

921

21415  খাডদো তুল জকাব া জেঁতুডলয়া, জেঁতুডলয়া, জকালা, 

জকালা হাট, বদলগাছী, বদলগাছী, 

নওগাঁ - ৬৫৭০

নওগাঁ

1416 PD0352902

0592

21416 দুলাল  ন্দ্র  ায় আর্াইকুলা , আর্াইকুলা , 

বক্তা পু , কীডত্ততপু , নওগাঁ সদ , 

নওগাঁ সদ , নওগাঁ - ৬৫০০

নওগাঁ

1417 PD03529025

600

21417 জমা: আলমগী  কবী জহাডডং নং-৩৭৫,  কশখা া , 

প্রসাদপু , জগাটগাড়ী, মান্দা, 

মান্দা, নওগাঁ - ৬৫১০

নওগাঁ

1418 PD0352902

0645

21418 এস এম  জদশলায়া   

জহাসাইন

স দা   বাডড়,  াহাড়কাটা 

ঝুডল াড়া, ৭নং  াটি ড়া 

ইউডনয়ন,  হমানপু ,  নীর্লা, 

 নীর্লা, নওগাঁ - ৬৫৪০

নওগাঁ

1419 PD03529022

652

21419 ডপ্রয়াংকা প্রযশন: জমাোঃ র্ড কুল ইসলাম , 

ঢাক ও জটডলশযাগাশযাগ ডবভাগ , 

ভবন নং- ৭, রুম নং- ৪১৬, , 

বাংলাশদ  সড বালয়,  মনা, 

নওগাঁ

1420 PD0352902

3341

21420 সাডবনা ইয়াসডমন প্রযশন: জমাোঃ মাসুদ ড কদা , 

সহাকা ী জবঞ্চ অডফসা  , জকাট ত 

নং- ১১/এ, , বাংলাশদ  সুডপ্রম 

জকাট ত, হাইশকাট ডবভাগ , 

নওগাঁ

1421 PD03529025

644

21421 জমাোঃ রুশবল জহাশসন জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, নওগাঁ - ১২১৯



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

নওগাঁ

1422 PD03529021

0344

21422 জমাোঃ মশনায়া  জহাশসন জমাোঃ ডেল্লু   হমান, উত্ত  

 ামপু , ০৭ নং ওয়াি ত, ঐ 

 াহাড়পু , বদলগাছী, বদলগাছী, 

নওগাঁ - ৫৯৪১

নওগাঁ

1423 PD0352902

3532

21423 জমাোঃ সাগ  জহাশসন বাংলাশদ  র্াঁর্ জবাি ত, ডবটিএমডস 

ভবন (৫ম র্লা), ৭-৯ কাও ান 

বাো , ঢাকা, প্রশযােয নয়, 

কাও ান বাো , জর্েগাঁও, 

নওগাঁ

1424 PD03529021

1548

21424 সুমাইয়া নাসড ন ডব-৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া 

(৪র্থ ত র্লা), ওয়াি ত নং-২৩, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

নওগাঁ - ১২১৯

বগুড়া

1425 PD03529021

2308

21425 জমাোঃ জদশলায়া  জহাশসন প্রশযােয নয়, হাটগাড়ী , না হট্ট , 

না হট্ট , কাহালু , কাহালু , বগুড়া 

- ৫৮৭০

বগুড়া

1426 PD0352902

3308

21426 জমাোঃ মাহবুবু   হমান 8/1,, জকাট ত হাউে ষ্ট্রীট,, 36, 

ঢাকা সদ , জকার্য়ালী , 

জকার্য়ালী, বগুড়া - 1100

বগুড়া

1427 PD03529025

017

21427 জমাোঃ জমা া ফ জহাশসন আকন াড়া , বাহাদু পু  , 

নাড়ুয়ামালা, নাড়ুয়ামালা , 

গাবর্লী, গাবর্লী, বগুড়া - 

৫৮২০

বগুড়া

1428 PD03529021

2871

21428 জফ শদৌসী খাতুন প্রযশনোঃ জমা: জদশলায়া  জহাশসন, 

প্রডর্ ক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন 

কমশেক্স ,জ শ শ  বাংলা নগ  

ঢাকা, ২৭ নং ওয়াি ত, 

বগুড়া

1429 PD0352902

9467

21429 জমাোঃ মামু ুনু   ড দ ঈদগাহ মাঠ জ াি, জোড়গাছা, 

জোড়গাছা, 12 জভলাবাড়ী, 

জোড়গাছা, সাড য়াকাডন্দ, 

সাড য়াকাডন্দ, বগুড়া - 5831

বগুড়া

1430 PD0352902

0506

21430 জমাোঃ সাডব্ব  হাসান জমাল্লাবাডড়, জর্ডলহা া, 

জ শখ শকালা , জ শখ শকালা , 

বগুড়া সদ , বগুড়া সদ , বগুড়া - 

৫৮০০

বগুড়া

1431 PD0352902

7650

21431 জমাোঃ োকাড য়া সুমন  ডব-93, জেযাডর্ কমাড তয়াল 

জসন্টা ,,  মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, বগুড়া - 1219

বগুড়া

1432 PD0352902

3083

21432 জমাোঃ মেনু ডময়া  ৯৫/২, ঢাকা বহুভাষী সাটঁডলড  

জেডনং জসন্টা , আগা গাঁও 

র্ালর্লা, ২৮নং ওয়াি ত, জ শ  

বাংলা নগ , জ শ  বাংলা নগ , 

বগুড়া

1433 PD0352902

4953

21433 জমাোঃ সাশলহ আবদুল্লাহ 

কাডফ

কুমু ডভলা,  া-বাগান, ০৭, 

সান্তাহা , আদমডদঘী, আদমডদঘী, 

বগুড়া - ৫৮৯১

বগুড়া

1434 PD0352902

6316

21434 জমা: জমাস্তাডফো  

 হমান

প্রশযােয নয়।, বুরুে (দ:  াড়া)।, 

জন ালর্লী।, কদমর্লী।, 

গাবর্লী।, গাবর্লী।, বগুড়া - 

৫৮২১

বগুড়া

1435 PD0352902

9362

21435 জমাোঃ জদশলায়া  জহাশসন 

সাইদী

প্রশযােয নশহ, বাগইল,  াইকড়, 

আশড়ালা, বগুড়া, বগুড়া, বগুড়া - 

5870

বগুড়া

1436 PD03529022

567

21436 মুসডলমা খাতুন ডবল া ড়ী, ডবল া ড়ী, এলাঙ্গী, 

ডবল া ড়ী, ধুনট, ধুনট, বগুড়া - 

৫৮৫০

বগুড়া

1437 PD03529021

684

21437 অনু  কুমা   াল ০, মধুপু , মধুপু ,  াডলখা, 

জসানার্লা, জসানার্লা, বগুড়া - 

৫৮২৬



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

বগুড়া

1438 PD03529025

836

21438 জমাোঃ সাডকব হাসান জহাডডং নংোঃ ২৬৫, বাসা নংোঃ ই 

০৯/১, মালগ্রাম মধ্য াড়া, ১৪, 

বগুড়া সদ , বগুড়া সদ , বগুড়া 

সদ , বগুড়া - ৫৮০০

বগুড়া

1439 PD03529022

349

21439 জমা: আব্দুল ওহাব ৬০/৪ জমাল্লা বাড়ী, ৪র্থ ত র্লা 

 ডিম  াশ , জ াি নং ৩, 

কাটাসু , ৩৩ নং ওয়াি ত, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

বগুড়া

1440 PD03529021

1194

21440 জমাছাোঃ  া লা খাতুন আটা াড়া, হলডদবাডড়, ৭ নং 

ভবাডনপু  ইউডনয়ন, জছানকা, 

জ  পু , জ  পু , বগুড়া - ৫৮৪০

বগুড়া

1441 PD0352902

8899

21441 জমাোঃ েয়নাল আশবদীন ৯৫/২,  ডিম কাফরুল, ঢাকা 

বহুভাষী সাঁটডলড  জেডনং জসন্টা , 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

বগুড়া

1442 PD0352902

6301

21442 মাসুদ  ানা ২৪২, কােলগীশ ড , খ না, 

জগাহাইল,  াোহানপু , 

 াোহানপু , বগুড়া - ৫৮০০

বগুড়া

1443 PD0352902

8940

21443 জমাোঃ  াশ দুল ইসলাম জহালডিং নং: ২১, ফুলর্লা, ১০ 

নং  াহবশন্দগী ইউডনয়ন, 

জ  পু , জ  পু , জ  পু , বগুড়া 

- ৫৮৪০

বগুড়া

1444 PD0352902

6479

21444 জমা:  াডমমুল হক ডদ-মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, , 

আগা গাওঁ, ১২০৭, র্ালর্লা, 

জ  -ই-বাংলা নগ , জ  -ই-

বগুড়া

1445 PD0352902

7726

21445 সুমী আকর্া পু ান বগুড়া (কশলে মাঠ), 

পু ান বগুড়া (কশলে মাঠ), ১৫ 

নং ওয়াি ত, বগুড়া জ ৌ সভা, 

বগুড়া, বগুড়া সদ  , বগুড়া সদ  

বগুড়া

1446 PD0352902

0896

21446 জমা: জর্ৌডফকুল ইসলাম ২/জক(ট ), গ্রীণশ াি স কাড  

িাফ জকায়াটা , ১৭, ডেগার্লা, 

 ানমডি,  ানমডি, বগুড়া - ১২০৯

বগুড়া

1447 PD03529022

787

21447 ডমশলানা খাতুন লুৎফ   হমান, ডবল া ড়ী, 

এলাঙ্গী, ডবল া ড়ী, ধুনট, ধুনট, 

বগুড়া - ৫৮৫০

 াবনা

1448 PD03529022

372

21448 নাডসমা খাতুন ১১৭,  ডিম কাফরুল, ডনউ লাইট 

কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

 াবনা

1449 PD0352902

0208

21449 জমাছাোঃ তব াখী খাতুন ২৩৬, হাডলমা ম্যান ন, েব 

জকয়া , আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

জমাহােদপু ,  াবনা - ১২০৭

 াবনা

1450 PD0352902

9317

21450 জমা: আড কু   হমান খানবাড়ী   াশ , র্াডলমনগ  , 

সাগ  কাডন্দ, সাগ  কাডন্দ, 

সুোনগ  , সুোনগ  ,  াবনা - 

৬৬৬১

 াবনা

1451 PD03529021

777

21451 লায়লা  া ডমন আহসান মডঞ্জল, জহাডডং নং: 

০৫৮৭-০০,     , জেলা াড়া, 

জগা ালপু , (ওয়াি নং-২) , 

 াবনা সদ  ,  াবনা সদ   , 

 াবনা

1452 PD0352902

8735

21452 জমাোঃ সুমন আলী স দা জ ৌধু ী ডবডডং, র্থানা বাো , ২ 

নং জবায়ালখালী ইউডনয়ন 

 ড ষদ, দীডঘনালা, দীডঘনালা, 

দীডঘনালা,  াবনা - ৪৪২০

 াবনা

1453 PD0352902

9398

21453 জমাোঃ আব্দুস সবু  খাঁন নতুন  াড়া, শ্রীডনবাসডদয়া, 

োর্সাডখনী, পু ানভাশ ঙ্গা, 

জবড়া, জবড়া,  াবনা - ৬৬৮৩



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
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 াবনা

1454 PD03529021

2230

21454 জমাোঃ সািাম জহাশসন প্রশযােয নয়, ইসলামপু , 

মাে াড়া, আ .ড  বাো , 

আটঘড য়া, আটঘড য়া,  াবনা - 

৬৬২৩

 াবনা

1455 PD03529021

0199

21455  াড য়া সুলর্ানা ৭৩ (ডনউ ল্টন মসডেশদ  গডল), 

প্রশযােয নয়, ২৩, ডনউমাশকতট, 

ঢাকা, ঢাকা,  াবনা - ১২০৫

 াবনা

1456 PD03529021

0361

21456 োহাঙ্গী  আলম প্রশযােয নয়, জবাবড়াখালী , 

জদাগাছী, শ্রীপু ,  াবনা সদ , 

 াবনা সদ ,  াবনা - 6600

 াবনা

1457 PD0352902

0218

21457 এই .এম হাসনার্ োহান ২৩৬, হাডলমা ম্যান ন, েব 

জকয়া , আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

জমাহােদপু ,  াবনা - ১২০৭

 াবনা

1458 PD0352902

6353

21458 জমা: জমাস্তফা কামাল কাডলবাড়ী, জমাহনপু , 

নাডে গঞ্জ, নাডে গঞ্জ, সুোনগ , 

সুোনগ ,  াবনা - ৬৬৬১

 াবনা

1459 PD03529021

2698

21459 মারুফা খাতুন 2/2,1/E, 2nd Floor., 

Tolorbagh., 12, ডমনপু  

1 , দারুসসালাম, দারুসসালাম , 

 াবনা - 1216

 াবনা

1460 PD03529021

2172

21460 জমাোঃ নােমুল হুদা েব জকয়া , ২৩৬, হাডলমা 

ম্যানসন, র্ালর্লা, আগা গাঁও, 

আগা গাঁও, আগা গাঁও, 

জ শ বাংলানগ , ঢাকা, ঢাকা, 

 াবনা

1461 PD0352902

7730

21461 জমা.আব্দুল বাশর্ন জমা.আবু র্াশহ , ডবষ্ণুপু , 

জক্ষতু াড়া, দুলাই, সাঁডর্থয়া, 

সাঁডর্থয়া,  াবনা - ৬৬৭০

 াবনা

1462 PD0352902

3245

21462  জমাোঃ কাওছা  জহাসাইন উোন কয়া, উোন কয়া, 

আহেদপু , ভাটিকয়া, সুোনগ , 

সুোনগ ,  াবনা - 6682

 াবনা

1463 PD03529022

064

21463  ামীমা আক্তা জমাোঃ োডক  জহাশসন, ব্যডক্তগর্ 

কম তকর্তা, শ্রম ও কম তসংস্থান 

মন্ত্রণালয়, বাংলাশদ  সড বালয়, 

ভবন নং-০৭, কক্ষ নং-৫৩২, , 

 াবনা

1464 PD0352902

4062

21464 জমা: াডেব জহাশসন হাটুড য়া  ডিম  াড়া, হাু্টুড য়া , 

 হাটুড য়া নাকাডলয়া ইউডনয়ন, 

 ক া ড়ী , জবড়া, জবড়া,  াবনা -

 ৬৬৮১

 াবনা

1465 PD0352902

6764

21465 জমা: আর্াউ   হমান বক    ডিম  াড়া , বক   , 

নতুন ভাশ ঙ্গা ( ১ নং ওয়তাি ), 

নতুন ভাশ ঙ্গা , জবড়া , জবড়া , 

 াবনা - ৬৬৮৩

 াবনা

1466 PD03529021

809

21466 জমাছা : জেসডমন আক্তা  

েযাডম

প্রশফস   াড়া, ভবানীপু  

 ডিম াড়া, ০৩, সুোনগ , 

সুোনগ , সুোনগ ,  াবনা - 

৬৬৬০

 াবনা

1467 PD03529021

0113

21467 জমাছা:  া লা আক্তা বক    ডিম  াড়া , বক   , 

নতুন ভাশ ঙ্গা ( ১ নং ওয়তাি ), 

নতুন ভাশ ঙ্গা , জবড়া , জবড়া , 

 াবনা - ৬৬৮৩

 াবনা

1468 PD03529022

431

21468  ানু খাতুন জমাোঃ ইউসুফ আলী  ড  ালক 

(প্র াসন ও অর্থ ত) এ  একান্ত 

সহকা ী, বাংলাশদ  জবর্া , 

সদ  দপ্ত , আগা গাঁও. ঢাকা-

 াবনা

1469 PD0352902

0695

21469 জমাোঃ জসাশহল  ানা স্কুশল  কাশছ, ডসংহাসন, 

োর্সাখীডন, ডসদ্ধান্ত বাগমা া, 

জবড়া, জবড়া,  াবনা - ৬৬৮৩
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 াবনা

1470 PD03529022

527

21470 জমাোঃ জমার্াশলব জহাশসন 

খাঁন

োর্ীয়  ড কল্পনা ও উন্নয়ন 

একাশিডম (এনএড ডি), ৩/এ, 

নীলশক্ষর্, ডনউমাশকতট , 

ডনউমাশকতট , ডনউমাশকতট ,  াবনা 

 াবনা

1471 PD03529025

951

21471  াশ দুল ইসলাম রুশবল দডক্ষণ  াড়া, কাশটঙ্গা, 

ছাইশকালা , কাশটঙ্গা,  াটশমাহ , 

 াটশমাহ ,  াবনা - ৬৬৩০

 াবনা

1472 PD0352902

7991

21472 জমাোঃ নাডস  উডিন জমাল্লা ১১০১, ৭-ডব, পূব ত জ ওড়া াড়া, 

১৪ নং ওয়াি ত, ডম পু , কাফরুল, 

কাফরুল,  াবনা - ১২১৬

 াবনা

1473 PD0352902

7803

21473 জমা: সাইদু   হমান  ানা   দুলাই,   দুলাই, দুলাই, দুলাই 

, সুোনাগ , সুোনাগ ,  াবনা - 

৬৬০০

 াবনা

1474 PD03529022

950

21474 আশয় া আক্তা ডব-৯/ডস-২, আগা গাঁও র্ালর্লা 

স কা ী কশলানী, ২৮, জ শ  

বাংলা নগ  , জ শ  বাংলা নগ , 

জ শ  বাংলা নগ ,  াবনা - ১২০৭

 াবনা

1475 PD0352902

4339

21475 হাডলমা খাতুন বাসা নং: ৫৪, জ াি নং: ০১, ড ং 

জ াি, ঢাকা হাউডেং, উত্ত  

আদাব ,, ৩০ নং ওয়াি ত, 

জমাহােদপু , আদাব , আদাব , 

 াবনা

1476 PD03529021

2872

21476 সডেবুল  ইসলাম মাদা বাড়ীয়া  (হাডে  হাট), 

মাদা বাড়ীয়া  (হাডে  হাট), ০৬ 

নং ওয়াি ত ( াবনা জ ৌ সভা), 

 াবনা,  াবনা,  াবনা,  াবনা - 

 াবনা

1477 PD03529022

957

21477 আড ফুল ইসলাম োমাল উডিন সড়ক   , িহ  

োডন , ৬৬৫০, নূ দহ, সাঁডর্থয়া, 

সাঁডর্থয়া,  াবনা - ৬৬৭০

 াবনা

1478 PD0352902

7950

21478  ডবউল ইসলাম যাোবাডড় ওয়া দা কশলাডন, 

এই -৪/১, (নী  র্লা), 

যাোবাডড়, ঢাকা। , যাোবাডড়, 

যাোবাডড়, যাোবাডড়, যাোবাডড়, 

 াবনা

1479 PD0352902

0604

21479 জমাোঃ মুকুল স দা ২৩৬, হাডলমা ম্যান ন, 

আগা গাঁও র্ালর্লা, জ শ  

বাংলা নগ , ঢাকা-১২০৭। , 

র্ালর্লা , ১৬নং ওয়াি ত , 

 াবনা

1480 PD03529021

2228

21480 ফড দুল িা  জটকডনকযাল জেডনং জসন্টা , 

৬৪, ডি.আই.টি জ াি, পূব 

হােী াড়া, ২২নং ওয়াি ত, 

ডখলগাঁও,  ামপু া,  ামপু া, 

 াবনা

1481 PD03529021

2137

21481 উত্তম  ন্দ্র দাস টিক  মশধ্য াড়া, টিক ী, 

দাপুডনয়া ৩ নং, দাপুডনয়া,  াবনা 

সদ ,  াবনা সদ ,  াবনা - 

৬৬০০

 াবনা

1482 PD0352902

6027

21482 আশমনা খাতুন জ া ামাডনক, জঘাড়াদহ, 

র্াঁডর্বন্দ,  াডন্তপু , সুোনগ , 

সুোনগ ,  াবনা - ৬৬৬০

 াবনা

1483 PD0352902

7112

21483 জমাোঃ আব্দুল আডলম বাসা নং - 80/ডস, , লালকুঠি, 

3য় কশলানী, 10 নং ওয়াি ত, 

দারুস সালাম র্থানা,, ডম পু , 

ডম পু , ডম পু ,  াবনা - 

 াবনা

1484 PD0352902

8867

21484 জমা: জুলহক আলী ফডক ৯৫/২, ঢাকা বহুভাষী সাটঁডলড  

জেডনং জসন্টা ,  ডিম কাফরুল, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, ২৮নং 

ওয়াি ত, জমাহােদপু , 

 াবনা

1485 PD0352902

0145

21485 জমা. আ  াফুল ইসলাম দাঁডর্থয়া কয়ড়া  াড়া , দাঁডর্থয়া 

কয়ড়া  াড়া , ডিডবগ্রাম /০৪, 

মথু াপু  বাো ,  াটশমাহ , 

 াটশমাহ ,  াবনা - ৬৬৩০
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 াবনা

1486 PD0352902

7190

21486 জমাোঃ রুশবল হাসান ডিশসন্ট ফাম তা ল্যাব ডলোঃ বাসা নং-

১৩১ (প্রর্থম র্লা), সড়ক নং-৪, 

ব্লক নং-এ, ১৯, বনানী, বনানী, 

বনানী,  াবনা - ১২১৩

 াবনা

1487 PD0352902

7482

21487 জমাোঃ হাডফজুল ইসলাম ১২ (ডদ সান সাঁটডলড  এি 

কডিউটা   প্রড ক্ষণ ইনডিটিউট 

), জসন াড়া  ব তর্ , ডম পু -১০, 

ডম পু -২, ডম পু , ডম পু , 

 াবনা

1488 PD0352902

4868

21488 েবা খাতুন SREEKANTOPUR, 

SREEKANTOPUR, 

DEBUTTOR, 

DEBUTTOR, 

 াবনা

1489 PD03529021

796

21489  জমা: নােমুল জহাশসন ০০৬৩-০০১, ডকসমর্প্রর্া পু , 

১৫,  াবনা সদ ,  াবনা সদ , 

 াবনা সদ ,  াবনা - ৬৬০০

 াবনা

1490 PD0352902

8748

21490  শন  হালদা নু োহান ম্যানসন, বাসা 

নং:179/A, বলুয়া  ডদঘী  পূব ত 

 াড়, জকা বানী গঞ্জ , 20 নং 

জদওয়ান বাো  , সদ  , 

 াবনা

1491 PD03529021

3149

21491 মহাশদব কুমা  জঘাষ প্রশযােয নয়, ডসডন্ধনগ  , 

হাডিয়াল,  ীর্লাই,  াটশমাহ  , 

 াটশমাহ  ,  াবনা - ৬৬৩০

 াবনা

1492 PD0352902

3651

21492 খু ড দা োহান ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  জেডনং 

জসন্টা । ৯৫/২  ডিম কাফরুল, 

আগা গাঁও র্ালর্লা, ঢাকা-

১২০৭, র্ালর্লা, ২৮ নং ওয়াি ত, 

 াবনা

1493 PD0352902

7374

21493 জমা: আডমরুল ইসলাম প্রশযােয নয়,  াঁ বাড়ীয়া , 

জক্ষতু াড়া, জক্ষতু াড়া, সাঁডর্থয়া, 

সাঁডর্থয়া,  াবনা - ৬৬৭০

 াবনা

1494 PD0352902

4325

21494 জমাহােদ জমা া ফ 

জহাশসন

১০/এন, গ্রীন জ াি িতফ 

জকায়াট তা , ১৭ নং ওয়াি ত, ডনউ 

মাশকতট,  ানমডি,  ানমডি, 

 াবনা - ১২০৫

ডস ােগঞ্জ

1495 PD0352902

7171

21495 খাডদোতুল জকাব া জ ৌবাড়ী,  ডিম জ ৌবাড়ী, ৪ নং 

 ায়শদৌলর্পু , জ ৌবাড়ী, 

কামা খন্দ, কামা খন্দ, 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৩০

ডস ােগঞ্জ

1496 PD0352902

3368

21496  নুঞ্জয় কুমা  জভৌডমক প্রযশন-কমলা কান্ত জভৌডমক, 

জমাহনপু , সল , সল , 

উল্লা াড়া, উল্লা াড়া, ডস ােগঞ্জ -

 ৬৭৬৩

ডস ােগঞ্জ

1497 PD0352902

9288

21497 জমা. আবু  ায়হান ০৪/১২,  কশগাডবন্দপু  , ঘুড়কা, 

ঘুড়কা,  ায়গঞ্জ,  ায়গঞ্জ, 

ডস ােগঞ্জ - 6720

ডস ােগঞ্জ

1498 PD0352902

4179

21498 জমাোঃ ইমদাদুল হক ৩/৪, বড় বাঁশুড য়া, জ ৌুঁ েনা, 

োডম র্া,  াহোদপু , 

 াহোদপু , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৭২

ডস ােগঞ্জ

1499 PD0352902

7075

21499 সাডব্ব  র্ালুকদা বাসা- ১৩৪, কালীবাড়ী (বাো  

জ াি), ১২ নং ওয়াি ত, ডস ােগঞ্জ 

সদ , ডস ােগঞ্জ সদ , 

ডস ােগঞ্জ সদ , ডস ােগঞ্জ - 

ডস ােগঞ্জ

1500 PD03529021

2290

21500 জমাোঃ ইম ান জহাশসন নাই , বা ড়া, জ া েনা, 

জ া েনা ,  াহোদপু , 

 াহোদপু , ডস ােগঞ্জ - 

6771

ডস ােগঞ্জ

1501 PD0352902

6990

21501 জমাোঃ  ডফকুল ইসলাম জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩, মাডলবাগ, জ ৌধু ী  াড়া , 

২৩ নং, ডখলগাঁও , ডখলগাঁও , 

ডখলগাঁও , ডস ােগঞ্জ - ১২১৯
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ডস ােগঞ্জ

1502 PD0352902

7476

21502 জমা:  ড ফুল ইসলাম জমা: আনছা  আলী , 

জগা ীনার্থপু  , ১ নং কাশয়মপু  , 

র্ালগাডছ ,  াহোদপু  , 

 াহোদপু  , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৭০

ডস ােগঞ্জ

1503 PD0352902

0961

21503 জমাোঃ ইমামুল ইসলাম ৪২৮, রূ পু  নতুন  াড়া, ২ নং, 

 াহোদপু ,  াহোদপু , 

 াহোদপু , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৭০

ডস ােগঞ্জ

1504 PD03529021

338

21504 ডবর্থী খাতুন খাশদম আলী, বাডর্য়া, ১২, 

নড না,  াহোদপু ,  াহোদপু , 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৭০

ডস ােগঞ্জ

1505 PD0352902

3928

21505 সািাম জহাশসন প্রশযােয নয় । , জনওয়া গাছা 

নতুন  াড়া , দূগ তানগ  , উল্লা াড়া 

আ /এস , উল্লা াড়া, উল্লা াড়া, 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৬১

ডস ােগঞ্জ

1506 PD0352902

7927

21506 জমা:  ডফকুল ইসলাম জমা: বাবলু আকশন্দ  বাড়ী, 

 ালদাইড়, ভাঙ্গাবাডড়, 

 ন্দনগাঁডর্ , জবলকুড , জবলকুড , 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৩০

ডস ােগঞ্জ

1507 PD03529021

165

21507  ামীমা আক্তা বাসা নং- ৯১৫,  ডিদাস গাঁর্ী, 

০৪ নং ওয়াি ত, ড য়ালশকাল , 

ডস ােগঞ্জ সদ , ডস ােগঞ্জ 

সদ , ডস ােগঞ্জ - ৬৭০০

ডস ােগঞ্জ

1508 PD03529022

386

21508 জমা: নাডস  উডিন ১৭২৪, গয়না কাডন্দ, ধুকুড য়া 

জবড়া, ধুকুড য়া জবড়া, জবলকুড , 

জবলকুড , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৪০

ডস ােগঞ্জ

1509 PD0352902

8865

21509  াডহনু  আলম প্রামাডণক বাডড়,   কু াবাড়ী , ৩ 

নং  সগুনা ইউডনয়ন,  ামাই  হাট, 

র্াড়া , র্াড়া , ডস ােগঞ্জ - 

৬৬৩০

ডস ােগঞ্জ

1510 PD03529022

092

21510  জমাোঃআব্দুলখাশলক জ া েনা, জ া েনা, ১নং, 

জ া েনা,  াহোদপু  , 

 াহোদপু  , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৭১

ডস ােগঞ্জ

1511 PD0352902

9205

21511 জমাছাোঃ আইড ন খাতুন জেযাডর্ কম তাড য়াল জসন্টা  ডব-

93 মাডলবাগ জ ৌধু ী  াড়া ঢাকা-

1219   , মাডলবাগ, মাডলবাগ, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডস ােগঞ্জ

1512 PD03529021

2165

21512 লুৎফ   হমান খাঁন বাড়ী, জদাগাডড়য়া, জদ ীগ্রাম, 

বড়-মািদডক্ষণা, র্াড়া , 

র্াড়া , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৮০

ডস ােগঞ্জ

1513 PD0352902

6797

21513 জমাোঃ  াহীন আলম দডক্ষণ াড়া, ছাডব্ব া, বহুলী, 

বহুলী, ডস ােগঞ্জ সদ , 

ডস ােগঞ্জ সদ , ডস ােগঞ্জ - 

6700

ডস ােগঞ্জ

1514 PD0352902

4501

21514 জমাোঃ ফড দুল ইসলাম খাসসার্বাড়ীয়া সড়ক , 

খাসসার্বাড়ীয়া , ১ নং ওয়াি ত , 

খাসসার্বাড়ীয়া ,  াহোদপু  , 

 াহোদপু  , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৭০

ডস ােগঞ্জ

1515 PD03529021

404

21515 জমাোঃ কায়সা  আলী ২৩৬, হাডলমা ম্যান ন, েব 

জকয়া , আগা গাঁও, র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

জমাহােদপু , ডস ােগঞ্জ - ১২০৭

ডস ােগঞ্জ

1516 PD03529025

277

21516 জমাোঃ জ োউল কড ম ৬৯২, মাছুমপু  (উত্ত   াড়া), 

০১নং ওয়াি ত, ডস ােঞ্জ, ডস ােঞ্জ 

সদ , ডস ােঞ্জ সদ , ডস ােগঞ্জ 

- ৬৭০০

ডস ােগঞ্জ

1517 PD03529021

802

21517 জমাছাোঃ স্বপ্না খাতুন জমাছাোঃ স্বপ্না খাতুন, প্রযশন, 

জমাছাোঃ আডমনা খাতুন, ব্যডক্তগর্ 

কম তকর্তা, জনৌ ড বহন মন্ত্রণালয়, 

ভবন নং-৬, কক্ষ নং-৮১৬, 



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ডস ােগঞ্জ

1518 PD03529021

490

21518 জমাোঃ আব্দু   হমান 

স কা  তুষা 

 ৫৯১, আফোল জমাড়, রূ পু , ২ 

নং ওয়াি ত,   াহোদপু ,  

 াহোদপু ,   াহোদপু , 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৭০

ডস ােগঞ্জ

1519 PD0352902

9415

21519 জমাোঃ আল মামুন 225, ডনউ এডলফযান্ট জ াি, 

ডনউমাশকতট , ঢাকা -1205, 

এডলফযান্টশ াি , ডনউমাশকতট, 

ডনউমাশকতট, ডনউমাশকতট, 

ডস ােগঞ্জ

1520 PD03529021

1136

21520 জমাছাোঃ সীমা খাতুন প্রযশনোঃ জমাোঃ আব্দু   ড দ 

(ড ও) , শ্রম ও কমসংস্থান 

মন্ত্রনালয়,  াখা- ১০, ভবন- ০৭, 

কক্ষ নং- ৫৩১, বাংলাশদ  

ডস ােগঞ্জ

1521 PD03529025

911

21521 জমাোঃ োহাঙ্গী  আলম বাড়ী নং-711, বড় জঘানা, 2 

নং বাংঙ্গালা ইউডনয়ন, কুড য়া 

মা া, উল্লা াড়া, উল্লা াড়া, 

ডস ােগঞ্জ - 6762

ডস ােগঞ্জ

1522 PD0352902

4319

21522 জমা: আলমগী  জহাশসন ৪৪৩৮, িায়া, ইসলামপু  (িায়া), 

৭ নং হাডব্বলু্লাহনগ , ইসলামপু  

(িায়া),  াহোদপু , 

 াহোদপু , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৭০

ডস ােগঞ্জ

1523 PD0352902

6417

21523 জমাোঃ আর্ডকু   হমান বাসা নম্ব োঃ ৮২৩, বাহুকা, ১ 

নম্ব   র্নকাডন্দ ইউনডয়ন, 

বাহুকা, ডস ােগঞ্জ সদ , 

ডস ােগঞ্জ সদ , ডস ােগঞ্জ - 

ডস ােগঞ্জ

1524 PD0352902

4316

21524 জমা: আসাদুল ইসলাম ডদ মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

৯৩/১-এ,,  ডিম কাফরুল, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা, ২৮নং 

ওয়াি ত, জ শ  বাংলা নগ , জ শ  

ডস ােগঞ্জ

1525 PD03529021

1137

21525 জমাোঃ জসডলম জ ো প্রযশনোঃ জমাোঃ আব্দু   ড দ 

(ড ও) , শ্রম ও কমসংস্থান 

মন্ত্রনালয়,  াখা- ১০, ভবন- ০৭, 

কক্ষ নং- ৫৩১, বাংলাশদ  

ডস ােগঞ্জ

1526 PD0352902

7215

21526 আকা  কুমা  নন্দী   ক ডহম, গয়হাট্টা  ক ডহম, 

পূডণ তমাগাঁর্ী, গয়হাট্টা বাো , 

উল্লা াড়া, উল্লা াড়া, ডস ােগঞ্জ -

 ৬৭৬২

ডস ােগঞ্জ

1527 PD03529021

2432

21527 জমাোঃ সুলর্ান মাহমুদ আকন্দ াড়া, বা াকান্দী, 

 ায়শদৌলর্পু ,  সুলপু , 

কামা খন্দ, কামা খন্দ, 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৩০

ডস ােগঞ্জ

1528 PD03529022

405

21528 জমাছাোঃ মারুফা আক্তা প্রযশন- জমাোঃ েসীম উডিন, 

ব্যডক্তগর্ কম তকর্তা, অর্থ তকনডর্ক 

সিকত ডবভাগ, ব্লক-৭, কক্ষ-২৩, 

জ  -ই-বাংলা নগ , ঢাকা, -, -, 

ডস ােগঞ্জ

1529 PD0352902

4337

21529 জমা:  াডকল জহাশসন প্রযশন, জমাোঃ আব্দুল হাডমদ 

আকন্দ,  কনলুয়া, ভাঙ্গাবাড়ী, 

ভাঙ্গাবাড়ী, জবলকুড , জবলকুড , 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৪০

ডস ােগঞ্জ

1530 PD0352902

8403

21530 েয়নব খাতুন গুড বাড়ী, গুড বাড়ী , তকজু ী , 

োডম র্া ,  াহ্োদপু , 

 াহ্োদপু , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৭২

ডস ােগঞ্জ

1531 PD03529021

075

21531 জমা: হাডফজুল ইসলাম গ্রাম: জিফলবাড়ী, গ্রাম: 

জিফলবাড়ী, বড়হ , বড়হ  

বাো , উল্লা াড়া, উল্লা াড়া, 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৬০

ডস ােগঞ্জ

1532 PD03529022

846

21532 জমাোঃ  াশ ল আহশেদ প্রামাডণক বাড়ী,  ালদাইড় , 

ভাংগাবাড়ী,  ন্দন গাঁর্ী , 

জবলকুড  , জবলকুড  , ডস ােগঞ্জ -

 6740

ডস ােগঞ্জ

1533 PD0352902

0424

21533 জমাছা: আশয় া ডসডিকা জমা: বাবলু আকশন্দ  বাড়ী, 

 ালদাইড়, ভাঙ্গাবাডড়, 

 ন্দনগাঁডর্ , জবলকুড , জবলকুড , 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৩০
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ডস ােগঞ্জ

1534 PD0352902

9897

21534 জমাছাোঃ খাডদো খাতুন সুবন তসাড়া, সুবন তসাড়া, জবলকুড  

জ ৌ সভা, সুবন তসাড়া, জবলকুড , 

জবলকুড , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৩০

ডস ােগঞ্জ

1535 PD0352902

4038

21535 জমাোঃ ফড দ উডিন ২০/৬/এ, জটালা বাগ, ডম পু , 

ডম পু , ডম পু  , ডম পু  , 

ডস ােগঞ্জ - ১২১৬

ডস ােগঞ্জ

1536 PD03529021

962

21536 জমাোঃ আব্দুল মডমন প্রশযােয নয় , ধুকুড য়া , 

ড য়ালশকাল , কশয়লগাঁর্ী , 

ডস ােগঞ্জ সদ  , ডস ােগঞ্জ 

সদ  , ডস ােগঞ্জ - ৬৭০০

ডস ােগঞ্জ

1537 PD03529021

455

21537 জমাোঃ ইসমাইল জহাশসন ঢাকা বহুভাষী সাঁটডলড  জেডনং 

জসন্টা ,৯৫/২  ডিম কাফরুল, 

র্ালর্লা, ঢাকা বহুভাষী 

সাঁটডলড  জেডনং জসন্টা .৯৫/২ 

ডস ােগঞ্জ

1538 PD03529021

990

21538 জমাছাোঃ  ােী আক্তা জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩ (৩য় র্লা), মাডলবাগ 

জ ৌধু ী াড়া, ১৩নং ওয়াি ত, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডস ােগঞ্জ

1539 PD0352902

3351

21539 জমাোঃ  ডহদুল ইসলাম ১৮৯০, জহমন্তবাড়ী, দূগ তানগ , 

বালসাবাড়ী, উল্লা াড়া, উল্লা াড়া, 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৬০

ডস ােগঞ্জ

1540 PD03529021

1197

21540 জমাোঃ নাডছম আহশমদ সড়ক: সূবণ তসাড়া (এম.ড ) জ াি, 

গ্রাম: বয়ড়াবাড়ী, ১নং ওয়াি ত 

(জবলকুড ), জবলকুড , জবলকুড , 

জবলকুড , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৪০

ডস ােগঞ্জ

1541 PD0352902

8047

21541 মাডেতয়া খাতুন বাসা-৪০, জ াি-২/এ, জলন-১/ডব, 

ব্লক-ডি,  হীদবাগ, ওয়াি ত নং-

০২, ডম পু -১২,  ল্লবী,  ল্লবী, 

 ল্লবী, ডস ােগঞ্জ - ১২১৬

ডস ােগঞ্জ

1542 PD03529022

728

21542 জমাোঃ সািাম জহাশসন মাডনক দহ, মধ্য াড়া, কয়ড়া, 

গয়হাট্টা , উল্লা াড়া , উল্লা াড়া , 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৬২

ডস ােগঞ্জ

1543 PD03529025

614

21543 আহােদ আলী জ হাইকাউডলয়া , জ হাইকাউডলয়া , 

৩ নং জঘা োন, র্থাষকাউডলয়া , 

জ ৌহালী, জ ৌহালী, ডস ােগঞ্জ - 

১৯৩০

ডস ােগঞ্জ

1544 PD03529021

3140

21544 জমাোঃ জমশহদী হাসান প্রাশযাু্েয নয় , দডড় াড়া, 

উল্লা াড়া /০৮, উল্লা াড়া 

আ /এস, উল্লা াড়া , উল্লা াড়া , 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৬১

ডস ােগঞ্জ

1545 PD0352902

7521

21545 জমা: োহাঙ্গী  জহাশসন প্রামাডনক বাডড়,    জবল তর্ল, 

জবল তর্ল , জবল তর্ল, 

 াহোদপু ,  াহোদপু , 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৭০

ডস ােগঞ্জ

1546 PD0352902

4163

21546 জমাছা: লায়লা খাতুন জেযাডর্ কমাড য়তাল জসন্টা  ডব-

৯৩, জ ৌধু ী াড়া, ২৩, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডস ােগঞ্জ - 

১২১৯

ডস ােগঞ্জ

1547 PD0352902

8644

21547 জমাোঃ াডকল জহাশসন মালর্ী িাঙ্গা ( ডিম), মালর্ী 

িাঙ্গা ( ডিম), জবলকর্ল, 

জবর্কান্দী,  াহোদপু , 

 াহোদপু , ডস ােগঞ্জ - 

ডস ােগঞ্জ

1548 PD0352902

4377

21548 জমা: আবু সুডফয়ান জ  নগ  , জ  নগ  , জবলকুড  

জ ৌ সভা , জ  নগ  , জবলকুড , 

জবলকুড , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৪০

ডস ােগঞ্জ

1549 PD03529021

0654

21549 জমাোঃ আডর্কু   হমান ৬৫,  াহীশকালা ,  ঞ্চশক্রাড , 

 ঞ্চশক্রাড , উল্লা াড়া, উল্লা াড়া, 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৩০



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

ডস ােগঞ্জ

1550 PD03529021

2888

21550 জমা: মাসুদ  ানা অবকা  ৩/৩/১১,  াঁনডময়া 

হাউডেং, বাঁ বাড়ী, জমাহােদপু  

, জমাহােদপু , জমাহােদপু , 

ডস ােগঞ্জ - ১২০৭

ডস ােগঞ্জ

1551 PD0352902

6357

21551 জমাোঃ জসাশহল  ানা প্রশযােয নয়, আগগয়হাট্টা , 

বড় াঙ্গা ী, খাদুলী , উল্লা াড়া , 

উল্লা াড়া , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৬২

ডস ােগঞ্জ

1552 PD0352902

4356

21552 জমাোঃ  ডফকুল ইসলাম  হমর্গঞ্জ ১ নং গডল, 

ডস ােগঞ্জ,  হমর্গঞ্জ ১ নং 

গডল, ডস ােগঞ্জ, ৪ নং, 

ডস ােগঞ্জ, ডস ােগঞ্জ সদ , 

ডস ােগঞ্জ

1553 PD03529021

0982

21553 জমাোঃ আবু বক্কা দডক্ষণ  াড়া, মাডনক দহ, কয়ড়া, 

গয়হাট্টা, উল্লা  াড়া, উল্লা  াড়া, 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৬২

ডস ােগঞ্জ

1554 PD0352902

7667

21554 জমাোশেল হক ১০, গ্রাম: জহমনগ , ৩ নং সগুনা 

ইউডনয়ন,  ামাই  হাট, র্াড়া , 

র্াড়া , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৮০

ডস ােগঞ্জ

1555 PD0352902

9893

21555 জ  মা খাতুন সুবন তসাড়া, সুবন তসাড়া, জবলকুড  

জ ৌ সভা, সুবন তসাড়া, জবলকুড , 

জবলকুড , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৩০

ডস ােগঞ্জ

1556 PD0352902

8402

21556 জমাোঃ সাগ  জহাশসন োডম র্া বাো  মসডেদ  াড়া , 

োডম র্া, জ া েনা, োডম র্া, 

 াহোদপু ,  াহোদপু , 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৭২

ডস ােগঞ্জ

1557 PD03529022

398

21557 জমাোঃ  ডহ ন ডময়া ড য়া াপু , ড য়া াপু , বাঙ্গলা, 

কুড য়ামা া , উল্লা াড়া, 

উল্লা াড়া, ডস ােগঞ্জ - ৬৭৬২

ডস ােগঞ্জ

1558 PD0352902

7674

21558 জমা:  ডকবুল হাসান উত্ত   াড়া,  ালা, ২ নং িাঐল, 

তবদ্য োমকর্ল, কামা খন্দ , 

কামা খন্দ , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৩০

ডস ােগঞ্জ

1559 PD0352902

0380

21559 সা ডমন আক্তা জমা: বাবলু আকশন্দ  বাড়ী, 

 ালদাইড়, ভাঙ্গাবাডড়, 

 ন্দনগাঁডর্ , জবলকুড , জবলকুড , 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৩০

ডস ােগঞ্জ

1560 PD0352902

6835

21560 জমাশমনা খাতুন জে,ডে,ডব মাঠ সংলগ্ন, গুড বাড়ী, 

তকজু ী, োডম র্া,  াহোদপু , 

 াহোদপু , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৭২

ডস ােগঞ্জ

1561 PD03529021

230

21561 জমাোঃ আবু সুডফয়ান জ  নগ , জ  নগ , ০৮ নং 

ওয়াি ত, জ  নগ , জবলকুড , 

জবলকুড , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৪০

ডস ােগঞ্জ

1562 PD0352902

4115

21562 জমা. সবুে আহশমদ সবু জ লা া ড়ী, জ লা া ড়ী , 

রূ বাটী, বাঘাবাড়ী ঘাট, 

 াহোদপু ,  াহোদপু , 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৭০

ডস ােগঞ্জ

1563 PD0352902

4055

21563 জমাোঃ োডক  জহাশসন স কা  বাডড় ,  ালদাইড়, 

ভাঙ্গাবাডড় ,  ন্দনগাঁর্ী, জবলকুড  

, জবলকুড  , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৩০

ডস ােগঞ্জ

1564 PD0352902

7478

21564 জমাোঃ আব্দুল জমার্াশলব পূব ত াড়া, আশলাকডদয়াড় , 

োমকর্ল, তবদ্য-োমকর্ল, 

কামা খন্দ, কামা খন্দ, 

ডস ােগঞ্জ - 6730

ডস ােগঞ্জ

1565 PD0352902

0748

21565 ডন া  ানী  াল প্রযশন-ডব ান কুমা   ায়, হড না 

জগা াল, ২নং বাগবাটী, বাগবাটী, 

ডস ােগঞ্জ সদ , ডস ােগঞ্জ 

সদ , ডস ােগঞ্জ - ৬৭০০



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 
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ডস ােগঞ্জ

1566 PD03529025

102

21566 জমাছা: নুরুন নাহা কলাগাডছ , কলাগাডছ পূব ত াড়া , 

ধুকুড য়াশবড়া , জদৌলর্পু  , 

জবলকুড , জবলকুড , ডস ােগঞ্জ - 

৬৭৪০

ডস ােগঞ্জ

1567 PD03529022

842

21567 জমাোঃ সাডদকুল ইসলাম প্রামাডণক বাড়ী,  ালদাইড় , 

ভাংগাবাড়ী,  ন্দন গাঁর্ী , 

জবলকুড  , জবলকুড  , ডস ােগঞ্জ -

 6740

ডস ােগঞ্জ

1568 PD03529021

1885

21568 জমাোঃ র্ড কুল ইসলাম ৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, ডদ-

মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

আগা গাঁও, র্ালর্লা , 

আগা গাঁও, জমাহােদপু , 

ডস ােগঞ্জ

1569 PD03529022

762

21569 জমাোঃ মহডসন জ ো জিফলবাড়ী , জিফলবাড়ী , বড়হ  

, বড়হ  , উল্লা াড়া , উল্লা াড়া , 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৬০

ডস ােগঞ্জ

1570 PD03529025

890

21570 জমাোঃ ছাডব্ব  জহাশসন ডদ সান সাঁটডলড  এি কডিউটা  

প্রড ক্ষণ ইনডিটিউট, বাডড় নং-

১২, জ াি নং-১, ডম পু -১০, 

জসন া া  ব তর্া,ডম পু -১০, ১৪, 

ডস ােগঞ্জ

1571 PD03529021

1143

21571 জমাোঃ আড ফুজ্জামান 

খন্দকা 

জ াি ০২, ৬৫ নং বাসা, 

 াহীশকালা , ৭ নং ওয়াি ত, 

 ঞ্চশক্রা ী, উল্লা াড়া, উল্লা াড়া, 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৩০

ডস ােগঞ্জ

1572 PD0352902

0089

21572 জমাোঃ জোবাশয়  জহাশসন ডদ মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

৯৩/১-এ, স দা  কমশেক্স, 

র্ালর্লা, আগা গাঁও, উত্ত  ডসটি 

কশ তাশ  ন, জমাহােদপু , 

ডস ােগঞ্জ

1573 PD03529022

972

21573 জমাোঃ  াড দুল হাসান H-234, হামলাশকালা উত্ত  

 াড়া, হাডববুল্লাহ নগ , 

নগ িালা,  াহোদপু , 

 াহোদপু , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৭০

ডস ােগঞ্জ

1574 PD03529021

0836

21574 ডমতু আক্তা বাবলা াড়া, বাবলা াড়া, 

দুগ তানগ , ওয়াি ত নং-০৮, 

বালসাবাড়ী, উল্লা াড়া, উল্লা াড়া, 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৬০

ডস ােগঞ্জ

1575 PD0352902

4627

21575 ড লা হার্শকাড়া, হার্শকাড়া, গালা, 

ডবশনাটিয়া,  াহোদপু , 

 াহোদপু , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৭২

ডস ােগঞ্জ

1576 PD0352902

7687

21576 জমাোঃ আড ফুল হাসান আকন্দ বাড়ী,  ালদাইড়, 

ভাঙ্গাবাড়ী,  ন্দনগাঁডর্, জবলকুড , 

জবলকুড , ডস ােগঞ্জ - ৬৭৪০

ডস ােগঞ্জ

1577 PD03529022

598

21577 জমাোঃ মাসুদ  ানা অডলদহ, অডলদহ,  ামকৃষ্ণপু , 

অডলদহ, উল্লা াড়া, উল্লা াড়া, 

ডস ােগঞ্জ - 6721

ডস ােগঞ্জ

1578 PD0352902

6817

21578 আডবদা মুছাডব্ব  ইমু ডব-৩৯/জে, আগা গাও র্ালর্লা 

স কাড  কশলানী,  আগা গাও 

র্ালর্লা, ২৮, আগা গাও, জ শ  

বাংলা নগ , জ শ  বাংলা নগ , 

ডস ােগঞ্জ

1579 PD03529022

754

21579 জমাছাোঃ জসতু খাতুন ঢাকা বহুভাষী সাটঁডলড  জেডনং 

জসন্টা  ৯৫/২, আগা গাঁও 

র্ালর্লা, ২৮নং ওয়াি ত, 

জমাহােদপু , জ শ  বাংলা নগ , 

ডস ােগঞ্জ

1580 PD03529025

926

21580 জমাোঃ সশ ায়া  জহাশসন ৪২/২-এ, পূব ত হােী াড়া , ২৩নং 

ওয়াি ত , ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডস ােগঞ্জ - ১২১৯

ডস ােগঞ্জ

1581 PD03529021

2121

21581 ইউসুফ আলী জসানার্লা, জসানার্লা, খুকনী, 

ঘাটাবাড়ী,  াহোদপু , 

 াহোদপু , ডস ােগঞ্জ - 

6752
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ডস ােগঞ্জ

1582 PD0352902

6167

21582 জমাোঃ আব্দুল হাডকম জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা , ডব-

৯৩,, মাডলবাগ জ ৌধু ী াড়া , 

২৩নং ওয়াি ত , ডখলগাঁও , 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও, ডস ােগঞ্জ - 

ডস ােগঞ্জ

1583 PD0352902

6818

21583 জমাোঃ োডহদুল ইসলাম োডম র্া ব্রীে সংলগ্ন, 

োডম র্া, জ া েনা, োডম র্া, 

 াহোদপু ,  াহোদপু , 

ডস ােগঞ্জ - ৬৭৭২

ডস ােগঞ্জ

1584 PD03529025

555

21584 জমাোঃ আলমগী  জহাসাইন হাডলমা মডঞ্জল, সদামা া 

দডক্ষণ াড়া, সদামা া 

দডক্ষণ াড়া, রূ বাটি, বড় 

ধুনাইল,  াহোদপু , 

ডস ােগঞ্জ

1585 PD03529021

1828

21585 জমাোঃ আব্দু   ডহম 15, সদাই,  ঞ্চশক্রা ী , 

বন্যাকান্দী, উল্লা াড়া, উল্লা াড়া, 

ডস ােগঞ্জ - 6760

ডস ােগঞ্জ

1586 PD0352902

7142

21586 জমাোঃ আব্দু   াজ্জাক জমাোঃ আব্দু   াজ্জাক, প্রযশন- 

জমাোঃ আব্দু   ড দ (ড ও), শ্রম ও 

কম তসংস্থান মন্ত্রণালয়,  াখা নং-

১০ কক্ষ নং- ৫৩১, বাংলাশদ  

ডস ােগঞ্জ

1587 PD0352902

7077

21587 জমাোঃ  াশসল  ানা ডদ মুন কমাড তয়াল ইনডিটিউট, 

সড়ক নং-৯৭/৩., র্ালর্লা, 

আগা গাঁও, আগা গাঁও, জ শ -ই-

বাংলা নগ , জ শ -ই-বাংলা 

ডস ােগঞ্জ

1588 PD03529021

1045

21588 খাডদো আক্তা গ্রাম াঙ্গাসী , গ্রাম াঙ্গাসী , 

০৮নং  াঙ্গাসী , জবায়াডলয়া    

,  ায়গঞ্জ,  ায়গঞ্জ, ডস ােগঞ্জ - 

৬৭২০

ডস ােগঞ্জ

1589 PD03529025

700

21589 জমাোঃ আল-আডমন  -, জেযাডর্ কম তাড য়াল জসন্টা  

ডব-৯৩, মাডলবাগ জ ৌধু ী  াড়া, -

, -, -, -, ডস ােগঞ্জ - -

ডস ােগঞ্জ

1590 PD0352902

6823

21590 জেি, এম, র্ানডেলু  

 হমান

ডব-৩৯/জে, আগা গাও ডনউ ডি 

টাই  অডফসাস ত জকায়াটা ।,  

আগা গাও র্ালর্লা, ২৮, 

আগা গাও, জ শ  বাংলা নগ , 

ময়মনডসং

1591 PD0352902

0701

21591 সমলা আক্তা বাসা/জহাডডং-১৮১, হাই স্কুল 

জ াি, মাসকান্দা, ওয়াি ত নং১৫, 

ময়মনডসংহ সদ , ময়মনডসংহ 

সদ , ময়মনডসংহ সদ , 

িালকাঠি

1592 PD03529021

1226

21592 এই , এম, মাসুদ 

ডসডিকী

এনএডি-২১, প্রযশন্ত: আব্দুল 

েব্বা , গনভবন আবাডসক 

এলাকা, ২৭, জমাহােদপু , জ শ  

বাংলা নগ , জ শ  বাংলা নগ , 

খুলনা

1593 PD0352902

9290

21606 প্রশসনডেৎ কুমা  দাস  ন্দনীমহল,  ন্দনীমহল, 

জসনহাটি/০৬,  ন্দনীমহল, 

ডদঘডলয়া , ডদঘডলয়া , খুলনা - 

৯২২১

সংশ াড র্

খুলনা

1594 PD0352902

9572

21607 সুমন কুমা   াল প্রশযােয  নয়, নাডছ পু  , ২  নং 

কড লমুডন , কড লমুডন, 

 াইকগাছা,  াইকগাছা , খুলনা - 

৯২৮২

সংশ াড র্

খুলনা

1595 PD0352902

8094

21608 ডদদারুল ইসলাম জ খ বাডড়, মশহশ্ব  া া 

(নয়া াড়া), ওয়াি ত নং ০৩, 

কুশয়ট, জদৌলর্পু , জদৌলর্পু , 

খুলনা - ৯২০৩

সংশ াড র্

খুলনা

1596 PD0352902

4940

21609  না ান কুমা  দাস  শর্থ  বাো , জসনহাটী, 

জসনহাটী, জসনহাটী, ডদঘডলয়া, 

ডদঘডলয়া, খুলনা - ৯২২২

সংশ াড র্

খুলনা

1597 PD0352902

8906

21610  াহানা া ইয়াসডমন 

সুমনা

 ন্দনীমহল,  ন্দনীমহল, 

জসনহাটি/০৬,  ন্দনীমহল, 

ডদঘডলয়া , ডদঘডলয়া , খুলনা - 

৯২২১

সংশ াড র্



জেলা ক্র: নং আইডি
জ াল 

নম্ব 
প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

খুলনা

1598 PD0352902

9706

21611 ড মা খাতুন জেযাডর্ কমাড তয়াল জসন্টা  , ডব, 

৯৩, (৪র্থ ত র্লা) , মাডলবাগ 

জ ৌধু ী  াড়া, ২২ নং ওয়াি ত, 

ডখলগাঁও,  ামপু া,  ামপু া, 

সংশ াড র্

খুলনা

1599 PD0352902

4257

21612 সুডস্মর্া জদবনার্থ ডদ স্কাই  ট তহযাি এি কডিউটা  

জেডনং জসন্টা , ৪১০/৪১১ 

মুক্তবাংলা  ড ং কমশেক্স (৪র্থ ত 

র্লা), ডম পু -১, ঢাকা-

সংশ াড র্

খুলনা

1600 PD03529025

380

21613 জমাোঃ আলমগী  জহাশসন প্রশযােয নয়,  ন্দনীমহল, 

জসনহাটী ইউডনয়ন,  ন্দনীমহল, 

ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, খুলনা - 

৯২২১

সংশ াড র্

খুলনা

1601 PD0352902

7020

21614 প্রর্া  কুমা  দাস আলী  বাডড় ,  ন্দনীমহল, 

জসনহাটী/০৫,  ন্দনীমহল, 

ডদঘডলয়া , ডদঘডলয়া , খুলনা - 

৯২২১

সংশ াড র্

খুলনা

1602 PD03529022

120

21615 জমাোঃ ফড দু   হমান 

স দা 

  ন্দনীমহল ,  ন্দনীমহল , 

জসনহাটি/০৫,  ন্দনীমহল, 

ডদঘডলয়া , ডদঘডলয়া , খুলনা - 

৯২২১

সংশ াড র্

খুলনা

1603 PD0352902

7715

21616 জক. ওয়াডহদুজ্জামান খন্দকা  ডভলা , ৪৪/১৩, 

মুডি াড়া, মশহশ্ব  া া , ০১, 

কুশয়ট, জদৌলর্পু , জদৌলর্পু , 

খুলনা - ৯২০৩

সংশ াড র্

খুলনা

1604 PD0352902

7926

21617 জমাোঃ নাডহদ হাসান জগায়ালখালী জমইন জ াি, ১১৪/২, 

জগায়ালখালী , ০৯ নং ওয়াি ত, 

ডে.ড .ও, খাডল পু , খাডল পু , 

খুলনা - ৯০০০

সংশ াড র্

খুলনা

1605 PD0352902

9303

21618 সাডফয়া আক্তা  স্বপ্না প্রশযােয নয়,  ন্দনীমহল, গােী 

 াড়া, জসনহাটি/০৫,  ন্দনীমহল, 

ডদঘডলয়া, ডদঘডলয়া, খুলনা - 

৯২২১

সংশ াড র্

খুলনা

1606 PD03529025

130

21619 আবুল হা ান জ খ সাহস  াোপু  , সাহস  াোপু  , 

৯নং সাহস ইউডনয়ন, সাহস, 

ডুমুড য়া, ডুমুড য়া, খুলনা - ৯২৫০

সংশ াড র্


