
জেলা ক্রঃনঃ আইডি জ াল 

নম্ব 

প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

 ংপু 1 PD035290

69634

60001 জমাছাঃ আয়েশা ডিডিকা 

আশা

মন্ডল বাডি ,  াঙ্গামাটি  , ১৫ নং 

কাডবল্প ু, হলডিবাডি, পী গঞ্জ  , পী গঞ্জ  , 

 ংপু  - ৫৪৭০

নীলফামা ী 2 PD035290

65988

60002 জমাঃ িাডিদুল বা ী প্রয়যােয নয়, মাগু া মাষ্টা  পািা, মাগু া 

(৪ নং ওোি ত), মাগু া, ডকয়শা গঞ্জ, 

ডকয়শা গঞ্জ, নীলফামা ী - ৫৩২০

পাবনা 3 PD035290

69647

60003 জমাছাঃ শাডহনা া খাতুন উত্ত  পািা , চ  িাহাপু  , িাহাপু  , 

ডিোি িাহাপু  , ঈশ্ব িী , ঈশ্ব িী , 

পাবনা - ৬৬২০

ডি ােগঞ্জ 4 PD035290

67637

60004 জমাছাঃ শা ডমন খাতুন প্রযয়নঃ জমাঃ জ োউল কড ম (জেিা ), 

ডপএন্ডডি (জেয়নে ডবভাগ) ,ঢাকা ওোিা, 

ওোিা ভবন (৭মর্লা), রুম নং-৭১৬, ৯৮, 

কােী নেরুল ইিলাম এডভডনউ,

বড শাল 5 PD035290

67646

60005 র্াহাজুল জহায়িন িেল প্রযয়ন. জমাঃ মাসুম জ ো, িাটা এডি / 

কয়িাল সুপা ভাইো , ব্লক নং-২, কক্ষ 

নং-২৭ (৩ে র্লা), কায তক্রম ডবভাগ, 

পড কল্পনা মন্ত্রণালে, জমাহাম্মিপু  (িাব-

জপাস্ট অডফি: পড কল্পনা কডমশন চত্ব ), 

জশয় বাংলা নগ , জশয় বাংলা নগ , 
যয়শা 6 PD035290

612833

60006 এম.এ.  ােহান জহাডডং নং-২৭৩, বিয়চর্লা, ৮ নং 

হড হ নগ  ইউডনেন পড ষি, ডুমু খালী, 

মডন ামপু , মডন ামপু , যয়শা  - ৭৪৪০

ডিয়লট 7 PD035290

69100

60007 ফাহডমিা আক্তা প্রযয়ন: জমা: শাহাবুডিন , জিক্ট  নং-১৪, 

বািা নং-১২, জ াি নং-১৯, উত্ত া ময়িল 

টাউন , ইউডনেন -  হড  ামপু  , উত্ত া 

ময়িল টাউন , উত্ত া , উত্ত া , ডিয়লট - 

১২৩০

ডিয়লট 8 PD035290

67796

60008 ফা হানা আক্তা প্রযয়ন: জমা: শাহাবুডিন , জিক্ট  নং-১৪, 

বািা নং-১২, জ াি নং-১৯, উত্ত া ময়িল 

টাউন , ইউডনেন -  হড  ামপু  , উত্ত া 

ময়িল টাউন , উত্ত া , উত্ত া , ডিয়লট - 

১২৩০

ডি ােগঞ্জ 9 PD035290

613138

60009 জমাঃ আডেম উডিন নন্দলালপু  উত্ত  পািা  , নন্দলালপু  , 

জপা েনা, নন্দলালপু  , শাহোিপু  , 

শাহোিপু  , ডি ােগঞ্জ - ৬৭৭০

 ংপু 10 PD035290

69630

60010 জমাঃ হুমােন কডব মন্ডল বাডি ,  াঙ্গামাটি  , ১৫ নং 

কাডবল্প ু, হলডিবাডি, পী গঞ্জ  , পী গঞ্জ  , 

 ংপু  - ৫৪৭০

গণপ্রোর্ন্ত্রী বাংলায়িশ ি কা 

পড কল্পনা ডবভাগ

প্রশািন শাখা - ৩

ডবষেঃ জেিা  পয়ি ডনয়োয়গ  ডনডমত্ত প্রয়বশপয়ে  র্াডলকা 



জেলা ক্রঃনঃ আইডি জ াল 

নম্ব 

প্রার্থী  নাম বর্তমান ঠিকানা মন্তব্য

জফনী 11 PD035290

69298

60011 জমা: নাডি  হাডবব প্রযয়ন: জমা: জিডলম উল্ল্যাহ, ডনউ খাো 

অয়টাি, ৮ নং নর্থ ত ব্রক হল জ াি, 

বাংলাবাো , ঢাকা-১১০০, নর্থ ত ব্রক হল 

জ াি , ৩৭, ঢাকা িি  , জকার্াোলী , 

জকার্াোলী , জফনী - ১১০০

 ংপু 12 PD035290

66983

60012 জমাঃ জমার্ায়লব জহায়িন নাই, পূব ত খয়লো পডিম, 5নং খয়লো, 

খয়লো,  ংপু  িি ,  ংপু  িি ,  ংপু  -

 5410

 ংপু 13 PD035290

60837

60013 জমাঃ জময়হিী হািান প্রযয়ন- নােমুল ইিলাম, োফটিম্যান, জনৌ 

অপায় শান্স পড িপ্ত , জনৌবাডহনী িি  

িপ্ত , বনানী, বনানী, বনানী, বনানী,  ংপু  

- ১২১৩

িার্ক্ষী া 14 PD035290

612493

60014 পা ডমর্া োহান বািা: িপ্ন ডনলে, ৪/১ নাডে ঘাট জমইন 

জ াি, খুলনা।, র্থানাঃ জিানািাঙ্গা, খুলনা।, 

২৬, ডে.ডপ.ও, KHULNA, 

KHULNA, িার্ক্ষী া - ৯০০০

 ংপু 15 PD035290

611099

60015 মড েম জবগম বািা নঃ৫৪ ,জ াি নংঃ০১, ডনউ-শালবন, 

২৫,  ংপু  িি  , িি  , িি  ,  ংপু  - 

৫৪০০

 ংপু 16 PD035290

611281

60016 জমাঃ ডিফার্-ই-জমাবায়শ্ব প্রযয়ন-জমাঃ ডিফার্-ই-জমাবায়শ্ব , জেযাডর্ 

কমাডশ তোল জিন্টা , ডব-৯৩, মাডলবাগ 

জচৌধু ীপািা, ঢাকা-১২১৯, মাডলবাগ 

জচৌধু ীপািা, ২৩ নং ওোি ত, ডখলগাঁও, 

ডখলগাঁও, ডখলগাঁও,  ংপু  - ১২১৯
চাঁিপু 17 PD035290

62304

60017 জমাঃ োহাঙ্গী  আলম ডপ্রন্স ইর্যাডি ফযাশন, গােীপু  ম্যানিন, 

েেয়িবপু  বাো , গােীপু ।, েেয়িবপু , 

২৮, গােীপু , গােীপু  িি , গােীপু  

িি , চাঁিপু  - ১৭০০

ডকয়শা গঞ্জ 18 PD035290

67550

60018 কােীম  উডিন নিী  পাি (পূব ত ), কালাইহাটি , 

মাইেখাপন , নীলগঞ্জ , ডকয়শা গঞ্জ িি  , 

ডকয়শা গঞ্জ িি  , ডকয়শা গঞ্জ - ২৩০৩


