


বিটিআরআই এর ঊর্ধ্বতন স্বাস্থ্য কর্ বকতবা পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা। 
 

 

ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১০১ 

জনাি ডাাঃ রর্াাঃ কার্রুি আহসান 

বপতা: রর্াাঃ সার্ছুি ইসিার্ 

র্াতা: সাদহিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি:০১-১০-১৯৮১ 

িয়স:  ৩৮িছর  ৩র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: িহ্মীপুর 

 

িাসা ও সড়ক: ১০, ররাড-০৬ 

গ্রার্: রসক্টর-১০, উত্তরা 

ইউ: /ওয়াড ব: ০১ 

ডাকঘর: উত্তরা 

রপাস্টদকাড: ১২৩০ 

উপদজিা: উত্তরা পবির্ র্থানা 

রজিা: ঢাকা 

গ্রার্: উেয়পুর 

ইউ:দ ািাদকার্ ব 

ওয়াড ব: ০৯ 

ডাকঘর: িহ্মীধর পাড়া 

রপাস্টদকাড: ৩৮৭৮ 

উপদজিা: রার্গঞ্জ 

রজিা: িহ্মীপুর 

১০২ 

জনাি রর্াাঃ আবর্নুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ ইসর্াইি 

র্াতা:সাির্া 

জন্ম তাবরি: ০১-০৪-১৯৮২ 

িয়স:  ৩৭িছর  ৯র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী 

 

িাসা ও সড়ক: ৭৮/২ 

গ্রার্: এবর্িানা 

ওয়াড ব: ০৪ 

ডাকঘর: রিপুপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৮৬৫০ 

উপদজিা: কিাপাড়া 

রজিা: পটুয়ািািী 

িাসা ও সড়ক: ৭৮/২ 

গ্রার্: এবর্িানা 

ওয়াড ব: ০৪ 

ডাকঘর: রিপুপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৮৬৫০ 

উপদজিা: কিাপাড়া 

রজিা: পটুয়ািািী 

১০৩ 

জনাি রর্াাঃ সাদজদুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ লাঃফর রহর্ান র ৌধূরী 

র্াতা: বর্দসস রসবিনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি:০১-০১-১৯৮৩ 

িয়স:  ৩৭িছর  ১র্াস  ০বেন 

বনজ রজিা: নীিফার্ারী 

 

 

গ্রার্: নয়াদর্ািা 

ডাকঘর: সসয়েপুর 

উপদজিা: সসয়েপুর 

রজিা: নীিফার্ারী 

গ্রার্: নয়াদর্ািা 

ডাকঘর: সসয়েপুর 

উপদজিা: সসয়েপুর 

রজিা: নীিফার্ারী 

 

  



বিটিআরআই এর সিজ্ঞাবনক কর্ বকতবা (মৃবত্তকা বিজ্ঞান বি াগ) পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা 

 

ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

 

 

২০১ 

জনাি রর্া: আবতক আহাম্মে 

ফাত্তাহ 

বপতা: বিল্লুর রহর্ান 

র্াতা: রসবিনা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১২-০৫-১৯৯২ 

িয়স: ২৭িছর ০৮ র্াস ১৮  বেন 

বনজ রজিা: িগুড়া 

িাসা ও সড়ক: বপ-২/৫,বসব ি 

এবরদফান , গ্রার্: স্টাফ রকায়ার্ বার 

এয়ারদপার্ ব, ওয়াড ব: 

কাওিা,কুবর্ বদর্ািা, ডাকঘর: 

বিিদক্ষত, রপাস্টদকাড: ১২২৯, 

উপদজিা: উত্তরা,এয়ারদপার্ ব, 

রজিা: ঢাকা 

িাসা ও সড়ক:  র বকর পাড়া, 

গ্রার্: বনজ িরুর িাবড় 

ইউ: হার্দেরপুর, ডাকঘর: বনজ 

িিাইি, রপাস্টদকাড: 

৫৮৩০,উপদজিা: 

সাবকয়াকাবি, রজিা: িগুড়া 

২০২ 

জনাি রাদিয়া িাতুন 

বপতা: রর্া: েহীদুি ইসিার্ 

র্াতা: পারব ন রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৮-১০-১৯৯১ 

িয়স: ২৮ িছর ০৩র্াস ১২বেন 

বনজ রজিা: খুিনা 

িাসা ও সড়ক: আদয়ো আদকবড 

বিবডং,গ্রার্: ৪/১ কল্যাণপরু রর্ইন 

ররাড, ওয়াড ব: কল্যাণপুর, ডাকঘর: 

রর্াহাম্মেপুর এক্সদ ঞ্জ, 

রপাস্টদকাড: ১২০৭, উপদজিা: 

ঢাকা সের , রজিা: ঢাকা 

িাসা ওসড়ক:িাসা-৪৩, দ্রবেয়া 

সড়ক, গ্রার্: িবন বয়া, ওয়াড ব: -১, 

ডাকঘর: িবন বয়া, রপাস্টদকাড: 

৯২৫০, উপদজিা: ডুমুবরয়া, 

রজিা: খুিনা। 

২০৩ 

জনাি শু  োে 

বপতা: তপন োে 

র্াতা: সুবপ্রয়া োে 

জন্ম তাবরি:১০-০৮-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর ০৫ র্াস ২০ বেন 

বনজ রজিা:  ট্টগ্রার্ 

 

িাসা ও সড়ক: োহআিী 

বিবডং,৯৭/২, গ্রার্: পবির্ র্বনপুর, 

িায়তুি আর্ান র্সবজে,ওয়াড ব: 

১৩নং, ডাকঘর:  বর্রপুর-২, 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

রজিা: ঢাকা 

িাসা ও সড়ক: োতারার্ সড়ক, 

র ৌধূরীহার্, গ্রার্: োে পাড়া, 

ফদতয়ািাে, ওয়াড ব: ৩নং 

ব কনেন্ডী, ডাকঘর: 

ফদতয়ািাে, রপাস্টদকাড: 

৪৩৩৫, উপদজিা: হার্হাজারী, 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

২০৪ 

জনাি বপ্রয়াংকা রে সূ ী 

বপতা:  বপ্রয়দতাষ রে 

র্াতা: পল্লী শ্রী রে 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর ০০ র্াস ০৫ বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা 

 

িাসা ও সড়ক: ৩/১/এ, গ্রার্: 

র্ায়াকানন, ডাকঘর: িাসাদিা, 

রপাস্টদকাড: ১২১৪, উপদজিা: 

সবুজিাগ, রজিা: ঢাকা 

িাসা ও সড়ক: ৩/১/এ, গ্রার্: 

র্ায়াকানন, ডাকঘর: িাসাদিা, 

রপাস্টদকাড: ১২১৪ 

উপদজিা: সবুজিাগ, রজিা: 

ঢাকা 

২০৫ 

জনাি রাহাতুি ইসিার্ 

বপতা: রবকবুি ইসিার্ 

র্াতা: আদনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি:২৫-০৭-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর ০৫র্াস ২২ বেন 

বনজ রজিা: কুবর্ল্লা 

 

িাসা ও সড়ক: ২৬/১ র্দনশ্বর ররাড 

গ্রার্: বজগাতিা, ওয়াড ব: ১৪ নম্বর 

ওয়াড ব, ডাকঘর: বজগাতিা, 

রপাস্টদকাড: ১২০৯, উপদজিা: 

হাজারীিাগ, রজিা: ঢাকা 

িাসা ও সড়ক: র্জুর্োর িাবড়, 

গ্রার্: র্ধ্য  াঁেপুর, ওয়াড ব: ৭নং 

িাকসার্ পূি ব, ডাকঘর: 

রডার্িাবড়য়া, রপাস্টদকাড: 

২৫৭০, উপদজিা: িাকসার্, 

রজিা: কুবর্ল্লা 

২০৬ 

জনাি এই . এর্.োহ আির্ 

বপতা: রর্া: রেদিায়ার রহাদসন 

র্াতা: কবহনুর রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০২-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর ১১ র্াস ২০ বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা 

 

িাসা ও সড়ক: ৪১/১২,ব্লক-

বস,দরাড-৪, গ্রার্:  াঁে হাউবজং, 

ওয়াড ব: ৩৩নং, ডাকঘর: 

রর্াহাম্মেপুর, রপাস্টদকাড: ১২০৭, 

উপদজিা: রর্াহাম্মেপুর, রজিা: 

ঢাকা। 

িাসা ও সড়ক: প্লর্ -১৯,এব বনউ -১,ব্লি-বি, 

গ্রার্:  বির্া র্দডি র্াউন 

ওয়াড ব: ৩৩নং ওয়াড ব, ডাকঘর: 

রর্াহাম্মেপরু, রপাস্টদকাড: 

১২০৭, উপদজিা: 

রর্াহাম্মেপুর, রজিা: ঢাকা। 

২০৭ 

জনাি সসকত রহাদসন 

বপতা: রর্া: র্বহদুর রহর্ান 

র্াতা: রবহর্া রহর্ান 

জন্ম তাবরি: ২৮-১০-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর ০৩  র্াস ০২ বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ 

 

গ্রার্: ২২৭/বস, ইউ: ফজলি হক 

হি, ডাকঘর: িাংিাদেে কৃবষ 

বিশ্ববিদ্যািয়, রজিা:  র্য়সনবসংহ 

গ্রার্: বঘওর, ইউ: সাটুবরয়া, 

ডাকঘর:  সাটুবরয়া, 

রপাস্টদকাড: ১৮১০, উপদজিা: 

সাটুবরয়া, রজিা: র্াবনকগঞ্জ 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২০৮ 

জনাি র ৌধূরী রাইফ আহাদম্মে 

বপতা: শ্রী সুবনি কুর্ার সাহা 

র্াতা:দজাসনা রানী সাহা 

জন্ম তাবরি:০৭-১১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর ০২র্াস ২৩বেন 

বনজ রজিা: চুয়াডাঙ্গা 

 

 

িাসা ও সড়ক:আদয়ো আদকবড 

বিবডং  

গ্রার্: ৪/১, কল্যাণপুর রর্ইন ররাড 

ইউ: কল্যাণপুর 

ডাকঘর: রর্াহাম্মেপুর এক্সদ ঞ্জ 

রপাস্টদকাড:১২০৭  

উপদজিা: ঢাকা সের 

রজিা:  ঢাকা 

িাসা ও সড়ক: স্কুি পাড়া সড়ক 

গ্রার্: স্কুি পাড়া 

ইউ: তািতিা 

ডাকঘর: চুয়াডাঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৭২০০ 

উপদজিা: চুয়াডাঙ্গা রপৌরস া 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা 

২০৯ 

জনাি রর্াাঃ সািাওয়াত রহাদসন 

সসকত 

বপতা: মৃত আিী আেরাফ 

র্াতা: োবহনা রিওয়া 

জন্ম তাবরি: ১০-০৮-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর ০৯ র্াস২০ বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ  

 

িাসা ও সড়ক: িীর  দ্রঘার্ 

গ্রার্:  দ্রঘার্ 

ওয়াড ব:  দ্রঘার্ 

ডাকঘর: িাজার  দ্রঘার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ 

িাসা ও সড়ক: িীর  দ্রঘার্ 

গ্রার্:  দ্রঘার্ 

ওয়াড ব:  দ্রঘার্ 

ডাকঘর: িাজার  দ্রঘার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ 

২১০ 

জনাি ফারজাহান আক্তার 

বপতা: রর্া: েবফকুি ইসিার্ 

র্াতা: রাদহনা আক্তার 

জন্ম তাবরি:০১-০৩-১৯৯০ 

িয়স: ২৯িছর ১০ র্াস২৯ বেন 

বনজ রজিা:  ট্টগ্রার্ 

 

িাসা ও সড়ক: িাসা নং-৫, এ ই 

র্ারনাি আগাক্ট মুন, গ্রার্:  িনগর 

রসাসাইটি, রর্ক্সর্াইি, ওয়াড ব: ২নং 

জািািিাে ওয়াড ব, ডাকঘর: 

 ট্টগ্রার্ পবিদর্কবনক ইনবস্ট: 

রপাস্টদকাড: ৪২০৯, উপদজিা: 

িাদয়বজে রিাস্তার্ী, রজিা:  ট্টগ্রার্ 

িাসা ও সড়ক: িাসা নং-৫, এ 

ই র্ারনাি আগাক্ট মুন, গ্রার্: 

 িনগর রসাসাইটি, রর্ক্সর্াইি, 

ওয়াড ব: ২নং জািািিাে ওয়াড ব, 

ডাকঘর:  ট্টগ্রার্ পবিদর্কবনক 

ইনবস্ট: রপাস্টদকাড: ৪২০৯, 

উপদজিা: িাদয়বজে রিাস্তার্ী, 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

২১১ 

জনাি  রর্াহাম্মে সাইফুি ইসিার্ 

বপতা: িবেউি আির্ 

র্াতা:আদর্না রিগর্ 

জন্ম তাবরি:২৫-০৪-১৯৯২ 

িয়স: ২৭িছর ০৯ র্াস ০৫বেন 

বনজ রজিা:  ট্টগ্রার্ 

 

 

িাসা ও সড়ক: রহাাঃনং-

৭৫১,আর্ানত আিী মুন্সী সড়ক 

গ্রার্: উত্তর র্ীদররিীি 

ওয়াড ব: ৮নং 

ডাকঘর: হার্হাজারী 

রপাস্টদকাড: ৪৩৩০ 

উপদজিা:  হার্হাজারী 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

িাসা ও সড়ক: রহাাঃনং-

৭৫১,আর্ানত আিী মুন্সী সড়ক 

গ্রার্: উত্তর র্ীদররিীি 

ওয়াড ব: ৮নং 

ডাকঘর: হার্হাজারী 

রপাস্টদকাড: ৪৩৩০ 

উপদজিা:  হার্হাজারী 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

২১২ 

জনাি:  রর্া: রজানাদয়ত 

বপতা: রর্া: ইসাবছন 

র্াতা: হাবির্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৫-১১-১৯৯০ 

িয়স: ২৯িছর ০১র্াস ১১বেন 

বনজ রজিা: র ািা 

 

 

িাসা ও সড়ক:  তালোর 

িাবড়,হবিগঞ্জ 

গ্রার্:  রকািা াঁে 

ওয়াড ব: নং-৯, ধিীদগৌরনগর 

ডাকঘর:  িািদর্াহন 

রপাস্টদকাড: ৮৩৩০ 

উপদজিা: িািদর্াহন 

রজিা:  র ািা 

িাসা ও সড়ক:  তালোর 

িাবড়,হবিগঞ্জ 

গ্রার্:  রকািা াঁে 

ওয়াড ব: নং-৯, ধিীদগৌরনগর 

ডাকঘর:  িািদর্াহন 

রপাস্টদকাড: ৮৩৩০ 

উপদজিা: িািদর্াহন 

রজিা:  র ািা 

২১৩ 

জনাি:  পূজা বিশ্বাস 

বপতা:  সু াস  ি বিশ্বাস 

র্াতা: পূবণ বর্া বিশ্বাস 

জন্ম তাবরি: ২৬-১২-১৯৯৩ 

িয়স: ২৬িছর ০১র্াস০৪বেন 

বনজ রজিা: খুিনা 

 

 

 

 

িাসা ও সড়ক: ১২৮/১, রেদরিাংিা 

ররাড 

গ্রার্: পূি ব রাদয়র িাজার 

ডাকঘর: ধানর্বন্ড  

রপাস্টদকাড: ঢাকা-১২০৯ 

উপদজিা:  

রজিা: ঢাকা 

িাসা ও সড়ক: বিশ্বাস িাড়ী 

গ্রার্: নগরশ্রীরার্পুর 

ওয়াড ব:১নং হবর ািী  

ডাকঘর: কবপিমুবন 

রপাস্টদকাড: ২৮২ 

উপদজিা: পাইকগাছা 

রজিা: খুিনা 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২১৪ 

জনাি:দর্া: আবু রহনা রর্াস্তফা 

কার্াি 

বপতা: রর্া: রর্াফাজ্জি রহাদসন 

র্াতা: রর্াছা: র্র্তাজ রহাদসন 

জন্ম তাবরি: ১১-০৩-১৯৯০ 

িয়স: ২৯িছর ১০র্াস ১৯বেন 

বনজ রজিা: পািনা 

 

িাসা ও সড়ক: ক-১০/১ ওদয়স্টান ব 

জাহানারা, গ্রার্: ফ্ল্যার্ নংবি-২(৩য় 

তিা), নাসবরন, বর্ন্টু সড়ক, 

রজায়ার োহারা িাজার ওবিপাড়া 

ডাকঘর: বিিদক্ষত 

রপাস্টদকাড: ১২২৯ 

উপদজিা:  ার্ারা 

রজিা: ঢাকা 

িাসা ও সড়ক:  

গ্রার্: কাবেয়ািাড়ী 

ইউ: রতাপাোহ 

ওয়াড ব:  

ডাকঘর: নাবড়য়া সোই 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা 

২১৫ 

জনাি: িাইজ আহদর্ে  

বপতা: রর্া: ইদ্ বরস আিী 

র্াতা: রহাসদন আরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৭-১৯৯০ 

িয়স: ২৯িছর ০৬র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি 

 

িাসা ও সড়ক: ২৫২/১(৩য় 

তিা),দকাড নং: ০৪, গ্রার্: েবক্ষণ 

রগাড়ান, োবিপুর, ওয়াড ব: ০২ 

ডাকঘর: বিিগাঁও, রপাস্টদকাড: 

১২০৯, উপদজিা: বিিগাঁও, রজিা: 

ঢাকা 

গ্রার্: র্ধ্যকরনা, ইউ:জামুবরয়া 

ডাকঘর: ঘার্াইি, রপাস্টদকাড: 

১৯৮০, উপদজিা: ঘার্াইি, 

রজিা: র্াংগাইি 

২১৬ 

জনাি:  আবু রায়হান বর্থুন 

বপতা: িারাফ হুদসন 

র্াতা: রবহর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ৩০-১০-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর ০৩ র্াস ০১বেন 

বনজ রজিা:র্য়র্নবসংহ 

 

িাসা ও সড়ক: ৩২২,বি 

গ্রার্: েহীে োর্সুি হক হি 

ইউ: িাংিাদেে কৃবষ বিশ্ববিদ্যািয় 

ডাকঘর: িাকৃবি 

রপাস্টদকাড: ২২০২ 

উপদজিা: সের 

রজিা: র্য়র্নবসংহ 

িাসা ও সড়ক: ৪নং ওয়াড ব 

গ্রার্: সানকী াঙ্গা 

ইউ: রর্াক্ষপুর 

ডাকঘর: সানকী াঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ২২২০ 

উপদজিা: বিোি 

রজিা: র্য়র্নবসংহ 

২১৭ 

জনাি র্াকসুদুর রহর্ান আবসফ 

বপতা: রর্া: ওর্র ফারুক 

র্াতা:দফরোউস রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৪-০১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৯িছর ০০ র্াস ২৬ বেন 

বনজ রজিা: িক্ষীপুর 

 

িাসা ও সড়ক: c/o রর্া: তাদরক 

রবেে, গ্রার্: বপিিানা 

ররাড,মুরােপুর, ইউ: ৮নং 

শুিকিহর, ডাকঘর: আবর্ন জুর্ 

বর্িস, রপাস্টদকাড: ৪২১১, 

উপদজিা: পাঁিাইে, রজিা:  

 ট্টগ্রার্। 

িাসা ও সড়ক: ৭৮৩, আিদুি 

গফুর হাওিাোর িাড়ী, গ্রার্: 

 র ফি কন, ইউ: রফিকন  

ওয়াড ব: ওয়াড ব নং -৩, ডাকঘর: 

হাবজরহার্, রপাস্টদকাড: ৩৭৩১ 

উপদজিা: কর্িনগর, রজিা: 

িক্ষীপুর 

২১৮ 

জনাি বনপা োে 

বপতা: অবর্য়ন োে 

র্াতা: বরক্তা োে 

জন্ম তাবরি: ১২-০২-১৯৯২ 

িয়স: ২৭িছর ১১র্াস১৮ বেন 

বনজ রজিা: ট্টগ্রার্  

 

িাসা ও সড়ক: ১১৯, রার্কৃষ্ণ 

বর্েন রিইন, সুপ্র া, ২য় তিা  

গ্রার্: ২১৯, জার্াি িান 

ডাকঘর: সের 

রপাস্টদকাড: ৪০০০ 

উপদজিা: রকাদতায়ািী 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

িাসা ও সড়ক:  

গ্রার্: গুনক 

ডাকঘর: কুটির জটি 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: রসানাগাজী 

রজিা: রফনী 

২১৯ 

জনাি ফকরুি কবির 

বপতা: রর্া: জয়নাি আদিবেন 

র্াতা: আদয়ো আদিবেন 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৮িছর০০র্াস ০৪ বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাসা ও সড়ক: ি-৮২/১৫ বি, 

বিিদক্ষত 

গ্রার্: তাদির রর্ক 

ওয়াড ব: ১৭ 

ডাকঘর: বিিদক্ষত িাজার  

রপাস্টদকাড:১২২৯ 

উপদজিা: বিিদক্ষত 

রজিা: ঢাকা 

িাসা ও সড়ক: ি-৮২/১৫ বি, 

বিিদক্ষত 

গ্রার্: তাদির রর্ক 

ওয়াড ব: ১৭ 

ডাকঘর: বিিদক্ষত িাজার  

রপাস্টদকাড:১২২৯ 

উপদজিা: বিিদক্ষত 

রজিা: ঢাকা:  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২২০ 

জনাি রর্া: আিী আহসান ভ ূঁইয়া 

বপতা: হাজী রর্া: োহাজাহান 

ভ ূঁইয়া  

র্াতা: বপয়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৬-০৪-১৯৯৩ 

িয়স: ২৬িছর ০৯ র্াস ১৪বেন 

বনজ রজিা: ব্রাম্মণিাবড়য়া 

 

িাসা ও সড়ক: ৬নং আর,বঘ, া ব 

ররাড 

গ্রার্: বফবরঙ্গী িাজার 

ওয়াড ব: ওয়বড ব নং ৩৩ 

ডাকঘর: বজ,বপ,ও 

রপাস্টদকাড: ৪০০০ 

উপদজিা: রকাদতায়ািী 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

িাসা ও সড়ক: িড় িাড়ী 

গ্রার্: িাদড়রা 

ইউ: োঃ িাদেরা 

ডাকঘর: িাদড়রা 

রপাস্টদকাড: ৩৪৬০ 

উপদজিা: কসিা 

রজিা: ব্রাম্মণিাড়ীয়া 

২২১ 

জনাি মুসবফকা রহর্ান রর্ৌবরন 

বপতা: রর্া: র্াহবুবুর রহর্ান 

র্াতা: ররাজী রহর্ান 

জন্ম তাবরি: ২৮-১১-১৯৯৫ 

িয়স: ২৪িছর ০১র্াস ২৮ বেন 

বনজ রজিা: রগাপািগঞ্জ 

 

িাসা ও সড়ক:  িাসা নং ১৭৪ 

গ্রার্: র্ধ্যডাঙ্গা,ক্রস ররাড 

ওয়াড ব: ৩নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: রেৌিতপুর 

রপাস্টদকাড: ৯২০২ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: খুিনা 

িাসা ও সড়ক: র্হানাগ 

গ্রার্: র্হানাগ 

ইউ: কাবেয়ানী 

ডাকঘর: সজাইি 

রপাস্টদকাড: ৮১৩০  

উপদজিা: কাবেয়ানী 

রজিা: রগাপািগঞ্জ 

২২২ 

জনাি রর্দহেী হাসান 

বপতা: জয়নাি আদিেীন 

র্াতা: হাবিিা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১৫-১০-১৯৯৪ 

িয়স: ২৫িছর ০২র্াস ১৯বেন 

বনজ রজিা: নারায়ণগঞ্জ 

 

 

িাসা ও সড়ক:  

গ্রার্:  াদয়িা 

ইউ: ভুিতা 

ডাকঘর: ভুিতা 

রপাস্টদকাড: ১৪৬২ 

উপদজিা: রুপগঞ্জ 

রজিা: নারায়ণগঞ্জ 

িাসা ও সড়ক:  

গ্রার্:  াদয়িা 

ইউ: ভুিতা 

ডাকঘর: ভুিতা 

রপাস্টদকাড: ১৪৬২ 

উপদজিা: রুপগঞ্জ 

রজিা: নারায়ণগঞ্জ 

২২৩ 

জনাি রর্া: কার্রুজ্জার্ান 

বপতা: রর্া: বর্জানুর রহর্ান 

র্াতা: রর্াছা: কবহনুর রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০২-১৯৯২ 

িয়স: ২৭িছর ১১র্াস ২০বেন 

বনজ রজিা: িগুড়া 

 

 

িাসা ও সড়ক: িাবড় নং ৩০২ 

গ্রার্:  ককানু 

ইউ: আর্মুি 

ডাকঘর: আবিয়ারহার্  

রপাস্টদকাড:৫৮১০ 

উপদজিা: বেিগঞ্জ 

রজিা: িগুড়া 

িাসা ও সড়ক: িাবড় নং ৩০২ 

গ্রার্:  ককানু 

ইউ: আর্মুি 

ডাকঘর: আবিয়ারহার্  

রপাস্টদকাড:৫৮১০ 

উপদজিা: বেিগঞ্জ 

রজিা: িগুড়া 

২২৪ 

জনাি র্াহামুে হাসান বপ্রন্স 

বপতা: রর্দহেী হাসান 

র্াতা: োহীনুর রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০১-১৯৯৪ 

িয়স: ২৬িছর ০০র্াস ১৫বেন 

বনজ রজিা: িবরোি 

 

 

িাসা ও সড়ক: প্রযদনাঃ োবহনুন 

রিগর্, বসবনয়র বেবক্ষকা,  

গ্রার্: বিএর্ স্কুি,কাবিিাবড় ররাড 

ওয়াড ব: ১৮ 

ডাকঘর: িবরোি 

রপাস্টদকাড: ৮২০০ 

উপদজিা: িবরোি সের 

রজিা: িবরোি 

িাসা ও সড়ক: প্রযদন: রর্দহেী 

হাসান 

গ্রার্: গনপাড়া 

ওয়াড ব: ৩০ 

ডাকঘর: গনপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৮২০৫ 

উপদজিা: িবরোি সের 

রজিা: িবরোি 

  



বিটিআরআই এর সিজ্ঞাবনক কর্ বকতবা (উবিে বিজ্ঞান বি াগ) পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা 

 

ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৩০১ 

জনাি র্াইনুি উবিন 

বপতা: রেি র্বনর উবিন 

র্াতা: কবরমুদেছা 

জন্ম তাবরি: ৩১/১২/১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬ িছর ১ র্াস ০০ বেন 

বনজ রজিা: বসদির্। 

িাসা ও সড়ক: ৭/বি, অবনি 

র্াওয়ার, রধাপা বেঘীর পাড়, 

রজি ররাড, বসদির্-৩১০০।   

িাসা ও সড়ক:উত্তর 

কানাইদেেী, গ্রার্: উত্তর 

কানাইদেেী, ইউ: ইসিার্পুর 

ডাকঘর: ইসিার্পুর, 

রপাস্টদকাড: ৩১২২,উপদজিা: 

কর্িগঞ্জ,দজিা: বসদির্ 

৩০২ 

জনাি রর্াহাম্মে জবহরুি হক  

বপতা: রর্াহাম্মে এনামুি হক 

র্াতা: রফরদেৌস আরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১/১১/১৯৯০ 

িয়স: ২৯ িছর ০২ র্াস ০৪ বেন 

বনজ রজিা: রফনী 

 

িাসা ও সড়ক:  

গ্রার্: িংিা  া িাগান 

ইউ: ৯নং টিিাগাঁও 

ডাকঘর: িংিা 

রপাস্টদকাড: ৩২৩২ 

উপদজিা: কুিাউড়া 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

িাসা ও সড়ক:  

গ্রার্: রনয়াজপুর 

ইউ: ৮ নং জয়িস্কর 

ডাকঘর: বছদিাবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৩৯২২ 

উপদজিা: োগনভ ূঁইয়া 

রজিা: রফনী 

৩০৩ 

জনাি রর্া. তাদরক আহাদম্মে 

বপতা: রর্া. হাবফজুর রহর্ান 

র্াতা: রর্াছা. পার ীন আক্তার 

জন্ম তাবরি: ২৪/০২/১৯৯৩ 

িয়স: ২৬ িছর ১০ র্াস ১৩ বেন 

বনজ রজিা: ব্রাহ্মণিাবড়য়া। 

 

িাসা ও সড়ক: ৭৪০  

গ্রার্: র্ধ্যপাড়া, (জুবিবি 

ররাড), ইউ:০৫,ডাকঘর: 

ব্রাহ্মণিাড়ীয়া সের, 

রপাস্টদকাড: ৩৪০০, 

উপদজিা: ব্রাহ্মণিাড়ীয়া, 

রজিা: ব্রাহ্মণিাড়ীয়া। 

গ্রার্: হাতুরা িাড়ী 

ইউ: ০৫ 

ডাকঘর: হাতুরা িাড়ী  

রপাস্টদকাড: ৩৪৬০ 

উপদজিা: কসিা 

রজিা: ব্রাহ্মণিাড়ীয়া 

৩০৪ 

জনাি রাহুি কুর্ার োস 

বপতা: বনর্ বি কুর্ার োস 

র্াতা: শ্যার্িী রানী োস 

জন্ম তাবরি: ০১/০১/১৯৯৫ 

িয়স: ২৫ িছর ০০ র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা: বেনাজপুর 

 

গ্রার্: গছাহার 

ইউ: ১২ নং আদিাবকবডবহ 

ডাকঘর: রানীরিির 

রপাস্টদকাড: ৫২৪০ 

উপদজিা: ব বররিির 

রজিা: বেনাজপুর। 

গ্রার্: গছাহার 

ইউ: ১২ নং আদিাবকবডবহ 

ডাকঘর: রানীরিির 

রপাস্টদকাড: ৫২৪০ 

উপদজিা: ব বররিির 

রজিা: বেনাজপুর। 

৩০৫ 

জনাি নবর্তা োস 

বপতা: পদরে  ি োস 

র্াতা: কল্পনা োস 

জন্ম তাবরি: ১৪/০৬/১৯৯০ 

িয়স: ২৯ িছর ০৭ র্াস ১৬ বেন 

বনজ রজিা: ফবরেপুর। 

 

গ্রার্: রো ারার্পুর 

ডাকঘর: শ্রীঅঙ্গন 

রপাস্টদকাড: ৭৮০৪ 

উপদজিা: ফবরেপুর সের 

রজিা: ফবরেপুর। 

গ্রার্: রো ারার্পুর 

ডাকঘর: শ্রীঅঙ্গন 

রপাস্টদকাড: ৭৮০৪ 

উপদজিা: ফবরেপুর সের 

রজিা: ফবরেপুর। 

৩০৬ 

জনাি ইর্ন সূিধর 

বপতা: সু াষ সূিধর 

র্াতা: রজযাৎস্না সূিধর 

জন্ম তাবরি: ০২/০৮/১৯৯৩ 

িয়স: ২৬ িছর ০৫ র্াস ২৮ বেন 

বনজ রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

 

িাসা ও সড়ক: ২৫৫ 

গ্রার্: উত্তর  াড়াউড়া 

ইউ/ ওয়াড ব: ৩নং ইউবনয়ন  

ডাকঘর: শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

িাসা ও সড়ক: ২৫৫ 

গ্রার্: উত্তর  াড়াউড়া 

ইউ/ ওয়াড ব: ৩নং ইউবনয়ন  

ডাকঘর: শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

৩০৭ 

জনাি রর্ৌসুর্ী ের্ বা 

বপতা: রেদিি কুর্ার ের্ বা 

র্াতা: অ বনা রানী ের্ বা 

জন্ম তাবরি: ০১/০১/১৯৯৪ 

িয়স: ২৬ িছর ০১ র্াস ০০ বেন 

বনজ রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

 

িাসা ও সড়ক: ০১ 

গ্রার্: হবরনাকাবি 

ইউ:/ওয়াড ব: ৬ নং আবেদপ্রান  

ডাকঘর: সাতগাঁও 

রপাস্টদকাড: ৩২১৪ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

িাসা ও সড়ক: ০১ 

গ্রার্: হবরনাকাবি 

ইউ:/ওয়াড ব: ৬ নং আবেদপ্রান  

ডাকঘর: সাতগাঁও 

রপাস্টদকাড: ৩২১৪ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৩০৮ 

জনাি তান ীর আহদর্ে 

বপতা: রর্া: েবফউল্লাহ্ 

র্াতা: বেবরনা পার ীন 

জন্ম তাবরি: ৩০/০৫/১৯৯২ 

িয়স: ২৭ িছর ০৮ র্াস ০০ বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

গ্রার্: হবরণাপাই  

ইউ:/ওয়াড ব: ০৯নং  

ডাকঘর: ফুিদকা া 

রপাস্টদকাড: ২০১২ 

উপদজিা: রর্িািহ 

রজিা: জার্ািপুর। 

গ্রার্: হবরণাপাই  

ইউ:/ওয়াড ব: ০৯নং  

ডাকঘর: ফুিদকা া 

রপাস্টদকাড: ২০১২ 

উপদজিা: রর্িািহ 

রজিা: জার্ািপুর। 

৩০৯ 

জনাি রর্া: রগািার্ বকিবরয়া 

বপতা: রর্া: আব্দুর রাজ্জাক 

র্াতা: কার্রুন নাহার 

জন্ম তাবরি: ০১/০১/১৯৯৩ 

িয়স: ২৭ িছর ০০ র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা: বেনাজপুর। 

 

গ্রার্: হাবিিপুর (রার্পুরা)  

ইউ:/ওয়াড ব: ০৬  

ডাকঘর: বিরার্পুর 

রপাস্টদকাড: ৫২৬৬ 

উপদজিা: বিরার্পুর 

রজিা: বেনাজপুর। 

গ্রার্: হাবিিপুর (রার্পুরা)  

ইউ:/ওয়াড ব: ০৬  

ডাকঘর: বিরার্পুর 

রপাস্টদকাড: ৫২৬৬ 

উপদজিা: বিরার্পুর 

রজিা: বেনাজপুর। 

৩১০ 

জনাি সজীি রুদ্র 

বপতা: সাধন রুদ্র 

র্াতা: বেিা রুদ্র 

জন্ম তাবরি: ১৫/০১/১৯৯২ 

িয়স: ২৮ িছর ০০ র্াস ১৫ বেন 

বনজ রজিা:  ট্টগ্রার্। 

 

িাসা ও সড়ক: রহাবডং নং 

০২৫৯ , গ্রার্: ফদতপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং  

ডাকঘর: র্েনহার্ 

রপাস্টদকাড: ৪৩৩০ 

উপদজিা: হার্হাজারী 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

িাসা ও সড়ক: রহাবডং নং 

০২৫৯, গ্রার্: ফদতপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং  

ডাকঘর: র্েনহার্ 

রপাস্টদকাড: ৪৩৩০ 

উপদজিা: হার্হাজারী 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

৩১১ 

জনাি র্বনর রহাদসন 

বপতা: আব্দুি িাদিক 

র্াতা: তুরজাউন রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫/০২/১৯৯১ 

িয়স: ২৮ িছর ১১ র্াস ১৫ বেন 

বনজ রজিা: সুনার্গঞ্জ। 

 

গ্রার্: র্বল্লকপুর  

ডাকঘর:  ীর্িািী  

রপাস্টদকাড: ৩০২০ 

উপদজিা: জার্ািগঞ্জ 

রজিা: সুনার্গঞ্জ। 

গ্রার্: র্বল্লকপুর  

ডাকঘর:  ীর্িািী  

রপাস্টদকাড: ৩০২০ 

উপদজিা: জার্ািগঞ্জ 

রজিা: সুনার্গঞ্জ। 

৩১২ 

জনাি রসবিনা আক্তার বিপা 

বপতা: আকতার কার্াি 

র্াতা: রকাবহনুর রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১/০১/১৯৯৪ 

িয়স: ২৬ িছর ০০ র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা: রাংগার্াটি। 

 

 

িাসা ও সড়ক: রহাবডং-৪৯০, 

আক্তার কার্াদির িাড়ী  

গ্রার্: কাউিািী, কচুিািী 

ইউ:/ওয়াড ব: ১নং ঘাঘড়া 

ডাকঘর: কর্িপবত 

রপাস্টদকাড: ৪৫১০ 

উপদজিা: কাউিািী 

রজিা: রাংগার্াটি। 

িাসা ও সড়ক: রহাবডং-৪৯০, 

আক্তার কার্াদির িাড়ী  

গ্রার্: কাউিািী, কচুিািী 

ইউ:/ওয়াড ব: ১নং ঘাঘড়া 

ডাকঘর: কর্িপবত 

রপাস্টদকাড: ৪৫১০ 

উপদজিা: কাউিািী 

রজিা: রাংগার্াটি। 

৩১৩ 

জনাি রর্া: আবসফ ইকিাি 

বপতা: রর্া: আিতাফ আিী 

র্াতা: রর্াছা: িাদিো আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০১/০৩/১৯৯১ 

িয়স: ২৮ িছর ১০ র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা: িগুড়া। 

ফ্ল্যার্ নং-ই-৪, রহাবডং-৮৫ 

র্ঙ্গী কদিজ রগর্ ররাড 

কাঁ া িাজার র্ধ্য আউ পাড়া 

ওয়াড ব নং-৫৪, বনোত নগর 

র্ঙ্গী, গাজীপুর-১৭১১। 

িাসা ও সড়ক: রহাবডং-

০১২৭০০, েহরতিা ররাড, 

গ্রার্: দুপ াঁব য়া রর্ইি 

িাসষ্ট্যান্ড, ইউ/ওয়াড ব: ৪নং, 

ডাকঘর: দুপ াঁব য়া, 

রপাস্টদকাড: ৫৮৮০, 

উপদজিা: দুপ াঁব য়া, রজিা: 

িগুড়া। 

৩১৪ 

জনাি বপ্রয়াংকা  ট্ট ার্য্ব 

বপতা: বিশ্ববজৎ  ট্ট ার্য্ব 

র্াতা: অবপ বত  ট্ট ার্য্ব 

জন্ম তাবরি: ০১/১০/১৯৯০ 

িয়স: ২৯ িছর ০৩ র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা: বসদির্। 

িাসা ও সড়ক: ১৪২ 

গ্রার্: র্াগুড়া 

ইউ/ওয়াড ব: ৪নং 

ডাকঘর: কুিাউড়া 

রপাস্টদকাড: ৩২৩০ 

উপদজিা: কুিাউড়া 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

িাসা ও সড়ক: পুষ্পায়ন-৯২ 

গ্রার্: রসনাপাড়া, বেিগঞ্জ 

ইউ/ওয়াড ব: ২০ নং 

ডাকঘর: বসদির্ 

রপাস্টদকাড: ৩১০০ 

উপদজিা: বসদির্ সের 

রজিা: বসদির্। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৩১৫ 

জনাি রর্া: েওকত রহাদসন 

বপতা: রর্া: আদনায়ার রহাদসন 

র্াতা: োহানা আদনায়ার 

জন্ম তাবরি: ০৮/০৬/১৯৯১ 

িয়স: ২৮ িছর ০৭ র্াস ২২ বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

 

 

িাসা ও সড়ক: রর্া: আের্ 

আিী (র্াষ্ট্ার িাড়ী) 

গ্রার্: েোনী 

ইউ/ওয়াড ব: জয়র্ন্টপ 

ডাকঘর: জয়র্ন্টপ 

রপাস্টদকাড: ১৮২২ 

উপদজিা: বসংগাইর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

িাসা ও সড়ক: িা ল আকি 

িাবড় 

গ্রার্: পিােগড় 

ইউ/ওয়াড ব: ১১ নং 

ডাকঘর: জার্ািপুর  

রপাস্টদকাড: ২০০০ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর। 

৩১৬ 

জনাি তাহবর্না পার ীন রুবর্ 

বপতা: রর্া: রগািার্ বকিবরয়া ভ ূঁঞা 

র্াতা: জুদিিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৮/০৮/১৯৯১ 

িয়স: ২৮ িছর ০৭ র্াস ২০ বেন 

বনজ রজিা: রফনী। 

র্া ম্যানেন, ৯৬ োবিধারা 

আ/এ, ফনী সের, রফনী-

৩৯০০। 

িাসা ও সড়ক: আজগর আিী 

ভঞা িাড়ী, গ্রার্: র্ধ্যর্ র্টুয়া 

ইউ/ওয়াড ব: ৮ নং, ডাকঘর: 

ছাগিনাইয়া, রপাস্টদকাড: 

৩৯১০, উপদজিা: 

ছাগিনাইয়া, রজিা: রফনী। 

৩১৭ 

জনাি আব্দুল্লাহ্-আি-কাইয়ুর্ 

বপতা: রর্া: আব্দুি আবজজ 

র্াতা: রর্াছা: রসবিনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৫/০৬/১৯৯৫ 

িয়স: ২৪ িছর ০৭ র্াস ১৫ বেন 

বনজ রজিা: বিনাইেহ। 

 

রুর্-২১৪ (রবফক) 

অর্র একুদে হি 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যািয় 

কাজবন হি, রর্না 

ঢাকা-১০০০। 

িাসা ও সড়ক: ২৯৬ 

গ্রার্: িড়কুি ারা, ইউ/ওয়াড ব: 

দুধসর, ডাকঘর:  াইিাজার  

রপাস্টদকাড: ৭৩২০ 

উপদজিা: ইেিকূপা 

রজিা: বিনাইেহ। 

৩১৮ 

জনাি রর্া: আবজজুর রহর্ান সুর্ন 

বপতা: রর্া. আিদুস সাত্তার 

র্াতা: রর্াসা. সবিনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১/০৩/১৯৯৫ 

িয়স: ২৪ িছর ১০ র্াস ৩০ বেন 

বনজ রজিা: কুবর্ল্লা। 

 

িাসা ও সড়ক: ব্যাপাড়ী িাবড় 

গ্রার্:  রিাকর 

ইউ/ওয়াড ব: জাফরগঞ্জ 

ডাকঘর:  রিাকর 

রপাস্টদকাড: ৩৫৩০ 

উপদজিা: রেবিদ্বার 

রজিা: কুবর্ল্লা। 

িাসা ও সড়ক: ব্যাপাড়ী িাবড় 

গ্রার্:  রিাকর 

ইউ/ওয়াড ব: জাফরগঞ্জ 

ডাকঘর:  রিাকর 

রপাস্টদকাড: ৩৫৩০ 

উপদজিা: রেবিদ্বার 

রজিা: কুবর্ল্লা। 

৩১৯ 

জনাি রর্াসা. িন বা আক্তার 

বপতা: োহ আির্ 

র্াতা: রর্াসা. ফাদতর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১/০৩/১৯৯১ 

িয়স: ২৮ িছর ১০ র্াস ০৪ বেন 

বনজ রজিা: কুবর্ল্লা। 

িাসা ও সড়ক: িেরুর রহীর্ 

র ৌ. িাড়ী, সার্ার বহি   

গ্রার্: খৃষ্ট্ান করিস্থ্ান সড়ক 

ইউ/ওয়াড ব: ০৭ নং  

ডাকঘর: আবর্ন জুর্ বর্িস 

রপাস্টদকাড: ৪২১১ 

উপদজিা: পাঁ িাইে 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

িাসা ও সড়ক: মৃত তনু বর্য়া 

িাড়ী 

গ্রার্:  াঁনগড়া 

ইউ/ওয়াড ব: বর্য়ািাজার 

ডাকঘর:  াঁিনাইে 

রপাস্টদকাড: ৩৫৮০ 

উপদজিা: নাঙ্গিদকার্ 

রজিা: কুবর্ল্লা। 

৩২০ 

জনাি বপংকী আক্তার 

বপতা: রর্াাঃ ইসর্াইি রহাদসন 

র্াতা: রর্াদর্না িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৭-০২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১১র্াস  ৪বেন 

বনজ রজিা: র্য়র্নবসংহ। 

 

িাসা ও সড়ক: ০৩ 

গ্রার্: িাহাদুরপুর 

ইউ:/ও: রার্দগাপািপুর 

ডাকঘর: রার্ রগাপািপুর 

রপাস্টদকাড: ২২৭১ 

উপদজিা: রগৌরীপুর 

রজিা: র্য়র্নবসংহ। 

িাসা ও সড়ক: ০৩ 

গ্রার্: িাহাদুরপুর 

ইউ:/ও: রার্দগাপািপুর 

ডাকঘর: রার্ রগাপািপুর 

রপাস্টদকাড: ২২৭১ 

উপদজিা: রগৌরীপুর 

রজিা: র্য়র্নবসংহ। 

৩২১ 

জনাি নাবফসা তািাসসুর্ ফাবরহা 

বপতা: মৃত রর্াাঃ আব্দুি হাবফজ 

র্াতা: র্াছুর্া িানর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-১২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

 

িাসা ও সড়ক: ১৮৮, গ্রার্: 

পূি বাো পবির্ (১০নং) 

ইউ:/ও:৪, ডাকঘর: শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০, 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি, রজিা: 

রর্ৌি ীিাজার। 

িাসা ও সড়ক: ১৮৮, গ্রার্: 

পূি বাো পবির্ (১০নং), 

ইউ:/ও:৪, ডাকঘর: শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০, 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি, রজিা: 

রর্ৌি ীিাজার। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৩২২ 

জনাি সুিতান আহদর্ে 

বপতা: রর্াহাম্মে রবফক উল্লযা ভ ূঁইয়া 

র্াতা: রসবিনা আকতার 

জন্ম তাবরি: ৩০-০১-১৯৯৫ 

িয়স:  িছর  র্াস  বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

 

িাসা ও সড়ক: র্াওয়ার-১, 

ফ্ল্যার্ বি-২ 

গ্রার্: ২৩, পবির্ নািািপাড়া 

ইউ:/ও: রতজগাঁও (২৫ নং) 

ডাকঘর: রতজগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৫ 

উপদজিা: রতজগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা ও সড়ক: ক-১১৫/২/বি 

গ্রার্: উত্তর পাড়া 

ইউ:/ও: বিিদক্ষত 

ডাকঘর: বিিদক্ষত 

রপাস্টদকাড: ১২২৯ 

উপদজিা: বিিদক্ষত 

রজিা: ঢাকা। 

৩২৩ 

জনাি আবছফুর রহর্ান 

বপতা: নুর রর্াহাম্মে 

র্াতা: বেবরন আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৪িছর  ০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: িহ্মীপুর। 

 

িাসা ও সড়ক: পূি ব হাসিী 

সানর্ান পাদর্াওয়ারী িাড়ী 

গ্রার্: হাসিী 

ইউ:/ও: ০৫ 

ডাকঘর: হাসিী 

রপাস্টদকাড: ৩৮০০ 

উপদজিা: িহ্মীপুর 

রজিা: িহ্মীপুর। 

িাসা ও সড়ক: পূি ব হাসিী 

সানর্ান পাদর্াওয়ারী িাড়ী 

গ্রার্: হাসিী 

ইউ:/ও: ০৫ 

ডাকঘর: হাসিী 

রপাস্টদকাড: ৩৮০০ 

উপদজিা: িহ্মীপুর 

রজিা: িহ্মীপুর। 

৩২৪ 

জনাি এ. বজ. এর্. র্বহউবিন 

বপতা: রর্াাঃ হারুন অর রবেে 

র্াতা: র্বরয়র্ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-১১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ২র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: কুবর্ল্লা। 

 

 

িাসা ও সড়ক: িাদররা (৯৪) 

গ্রার্: িাদররা 

ইউ:/ও:০৯ 

ডাকঘর: িাদররা 

রপাস্টদকাড: ৩৫৩০  

উপদজিা: রেবিদ্বার 

রজিা: কুবর্ল্লা। 

িাসা ও সড়ক: িাদররা (৯৪) 

গ্রার্: িাদররা 

ইউ:/ও:০৯ 

ডাকঘর: িাদররা 

রপাস্টদকাড: ৩৫৩০  

উপদজিা: রেবিদ্বার 

রজিা: কুবর্ল্লা। 

৩২৫ 

জনাি ই া অদপবিয়া 

বপতা: রর্াাঃ নুরুি ইসিার্ 

র্াতা: আসর্া আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০৯-০১-১৯৯৬ 

িয়স: ২৪ ০িছর  ২১র্াস  বেন 

বনজ রজিা: হবিগঞ্জ। 

 

িাসা ও সড়ক: ০৩৬৬ 

গ্রার্:  িনা 

ইউ:/ও: ০৬ 

ডাকঘর: চুনারুঘার্ 

রপাস্টদকাড: ৩৩২০ 

উপদজিা: চুনারুঘার্ 

রজিা: হবিগঞ্জ। 

িাসা ও সড়ক: ০৩৬৬ 

গ্রার্:  িনা 

ইউ:/ও: ০৬ 

ডাকঘর: চুনারুঘার্ 

রপাস্টদকাড: ৩৩২০ 

উপদজিা: চুনারুঘার্ 

রজিা: হবিগঞ্জ। 

৩২৬ 

জনাি ররহানা িারী 

বপতা: আব্দুি িারী 

র্াতা: রিাদেজা িানর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩-০১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৮িছর  ০র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

 

 

 

িাসা ও সড়ক: ২৭৮ 

গ্রার্: িাহাদুর গঞ্জ 

ইউ:/ও: পাঁ গাঁও ৯নং 

ডাকঘর: িাবি সহস্র 

রপাস্টদকাড: ৩২৪০ 

উপদজিা: রাজনগর 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

িাসা ও সড়ক: রহিাি বর্য়ার 

িাড়ী 

গ্রার্: িামুয়া  

ইউ:/ও: কদিাপুর ২নং 

ডাকঘর: কািাপুর 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

৩২৭ 

জনাি রর্াাঃ সাইদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ রেদিায়ার রহাদসন 

র্াতা: িাইজু আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৯-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ৩র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

 

 

 

 

িাসা ও সড়ক: ক-১৪৭/৮, 

আবুরদর্ক 

গ্রার্: নয়ানগর 

ডাকঘর: বিিদক্ষত 

রপাস্টদকাড: ১২২৯ 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা ও সড়ক: ৯/ক 

গ্রার্: ইসোহর িাজার 

ডাকঘর: নারায়ানগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১৪০০ 

রজিা: নারায়ানগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৩২৮ 

জনাি এই. এর্. সুজন বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ র্াহাবুিার রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ পারুি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-১০-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ২র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

িাসা ও সড়ক: এবির্ হাউস, 

এন ২০৮১/বড 

গ্রার্: র্বন্সপাড়া  

ইউ:/ও: ৩৭ নং 

ডাকঘর: আনি িাজার 

রপাস্টদকাড: ৪২১৫ 

উপদজিা: িির 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

গ্রার্: জার্োনী 

ইউ:/ও: ১৩ নং রার্নার্থ পুর 

ডাকঘর: ধাদপরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৭০ 

উপদজিা: পীরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর। 

৩২৯ 

জনাি বপ্রয়বত বর্বর্ 

বপতা: রর্াাঃ বতিক আিী 

র্াতা: তাসবির্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-১১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

 

িাসা ও সড়ক: িাউন্ডারী ররা 

চুনুরিউ তিা 

গ্রার্: রেয়ানা (পূি ব পাড়া) 

ইউ:/ও: ৪নং 

ডাকঘর: রেৌিতপুর 

রপাস্টদকাড: ৯২০২ 

রজিা: খুিনা। 

িাসা ও সড়ক: িাউন্ডারী ররা 

চুনুরিউ তিা 

গ্রার্: রেয়ানা (পূি ব পাড়া) 

ইউ:/ও: ৪নং 

ডাকঘর: রেৌিতপুর 

রপাস্টদকাড: ৯২০২ 

রজিা: খুিনা। 

৩৩০ 

জনাি রজইন িাতুন বির্থী 

বপতা: রর্াাঃ গুিজার রহাদসন 

র্াতা: রর্াছা. িাবেজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-০৭-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ৬র্াস  ৫বেন 

বনজ রজিা: িগুড়া। 

 

িাসা ও সড়ক: ১৯৮৫ 

গ্রার্: র্াটিডাবি 

ইউ:/ও: ১৭ 

ডাকঘর: িগুড়া 

রপাস্টদকাড: ৫৮০০ 

উপদজিা: িগুড়া 

রজিা: িগুড়া। 

িাসা ও সড়ক: ১৯৮৫ 

গ্রার্: র্াটিডাবি 

ইউ:/ও: ১৭ 

ডাকঘর: িগুড়া 

রপাস্টদকাড: ৫৮০০ 

উপদজিা: িগুড়া 

রজিা: িগুড়া। 

 

  



বিটিআরআই এর সিজ্ঞাবনক কর্ বকতবা (প্রাণ রসায়ন বি াগ) পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা 

ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৪০১ 

জনাি রর্াাঃ বরয়াে হাসান 

বপতা: আবনচুি হক 

র্াতা: হাবছনা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ৩১/১২/১৯৯২ 

িয়স:  ২৭ িছর ০১ র্াস ০০ বেন 

বনজ রজিা:  ট্টগ্রার্ 

 

 

ফ্ল্যার্ নং-বি-৪, ৪র্থ ব তিা, তাদহর 

ম্যানসন, সসয়ে োহ ররাড, 

গ্রার্: ১৭ নং পবির্ িাকবিয়া, 

ডাকঘর:  কিাজার 

রপাস্টদকাড: ৪২০৩ 

উপদজিা: িাকবিয়া 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

িাসা: ডা. র্র্তাদজর িাবড়, 

গ্রার্: িবের রর্াহাম্মে বসকোর 

পাড়া, 

ইউ: পদুয়া 

ডাকঘর: পদুয়া 

রপাস্টদকাড: ৪৩৯৭ 

উপদজিা: রিাহাগাড়া 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

৪০২ 

জনাি রর্াাঃ হাসানুজ্জার্ান 

বপতা: আব্দুর রহর্ান 

র্াতা: কবরর্ন রনছা 

জন্ম তাবরি: ১৫/০৫/১৯৯৫ 

িয়স: ২৯ িছর ০৭ র্াস ২১ বেন 

বনজ রজিা: যদোর 

 

 

িাসা ও সড়ক: ২২৫/D, আি-

রিরুনী হি, জা.বি., 

ডাকঘর: জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ব: 

রপাস্টদকাড: ১৩৪২ 

উপদজিা: সা ার 

রজিা: ঢাকা 

গ্রার্:  াঁেপাড়া 

ডাকঘর: গুয়াতিী 

রপাস্টদকাড: ৭৪১০ 

উপদজিা: র ৌগাছা 

রজিা: যদোর 

৪০৩ 

জনাি েিনর্ বিনদত িাসার 

বপতা: আবুি িাসার 

র্াতা: বনলফা রফরদেৌস 

জন্ম তাবরি: ০১/০১/১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭ িছর  ০০ র্াস  ২৯ বেন 

বনজ রজিা: রফনী 

 

 

িাসা: হাবসনা ব িা, ৪নং সড়ক, 

উত্তরা আিাবসক এিাকা,  

গ্রার্: রজািরা 

ইউ: ফদতপুর, ওয়াড ব: ১১নং 

ডাকঘর:  ট্টগ্রার্ বিশ্ববিদ্যািয় 

রপাস্টদকাড: ৪৩৩১ 

উপদজিা: হার্হাজারী 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

িাসা: র্াইজ উিীন ভ ূঁঞা িাবড়, 

গ্রার্: রনয়াজপুর 

ইউ: জায়িস্কর 

ওয়াড ব: ৮নং 

ডাকঘর: বসদিাবনয়া িাজার 

রপাস্টদকাড: ৩৯২২ 

উপদজিা: োগনভঞা 

রজিা: রফনী 

৪০৪ 

জনাি আবিমুি ররজা 

বপতা: রর্াাঃ র্র্দরাজ আিী 

র্াতা: আদনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫/১১/১৯৯১ 

িয়স: ২৮ িছর ০১ র্াস  ০১ বেন 

বনজ রজিা: র্য়র্নবসংহ 

 

গ্রার্: সরতাজ িাদহরা 

ইউ: তারুবিয়া 

ডাকঘর: রকানাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ২২৮০ 

উপদজিা: ঈশ্বরগঞ্জ 

রজিা: র্য়র্নবসংহ 

গ্রার্: সরতাজ িাদহরা 

ইউ: তারুবিয়া 

ডাকঘর: রকানাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ২২৮০ 

উপদজিা: ঈশ্বরগঞ্জ 

রজিা: র্য়র্নবসংহ 

৪০৫ 

জনাি র্বনকা বসনহা 

বপতা: বনরঞ্জন বসনহা 

র্াতা: সুনীবত রেিী 

জন্ম তাবরি: ০৪/০৭/১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫ িছর ০৬ র্াস  ০১ বেন 

বনজ রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

 

 

িাসা ও সড়ক: ফুিকুবড় 

গ্রার্:  াবস বটি রগইর্ 

ইউ: আিাবিয়া  

ডাকঘর: োবিপ্রবি 

রপাস্টদকাড: ৩১১৪ 

উপদজিা: বসদির্ সের 

রজিা: বসদির্ 

িাসা ও সড়ক: র্াদির গাঁও  

গ্রার্:  ানুব ি 

ইউ: আের্পুর 

ডাকঘর: কর্িগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৩২২০ 

উপদজিা: কর্িগঞ্জ 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

৪০৬ 

জনাি আি বুরুজ আহদম্মে 

বপতা: রর্াাঃ র্বজবুি ইসিার্ 

র্াতা: ররাবজ ইসিার্ 

জন্ম তাবরি: ২১/০৫/১৯৯৪ 

িয়স: ২৫ িছর ০৮ র্াস ০৯ বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ 

 

 

 

 

িাসা ও সড়ক: ফাস্টব 

বসবকওবরটি ইসিার্ী ব্যাংক 

সংিগ্ন, সাতাজী ররাড, 

গ্রার্: িেিগাছী 

ইউ: ১নং িেিগাছী, ওয়াড ব: ০৫ 

ডাকঘর: িেিগাছী 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ 

িাসা ও সড়ক: ফাস্টব 

বসবকওবরটি ইসিার্ী ব্যাংক 

সংিগ্ন, সাতাজী ররাড, 

গ্রার্: িেিগাছী 

ইউ: ১নং িেিগাছী, ওয়াড ব: ০৫ 

ডাকঘর: িেিগাছী 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৪০৭ 

জনাি রর্াাঃ র্ঈনুি আদিেীন শু  

বপতা: রর্াাঃ জয়নাি আদিবেন 

র্াতা: হাবির্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১/০৭/১৯৯৩ 

িয়স: ২৬ িছর ০৬ র্াস  ০৩ বেন 

বনজ রজিা:  ট্টগ্রার্ 

 

 

িাসা ও সড়ক: ৭/বস, োরুস 

সািার্ বিবড়ং, 

ইউ: পূি ব নাবসরািাে 

ওয়াড ব: ০৮ 

ডাকঘর: পাহাড়তিী 

রপাস্টদকাড: ৪২০২ 

উপদজিা:  ট্টগ্রার্ সের 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

িাসা ও সড়ক: রবফ কার্িার 

িাবড়, 

গ্রার্: পবির্ র্ায়ানী রঘানা 

ওয়াড ব: ১৩ নং 

ডাকঘর: আবুদতারাি 

রপাস্টদকাড: ৪৩২১ 

উপদজিা: বর্রেরাই 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

৪০৮ 

জনাি েতাব্দী পাি 

বপতা: অর্ি  ি পাি 

র্াতা: রেিী পাি 

জন্ম তাবরি: ১৬/০৮/১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬ িছর ০৪ র্াস ২০ বেন 

বনজ রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

িাসা ও সড়ক: ২৪২/২, 

রসনপাড়া পি বতা, বর্রপুর-১০, 

ওয়াড ব: ০১ 

ডাকঘর: বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: কাফরুি 

রজিা: ঢাকা উত্তর 

িাসা ও সড়ক: ২০৪, ৬নং পুি, 

রর্ৌি ীিাজার ররাড, 

গ্রার্: উত্তর  াড়াউড়া 

ইউ: শ্রীর্ঙ্গি 

ওয়াড ব: ৩নং 

ডাকঘর: শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

৪০৯ 

জনাি তাসনু া ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ েরীফুি ইসিার্ 

র্াতা: র্াহবুিা ইসিার্ 

জন্ম তাবরি: ২৮/০২/১৯৯৩ 

িয়স: ২৬ িছর ১১ র্াস ০২ বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী 

 

 

িাসা ও সড়ক: রুপসা-বস/১১, 

বপবডবি রকায়ার্ বার, জার্ািিান, 

ওয়াড ব: ২১ 

ডাকঘর: বজবপও 

রপাস্টদকাড: ৪০০০ 

উপদজিা:  ট্টগ্রার্ সের 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

িাসা ও সড়ক: এই -১৯, সাগর 

পাড়া 

গ্রার্: সাগর পাড়া 

ওয়াড ব: ২২ 

ডাকঘর: রঘাড়ার্রা 

রপাস্টদকাড: ৬১০০ 

উপদজিা: রাজোহী সের 

রজিা: রাজোহী 

৪১০ 

জনাি মুহাম্মে আবিে হাসান 

র ৌধুরী 

বপতা: মুহাম্মে হারুন বর্য়া র ৌধুরী 

র্াতা: সসয়ো রবহর্া ইয়াসর্ীন 

জন্ম তাবরি: ২৫-১১-১৯৯৩ 

িয়স: ২৬িছর ০১র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা:  ট্টগ্রার্। 

 

 

গ্রার্: ১০০, আদয়ো ম্যানসন, 

রর্াহাম্মেপুর ররাড (৪ তিা), 

বডবস কার্াদির বিবডং, 

রর্াহাম্মেপুর, পাঁ িাইে 

ইউ: /ও: পবির্ রষািেহর 

ডাকঘর:  াঁেগাঁও 

রপাস্টদকাড: ৪২১২ 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

গ্রার্: হাবফজুর রহর্ান র ৌধুরী 

িাড়ী, উত্তর সত্তবা 

ইউ: /ও: ০১নং হিবেয়া/ ০৬ 

ডাকঘর: উত্তর সত্তবা 

রপাস্টদকাড: ৪৩৪৪ 

উপদজিা: রাউজান 

রজিা:  ট্টগ্রার্।  

৪১১ 

জনাি রর্াাঃ আবু রায়হান 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি রাজ্জাক 

র্াতা: রিদেনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-১১-১৯৯৩ 

িয়স: ২৬ িছর ০২ র্াস ২২ বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

 

িাসা: ২৬২/এ, র্ীর রর্াোররফ 

রহাদসন হি, জাহাঙ্গীর নগর 

বিশ্ববিদ্যািয়, 

ইউবনয়ন: পার্থাবিয়া 

ডাকঘর: জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ব: 

রপাস্টদকার্: ১৩৪২ 

উপদজিা: সা ার 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্:  কপিােী, 

ইউ:/ও: বজউপাড়া 

ডাকঘর: রধাপাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৬০ 

উপদজিা: পু ূঁটিয়া 

রজিা: রাজোহী।  

  



 

বিটিআরআই এর রফারম্যান পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা। 

ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৫০১ 

জনাি  ররজাউি কবরর্ 

বপতা: ছার্ান আিী 

র্াতা:  ানু 

জন্ম তাবরি: ০১/০৬/১৯৯৪ 

িয়স: ২৫ িছর ০৭ র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি। 

 

িাসা ও সড়ক: র্াটিকার্া 

গ্রার্: র্াটিকার্া 

ইউ: বনকরাইি 

ডাকঘর: র্াটিকার্া 

রপাস্টদকাড:  ১৯৭৬ 

উপদজিা: ভঞাপুর 

রজিা:  র্াঙ্গাইি।  

িাসা ও সড়ক: র্াটিকার্া 

গ্রার্: র্াটিকার্া 

ইউ: বনকরাইি 

ডাকঘর: র্াটিকার্া 

রপাস্টদকাড:  ১৯৭৬ 

উপদজিা: ভঞাপুর 

রজিা:  র্াঙ্গাইি। 

৫০২ 

জনাি সাবির আহদর্ে িাঁন 

বপতা: রকািাে আিী িাঁন 

র্াতা: রর্াছাাঃ জাহানারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২/০৮/১৯৯৫ 

িয়স: ২৪ িছর ০৫ র্াস ১৮ বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

গ্রার্: িার্নপাড়া 

ইউ:  াঁেগ্রার্-০৭ 

ডাকঘর: র ড়ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ৭০৪০ 

উপদজিা: র ড়ার্ারা 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

গ্রার্: িার্নপাড়া 

ইউ:  াঁেগ্রার্-০৭ 

ডাকঘর: র ড়ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ৭০৪০ 

উপদজিা: র ড়ার্ারা 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

৫০৩ 

জনাি রর্াাঃ ইসরাবফি আির্ 

বপতা: রর্াাঃ আবু িাক্কা বসবিক 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্বজবনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৬/০৬/১৯৯৫ 

িয়স: ২৪ িছর ০৭ র্াস ২৪ বেন 

বনজ রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

গ্রার্: বহজি গাড়ী 

ইউ: রিগর্পুর-০২ 

ডাকঘর: রিগর্পুর 

রপাস্টদকাড: ৭২০০ 

উপদজিা: চুয়াডাঙ্গা সের 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

গ্রার্: বহজি গাড়ী 

ইউ: রিগর্পুর-০২ 

ডাকঘর: রিগর্পুর 

রপাস্টদকাড: ৭২০০ 

উপদজিা: চুয়াডাঙ্গা সের 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

৫০৪ 

জনাি কাজী বেপন 

বপতা: রর্াাঃ সাঈে কাজী 

র্াতা: রর্াছাাঃ বরনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৮/০৯/১৯৯৭ 

িয়স: ২২ িছর ০৪ র্াস ২২ বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

িাসা ও সড়ক: রহাবডং নং-৮৮ 

গ্রার্: ১নং রগাির াকা ক্রস ররাড 

ইউ: ১৯ নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: পবির্ িাবনয়া িার্ার 

রপাস্টদকাড: ৯১০০ 

উপদজিা: খুিনা সের 

রজিা: খুিনা। 

গ্রার্: েীতিপুর 

ওয়াড ব: ৫ নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: নতুন র্ীরপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮২ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা। 

 

৫০৫ 

জনাি সজীি র্জুর্োর 

বপতা: মৃত িিরার্ র্জুর্োর 

র্াতা: অর্চ্বনা র্জুর্োর 

জন্ম তাবরি: ১০/০৭/১৯৯৬ 

িয়স: ২৩ িছর ০৫ র্াস ২৬ বেন 

বনজ রজিা: রনায়ািািী। 

িাসা ওসড়ক:প্রফুল্ল র্াষ্ট্ার িাবড় 

গ্রার্: িক্ষণপুর 

ইউ: ৫নং ছয়ানী ইউবনয়ন 

ডাকঘর:  িানী জীিনপুর 

রপাস্টদকাড: ৩৮৩৭ 

উপদজিা: রিগর্গঞ্জ 

রজিা: রনায়ািািী। 

িাসা ওসড়ক:প্রফুল্ল র্াষ্ট্ার িাবড় 

গ্রার্: িক্ষণপুর 

ইউ: ৫নং ছয়ানী ইউবনয়ন 

ডাকঘর:  িানী জীিনপুর 

রপাস্টদকাড: ৩৮৩৭ 

উপদজিা: রিগর্গঞ্জ 

রজিা: রনায়ািািী। 

৫০৬ 

জনাি রর্াাঃ আি আবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ জার্াি উবিন 

র্াতা: রর্াছাাঃ পুিসানারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৮/১১/১৯৯৬ 

িয়স: ২৩ িছর ০২ র্াস ০২ বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া 

 

 

িাসা ও সড়ক: জার্াি উবিদনর 

িাড়ী 

গ্রার্: কার্ািপুর  

ইউ: িবিসাকুবন্ড 

ডাকঘর: বপপুিিাবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৭০৩০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

িাসা ও সড়ক: জার্াি উবিদনর 

িাড়ী 

গ্রার্: কার্ািপুর  

ইউ: িবিসাকুবন্ড 

ডাকঘর: বপপুিিাবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৭০৩০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

৫০৭ 

জনাি রর্াাঃ অির 

বপতা: রর্াাঃ বর্ন্টু আকি 

র্াতা: রর্াছাাঃ ররদহনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১১/১০/১৯৯৭ 

িয়স: ২২ িছর ০৩ র্াস ২০ বেন 

বনজ রজিা: িগুড়া 

 

িাসা ও সড়ক: র্াদ্রাসা পাড়া 

গ্রার্: গাড়ীেহ 

ইউ: গাড়ীেহ 

ডাকঘর: আর বড এ 

রপাস্টদকাড: ৫৮৪২ 

উপদজিা: রেরপুর 

রজিা: িগুড়া 

িাসা ও সড়ক: পূি ব পাড়া 

গ্রার্: রজাড়গাছা 

ইউ: র িািাড়ী 

ডাকঘর: রজাড়গাছা 

রপাস্টদকাড: ৫৮৩১ 

উপদজিা: সাবরয়াকাবি 

রজিা: িগুড়া 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৫০৮ 

জনাি প্রীতর্  ট্টা ার্য্ব 

বপতা: পুিক  ট্টা ার্য্ব 

র্াতা: রুর্া  ট্টা ার্য্ব 

জন্ম তাবরি: ২৮/০৯/১৯৯৬ 

িয়স: ২৩ িছর ০৪ র্াস ০২ বেন 

বনজ রজিা: বসদির্ 

 

 

গ্রার্: বেঘিী 

ওয়াড ব: িার্াকাবজ 

ডাকঘর: রগাবিিগঞ্জ পুরাতন 

িাজার 

রপাস্টদকাড: ৩০৮৩ 

উপদজিা: বিশ্বনার্থ 

রজিা: বসদির্ 

গ্রার্: বেঘিী 

ওয়াড ব: িার্াকাবজ 

ডাকঘর: রগাবিিগঞ্জ পুরাতন 

িাজার 

রপাস্টদকাড: ৩০৮৩ 

উপদজিা: বিশ্বনার্থ 

রজিা: বসদির্ 

৫০৯ 

জনাি  সনবজত োে 

বপতা: িাবুি োে 

র্াতা: স্বপ্না োে 

জন্ম তাবরি: ২০/১০/১৯৯২ 

িয়স: ২৭ িছর ৩ র্াস ১০ বেন 

বনজ রজিা:  ট্টগ্রার্ 

 

 

িাসা ও সড়ক: কর্ বকার িাবড় 

গ্রার্: রেৌিতপুর 

ইউ: ২ নং িড় উঠান 

ওয়াড ব: ৩ নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: ফাবজি িাঁর হার্ 

রপাস্টদকাড: ৪৩৭১ 

উপদজিা: কণ বফুিী 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

িাসা ও সড়ক: কর্ বকার িাবড় 

গ্রার্: রেৌিতপুর 

ইউ: ২ নং িড় উঠান 

ওয়াড ব: ৩ নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: ফাবজি িাঁর হার্ 

রপাস্টদকাড: ৪৩৭১ 

উপদজিা: কণ বফুিী 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

৫১০ 

জনাি রর্াাঃ োবহন বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ েবফকুি ইসিার্ 

র্াতা: জাহানারা 

জন্ম তাবরি: ২১/০২/১৯৯৩ 

িয়স: ২৬ িছর ১১ র্াস ০৯ বেন 

বনজ রজিা: রংপুর 

 

িাসা ও সড়ক: পবির্ ভুরুবিয়া 

গ্রার্: পবির্ ভুরুবিয়া 

ডাকঘর: ডুদয়র্ 

রপাস্টদকাড: ১৭০৭ 

উপদজিা: গাজীপুর সের 

রজিা: গাজীপুর 

িাসা ও সড়ক:  র্া ব িা 

গ্রার্: নুরপুর র্হাজন পাড়া 

ডাকঘর: রানীপুকুর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৬০ 

উপদজিা: বর্র্াপুকুর 

রজিা: রংপুর 

৫১১ 

জনাি রর্াাঃ রগািার্ আযর্ 

বপতা: রর্াাঃ হায়োর আিী রর্াল্লা 

র্াতা: রর্াছাাঃ আপদরাজা পার ীন 

জন্ম তাবরি: ০৩/০৫/১৯৯২ 

িয়স: ২৭ িছর ০৮ র্াস ২৭ বেন 

বনজ রজিা: সাতক্ষীরা 

 

গ্রার্: রিজুরিাবড়য়া 

ইউ:পারুবিয়া 

ওয়াড ব: পারুবিয়া 

ডাকঘর: পারুবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৯৪৩০ 

উপদজিা: রেিহার্া 

রজিা: সাতক্ষীরা 

গ্রার্: রিজুরিাবড়য়া 

ইউ:পারুবিয়া 

ওয়াড ব: পারুবিয়া 

ডাকঘর: পারুবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৯৪৩০ 

উপদজিা: রেিহার্া 

রজিা: সাতক্ষীরা 

৫১২ 

জনাি রর্াাঃ আবু তাদরক 

বপতা: রর্াাঃ আবুি রহাসাইন 

ফরাজী 

র্াতা: ছাদহরা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ৩০/১১/১৯৯১ 

িয়স: ২৮ িছর ০২ র্াস ০১ বেন 

বনজ রজিা: র্য়র্নবসংহ 

 

 

 

িাসা ও সড়ক: তালকোর ব িা 

গ্রার্: ইজ্জতনগর 

ইউ: ৬ নং বর্রপুর 

ডাকঘর: বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ৩৩০১ 

উপদজিা: িাহুিি 

রজিা: হবিগঞ্জ 

িাসা ও সড়ক: রর্াাঃ আবুি 

রহাসাইন ফরাজী 

গ্রার্: িাংগুবিয়া 

ইউ: িাঁোটি 

ডাকঘর: মুক্তাগাছা 

রপাস্টদকাড: ২২১০ 

উপদজিা: মুক্তাগাছা 

রজিা: র্য়র্নবসংহ 

৫১৩ 

জনাি রবন সূিধর 

বপতা: নদগি সূিধর 

র্াতা:  পুতুি রানী সূিধর                  

জন্ম তাবরি: ১২/০৬/১৯৯৬ 

িয়স: ২৩ িছর ০৭ র্াস ১৯ বেন 

বনজ রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

 

 

 

 

িাসা ও সড়ক: বসদির্ ররাড, 

িড়হার্ 

গ্রার্: িড়হার্ 

ওয়াড ব: ৬ নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: রর্ৌি ীিাজার 

রপাস্টদকাড: ৩২০০ 

উপদজিা: রর্ৌি ীিাজার সের 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

িাসা ও সড়ক: বসদির্ ররাড, 

িড়হার্ 

গ্রার্: িড়হার্ 

ওয়াড ব: ৬ নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: রর্ৌি ীিাজার 

রপাস্টদকাড: ৩২০০ 

উপদজিা: রর্ৌি ীিাজার সের 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৫১৪ 

জনাি রর্াাঃ আজাে রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ ছাদির আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ আদিয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ৩১/১২/১৯৯১ 

িয়স: ২৮ িছর ০০ র্াস ৫ বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ 

 

 

িাসা ও সড়ক: হাওড়া 

গ্রার্: হাওড়া 

ইউ: িড়পাঙ্গাসী 

ওয়াড ব: িড় পাঙ্গাসী 

ডাকঘর: হাওড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৬২ 

উপদজিা: উল্লাপাড়া 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা ও সড়ক: হাওড়া 

গ্রার্: হাওড়া 

ইউ: িড়পাঙ্গাসী 

ওয়াড ব: িড় পাঙ্গাসী 

ডাকঘর: হাওড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৬২ 

উপদজিা: উল্লাপাড়া 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

৫১৫ 

জনাি অব বজৎ আ ার্য্ব 

বপতা: মৃত িাবুি আ ার্য্ব 

র্াতা: িাকী আ ার্য্ব 

জন্ম তাবরি: ০১/০৭/১৯৯৩ 

িয়স: ২৬ িছর ০৬ র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা:   ট্টগ্রার্।  

 

 

 

িাসা ও সড়ক: রহাবডং নং-১৪০ 

িক্ষীকুঞ্জ বনিাস 

গ্রার্: কওিা আ ার্য্ব পাড়া 

ইউ: ৯নং “ক”িরবিয়া 

ওয়াড ব: ০২ 

ডাকঘর: বুধপুরা  

রপাস্টদকাড: ৪৩৭১ 

উপদজিা: পটিয়া 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

িাসা ও সড়ক: রহাবডং নং-১৪০ 

িক্ষীকুঞ্জ বনিাস 

গ্রার্: কওিা আ ার্য্ব পাড়া 

ইউ: ৯নং “ক”িরবিয়া 

ওয়াড ব: ০২ 

ডাকঘর: বুধপুরা  

রপাস্টদকাড: ৪৩৭১ 

উপদজিা: পটিয়া 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

৫১৬ 

জনাি রর্াাঃ এহসান সাবির 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রবেে 

র্াতা: আদয়ো আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১৪/১০/১৯৯৫ 

িয়স: ২৪ িছর ০৩ র্াস ১৬ বেন 

বনজ রজিা: নরবসংেী 

 

 

িাসা ও সড়ক: এবপএসবসএি 

কদিানী, িাসা: প্র াতী ১/৪ 

গ্রার্: আশুগঞ্জ 

ইউ: আশুগঞ্জ 

ওয়াড ব: আশুগঞ্জ 

ডাকঘর: আশুগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৩৪০২ 

উপদজিা: আশুগঞ্জ 

রজিা: ব্রাক্ষণিাবড়য়া 

িাসা ও সড়ক: রগাবিিী 

গ্রার্: রগাবিিী 

ইউ: সাধার র 

ওয়াড ব: সাধার র 

ডাকঘর: সাধার র 

রপাস্টদকাড: ১৬২০ 

উপদজিা: বেিপুর 

রজিা: নরবসংেী 

৫১৭ 

জনাি রর্াাঃ রসাহাগ 

বপতা: রর্াাঃ রাজ র্াসুে 

র্াতা: রর্াছাাঃ সুবফয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৮/০৮/১৯৯৮ 

িয়স: ২১ িছর ০৫ র্াস ১৩ বেন 

বনজ রজিা: রেরপুর 

 

 

িাসা ও সড়ক: ১১৯/ ররাড-০২ 

গ্রার্: রর্ৌয়াকুড়া 

ইউ: নয়াবিি 

ওয়াড ব: নয়াবিি 

ডাকঘর: বেধুিী 

রপাস্টদকাড: ২১১১ 

উপদজিা: নাবিতা িাড়ী 

রজিা: রেরপুর 

িাসা ও সড়ক: ১১৯/ ররাড-০২ 

গ্রার্: রর্ৌয়াকুড়া 

ইউ: নয়াবিি 

ওয়াড ব: নয়াবিি 

ডাকঘর: বেধুিী 

রপাস্টদকাড: ২১১১ 

উপদজিা: নাবিতা িাড়ী 

রজিা: রেরপুর 

৫১৮ 

জনাি রর্া: ফরহাে উবিন 

বপতা: রর্া: আবর্নুর রহর্ান 

র্াতা: রর্াহদছনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-১০-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর০৩র্াস২৫ বেন 

বনজ রজিা:  ট্টগ্রার্ 

 

 

িাসা ও সড়ক: শুক্কুর সত্ত: িাবড় 

গ্রার্: পাহাড়তি রেিপাড়া 

ইউ: ৯নং ইউবনয়ন 

ডাকঘর:র্হার্বন  

রপাস্টদকাড: ৪৩৪৮ 

উপদজিা: রাউজান 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

িাসা ও সড়ক: শুক্কুর সত্ত: িাবড় 

গ্রার্: পাহাড়তি রেিপাড়া 

ইউ: ৯নং ইউবনয়ন 

ডাকঘর:র্হার্বন  

রপাস্টদকাড: ৪৩৪৮ 

উপদজিা: রাউজান 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

৫১৯ 

জনাি রর্া: োর্ীর্ রহাদসন 

বপতা: আব্দুি কাদের 

র্াতা: সুবফয়া আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৮ 

িয়স:  ২২িছর ০১র্াস ০০বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা 

 

 

িাসা ও সড়ক িাংিাদেে উেয়ন 

গদিষণা 

গ্রার্: প্রবতষ্ঠান (বিআইবজএস) 

ওয়াড ব: ই-১৭ আগারগাঁও  

ডাকঘর: রেদরিাংিানগর, ঢাকা 

রপাস্টদকাড: ১২০৭ 

িাসা ও সড়ক 

গ্রার্: রনায়াগাঁও 

ইউ: ১নং রততুবিয়া 

ডাকঘর: রততুবিয়া 

রপাস্টদকাড: ২৪৪৬ 

উপদজিা: রর্াহনগঞ্জ 

রজিা: রনিদকানা 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৫২০ 

জনাি রর্া: সাবেকুজ্জার্ান 

বপতা: রর্া: সার্ছুর রহর্ান 

র্াতা: রর্াছা: রজবুন রেছা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১১-১০-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর ০৩র্াস ২০বেন 

বনজ রজিা: সাতক্ষীর 

 

 

িাসা ও সড়ক র ৌিাড়ীয়া 

গ্রার্: র ৌিাড়ীয়া েবক্ষণ পাড়া 

ইউ: র ার্রা 

ডাকঘর: োিরা রকার্রপুর 

রপাস্টদকাড: ৯৪০০  

উপদজিা: সাতক্ষীর 

রজিা:সাতক্ষীর 

িাসা ও সড়ক র ৌিাড়ীয়া 

গ্রার্: র ৌিাড়ীয়া েবক্ষণ পাড়া 

ইউ: র ার্রা 

ডাকঘর: োিরা রকার্রপুর 

রপাস্টদকাড: ৯৪০০  

উপদজিা: সাতক্ষীর 

রজিা:সাতক্ষীর 

৫২১ 

জনাি সুর্ন কবির 

বপতা: আব্দুস সার্াে িান 

র্াতা: হাবির্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৭-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর ০০র্াস ২৩বেন 

বনজ রজিা: পািনা 

 

 

 

িাসা ও সড়ক এনাবজব বপ্রর্া বি: 

গ্রার্: ৫০রর্: ওয়ার্ ব পাওয়ার 

প্লযাষ্ট্ 

ডাকঘর: রফঞ্চুগঞ্জ,  

বসদির্ 

 

গ্রার্: র্থয়রান 

ওয়াড ব: র্াবণকহার্ 

ডাকঘর: কাদোয়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৬০ 

উপদজিা: সুজানগর 

রজিা: পািনা 

৫২২ 

জনাি ররজা রািাবন 

বপতা: রসবির্ ররজা 

র্াতা: নাবগ বস রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৮-০৯-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর০৪র্াস ১২বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার 

 

 

িাসা ও সড়ক: িাসা নং 

৪৪,ররাড নং-০১ 

গ্রার্: উপর িাজার 

ইউ: নাদর্ার রপৌরস া 

ওয়াড ব: ওয়াড ব নং-০১ 

ডাকঘর: নাদর্ার 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: নাদর্ার সের  

রজিা: নাদর্ার 

িাসা ও সড়ক: িাসা নং 

৪৪,ররাড নং-০১ 

গ্রার্: উপর িাজার 

ইউ: নাদর্ার রপৌরস া 

ওয়াড ব: ওয়াড ব নং-০১ 

ডাকঘর: নাদর্ার 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: নাদর্ার সের  

রজিা: নাদর্ার 

৫২৩ 

জনাি রর্া: রাদসি উজ্জার্ান 

বপতা: রর্া: আতাউি গবণ 

র্াতা: রর্াছা: মুসবির্া িাতুন 

জন্ম তাবরি:০৫-০৫-১৯৯১  

িয়স:  ২৮িছর০৮র্াস ২৫বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া 

 

 

িাসা ও সড়ক c/o মৃত রর্া; 

নাবজর্ উবিন 

গ্রার্: রহাদসনািাে 

ইউ: র্থুরাপুর 

ডাকঘর: রহাদসনািাে 

রপাস্টদকাড: ১৫৬১  

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: কুবষ্ট্য়া 

গ্রার্: আোিাড়ীয়া 

ইউ: আোিাড়ীয়া 

ডাকঘর: গরুড়া 

রপাস্টদকাড: ৭০৫২ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: কুবষ্ট্য়া 

৫২৪ 

জনাি  রর্াাঃ সবজি 

বপতা: রর্াাঃ ইসর্াইি 

র্াতা: র্ারজাহান রিগর্ 

জন্ম তাবরি:২৪-০৫-১৯৯৩  

িয়স:  ২৬িছর ০৮র্াস ০৬বেন 

বনজ রজিা: রনায়ািািী 

 

 

 

িাসা ও সড়কসাবির সাদহদির 

 াড়া িাড়ী, ৩নং ররাড 

গ্রার্: রর্াজাফফর নগর, পূি ব 

নাবসরািাে 

ইউ: ৮নং শুিকিহর 

ডাকঘর:বপ,টি,আই  

রপাস্টদকাড: ৪২০৯ 

উপদজিা: খুিেী 

রজিা: ট্টগ্রার্ 

িাসা ও সড়ক রর্যান আিী 

িাড়ী 

গ্রার্:  রফবকরা 

ইউ: ৫নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  াপরাবেরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৩৮১১ 

উপদজিা: রকাম্পানীগঞ্জ 

রজিা: রনায়ািািী 

৫২৫ 

জনাি রর্া: ছাদেকুি ইসিার্ 

বপতা: রর্া: সবফউর রহর্ান 

র্াতা: রেৌিতুি রনছা 

জন্ম তাবরি: ০৬-০৬-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর ০৭র্াস ০৮বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্ 

 

গ্রার্: পবির্ িড়দেেী 

ইউ: আবর্নিাজার 

ডাকঘর: আবর্নিাজার 

রপাস্টদকাড: ১৩৪৮ 

উপদজিা: সা ার 

রজিা: ঢাকা 

গ্রার্: ধননজ্ঞয় 

ইউ:  রিিগাছা 

ডাকঘর:িবিিগঞ্জ  

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ সের 

রজিা: কুবড়গ্রার্ 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৫২৬ 

জনাি োহ রর্া: রনার্ান বর্য়া 

বপতা: োহ রর্া: রবফক বর্য়া 

র্াতা: রর্াছা: আবছয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০২-০২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর১১র্াস ২৮বেন 

বনজ রজিা: হবিগঞ্জ 

 

 

িাসা ও সড়ক জবর্না রজনাদরি 

হাসপাতাি  

গ্রার্: কুবনয়া,তারগাছ 

ওয়াড ব: ৩৭নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: জাতীয় বিশ্ববিদ্যািয় 

রপাস্টদকাড: ২৭০৪ 

উপদজিা: র্ংগী 

রজিা: গাজীপুর 

িাসা ও সড়ক 

গ্রার্: িাবগর্া গাঁও 

ইউ: ১নং গাজীপুর 

ডাকঘর: রসানা ং িাজার 

রপাস্টদকাড: ৩৩২০ 

উপদজিা: চুনারুঘার্ 

রজিা: চুনারুঘার্ 

৫২৭ 

জনাি নুর রর্াহাম্মে 

বপতা: লৎফর রহর্ান 

র্াতা: নুরজাহান রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৮-১১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর ০২র্াস ০২বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি 

 

িাসা ও সড়ক ০২ 

গ্রার্: রসুনা 

ওয়াড ব: ০৯ 

ডাকঘর: ভয়াপুর 

রপাস্টদকাড: ১৯৬০ 

উপদজিা: ভয়াপুর 

রজিা:র্াংগাইি 

িাসা ও সড়ক ০২ 

গ্রার্: রসুনা 

ওয়াড ব: ০৯ 

ডাকঘর: ভয়াপুর 

রপাস্টদকাড: ১৯৬০ 

উপদজিা: ভয়াপুর 

রজিা:র্াংগাইি 

৫২৮ 

জনাি রর্া: বরপন রহাদসন 

বপতা: রর্া: কুদ্দুস বর্য়া 

র্াতা: ররাদকয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০৮-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর ০৫র্াস ১৯বেন 

বনজ রজিা: গাজীপুর 

 

 

িাসা ও সড়ক িাউতুচ্ছািার্ 

এর্এর্ আিী ররাড ১নং গবি 

গ্রার্: োর্পাড়া 

ওয়াড ব: ১৫নং 

ডাকঘর: সের 

রপাস্টদকাড: ৪০০০  

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

িাসা ও সড়ক কুদ্দুস বর্য়া িাড়ী 

গ্রার্: উত্তর গজাবরয়া 

ইউ: সূিাপুর  

ওয়াড ব: ৪নং 

ডাকঘর: কাবিয়াককর 

রপাস্টদকাড: ১৭৫০ 

উপদজিা:  কাবিয়াককর 

রজিা:  গাজীপুর 

৫২৯ 

জনাি রর্া:আবুি কাদসর্ বসকোর 

বপতা: রর্া: ইয়ারউবিন বসকোর 

র্াতা: তারািানু রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৮-০৬-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর ০৭র্াস১২ বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি 

 

িাসা ও সড়ক ৩৭৫ 

গ্রার্: রের্ িহুবরয়া 

ইউ: িহুবরয়া 

ডাকঘর: িহুবরয়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৪০ 

উপদজিা: বর্জবাপুর 

রজিা: র্াংগাইি 

িাসা ও সড়ক ৩৭৫ 

গ্রার্: রের্ িহুবরয়া 

ইউ: িহুবরয়া 

ডাকঘর: িহুবরয়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৪০ 

উপদজিা: বর্জবাপুর 

রজিা: র্াংগাইি 

৫৩০ 

জনাি রহাদসন রর্া: আবু জাফর 

বপতা: রর্া: জয়নাি আদিেীন 

র্াতা: রবহর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৩-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর ১০র্াস ১৫বেন 

বনজ রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

 

িাসা ও সড়ক 

গ্রার্: পূি ব িইয়ারকুি 

ইউ: ২নং ভনিীর 

ডাকঘর: সাতগাঁও 

রপাস্টদকাড: ৩২১৪  

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

িাসা ও সড়ক 

গ্রার্: পূি ব িইয়ারকুি 

ইউ: ২নং ভনিীর 

ডাকঘর: সাতগাঁও 

রপাস্টদকাড: ৩২১৪  

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

৫৩১ 

জনাি রর্া: নাজমুি হুো 

বপতা: রর্া: বনয়াি রেি 

র্াতা: রর্াছা: নারবগছ িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২২-১১-১৯৯৫  

িয়স:  ২৪িছর ০২র্াস ০৯বেন 

বনজ রজিা:  ট্টগ্রার্ 

 

িাসা ও সড়ক িাংিাদেে 

বর্বির্াবর একাদডর্ী 

গ্রার্:  াটিয়ারী 

ডাকঘর:  াটিয়ারী 

রপাস্টদকাড: ৪৩১৫ 

উপদজিা: সীতাকুন্ড 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

িাসা ও সড়ক 

গ্রার্: হার্াইি 

ইউ: িাঘুটিয়া 

ডাকঘর:বর্রকুটিয়া  

রপাস্টদকাড: ১৯৩৬ 

উপদজিা: র ৌহািী 

রজিা: বসরাজগঞ্জ 

৫৩২ 

জনাি র্াহমুদুি হাসান 

বপতা: র্হবসন আিী 

র্াতা: র্াহমুো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২১-১২-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর ০১র্াস ০৯বেন 

বনজ রজিা: রেরপুর 

িাসা ও সড়ক 

গ্রার্: সুিতানপুর, র্ধ্যপাড়া 

ডাকঘর: িাবজতবঘিা 

রপাস্টদকাড: ২১০০ 

উপদজিা: রেরপুর 

রজিা:দেরপুর 

গ্রার্: সুিতানপুর, র্ধ্যপাড়া 

ডাকঘর: িাবজতবঘিা 

রপাস্টদকাড: ২১০০ 

উপদজিা: রেরপুর 

রজিা:দেরপুর 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৫৩৩ 

জনাি আহসান সুিতান আহদর্ে 

বপতা: বফদরাজ উবিন আহদর্ে 

র্াতা: আবিো সুিতানা  

জন্ম তাবরি: ১৯-০১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর১২র্াস ১৪বেন 

বনজ রজিা:  ট্টগ্রার্ 

িাসা ও সড়ক ৩৮২/এ বকছুক্ষণ 

বিবডং 

গ্রার্: মুহুরীপাড়া 

ওয়াড ব: ২৪নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: িির 

রপাস্টদকাড: ৪১০০ 

উপদজিা: আগ্রািাে 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

িাসা ও সড়ক ৯৮২জার্াি 

ম্যানসন 

গ্রার্: মুহুরীপাড়া 

ওয়াড ব: ২৪নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: িির 

রপাস্টদকাড: ৪১০০ 

উপদজিা: আগ্রািাে 

রজিা:  ট্টগ্রার্:  

৫৩৪ 

জনাি রেিােীষ সরকার  

বপতা: বনরঞ্জন সরকার 

র্াতা: দূগ বা রানী সরকার 

জন্ম তাবরি: ২০-১১-১৯৯৪ 

িয়স: ২৫িছর ০১র্াস ১৬বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ 

 

 

িাসা ও সড়ক বনরঞ্জদনর িাবড় 

গ্রার্: কান্ঠাপাড়া 

ইউ: িিড়া 

ওয়াড ব: পূি বিবিিপুর 

ডাকঘর: পূি বিবিিপুর 

রপাস্টদকাড: ১৮৩০ 

উপদজিা: হবররার্পুর 

রজিা:র্াবনকগঞ্জ 

িাসা ও সড়ক বনরঞ্জদনর িাবড় 

গ্রার্: কান্ঠাপাড়া 

ইউ: িিড়া 

ওয়াড ব: পূি বিবিিপুর 

ডাকঘর: পূি বিবিিপুর 

রপাস্টদকাড: ১৮৩০ 

উপদজিা: হবররার্পুর 

রজিা:র্াবনকগঞ্জ 

৫৩৫ 

জনাি রর্া: জার্াি উবিন 

বপতা: রর্া: ররজাউি কবরর্ 

র্াতা: র্র্তাজ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৭-০৭-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর ০৬র্াস ১৮বেন 

বনজ রজিা:  ট্টগ্রার্ 

 

 

িাসা ও সড়ক ১৯১/১, জাহাঙ্গীর 

র্বঞ্জি 

গ্রার্: িাল ড়া(হাইহাজারী ররাড) 

ওয়াড ব: ২নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: জািািিাে 

রপাস্টদকাড: ৪২১৪ 

উপদজিা: িাদয়বজে রিাস্তাবর্ 

রজিা: ট্টগ্রার্ 

িািাসা ও সড়ক ১৯১/১, 

জাহাঙ্গীর র্বঞ্জি 

গ্রার্: িাল ড়া(হাইহাজারী ররাড) 

ওয়াড ব: ২নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: জািািিাে 

রপাস্টদকাড: ৪২১৪ 

উপদজিা: িাদয়বজে রিাস্তাবর্ 

রজিা: ট্টগ্রার্ 

৫৩৬ 

জনাি সসয়ে আব্দুি আিী 

বপতা: সসয়ে আব্দুি আউয়াি 

র্াতা: সুবফয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৫িছর ০০র্াস ১৫বেন 

বনজ রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

 

িাসা ও সড়ক ৬০৩ 

গ্রার্: িাবরজজর্া 

ওয়াড ব: ৪নং বসন্দুরিান 

ডাকঘর: বসককা 

রপাস্টদকাড: ৩২১৪ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

িাসা ও সড়ক ৬০৩ 

গ্রার্: িাবরজজর্া 

ওয়াড ব: ৪নং বসন্দুরিান 

ডাকঘর: বসককা 

রপাস্টদকাড: ৩২১৪ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

৫৩৭ 

জনাি ইবিবজৎ র্রকার 

বপতা: প্র াষ সরকার 

র্াতা: রকাবকিা সরকার 

জন্ম তাবরি: ২৭-১২-১৯৯৫ 

িয়স: ২৪িছর ০০র্াস ২৬বেন 

বনজ রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

 

িাসা ও সড়ক িার্াপাড়া 

গ্রার্: ভনিীর 

ইউ: ২নং ভনিীর 

ডাকঘর: ভনিীর 

রপাস্টদকাড: ৩২১৪ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি  

রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

িাসা ও সড়ক িার্াপাড়া 

গ্রার্: ভনিীর 

ইউ: ২নং ভনিীর 

ডাকঘর: ভনিীর 

রপাস্টদকাড: ৩২১৪ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি  

রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

৫৩৮ 

জনাি রর্াহাম্মে সাইফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াহাম্মে েরীফুি ইসিার্  

র্াতা: োরবর্ন সুিতানা 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯০ 

িয়স: ২৯িছর ০০র্াস ৩০বেন 

বনজ রজিা: ব্রাম্মণিাড়ীয়া 

 

 

 

 

 

 

িাসা ও সড়ক রহাসদনয়ারা 

ব িা,২য়তিা রহাবডং নং 

০০০৪-০৩ 

গ্রার্: উত্তর িাগর্ারা (িাসা 

রহাবডং নং ০০০৪-০৩) 

ইউ: কুবর্ল্লা বসটি কদপ বাদরেন 

ওয়াড ব: ২৪ 

ডাকঘর:দকার্িাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৩৫০৩ 

উপদজিা: কুবর্ল্লা সের েবক্ষণ 

রজিা: কুবর্ল্লা 

িাসা ও সড়ক প্রযদন হাজী ধন 

িােো 

গ্রার্: রনায়াগাঁও (রজিীিাড়ী/ 

িাদর্রা িাড়ী) 

ইউ: রনায়াগাঁও 

ওয়াড ব:  

ডাকঘর: রনায়াগাঁও 

রপাস্টদকাড: ৩৪৩০ 

উপদজিা: সরাইি 

রজিা:ব্রাম্মণিাড়ীয়া 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৫৩৯ 

জনাি রর্া: জুদয়ি বর্য়া 

বপতা: মৃত: িাি বর্য়া 

র্াতা: মৃত: জদিো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৮-১০-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর ০২র্াস ২৮বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা 

 

গ্রার্: োিবেঘা 

ইউ: ১১নং রগাহািাকািা 

ডাকঘর: আিীপুর 

রপাস্টদকাড: ২৪১১ 

উপদজিা: পূি বধিা 

রজিা: রনিদকানা 

গ্রার্: োিবেঘা 

ইউ: ১১নং রগাহািাকািা 

ডাকঘর: আিীপুর 

রপাস্টদকাড: ২৪১১ 

উপদজিা: পূি বধিা 

রজিা: রনিদকানা 

৫৪০ 

জনাি  মুহাম্মে ফারুক র ৌধূরী 

বপতা: মৃত: োর্সুি ইসিার্ 

র ৌধূরী 

র্াতা: মৃত: াাবনজুর্ান আরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-১২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর ০১র্াস ২৫বেন 

বনজ রজিা:  ট্টগ্রার্ 

 

িাসা ও সড়ক র ৌধূরী পাড়া 

গ্রার্:  াগা র 

ইউ: রোহাজারী ১নং 

ডাকঘর: রোহাজারী 

রপাস্টদকাড: ৪৩৮২ 

উপদজিা:  িনাইে 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

িাসা ও সড়ক র ৌধূরী পাড়া 

গ্রার্:  াগা র 

ইউ: রোহাজারী ১নং 

ডাকঘর: রোহাজারী 

রপাস্টদকাড: ৪৩৮২ 

উপদজিা:  িনাইে 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

৫৪১ 

জনাি রর্া: ফয়সাি 

বপতা: রর্া: র্বফজুি ইসিার্ 

র্াতা: ররাদকয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩০-১২-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর ০১র্াস ০০বেন 

বনজ রজিা: র ািা 

 

 

িাসা ও সড়ক হাজী আবুি িের 

বিবডং(ক ৯/১০) 

গ্রার্:  পবচ র্ রর্াহরা 

ইউ: ৫নং রর্াহরা ওয়াড ব 

ডাকঘর: রর্াহরা 

রপাস্টদকাড: ৪২০৮ 

উপদজিা:  ািগাঁও 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

িাসা ও সড়ক  বেকোর িাবড় 

গ্রার্: ফুিিাবগ া 

ইউ: ৫নং িািদর্াহন ইউবনয়ন 

ডাকঘর: ফুিিাবগ া 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: িািদর্াহন 

রজিা: র ািা 

৫৪২ 

জনাি রর্া: সাদহদুি ইসিার্ 

বপতা:  আবু তাদিি 

র্াতা: রকাবহনুর রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৪-০৭-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর ০৬র্াস ১৬বেন 

বনজ রজিা:  ট্টগ্রার্ 

 

িাসা ও সড়ক রবফক বিবডং, 

সবঙ্গত বসদনর্া 

গ্রার্: আতুরার বডদপা 

ইউ: ৭নং 

ডাকঘর: আবর্নজুর্স বর্িস্ 

রপাস্টদকাড: ৪২১১ 

উপদজিা:  ট্টগ্রার্ 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

িাসা ও সড়ক রিদু রগার্স্থ্র 

িাড়ী 

গ্রার্: ব কোইর 

ডাকঘর: অেপূণ বা িাড়ী 

উপদজিা: রাউজান 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

৫৪৩ 

জনাি রর্া: ফজলি হক 

বপতা: রর্া: োহ আির্ ভ ূঁইয়া 

র্াতা: রগািাপদরাজ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩-০৩-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর ১০র্াস ২৯বেন 

বনজ রজিা: রনায়ািািী 

 

 

িাসা ও সড়কপাওয়ার 

হাউজ,ইর্ারত ও বনর্ বাণ 

বি াগ,বিআরআরআই  

গ্রার্: গাজীপুর 

ইউ:  ২৭নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: বি আর আর আই 

রপাস্টদকাড: ১৭০১ 

উপদজিা: জয়দেিপুর 

রজিা: গাজীপুর 

িাসা ও সড়ক ভ ূঁঞা িাবড়, 

েবক্ষণ অজুবনতিা 

ইউ: ৩নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: রসনিাগ 

রপাস্টদকাড: ৩৮৬০ 

উপদজিা: রসনিাগ 

রজিা: রনায়ািািী 

৫৪৪ 

জনাি   জবন িড়ুয়া 

বপতা: বেবের িড়ুয়া 

র্াতা: র্নজু িড়ুয়া 

জন্ম তাবরি: ০৩-০২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর ১১র্াস ২৭বেন 

বনজ রজিা:  ট্টগ্রার্ 

 

 

 

 

িাসা ও সড়ক বেবের িড়ুয়া 

গ্রার্: ডাক্তার িাড়ী পাব্যািকূি 

ইউ: রপৌরস া-০৭ 

ওয়াড ব:  

ডাকঘর: রাঙ্গুবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৪৩৬০ 

উপদজিা: রাঙ্গুবনয়া 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

িাসা ও সড়ক বেবের িড়ুয়া 

গ্রার্: ডাক্তার িাড়ী পাব্যািকূি 

ইউ: রপৌরস া-০৭ 

ওয়াড ব:  

ডাকঘর: রাঙ্গুবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৪৩৬০ 

উপদজিা: রাঙ্গুবনয়া 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৫৪৫ 

জনাি র্াহফুজুর রহর্ান 

বপতা: আজর্ত আিী 

র্াতা: লৎফা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ২০-১১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর ০২র্াস ১১বেন 

বনজ রজিা: রেরপুর 

 

 

 

িাসা ও সড়ক  িানু র য়ারম্যান 

িাড়ী 

গ্রার্: বসধূিী 

ইউ: নয়াবিি 

ডাকঘর: বসধূিী 

রপাস্টদকাড: ২১১১ 

উপদজিা: নাবিতািাড়ী 

রজিা: রেরপুর 

িাসা ও সড়ক  িানু র য়ারম্যান 

িাড়ী 

গ্রার্: বসধূিী 

ইউ: নয়াবিি 

ডাকঘর: বসধূিী 

রপাস্টদকাড: ২১১১ 

উপদজিা: নাবিতািাড়ী 

রজিা: রেরপুর 

৫৪৬ 

জনাি রর্াহা: সাজ্জাে রহাদসন 

বপতা: আহর্দুি হক 

র্াতা: রাদেো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৭-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর ০৫র্াস ১৫বেন 

বনজ রজিা:  ট্টগ্রার্ 

 

 

িাসা ও সড়ক নজু পবন্ডদতর 

িাবড় 

গ্রার্: নিান্কা 

ইউ: রকাঁিাগাঁও 

ডাকঘর:  রকানাই 

রপাস্টদকাড: ৪৩৬৭ 

উপদজিা: পটিয়া 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

িাসা ও সড়ক নজু পবন্ডদতর 

িাবড় 

গ্রার্: নিান্কা 

ইউ: রকাঁিাগাঁও 

ডাকঘর:  রকানাই 

রপাস্টদকাড: ৪৩৬৭ 

উপদজিা: পটিয়া 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

৫৪৭ 

জনাি রর্া: আবু তািহা তুরাগ  

বপতা: রর্া: আবুি হাসান 

র্াতা: তানবজনা বছবিকা 

জন্ম তাবরি: ০৭-১০-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর ০৩র্াস ০০বেন 

বনজ রজিা: বেনাজপুর 

 

 

িাসা ও সড়ক  

গ্রার্:  াটিনা, ঠাকুরিাড়ী 

ইউ: ৪নং    রেিপুরা 

ডাকঘর: রেিপুরা 

রপাস্টদকাড: ৫২০০ 

উপদজিা: বেনাজপুর সের 

রজিা: বেনাজপুর 

িাসা ও সড়ক  

গ্রার্:  াটিনা, ঠাকুরিাড়ী 

ইউ: ৪নং    রেিপুরা 

ডাকঘর: রেিপুরা 

রপাস্টদকাড: ৫২০০ 

উপদজিা: বেনাজপুর সের 

রজিা: বেনাজপুর 

৫৪৮ 

জনাি রর্া: মুরাে রহাদসন 

বপতা: রর্া: রর্াতাদিি িিকার 

র্াতা: মৃত: র্বনরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-১০-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর ০২র্াস ২৫বেন 

বনজ রজিা: িবরোি 

 

িাসা ও সড়ক  ররাড নং-

০৩,িাসা নং-৪১/১৪ 

গ্রার্:  ান বর্য়া হাউবজং 

ডাকঘর: রর্াহাম্মেপুর 

রপাস্টদকাড: ১২০৭ 

উপদজিা: রর্াহাম্মেপুর 

রজিা: ঢাকা 

িাসা ও সড়ক  

গ্রার্: র্াগুরা, র্াোরীপুর 

ইউ: িাঞ্জাপুর 

ডাকঘর: িাকাই 

রপাস্টদকাড: ৮২৩১ 

উপদজিা: রগৌরনেী 

রজিা:িবরোি 

৫৪৯ 

জনাি কাকন কর্ বকার 

বপতা: রািাি কর্ বকার 

র্াতা: সবিতা রানী কর্ বকার 

জন্ম তাবরি: ২৩-০২-৯৯৪  

িয়স:  ২৫িছর ১১র্াস ০৭বেন 

বনজ রজিা: রফনী 

 

 

িাসা ও সড়ক রুবহতীয়া উত্তর 

কর্ বকার িাড়ী 

গ্রার্: রুবহতীয়া 

ইউ: কাবজর িাস-৫নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: ফবকরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৩৯০০ 

উপদজিা: রফনী সের 

রজিা: রফনী 

িাসা ও সড়ক রুবহতীয়া উত্তর 

কর্ বকার িাড়ী 

গ্রার্: রুবহতীয়া 

ইউ: কাবজর িাস-৫নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: ফবকরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৩৯০০ 

উপদজিা: রফনী সের 

রজিা: রফনী 

৫৫০ 

জনাি রর্াহাম্মে সাইফুি রহর্ান 

বপতা: রর্ায়াদজ্জর্ রহাদসন সরোর 

র্াতা: আক্তারী রহাদসন 

জন্ম তাবরি: ১৫-০২-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর ১১র্াস ১৫বেন 

বনজ রজিা:  ট্টগ্রার্ 

 

 

 

 

িাসা ও সড়ক আবজর্ 

ব িা(িাসা-১১)(সড়ক-২) 

গ্রার্: বহিব উ আিাবসক এিাকা 

ইউ: ৩নং পাঁ িাইে ওয়াড ব 

ওয়াড ব:  

ডাকঘর:  কিাজার 

রপাস্টদকাড: ৪২১১ 

উপদজিা: পাঁ িাইে র্থানা 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

িাসা ও সড়ক আবজর্ 

ব িা(িাসা-১১)(সড়ক-২) 

গ্রার্: বহিব উ আিাবসক এিাকা 

ইউ: ৩নং পাঁ িাইে ওয়াড ব 

ওয়াড ব:  

ডাকঘর:  কিাজার 

রপাস্টদকাড: ৪২১১ 

উপদজিা: পাঁ িাইে র্থানা 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৫৫১ 

জনাি অব বজৎ েত্ত 

বপতা: উৎপি েত্ত 

র্াতা: বেপা েত্ত 

জন্ম তাবরি: ১৪-১২-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর ০১র্াস ১৬বেন 

বনজ রজিা:  ট্টগ্রার্ 

 

 

 

িাসা ও সড়ক অসীর্ েদত্তর 

িাড়ী 

গ্রার্: পূি ব রগার্েন্ডী 

ইউ: রিায়ািিািী রপৌরস া 

ওয়াড ব: ০৪ 

ডাকঘর: রিায়ািিািী 

রপাস্টদকাড: ৪৩৬৬ 

উপদজিা: রিায়ািিািী 

রজিা: ট্টগ্রার্ 

িাসা ও সড়ক অসীর্ েদত্তর 

িাড়ী 

গ্রার্: পূি ব রগার্েন্ডী 

ইউ: রিায়ািিািী রপৌরস া 

ওয়াড ব: ০৪ 

ডাকঘর: রিায়ািিািী 

রপাস্টদকাড: ৪৩৬৬ 

উপদজিা: রিায়ািিািী 

রজিা: ট্টগ্রার্ 

৫৫২ 

জনাি আিদুল্লাহ আি জুনাইে 

বপতা: রর্া: জাহাঙ্গীর আির্ 

র্াতা: িায়িা রফরদেৌসী 

জন্ম তাবরি: ১০-০২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর ১০র্াস ০২বেন 

বনজ রজিা: িরগুনা 

 

িাসা ও সড়ক রডার্ািার িাবড় 

গ্রার্: রুপধন 

ইউ: কাকব ড়া 

ওয়াড ব: ৬নং 

ডাকঘর: রুপধন 

রপাস্টদকাড: ৮৭২১ 

উপদজিা: পায়রঘার্া 

রজিা:িরগুনা 

িাসা ও সড়ক রডার্ািার িাবড় 

গ্রার্: রুপধন 

ইউ: কাকব ড়া 

ওয়াড ব: ৬নং 

ডাকঘর: রুপধন 

রপাস্টদকাড: ৮৭২১ 

উপদজিা: পায়রঘার্া 

রজিা:িরগুনা 

৫৫৩ 

জনাি রর্া: োবককুি ইসিার্ 

বপতা: রর্া: লৎফর রহর্ান 

র্াতা: রর্াসা: ছাদয়রা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০৫-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর ০৮র্াস ২৯বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ 

 

িাসা ও সড়ক ঢাকা িহু াষী 

সার্বিবপ, র্বনং রসন্টার,৯৫/২, 

গ্রার্: পবির্ কাফরুি,তািতিা, 

ডাকঘর: আগারগাঁও রেদরিাংিা 

রজিা: ঢাকা-১২০৭ 

িাসা ও সড়ক  

গ্রার্: িাঁপুরা (কদিানী পাড়া) 

ইউ: আগ্রাবদ্বগুন 

ডাকঘর: আগ্রাবদ্বগুন 

রপাস্টদকাড: ৬৫৬১  

উপদজিা: ধার্ইর হার্ 

রজিা: নওগাঁ 

 

  



বিটিআরআই ও বপবডইউ এর পবরসংখ্যান সহকারী পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা। 
 

ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৬০১ 

জনাি বর্জানুর রহর্ান 

বপতা: ওয়াদজে আিী 

র্াতা: রর্বরনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-১০-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০২র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

গ্রার্: বিনা 

ইউ:/ও: পাকড়ী 

ডাকঘর:  রর্াহাম্মেপুর 

রপাস্টদকাড: ৬২৩০ 

উপদজিা: রগাোগাড়ী 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: বিনা 

ইউ:/ও: পাকড়ী 

ডাকঘর:  রর্াহাম্মেপুর 

রপাস্টদকাড: ৬২৩০ 

উপদজিা: রগাোগাড়ী 

রজিা: রাজোহী। 

৬০২ 

জনাি রর্াাঃ হাবেউজ্জার্ান 

বপতা: রর্াাঃ রকরার্ত আিী 

র্াতা: সুর জাহান 

জন্ম তাবরি: ১৯-০৮-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৫র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড়। 

 

গ্রার্: িার্নপাড়া 

ইউ:/ও: ৬নং  জনপুর ইউবপ 

ডাকঘর:   জনপুর 

রপাস্টদকাড: ৫০৩০ 

উপদজিা: রেঁতুবিয়া 

রজিা: পঞ্চগড়। 

গ্রার্: িার্নপাড়া 

ইউ:/ও: ৬নং  জনপুর ইউবপ 

ডাকঘর:   জনপুর 

রপাস্টদকাড: ৫০৩০ 

উপদজিা: রেঁতুবিয়া 

রজিা: পঞ্চগড়। 

৬০৩ 

জনাি স্বপন আহদর্ে 

বপতা: রর্াাঃ র্বনর উিীন 

র্াতা: রর্াছাাঃ বুিবুবি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৮-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৫র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: জয়পুরহার্। 

গ্রার্: গবনপুর 

ইউ:/ও: রসানামুসী/০৮ 

ডাকঘর:  জাফরপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৯৪০ 

উপদজিা: আদক্কিপুর 

রজিা: জয়পুরহার্। 

গ্রার্: গবনপুর 

ইউ:/ও: রসানামুসী/০৮ 

ডাকঘর:  জাফরপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৯৪০ 

উপদজিা: আদক্কিপুর 

রজিা: জয়পুরহার্। 

৬০৪ 

জনাি রজযাবত র্ন্ডি 

বপতা: অনােী র্ন্ডি 

র্াতা: অঞ্জিী র্ন্ডি 

জন্ম তাবরি: ২০-১০-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০২র্াস  ২২বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

গ্রার্: োমুিািী 

ইউ:/ও: পায়রা 

ডাকঘর:  কাদর্ংগা িাজার 

রপাস্টদকাড: ৯২৫৩ 

উপদজিা: অ য়নগর 

রজিা: যদোর। 

গ্রার্: োমুিািী 

ইউ:/ও: পায়রা 

ডাকঘর:  কাদর্ংগা িাজার 

রপাস্টদকাড: ৯২৫৩ 

উপদজিা: অ য়নগর 

রজিা: যদোর। 

৬০৫ 

জনাি শুভ্রদজযাবত কুন্ডু 

বপতা: সাধন কুন্ডু 

র্াতা: কবনকা কুন্ডু 

জন্ম তাবরি: ২৫-১২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০০র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

গ্রার্: শ্রীগঞ্জ পুদির আদগ, 

রকেিপুর 

ইউ:/ও: রকেিপুর 

ডাকঘর: রকেিপুর 

রপাস্টদকাড: ৭৪৫০ 

উপদজিা: রকেিপুর 

রজিা: যদোর। 

গ্রার্: শ্রীগঞ্জ পুদির আদগ, 

রকেিপুর 

ইউ:/ও: রকেিপুর 

ডাকঘর: রকেিপুর 

রপাস্টদকাড: ৭৪৫০ 

উপদজিা: রকেিপুর 

রজিা: যদোর। 

৬০৬ 

জনাি োহাবরন সুিতানা 

বপতা: রর্াাঃ আবুি িাদয়র 

র্াতা: র্বজবনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-১০-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৩র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

িাসা ও সড়ক: ৮২ 

গ্রার্: হাবর্েপুর 

ইউ:/ও: ফদতপুর 

ডাকঘর: হাবর্েপুর 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: সের 

রজিা: যদোর। 

িাসা ও সড়ক: ৮২ 

গ্রার্: হাবর্েপুর 

ইউ:/ও: ফদতপুর 

ডাকঘর: হাবর্েপুর 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: সের 

রজিা: যদোর। 

৬০৭ 

জনাি রর্াাঃ রসাদহি রানা 

বপতা: রর্াাঃ িােো আির্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ নুর জাহান রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৬-০৫-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৮র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

 

গ্রার্: পূি বদেবু ( াবতপাড়া) 

ইউ:/ও: তামু্বিপুর 

ডাকঘর: তামু্বিপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৫০ 

উপদজিা: পীরগাছা 

রজিা: রংপুর। 

গ্রার্: পূি বদেবু ( াবতপাড়া) 

ইউ:/ও: তামু্বিপুর 

ডাকঘর: তামু্বিপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৫০ 

উপদজিা: পীরগাছা 

রজিা: রংপুর। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৬০৮ 

জনাি রর্াাঃ বনয়াজ ইিদন ইউসুফ 

বপতা: রর্াাঃ ইউসুফ আিী 

তালকোর 

র্াতা: রসবিনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-১২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০১র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: গাজীপুর। 

 

িাসা: ৫৪০/০৫, রিন নং- ১২ 

গ্রার্: বডওএই এস 

ইউ:/ও: িাবরধারা 

ডাকঘর:  ঢাকা কযান্টনদর্ন্ট 

রপাস্টদকাড: ১২০৬ 

উপদজিা: ঢাকা 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: র্াজুিান 

ইউ:/ও: রর্ৌ াক 

ডাকঘর: রতনপুর 

রপাস্টদকাড: ১৭৫১ 

উপদজিা: কাবিয়াককর 

রজিা: গাজীপুর।  

৬০৯ 

জনাি রর্াাঃ নাবহদুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ কবহনুর রহর্ান 

র্াতা: রর্াসাাঃ সাবকনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩০-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ১১র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

গ্রার্: রঢাড়দিানা 

ইউ:/ও: নয়ািা াঙ্গা 

ডাকঘর:  রানীহাটি 

রপাস্টদকাড: ৬৩০০ 

উপদজিা: বেিগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

গ্রার্: রঢাড়দিানা 

ইউ:/ও: নয়ািা াঙ্গা 

ডাকঘর:  রানীহাটি 

রপাস্টদকাড: ৬৩০০ 

উপদজিা: বেিগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

৬১০ 

জনাি বর্িন কুর্ার সরকার 

বপতা: অবনি  ি সরকার 

র্াতা: পারুি রানী সরকার 

জন্ম তাবরি: ২৪-০৫-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৭র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

গ্রার্: খুবজপুর 

ইউ:/ও: িাসুপাড়া 

ডাকঘর: নরবসংহপুর 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: খুবজপুর 

ইউ:/ও: িাসুপাড়া 

ডাকঘর: নরবসংহপুর 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 

৬১১ 

জনাি ইকরার্ র্াহর্দু 

বপতা: সাইদুর রহর্ান 

র্াতা: বরনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯২ 

িয়স:  ২৮িছর  ০০র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

 

িাসা: বনেং রর্াল্লা িাবড় 

গ্রার্: বনেং 

ইউ:/ও: কিাগাবছয়া /০৯ নং 

ডাকঘর: র্েনগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১৪১৪ 

উপদজিা: িির 

রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

িাসা: বনেং রর্াল্লা িাবড় 

গ্রার্: বনেং 

ইউ:/ও: কিাগাবছয়া /০৯ নং 

ডাকঘর: র্েনগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১৪১৪ 

উপদজিা: িির 

রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

৬১২ 

জনাি রর্াাঃ আবু সাঈে 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুস সািার্ 

র্াতা: বনলূফার জাহান 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৯-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৪র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

িাসা: ১১, ররাড-০৪ 

গ্রার্: বনকুঞ্জ-২ 

ইউ:/ও:  

ডাকঘর: বিিদক্ষত 

রপাস্টদকাড: ১২২৯ 

উপদজিা: বিিদক্ষত 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: কািইর (বেঘীপাড়া) 

ইউ:/ও: কসিা/ ০৪নং 

ডাকঘর: উবজরপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৩১০ 

উপদজিা: নাদ াি 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

৬১৩ 

জনাি রর্াাঃ রর্াোররফ রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ হাসান আিী 

র্াতা: ফুিজান রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৭-২০-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৩র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

িাসা ও সড়ক: ৫৬ 

গ্রার্: রগায়াইি পুবর 

ইউ:/ও: যািাপুর 

ডাকঘর: যািাপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

িাসা ও সড়ক: ৫৬ 

গ্রার্: রগায়াইি পুবর 

ইউ:/ও: যািাপুর 

ডাকঘর: যািাপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

৬১৪ 

জনাি রর্াাঃ িাইরুি হাসান 

বপতা: রর্াাঃ র্বফজ উবিন 

র্াতা: রবর্জা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৬-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৭র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: গাজীপুর। 

 

িাসা ও সড়ক: সসয়ে িাবড় 

গ্রার্: কপাদিশ্বর 

ইউ:/ও: বেংহশ্রী 

ডাকঘর: কপাদিশ্বর 

রপাস্টদকাড: ১৭৪৩ 

উপদজিা: কাপাবসয়া 

রজিা: গাজীপুর। 

িাসা ও সড়ক: সসয়ে িাবড় 

গ্রার্: কপাদিশ্বর 

ইউ:/ও: বেংহশ্রী 

ডাকঘর: কপাদিশ্বর 

রপাস্টদকাড: ১৭৪৩ 

উপদজিা: কাপাবসয়া 

রজিা: গাজীপুর। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৬১৫ 

জনাি কাওসার আহদর্ে 

বপতা: এই  এর্ হাসান আিী 

র্াতা: রসতারা হাসান 

জন্ম তাবরি: ০১-০৫-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৮র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর। 

 

িাসা: ৩১ (৫র্ তিা), ররাড-০৪ 

গ্রার্: বর্রপুর-১ 

ইউ:/ও: ০৮ 

ডাকঘর: বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: বর্রপুর 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: হাওিাোর িাবড়, কাঁ বক 

রাস্তা 

গ্রার্: রকোরপুর 

ইউ:/ও: ০৫ 

ডাকঘর: মূিফৎগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৮০২০ 

উপদজিা: নবড়য়া 

রজিা: েরীয়তপুর। 

৬১৬ 

জনাি রর্াাঃ নাজমুি রহাসাইন 

বপতা: রর্াাঃ আিাউিীন 

র্াতা: োর্ীর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৬-১২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০১র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

গ্রার্: র্থুরাপুর 

ইউ:/ও: শ্রীধরপুর 

ডাকঘর: েংকরপাো,েবক্ষণ-পূি ব 

রপাস্টদকাড: ৭৪৬০ 

উপদজিা: অ য়নগর 

রজিা: যদোর। 

গ্রার্: র্থুরাপুর 

ইউ:/ও: শ্রীধরপুর 

ডাকঘর: েংকরপাো,েবক্ষণ-পূি ব 

রপাস্টদকাড: ৭৪৬০ 

উপদজিা: অ য়নগর 

রজিা: যদোর। 

৬১৭ 

জনাি আব্দুি আহাে 

বপতা: মৃত হাবফজুর রহর্ান 

র্াতা: আদয়ো রিগর্ 

জন্ম তাবরি:  

িয়স:  ২৮িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

গ্রার্: গাংদজায়ার 

ইউ:/ও:  বন্ডপুর 

ডাকঘর:  বন্ডপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৫০০ 

উপদজিা: নওগাঁ সের 

রজিা: নওগাঁ। 

গ্রার্: গাংদজায়ার 

ইউ:/ও:  বন্ডপুর 

ডাকঘর:  বন্ডপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৫০০ 

উপদজিা: নওগাঁ সের 

রজিা: নওগাঁ। 

৬১৮ 

জনাি আব্দুি আবির্ 

বপতা: মৃত হাবফজুর রহর্ান 

র্াতা: আদয়ো রিগর্ 

জন্ম তাবরি:  

িয়স:  ২৮িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

গ্রার্: গাংদজায়ার 

ইউ:/ও:  বন্ডপুর 

ডাকঘর:  বন্ডপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৫০০ 

উপদজিা: নওগাঁ সের 

রজিা: নওগাঁ। 

গ্রার্: গাংদজায়ার 

ইউ:/ও:  বন্ডপুর 

ডাকঘর:  বন্ডপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৫০০ 

উপদজিা: নওগাঁ সের 

রজিা: নওগাঁ। 

৬১৯ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুর রউফ 

বপতা: রর্াাঃ রতাফাজ্জি রহাদসন 

র্াতা: ররৌফুন রনছা 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: জয়পুরহার্। 

 

িাসা ও সড়ক: রউফ ব িা 

গ্রার্: কবিংগা 

ইউ:/ও: িড়াইি 

ডাকঘর: বহিা কসিা 

রপাস্টদকাড: ৫৯২০ 

উপদজিা: রক্ষতিাি 

রজিা: জয়পুরহার্। 

িাসা ও সড়ক: রউফ ব িা 

গ্রার্: কবিংগা 

ইউ:/ও: িড়াইি 

ডাকঘর: বহিা কসিা 

রপাস্টদকাড: ৫৯২০ 

উপদজিা: রক্ষতিাি 

রজিা: জয়পুরহার্। 

৬২০ 

জনাি রর্াাঃ হাবিবুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি িাদিক 

র্াতা: রহাসদনয়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩-০৫-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৮র্াস  ০২বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার। 

 

গ্রার্: ইকড়ী 

ইউ:/ও: িড়াইগ্রার্ 

ডাকঘর: রহর্তপুর িাজার 

রপাস্টদকাড: ৬৪৩০ 

উপদজিা: িড়াইগ্রার্ 

রজিা: নাদর্ার।  

গ্রার্: ইকড়ী 

ইউ:/ও: িড়াইগ্রার্ 

ডাকঘর: রহর্তপুর িাজার 

রপাস্টদকাড: ৬৪৩০ 

উপদজিা: িড়াইগ্রার্ 

রজিা: নাদর্ার।  

৬২১ 

জনাি রর্াাঃ োহবরয়ার রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ োহানারা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১১-১২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০০র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

 

 

 

 

প্রযদন: জনাি সাদিকী আহদম্মে 

আইনুি আক্কাসী, উপ-ব্যিস্থ্াপনা 

(প্রদকৌেি), পদ্মা অদয়ি 

রকাম্পানী বি:, প্রধান কাযািয় 

গ্রার্: সেরঘার্ 

ইউ:/ও: ৩০নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  ট্টগ্রার্ বজবপও 

রপাস্টদকাড: ৪০০০ 

উপদজিা: সেরঘার্ 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

প্রযদন: রর্াাঃ আব্দুর রহর্ান, 

রর্াাঃ আব্দুর রহর্াদনর িাড়ী 

গ্রার্: পুরাতন িাস্তপুর 

ইউ:/ও: হাউিী 

ডাকঘর: রগাবিিপুর 

রপাস্টদকাড: ৭২২১ 

উপদজিা: োমুড়হুো 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৬২২ 

জনাি রর্াাঃ ইর্বতয়াজ জাবহে 

বপতা: কাজী রর্াাঃ বফদরাজ 

র্াতা: জাদহো িাতুন 

জন্ম তাবরি: ৩০-১২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০০র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

প্রযদন: কাজী রর্াাঃ বফদরাজ 

গ্রার্: রহাদসনপুর, উত্তর ধানিাবি 

ইউ:/ও: ১১ 

ডাকঘর: বসরাজগঞ্জ সের 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

প্রযদন: কাজী রর্াাঃ বফদরাজ 

গ্রার্: রহাদসনপুর, উত্তর ধানিাবি 

ইউ:/ও: ১১ 

ডাকঘর: বসরাজগঞ্জ সের 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

৬২৩ 

জনাি রর্াাঃ োহােত রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি র্াোন 

র্াতা: সুবফয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০৭-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৫র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

গ্রার্: সরন জাই 

ইউ:/ও: সরন জাই 

ডাকঘর: সরন জাই 

রপাস্টদকাড: ৬২৩০ 

উপদজিা: তাদনার 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: সরন জাই 

ইউ:/ও: সরন জাই 

ডাকঘর: সরন জাই 

রপাস্টদকাড: ৬২৩০ 

উপদজিা: তাদনার 

রজিা: রাজোহী। 

৬২৪ 

জনাি রর্াাঃ র্বনরুি ইসিার্ 

বিশ্বাস 

বপতা: রর্াাঃ র্বতয়ার রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ আবর্না রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-১১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০১র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

 

িাসা: ১০৩১, সড়ক- ০১ 

গ্রার্: হবরশ্বর 

ইউ:/ও: ৫নং িািাপাড়া/ ০১ 

ডাকঘর: কাউবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর।  

িাসা: ১০৩১, সড়ক- ০১ 

গ্রার্: হবরশ্বর 

ইউ:/ও: ৫নং িািাপাড়া/ ০১ 

ডাকঘর: কাউবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর।  

৬২৫ 

জনাি রর্াাঃ আিী রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আবর্নুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ হাদজরা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২০-০৭-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৬র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া।  

 

িাসা: ৩৬৮/১১৭ (অবি বর্য়ার 

রর্ক) 

গ্রার্: পবির্ রেওড়াপাড়া 

ডাকঘর: বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: বর্রপুর 

রজিা: ঢাকা।  

গ্রার্: রতকািা 

ইউ:/ও: আোিাড়ীয়া 

ডাকঘর: ধর্ বেহ 

রপাস্টদকাড: ৭০৫২ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: কুবষ্ট্য়া।  

৬২৬ 

জনাি রর্াাঃ র্াহবুি আবরবফন 

বপতা: রর্াাঃ র্বহনুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ রসবিনা আকতার 

জন্ম তাবরি: ০১-০৪-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৯র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া।  

 

িাসা: ৩৬৮/১১৭ (অবি বর্য়ার 

রর্ক) 

গ্রার্: পবির্ রেওড়াপাড়া 

ডাকঘর: বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: বর্রপুর 

রজিা: ঢাকা।  

গ্রার্: র্ধুগাবড় 

ইউ:/ও: রিায়াবিয়া 

ডাকঘর: রগায়াি গ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৭০৫২ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

৬২৭ 

জনাি োম্মী সুিতানা 

বপতা: আবু িকর বসবিক 

র্াতা: আকবির্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৭-০৪-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৯র্াস  ০৩বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

িাসা: উবিে ররাগতত্ত্ব বি াগ 

গ্রার্: িাংিাদেে ধান গদিষণা 

ইনবস্টটিউর্ 

ডাকঘর: বিআরআরআই 

রপাস্টদকাড: ১৭০১ 

উপদজিা: গাজীপুর সের 

রজিা: গাজীপুর।  

গ্রার্: পারব্রজপুর 

ইউ:/ও: আহসানগঞ্জ 

ডাকঘর: আর্রুিকসিা 

রপাস্টদকাড: ৬৫৯৬ 

উপদজিা: আিাই 

রজিা: নওগাঁ। 

৬২৮ 

জনাি বনর্ বি কুর্ার োস 

বপতা: বনতাই  ি োস 

র্াতা: বেপািী রানী োস 

জন্ম তাবরি: ২২-০৮-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৫র্াস  ০৮বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার।  

 

িাসা: বনতাই  ি োদসর িাবড় 

গ্রার্: র্ঠগ্রার্ 

ইউ:/ও: িাদিার/ ৮নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: িাদিার 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার।  

িাসা: বনতাই  ি োদসর িাবড় 

গ্রার্: র্ঠগ্রার্ 

ইউ:/ও: িাদিার/ ৮নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: িাদিার 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৬২৯ 

জনাি রর্াাঃ বরয়াজ 

বপতা: রর্াাঃ োহ আির্ 

র্াতা: রর্াসাাঃ নুরী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৭-০৬-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৬র্াস  ০৮বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

প্রযদন: আদিা রর্ম্বর  

গ্রার্: কসাইব র্া িাস ররাড 

ইউ:/ও: বজনবজরা 

ডাকঘর: রকরানীগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১৩১০ 

উপদজিা: রকরানীগঞ্জ 

রজিা: ঢাকা।  

িাসা: হাওিাোর িাড়ী 

গ্রার্: ফুিিািী 

ইউ:/ও: রছার্ িাইেবেয়া 

ডাকঘর: িাদহর র 

রপাস্টদকাড: ৮৬৪০ 

উপদজিা: রাংগািািী 

রজিা: পটুয়ািািী। 

৬৩০ 

জনাি মুহাম্মে রর্াস্তফা জার্ান 

বপতা: মুহাম্মে বিয়াকত আিী 

র্াতা: রফরদেৌস িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৪-০১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৬িছর  ০০র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

 

গ্রার্: রকা ার পাড়া 

ইউ:/ও: ৫নং র্েনিািী/ ০৯নং 

ডাকঘর: কাবেরািাে 

রপাস্টদকাড: ৫৪৭০ 

উপদজিা: পীরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর।  

গ্রার্: রকা ার পাড়া 

ইউ:/ও: ৫নং র্েনিািী/ ০৯নং 

ডাকঘর: কাবেরািাে 

রপাস্টদকাড: ৫৪৭০ 

উপদজিা: পীরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর।  

৬৩১ 

জনাি রর্াাঃ অবিউর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ েবহদুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ অবির্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-০৬-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৭র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

 

গ্রার্: বিড়ািাড়ী 

ইউ:/ও: ৭নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: ধনদতািা 

রপাস্টদকাড: ৫৪১০ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর।  

গ্রার্: বিড়ািাড়ী 

ইউ:/ও: ৭নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: ধনদতািা 

রপাস্টদকাড: ৫৪১০ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর।  

৬৩২ 

জনাি রর্াাঃ োহজািাি বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি ওয়াদহে 

র্াতা: রেফািী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৬-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৭র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্।  

 

িাসা: ৩৯ (তৃতীয় তিা) 

গ্রার্: ডুইপ (েবক্ষণ) 

ইউ:/ও: ০২ 

ডাকঘর: পল্লিী 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: পল্লিী 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: ৫৭৫ 

গ্রার্: কুষ্ণাপাড়া 

ইউ:/ও: ০৭ 

ডাকঘর: রজাড়গাছ িাজার 

রপাস্টদকাড: ৫৬৩০ 

উপদজিা: ব ির্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

৬৩৩ 

জনাি রর্াাঃ নুরুি হক 

বপতা: রর্াাঃ সাহাবুবিন 

র্াতা: বেবরনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩-০৭-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৬র্াস  ০২বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

িাসা: বে বরদয়ি স্কুি 

গ্রার্: িি র্ািাইি 

ইউ:/ও: বজনবজরা 

ডাকঘর: রকরানীগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১৩১০ 

উপদজিা: রকরানীগঞ্জ 

রজিা: ঢাকা। 

প্রযদন: রর্াাঃ সাহাবুবিন 

গ্রার্: ফুিিািী 

ইউ:/ও: রছার্িাইেবেয়া 

ডাকঘর: িাদহর র 

রপাস্টদকাড: ৮৬৪০ 

উপদজিা: রাংগািািী 

রজিা: পটুয়ািািী। 

৬৩৪ 

জনাি রর্াাঃ সুর্ন র্ন্ডি 

বপতা: রর্াাঃ নজরুি ইসিার্ র্ন্ডি 

র্াতা: রর্াছাাঃ রনজনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১২-১০-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৩র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

িাসা ও সড়ক: ৩২০ 

গ্রার্: ররাস্তর্ািাে 

ইউ:/ও: ১২ নং কুতুিপুর 

ডাকঘর: নার্ারার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৩০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর।  

িাসা ও সড়ক: ৩২০ 

গ্রার্: ররাস্তর্ািাে 

ইউ:/ও: ১২ নং কুতুিপুর 

ডাকঘর: নার্ারার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৩০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর।  

৬৩৫ 

জনাি রর্াাঃ কবির রহাসাইন 

বপতা: রর্াাঃ নুরুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ কবহনুর িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৯-১০-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ১০র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

 

িাসা নং: ১১ 

গ্রার্: েরদিেপুর 

ইউ:/ও: র্াজপাড়া 

ডাকঘর: আর বপ িাজার 

রপাস্টদকাড: ৬৬২৩ 

উপদজিা: আর্ঘবরয়া 

রজিা: পািনা।  

িাসা নং: ১১ 

গ্রার্: েরদিেপুর 

ইউ:/ও: র্াজপাড়া 

ডাকঘর: আর বপ িাজার 

রপাস্টদকাড: ৬৬২৩ 

উপদজিা: আর্ঘবরয়া 

রজিা: পািনা।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৬৩৬ 

জনাি রর্াাঃ হুর্ায়ুন কবির 

বপতা: সাে আহদর্ে 

র্াতা: বর্নারা িাতুন 

জন্ম তাবরি:  

িয়স:  ২৯িছর  ১১র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: রর্দহরপুর। 

 

িাসা: িাওর্ র্র্মুড়া সড়ক 

গ্রার্: র্র্মুড়া 

ইউ:/ও: র্র্মুড়া 

ডাকঘর: র্র্মুড়া 

রপাস্টদকাড: ৭১১০ 

উপদজিা: গাংনী 

রজিা: রর্দহরপুর।  

িাসা: িাওর্ র্র্মুড়া সড়ক 

গ্রার্: র্র্মুড়া 

ইউ:/ও: র্র্মুড়া 

ডাকঘর: র্র্মুড়া 

রপাস্টদকাড: ৭১১০ 

উপদজিা: গাংনী 

রজিা: রর্দহরপুর।  

৬৩৭ 

জনাি রর্া: সাজ্জাদুর রহর্ান 

বপতা: রর্া: রজাহর আিী বিশ্বাস 

র্াতা: জাহানারা 

জন্ম তাবরি: ০৯-০৩-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর ১০ র্াস ২২ বেন 

বনজ রজিা: র্াগুরা 

 

গ্রার্:  কাতিী 

ইউ: েতিািী 

ডাকঘর:  েতকািী 

রপাস্টদকাড:  ৭৬২০ 

উপদজিা:  োবিিা 

রজিা: র্াগুরা 

গ্রার্: কাতিী 

ইউ: েতিািী 

ডাকঘর:  েতকািী 

রপাস্টদকাড:  ৭৬২০ 

উপদজিা:  োবিিা 

রজিা:  র্াগুরা 

৬৩৮ 

জনাি রর্া: বিিাি রহাসাইন 

বপতা: রর্া: আবুি কািার্ 

র্াতা: বপয়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-১২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর ০১  র্াস ১০ বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী 

 

গ্রার্: আিীপুর 

ওয়াড ব: ০৩ 

ডাকঘর: কুয়াকার্া 

রপাস্টদকাড: ৮৬৫২ 

উপদজিা: কিাপাড়া 

রজিা: পটুয়ািািী 

গ্রার্: আিীপুর 

ওয়াড ব: ০৩ 

ডাকঘর: কুয়াকার্া 

রপাস্টদকাড: ৮৬৫২ 

উপদজিা: কিাপাড়া 

রজিা: পটুয়ািািী 

৬৩৯ 

জনাি  রর্া: নওদেে আিী 

বপতা: রর্া: রবফকুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছা: নুরনাহার রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-১০-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর ০২র্াস ২৫ বেন 

বনজ রজিা: রংপুর 

 

গ্রার্:  িড় ফবিয়া 

ইউ:র্েনিাবি  

ডাকঘর: কাবেরািাে 

রপাস্টদকাড:৫৪৭০ 

উপদজিা: পীরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর 

গ্রার্:  িড় ফবিয়া 

ইউ:র্েনিাবি 

ডাকঘর: কাবেরািাে 

রপাস্টদকাড:৫৪৭০ 

উপদজিা: পীরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর 

৬৪০ 

জনাি এস,এর্ ররজওয়ান র ৌধূরী 

বপতা: রর্া: রবেদুি আির্ র ৌধূরী 

র্াতা: রর্াছা: পার ীন আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১৫-১২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর ০০  র্াস ২১ বেন 

বনজ রজিা: জয়পুরহার্ 

 

গ্রার্:বিনধারা 

ইউ:৬নং রর্াহাম্মেপুর ইউবনয়ন 

ডাকঘর: বিনধারা 

রপাস্টদকাড:৫৯১০ 

উপদজিা: পাঁ বিবি 

রজিা: জয়পুরহার্ 

গ্রার্:বিনধারা 

ইউ:৬নং রর্াহাম্মেপুর ইউবনয়ন 

ডাকঘর: বিনধারা 

রপাস্টদকাড:৫৯১০ 

উপদজিা: পাঁ বিবি 

রজিা: জয়পুরহার্ 

৬৪১ 

জনাি রর্া: বর্নহাজ আিী 

বপতা: রর্া: আিাছ আিী 

র্াতা:  রর্াছা: র্াছুর্া বিবি 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৬িছর  ০০ র্াস ০৪ বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ 

 

িাসা ও সড়ক:   ৪৩৩ 

গ্রার্:  জয়নার্থপুর 

ইউ:পাঁচুপুর 

ডাকঘর: িনদজার 

রপাস্টদকাড:৬৫৯৬ 

উপদজিা: আিাই 

রজিা: নওগাঁ 

িাসা ও সড়ক:   ৪৩৩ 

গ্রার্:  জয়নার্থপুর 

ইউ:পাঁচুপুর 

ডাকঘর: িনদজার 

রপাস্টদকাড:৬৫৯৬ 

উপদজিা: আিাই 

রজিা: নওগাঁ 

৬৪২ 

জনাি  সাবেয়া আফবরন 

বপতা: বপয়াস উিীন 

র্াতা: আকতারা িানু 

জন্ম তাবরি: ০৯-১২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর ০০  র্াস ২৭ বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার 

 

 

িাসা ও সড়ক: প্রযদন-রসবিনা 

র্বঞ্জি, রর্ৌি ীিাজার  

গ্রার্:  াোইর রেউির 

ইউ: ের্দেরনগর 

ডাকঘর: ের্দেরনগর 

রপাস্টদকাড: ৩২২৩ 

উপদজিা: কর্িগঞ্জ 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

িাসা ও সড়ক:  রগৌরীপুর 

গ্রার্:বিদরাপাড়া 

ইউ: 

ওয়াড ব: ১নং 

ডাকঘর: রগাপািপুর 

রপাস্টদকাড:৬৪২০ 

উপদজিা: িািপুর 

রজিা:নাদর্ার 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৬৪৩ 

জনাি  িািার রহাদসন 

বপতা: হাবসর্ উিীন 

র্াতা: সবিদসানা 

জন্ম তাবরি: ১৮-০৯-১৯৯৬ 

িয়স:২৩  িছর ০৪  র্াস ১২ বেন 

বনজ রজিা: চুয়াডাঙ্গা 

 

গ্রার্:হবররার্ পুর 

ইউ:কাপাসডাঙ্গা 

ডাকঘর:  িিাস 

রপাস্টদকাড: ৭২২১ 

উপদজিা: োর্ড়হুো 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা 

গ্রার্:হবররার্ পুর 

ইউ:কাপাসডাঙ্গা 

ডাকঘর:  িিাস 

রপাস্টদকাড: ৭২২১ 

উপদজিা: োর্ড়হুো 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা 

৬৪৪ 

জনাি রর্া: িাবিে োর্স্ 

বপতা:এর্া: আব্দুি িাদিক 

র্াতা: রর্াসা: র্নজুআরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৫িছর ০০  র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী 

 

িাসা ও সড়ক:  ২০৯ 

গ্রার্: কাঁকন নতুন িাজার 

ইউ: কাঁকন হার্ 

ডাকঘর: কাঁকন হার্ 

রপাস্টদকাড:৬০০০ 

উপদজিা: রগাোিাড়ী 

রজিা: রাজোহী 

িাসা ও সড়ক:  ২০৯ 

গ্রার্: কাঁকন নতুন িাজার 

ইউ: কাঁকন হার্ 

ডাকঘর: কাঁকন হার্ 

রপাস্টদকাড:৬০০০ 

উপদজিা: রগাোিাড়ী 

রজিা: রাজোহী 

৬৪৫ 

জনাি রর্া: রবফকুি ইসিার্ 

বপতা: রর্া: আইনাি হক 

র্াতা: নুরজাহান িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২১-১১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর ০১ র্াস ১০ বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইসিািগঞ্জ 

 

 

িাসা ও সড়ক: ১৩৭ 

গ্রার্:পাইতািী 

ইউ:২নং ফদতপুর/০৮ 

ডাকঘর: র্াধিপুর 

রপাস্টদকাড:৬৩১০ 

উপদজিা: নাদ াি 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ 

িাসা ও সড়ক: ১৩৭ 

গ্রার্:পাইতািী 

ইউ:২নং ফদতপুর/০৮ 

ডাকঘর: র্াধিপুর 

রপাস্টদকাড:৬৩১০ 

উপদজিা: নাদ াি 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ: 

৬৪৬ 

জনাি আক্তার ইসিার্ 

বপতা: রর্া: আ: জবিি 

র্াতা: রর্াছা রসানাহার রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-১১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর ০২ র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা: চুয়াডাঙ্গা 

 

গ্রার্: িিাস 

ইউ:সাটুোহ 

ডাকঘর:   িিাস 

রপাস্টদকাড:৭২২১ 

উপদজিা: োমুড়হুো 

রজিা: চুয়াড্ঙ্ঙ্গা 

গ্রার্: িিাস 

ইউ:সাটুোহ 

ডাকঘর:   িিাস 

রপাস্টদকাড:৭২২১ 

উপদজিা: োমুড়হুো 

রজিা: চুয়াড্ঙ্ঙ্গা 

৬৪৭ 

জনাি রর্া: আসাদুজ্জার্ান 

বপতা: রর্া: েবফউবিন 

র্াতা: রর্াছা: সামুোহার 

জন্ম তাবরি: ২০-১২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর ০১ র্াস ১০বেন 

বনজ রজিা: রর্দহরপুর 

 

 

গ্রার্:কুর্ারীডাঙ্গ্ 

ইউ:র্র্মুড়া 

ডাকঘর: র ািাডাঙ্গা 

রপাস্টদকাড:৭১১০ 

উপদজিা: গাংনী 

রজিা: রর্দহরপুর 

গ্রার্:কুর্ারীডাঙ্গ্ 

ইউ:র্র্মুড়া 

ডাকঘর: র ািাডাঙ্গা 

রপাস্টদকাড:৭১১০ 

উপদজিা: গাংনী 

রজিা: রর্দহরপুর 

 



বিটিআরআই এর বসবনয়র রর্কাবনক পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা। 
 

ক্রাঃ 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৭০১ 

জনাি রর্াহাম্মে আেরাফুি 

ইসিার্  

বপতা: রর্াহাম্মে র্বজবুর রহর্ান 

র্াতা: আেফুি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০/০৯/১৯৯৪  

িয়স: ২৫ িছর  ০৪ র্াস  ১০ বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর 

 

 

িাসা ও সড়ক: রর্াহাম্মে 

র্বজবুর রহর্ান, র্ন্ডি িাড়ী,  

গ্রার্: িাবনয়া িাড়ী 

ইউ: র্াহমুেপুর 

ডাকঘর: র্াহমুেপুর 

রপাস্টদকাড: ২০১৩ 

উপদজিা: রর্ািািহ 

রজিা: জার্ািপুর 

িাসা ও সড়ক: রর্াহাম্মে 

র্বজবুর রহর্ান, র্ন্ডি িাড়ী,  

গ্রার্: িাবনয়া িাড়ী 

ইউ: র্াহমুেপুর 

ডাকঘর: র্াহমুেপুর 

রপাস্টদকাড: ২০১৩ 

উপদজিা: রর্ািািহ 

রজিা: জার্ািপুর 

৭০২ 

জনাি রর্াাঃ ইসরাবফি আির্  

বপতা: রর্াাঃ আবু িাক্কা বসবিক 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্বজবনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৬/০৬/১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪ িছর  ০৭ র্াস  ২৪ বেন 

বনজ রজিা: চুয়াডাঙ্গা 

 

 

গ্রার্: বহজি গাড়ী 

ইউ: রিগর্পুর 

ওয়াড ব: ০২ 

ডাকঘর: রিগর্পুর 

রপাস্টদকাড: ৭২০০ 

উপদজিা: চুয়াডাঙ্গা সের 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা 

গ্রার্: বহজি গাড়ী 

ইউ: রিগর্পুর 

ওয়াড ব: ০২ 

ডাকঘর: রিগর্পুর 

রপাস্টদকাড: ৭২০০ 

উপদজিা: চুয়াডাঙ্গা সের 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা 

৭০৩ 

জনাি রহাসাইন কবির 

বপতা: আব্দুি রর্াতাদিি 

র্াতা: ছাবিনা 

জন্ম তাবরি: ৩০/০৬/১৯৯২ 

িয়স:  ২৭ িছর  ০৭ র্াস  ০০ বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর 

 

 

িাসা ও সড়ক: র্ন্ডি িাড়ী 

গ্রার্: গুনারীতিা 

ইউ: গুনারীতিা 

ওয়াড ব: ৮নং 

ডাকঘর: গুনারীতিা 

রপাস্টদকাড: ২০১০ 

উপদজিা: র্াোরগঞ্জ 

রজিা: জার্ািপুর 

 

িাসা ও সড়ক: র্ন্ডি িাড়ী 

গ্রার্: গুনারীতিা 

ইউ: গুনারীতিা 

ওয়াড ব: ৮নং 

ডাকঘর: গুনারীতিা 

রপাস্টদকাড: ২০১০ 

উপদজিা: র্াোরগঞ্জ 

রজিা: জার্ািপুর 

৭০৪ 

জনাি আর্ান উল্লাহ 

বপতা: ফবরজ উবিন 

র্াতা: ছাবকয়া 

জন্ম তাবরি: ২৯/০৭/১৯৯০ 

িয়স: ২৬ িছর ০৬ র্াস  ১০ বেন 

বনজ রজিা: বেনাজপুর 

 

 

িাসা ও সড়ক: রতবিপাড়া 

গ্রার্: রেরপুর রতবিপাড়া 

ইউ: হািড়া 

ওয়াড ব: ০৮ নং 

ডাকঘর: েহীে হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫২৫০ 

উপদজিা: পাি বতীপুর 

রজিা: বেনাজপুর 

 

িাসা ও সড়ক: রতবিপাড়া 

গ্রার্: রেরপুর রতবিপাড়া 

ইউ: হািড়া 

ওয়াড ব: ০৮ নং 

ডাকঘর: েহীে হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫২৫০ 

উপদজিা: পাি বতীপুর 

রজিা: বেনাজপুর 

 

৭০৫ 

জনাি রর্াাঃ আসাদুি হক 

বপতা: রর্াাঃ আবুি কাদের্ 

র্াতা: ররবজনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩০/০১/১৯৯০ 

িয়স: ৩০ িছর ০০  র্াস ০০ বেন 

বনজ রজিা: রংপুর 

 

 

গ্রার্: র্ধ্য রগাবপনার্থপুর 

ওয়াড ব: ১২ 

ডাকঘর: রকরানীর হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪০০ 

উপদজিা: হাবজর হার্ 

রজিা: রংপুর 

গ্রার্: র্ধ্য রগাবপনার্থপুর 

ওয়াড ব: ১২ 

ডাকঘর: রকরানীর হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪০০ 

উপদজিা: হাবজর হার্ 

রজিা: রংপুর 

 

  



বিটিআরআই এর ফদর্া গ্রাফার কার্-আটি বষ্ট্ পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা। 

ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৮০১ 

জনাি রর্াাঃ হাসানুি হক জযাবক 

বপতা: রর্াাঃ জাহাঙ্গীর আির্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ হাদজরা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ৩০/০১/১৯৯১ 

িয়স: ২৯ িছর  ০০ র্াস ০০  বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া 

 

িাসা ও সড়ক: বি/১৭, বস/১০, 

গ্রার্: রংধনু কর্দপ্লক্স, তািতিা 

কদিাবন, আগারগাঁও,  

ডাকঘর: রর্াহাম্মেপুর 

রপাস্টদকাড: ১২০৭ 

উপদজিা: রেদরিাংিা নগর 

রজিা: ঢাকা 

িাসা ও সড়ক: বিশ্বাস িাবড় 

গ্রার্: রানািবড়য়া 

ইউ: তািিাবড়য়া  

ডাকঘর: তািিাবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৭০০০ 

উপদজিা: বর্রপুর 

রজিা: কুবষ্ট্য়া 

৮০২ 

জনাি োহ আবকি র্তুবজা 

বপতা: োহ্ আওিাে রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্ঞ্জুআরা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৪/১২/১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬ িছর ০১ র্াস ২৬ বেন 

বনজ রজিা: রংপুর 

িাসা ও সড়ক: ৪৯৯/২, রিপাবর 

গবি, র্গিাজার,  

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: পূি ব  াঁিঘার্ 

ইউ: কূে বা, ওয়াড ব: ৩নং 

ডাকঘর: িড়ুয়াহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর 

৮০৩ 

জনাি বিজয় কৃষ্ণ প্রার্াবনক 

বপতা: রনবজৎ কুর্ার প্রার্াবনক  

র্াতা: পূবণ বর্া প্রার্াবনক 

জন্ম তাবরি: ১২/০৬/১৯৯০ 

িয়স: ২৯ িছর ০৭ র্াস ১৮ বেন 

বনজ রজিা: নড়াইি 

িাসা ও সড়ক:  ওয়ািািী 

 াদুিীডাঙ্গা সড়ক, 

গ্রার্: কুবড়গার্, ওয়াড ব: ০৬ 

ডাকঘর: রতনগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৭৫০১ 

উপদজিা: নড়াইি সের 

রজিা: নড়াইি 

িাসা ও সড়ক:  ওয়ািািী 

 াদুিীডাঙ্গা সড়ক, 

গ্রার্: কুবড়গার্, ওয়াড ব: ০৬ 

ডাকঘর: রতনগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৭৫০১ 

উপদজিা: নড়াইি সের 

রজিা: নড়াইি 

৮০৪ 

জনাি বিক্রর্ হাওিাোর 

বপতা: বিজন হাওিাোর 

র্াতা: বিবপকা হাওিাোর 

জন্ম তাবরি: ১১/০৮/১৯৯৮ 

িয়স: ২১ িছর ০৫  র্াস ১৯ বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী 

 

িাসা: কবিরাজ িাবড় ররাড,  

গ্রার্: পূি ব িক্ষীপুর 

ইউ: েেবর্না  

ডাকঘর: েেবর্না 

রপাস্টদকাড: ৮৬৩০ 

উপদজিা: েেবর্না 

রজিা: পটুয়ািািী 

িাসা: কবিরাজ িাবড় ররাড,  

গ্রার্: পূি ব িক্ষীপুর 

ইউ: েেবর্না  

ডাকঘর: েেবর্না 

রপাস্টদকাড: ৮৬৩০ 

উপদজিা: েেবর্না 

রজিা: পটুয়ািািী 

৮০৫ 

জনাি রর্াাঃ র্ঈন উবিন 

বপতা: রর্াাঃ োহ আির্ রেি 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্বরয়র্ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২/১১/১৯৯৯ 

িয়স: ২০ িছর ০২ র্াস ১৮ বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ 

 

িাসা ও সড়ক: িাংিাদেে 

 িবর্চ্ি ও রর্বিব েন 

ইনবস্টটিউর্, ১২৫/এ, োরুস 

সািার্, এ ডবব্লউ র ৌধুী ররাড,  

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: বর্রপুর 

রজিা: ঢাকা 

গ্রার্: িড় রঘারজান 

ইউ: রঘারজান 

ডাকঘর: রঘারজান 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭২ 

উপদজিা: র ৌহািী 

রজিা: বসরাজগঞ্জ 

৮০৬ 

জনাি জাবহে হাসান 

বপতা: রর্াাঃ জাবর্র আিী 

র্াতা: আদিয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫/১১/১৯৯১ 

িয়স: ২৮ িছর ০২ র্াস ১৫ বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি 

 

গ্রার্: কাবিোস পাড়া 

ইউ: ৩নং জামুবরয়া 

ওয়াড ব: ৭নং 

ডাকঘর: জাবহেগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১৯৮১ 

উপদজিা: ঘার্াইি 

রজিা: র্াঙ্গাইি 

গ্রার্: কাবিোস পাড়া 

ইউ: ৩নং জামুবরয়া 

ওয়াড ব: ৭নং 

ডাকঘর: জাবহেগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১৯৮১ 

উপদজিা: ঘার্াইি 

রজিা: র্াঙ্গাইি 

৮০৭ 

জনাি রর্াাঃ র্ািহারুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি র্াোন রেি 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্বিোন রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২২/১২/১৯৯৫ 

িয়স: ২৪ িছর  ০০ র্াস ১৪  বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ 

 

িাসা ও সড়ক: বিটিআরআই 

ওয়াড ব: ১নং 

ডাকঘর: শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

গ্রার্: কাোই 

ইউ: কাবিয়া হবরপুর 

ওয়াড ব: ৯নং  

ডাকঘর: িনিাবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ 

 



বিটিআরআই ও বপবডইউ এর সাদ বয়ার পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা। 
 

ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৯০১ 

জনাি রর্াাঃ সুরুজ আিী 

বপতা: রর্াাঃ িাদিক প্রার্াবনক 

র্াতা: রর্াছাাঃ রো ািা 

জন্ম তাবরি: ০৯-০৭-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৬র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি। 

 

গ্রার্: বনবিিপুর 

ইউ:/ও: েবিয়র 

ডাকঘর: েবিয়র 

রপাস্টদকাড: ১৯৩৭ 

উপদজিা: নাগরপুর 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

গ্রার্: বনবিিপুর 

ইউ:/ও: েবিয়র 

ডাকঘর: েবিয়র 

রপাস্টদকাড: ১৯৩৭ 

উপদজিা: নাগরপুর 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

৯০২ 

জনাি রর্াাঃ নূর আির্ 

বপতা: রর্াাঃ রবফকুি ইসিার্ 

র্াতা: ফুদিরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৯ 

িয়স:  ২১িছর  ০র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্:  র ব্রাহ্মণগাঁতী 

ইউ:/ও: রিাকো িাড়ী 

ডাকঘর: িহুিা 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্:  র ব্রাহ্মণগাঁতী 

ইউ:/ও: রিাকো িাড়ী 

ডাকঘর: িহুিা 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

৯০৩ 

জনাি রর্াাঃ রর্াস্তাবফজুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ র্বনর রহাদসন 

র্াতা: পারুি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৮-০৪-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৯র্াস  ২২বেন 

বনজ রজিা: গাজীপুর। 

গ্রার্: রঘাড়াোি বিদুযৎদকি 

ইউ:/ও: ১১রকব  সার রস্টেন 

ডাকঘর: পিাে 

রপাস্টদকাড: ১৬১০ 

উপদজিা: পিাে 

রজিা: নরবসংবে। 

গ্রার্: সাওরাইে 

ইউ:/ও: রর্াস্তারপুর 

ডাকঘর: সাওরাইে িাজার 

রপাস্টদকাড: ১৬১১ 

উপদজিা: কািীগঞ্জ 

রজিা: গাজীপুর।  

৯০৪ 

জনাি রর্াাঃ সািার্ রহাসাইন 

বপতা: রর্াাঃ বেিির রসি 

র্াতা: রবহতন িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১১-১১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০২র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

গ্রার্: বৃ-নাবিয়ারা 

ইউ:/ও: জার্সাবিনী 

ডাকঘর: রাজনারায়নপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮৩ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা। 

গ্রার্: বৃ-নাবিয়ারা 

ইউ:/ও: জার্সাবিনী 

ডাকঘর: রাজনারায়নপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮৩ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা। 

৯০৫ 

জনাি রর্াাঃ রায়হান আিী 

বপতা: রর্াাঃ রসরাজুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াসাাঃ হাদফজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৪-০৩-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ১০র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

গ্রার্: নাদর্ামুেরীভজা 

ইউ:/ও: েিেিী 

ডাকঘর: মুেরীভজা 

রপাস্টদকাড: ৬৩২০ 

উপদজিা: র ািাহার্ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

গ্রার্: নাদর্ামুেরীভজা 

ইউ:/ও: েিেিী 

ডাকঘর: মুেরীভজা 

রপাস্টদকাড: ৬৩২০ 

উপদজিা: র ািাহার্ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

৯০৬ 

জনাি রর্াাঃ রেি ফবরে 

বপতা: রর্াাঃ ওহাি 

র্াতা: রর্াসাাঃ হাবির্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩০-১২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০১র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

 

িাসা ও সড়ক: ৫৩, ৪ 

গ্রার্: উত্তর রগায়ািিি, ব্যাংক 

কদিানী 

ইউ:/ও: কােীপুর 

ডাকঘর: নারায়নগঞ্জ সের 

রপাস্টদকাড: ১৪০০ 

উপদজিা: নারায়নগঞ্জ সের 

রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

িাসা ও সড়ক: ৫৩, ৪ 

গ্রার্: উত্তর রগায়ািিি, ব্যাংক 

কদিানী 

ইউ:/ও: কােীপুর 

ডাকঘর: নারায়নগঞ্জ সের 

রপাস্টদকাড: ১৪০০ 

উপদজিা: নারায়নগঞ্জ সের 

রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

৯০৭ 

জনাি রর্াাঃ আি ইর্রান 

বপতা: রর্াাঃ নুর ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ জয়তারা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-১০-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৩র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পািনা।  

 

গ্রার্: ব র্াপাড়া 

ইউ:/ও: নাগদডর্রা 

ডাকঘর: রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা।  

গ্রার্: ব র্াপাড়া 

ইউ:/ও: নাগদডর্রা 

ডাকঘর: রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৯০৮ 

জনাি রর্াাঃ জাহাঙ্গীর আির্ 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুস ছাত্তার 

র্াতা: জাহানারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-০৫-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৮র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্।  

 

গ্রার্: রর্াক্তারকুটি 

ইউ:/ও: ৭নং রনওয়ােী/০১ 

ডাকঘর: গাগিা 

রপাস্টদকাড: ৫৬৬০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

গ্রার্: রর্াক্তারকুটি 

ইউ:/ও: ৭নং রনওয়ােী/০১ 

ডাকঘর: গাগিা 

রপাস্টদকাড: ৫৬৬০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

৯০৯ 

জনাি রর্াাঃ সুজন রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ ফজলি হক 

র্াতা: রর্াছাাঃ রনসপবত িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১০-০৯-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৪র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: পািনা।  

 

গ্রার্: নতুন রপ াদকািা 

ইউ:/ও: ১নং হাটুবরয়া নাকাবিয়া 

ডাকঘর: নাকাবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮১ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা।  

গ্রার্: নতুন রপ াদকািা 

ইউ:/ও: ১নং হাটুবরয়া নাকাবিয়া 

ডাকঘর: নাকাবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮১ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা।  

৯১০ 

জনাি রর্াাঃ আেরাফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ োহজাহান আিী  

র্াতা: রর্াছাাঃ আয়ো িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১০-০৮-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৫র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: পািনা।  

 

গ্রার্: কল্যানপুর 

ইউ:/ও: পুরান াদরঙ্গা 

ডাকঘর: পুরান াদরঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮০ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা।  

গ্রার্: কল্যানপুর 

ইউ:/ও: পুরান াদরঙ্গা 

ডাকঘর: পুরান াদরঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮০ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা।  

৯১১ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুর রবেে 

বপতা: রর্াাঃ রর্াকদছে আিী  

র্াতা: পারুি  

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০১র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

িাসা ও সড়ক: ২২৭ 

গ্রার্: কুশুম্বা 

ইউ:/ও: কুশুম্বা/ ১নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: কুশুম্বা 

রপাস্টদকাড: ৬৫১০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ।  

িাসা ও সড়ক: ২২৭ 

গ্রার্: কুশুম্বা 

ইউ:/ও: কুশুম্বা/ ১নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: কুশুম্বা 

রপাস্টদকাড: ৬৫১০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ।  

৯১২ 

জনাি রসাদহি রানা 

বপতা: আবু ছাইে র্ন্ডি 

র্াতা: আবর্না িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৩-১১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০২র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: সাটিকা িাড়ী 

ইউ:/ও: রিাকো িাড়ী 

ডাকঘর: িহুিী িাজার 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: সাটিকা িাড়ী 

ইউ:/ও: রিাকো িাড়ী 

ডাকঘর: িহুিী িাজার 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

৯১৩ 

জনাি রর্াাঃ িাইরুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ হায়াত আিী  

র্াতা: রর্াছাাঃ বফদরাজা বিবি 

জন্ম তাবরি: ২৬-০৩-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ১০র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

গ্রার্: সারিী 

ইউ:/ও: ৫নং আউ পাড়া 

ডাকঘর: িািগ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: সারিী 

ইউ:/ও: ৫নং আউ পাড়া 

ডাকঘর: িািগ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 

৯১৪ 

জনাি দ্বীপক কুর্ার প্রাং 

বপতা: দ্বীদজিনার্থ প্রার্াবনক 

র্াতা: রিিী রানী প্রার্াবনক 

জন্ম তাবরি: ১৬-১২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০১র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী।  

 

 

গ্রার্: সাঁইধাড়া 

ইউ:/ও: আউ পাড়া 

ডাকঘর: হার্ খুবজপুর 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: সাঁইধাড়া 

ইউ:/ও: আউ পাড়া 

ডাকঘর: হার্ খুবজপুর 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৯১৫ 

জনাি র্াসুে রানা 

বপতা: মৃত রর্াহাম্মে আিী 

র্াতা: রাবহর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৯-১০-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০২র্াস  ১৭বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: সবকর্ র্াতির পাড়া 

ইউ:/ও: িা ার্ারা/০৬ নং ও: 

ডাকঘর: িা ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ।  

গ্রার্: সবকর্ র্াতির পাড়া 

ইউ:/ও: িা ার্ারা/০৬ নং ও: 

ডাকঘর: িা ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ।  

৯১৬ 

জনাি রর্াাঃ োহ জার্াি 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রি 

র্াতা: জহুরা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৮-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৫র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

গ্রার্: রগাবপনার্থপুর সরকার 

পাড়া 

ইউ:/ও: সাঁবর্থয়া 

ডাকঘর: রগৌবড়গ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা।  

গ্রার্: রগাবপনার্থপুর সরকার 

পাড়া 

ইউ:/ও: সাঁবর্থয়া 

ডাকঘর: রগৌবড়গ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা।  

৯১৭ 

জনাি উজ্জজ্জি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ িাদরক ফবকর 

র্াতা: রর্াছাাঃ হাবসনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১০-০৯-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৩র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: হাজী পাড়া 

ইউ:/ও: িা ার্ারা 

ডাকঘর: িা ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: হাজী পাড়া 

ইউ:/ও: িা ার্ারা 

ডাকঘর: িা ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

৯১৮ 

জনাি রর্াাঃ পারদ জ রর্াোররফ 

বপতা: রর্াাঃ হাবিবুর রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ িকুি আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০২-০৩-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ১০র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: র ৌিাড়ীয়া 

ইউ:/ও: িাঘুটিয়া (৮নং ওয়াড ব) 

ডাকঘর: বর্রকুটিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৩৬ 

উপদজিা: র ৌহািী 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: র ৌিাড়ীয়া 

ইউ:/ও: িাঘুটিয়া (৮নং ওয়াড ব) 

ডাকঘর: বর্রকুটিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৩৬ 

উপদজিা: র ৌহািী 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

৯১৯ 

জনাি ইবদ্রস আিী 

বপতা: বজয়াে আিী গাজী 

র্াতা: ফবজিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-১১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০২র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

 

গ্রার্: সকয়াবছটিবুবনয়া 

ইউ:/ও:  াঁেিািী 

ডাকঘর:  াঁেিািী 

রপাস্টদকাড: ৯২৮৪ 

উপদজিা: পাইকগাছা 

রজিা: খুিনা। 

গ্রার্: সকয়াবছটিবুবনয়া 

ইউ:/ও:  াঁেিািী 

ডাকঘর:  াঁেিািী 

রপাস্টদকাড: ৯২৮৪ 

উপদজিা: পাইকগাছা 

রজিা: খুিনা। 

৯২০ 

জনাি রর্াাঃ রাদসি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ ইসাহাক রেি 

র্াতা: রাবেো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ১১র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি। 

 

গ্রার্: িাষ মুবনপাড়া 

ইউ:/ও: সবির্ািাে 

ডাকঘর: সবির্ািাে 

রপাস্টদকাড: ১৯৩৮ 

উপদজিা: নাগরপুর 

রজিা: র্াংগাইি।  

গ্রার্: িাষ মুবনপাড়া 

ইউ:/ও: সবির্ািাে 

ডাকঘর: সবির্ািাে 

রপাস্টদকাড: ১৯৩৮ 

উপদজিা: নাগরপুর 

রজিা: র্াংগাইি।  

৯২১ 

জনাি রর্াাঃ আবরফুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ আবু িক্কর বসবিক 

র্াতা: েবরফা বিবি 

জন্ম তাবরি: ০৭-১১-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০২র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

 

িাসা ও সড়ক: িাজাপাড়া 

গ্রার্: িাজাপাড়া 

ইউ:/ও:  িানীগঞ্জ রপৌরস া 

ডাকঘর: িাগর্ারা 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী।  

িাসা ও সড়ক: িাজাপাড়া 

গ্রার্: িাজাপাড়া 

ইউ:/ও:  িানীগঞ্জ রপৌরস া 

ডাকঘর: িাগর্ারা 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৯২২ 

জনাি রর্াাঃ সািার্ রহাদসন 

বপতা: মৃত আিাউবিন প্রার্াবনক 

র্াতা: রর্াছা:  ায়না িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৮-০৮-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৪র্াস  ০৮বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

িাসা ও সড়ক: ২০৩ 

গ্রার্: কাবিয়ানী 

ইউ:/ও: রডর্রা/০৩ 

ডাকঘর: রডর্রা 

রপাস্টদকাড: ৬৬৫০ 

উপদজিা: ফবরেপুর 

রজিা: পািনা। 

িাসা ও সড়ক: ২০৩ 

গ্রার্: কাবিয়ানী 

ইউ:/ও: রডর্রা/০৩ 

ডাকঘর: রডর্রা 

রপাস্টদকাড: ৬৬৫০ 

উপদজিা: ফবরেপুর 

রজিা: পািনা। 

৯২৩ 

জনাি র্াহাফুজুর রহর্ান 

বপতা: আবজজুর রহর্ান 

র্াতা: িাদিো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৭-০৭-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৫র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

িাসা ও সড়ক: ২০৫ 

গ্রার্: নওহার্া নতুন পাড়া 

ইউ:/ও: ০১ 

ডাকঘর: নওহার্া 

রপাস্টদকাড: ৬২১৩ 

উপদজিা: পিা 

রজিা: রাজোহী। 

িাসা ও সড়ক: ২০৫ 

গ্রার্: নওহার্া নতুন পাড়া 

ইউ:/ও: ০১ 

ডাকঘর: নওহার্া 

রপাস্টদকাড: ৬২১৩ 

উপদজিা: পিা 

রজিা: রাজোহী। 

৯২৪ 

জনাি রর্াাঃ আি-ইর্রান বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ রগািার্ কাদের বর্য়া 

র্াতা: রর্াসাাঃ কুিসুর্ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-১২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০১র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

গ্রার্: রিগুনিাড়ী 

ইউ:/ও: শু াঢযা 

ডাকঘর: শু াঢযা হাইস্কুি 

রপাস্টদকাড: ১৩১০ 

উপদজিা: রকরানীগঞ্জ 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: আয়িা 

ইউ:/ও: কনকবেয়া 

ডাকঘর: আয়িা 

রপাস্টদকাড: ৮৬২২ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী।  

৯২৫ 

জনাি আবর্নুি ইসিার্ 

বপতা: র্বর্নুি হক 

র্াতা: আছর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৪-০৯-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৪র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: মুবন্সগঞ্জ। 

 

িাসা ও সড়ক: র্াবি িাবড় 

গ্রার্: রপাড়া ক িাউবেয়া 

ইউ:/ও: িাউবেয়া 

ডাকঘর: িাউবেয়া 

রপাস্টদকাড: ১৫১০ 

উপদজিা: গজাবরয়া 

রজিা: মুবন্সগঞ্জ। 

িাসা ও সড়ক: র্াবি িাবড় 

গ্রার্: রপাড়া ক িাউবেয়া 

ইউ:/ও: িাউবেয়া 

ডাকঘর: িাউবেয়া 

রপাস্টদকাড: ১৫১০ 

উপদজিা: গজাবরয়া 

রজিা: মুবন্সগঞ্জ। 

৯২৬ 

জনাি তান ীর আহদর্ে বসবিকী 

বপতা: রর্াাঃ েবহদুি ইসিার্ 

র্াতা: আরবজনা 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৪িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্:  র রগাবিিপুর (র্ন্ডি 

পাড়া) 

ইউ:/ও:  রকার্ারী 

ডাকঘর:  রকার্ারী 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্:  র রগাবিিপুর (র্ন্ডি 

পাড়া) 

ইউ:/ও:  রকার্ারী 

ডাকঘর:  রকার্ারী 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

৯২৭ 

জনাি রর্াাঃ োবকি আহদর্ে 

বপতা: রর্াাঃ ইর্ান আিী 

র্াতা: রর্াসাাঃ আসর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৫-০১-১৯৯৯ 

িয়স:  ২১িছর  ০০র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: সিন্যাপাড়া 

ইউ:/ও:  রকার্ারী 

ডাকঘর:  রকার্ারী 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: সিন্যাপাড়া 

ইউ:/ও:  রকার্ারী 

ডাকঘর:  রকার্ারী 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

৯২৮ 

জনাি রর্াাঃ আিহাজ্ব বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ নিী রর্াল্লা 

র্াতা: রর্াছাাঃ আয়ো িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৯-০৯-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ০৩র্াস  ০৩বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

 

গ্রার্: ররহাই দূগ বাপুর 

ইউ:/ও: িা ার্ারা 

ডাকঘর: িা ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: ররহাই দূগ বাপুর 

ইউ:/ও: িা ার্ারা 

ডাকঘর: িা ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৯২৯ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুস রসািহান 

বপতা: মৃত আর্জাে রহাদসন 

র্াতা: রিগর্ র্াদজো িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৪-১০-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ১০র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: িাঘািাড়ী 

ইউ:/ও: ৪নং রূপিার্ী 

ডাকঘর: িাঘািাড়ী ঘার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: িাঘািাড়ী 

ইউ:/ও: ৪নং রূপিার্ী 

ডাকঘর: িাঘািাড়ী ঘার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

৯৩০ 

জনাি রর্াাঃ রবফকুি ইসিার্ রবক 

বপতা: রর্াাঃ বসবিকুর রহর্ান প্রাাঃ 

র্াতা: রর্াছাাঃ রওেন আরা বিবি 

জন্ম তাবরি: ২৫-১২-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০১র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

গ্রার্: হলেঘর 

ইউ:/ও: ৭নং িাসুপাড়া 

ডাকঘর: সাঁইপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: হলেঘর 

ইউ:/ও: ৭নং িাসুপাড়া 

ডাকঘর: সাঁইপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 

৯৩১ 

জনাি রর্াাঃ হাবফজুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ োহাে আিী 

র্াতা: হাদজরা বিবি 

জন্ম তাবরি: ০৬-১১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০২র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

গ্রার্: পাবনয়াি 

ইউ:/ও: ৯নং 

ডাকঘর: রেঁতুবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৬২২০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

গ্রার্: পাবনয়াি 

ইউ:/ও: ৯নং 

ডাকঘর: রেঁতুবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৬২২০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

৯৩২ 

জনাি রর্াাঃ বজয়াউর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ আিাউবিন প্রাং 

র্াতা: রর্াছাাঃ রওেন আরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৪-০৫-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৮র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: িাড়াবিি প্যা  পাড়া 

ইউ:/ও: ৯নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: োহজােপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: িাড়াবিি প্যা  পাড়া 

ইউ:/ও: ৯নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: োহজােপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

৯৩৩ 

জনাি তানযীি আহদর্ে বসবিকী 

বপতা: রর্াাঃ েবহদুি ইসিার্ 

র্াতা: আরবজনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৭ 

িয়স:  ২৩িছর  ০১র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্:  রদগাবিিপুর 

ইউ:/ও:  রকার্ারী 

ডাকঘর:  রকার্ারী 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্:  রদগাবিিপুর 

ইউ:/ও:  রকার্ারী 

ডাকঘর:  রকার্ারী 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

৯৩৪ 

জনাি বিদুযৎ কুর্ার 

বপতা: অসীর্  ি প্রাং 

র্াতা: পুতুর রানী 

জন্ম তাবরি: ১০-১০-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৩র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

িাসা ও সড়ক: ৬৫৬ 

গ্রার্: বিদনােপুর 

ইউ:/ও: শু ডাঙ্গা 

ডাকঘর: র্ র্ইি 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 

িাসা ও সড়ক: ৬৫৬ 

গ্রার্: বিদনােপুর 

ইউ:/ও: শু ডাঙ্গা 

ডাকঘর: র্ র্ইি 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 

৯৩৫ 

জনাি র্বতউর রহর্ান 

বপতা: র্নদজি রহাদসন 

র্াতা: রাবজয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৭-১০-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৩র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

 

িাসা ও সড়ক: ৭১২ 

গ্রার্: রেঁচুয়ান 

ইউ:/ও: সাঁবর্থয়া 

ডাকঘর: আফতাি নগর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা।  

িাসা ও সড়ক: ৭১২ 

গ্রার্: রেঁচুয়ান 

ইউ:/ও: সাঁবর্থয়া 

ডাকঘর: আফতাি নগর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৯৩৬ 

জনাি রর্াাঃ েবরফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্জান আিী 

র্াতা: জাহানারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-১১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৩র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার। 

 

গ্রার্: টিটিয়া 

ইউ:/ও: দুয়াবরয়া 

ডাকঘর: রাকসা 

রপাস্টদকাড: ৬৬২০ 

উপদজিা: িািপুর 

রজিা: নাদর্ার। 

গ্রার্: টিটিয়া 

ইউ:/ও: দুয়াবরয়া 

ডাকঘর: রাকসা 

রপাস্টদকাড: ৬৬২০ 

উপদজিা: িািপুর 

রজিা: নাদর্ার। 

৯৩৭ 

জনাি রর্াাঃ হারুন অর রবেে 

বপতা: রর্াাঃ র্বজির রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ রেফািী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৯-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৪র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

গ্রার্: কের্তিী 

ইউ:/ও: নূরুল্যািাে 

ডাকঘর: রজাতিাজার 

রপাস্টদকাড: ৬৫১০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

গ্রার্: কের্তিী 

ইউ:/ও: নূরুল্যািাে 

ডাকঘর: রজবতিাজার 

রপাস্টদকাড: ৬৫১০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

৯৩৮ 

জনাি োি কুর্ার 

বপতা: বদ্বিীে  ি র্ন্ডি 

র্াতা: কর্িা রানী র্ন্ডি 

জন্ম তাবরি: ২৫-০৯-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৪র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

িাসা ও সড়ক: ৩৯৬ নং 

গ্রার্: নাড়াডাংগা 

ইউ:/ও: প্রসােপুর 

ডাকঘর: রজাতিাজার 

রপাস্টদকাড: ৬৫১০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

িাসা ও সড়ক: ৩৯৬ নং 

গ্রার্: নাড়াডাংগা 

ইউ:/ও: প্রসােপুর 

ডাকঘর: রজাতিাজার 

রপাস্টদকাড: ৬৫১০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

৯৩৯ 

জনাি রর্াাঃ রহর্ান হুসাইন 

বপতা: রর্াাঃ রবফকুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ ফুির্ািা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ১০র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: ব্রাহ্মণ িয়ড়া (েবক্ষণ) 

ইউ:/ও: রিাকোিাড়ী 

ডাকঘর: হার্ িয়ড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: ব্রাহ্মণ িয়ড়া (েবক্ষণ) 

ইউ:/ও: রিাকোিাড়ী 

ডাকঘর: হার্ িয়ড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

৯৪০ 

জনাি রর্াাঃ িাদিে হাসান 

বপতা: রর্াাঃ হাদের্ র্ন্ডি 

র্াতা: রর্াসাাঃ হাদর্ো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৮-০৯-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৪র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

িাসা ও সড়ক: ২৩৯ 

গ্রার্: িাসর্ািা 

ইউ:/ও:  ারদো 

ডাকঘর: রার্িাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৬৫২০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

িাসা ও সড়ক: ২৩৯ 

গ্রার্: িাসর্ািা 

ইউ:/ও:  ারদো 

ডাকঘর: রার্িাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৬৫২০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

৯৪১ 

জনাি রর্াাঃ বরপন রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আবজজার রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ ফাদতর্া 

জন্ম তাবরি: ০৮-০২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ১১র্াস  ২২বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

িাসা ও সড়ক: ১৭৮ 

গ্রার্: চুকরাজাপুর 

ইউ:/ও: ৭নং প্রসােপুর 

ডাকঘর: রগার্গাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৬৫১০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

িাসা ও সড়ক: ১৭৮ 

গ্রার্: চুকরাজাপুর 

ইউ:/ও: ৭নং প্রসােপুর 

ডাকঘর: রগার্গাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৬৫১০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

৯৪২ 

জনাি রর্াছাাঃ হাবিজা িাতুন 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি আউয়াি মৃধা 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্বরয়র্ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৪-০৪-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৮র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

 

গ্রার্:  র হার্াইি আড়াবিয়া 

ইউ:/ও: হাটুবরয়া নাকাবিয়া/০৯ 

ডাকঘর: নাকাবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮১ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা। 

গ্রার্:  র হার্াইি আড়াবিয়া 

ইউ:/ও: হাটুবরয়া নাকাবিয়া/০৯ 

ডাকঘর: নাকাবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮১ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৯৪৩ 

জনাি ফারহানা ইয়াসবর্ন নীিা 

বপতা: রর্াাঃ নুরুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ ফবরো ইয়াসবর্ন 

জন্ম তাবরি: ০৪-১১-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০২র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

গ্রার্: পার্গাড়ী 

ইউ:/ও: নাগদডর্রা 

ডাকঘর: রিড়া রসানাতিা 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা। 

গ্রার্: পার্গাড়ী 

ইউ:/ও: নাগদডর্রা 

ডাকঘর: রিড়া রসানাতিা 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা। 

৯৪৪ 

জনাি রর্াাঃ র্ািছুদুি হক 

বপতা: রর্াাঃ িবিলর রহর্ান 

র্াতা: র্বরয়র্ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-১২-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০১র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

িাসা ও সড়ক: ২১০, সদর্তপুর 

গ্রার্: সদর্তপুর 

ইউ:/ও:  কবর্রপুর 

ডাকঘর: রেৌিতপুর 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

িাসা ও সড়ক: ২১০, সদর্তপুর 

গ্রার্: সদর্তপুর 

ইউ:/ও:  কবর্রপুর 

ডাকঘর: রেৌিতপুর 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

৯৪৫ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুল্লাহ 

বপতা: রর্াাঃ সাদহি আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ ফাদতর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৭ 

িয়স:  ২৩িছর  ০০র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্:  র ব্রাহ্মণগাতী 

ইউ:/ও: ৫নং রিাকসািাবড়/০৮ 

ডাকঘর: িাহুিী 

রপাস্টদকাড: ৩৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্:  র ব্রাহ্মণগাতী 

ইউ:/ও: ৫নং রিাকসািাবড়/০৮ 

ডাকঘর: িাহুিী 

রপাস্টদকাড: ৩৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

৯৪৬ 

জনাি রর্াাঃ হাসানুজ্জার্ান 

বপতা: রর্াাঃ র্াসুে কবরর্ 

র্াতা: হাবিিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১১-০৪-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৯র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

গ্রার্: বুজরুকর্াসুেপুর 

ইউ:/ও: পনীতিা 

ডাকঘর: িার্ইি 

রপাস্টদকাড: ৬৫৪০ 

উপদজিা: পনীতিা 

রজিা: নওগাঁ। 

গ্রার্: বুজরুকর্াসুেপুর 

ইউ:/ও: পনীতিা 

ডাকঘর: িার্ইি 

রপাস্টদকাড: ৬৫৪০ 

উপদজিা: পনীতিা 

রজিা: নওগাঁ। 

৯৪৭ 

জনাি রর্াাঃ সাদনায়ার রহাসাইন 

বপতা: রর্াাঃ আদিে আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ সাবিনা ইয়াসবর্ন 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৮-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৫র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

গ্রার্: বেয়ার্া 

ইউ:/ও: কেি/ ০৩নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  কউিী 

রপাস্টদকাড: ৬৫১০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

গ্রার্: বেয়ার্া 

ইউ:/ও: কেি/ ০৩নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  কউিী 

রপাস্টদকাড: ৬৫১০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

৯৪৮ 

জনাি ররজাউি কবরর্ 

বপতা: নুর রহাদসন মৃধা 

র্াতা:  ানু রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৮-০৯-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৪র্াস  ২২বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

িাসা ও সড়ক: ৩০৩ (৩য় তিা) 

রর্াাঃ আবুি িাোর, এডদ াদকর্ 

সাদকবি র ম্বার ৫১/এফ 

জনেন ররাড,  

সেরঘার্-১১০০ 

ঢাকা।  

িাসা ও সড়ক: ২৩৯ 

গ্রার্: নাবজরপুর 

ইউ:/ও: ০৯নং নাবজরপুর 

ডাকঘর: িাউফি 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

৯৪৯ 

জনাি রর্াাঃ োবহন রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ র্বজবুি হক বিশ্বাস 

র্াতা: রসতারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ১১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

 

িাসা: ২২২ বিশ্বাস িাবড় 

গ্রার্: ধানেী 

ইউ:/ও: ৫নং নাবজরপুর 

ডাকঘর: ধানেী 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: ২২২ বিশ্বাস িাবড় 

গ্রার্: ধানেী 

ইউ:/ও: ৫নং নাবজরপুর 

ডাকঘর: ধানেী 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৯৫০ 

জনাি রর্াাঃ জুদয়ি 

বপতা: রর্াাঃ হাবনফ গাজী 

র্াতা: রর্াসাাঃ  াঁে িরু 

জন্ম তাবরি: ২৬-১২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০১র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

িাসা: ১৩২ 

গ্রার্: কাগজীরপুর সড়ক 

ইউ:/ও: ০২ 

ডাকঘর: িাউফি 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি রপৌরস া 

রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: ১৩২ 

গ্রার্: কাগজীরপুর সড়ক 

ইউ:/ও: ০২ 

ডাকঘর: িাউফি 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি রপৌরস া 

রজিা: পটুয়ািািী। 

৯৫১ 

জনাি রর্াাঃ র্াহমুদুি হক 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি িাদিক 

র্াতা: রর্াছাাঃ বর্না িাতুন 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০০র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্:  রিাতা 

ইউ:/ও: রছানগাছা 

ডাকঘর: োহানগাছা 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্:  রিাতা 

ইউ:/ও: রছানগাছা 

ডাকঘর: োহানগাছা 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

৯৫২ 

জনাি রর্াাঃ র্বহদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ সবকর্ জিবার 

র্াতা: েদর্জান িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৭-০৫-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৭র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্:  রকার্ারী 

ইউ:/ও:  রকার্ারী 

ডাকঘর:  রকার্ারী 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্:  রকার্ারী 

ইউ:/ও:  রকার্ারী 

ডাকঘর:  রকার্ারী 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

৯৫৩ 

জনাি রর্াাঃ র্াইনুবিন 

বপতা: রর্াাঃ আিদুি র্াদিক 

র্াতা: র্বজবনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-১২-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

িাসা: ১৭১, হাইস্কুি ররাড 

গ্রার্: িাউফি রপৌরস া 

ইউ:/ও: ০৪নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: িাউফি 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: ২৭৮ 

গ্রার্: িাবহর োসপাড়া 

ইউ:/ও: ৭নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: োসপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

৯৫৪ 

জনাি রর্াাঃ বসফাত র্াহমুে 

বপতা: রর্াাঃ রর্ািদিছুর রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ রসবিনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০২-০১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৫িছর  ০০র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: রপব িাড়ী 

ইউ:/ও: িাগিার্ী 

ডাকঘর: োহানগাছা 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: রপব িাড়ী 

ইউ:/ও: িাগিার্ী 

ডাকঘর: োহানগাছা 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

৯৫৫ 

জনাি রর্াাঃ আবু হাসান 

বপতা: রর্াাঃ োহাবুবিন 

র্াতা: বিউটি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩-০৬-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৭র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

িাসা: হাওিাোর িাড়ী 

গ্রার্: ইিাকুি 

ইউ:/ও: সূয বর্নী 

ডাকঘর: ইিকুি 

রপাস্টদকাড: ৮৬২৩ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: হাওিাোর িাড়ী 

গ্রার্: ইিাকুি 

ইউ:/ও: সূয বর্নী 

ডাকঘর: ইিকুি 

রপাস্টদকাড: ৮৬২৩ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

৯৫৬ 

জনাি রর্াাঃ বফদরাজ বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ আদির র্ন্ডি 

র্াতা: ফবজিা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০৯-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৪র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

 

গ্রার্:  রকার্ারী 

ইউ:/ও:  রকার্ারী 

ডাকঘর:  রকার্ারী 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্:  রকার্ারী 

ইউ:/ও:  রকার্ারী 

ডাকঘর:  রকার্ারী 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৯৫৭ 

জনাি আবেকুর রহর্ান 

বপতা: লৎফর রহর্ান 

র্াতা:  াদর্িী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-১১-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০১র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: বডগ্রীপাড়া 

ইউ:/ও: রছানগাছা/ ০৮নং 

ডাকঘর: বের্িা কদিজ 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: বডগ্রীপাড়া 

ইউ:/ও: রছানগাছা/ ০৮নং 

ডাকঘর: বের্িা কদিজ 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

৯৫৮ 

জনাি রাবকবুি ইসিার্ 

বপতা: আব্দুস সািার্ 

র্াতা: রবহর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৭-১১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০২র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: পািনা।  

 

িাসা: ৭৬৮ 

গ্রার্: রেঁচুয়ান 

ইউ:/ও: ০২নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: আফতাি নগর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা।  

িাসা: ৭৬৮ 

গ্রার্: রেঁচুয়ান 

ইউ:/ও: ০২নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: আফতাি নগর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা।  

৯৫৯ 

জনাি রর্াাঃ আদনায়ার  

বপতা: র্দয়জ 

র্াতা: আরফাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৭-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৬র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

গ্রার্: বহন্দুর রাঐি 

ইউ:/ও: ৬নং পাড়ইি 

ডাকঘর: হার্ রাজিাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৬৩১০ 

উপদজিা: বনয়ার্তপুর 

রজিা: নওগাঁ। 

গ্রার্: বহন্দুর রাঐি 

ইউ:/ও: ৬নং পাড়ইি 

ডাকঘর: হার্ রাজিাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৬৩১০ 

উপদজিা: বনয়ার্তপুর 

রজিা: নওগাঁ। 

৯৬০ 

জনাি রর্াাঃ আবেক বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ আবুি কািার্ আজাে 

র্াতা: নাজর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৭-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৬র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

িাসা: রেৌিতপুর 

গ্রার্: রার্ িপুর 

ইউ:/ও: ৬নং  কবর্রপুর/ ০২ 

ডাকঘর: রেৌিতপুর 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

িাসা: রেৌিতপুর 

গ্রার্: রার্ িপুর 

ইউ:/ও: ৬নং  কবর্রপুর/ ০২ 

ডাকঘর: রেৌিতপুর 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

৯৬১ 

জনাি র্বজে আিী 

বপতা: এিাবহ রর্াল্লা 

র্াতা: রগািিাহার 

জন্ম তাবরি: ১৬-১০-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০২র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: িড়বেয়া 

ইউ:/ও: বজয়নপুর 

ডাকঘর: আর্তিী 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্:  রকার্ারী 

ইউ:/ও:  রকার্ারী 

ডাকঘর:  রকার্ারী 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

৯৬২ 

জনাি রর্াাঃ রসবির্ ররজা 

বপতা: রর্াাঃ নুরুজ্জার্ান 

র্াতা: ছাদহরা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৫-১০-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৩র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: পািনা।  

 

গ্রার্: িান র্াহমুেপুর 

ইউ:/ও: রধাপােহ 

ডাকঘর: রধাপােহ 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা।  

গ্রার্: িান র্াহমুেপুর 

ইউ:/ও: রধাপােহ 

ডাকঘর: রধাপােহ 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা।  

৯৬৩ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুল্লাহ আি র্ামুন 

বপতা: রর্াাঃ আইয়ুি আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ আজর্ীরা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ১১র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

 

িাসা: রহাবডং নং-৮৭২ 

গ্রার্: আর্াইদকািা 

ইউ:/ও: করর্জা 

ডাকঘর: রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা। 

িাসা: রহাবডং নং-৮৭২ 

গ্রার্: আর্াইদকািা 

ইউ:/ও: করর্জা 

ডাকঘর: রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৯৬৪ 

জনাি রায়হান 

বপতা: আক্তার আিন 

র্াতা: ফাদতর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-১২-১৯৯৯ 

িয়স:  িছর  র্াস  বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর। 

 

িাসা: িাদহর  র 

গ্রার্: িাদহর  র কের্তিী 

ইউ:/ও:  রকুর্াবরয়া 

ডাকঘর: েবক্ষণ  রকুর্াবরয়া 

রপাস্টদকাড: ৮০৩০ 

উপদজিা: র েরগঞ্জ 

রজিা: েরীয়তপুর। 

িাসা: িাদহর  র 

গ্রার্: িাদহর  র কের্তিী 

ইউ:/ও:  রকুর্াবরয়া 

ডাকঘর: েবক্ষণ  রকুর্াবরয়া 

রপাস্টদকাড: ৮০৩০ 

উপদজিা: র েরগঞ্জ 

রজিা: েরীয়তপুর। 

৯৬৫ 

জনাি রর্াাঃ আবসফ রহাদসন 

বপতা: আব্দুি িাোর 

র্াতা: পারুি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-০৩-২০০০ 

িয়স:  িছর  র্াস  বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

িাসা: ৮৭০ নং রেৌিতপুর ররাড 

গ্রার্: রেৌিতপুর 

ইউ:/ও: ৬নং  কবর্রপুর 

ডাকঘর: রেৌিতপুর 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

িাসা: ৮৭০ নং রেৌিতপুর ররাড 

গ্রার্: রেৌিতপুর 

ইউ:/ও: ৬নং  কবর্রপুর 

ডাকঘর: রেৌিতপুর 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

৯৬৬ 

জনাি রর্াাঃ আি-আবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ িবেয়ার রহর্ান 

র্াতা: ররাদকয়া 

জন্ম তাবরি: ১০-০৭-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৫র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: িড়টিয়া 

ইউ:/ও: বজয়নপুর 

ডাকঘর: আর্তিী 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্:  রকার্ারী 

ইউ:/ও:  ারকার্ারী 

ডাকঘর:  রকার্ারী 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

৯৬৭ 

জনাি রর্াাঃ রর্াবর্নুর রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আদিক রেি 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্দনায়ারা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৭-০২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ১১র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি। 

 

িাসা: িাষঘুবনপাড়া 

গ্রার্: িাষঘুবনপাড়া 

ইউ:/ও: সবির্ািাে 

ডাকঘর: সবির্ািাে 

রপাস্টদকাড: ১৯৩৮ 

উপদজিা: নাগরপুর 

রজিা: র্াংগাইি। 

িাসা: িাষঘুবনপাড়া 

গ্রার্: িাষঘুবনপাড়া 

ইউ:/ও: সবির্ািাে 

ডাকঘর: সবির্ািাে 

রপাস্টদকাড: ১৯৩৮ 

উপদজিা: নাগরপুর 

রজিা: র্াংগাইি। 

৯৬৮ 

জনাি রর্াাঃ ইনজামুি হক 

বপতা: রর্াাঃ এনতাজুি আির্ 

র্াতা: রর্াসাাঃ ররাদসনা আিতার 

জন্ম তাবরি: ১৪-০৭-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৫র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

িাসা: ২০৪/১ 

গ্রার্: বজোহনগর 

ইউ:/ও: ১৬ 

ডাকঘর: সমুরা 

রপাস্টদকাড: ৬২০৩ 

উপদজিা: রিায়াবিয়া 

রজিা: রাজোহী। 

িাসা: ২০৪/১ 

গ্রার্: বজোহনগর 

ইউ:/ও: ১৬ 

ডাকঘর: সমুরা 

রপাস্টদকাড: ৬২০৩ 

উপদজিা: রিায়াবিয়া 

রজিা: রাজোহী। 

৯৬৯ 

জনাি রর্াাঃ সাইমুন রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ সার্ছুি হক 

র্াতা: রর্াছাাঃ ফবরো িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৪-১২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০১র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা: পািনা।  

 

িাসা: ১০৭ 

গ্রার্: েবক্ষণ পাড়া 

ইউ:/ও: ০৯ 

ডাকঘর: রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮০ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা।  

িাসা: ১০৭ 

গ্রার্: েবক্ষণ পাড়া 

ইউ:/ও: ০৯ 

ডাকঘর: রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮০ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা।  

৯৭০ 

জনাি রর্াাঃ বরফাত র্াহমুে 

বপতা: রর্াাঃ রর্ািদিছুর রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ রসবিনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০২-০১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৫িছর  ০০র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

 

গ্রার্: রপব িাড়ী 

ইউ:/ও: িাগিার্ী 

ডাকঘর: োহানগাছা 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: রপব িাড়ী 

ইউ:/ও: িাগিার্ী 

ডাকঘর: োহানগাছা 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৯৭১ 

জনাি রর্াাঃ ইর্রান রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ র্ঞ্জুরুি হক 

র্াতা: রর্াসাাঃ রজাসনা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৮ 

িয়স:  ২২িছর  ০১র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

িাসা: সরোর িাড়ী 

গ্রার্: রগাবসংগা 

ইউ:/ও: ২নং 

ডাকঘর: রগাবসংগা 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: সরোর িাড়ী 

গ্রার্: রগাবসংগা 

ইউ:/ও: ২নং 

ডাকঘর: রগাবসংগা 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

৯৭২ 

জনাি রর্াাঃ কার্াি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আক্কাস আিী সরোর 

র্াতা: র্াসুো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৪-১১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০২র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর।  

 

িাসা: ির্না, সড়ক # ০২ 

গ্রার্: ির্না 

ইউ:/ও: রগাসাইরহার্/ ২নং 

ডাকঘর: রকাোিপুর 

রপাস্টদকাড: ৮০৫০ 

উপদজিা: রগাসাইরহার্ 

রজিা: েরীয়তপুর।  

িাসা: ির্না, সড়ক # ০২ 

গ্রার্: ির্না 

ইউ:/ও: রগাসাইরহার্/ ২নং 

ডাকঘর: রকাোিপুর 

রপাস্টদকাড: ৮০৫০ 

উপদজিা: রগাসাইরহার্ 

রজিা: েরীয়তপুর।  

৯৭৩ 

জনাি বিষর্ কুর্ার সরকার 

বপতা: বির্ি  ি সরকার 

র্াতা: বদ্বপািী রানী 

জন্ম তাবরি: ১৮-০৮-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৫র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

গ্রার্: গাংহার্ী 

ইউ:/ও: গাংহার্ী 

ডাকঘর: কার্ার গাঁ 

রপাস্টদকাড: ৬২৩০ 

উপদজিা: তাদনার 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: গাংহার্ী 

ইউ:/ও: গাংহার্ী 

ডাকঘর: কার্ার গাঁ 

রপাস্টদকাড: ৬২৩০ 

উপদজিা: তাদনার 

রজিা: রাজোহী। 

৯৭৪ 

জনাি রর্াাঃ ইয়ার রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ িাবুি সরোর 

র্াতা: নাবসর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩-০৮-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৯র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী।  

 

িাসা: ১০, সড়ক: িাউফি 

নুরাইনপুর ররাড, সূর্য্বর্বন 

ইউ:/ও: সূর্য্বর্বন 

ডাকঘর: নুরাইনপুর 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী।  

িাসা: ১০, সড়ক: িাউফি 

নুরাইনপুর ররাড, সূর্য্বর্বন 

ইউ:/ও: সূর্য্বর্বন 

ডাকঘর: নুরাইনপুর 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী।  

৯৭৫ 

জনাি সুকুর্ার  ি প্রাং 

বপতা: নৃদপি নার্থ প্রাং 

র্াতা: দুবি রানী প্রাং 

জন্ম তাবরি: ১০-১১-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০২র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

গ্রার্: রেওপাড়া 

ইউ:/ও: ১নং রগাবিিপাড়া 

ডাকঘর: হার্ োর্িাে 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী।  

গ্রার্: রেওপাড়া 

ইউ:/ও: ১নং রগাবিিপাড়া 

ডাকঘর: হার্ োর্িাে 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী।  

৯৭৬ 

জনাি রর্াাঃ ইর্রান রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ র্ঞ্জুরুি হক 

র্াতা: রর্াসাাঃ রজাসনা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৮ 

িয়স:  ২২িছর  ০১র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

িাসা: সরোর িাবড় 

গ্রার্: রগাবসংগা 

ইউ:/ও: ২নং 

ডাকঘর: রগাবসংগা 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী।  

িাসা: সরোর িাবড় 

গ্রার্: রগাবসংগা 

ইউ:/ও: ২নং 

ডাকঘর: রগাবসংগা 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী।  

৯৭৭ 

জনাি নাজমুন নাহার 

বপতা: রর্াাঃ র্সদির্ উবিন 

র্াতা: রর্াছাাঃ আদনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-০৬-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৬র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

 

রহাবডং নং: ৩১৫ 

গ্রার্: োওকাবি 

ইউ:/ও: ৭নং জয়নগর 

ডাকঘর: োওকাবি 

রপাস্টদকাড: ৬২৪০ 

উপদজিা: দূগ বাপুর 

রজিা: রাজোহী। 

রহাবডং নং: ৩১৫ 

গ্রার্: োওকাবি 

ইউ:/ও: ৭নং জয়নগর 

ডাকঘর: োওকাবি 

রপাস্টদকাড: ৬২৪০ 

উপদজিা: দূগ বাপুর 

রজিা: রাজোহী। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৯৭৮ 

জনাি বির্থন সরকার 

বপতা: িািল সরকার 

র্াতা: রিবি রানী সরকার 

জন্ম তাবরি: ৩০-১০-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৩র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

গ্রার্: িাহর্বনগ্রার্ 

ইউ:/ও: আউ পাড়া 

ডাকঘর: হার্ খু ূঁবজপুর 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: িাহর্বনগ্রার্ 

ইউ:/ও: আউ পাড়া 

ডাকঘর: হার্ খু ূঁবজপুর 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 

৯৭৯ 

জনাি রর্াাঃ রর্েকাতুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ োহ আির্ সরোর 

র্াতা: রফদরজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-১২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

িাসা: সরোর ব িা 

গ্রার্: র্ািপাড়া 

ইউ:/ও: র্েনপুরা/ ০৩নং 

ডাকঘর: র্েনপুরা 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী 

িাসা: সরোর ব িা 

গ্রার্: র্ািপাড়া 

ইউ:/ও: র্েনপুরা/ ০৩নং 

ডাকঘর: র্েনপুরা 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী 

৯৮০ 

জনাি রর্াাঃ আির্গীর রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ িাদিক 

র্াতা: আদিয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৪-০৪-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৯র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

িাসা: ০৪ 

গ্রার্: কল্যানপুর 

ইউ:/ও: িা ার্ারা/ ০৪ 

ডাকঘর: িা ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

িাসা: ০৪ 

গ্রার্: কল্যানপুর 

ইউ:/ও: িা ার্ারা/ ০৪ 

ডাকঘর: িা ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

৯৮১ 

জনাি রর্াাঃ র্াসুে রানা 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি হাই র্ন্ডি 

র্াতা: আয়ো িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৯-১০-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০২র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: হার্াইি 

ইউ:/ও: িাগুটিয়া 

ডাকঘর: ঘুশুবরয়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৩৬ 

উপদজিা: র ৌহািা 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: হার্াইি 

ইউ:/ও: িাগুটিয়া 

ডাকঘর: ঘুশুবরয়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৩৬ 

উপদজিা: র ৌহািা 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

৯৮২ 

জনাি রর্াাঃ জবন আহদর্ে 

বপতা: রর্াৎ র্বতন প্রাং 

র্াতা: রর্াছাাঃ রজাসনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৩-২০০০ 

িয়স:  িছর  র্াস  বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্:  য়ড়ড়া 

ইউ:/ও: রূপিাটি 

ডাকঘর: রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্:  য়ড়ড়া 

ইউ:/ও: রূপিাটি 

ডাকঘর: রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

৯৮৩ 

জনাি সজীি আহদর্ে 

বপতা: রর্াৎ তবফজ রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্বনজা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৪-১২-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০০র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

গ্রার্: রতঘরী 

ইউ:/ও: সাঁবর্থয়া 

ডাকঘর: আফতাি নগর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা। 

গ্রার্: রতঘরী 

ইউ:/ও: সাঁবর্থয়া 

ডাকঘর: আফতাি নগর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা। 

৯৮৪ 

জনাি রর্াাঃ কাজি তালকোর 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি হাই 

র্াতা: রর্াছাাঃ আদিয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৬-০৬-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৬র্াস  ১৩বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ।  

 

 

গ্রার্:  র সেিিাড়ী 

ইউ:/ও: রিাকোিাড়ী 

ডাকঘর: রিাকোিাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্:  র সেিিাড়ী 

ইউ:/ও: রিাকোিাড়ী 

ডাকঘর: রিাকোিাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৯৮৫ 

জনাি রর্াাঃ ইসরাবফি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ তবরকুি ইসিার্ 

র্াতা: এসনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-১০-১৯৯১ 

িয়স:  ২২িছর  ০২র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

গ্রার্: ধাদনারা 

ইউ:/ও: কার্ারগা 

ডাকঘর: র্ািবেরা 

রপাস্টদকাড: ৬২৩০ 

উপদজিা: তাদনার 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: ধাদনারা 

ইউ:/ও: কার্ারগা 

ডাকঘর: র্ািবেরা 

রপাস্টদকাড: ৬২৩০ 

উপদজিা: তাদনার 

রজিা: রাজোহী। 

৯৮৬ 

জনাি রর্াাঃ েবরফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আক্কাজ আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ বেবরন আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১৩-১১-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০২র্াস  ১৭বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

গ্রার্: পার্গাড়ী 

ইউ:/ও: নাগদডর্রা 

ডাকঘর: রিড়া রসানাতিা 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা।  

গ্রার্: পার্গাড়ী 

ইউ:/ও: নাগদডর্রা 

ডাকঘর: রিড়া রসানাতিা 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা।  

৯৮৭ 

জনাি রর্াাঃ সাবর্র্ রর্াস্তফা 

বপতা: রর্াাঃ রগািার্ রর্াস্তফা 

র্াতা: রর্াছাাঃ িাইিী 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৯-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৬র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

িাসা: ১৩, ররাড-০২, ব্লক-বস 

গ্রার্: কিওরাপারা 

ইউ:/ও: বর্রপুর 

ডাকঘর: বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: বর্রপুর র্থানা 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: পাহাড়পুর 

ইউ:/ও: হার্কালপারা 

ডাকঘর: হার্দর্াজহারগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৫৯৭ 

উপদজিা: আিাই 

রজিা: নওগাঁ। 

৯৮৮ 

জনাি রর্াাঃ জুদয়ি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ োহ আির্ মৃধা 

র্াতা: রর্াসাাঃ বপয়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-০৭-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৬র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

গ্রার্: র্েনপুরা 

ইউ:/ও: র্েনপুরা 

ডাকঘর: র্েনপুরা 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

গ্রার্: র্েনপুরা 

ইউ:/ও: র্েনপুরা 

ডাকঘর: র্েনপুরা 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

৯৮৯ 

জনাি রর্াাঃ আি আবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ োহ আির্ মৃধা 

র্াতা: রর্াসাাঃ বপয়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-১২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০১র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

িাসা: মৃধািাবড়, ২০১ 

গ্রার্: র্েনপুরা 

ইউ:/ও: র্েনপুরা 

ডাকঘর: র্েনপুরা 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: মৃধািাবড়, ২০১ 

গ্রার্: র্েনপুরা 

ইউ:/ও: র্েনপুরা 

ডাকঘর: র্েনপুরা 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

৯৯০ 

জনাি রর্াাঃ আবেকুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ কুিাত আিী 

র্াতা: আঞ্জুয়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ১১র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: বিষ্ণপুর 

ইউ:/ও: িিসী, বিষ্ণপুর 

ডাকঘর: িিসী 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: বিষ্ণপুর 

ইউ:/ও: িিসী, বিষ্ণপুর 

ডাকঘর: িিসী 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

৯৯১ 

জনাি কার্রুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ নুর রহাদসন 

র্াতা: ছবকনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-১১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০২র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

 

গ্রার্: ররৌহা 

ইউ:/ও: ধানগড়া 

ডাকঘর: ধানগড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭২০ 

উপদজিা: রায়গঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: ররৌহা 

ইউ:/ও: ধানগড়া 

ডাকঘর: ধানগড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭২০ 

উপদজিা: রায়গঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৯৯২ 

জনাি নাবছর্ রহাদসন 

বপতা: রগািার্ রিানী 

র্াতা: রর্াছাাঃ নুর োহার 

জন্ম তাবরি: ০১-১০-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৩র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: িা ার্ারা, কা াবরপাড়া 

ইউ:/ও: িা ার্ারা 

ডাকঘর: িা ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: িা ার্ারা, কা াবরপাড়া 

ইউ:/ও: িা ার্ারা 

ডাকঘর: িা ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

৯৯৩ 

জনাি নাজমুি হাসান 

বপতা: রর্াাঃ ফুি ান রসক 

র্াতা: নাজর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-১১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০১র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

িাসা: ০১ 

গ্রার্: নেীসুিা, ধুসর 

ইউ:/ও: ০২/ উর্থিী 

ডাকঘর: নয়ািাবড় 

রপাস্টদকাড: ১৮৫০ 

উপদজিা: বেিািয় 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

িাসা: ০১ 

গ্রার্: নেীসুিা, ধুসর 

ইউ:/ও: ০২/ উর্থিী 

ডাকঘর: নয়ািাবড় 

রপাস্টদকাড: ১৮৫০ 

উপদজিা: বেিািয় 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

৯৯৪ 

জনাি রর্াাঃ রর্াস্তাবফজুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ সিাতুল্লাহ 

র্াতা: রজাসনা বিবি 

জন্ম তাবরি: ২০-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

িাসা: ১৮ 

গ্রার্:  কদগাপাি 

ইউ:/ও: কুশুম্বা 

ডাকঘর:  ককানু 

রপাস্টদকাড: ৬৫১০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

িাসা: ১৮ 

গ্রার্:  কদগাপাি 

ইউ:/ও: কুশুম্বা 

ডাকঘর:  ককানু 

রপাস্টদকাড: ৬৫১০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

৯৯৫ 

জনাি রর্াাঃ আেরাফুি আির্ 

বপতা: রর্াাঃ ফজলি হক 

র্াতা: রর্াছাাঃ বিিবকছ আক্তার 

জন্ম তাবরি: ২০-১১-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০২র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: পািনা।  

 

গ্রার্: সবরো 

ইউ:/ও: ০১নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা।  

গ্রার্: সবরো 

ইউ:/ও: ০১নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা।  

৯৯৬ 

জনাি রুদিি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আিতাফ রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ রুবিয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৬-০১-১৯৯৯ 

িয়স:  ২১িছর  ০০র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

 

গ্রার্: কুঠিপাড়া 

ইউ:/ও: আর্িাবড়য়া/ ০২নং 

ডাকঘর: র্বহষিার্থান 

রপাস্টদকাড: ৭০২১ 

উপদজিা: রিাকসা 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

গ্রার্: কুঠিপাড়া 

ইউ:/ও: আর্িাবড়য়া/ ০২নং 

ডাকঘর: র্বহষিার্থান 

রপাস্টদকাড: ৭০২১ 

উপদজিা: রিাকসা 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

৯৯৭ 

জনাি রর্াাঃ হাবসবুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আিাউবিন 

র্াতা: রর্াছাাঃ সাবিনা ইয়াসবর্ন 

জন্ম তাবরি: ১৫-০১-২০০০ 

িয়স:  ২০িছর  ০০র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

গ্রার্:  বন্ডপুর 

ইউ:/ও:  বন্ডপুর 

ডাকঘর: বজবপও 

রপাস্টদকাড: ৬০০০ 

উপদজিা: রাজপাড়া 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: পারবের্িা 

ইউ:/ও: বিষ্ণুপুর 

ডাকঘর: রজাঁকাহার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫১০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

৯৯৮ 

জনাি রর্াাঃ োবকি কাওছার 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ হাবির্ 

র্াতা: কবহনূর রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৮-০৭-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৬র্াস  ২২বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

 

গ্রার্: রগাটিয়া 

ইউ:/ও:  ালকগাছী 

ডাকঘর: রধাকড়াকুি 

রপাস্টদকাড: ৬২৬০ 

উপদজিা: পুঠিয়া 

রজিা: রাজোহী।  

গ্রার্: রগাটিয়া 

ইউ:/ও:  ালকগাছী 

ডাকঘর: রধাকড়াকুি 

রপাস্টদকাড: ৬২৬০ 

উপদজিা: পুঠিয়া 

রজিা: রাজোহী।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

৯৯৯ 

জনাি রর্াাঃ আেরাফুি  

বপতা: রর্াাঃ আইয়ুি নিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ আবর্না 

জন্ম তাবরি: ২৮-১২-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০১র্াস  ০২বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: িা ার্ারা 

ইউ:/ও: িা ার্ারা (৭নং ওয়াড ব) 

ডাকঘর: িা ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: িা ার্ারা 

ইউ:/ও: িা ার্ারা (৭নং ওয়াড ব) 

ডাকঘর: িা ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১০০০ 

জনাি রর্াাঃ আবতকুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ রিিাি রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ রাদিয়া বিবি 

জন্ম তাবরি: ১৫-০১-১৯৯৮ 

িয়স:  ২২িছর  ০০র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

িাসা: ১৩/২ ব্লক বস 

গ্রার্: কি ওয়ািাপাড়া 

ইউ:/ও: বর্রপুর 

ডাকঘর: বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: বর্রপুর র্দডি র্থানা 

রজিা: ঢাকা।  

গ্রার্: সসয়েপুর 

ইউ:/ও: গদনেপুর 

ডাকঘর: সতীহার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫১১ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

১০০১ 

জনাি রর্াাঃ রহাসদন রর্ািারক 

বপতা: রর্াাঃ আবছরুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ আঞ্জুয়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৮-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৫র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার। 

 

গ্রার্: সুিতানপুর 

ইউ:/ও: ৬নং কাফুবরয়া 

ডাকঘর: পীরগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: নাদর্ার সের 

রজিা: নাদর্ার। 

গ্রার্: সুিতানপুর 

ইউ:/ও: ৬নং কাফুবরয়া 

ডাকঘর: পীরগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: নাদর্ার সের 

রজিা: নাদর্ার। 

১০০২ 

জনাি রর্াাঃ সাফকাত ররজা 

বপতা: রর্াাঃ ররজাউি কবরর্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ োর্ীর্ আরা 

পার ীন 

জন্ম তাবরি: ০৪-১২-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০১র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: বনর্গাজী 

ইউ:/ও: রসানািাড়া 

ডাকঘর: বনর্গাছী 

রপাস্টদকাড: ৬৭২০ 

উপদজিা: রায়গঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: বনর্গাজী 

ইউ:/ও: রসানািাড়া 

ডাকঘর: বনর্গাছী 

রপাস্টদকাড: ৬৭২০ 

উপদজিা: রায়গঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১০০৩ 

জনাি রর্াাঃ আসাদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আবকর্ উবিন 

র্াতা: পাতাষী বিবি 

জন্ম তাবরি: ০৬-০৬-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৬র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ।  

 

িাসা: ১৩, ররাড: ০২, ব্লক-বস 

গ্রার্: কিওয়াপাড়া 

ইউ:/ও: বর্রপুর 

ডাকঘর: বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: বর্রপুর র্দডি র্থানা 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্:  করার্পুর (উত্তরপাড়া) 

ইউ:/ও: ১৪নং বিষ্ণুপুর 

ডাকঘর: রজাকাহার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫১০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

১০০৪ 

জনাি িাবুর আিী 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ কুদ্দুস 

র্াতা: রর্াছাাঃ জাহানারা 

জন্ম তাবরি: ০৮-০৮-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৪র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: িা ার্ারা পূি ব পাড়া 

ইউ:/ও: িা ার্ারা 

ডাকঘর: িা ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: িা ার্ারা পূি ব পাড়া 

ইউ:/ও: িা ার্ারা 

ডাকঘর: িা ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১০০৫ 

জনাি রর্াাঃ রবিউি আউয়াি 

বপতা: আব্দুস সাত্তার 

র্াতা: আদনায়ারা  

জন্ম তাবরি: ১০-১২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০১র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

িাসা: িানইি িাজার 

গ্রার্: িানইি 

ইউ:/ও: রগাবিিপাড়া 

ডাকঘর: র্াবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী।  

িাসা: িানইি িাজার 

গ্রার্: িানইি 

ইউ:/ও: রগাবিিপাড়া 

ডাকঘর: র্াবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১০০৬ 

জনাি রর্াাঃ সজীি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ রেদিায়ার রহাদসন 

র্াতা: ছাদহরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-১০-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৩র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

িাসা: ২৪৭, ব্লক: এ 

গ্রার্: সদর্তপুর পূি ব পাড়া 

ইউ:/ও:  কবর্রপুর/ ১নং 

ডাকঘর: রেৌিতপুর 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ।  

িাসা: ২৪৭, ব্লক: এ 

গ্রার্: সদর্তপুর পূি ব পাড়া 

ইউ:/ও:  কবর্রপুর/ ১নং 

ডাকঘর: রেৌিতপুর 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ।  

১০০৭ 

জনাি িাইরুি িাসার 

বপতা: র্বফজ উবিন 

র্াতা: িাইরুন রনছা 

জন্ম তাবরি: ২৫-১০-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৩র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

গ্রার্: উত্তর উবজরপুর,  ার্াপাড়া 

ইউ:/ও: উবজরপুর/ ০৩নং  

ডাকঘর: িাবুপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৩৪০ 

উপদজিা: বেিগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

গ্রার্: উত্তর উবজরপুর,  ার্াপাড়া 

ইউ:/ও: উবজরপুর/ ০৩নং  

ডাকঘর: িাবুপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৩৪০ 

উপদজিা: বেিগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

১০০৮ 

জনাি রর্াাঃ িাবুি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ িাদরক আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ ওবির্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১০-০৬-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৬র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: পািনা।  

 

গ্রার্: কল্যাণপুর 

ইউ:/ও: পুরান  াদরঙ্গা 

ডাকঘর: পুরান  াদরঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮৩ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা।  

গ্রার্: কল্যাণপুর 

ইউ:/ও: পুরান  াদরঙ্গা 

ডাকঘর: পুরান  াদরঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮৩ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা।  

১০০৯ 

জনাি রর্াাঃ িাবিে হাসান 

বপতা: রর্াাঃ আিদুস সত্তার 

র্াতা: ররদহনা পারব ন 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৭ 

িয়স:  ২৩িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

গ্রার্: বছর্কা 

ইউ:/ও: কাবিশুরী 

ডাকঘর: বছর্কা 

রপাস্টদকাড: ৮৬২৩ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী।  

গ্রার্: বছর্কা 

ইউ:/ও: কাবিশুরী 

ডাকঘর: বছর্কা 

রপাস্টদকাড: ৮৬২৩ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী।  

১০১০ 

জনাি রর্াাঃ সদরায়ার 

বপতা: রর্াাঃ িাদিক বর্ঞা 

র্াতা: জাবকয়া 

জন্ম তাবরি: ০২-০২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৬িছর  ০১র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

িাসা: রর্াল্লািাড়ী সড়ক 

গ্রার্: র্েনপুরা 

ইউ:/ও: র্েনপুরা 

ডাকঘর: র্েনপুরা 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: রর্াল্লািাড়ী সড়ক 

গ্রার্: র্েনপুরা 

ইউ:/ও: র্েনপুরা 

ডাকঘর: র্েনপুরা 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১০১১ 

জনাি রর্াাঃ রগািার্ কবির 

বপতা: রর্াাঃ গাবজরুবিন 

র্াতা: রর্াসাাঃ কাদর্িা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

িাসা: ৪৯৭ 

গ্রার্:  ার্া ান্ডার 

ইউ:/ও: শ্যার্পুর 

ডাকঘর: কানসার্ ব 

রপাস্টদকাড: ৬৩৪১ 

উপদজিা: বেিগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

িাসা: ৪৯৭ 

গ্রার্:  ার্া ান্ডার 

ইউ:/ও: শ্যার্পুর 

ডাকঘর: কানসার্ ব 

রপাস্টদকাড: ৬৩৪১ 

উপদজিা: বেিগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

১০১২ 

জনাি রর্াাঃ ররাকনুজ্জার্ান 

বপতা: রর্াাঃ রকারর্ান আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ ররাদকয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৭-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৬র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা।  

 

 

গ্রার্: কুর্বরয়া 

ইউ:/ও: আশুবিয়া 

ডাকঘর: সা ার রসনাবনিাস 

রপাস্টদকাড: ১৩৪৪ 

উপদজিা: সা ার 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: কুর্বরয়া 

ইউ:/ও: আশুবিয়া 

ডাকঘর: সা ার রসনাবনিাস 

রপাস্টদকাড: ১৩৪৪ 

উপদজিা: সা ার 

রজিা: ঢাকা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১০১৩ 

জনাি রর্াাঃ োর্ীর্ ররজা 

বপতা: রর্াাঃ েহীে উল্লাহ 

র্াতা: আদনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-১০-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৩র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: কুবর্ল্লা। 

 

িাসা: মুন্সী িাড়ী 

গ্রার্: রর্হার 

ইউ:/ও: র্াইজিার 

ডাকঘর: িেরপুর িাজার 

রপাস্টদকাড: ৩৫১০ 

উপদজিা:  াবিনা 

রজিা: কুবর্ল্লা। 

িাসা: মুন্সী িাড়ী 

গ্রার্: রর্হার 

ইউ:/ও: র্াইজিার 

ডাকঘর: িেরপুর িাজার 

রপাস্টদকাড: ৩৫১০ 

উপদজিা:  াবিনা 

রজিা: কুবর্ল্লা। 

১০১৪ 

জনাি রর্াাঃ ইর্রান 

বপতা: রর্াাঃ নাবসর উবিন 

র্াতা: রর্াসাাঃ কুিসুর রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ১১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী।  

 

গ্রার্: পাংগাবেয়া 

ইউ:/ও: ৫নং সূয বর্বন 

ডাকঘর: ইিকুি 

রপাস্টদকাড: ৮৬২৩ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

গ্রার্: পাংগাবেয়া 

ইউ:/ও: ৫নং সূয বর্বন 

ডাকঘর: ইিকুি 

রপাস্টদকাড: ৮৬২৩ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১০১৫ 

জনাি রর্াৎ আি-আবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ ওহাি 

র্াতা: আিজা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৭-০৪-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৮র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: আটিয়া সিঙ্গী 

ইউ:/ও: উর্ারপুর 

ডাকঘর: সেিজানা 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮১ 

উপদজিা: র ৌহািী 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: আটিয়া সিঙ্গী 

ইউ:/ও: উর্ারপুর 

ডাকঘর: সেিজানা 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮১ 

উপদজিা: র ৌহািী 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১০১৬ 

জনাি রর্াাঃ রবিকুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ রবহজ উবিন 

র্াতা: রর্াছাাঃ ফাদতর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৮-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৩র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

গ্রার্: রতনপুর 

ইউ:/ও: মুিগ্রার্ 

ডাকঘর: ররিিাজার  ার্ রর্াহর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৩০ 

উপদজিা:  ার্দর্াহর 

রজিা: পািনা। 

গ্রার্: রতনপুর 

ইউ:/ও: মুিগ্রার্ 

ডাকঘর: ররিিাজার  ার্ রর্াহর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৩০ 

উপদজিা:  ার্দর্াহর 

রজিা: পািনা। 

১০১৭ 

জনাি এস এর্ তাবহর সাহাে 

বপতা: এস এর্ আবুি কাদের্ 

র্াতা: ররাদকয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: ছাবিো 

ইউ:/ও: িহুিী 

ডাকঘর: িহুিী 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: ছাবিো 

ইউ:/ও: িহুিী 

ডাকঘর: িহুিী 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১০১৮ 

জনাি রর্াাঃ রাদসি 

বপতা: রর্াাঃ রর্াসদির্ মৃধা 

র্াতা: বেবহো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-১০-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০২র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

গ্রার্: সবুপাড়া 

ইউ:/ও: রিাগা 

ডাকঘর: সবুপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৮৬২১ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

গ্রার্: সবুপাড়া 

ইউ:/ও: রিাগা 

ডাকঘর: সবুপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৮৬২১ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১০১৯ 

জনাি র্বহিবুল্লাহ 

বপতা: আব্দুি িাদিক 

র্াতা: সাদিহা 

জন্ম তাবরি: ০৮-০৮-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৫র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা।  

 

 

প্রযদন: র্াওাঃ েবফউল্লাহ 

গ্রার্: পূি ব িক্সনগর 

ইউ:/ও: সারুবিয়া 

ডাকঘর: সারুবিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৩৬১ 

উপদজিা: রডর্রা 

রজিা: ঢাকা।  

প্রযদন: র্াওাঃ েবফউল্লাহ 

গ্রার্: পূি ব িক্সনগর 

ইউ:/ও: সারুবিয়া 

ডাকঘর: সারুবিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৩৬১ 

উপদজিা: রডর্রা 

রজিা: ঢাকা।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১০২০ 

জনাি হাসান 

বপতা: রসকািার আিী 

র্াতা: র্দনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৯-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৪র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

প্রযদন: আ: ি: র্: আবু িক্কর 

বসবিক 

গ্রার্: পূি ব িক্সনগর 

ইউ:/ও: সারুবিয়া 

ডাকঘর: সারুবিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৩৬১ 

উপদজিা: রডর্রা 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: র ৌবকোর িাড়ী 

গ্রার্: নাবজরপুর 

ইউ:/ও: নাবজরপুর তাঁদতরকাঠী 

ডাকঘর: ধািী 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১০২১ 

জনাি রবকবুি হাসান রবকি 

বপতা: োহজাহান বসরাজ 

র্াতা: ররনুকা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০৪-০৫-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৮র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

িাসা: ১৩৩ 

গ্রার্:  ার্াপাড়া 

ইউ:/ও: ০৫ 

ডাকঘর: বজবপও 

রপাস্টদকাড: ৬০০০ 

উপদজিা: রাজপাড়া 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: েবক্ষণ িাষকাউবনয়া 

ইউ:/ও: ০৫নং ইউবনয়ন 

ডাকঘর: র ৌহািী কদিজ 

রপাস্টদকাড: ১৯৩০ 

উপদজিা: র ৌহািী 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১০২২ 

জনাি রর্াাঃ নাঈর্ রহাসাইন 

বপতা: রর্াাঃ োহ আির্ আকন 

র্াতা: রর্াসাঃ রহদিনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-০৫-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৭র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

গ্রার্: পূি ব আিীপুরা 

ইউ:/ও: ২নং আিীপুরা 

ডাকঘর: আিীপুরা হার্ 

রপাস্টদকাড: ৮৬৩০ 

উপদজিা: েেবর্না 

রজিা: পটুয়ািািী। 

গ্রার্: পূি ব আিীপুরা 

ইউ:/ও: ২নং আিীপুরা 

ডাকঘর: আিীপুরা হার্ 

রপাস্টদকাড: ৮৬৩০ 

উপদজিা: েেবর্না 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১০২৩ 

জনাি রর্াাঃ োহীন রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ র্বজিার মৃধা 

র্াতা: রর্াসাাঃ ররিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৩-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ১০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

িাসা: ৫১৪ 

গ্রার্: রার্নগর-তাঁদতর কাটি 

ইউ:/ও: নাবজরপুর তাঁদতর কাটি 

ডাকঘর: ধািী 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: ৫১৪ 

গ্রার্: রার্নগর-তাঁদতর কাটি 

ইউ:/ও: নাবজরপুর তাঁদতর কাটি 

ডাকঘর: ধািী 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১০২৪ 

জনাি রর্াাঃ রায়হান মুো 

বপতা: আাঃ রবহর্ হাওিাোর 

র্াতা: রর্াসাাঃ র্মুতাজ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৭-১২-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ১র্াস  ১৩বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

িাসা: ৭৮ 

গ্রার্: রার্নগর 

ইউ:/ও: ৭নং 

ডাকঘর: রহর্ত নগর 

রপাস্টদকাড: ৮৬২৩ 

উপদজিা: িাউফি  

রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: ৭৮ 

গ্রার্: রার্নগর 

ইউ:/ও: ৭নং 

ডাকঘর: রহর্ত নগর 

রপাস্টদকাড: ৮৬২৩ 

উপদজিা: িাউফি  

রজিা: পটুয়ািািী। 

১০২৫ 

জনাি রর্াাঃ রাবকি রানা 

বপতা: িাি রর্াহাম্মে 

র্াতা: রর্াসাাঃ নাজর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ৩র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

িাসা: ১৩৬ 

গ্রার্: বুিনপুর 

ইউ:/ও: ০৪ 

ডাকঘর: বজবপও 

রপাস্টদকাড: ৬০০০ 

উপদজিা: রাজপাড়া 

রজিা: রাজোহী। 

িাসা: ১৩৬ 

গ্রার্: বুিনপুর 

ইউ:/ও: ০৪ 

ডাকঘর: বজবপও 

রপাস্টদকাড: ৬০০০ 

উপদজিা: রাজপাড়া 

রজিা: রাজোহী। 

১০২৬ 

জনাি রর্াাঃ েরীফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ শুকুর প্রাং 

র্াতা: রর্াছাাঃ  ায়না িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০৬-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ৭র্াস  ৪বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

িাসা: র্ধ্যপাড়া 

গ্রার্: কল্যানপুর 

ইউ:/ও: কাবে নার্থপুর 

ডাকঘর: কল্যানপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা। 

িাসা: র্ধ্যপাড়া 

গ্রার্: কল্যানপুর 

ইউ:/ও: কাবে নার্থপুর 

ডাকঘর: কল্যানপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১০২৭ 

জনাি রর্াাঃ আিাউবিন রহাসাইন 

বপতা: রর্াাঃ এরোে আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ সাদিহা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৮-১২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১র্াস  ২বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

গ্রার্: িড় পার্থাইি হার্ 

ইউ:/ও: নাগ রডর্রা 

ডাকঘর: বসিিা 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা। 

গ্রার্: িড় পার্থাইি হার্ 

ইউ:/ও: নাগ রডর্রা 

ডাকঘর: বসিিা 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা। 

১০২৮ 

জনাি রর্াাঃ সবুজ রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ ফজর রসক 

র্াতা: রেফািী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-১০-১৯৯৯ 

িয়স:  ২১িছর  ৩র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: সদর্তপুর 

ইউ:/ও:  কবর্রপুর 

ডাকঘর: রেৌিতপুর 

রপাস্টদকাড: ২৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: সদর্তপুর 

ইউ:/ও:  কবর্রপুর 

ডাকঘর: রেৌিতপুর 

রপাস্টদকাড: ২৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১০২৯ 

জনাি রর্াাঃ নাজমুি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আকরার্ রহাদসন 

র্াতা: রর্াসাাঃ নাজর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

গ্রার্: শ্রীধর িা ী 

ইউ:/ও: ২নং রগায়ািা 

ডাকঘর: আিােীপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৫৫০ 

উপদজিা: সাপাহার 

রজিা: নওগাঁ। 

গ্রার্: শ্রীধর িা ী 

ইউ:/ও: ২নং রগায়ািা 

ডাকঘর: আিােীপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৫৫০ 

উপদজিা: সাপাহার 

রজিা: নওগাঁ। 

১০৩০ 

জনাি রর্াাঃ সুর্ন সরোর 

বপতা: রর্াাঃ জার্াি সরোর 

র্াতা: রর্াসাাঃ োবহনুর রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১১-০২-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ১১র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

গ্রার্:  রদহাসনািাে 

ইউ:/ও: ৩নং 

ডাকঘর: েেবর্না 

রপাস্টদকাড: ৮৬৩০ 

উপদজিা: েেবর্না 

রজিা: পটুয়ািািী 

গ্রার্:  রদহাসনািাে 

ইউ:/ও: ৩নং 

ডাকঘর: েেবর্না 

রপাস্টদকাড: ৮৬৩০ 

উপদজিা: েেবর্না 

রজিা: পটুয়ািািী 

১০৩১ 

জনাি রর্াাঃ পারদ জ রর্াোররফ 

বপতা: রর্াাঃ হাবিবুর রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ িকুি আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০২-০৩-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ১০র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: র ৌিাড়ীয়া 

ইউ:/ও: িাঘটিয়া (৮নং ওয়াড ব) 

ডাকঘর: বর্রকুটিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৩৬ 

উপদজিা: র ৌহািী 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: র ৌিাড়ীয়া 

ইউ:/ও: িাঘটিয়া (৮নং ওয়াড ব) 

ডাকঘর: বর্রকুটিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৩৬ 

উপদজিা: র ৌহািী 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১০৩২ 

জনাি ফরহাে রহাদসন 

বপতা: কবিমুিীন সরোর 

র্াতা: তারা  ানু 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৫-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ৮র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

িাসা: ৯৪. হাসাবেয়া ররাড 

গ্রার্: হাসাবেয়া 

ইউ:/ও: ৯নং িা ার্ারা 

ডাকঘর: িা ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

িাসা: ৯৪. হাসাবেয়া ররাড 

গ্রার্: হাসাবেয়া 

ইউ:/ও: ৯নং িা ার্ারা 

ডাকঘর: িা ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১০৩৩ 

জনাি বরপন রানা 

বপতা: রর্াাঃ টুকু প্রার্াবনক 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্য়না বিবি 

জন্ম তাবরি: ১২-১২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ১র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

 

িাসা-৪৯৫, সড়ক-৩২, ৪র্থ ব তিা, 

র্হািািী, নতুন বডওএই এস, 

ঢাকা-১২০৬। 

িাসা: জার্ািপুর 

গ্রার্: জার্ািপুর 

ইউ:/ও: রসানাজঙ্গা 

ডাকঘর: হুবিিাবি 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১০৩৪ 

জনাি রর্াাঃ বফদরাজ র্াহমুে 

বপতা: রর্াাঃ আতাউর রহর্ান 

র্াতা: রফন্সী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৮-০৭-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ৬র্াস  ২বেন 

বনজ রজিা: নওগাাঁ। 

 

িাসা-৪৯৫, সড়ক-৩২, ৪র্থ ব তিা, 

র্হািািী, নতুন বডওএই এস, 

ঢাকা-১২০৬। 

িাসা: ৬৬৬ 

গ্রার্: কুর্রইি 

ইউ:/ও:  াবি া 

ডাকঘর: িার্ইন 

রপাস্টদকাড: ৬৫৩০ 

উপদজিা: বনয়া র্তপুর 

রজিা: নওগাঁ। 

১০৩৫ 

জনাি রর্াাঃ তুষার হাসনাত 

বপতা: রর্াাঃ আফজাি রহাদসন 

র্াতা: মুবক্ত রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-০৭-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ৬র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: নওগা। 

 

িাসা-৪৯৫, সড়ক-৩২, ৪র্থ ব তিা, 

র্হািািী, নতুন বডওএই এস, 

ঢাকা-১২০৬। 

গ্রার্: হাবজ রগাবিিপুর 

ইউ:/ও: কুসুম্বা 

ডাকঘর: কুসুম্বা 

রপাস্টদকাড: ৬৫১০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

১০৩৬ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

বপতা: রর্াাঃ রর্াকদছে আিী 

র্াতা: রবহর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৪িছর  ০০র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

িাসা: রিপারী িাবড় 

গ্রার্:  য়ড়া 

ইউ:/ও: রূপিাটি 

ডাকঘর: রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: রিপারী িাবড় 

গ্রার্:  য়ড়া 

ইউ:/ও: রূপিাটি 

ডাকঘর: রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১০৩৭ 

জনাি রর্াাঃ রসাদহি রানা 

বপতা: রর্াাঃ আবু তাদহর 

র্াতা: রর্াছাাঃ রেফািী িীবর্থ 

জন্ম তাবরি: ২২-১০-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ২র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

গ্রার্: রুদ্রমুিা 

ইউ:/ও: ৬নং 

ডাকঘর: র্াবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: রুদ্রমুিা 

ইউ:/ও: ৬নং 

ডাকঘর: র্াবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 

১০৩৮ 

জনাি রর্াাঃ আর্ানুল্লাহ আর্ান 

বপতা: রর্াাঃ রসরাজুি ইসিার্ 

র্াতা: তাজদকরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-১০-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ২র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাই নিািগঞ্জ। 

 

গ্রার্: হাবজডাঙ্গ 

ইউ:/ও: ৬নং 

ডাকঘর: নাদ াি 

রপাস্টদকাড: ৬৩১০ 

উপদজিা: নাদ াি 

রজিা:  াঁপাই নিািগঞ্জ। 

গ্রার্: হাবজডাঙ্গ 

ইউ:/ও: ৬নং 

ডাকঘর: নাদ াি 

রপাস্টদকাড: ৬৩১০ 

উপদজিা: নাদ াি 

রজিা:  াঁপাই নিািগঞ্জ। 

১০৩৯ 

জনাি রর্াাঃ হাসান র্াহমুে 

বপতা: রর্াাঃ নূরুি ইসিার্ 

র্াতা: রহাসদনয়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৯-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ৪র্াস  ৮বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: শ্যার্পুর 

ইউ:/ও: রতনকাবি 

ডাকঘর: র ওয়ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: শ্যার্পুর 

ইউ:/ও: রতনকাবি 

ডাকঘর: র ওয়ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১০৪০ 

জনাি রর্াাঃ সুর্ন রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ সাহােত রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ িাইিী িানু 

জন্ম তাবরি: ২০-১১-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ২র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

 

গ্রার্: রতিাড়ীয়া 

ইউ:/ও: শু ডাঙ্গা 

ডাকঘর: হার্ গাদঙ্গাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: রতিাড়ীয়া 

ইউ:/ও: শু ডাঙ্গা 

ডাকঘর: হার্ গাদঙ্গাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১০৪১ 

জনাি রবিউি ইসিার্ 

বপতা: মৃত আব্দুি িবতফ 

র্াতা: সুিরী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৪-০৩-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ১০র্াস  ৬বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: ২৯৫, রহতর্ িাঁ ওয়াপো, 

কিািাগান। 

ইউ:/ও: ১০  

ডাকঘর: বজবপও 

রপাস্টদকাড: ৬০০০ 

উপদজিা: রিায়াবিয়া 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: হাসাবেয়া 

ইউ:/ও: ২নং িা ার্ারা 

ডাকঘর: িা ার্ার 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১০৪২ 

জনাি রর্াাঃ জুিহাস কাজী 

বপতা: কাজী জয়নাি আদিেীন 

র্াতা: রর্াসাাঃ র্দনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-১২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

গ্রার্: পানগাবছয়া 

ইউ:/ও: সূয বর্বন 

ডাকঘর: ইিকুি 

রপাস্টদকাড: ৮৬২৩ 

উপদজিা: িাউফি  

রজিা: পটুয়ািািী। 

গ্রার্: পানগাবছয়া 

ইউ:/ও: সূয বর্বন 

ডাকঘর: ইিকুি 

রপাস্টদকাড: ৮৬২৩ 

উপদজিা: িাউফি  

রজিা: পটুয়ািািী। 

১০৪৩ 

জনাি রর্াাঃ আি র্ামুন োি 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রউফ 

র্াতা: রর্াছাাঃ বেউিী িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৮-০৯-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ৪র্াস  ২২বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

িাসা: হল্দ্দ্রীঘর 

গ্রার্: হল্দীঘর 

ইউ:/ও: কাদয়র্পুর 

ডাকঘর: োঁড়ােহ িাজার 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: হল্দ্দ্রীঘর 

গ্রার্: হল্দীঘর 

ইউ:/ও: কাদয়র্পুর 

ডাকঘর: োঁড়ােহ িাজার 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১০৪৪ 

জনাি রসাদহি রানা 

বপতা: রর্াাঃ েবফকুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াসাাঃ তহবর্না বিবি 

জন্ম তাবরি: ০৮-০৫-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ৭র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

গ্রার্: িাবনয়াি 

ইউ:/ও: পাঁ ির/২নং 

ডাকঘর: পাক  ােপুর 

রপাস্টদকাড: ৬২৩০ 

উপদজিা: তাদনার 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: িাবনয়াি 

ইউ:/ও: পাঁ ির/২নং 

ডাকঘর: পাক  ােপুর 

রপাস্টদকাড: ৬২৩০ 

উপদজিা: তাদনার 

রজিা: রাজোহী। 

১০৪৫ 

জনাি রর্াাঃ রুদিি ইসিার্ 

বপতা: োহ আির্ প্রাং 

র্াতা: রুবিয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

িাসা: প্রার্াবনক িাবড় 

গ্রার্: রেিা পড়া 

ইউ:/ও: রূপিাটি 

ডাকঘর: িাঘিাবড় 

রপাস্টদকাড: ৭৬৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: প্রার্াবনক িাবড় 

গ্রার্: রেিা পড়া 

ইউ:/ও: রূপিাটি 

ডাকঘর: িাঘিাবড় 

রপাস্টদকাড: ৭৬৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১০৪৬ 

জনাি রর্াাঃ র্াবনক  াঁে 

বপতা: রর্াাঃ োহ আির্ র্ধু 

র্াতা: বরনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৮-০২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ১১র্াস  ৩বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: শ্রীকািবেয়া 

ইউ:/ও: িা ার্ারা 

ডাকঘর: িা ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: শ্রীকািবেয়া 

ইউ:/ও: িা ার্ারা 

ডাকঘর: িা ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১০৪৭ 

জনাি রর্াাঃ আবু তাদয়ি 

বপতা: আিদুি জবিি সরোর 

র্াতা: তাসবির্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৩-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ১০র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: র ৌবকোর িাড়ী, িাউফি 

নুরাইনপুর ররাড 

গ্রার্: সূর্য্বর্বন 

ইউ:/ও: সূর্য্বর্বন 

ডাকঘর: নুরাইনপুর 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি  

রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: র ৌবকোর িাড়ী, িাউফি 

নুরাইনপুর ররাড 

গ্রার্: সূর্য্বর্বন 

ইউ:/ও: সূর্য্বর্বন 

ডাকঘর: নুরাইনপুর 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি  

রজিা: পটুয়ািািী। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১০৪৮ 

জনাি রর্াাঃ হাবিবুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি আবজজ 

র্াতা: রর্াছাাঃ ফাদতর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৬-১১-২৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ২র্াস  ৪বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: জানপুর 

ইউ:/ও: ৮ নং 

ডাকঘর: বসরাজগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: জানপুর 

ইউ:/ও: ৮ নং 

ডাকঘর: বসরাজগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১০৪৯ 

জনাি রর্াাঃ িবিলর রহর্ান 

বপতা: রবেে রর্াল্লা 

র্াতা: বিউটি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৬িছর  ০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

৮০, র্বল্লক পাড়া, ০১ নং রপৌর 

ওয়াড ব (বজয়া সড়ক), িাউফি 

রপৌরস া, রপা:দকা: ৮৬২০, 

িাউফি, পটুয়ািািী। 

৮০, র্বল্লক পাড়া, ০১ নং রপৌর 

ওয়াড ব (বজয়া সড়ক), িাউফি 

রপৌরস া, রপা:দকা: ৮৬২০, 

িাউফি, পটুয়ািািী। 

১০৫০ 

জনাি রর্াাঃ জার্াি উবিন 

বপতা: রর্াাঃ রর্াজাদম্মি প্রার্াবনক 

র্াতা: রর্াছাাঃ ররনু িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৮-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ৫র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

িাসা: ১/এ 

গ্রার্: ২নং হাদিিী রগাপািপুর 

ইউ:/ও: মুজীি সড়ক 

ডাকঘর: ফবরেপুর 

রপাস্টদকাড: ৭৮০০ 

উপদজিা: ফবরেপুর সের 

রজিা: ফবরেপুর। 

গ্রার্: রর্ায়াদকািা 

ইউ:/ও: রূপিাটি 

ডাকঘর: িড় ধুনাইি 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১০৫১ 

জনাি সাবকি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ সতদয়ি আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ হাওয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৫-১০-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ৩র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

িাসা: আিী রহার্-৭৫ নং 

গ্রার্: আগড়া 

ইউ:/ও: ধিগ্রার্ 

ডাকঘর: ধিগ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৭৪৭০ 

উপদজিা: িাঘারপাড় 

রজিা: যদোর। 

িাসা: আিী রহার্-৭৫ নং 

গ্রার্: আগড়া 

ইউ:/ও: ধিগ্রার্ 

ডাকঘর: ধিগ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৭৪৭০ 

উপদজিা: িাঘারপাড় 

রজিা: যদোর। 

১০৫২ 

জনাি রর্াাঃ রসািায়র্ান রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ মুকুি রহাদসন প্রার্াবনক 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্র্তা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৮-০২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ১১র্াস  ২২বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

িাসা: ৯৫ 

গ্রার্: শ্রীধরকুড়া 

ইউ:/ও: কাবেনার্থপুর 

ডাকঘর: পাইকরহার্ী 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮২ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা। 

িাসা: ৯৫ 

গ্রার্: শ্রীধরকুড়া 

ইউ:/ও: কাবেনার্থপুর 

ডাকঘর: পাইকরহার্ী 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮২ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা। 

 

 



অবফস সহকারী কার্-কবম্পউর্ার অপাদরর্র পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা। 

ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১১০১ 

জনাি ফারুক আহদম্মে 

বপতা: িাবুি র্ন্ডি 

র্াতা: বফদরাজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-১১-১৯৯২ 

িয়স: ২৭িছর  ০২র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

স্টার রর্কবনকযাি র্বনং রসন্টার 

৬৪ বড আই টি ররাড (৩য় তিা) 

হাজীপাড়া, রার্পুরা,  

ঢাকা-১২১৯ 

গ্রার্: েংকরপুর 

ইউ: ৬নং ইসিার্ পুর সের 

ডাকঘর: গংগাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ২০২০ 

উপদজিা: ইসিার্পুর 

রজিা: জার্ািপুর।  

১১০২ 

জনাি রর্াাঃ সবুজ র্ীর 

বপতা: রর্াাঃ আবর্ন র্ীর 

র্াতা: রর্াছাাঃ আদিয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৮-০১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৮িছর  ০০র্াস  ২২বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

গ্রার্: ধূিাউবড় 

ইউ: ধূিাউবড় 

ডাকঘর: নূরেহ 

রপাস্টদকাড: ৬৬৫০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা। 

গ্রার্: ধূিাউবড় 

ইউ: ধূিাউবড় 

ডাকঘর: নূরেহ 

রপাস্টদকাড: ৬৬৫০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা। 

১১০৩ 

জনাি সনবজত কুর্ার কর্ বকার 

বপতা: রর্নী রর্াহন কর্ বকার 

র্াতা: প্রবর্িা িািা 

জন্ম তাবরি: ৩০-০৬-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৭র্াস  ০বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: েবক্ষণ রর্াহনপুর 

ইউ: রর্াহনপুর 

ডাকঘর: রর্াহনপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৭৬২ 

উপদজিা: উল্লাপাড়া 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: েবক্ষণ রর্াহনপুর 

ইউ: রর্াহনপুর 

ডাকঘর: রর্াহনপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৭৬২ 

উপদজিা: উল্লাপাড়া 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১১০৪ 

জনাি বর্ন্টু বর্য়া 

বপতা: আব্দুর রবহর্ 

র্াতা: বর্নী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৬িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

রজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরীপাড়া 

ঢাকা-১২১৯ 

িাসা ও সড়ক: র্ন্ডি িাবড় 

গ্রার্: েংকরপুর 

ইউ:৬নং ইসিার্পুর সের 

ডাকঘর: গংগাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ২০২০ 

উপদজিা: ইসিার্পুর 

রজিা: জার্ািপুর। 

১১০৫ 

জনাি রর্াাঃ এর্োদুি হক 

বপতা: ওয়াবরস উবিন 

র্াতা: মুবর্না আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১৫-১০-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৩র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: রনিদকাণা। 

স্টার রর্কবনকযাি র্বনং রসন্টার 

৬৪ বড আই টি ররাড (৩য় তিা) 

হাজীপাড়া, রার্পুরা,  

ঢাকা-১২১৯  

গ্রার্: বনিাম্বরবিিা 

ইউ: রিায়াইিিাবড় (আর্তিা)  

ডাকঘর: বনিাম্বরিাবড় 

রপাস্টদকাড: ২৪৮০ 

উপদজিা: রকন্দুয়া 

রজিা: রনিদকাণা। 

১১০৬ 

জনাি রর্াাঃ শু  বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ ছাবর্র উবিন 

র্াতা: জহুরা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১৫-১২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০১র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: রনিদকাণা। 

স্টার রর্কবনকযাি র্বনং রসন্টার 

৬৪ বড আই টি ররাড (৩য় তিা) 

হাজীপাড়া, রার্পুরা,  

ঢাকা-১২১৯  

গ্রার্: বুধণাো 

ইউ:৩নং েিপা ইউবনয়ন/৪নং 

ডাকঘর: সিিরহার্ী 

রপাস্টদকাড: ২৪০১ 

উপদজিা: রকন্দুয়া 

রজিা: রনিদকাণা। 

১১০৭ 

জনাি আয়ো আক্তার 

বপতা: রর্াাঃ োহজাহান বর্য়া 

র্াতা: রিিী আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১১-০১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১১র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: রর্াাঃ বর্জানুর রহর্ান 

সহকারী পবর ািক, বহসাি োিা 

রর্ঘনা গ্রুপ অি ইন্ডাবিজ 

রেে ব িা, হাউজ নং- ১৫ 

ররাড নং- ৩৪, গুিোন- ০১ 

ঢাকা-১২১২। 

গ্রার্: েবক্ষণ আর্ড়াগবছয়া  

ডাকঘর: সুবিেিািী 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: বর্জবাগঞ্জ 

রজিা: পটুয়ািািী 

১১০৮ 

জনাি ফয়সাি আহদর্ে 

বপতা: সার্সুি হক 

র্াতা: ররাদকয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৩-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর। 

রজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরীপাড়া 

ঢাকা-১২১৯ 

গ্রার্: র্িং ড়া 

ইউ: নাদগরপাড়া 

ডাকঘর: নাদগর পাড়া 

রপাস্টদকাড: ৮০৫০ 

উপদজিা: রগাসাইর হার্ 

রজিা: েরীয়তপুর। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১১০৯ 

জনাি রর্াাঃ এনামুি হক 

বপতা: মৃত বনজার্ উবিন আকি 

র্াতা: আবর্না রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৬-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৭র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

জি রকয়ার 

২৩৬, হাবির্া ম্যানসন 

আগারগাঁও তািতিা 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা ও সড়ক: ৯৬৮ 

গ্রার্: র্ধুপুর 

ইউ: ধুকুবরয়াদিড়া  

ডাকঘর: কল্যাণপুরী 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪০ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১১১০ 

জনাি ররজাউি কবরর্ 

বপতা: মৃত আব্দুি কবরর্ 

র্াতা: ফুিজান 

জন্ম তাবরি: ১৭-১১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০২র্াস  ১৩বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

িাসা: রর্াাঃ এরোদুি হক 

কক্ষ নং- ৬৩২,  িন নং- ০৪ 

আইন র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

রর্না 

ঢাকা-১০০০।  

গ্রার্: হবরশ্বর তালক 

ইউ: রাজারহার্ 

ডাকঘর: বসন্দুরর্বত 

রপাস্টদকাড: ৫৬১০ 

উপদজিা: রাজারহার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১১১ 

জনাি রর্াাঃ রাফাে রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ রেদিায়ার রহাদসন 

র্াতা: রর্াসা: নাজর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৯-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৪র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

িাসা: রসকাির তালকোর িাবড় 

গ্রার্: রগায়াবিয়া িাঘা 

ইউ:/ও: ৫নং সূর্য্বর্বন 

ডাকঘর: গুিিাগ 

রপাস্টদকাড: ৮৬২৩ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: রসকাির তালকোর িাবড় 

গ্রার্: রগায়াবিয়া িাঘা 

ইউ:/ও: ৫নং সূর্য্বর্বন 

ডাকঘর: গুিিাগ 

রপাস্টদকাড: ৮৬২৩ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১১১২ 

জনাি রর্াাঃ আবতকুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি হাবকর্ 

র্াতা: রর্াছা: দুিাি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৮-১০-১৯৮৯ 

িয়স:  ৩০িছর  ০৩র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: সুিাদেি 

ইউ:/ও: বিদ্যানি 

ডাকঘর:  াংরার হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬১০ 

উপদজিা: রাজারহার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: সুিাদেি 

ইউ:/ও: বিদ্যানি 

ডাকঘর:  াংরার হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬১০ 

উপদজিা: রাজারহার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১১৩ 

জনাি রর্াাঃ রহাদসন আিী 

বপতা: রর্াাঃ ইবদ্রস আিী 

র্াতা: রহাসনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৪-০৯-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৪র্াস  ১৭বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: রেিীপুর 

ইউ:/ও: ব তর িি 

ডাকঘর: ব তর িি 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: রেিীপুর 

ইউ:/ও: ব তর িি 

ডাকঘর: ব তর িি 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১১৪ 

জনাি রর্াাঃ রাবেদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ ওসর্ান আিী 

র্াতা: রর্াছা: নাবছর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৮-০৫-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৮র্াস  ০২বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার। 

জি রকয়ার 

২৩৬, হাবির্া ম্যানেন 

আগারগাঁও তািতিা 

ঢাকা। 

 

গ্রার্: আগপাড়া 

ইউ:/ও: রেরদকাি 

ডাকঘর: রেরদকাি 

রপাস্টদকাড: ৬৪৫০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার। 

১১১৫ 

জনাি রিিাি রহাদসন 

বপতা: আব্দুি িাহার 

র্াতা: রিবিনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১-১০-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০২র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার। 

জি রকয়ার 

২৩৬, হাবির্া ম্যানেন 

আগারগাঁও তািতিা 

ঢাকা-১২০৭। 

 

গ্রার্: আগপাড়া 

ইউ:/ও: রেরদকাি 

ডাকঘর: রেরদকাি 

রপাস্টদকাড: ৬৪৫০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার। 

১১১৬ 

জনাি রর্াাঃ ছাবির রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আদর্াে আিী 

র্াতা: রুর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৯-০৬-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৭র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর 

সহকাবর রিঞ্জ অবফসার 

রকার্ ব নং- ১১এ 

িাংিাদেে সুবপ্রর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ 

ঢাকা-১০০০। 

গ্রার্: হাতদকাড়া 

ইউ:/ও: গািা 

ডাকঘর: বিদনাটিয়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭২ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১১১৭ 

জনাি বর্জানুর রহর্ান 

বপতা: আব্দুি র্াোন 

র্াতা: পারুি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-১২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০১র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

বর্জানুর রহর্ান 

প্রযদন: রর্াাঃ এরোদুি হক 

কক্ষ নং- ৬৩২,  িন নং- ০৪ 

আইন র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

ঢাকা-১০০০। 

প্রযদন: আব্দুি র্াোন 

গ্রার্: রিাকার্া র 

ইউ:/ও: ০৮, যািাপুর 

ডাকঘর: যািাপুর 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ সের 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১১৮ 

জনাি রর্াাঃ রাদসি 

বপতা: ইনামুি হক 

র্াতা: োবহো 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৯ 

িয়স:  ২১িছর  ০০র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

রজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরীপাড়া, 

বিিগাঁও 

ঢাকা-১২১৯ 

গ্রার্: কিাগাবছয়া মুন্সী িাবড় 

ইউ:/ও: ৯নং কিাগাবছয়া/১নং 

ডাকঘর: িাবরজ্জর্া 

রপাস্টদকাড: ৮৬৪০ 

উপদজিা: গিাব পা 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১১১৯ 

জনাি হাবিির রহর্ান 

বপতা: আবু তাদিি 

র্াতা: হাদজরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৬-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৭র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

প্রযদন: রর্াাঃ এরোদুি হক 

কক্ষ নং- ৬৩২ 

 িন নং- ০৪ 

আইন র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

ঢাকা-১০০০। 

গ্রার্: কাবির আিগা 

ইউ:/ও: যািাপুর 

ডাকঘর: যািাপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ সের 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১২০ 

জনাি রর্াাঃ রজিাি র্ন্ডি 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রবেে র্ন্ডি 

র্াতা: রর্াছা: রজদির্ন রিগর্ 

জন্ম তাবরি:  

িয়স:  ২২িছর  ১১র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

প্রযদন: রর্াাঃ এরোদুি হক 

কক্ষ নং- ৬৩২ 

 িন নং- ০৪ 

আইন র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

ঢাকা-১০০০। 

গ্রার্: িাদজ মুজরাই 

ইউ:/ও:  াবকর পাোর 

ডাকঘর: র্গরাই হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: রাজারহার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১২১ 

জনাি রর্াাঃ রাদেদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রহর্ান 

র্াতা: রর্াছা: িাইিী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৮-০৫-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৭র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

রজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরীপাড়া, 

বিিগাঁও 

ঢাকা-১২১৯ 

গ্রার্: বকসার্ত িানু (হাড়ীপাড়া) 

ইউ:/ও: ০২ 

ডাকঘর: িািািাড়ী হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৩০ 

উপদজিা: ব িার্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১২২ 

জনাি রর্াাঃ র্াজহারুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ র্বজবুর রহর্ান 

বসকোর 

র্াতা: রর্াসা: র্র্তাজ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-০৮-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৫র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর। 

িাসা ও সড়ক: বসকোর িাবড় 

গ্রার্: েবক্ষণ ছয়গাঁও 

ইউ:/ও: নাদগর পাড়া 

ডাকঘর: নাদগরপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৮০৫০ 

উপদজিা: রগাসাইরহার্ 

রজিা: েরীয়তপুর। 

িাসা ও সড়ক: বসকোর িাবড় 

গ্রার্: েবক্ষণ ছয়গাঁও 

ইউ:/ও: নাদগর পাড়া 

ডাকঘর: নাদগরপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৮০৫০ 

উপদজিা: রগাসাইরহার্ 

রজিা: েরীয়তপুর। 

১১২৩ 

জনাি রর্াাঃ র্াহবে হাসান 

বপতা: রর্াাঃ র্াকফুর রহর্ান 

র্াতা: রাদিয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ১১র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

িাসা ও সড়ক: ১৯৯ 

গ্রার্:  িনীর্হি 

ইউ:/ও: রসনহার্/০৬ 

ডাকঘর:  িনীর্হি 

রপাস্টদকাড: ৯২২১ 

উপদজিা: বেঘবিয়া 

রজিা: খুিনা। 

িাসা ও সড়ক: ১৯৯ 

গ্রার্:  িনীর্হি 

ইউ:/ও: রসনহার্/০৬ 

ডাকঘর:  িনীর্হি 

রপাস্টদকাড: ৯২২১ 

উপদজিা: বেঘবিয়া 

রজিা: খুিনা। 

১১২৪ 

জনাি রর্াাঃ সুজন র্াহামুে 

বপতা: রর্াাঃ কাদজর্ উবিন 

র্াতা: রর্াছা: ররদহনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-১২-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০১র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

জি রকয়ার 

২৩৬, হাবির্া ম্যানেন 

আগারগাঁও, তািতিা 

ঢাকা। 

গ্রার্:  ালকগাছী (র্ন্ডিপাড়া) 

ইউ:/ও:  ািকগাছী 

ডাকঘর: পানানগর 

রপাস্টদকাড: ৬২৪০ 

উপদজিা: পুঠিয়া 

রজিা: রাজোহী। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১১২৫ 

জনাি রর্াাঃ রবিউবি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ সািার্ 

র্াতা: রর্াছা: র্বরয়র্ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৪-০৪-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৯র্াস  ০৭বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

িাসা: রর্াছা আনজুর্ান আরা 

প্রোসবনক কর্ বকতবা 

অর্থ বকনবতক সম্পকব বি াগ 

জাপানা-২ অবধোিা 

রেদর িাংিানগর 

ঢাকা-১২০৭।  

গ্রার্: বিশ্বনার্থ 

ইউ:/ও: রর্পার্ধুপুর 

ডাকঘর:  ায়ারহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর। 

১১২৬ 

জনাি রর্াাঃ বেদিায়ার রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ একরার্ রহাদসন 

র্াতা: র্দনায়ারা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১১-০৫-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৮র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

 

িাসা ও সড়ক: ৬৪ বড আই টি 

ররাড (৩য় তিা) 

গ্রার্: পূি ব হাজীপাড়া 

ইউ:/ও: ২২নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: রার্পুরা 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা ও সড়ক: ৪১৮ 

গ্রার্: রপড়ীর  র 

ইউ:/ও: ২নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: সাবিদকানা 

রপাস্টদকাড: ২২৮২ 

উপদজিা: রকন্দুয়া 

রজিা: রনিদকানা। 

১১২৭ 

জনাি রর্াাঃ র্বনরুজ্জার্ান বর্ঞা 

বপতা: রর্াাঃ রর্াক্তার আিী 

র্াতা: আকবির্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৯-০৮-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৫র্াস  ০২বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

িাসা: রর্াছা আনজুর্ান আরা 

প্রোসবনক কর্ বকতবা 

অর্থ বকনবতক সম্পকব বি াগ 

জাপানা-২ অবধোিা 

রেদর িাংিানগর 

ঢাকা-১২০৭।  

গ্রার্: োির্ারা 

ইউ:/ও: কািীগঞ্জ 

ডাকঘর: োির্ারা 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১২৮ 

জনাি র্বনরা পার ীন 

বপতা: নুর ইসিার্ 

র্াতা: সাবহো িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৪-০৪-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৯র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড়। 

গ্রার্: প: রতাবড়য়া 

ইউ:/ও: ২নং রতাঁবড়য়া 

ডাকঘর: রতাঁবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৫০৪০ 

উপদজিা: আদর্ায়ারী 

রজিা: পঞ্চগড়। 

গ্রার্: প: রতাবড়য়া 

ইউ:/ও: ২নং রতাঁবড়য়া 

ডাকঘর: রতাঁবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৫০৪০ 

উপদজিা: আদর্ায়ারী 

রজিা: পঞ্চগড়। 

১১২৯ 

জনাি রর্াাঃ রতৌবকর আির্ 

বপতা: মৃত রগািার্ রর্াস্তফা 

র্াতা: রর্াছা: রিাদতজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-০৮-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৫র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: রগাড়াই র্ন্ডি পাড়া 

ইউ:/ও: দুগ বাপুর 

ডাকঘর: পাঁ পীর 

রপাস্টদকাড: ৫৬০১ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: রগাড়াই র্ন্ডি পাড়া 

ইউ:/ও: দুগ বাপুর 

ডাকঘর: পাঁ পীর 

রপাস্টদকাড: ৫৬০১ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১৩০ 

জনাি রর্াাঃ ইর্রান রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আজগর আিী 

র্াতা: ফাতদর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৫িছর  ০র্াস  ০৯বেন 

বনজ রজিা: নারায়ণগঞ্জ। 

গ্রার্: কাজীপাড়া 

ইউ:/ও: ধার্গড় 

ডাকঘর: আিপুরা িাজার 

রপাস্টদকাড: ১৪১০ 

উপদজিা: িির 

রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

গ্রার্: কাজীপাড়া 

ইউ:/ও: ধার্গড় 

ডাকঘর: আিপুরা িাজার 

রপাস্টদকাড: ১৪১০ 

উপদজিা: িির 

রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

১১৩১ 

জনাি রর্াাঃ আি র্ামুনুর রবেে 

বপতা: রর্াাঃ আবিনুর রহর্ান 

র্াতা: র্াইসারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-১০-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০২র্াস  ০৭বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: রকিিকৃষ্ণ 

ইউ:/ও: গুনাইগাছ 

ডাকঘর: জুম্মাহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬২০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: রকিিকৃষ্ণ 

ইউ:/ও: গুনাইগাছ 

ডাকঘর: জুম্মাহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬২০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১৩২ 

জনাি রর্াাঃ হুর্ায়ুন কিীর 

বপতা: ইউনুছ আিী 

র্াতা: নাজর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি:  

িয়স:  ২৮িছর  ১১র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

গ্রার্: হার্বিিা 

ইউ:/ও: ১৪নং নদরিপুর 

ডাকঘর: োিারীগাতী 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: সের 

রজিা: যদোর। 

গ্রার্: হার্বিিা 

ইউ:/ও: ১৪নং নদরিপুর 

ডাকঘর: োিারীগাতী 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: সের 

রজিা: যদোর। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১১৩৩ 

জনাি কাজী ফরহাে 

বপতা: কাজী আব্দুি ওয়াহাি 

র্াতা: রর্াছা: রজদিদেছা 

জন্ম তাবরি: ০২-০১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৪িছর  ০০র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

িাসা: এনার্ সাদহদির িাবড় 

গ্রার্:আকােপুরী 

ইউ:/ও: র্াবনকছবড় 

ডাকঘর: র্াবনকছবড় 

রপাস্টদকাড: ৪৪৬০ 

উপদজিা: র্াবনকছবড় 

রজিা: িাগড়াছবড়। 

িাসা ও সড়ক: র্রিিাবড় 

গ্রার্: জািািপুর 

ইউ:/ও: ০৭নং গাগিাজুর 

ডাকঘর: শ্যার্পুর 

রপাস্টদকাড: ২৪৪৬ 

উপদজিা: রর্াহনগঞ্জ 

রজিা: রনিদকানা। 

১১৩৪ 

জনাি এর্োদুি হক 

বপতা: আব্দুর রবফক 

র্াতা: আবম্বয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৮-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৫র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

গ্রার্: আইড়ার্ারী 

ইউ:/ও: বিদনােপুর 

ডাকঘর: বিদনােপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৩৪২ 

উপদজিা: বেিগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

গ্রার্: আইড়ার্ারী 

ইউ:/ও: বিদনােপুর 

ডাকঘর: বিদনােপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৩৪২ 

উপদজিা: বেিগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

১১৩৫ 

জনাি রর্াাঃ োর্ীর্ রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ ছাদিউর রহর্ান 

র্াতা: কুিছুর্ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৭-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৪র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৫/২ 

পবির্ কাফরুি  

আগারগাঁও, তািতিা 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: বগিািাড়ী, মুবন্সপাড়া 

ইউ:/ও: ১১নং রর্াহাম্মেপুর 

ডাকঘর: হবরনারায়ন পুর 

রপাস্টদকাড: ৫০০১ 

উপদজিা: ঠাকুরগাঁও সের 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

১১৩৬ 

জনাি রর্াাঃ বিিটু বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ আকির আিী 

র্াতা: ছাদহরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৬-১০-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০২র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

 

প্রযদন: রর্াাঃ হাসানুি ইসিার্ 

রুর্ নং-৩২৭ 

েহীে রবফক জিার হি 

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যািয় 

সা ার 

ঢাকা-১৩৪২। 

িাসা ও সড়ক: বতল্লী িাজার 

হাসপাতাি ররাড 

গ্রার্: োঃ আয়নাপুর 

ইউ:/ও: বতল্লী/০৪নং 

ডাকঘর: বতল্লী 

রপাস্টদকাড: ১৮০০ 

উপদজিা: সাটুবরয়া 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১১৩৭ 

জনাি রাদসি বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ বসবিক আবি 

র্াতা: ররদহনা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০৯-০৬-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৬র্াস  ০৩বেন 

বনজ রজিা: গাজীপুর। 

 

 

িাসা:বসবিক আবি িাবড় (৪৪৮) 

গ্রার্: রনৌিাপাড়া 

ইউ:/ও: বপরুজািী 

ডাকঘর: বপরুজািী 

রপাস্টদকাড: ১৭০৩ 

উপদজিা: গাজীপুর সের 

রজিা: গাজীপুর। 

িাসা:বসবিক আবি িাবড় (৪৪৮) 

গ্রার্: রনৌিাপাড়া 

ইউ:/ও: বপরুজািী 

ডাকঘর: বপরুজািী 

রপাস্টদকাড: ১৭০৩ 

উপদজিা: গাজীপুর সের 

রজিা: গাজীপুর। 

১১৩৮ 

জনাি রর্াাঃ আবজজুি হক 

বপতা: রর্াাঃ নুরুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছা: আবজরন রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-১১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০১র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

িাসা ও সড়ক: র্ইোর্ 

গ্রার্: র্ইোর্ 

ইউ:/ও: ১নং পার্থরডুিী/০৫ 

ডাকঘর: ফুিকুর্ার 

রপাস্টদকাড: ৫৬৭০ 

উপদজিা: ভুরুঙ্গার্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

িাসা ও সড়ক: র্ইোর্ 

গ্রার্: র্ইোর্ 

ইউ:/ও: ১নং পার্থরডুিী/০৫ 

ডাকঘর: ফুিকুর্ার 

রপাস্টদকাড: ৫৬৭০ 

উপদজিা: ভুরুঙ্গার্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১৩৯ 

জনাি রর্াাঃ ররজাউি কবরর্ 

রর্াল্লা 

বপতা: রর্াাঃ আবুি রহাদসন 

র্াতা: িা িী আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১৫-১২-২০০১ 

িয়স:  ১৮িছর  ০১র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: িড় পয়িা 

ইউ:/ও: িরাইে 

ডাকঘর: রগাপািপুর 

রপাস্টদকাড: ১৮১০ 

উপদজিা: সাটুবরয়া 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: িড় পয়িা 

ইউ:/ও: িরাইে 

ডাকঘর: রগাপািপুর 

রপাস্টদকাড: ১৮১০ 

উপদজিা: সাটুবরয়া 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১১৪০ 

জনাি আিতারুজ্জার্ান 

বপতা: সারওয়ার আির্ 

র্াতা: আিতারী িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১২-০৪০১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৯র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

গ্রার্: র ৌপুকুবরয়া 

ইউ:/ও: কসিা/০১ 

ডাকঘর: নাদ াি 

রপাস্টদকাড: ৬৩১০ 

উপদজিা: নাদ াি 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

গ্রার্: র ৌপুকুবরয়া 

ইউ:/ও: কসিা/০১ 

ডাকঘর: নাদ াি 

রপাস্টদকাড: ৬৩১০ 

উপদজিা: নাদ াি 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

১১৪১ 

জনাি রর্াাঃ খুরেীে আির্ 

বপতা: রর্াাঃ খুরেীে আির্ 

র্াতা: রর্াছা: িাবেজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৭-০৪-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৯র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

গ্রার্: গবতয়াোর্ 

ইউ:/ও: ঘবড়য়াি ডাঙ্গা 

ডাকঘর: বসংগার ািড়ীহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬১০ 

উপদজিা: রাজারহার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: গবতয়াোর্ 

ইউ:/ও: ঘবড়য়াি ডাঙ্গা 

ডাকঘর: বসংগার ািড়ীহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬১০ 

উপদজিা: রাজারহার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১৪২ 

জনাি রবত আক্তার 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুস সাত্তার 

র্াতা: সাদজো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ১১র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

 

রজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরীপাড়া, 

বিিগাঁও 

ঢাকা-১২১৯ 

গ্রার্: িাদেেোবরয়া িাবড় 

(ডািিাবড়) 

ইউ:/ও: রেওয়ানগঞ্জ 

ডাকঘর: রেওয়ানগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ২০৩০ 

উপদজিা: রেওয়ানগঞ্জ 

রজিা: জার্ািপর। 

১১৪৩ 

জনাি রর্াহাম্মে সুর্ন 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি িাদিক 

র্াতা: র্বরয়র্ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২১-০১-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ১১র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

িাসা: ৫৮/১ সড়ক প্রধান  

গ্রার্: ৫৮/১, িাকড়িাবি 

ইউ:/ও: ৩৪ 

ডাকঘর: রর্াহাম্মেপুর 

রপাস্টদকাড: ১২০৭ 

উপদজিা: রর্াহাম্মেপুর 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: ৫৮/১ সড়ক প্রধান  

গ্রার্: ৫৮/১, িাকড়িাবি 

ইউ:/ও: ৩৪ 

ডাকঘর: রর্াহাম্মেপুর 

রপাস্টদকাড: ১২০৭ 

উপদজিা: রর্াহাম্মেপুর 

রজিা: ঢাকা। 

১১৪৪ 

জনাি িবন আবর্ন িান 

বপতা: রর্াাঃ আিাউবিন িান 

র্াতা: রজসবর্ন রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৪িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

 

িাসা: ১৫৪/৮, ফায়ার সাব বস 

ররাড 

গ্রার্: না নাপাড়া 

ইউ:/ও: ০১নং রপৌরস া 

ডাকঘর: রিপুপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৮৬৫০ 

উপদজিা: কিাপাড়া 

রজিা: পটুয়ািািী। 

গ্রার্: আের্পুর 

ইউ:/ও: ৫নং নীিগঞ্জ 

ডাকঘর: পাবির্ারা 

রপাস্টদকাড: ৮৬৫০ 

উপদজিা: কিাপাড়া 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১১৪৫ 

জনাি রর্াাঃ আসাদুর রহর্ান িান 

বপতা: রর্াাঃ আতাউর রহর্ান িান 

র্াতা: রর্াছা: তাসবকনা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

গ্রার্: র্বনেহ (র্ধ্যপাড়া) 

ইউ:/ও: র্াবিগাছা 

ডাকঘর: রর্বুবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬০০ 

উপদজিা: পািনা সের 

রজিা: পািনা। 

গ্রার্: র্বনেহ (র্ধ্যপাড়া) 

ইউ:/ও: র্াবিগাছা 

ডাকঘর: রর্বুবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬০০ 

উপদজিা: পািনা সের 

রজিা: পািনা। 

১১৪৬ 

জনাি সার্থী রানী রসন 

বপতা: বসদিি নার্থ রসন 

র্াতা: ফুির্বত রানী রসন 

জন্ম তাবরি: ১৫-১০-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৩র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

 

গ্রার্: রেওগাও 

ইউ:/ও: ১২নং সািির 

ডাকঘর: কালদক্ষি 

রপাস্টদকাড: ৫১০০ 

উপদজিা: ঠাকুরগাঁও সের 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

গ্রার্: রেওগাও 

ইউ:/ও: ১২নং সািির 

ডাকঘর: কালদক্ষি 

রপাস্টদকাড: ৫১০০ 

উপদজিা: ঠাকুরগাঁও সের 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১১৪৭ 

জনাি রর্াাঃ রাজন আিী 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুস রসবির্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্বজবনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২০-০৪-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৯র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

গ্রার্: বেমুবিয়া 

ইউ:/ও: ৫নং ফুিিাবড়য়া/০৮ 

ডাকঘর: বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ৭০৩০ 

উপদজিা: বর্রপুর 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

গ্রার্: বেমুবিয়া 

ইউ:/ও: ৫নং ফুিিাবড়য়া/০৮ 

ডাকঘর: বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ৭০৩০ 

উপদজিা: বর্রপুর 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

১১৪৮ 

জনাি রর্াাঃ নাবসর উবিন 

বপতা: রর্াাঃ র্বজির রহর্ান 

র্াতা: হাবফজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১১-১০-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৩র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৫/২ 

পবির্ কাফরুি, 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা ও সড়ক: ৫৯৪ 

গ্রার্: গুঞ্জুরী 

ইউ:/ও: কৃষ্ণপুর 

ডাকঘর: িারাহীর র 

রপাস্টদকাড: ১৮২০ 

উপদজিা: র্াবনকগঞ্জ 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১১৪৯ 

জনাি রর্াাঃ আি-আবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ িাচ্চু বর্য়া 

র্াতা: রবহর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২২-১০-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০২র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৫/২ 

পবির্ কাফরুি, 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: ধূল্যা 

ইউ:/ও: সাটুবরয়া 

ডাকঘর: সাটুবরয়া 

রপাস্টদকাড: ১৮১০ 

উপদজিা: সাটুবরয়া 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১১৫০ 

জনাি কায়সার আহদম্মে 

বপতা: আব্দুর রবহর্ 

র্াতা: িবতফা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৪-০৫-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৮র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

স্টার রর্কবনকযাি র্বনং রসন্টার 

৬৪ বড আই টি ররাড 

হাবজপাড়া (৩য় তিা) 

ঢাকা-১২১৯। 

গ্রার্: ফদতপুর ইর্ারিাবড় 

ইউ:/ও: ররায়াইি িাবড় 

ডাকঘর: ফদতপুর 

রপাস্টদকাড: ২২৮২ 

উপদজিা: রকন্দুয়া 

রজিা: রনিদকানা। 

১১৫১ 

জনাি রর্াাঃ রর্দহেী হাসান োর্ীর 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রহর্ান 

র্াতা: মুবে বো ডবি 

জন্ম তাবরি: ২৬-০৫-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৮র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

 

িাসা ও সড়ক: ২০০৯/এ 

গ্রার্: উত্তরিান র্াজার পাড়া 

ইউ:/ও: উত্তর িান ৪৫নং 

ডাকঘর: র্াজার 

রপাস্টদকাড: ১২৩০ 

উপদজিা: উত্তরিান 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা ও সড়ক: রেি িাবড় 

গ্রার্: স্থ্ি উল্লা 

ইউ:/ও: ৪নং (আওনা) 

ডাকঘর: জগোর্থগঞ্জ ঘার্ 

রপাস্টদকাড: ২০৫৩ 

উপদজিা: সবরষািাবড় 

রজিা: জার্ািপুর। 

১১৫২ 

জনাি রগািার্ রর্াসতিা োবকি 

বপতা: আিী আহদম্মে 

র্াতা: রবহর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-০২-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ১১র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

িাসা ও সড়ক: ৪০৯/০২ 

গ্রার্: ব্লক-ধ 

ইউ:/ও: ০২ 

ডাকঘর: পল্লিী 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: বর্রপুর 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা ও সড়ক: ৪০৯/০২ 

গ্রার্: ব্লক-ধ 

ইউ:/ও: ০২ 

ডাকঘর: পল্লিী 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: বর্রপুর 

রজিা: ঢাকা। 

১১৫৩ 

জনাি রর্াাঃ ফজলি হক 

বপতা: র্বজবুর রহর্ান সরোর 

র্াতা: হাওয়া বিবি 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: েবরয়তপুর। 

 

 

 

 

 

িাসা ও সড়ক: ৭৬ 

গ্রার্: পবির্ পাড় 

ইউ:/ও: ব তবিয়া/০৭ 

ডাকঘর: র্জুর্োর কাবি 

রপাস্টদকাড: ৮০০১ 

উপদজিা: েবরয়তপুর সের 

রজিা: েবরয়তপুর। 

িাসা ও সড়ক: ৭৬ 

গ্রার্: পবির্ পাড় 

ইউ:/ও: ব তবিয়া/০৭ 

ডাকঘর: র্জুর্োর কাবি 

রপাস্টদকাড: ৮০০১ 

উপদজিা: েবরয়তপুর সের 

রজিা: েবরয়তপুর। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১১৫৪ 

জনাি রর্াাঃ ছাদনায়ার রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ গদহর আিী 

র্াতা: সাদহরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০৮-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৫র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি। 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৫/২ 

পবির্ কাফরুি, 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা ও সড়ক: ১৭৪ 

গ্রার্: দূগ বাপুর 

ইউ:/ও: ২নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: পর্ি 

রপাস্টদকাড: ১৯৭৪ 

উপদজিা: কাবিহােী 

রজিা: র্াংগাইি। 

১১৫৫ 

জনাি রর্াাঃ আবুি কািার্ 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুস সাত্তার 

র্াতা: রজাসনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০২-০৬-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৭র্াস  ০২বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

 

রর্াাঃ আবুি কািার্ 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্জ অবফসার 

রকাড নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ 

ঢাকা। 

িাসা: রর্াাঃ আব্দুস সাত্তার 

গ্রার্: িড় িাশুবরয়া 

ইউ:/ও: রপারজনা (০৬) 

ডাকঘর: জাবর্রতা 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭২ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১১৫৬ 

জনাি রর্াাঃ বিল্লাি রহাসাইন 

বপতা: রর্াাঃ োহজাহান আিী 

র্াতা: আদিয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৬-১১-১৯৯৯ 

িয়স:  ২৩িছর  ১১র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

রর্াাঃ বিল্লাি রহাসাইন 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্জ অবফসার 

রকাড নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ 

ঢাকা। 

গ্রার্: িারপাবিয়া 

ইউ:/ও: রসানাতনী 

ডাকঘর: রসানাতনী 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭২ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১১৫৭ 

জনাি রর্াাঃ নাজমুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ রর্াসদির্ রর্াল্যা 

র্াতা: আবম্বয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩-০৯-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৪র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

 

গ্রার্: র্াির্থ 

ইউ:/ও: কবপিমুবন 

ডাকঘর: আগড়ঘার্া 

রপাস্টদকাড: ৯২৮০ 

উপদজিা: পাইকগাছা 

রজিা: খুিনা। 

গ্রার্: র্াির্থ 

ইউ:/ও: কবপিমুবন 

ডাকঘর: আগড়ঘার্া 

রপাস্টদকাড: ৯২৮০ 

উপদজিা: পাইকগাছা 

রজিা: খুিনা। 

১১৫৮ 

জনাি বিশ্ববজৎ কুর্ার পাি 

বপতা: সিীপ পাি 

র্াতা: রেফািী পাি 

জন্ম তাবরি: ১২-১০-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৩র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

িাসা ও সড়ক: পািপাড়া 

গ্রার্: কিপ বপুর 

ইউ:/ও: র্ঙ্গিদকার্ 

ডাকঘর: িদড়ঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৭৪৫০ 

উপদজিা: রকেিপুর 

রজিা: যদোর। 

িাসা ও সড়ক: পািপাড়া 

গ্রার্: কিপ বপুর 

ইউ:/ও: র্ঙ্গিদকার্ 

ডাকঘর: িদড়ঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৭৪৫০ 

উপদজিা: রকেিপুর 

রজিা: যদোর। 

১১৫৯ 

জনাি রর্াাঃ োবহন বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ সার্াে বর্য়া 

র্াতা: আদনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-১১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ১১র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

রর্াাঃ োবহন বর্য়া  

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্জ অবফসার 

রকাড নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ 

ঢাকা। 

গ্রার্: বৃোবিিা 

ইউ:/ও: রিড়া 

ডাকঘর: রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৬০ 

উপদজিা: রিড়া  

রজিা: পািনা। 

১১৬০ 

জনাি রর্াাঃ োহ আির্ 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ জবিি 

র্াতা: বর্দসস রেফািী পার ীন 

জন্ম তাবরি: ৩১-১০-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০২র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

িাসা ও সড়ক: র্ন্ডিিাবড় 

গ্রার্: রগাবিি নগর 

ইউ:/ও: ২নং/৪নং 

ডাকঘর: রপাগিবেঘা 

রপাস্টদকাড: ২০৫৫ 

উপদজিা: সবরষািাবড় 

রজিা: জার্ািপুর। 

িাসা ও সড়ক: র্ন্ডিিাবড় 

গ্রার্: রগাবিি নগর 

ইউ:/ও: ২নং/৪নং 

ডাকঘর: রপাগিবেঘা 

রপাস্টদকাড: ২০৫৫ 

উপদজিা: সবরষািাবড় 

রজিা: জার্ািপুর। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১১৬১ 

জনাি জসীর্ উিীন 

বপতা: আব্দুর রহর্ান 

র্াতা: রজািায়ো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৭-০৬-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৬র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: যমুনািাে 

ইউ:/ও: বেমুবিয়া 

ডাকঘর: োকরাইি 

রপাস্টদকাড: ১৮০০ 

উপদজিা: বেিািয় 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: যমুনািাে 

ইউ:/ও: বেমুবিয়া 

ডাকঘর: োকরাইি 

রপাস্টদকাড: ১৮০০ 

উপদজিা: বেিািয় 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১১৬২ 

জনাি রর্াছাাঃ বিউটি িাতুন 

বপতা: রর্াাঃ হাবফজুর রহর্ান 

র্াতা: মৃত র্বজবনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-১০-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৩র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

রজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরীপাড়া, 

বিিগাঁও 

ঢাকা-১২১৯ 

গ্রার্: রজানাইডাঙ্গা 

ইউ:/ও:০৮নং উবিপুর রপৌরস া 

ডাকঘর: উবিপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৬২০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১৬৩ 

জনাি রর্াাঃ রসাদহি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ রবফকুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াসাাঃ আদিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-১১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০২র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

িাসা ও সড়ক:  িকািা 

গ্রার্:  িকািা 

ইউ:/ও: রেউিী সুবিেিািী 

ডাকঘর: রেউিী 

রপাস্টদকাড: ৮৬১০ 

উপদজিা: বর্জবাগঞ্জ 

রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা ও সড়ক:  িকািা 

গ্রার্:  িকািা 

ইউ:/ও: রেউিী সুবিেিািী 

ডাকঘর: রেউিী 

রপাস্টদকাড: ৮৬১০ 

উপদজিা: বর্জবাগঞ্জ 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১১৬৪ 

জনাি রর্াাঃ ইব্রাবহর্ আিী 

বপতা: রর্াাঃ সার্ছুি হক 

র্াতা: আদিয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৭-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৬র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

িাসা: রর্াাঃ ইব্রাবহর্ আিী 

প্রযদন: রর্াাঃ ইসর্াইি রহাদসন 

িাংিা একাদডবর্ 

ড. মুহাম্মে এনামুি হক 

 িন তৃতীয় তিা, কক্ষ নং-৩০৩, 

৩ কাজী নজরুি ইসিার্ 

এব বনউ, োহিাগ, ঢাকা-১০০০। 

গ্রার্: পদ্মার  র 

ইউ:/ও: নারায়নপুর (০৯) 

ডাকঘর: নারায়নপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১৬৫ 

জনাি রর্াাঃ আি-আবর্ন 

বপতা: আব্দুি গাউছ 

র্াতা: বিো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৭-০২-২০০১ 

িয়স:  ১৮িছর  ১১র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

 

গ্রার্: জয়দসনা 

ইউ:/ও: ৫নং রতরিাো ইউবনয়ন 

ডাকঘর: পানবততা 

রপাস্টদকাড: ৯২৩০ 

উপদজিা: রতরিাো 

রজিা: খুিনা। 

গ্রার্: জয়দসনা 

ইউ:/ও: ৫নং রতরিাো ইউবনয়ন 

ডাকঘর: পানবততা 

রপাস্টদকাড: ৯২৩০ 

উপদজিা: রতরিাো 

রজিা: খুিনা। 

১১৬৬ 

জনাি জয়নুি আদিেীন 

বপতা: আাঃ হাবকর্ 

র্াতা: রজাসনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৯-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

রজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরীপাড়া, 

বিিগাঁও 

ঢাকা-১২১৯ 

গ্রার্: রাধািল্ল  

ইউ:/ও: র্থানাহার্ 

ডাকঘর: ৫৬৩০ 

রপাস্টদকাড: িািািাড়ী হার্ 

উপদজিা: ব ির্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১৬৭ 

জনাি রর্াাঃ বর্জানুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ নীি াে প্রার্াবনক 

র্াতা: রর্াাঃ তারািানু 

জন্ম তাবরি: ১৩-০১-২০০১ 

িয়স:  ১৯িছর  ০০র্াস  ১৭বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

 

 

 

প্রযদন: রর্াাঃ এরোদুি হক 

কক্ষ নং- ৬৩২ 

 িন নং- ০৪ 

আইন র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

ঢাকা-১০০০। 

িাসা: রর্াাঃ নীি াে প্রার্াবনক 

গ্রার্: রগায়াইিপুরী 

ইউ:/ও: যািাপুর 

ডাকঘর: যািাপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ সের 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১১৬৮ 

জনাি তুবহন আহদম্মে তিারক 

বপতা: রর্াাঃ হায়োর আিী 

র্াতা: রর্াছা: তুবহন আহদম্মে 

তিারক 

জন্ম তাবরি: ১৮-১০-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৩র্াস  ১৩বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

রজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরীপাড়া, 

বিিগাঁও 

ঢাকা-১২১৯ 

িাস: পুটির্ারী কাজি ডাঙ্গা 

গ্রার্: র্ন্ডি পাড়া 

ইউ:/ও: ব ির্ারী 

ডাকঘর: িািািাবড়হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৩০ 

উপদজিা: ব ির্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১৬৯ 

জনাি নাবসর উবিন 

বপতা: আব্দুি র্বতন 

র্াতা: নাজর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৭-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৬র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

প্রযদন: রর্াাঃ এরোদুি হক 

কক্ষ নং- ৬৩২ 

 িন নং- ০৪ 

আইন র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

ঢাকা-১০০০। 

গ্রার্: জাহাদজর আিগা 

ইউ:/ও: সাদহদির আিগা 

ডাকঘর: েইযাওয়ার র 

রপাস্টদকাড: ৫৬২০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১৭০ 

জনাি আফবরন বর্জবা 

বপতা: সার্সুি বর্জবা 

র্াতা: রাবহিা বর্জবা 

জন্ম তাবরি: ১২-০৭-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৬র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

 

প্রদফসর প্লর্-১৮৯৩/এ/৩৬৪৬ 

রর্াহাম্মেনগর হাউবজং রসাসাইটি, 

৭নং 

৪২১১ আবর্ন জুর্ বর্ি 

 ট্টগ্রার্। 

িাসা ও সড়ক: ২৭ 

গ্রার্: পাি পাড়া, িড় িয়রা 

ইউ:/ও: ১৪নং 

ডাকঘর: বজবপও (িাবিেপুর) 

রপাস্টদকাড: ৯০০০ 

উপদজিা: িাবিেপুর 

রজিা: খুিনা। 

১১৭১ 

জনাি রর্াাঃ রসাহাগ রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ সািাহ উিীন 

র্াতা: রবহর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-১১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০২র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

গ্রার্: নারাহ্ণািী 

ইউ:/ও: পাবনসারা 

ডাকঘর: রঘুনার্থ নগর 

রপাস্টদকাড: ৭৪২০ 

উপদজিা: বিকরগাছা 

রজিা: যদোর। 

গ্রার্: নারাহ্ণািী 

ইউ:/ও: পাবনসারা 

ডাকঘর: রঘুনার্থ নগর 

রপাস্টদকাড: ৭৪২০ 

উপদজিা: বিকরগাছা 

রজিা: যদোর। 

১১৭২ 

জনাি রোিন আক্তার বৃবষ্ট্ 

বপতা: রেওয়ান নাবজর্ উবিন 

র্াতা: তাহবর্না িানর্ 

জন্ম তাবরি: ২৩-০৯-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৪র্াস  ০৭বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি। 

 

 

িাসা ও সড়ক: ঘার্াইি 

গ্রার্: শ্যার্িী পবির্ পাড়া 

ইউ:/ও: ৬নং 

ডাকঘর: ঘার্াইি 

রপাস্টদকাড: ১৯৮০ 

উপদজিা: ঘার্াইি 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

িাসা ও সড়ক: ঘার্াইি 

গ্রার্: শ্যার্িী পবির্ পাড়া 

ইউ:/ও: ৬নং 

ডাকঘর: ঘার্াইি 

রপাস্টদকাড: ১৯৮০ 

উপদজিা: ঘার্াইি 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

১১৭৩ 

জনাি রর্াাঃ আি-আবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ র্াোন সরকার 

র্াতা: রর্াছাাঃ ছাড়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০৫-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৮র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: আগ-নুকািী 

ইউ:/ও: রিিকতি 

ডাকঘর: িাসসাত িাবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: আগ-নুকািী 

ইউ:/ও: রিিকতি 

ডাকঘর: িাসসাত িাবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১১৭৪ 

জনাি রর্াাঃ রবিউি আওয়াি 

বপতা: রর্াাঃ তছবির্ উবিন 

র্াতা: জাবর্িা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্জ অবফসার 

রকাড নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ 

ঢাকা। 

িাসা: রর্াাঃ তছবির্ উবিন 

গ্রার্: হলে বিহার 

ইউ:/ও: ৬নং বিিাে িাবড় 

ডাকঘর: দ্বীপগঞ্জ হার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১১৭৫ 

জনাি রর্াাঃ বর্জানুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ ফবরজ উবিন 

র্াতা: ফাদতর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৮-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৫র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

রজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরীপাড়া, 

বিিগাঁও 

ঢাকা-১২১৯ 

গ্রার্: রাধািল্ল  

ইউ:/ও: র্থানাহার্ 

ডাকঘর: িািািাড়ী হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৩০ 

উপদজিা: ব ির্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১৭৬ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুর রবহর্ 

বপতা: রর্াাঃ আর্জাে আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ আবর্না রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-১১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০২র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

প্রযদন: রর্াাঃ এরোদুি হক 

কক্ষ নং- ৬৩২ 

 িন নং- ০৪ 

আইন র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

ঢাকা-১০০০। 

িাসা: রর্াাঃ আর্জাে আিী 

গ্রার্: সাজা রনা গ্রার্ 

ইউ:/ও: রিাহানী পাড়া 

ডাকঘর: রিাহানী পাড়া 

রপাস্টদকাড: ৫৪৩০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর। 

১১৭৭ 

জনাি রর্াাঃ ইর্ন রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ নুরুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ আনজু আরা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৫-১১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০২র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

িাসা ও সড়ক: পাল্লা, উত্তর পাড়া 

গ্রার্: পাল্লা 

ইউ:/ও: বেমুবিয়া 

ডাকঘর: পাল্লািাজার 

রপাস্টদকাড: ৭৪২০ 

উপদজিা: বিকরগাছা 

রজিা: যদোর। 

িাসা ও সড়ক: পাল্লা, উত্তর পাড়া 

গ্রার্: পাল্লা 

ইউ:/ও: বেমুবিয়া 

ডাকঘর: পাল্লািাজার 

রপাস্টদকাড: ৭৪২০ 

উপদজিা: বিকরগাছা 

রজিা: যদোর। 

১১৭৮ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুল্লাহ আহাে 

বপতা: রর্াাঃ ইসিার্ উবিন 

র্াতা: রহাসদনয়ারা 

জন্ম তাবরি: ০১-১২-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

গ্রার্: ররায়াইি িাবড় 

ইউ:/ও: ররায়াইি িাবড় 

ডাকঘর: ররায়াইি িাবড় 

রপাস্টদকাড: ২৪৮০ 

উপদজিা: রকন্দুয়া 

রজিা: রনিদকানা। 

গ্রার্: ররায়াইি িাবড় 

ইউ:/ও: ররায়াইি িাবড় 

ডাকঘর: ররায়াইি িাবড় 

রপাস্টদকাড: ২৪৮০ 

উপদজিা: রকন্দুয়া 

রজিা: রনিদকানা। 

১১৭৯ 

জনাি রর্াাঃ নজরুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ র্াদজর্ ফবকর 

র্াতা: র্রবজনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৫-০১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৫িছর  ০০র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্জ অবফসার 

রকাড নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ 

ঢাকা। 

গ্রার্: পূি ব িারুয়া 

ইউ:/ও: সকজুবর 

ডাকঘর: জাবর্রতা 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭২ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১১৮০ 

জনাি রার্প্রসাে  ি োস 

বপতা: অবিি  ি োস 

র্াতা: উষা রানী োস 

জন্ম তাবরি: ০৯-০৬-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৭র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

িাসা ও সড়ক: র্াকবাজ ররাড 

গ্রার্: রেওর্থান 

ইউ:/ও: ০৪ 

ডাকঘর: রর্াহনগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ২৪৪৬ 

উপদজিা: রর্াহনগঞ্জ 

রজিা: রনিদকানা। 

িাসা ও সড়ক: র্াকবাজ ররাড 

গ্রার্: রেওর্থান 

ইউ:/ও: ০৪ 

ডাকঘর: রর্াহনগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ২৪৪৬ 

উপদজিা: রর্াহনগঞ্জ 

রজিা: রনিদকানা। 

১১৮১ 

জনাি রর্াাঃ নাবসর হায়োর 

বপতা: রর্াাঃ বিয়াকত আিী 

র্াতা: রহাসদন আরা জাহান 

জন্ম তাবরি: ০৩-১২-১৯৮৮ 

িয়স:  ৩১িছর  ০১র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

িাসা ও সড়ক: ২২৭/এি ও সড়ক 

১২/২ 

গ্রার্: ফুিিাড়ীয়া বফসারী পাড়া 

ইউ:/ও: ৭নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: জার্ািপুর 

রপাস্টদকাড: ২০০০ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর। 

িাসা ও সড়ক: ২২৭/এি ও সড়ক 

১২/২ 

গ্রার্: ফুিিাড়ীয়া বফসারী পাড়া 

ইউ:/ও: ৭নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: জার্ািপুর 

রপাস্টদকাড: ২০০০ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১১৮২ 

জনাি রর্াাঃ নাবহে রহাসাইন 

বপতা: রর্াাঃ  াঁন বর্য়া 

র্াতা: নাজর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৭-০৪-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৯র্াস  ১৩বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

িাসা: ১, রিন: ১২, ব্লক: বি 

রসকেন: ১০, বর্রপুর 

ইউ:/ও: ০৩ নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: বর্রপুর 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: ৪২/৩ক, আজুগড়া 

গ্রার্: আজুগড়া 

ইউ:/ও: ৪নং রেৌিতপুর ইউবপ 

ডাকঘর: গাদিরপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪০ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১১৮৩ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুি র্াদিক 

বপতা: রর্াাঃ হযরত আিী 

র্াতা: হুনুফা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩-০১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৬িছর  ০০র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

রর্াাঃ আব্দুি র্াদিক  

প্রযদন: রর্াাঃ এরোদুি হক 

কক্ষ নং- ৬৩২ 

 িন নং- ০৪ 

আইন র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

ঢাকা-১০০০। 

িাসা: রর্াাঃ হযরত আিী 

গ্রার্: আইর র্ারীর  র 

ইউ:/ও: সাদহদির আিগা 

ডাকঘর: েই িাওয়ার  র 

রপাস্টদকাড: ৫৬২০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১৮৪ 

জনাি রর্াাঃ রাবকবুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ রবফকুি ইসিার্ 

র্াতা: িাইিী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-১২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০১র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

 

গ্রার্: িাবনয়ানীর র 

ইউ:/ও: ০৭ 

ডাকঘর: রেওয়ানগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ২০৩০ 

উপদজিা: রেওয়ানগঞ্জ 

রজিা: জার্ািপুর। 

গ্রার্: িাবনয়ানীর র 

ইউ:/ও: ০৭ 

ডাকঘর: রেওয়ানগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ২০৩০ 

উপদজিা: রেওয়ানগঞ্জ 

রজিা: জার্ািপুর। 

১১৮৫ 

জনাি রর্াাঃ নাঈর্ নওদরাজ 

বপতা: নজরুি ইসিার্ 

র্াতা: সুিতানা রিগর্ 

জন্ম তাবরি:  

িয়স:  ২৬িছর  ০৯র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

গ্রার্: রগাকুিপুর মুিাপাড়া 

ইউ:/ও: ২নং হবরদেিপুর 

ডাকঘর: পাগিাপীর 

রপাস্টদকাড: ৫৪০০ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর। 

গ্রার্: রগাকুিপুর মুিাপাড়া 

ইউ:/ও: ২নং হবরদেিপুর 

ডাকঘর: পাগিাপীর 

রপাস্টদকাড: ৫৪০০ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর। 

১১৮৬ 

জনাি অর্ি  ি পাি 

বপতা: সুনীি  ি পাি 

র্াতা: জয়বি রানী পাি 

জন্ম তাবরি: ০৩-০৩-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১০র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

গ্রার্: সাতপাই পািপাড়া 

ইউ:/ও: ২নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: রনিদকানা সের 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা সের 

রজিা: রনিদকানা। 

গ্রার্: সাতপাই পািপাড়া 

ইউ:/ও: ২নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: রনিদকানা সের 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা সের 

রজিা: রনিদকানা। 

১১৮৭ 

জনাি রর্াাঃ আেরাফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আবু িকর বছবিক 

র্াতা: রাদেো িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০৩-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: জয়পুরহার্। 

 

 

রর্াাঃ আেরাফুি ইসিার্ 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্জ অবফসার 

রকাড নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ 

ঢাকা। 

িাসা ও সড়ক: ১৫২ 

গ্রার্: িাঁেখুর 

ইউ:/ও: কুসুম্বা 

ডাকঘর: োিাইপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৯১০ 

উপদজিা: পাঁ বিবি 

রজিা: জয়পুরহার্। 

১১৮৮ 

জনাি আবর্রুি ইসিার্ 

বপতা: নবজর িাঁন 

র্াতা: জাহানারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি:  

িয়স:  ২৫িছর  ০২র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: নড়াইি। 

 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্জ অবফসার 

রকাড নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ 

ঢাকা। 

গ্রার্: রঠানা 

ইউ:/ও: িাবেয়াি 

ডাকঘর: িাবেয়াি 

রপাস্টদকাড: ৭৫১৪ 

উপদজিা: িাবিয়া 

রজিা: নড়াইি। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১১৮৯ 

জনাি লৎফর রহর্ান 

বপতা: নুর আিী রর্াল্লা 

র্াতা:  ানু রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৮-০৫-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৭র্াস  ১৭বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: িাস্তা 

ইউ:/ও: িাল্লা 

ডাকঘর: োকরাইি 

রপাস্টদকাড: ১৮০০ 

উপদজিা: হবররার্পুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: িাস্তা 

ইউ:/ও: িাল্লা 

ডাকঘর: োকরাইি 

রপাস্টদকাড: ১৮০০ 

উপদজিা: হবররার্পুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১১৯০ 

জনাি র্াহাবুি আির্ 

বপতা: নজরুি ইসিার্ 

র্াতা: নাজর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৭-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর ০৬র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

গ্রার্: িার্ারহার্ী 

ইউ:/ও: সিরার্ী 

ডাকঘর: বিিকাউসী 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: পূি বধিা 

রজিা: রনিদকানা।  

গ্রার্: িার্ারহার্ী 

ইউ:/ও: সিরার্ী 

ডাকঘর: বিিকাউসী 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: পূি বধিা 

রজিা: রনিদকানা।  

১১৯১ 

জনাি রগািার্ রসুি 

বপতা: আব্দুি আবজজ 

র্াতা: সার্ছুোহার 

জন্ম তাবরি: ২০-০২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১০র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

িাসা: রগািাদর্র িাবড় 

গ্রার্: গকুিনগর 

ইউ:/ও: পার্থাবিয়া (৫৯) 

ডাকঘর: রসনওয়াবিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৩৪৪ 

উপদজিা: সা ার  

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: রগািাদর্র িাবড় 

গ্রার্: গকুিনগর 

ইউ:/ও: পার্থাবিয়া (৫৯) 

ডাকঘর: রসনওয়াবিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৩৪৪ 

উপদজিা: সা ার  

রজিা: ঢাকা। 

১১৯২ 

জনাি পিাে পাি 

বপতা: স্বপন পাি 

র্াতা: কাঞ্চন পাি 

জন্ম তাবরি: ০৪-০৬-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৭র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

 

িাসা ও সড়ক: ৬২নং 

গ্রার্: রানাই 

ইউ:/ও: ঘবণ বয়া 

ডাকঘর: ঘবণ বয়া 

রপাস্টদকাড: ৯২৫০ 

উপদজিা: ডুমুবরয়া 

রজিা: খুিনা। 

িাসা ও সড়ক: ৬২নং 

গ্রার্: রানাই 

ইউ:/ও: ঘবণ বয়া 

ডাকঘর: ঘবণ বয়া 

রপাস্টদকাড: ৯২৫০ 

উপদজিা: ডুমুবরয়া 

রজিা: খুিনা। 

১১৯৩ 

জনাি রর্াাঃ বর্জানুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রবেে সে বার 

র্াতা: রর্াছা: রদর্ছা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৪-১১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০২র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

 

িাসা ও সড়ক: হুোরপাড়া 

গ্রার্: হুোরপাড়া 

ইউ:/ও: তাঁবতিি 

ডাকঘর: তাঁবতিি 

রপাস্টদকাড: ৬৬৬০ 

উপদজিা: সুজানগর 

রজিা: পািনা। 

িাসা ও সড়ক: হুোরপাড়া 

গ্রার্: হুোরপাড়া 

ইউ:/ও: তাঁবতিি 

ডাকঘর: তাঁবতিি 

রপাস্টদকাড: ৬৬৬০ 

উপদজিা: সুজানগর 

রজিা: পািনা। 

১১৯৪ 

জনাি োহাবরন সুিতানা 

বপতা: রর্াাঃ আবুি িাদয়র 

র্াতা: র্বজবনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-১০-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৩র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

িাসা ও সড়ক: ৮২ 

গ্রার্: হাবর্েপুর 

ইউ:/ও: ফদতপুর 

ডাকঘর: হাবর্েপুর 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: সের 

রজিা: যদোর। 

িাসা ও সড়ক: ৮২ 

গ্রার্: হাবর্েপুর 

ইউ:/ও: ফদতপুর 

ডাকঘর: হাবর্েপুর 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: সের 

রজিা: যদোর। 

১১৯৫ 

জনাি রর্াাঃ ররজুয়ানুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ  াঁন প্রার্াবনক 

র্াতা: নাজর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৪-০৫-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৮র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

িাসা-১, রিন-১২, ব্লক-বি 

রসকেন-১০, বর্রপুর 

ইউ:/ও: ০৩ নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: বর্রপুর 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: ৪২/৩ি, আজুগড়া 

গ্রার্: আজুগড়া 

ইউ:/ও: ৪নং রেৌিতপুর ইউবপ 

ডাকঘর: গাদির পাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪০ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১১৯৬ 

জনাি আবু তাদরক 

বপতা: আব্দুি আবজজ 

র্াতা: উদম্ম কুিসুর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩-০২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ১১র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

প্রযদন: রর্াাঃ এরোদুি হক 

কক্ষ নং- ৬৩২ 

 িন নং- ০৪ 

আইন র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

ঢাকা-১০০০। 

িাসা: রর্াাঃ আব্দুি আবজজ 

গ্রার্: পবির্ ধবনরার্ 

ইউ:/ও: ০২ 

ডাকঘর: বনউ িড়ব র্া 

রপাস্টদকাড: ৫৬৮০ 

উপদজিা: ফুিিাড়ী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১১৯৭ 

জনাি বিবপ আক্তার 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি রর্াসদির্ 

র্াতা: জাহানারা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০০র্াস  ৩১বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

িাসা: রর্াাঃ জাহাঙ্গীর আির্ 

গ্রার্: নার্ারার্ (দেি পাড়া) 

ইউ:/ও: ১২নং কুতুিপুর 

ডাকঘর: নার্ারার্  

রপাস্টদকাড: ৫৪৩০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর।  

িাসা: রর্াাঃ জাহাঙ্গীর আির্ 

গ্রার্: নার্ারার্ (দেি পাড়া) 

ইউ:/ও: ১২নং কুতুিপুর 

ডাকঘর: নার্ারার্  

রপাস্টদকাড: ৫৪৩০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর।  

১১৯৮ 

জনাি রর্াাঃ আদেকুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ ফবজিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৫-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৮র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

গ্রার্: হবরশ্বর 

ইউ:/ও: ৫নং িািাপাড়া 

ডাকঘর: কাউবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর। 

গ্রার্: হবরশ্বর 

ইউ:/ও: ৫নং িািাপাড়া 

ডাকঘর: কাউবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর। 

১১৯৯ 

জনাি রর্াাঃ রাবকবুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ গদহর আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ বুল িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৮-১২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০১র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার। 

 

গ্রার্: রঠঙ্গার্ারা 

ইউ:/ও: ৩নং িাগাবতপাড়া 

ডাকঘর: নাবজরপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৪১০ 

উপদজিা: িাগাবতপাড়া 

রজিা: নাদর্ার। 

গ্রার্: রঠঙ্গার্ারা 

ইউ:/ও: ৩নং িাগাবতপাড়া 

ডাকঘর: নাবজরপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৪১০ 

উপদজিা: িাগাবতপাড়া 

রজিা: নাদর্ার। 

১২০০ 

জনাি রর্াাঃ রর্াস্তফা কার্াি 

বপতা: রর্াাঃ রুপ াঁন বর্য়া 

র্াতা: রর্াছাাঃ কে ানু রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২১-০৭-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৬র্াস  ০৯বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

 

প্রযদন: রর্াাঃ এরোদুি হক 

কক্ষ নং- ৬৩২ 

 িন নং- ০৪ 

আইন র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

ঢাকা-১০০০। 

িাসা: রর্াাঃ রুপ াঁন বর্য়া 

গ্রার্: িািা রডাক 

ইউ:/ও: রিগর্গঞ্জ 

ডাকঘর: খুবেরকুটি 

রপাস্টদকাড: ৫৬২০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১২০১ 

জনাি রর্াাঃ কবফি উবিন 

বপতা: রর্াাঃ রর্াকবুি রহাদসন 

র্াতা: রর্াছা: রকাবহনুর রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-১০-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৩র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

প্রযদন: রর্াাঃ এরোদুি হক 

কক্ষ নং- ৬৩২ 

 িন নং- ০৪ 

আইন র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

ঢাকা-১০০০। 

িাসা: রর্াাঃ রর্াকবুি রহাদসন 

গ্রার্: িািা রডািা 

ইউ:/ও: রিগর্ গঞ্জ 

ডাকঘর: খুবের কুটি 

রপাস্টদকাড: ৫৬২০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১২০২ 

জনাি রর্াাঃ রহিাি উবিন 

বপতা: রর্াাঃ রিারদেে আির্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ িাইিী িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২০-০৯-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৪র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

 

গ্রার্: রপারজনা 

ইউ:/ও: রপারজনা 

ডাকঘর: রপারজনা 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭১ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: রপারজনা 

ইউ:/ও: রপারজনা 

ডাকঘর: রপারজনা 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭১ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১২০৩ 

জনাি জয়ি পাি 

বপতা: সুনীি রঞ্জন পাি 

র্াতা: রিিা রানী পাি 

জন্ম তাবরি: ১১-০১-১৯৯৮ 

িয়স:  ২২িছর  ০০র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

িাসা ও সড়ক: বেবির ররাড 

গ্রার্: পুকুবরয়া 

ইউ:/ও:  

ডাকঘর: রর্াহনগঞ্জ 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: রর্াহনগঞ্জ 

রজিা: রনিদকানা। 

িাসা ও সড়ক: বেবির ররাড 

গ্রার্: পুকুবরয়া 

ইউ:/ও:  

ডাকঘর: রর্াহনগঞ্জ 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: রর্াহনগঞ্জ 

রজিা: রনিদকানা। 

১২০৪ 

জনাি রর্াাঃ র্াইদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ সসয়ে আিী 

র্াতা: িাইবি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৫-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৮র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

রর্াাঃ র্াইদুি ইসিার্ 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্জ অবফসার 

রকাড নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ 

ঢাকা। 

িাসা: রর্াাঃ র্াইদুি ইসিার্ 

গ্রার্: নাওড়া (র্েনার পাড়) 

ইউ:/ও: ৫নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: ধার্দেণী 

রপাস্টদকাড: ৫৬২০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১২০৫ 

জনাি রর্াাঃ জুিাদয়র আিী 

বপতা: ইকরার্ রহাদসন 

র্াতা: আদিয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৩-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ১০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: নড়াইি। 

জি রকয়ার 

২৩৬, হাবির্া ম্যানেন (২য় তিা) 

আগারগাঁও, তািতিা িাসস্টযান্ড 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: রপড়িী 

ইউ:/ও: তুিারার্পুর 

ডাকঘর: তুিারার্পুর 

রপাস্টদকাড: ৭৫০০ 

উপদজিা: নড়াইি সের 

রজিা: নড়াইি। 

১২০৬ 

জনাি োহাোত 

বপতা: েবহদুল্লাহ 

র্াতা: সুবরয়া 

জন্ম তাবরি: ১২-১১-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০২র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

 

িাসা ও সড়ক: উত্তর পাড়া 

গ্রার্: ছনকািা 

ইউ:/ও: সনর্ািী 

ডাকঘর: অবিপুরা িাজার 

রপাস্টদকাড: ১৪৪০ 

উপদজিা: রসানারগাঁও 

রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

িাসা ও সড়ক: উত্তর পাড়া 

গ্রার্: ছনকািা 

ইউ:/ও: সনর্ািী 

ডাকঘর: অবিপুরা িাজার 

রপাস্টদকাড: ১৪৪০ 

উপদজিা: রসানারগাঁও 

রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

১২০৭ 

জনাি সুকাি অবধকারী 

বপতা: অবজত অবধকারী 

র্াতা: মৃত র্নজু রানী অবধকারী 

জন্ম তাবরি: ২০-০৫-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৮র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

 

িাসা: খুিনা রিনাদপাি সড়ক 

গ্রার্: েংকরপুর সন্যাসী বেবঘর 

পাড় 

ইউ:/ও: ০৯ নং 

ডাকঘর: যদোর সের 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: যদোর সের 

রজিা: যদোর। 

িাসা: খুিনা রিনাদপাি সড়ক 

গ্রার্: েংকরপুর সন্যাসী বেবঘর 

পাড় 

ইউ:/ও: ০৯ নং 

ডাকঘর: যদোর সের 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: যদোর সের 

রজিা: যদোর। 

১২০৮ 

জনাি রর্াাঃ আর্জাে রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ রেদিায়ার রহাদসন 

র্াতা: ররাদকয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-১০-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৩র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি। 

 

 

িাসা: মুবক্তদযাদ্ধা ররাড িড়কা 

িাজার 

গ্রার্: জয়না িাড়ী 

ইউ:/ও: ঘার্াইি রপৌরস া/১নং 

ডাকঘর: ঘার্াইি 

রপাস্টদকাড: ১৯৮০ 

উপদজিা: ঘার্াইি 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

িাসা: মুবক্তদযাদ্ধা ররাড িড়কা 

িাজার 

গ্রার্: জয়না িাড়ী 

ইউ:/ও: ঘার্াইি রপৌরস া/১নং 

ডাকঘর: ঘার্াইি 

রপাস্টদকাড: ১৯৮০ 

উপদজিা: ঘার্াইি 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

১২০৯ 

জনাি রর্াাঃ রর্াজাদম্মি রহাসাইন 

বপতা: রর্াাঃ যদয়ন উবিন 

র্াতা: রর্াছাাঃ হাদজরা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৫-০৮-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৫র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

 

িাসা ও সড়ক: ২৪ 

গ্রার্: দুধরাজপুর 

ইউ:/ও: রিাকসা 

ডাকঘর: রঘাড়াগাহা 

রপাস্টদকাড: ৭০২০ 

উপদজিা: রিাকসা 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

িাসা ও সড়ক: ২৪ 

গ্রার্: দুধরাজপুর 

ইউ:/ও: রিাকসা 

ডাকঘর: রঘাড়াগাহা 

রপাস্টদকাড: ৭০২০ 

উপদজিা: রিাকসা 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১২১০ 

জনাি ইবত র্বন 

বপতা: রর্াাঃ কুদ্দুস িাঁ 

র্াতা: ডবি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৮-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ০৫র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

িাসা ও সড়ক: সাদু র্াদকবর্ 

গ্রার্:  াোইি উত্তর পাড়া 

ইউ:/ও: ধার্দসানা 

ডাকঘর: বড ই বপ রজড 

রপাস্টদকাড: ১৩৪৯ 

উপদজিা: আশুবিয়া, সা ার 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: পবির্ সুবিেিািী 

গ্রার্: পবির্ সুবিেিািী 

ইউ:/ও: ৪নং রেউিী সুবিেিািী 

ডাকঘর: সুবিেিািী 

রপাস্টদকাড: ৭৬০০ 

উপদজিা: বর্জবাগঞ্জ 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১২১১ 

জনাি রর্াাঃ রর্দহেী হাসান 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি র্বজে 

র্াতা: র্াহফুজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৯-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৪র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্জ অবফসার 

রকাড নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ 

ঢাকা। 

িাসা: রর্াাঃ আব্দুি র্বজে 

গ্রার্: হলেবিহার 

ইউ:/ও: বিিােিাড়ী 

ডাকঘর: দ্বীপগঞ্জহার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

১২১২ 

জনাি রসাদহি রানা 

বপতা: আনছার আিী 

র্াতা: জাহানারা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৫-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৮র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্জ অবফসার 

রকাড নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ 

ঢাকা। 

িাসা: রসাদহি রানা 

গ্রার্: ভুিিায়ড়া 

ইউ:/ও: গািা 

ডাকঘর: জাবর্রতা 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭২ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১২১৩ 

জনাি রর্াোরফ রহাসাইন 

বপতা: তাদহর উবিন 

র্াতা: আদনায়ারা িাতুন 

জন্ম তাবরি:  

িয়স:  ২১িছর  ০৮র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

স্টার রর্কবনকযাি র্বনং রসন্টার 

৬৪ বড আই টি ররাড 

পূি ব হাবজপাড়া 

রার্পুরা, ঢাকা-১২১৯। 

গ্রার্: ব টুয়া 

ইউ:/ও: পাইকুড়া 

ডাকঘর: বনিাম্বর বিিা 

রপাস্টদকাড: ২৪৮০ 

উপদজিা: রকন্দুয়া 

রজিা: রনিদকানা। 

১২১৪ 

জনাি রর্াাঃ েবহদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আিী রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ বিউটি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০১-২০০০ 

িয়স:  ২০িছর  ০০র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

গ্রার্: রার্ িপুর 

ইউ:/ও: ৩নং কুে বা 

ডাকঘর: র্ীরিাগ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর। 

গ্রার্: রার্ িপুর 

ইউ:/ও: ৩নং কুে বা 

ডাকঘর: র্ীরিাগ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর। 

১২১৫ 

জনাি রর্াাঃ রর্দহেী হাসান 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি র্বজে 

সরকার 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্বজবনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৫-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৮র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

গ্রার্: রিাপাতী 

ইউ:/ও: ৫নং িািাপাড়া 

ডাকঘর: কাউবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর। 

গ্রার্: রিাপাতী 

ইউ:/ও: ৫নং িািাপাড়া 

ডাকঘর: কাউবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর। 

১২১৬ 

জনাি রর্াাঃ রাদসদুি ইসিার্ 

রুদিি 

বপতা: রর্াাঃ নুর ইসিার্ িাঁন 

র্াতা: রর্াছা: রওেন আরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৬-০১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৯িছর  ০০র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: রিন্দুরর্বত 

ইউ:/ও: রনওয়ােী/০২নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: সুিাতী 

রপাস্টদকাড: ৫৬৬০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: রিন্দুরর্বত 

ইউ:/ও: রনওয়ােী/০২নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: সুিাতী 

রপাস্টদকাড: ৫৬৬০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১২১৭ 

জনাি রর্াাঃ জাবকরুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ নুর রর্াহাম্মে রর্াল্লা 

র্াতা: রর্াছাাঃ জাদর্না িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৩-১২-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০১র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

জি রকয়ার 

১৩৬, হাবির্া ম্যানসন 

আগারগাঁও, তািতিা 

ঢাকা। 

গ্রার্: উত্তর রর্াহনপুর 

ইউ:/ও: িাঙ্গািা 

ডাকঘর: কুব য়ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ৬৭৬২ 

উপদজিা: উল্লাপাড়া 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১২১৮ 

জনাি রর্াাঃ সাইদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আবু সাইে 

র্াতা: রর্াছাাঃ রুবিয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৫-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার 

৯৫/২, পবির্ কাফরুি, তািতিা, 

আগারগাঁও 

ঢাকা-১২০৭। 

 

িাসা ও সড়ক: র্ন্ডি িাড়ী 

গ্রার্: িড় দুগািী 

ইউ:/ও: গািা 

ডাকঘর: দুগািী 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭২ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১২১৯ 

জনাি রর্াাঃ বেমুি আহদম্মে 

বপতা: রর্াাঃ রর্াফাদজ্জি রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ োহানাজ পার ীন 

জন্ম তাবরি: ০৪-১১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০২র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

িাসা ও সড়ক: ২৭/২২ 

গ্রার্: পাইকপাড়া সরকাবর স্টাফ 

রকায়ার্ বার 

ইউ:/ও: বর্রপুর-০১ 

ডাকঘর: বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: বর্রপুর 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: ধুিইি 

ইউ:/ও: ধুিইি 

ডাকঘর: ধুিইি 

রপাস্টদকাড: ৭০৩০ 

উপদজিা: বর্রপুর 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

১২২০ 

জনাি রেি ইর্ার্ রর্দহেী 

বপতা: রেি ইবিয়াছ রহাদসন 

র্াতা: ডবি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১-০৭-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৫র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: নড়াইি। 

 

গ্রার্: কুর্ারডাঙ্গা 

ইউ:/ও: ইতনা 

ডাকঘর: র্বকর্পুর 

রপাস্টদকাড: ৭৫১০ 

উপদজিা: রিাহাগাড়া 

রজিা: নড়াইি। 

গ্রার্: কুর্ারডাঙ্গা 

ইউ:/ও: ইতনা 

ডাকঘর: র্বকর্পুর 

রপাস্টদকাড: ৭৫১০ 

উপদজিা: রিাহাগাড়া 

রজিা: নড়াইি। 

১২২১ 

জনাি রর্াাঃ বফদরাজ রেি 

বপতা: রর্াাঃ র্জনু রেি 

র্াতা: সাদিহা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৫-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৮র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

 

িাসা ও সড়ক: ৮৯ ইবিরা ররাড 

(৩য় তিা) 

গ্রার্: ইবিরা ররাড 

ইউ:/ও: ২৭ নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: রতজগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৫ 

উপদজিা: রের-ই-িাংিা নগর 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা ও সড়ক: এনাদয়তপুর 

গ্রার্: এনাদয়তপুর 

ইউ:/ও: ১নং সবেয়া  াঁেপুর  

ডাকঘর: এনাদয়তপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৭৫১ 

উপদজিা: র ৌহািী 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১২২২ 

জনাি োর্সুর রহর্ান 

বপতা: রুহুি আবর্ন সরকার 

র্াতা:  াদর্িী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৯-০৯-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৪র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: রকিি কৃষ্ণ 

ইউ:/ও: গুনাইগাছ 

ডাকঘর: জুম্মাহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬২০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: রকিি কৃষ্ণ 

ইউ:/ও: গুনাইগাছ 

ডাকঘর: জুম্মাহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬২০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১২২৩ 

জনাি মুজাবহদুি ইসিার্ 

বপতা: রহিাি উবিন 

র্াতা: নাহার 

জন্ম তাবরি: ২৫-১০-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৩র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

জি রকয়ার 

১৩৬, হাবির্া ম্যানসন 

আগারগাঁও, তািতিা 

ঢাকা। 

গ্রার্: র্ানপুর 

ইউ:/ও: কাবেনার্থপুর 

ডাকঘর: কল্যানপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১২২৪ 

জনাি রর্াাঃ জাবকর রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ ছবির্ উবিন 

র্াতা: রর্াছাাঃ জুদিিা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৩-০২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১১র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্।  

 

গ্রার্: রিিোহ 

ইউ:/ও: ৮নং 

ডাকঘর: পাইদকরছড়া 

রপাস্টদকাড: ৫৬৭০ 

উপদজিা: ভরুঙ্গার্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

গ্রার্: রিিোহ 

ইউ:/ও: ৮নং 

ডাকঘর: পাইদকরছড়া 

রপাস্টদকাড: ৫৬৭০ 

উপদজিা: ভরুঙ্গার্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

১২২৫ 

জনাি রর্াাঃ সুর্ন রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ র্বেয়ার রহর্ান 

র্াতা: আদর্না িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০৪-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৯র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

 

জি রকয়ার 

২৩৬, হাবির্া ম্যানসন 

আগারগাঁও, তািতিা 

ঢাকা। 

গ্রার্: গিগবিয়া 

ইউ:/ও: রোহাকুিা 

ডাকঘর: িাঘারপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৭৪৭০ 

উপদজিা: িাঘারপাড়া 

রজিা: যদোর। 

১২২৬ 

জনাি রর্াাঃ নাবসফ ইকিাি 

বপতা: রর্াাঃ আজাে প্রাং 

র্াতা: আছর্া বিবি 

জন্ম তাবরি: ০৮-০৭-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৬র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

িাসা: রর্াাঃ আজাে প্রাং 

গ্রার্: কাবের্পুর 

ইউ:/ও: ৪নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: র্াবনকিাজার 

রপাস্টদকাড: ৬২৪০ 

উপদজিা: দূগ বাপুর 

রজিা: রাজোহী। 

িাসা: রর্াাঃ আজাে প্রাং 

গ্রার্: কাবের্পুর 

ইউ:/ও: ৪নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: র্াবনকিাজার 

রপাস্টদকাড: ৬২৪০ 

উপদজিা: দূগ বাপুর 

রজিা: রাজোহী। 

১২২৭ 

জনাি েবরফুি ইসিার্ 

বপতা: আবতয়ার রহর্ান 

র্াতা: আবর্িা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-০৫-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৮র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড়। 

 

 

িাসা: ১৫১/৩ বি/১ (এ৪) 

বগ্রনহাউজ 

গ্রার্: বিিকানন আিাবসক এ: 

ইউ:/ও: ২২ 

ডাকঘর: বিঁিগাও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: হাবতরবিি 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: িড় েেী সরকার পাড়া 

ইউ:/ও: ৫নং িড় েেী/০৮ 

ডাকঘর: িগেিঝুিা 

রপাস্টদকাড: ৫০২০ 

উপদজিা: রিাো 

রজিা: পঞ্চগড়। 

১২২৮ 

জনাি খুরবেো িাতুন 

বপতা: মৃত হাবনফ আিী 

র্াতা: আরবজনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৪-০৫-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৮র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

জি রকয়ার 

২৩৬, হাবির্া ম্যানসন 

আগারগাঁও, তািতিা 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা ও সড়ক: ৭৫ 

গ্রার্: বেিরার্ কাজীপাড়া 

ইউ:/ও: কাঠাঁি পাড়া 

ডাকঘর: কাঁঠাি পাড়া 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১২২৯ 

জনাি রর্াাঃ রর্ািারক রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আবর্র িকস 

র্াতা: রর্াছাাঃ রুপজান রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-০৫-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৮র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্:  র আরাজী পিাে িাড়ী 

ইউ:/ও: হদিার্থানা 

ডাকঘর: হদিার্থানা 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ সের 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্:  র আরাজী পিাে িাড়ী 

ইউ:/ও: হদিার্থানা 

ডাকঘর: হদিার্থানা 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ সের 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১২৩০ 

জনাি রর্াাঃ রবকবুি হাসান 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ সার্াে রেি 

র্াতা: রর্াছা: রওেন আরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৬-০৬-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৭র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

রর্াাঃ রবকবুি হাসান 

প্রযদন: রর্াাঃ নজরুি ইসিার্ 

 িন- ০৭, কক্ষ-২১৫ 

৩য় তিা, অর্থ ব বি াগ 

অর্থ ব র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

ঢাকা-১০০০।  

গ্রার্:  ািা 

ইউ:/ও: ২নং িাঐি 

ডাকঘর: সিদ্য জার্কতি 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: কার্ার িি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১২৩১ 

জনাি রর্াাঃ আিহাজ রহাসাইন 

বপতা: রর্াাঃ দুিাি রসি 

র্াতা: র্াহমুো িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৬-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৭র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: জয়পুরহার্। 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৭/১, েহীে কর্দপ্লক্স 

আগারগাঁও, তািতিা, 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা: ১১৯, সড়ক- ৭/১, ব্লক-বস 

গ্রার্: আেে ব পাড়া 

ইউ:/ও: ৪নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: জয়পুরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৯০০ 

উপদজিা: জয়পুরহার্ 

রজিা: জয়পুরহার্। 

১২৩২ 

জনাি রর্াাঃ বর্জানুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ ছঅদকন রর্াল্যা 

র্াতা: রর্াছঅাঃ োহীনুর রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-১২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০১র্াস  ১৭বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার। 

 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৭/১, েহীে কর্দপ্লক্স 

আগারগাঁও, তািতিা, 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: উত্তর ঢাকদঢার 

ইউ:/ও: ৭নং িাদিার 

ডাকঘর: ডাঙ্গাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার।  

১২৩৩ 

জনাি রর্াাঃ সুজন রর্াল্লা 

বপতা: রর্াাঃ আবর্নুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ পানফুিী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-০১-১৯৯৯ 

িয়স:  ২১িছর  ০০র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

রাইবজং সান কবম্পউর্ার এন্ড 

ের্ বহযান্ড র্বনং রসন্টার 

৯৭/১, েহীে কর্দপ্লক্স 

তািতিা, আগারগাঁও 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: র রাগীর আিগা 

ইউ:/ও: সাদহদির আিগা/০৩ 

ডাকঘর: েইিাওয়ার  র 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১২৩৪ 

জনাি রাবকবুি ইসিার্ 

বপতা: এটিএর্ রগািার্ রর্াস্তফা 

র্াতা: বরণা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৮-১২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০০র্াস  ০৭বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

 

 

িাসা ও সড়ক: িবতফা ব িা 

গ্রার্:  কহার্িাড়ী 

ইউ:/ও: ৬নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: সবরষািাড়ী 

রপাস্টদকাড: ২০৫০ 

উপদজিা: সবরষািাড়ী 

রজিা: জার্ািপুর।  

িাসা ও সড়ক: িবতফা ব িা 

গ্রার্:  কহার্িাড়ী 

ইউ:/ও: ৬নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: সবরষািাড়ী 

রপাস্টদকাড: ২০৫০ 

উপদজিা: সবরষািাড়ী 

রজিা: জার্ািপুর।  

১২৩৫ 

জনাি রর্াাঃ িাদেমুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আদরজ উবিন 

র্াতা: িাবেজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৬-০৪-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৯র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

রর্াাঃ আদরজ উবিন 

গ্রার্:  কদোর্ােী 

ইউ:/ও: ৩নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: নিনপুর 

রপাস্টদকাড: ৬২৬০ 

উপদজিা: পুঠিয়া 

রজিা: রাজোহী। 

রর্াাঃ আদরজ উবিন 

গ্রার্:  কদোর্ােী 

ইউ:/ও: ৩নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: নিনপুর 

রপাস্টদকাড: ৬২৬০ 

উপদজিা: পুঠিয়া 

রজিা: রাজোহী। 

১২৩৬ 

জনাি ফারহানা নাজনীন 

বপতা: রর্াাঃ িাচ্চু বর্য়া 

র্াতা: হাসনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৪-০৯-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৪র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর। 

 

 

িাসা: রর্াাঃ িাচ্চু বর্য়া, িাংিাদেে 

 া গদিষণা ইনবস্টটিউর্ আিাবসক 

এিাকা 

ইউ:/ও: ০১ 

ডাকঘর: শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

গ্রার্: টি ব্লক 

ইউ:/ও: ০৮ 

ডাকঘর: িািার হার্ 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: র েরগঞ্জ 

রজিা: েরীয়তপুর। 

১২৩৭ 

জনাি রর্াাঃ নাঈমুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ নজরুি ইসিার্ 

র্াতা: বিউটি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০১-২০০০ 

িয়স:  ২০িছর  ০০র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্জ অবফসার 

রকাড নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ 

ঢাকা। 

গ্রার্: রেঁতুবিয়া 

ইউ:/ও: রকািা 

ডাকঘর: রকািাহার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১২৩৮ 

জনাি রর্াাঃ োহ র্ামুে 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ োবি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৬-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৭র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্জ অবফসার 

রকাড নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ 

ঢাকা। 

িাসা: রর্াাঃ রহর্ আিী 

গ্রার্: কািীর আিগা 

ইউ:/ও: যািাপুর / ০৭ 

ডাকঘর: যািাপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ সের 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১২৩৯ 

জনাি রর্াাঃ হুর্ায়ুন কবির 

বপতা: রর্াাঃ রহিাি উবিন 

র্াতা: রর্াছাাঃ আদর্না আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১২-০৮-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৫র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

িাসা ও সড়ক: বস-০৫ 

গ্রার্: বসইবপদজড আ/এ 

ইউ:/ও: ৩৯নং িিরটিিা 

ডাকঘর: বসইবপদজড 

রপাস্টদকাড: ৪২২৩ 

উপদজিা: বসইবপদজড 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

গ্রার্: বকসর্ত ব দর্থাবিয়া 

ইউ:/ও: ১১নং ব রাং িাজার 

ডাকঘর: ব রাং িাজার 

রপাস্টদকাড: ২৪৮০ 

উপদজিা: রকন্দুয়া 

রজিা: রনিদকানা। 

১২৪০ 

জনাি রর্াাঃ আবর্নুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ িাচ্চু বর্য়া 

র্াতা: হাসনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১-০৩-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৯র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর। 

 

 

িাসা: রর্াাঃ িাচ্চু বর্য়া, িাংিাদেে 

 া গদিষণা ইনবস্টটিউর্ আিাবসক 

এিাকা 

ইউ:/ও: ০১ 

ডাকঘর: শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

গ্রার্: টি ব্লক 

ইউ:/ও: ০৮ 

ডাকঘর: িািার হার্ 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: র েরগঞ্জ 

রজিা: েরীয়তপুর। 

১২৪১ 

জনাি আফসানা আক্তার 

বপতা: মৃত রর্াাঃ আবর্রুি ইসিার্ 

র্াতা: বিউটি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৭-০৯-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৩র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

িাসা ও সড়ক: োহিাে 

গ্রার্: গাবির্পুর 

ইউ:/ও: গাবির্পুর 

ডাকঘর: গাবির্পুর 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: নিািগঞ্জ 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা ও সড়ক: োহিাে 

গ্রার্: গাবির্পুর 

ইউ:/ও: গাবির্পুর 

ডাকঘর: গাবির্পুর 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: নিািগঞ্জ 

রজিা: ঢাকা। 

১২৪২ 

জনাি রেিােীস সাহা জয় 

বপতা: বেিীপ  ি সাহা 

র্াতা: কৃষ্ণা রানী সাহা 

জন্ম তাবরি: ২০-০৫-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৮র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

িাসা ও সড়ক: গ্রার্ীন র্াউয়ার 

গ্রার্: িাগ ান্ডার 

ইউ:/ও: ০৫ 

ডাকঘর: ভুরুঙ্গার্ারী 

রপাস্টদকাড: ৫৬৭০ 

উপদজিা: ভুরুঙ্গার্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

িাসা ও সড়ক: গ্রার্ীন র্াউয়ার 

গ্রার্: িাগ ান্ডার 

ইউ:/ও: ০৫ 

ডাকঘর: ভুরুঙ্গার্ারী 

রপাস্টদকাড: ৫৬৭০ 

উপদজিা: ভুরুঙ্গার্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১২৪৩ 

জনাি রর্াাঃ সম্রার্ রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ হাদছন আিী 

র্াতা: সম্পা িানু 

জন্ম তাবরি: ০১-১০-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৩র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

গ্রার্: কয়া িানীপুর 

ইউ:/ও: রকািা 

ডাকঘর: রকািাহার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

গ্রার্: কয়া িানীপুর 

ইউ:/ও: রকািা 

ডাকঘর: রকািাহার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

১২৪৪ 

জনাি রর্ঘনার্থ  ি ির্ বন 

বপতা: বনতীে  ি রায় 

র্াতা: বর্বন রানী রায় 

জন্ম তাবরি: ২৫-০৬-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৭র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

 

গ্রার্:  াপাবত 

ইউ:/ও: ১৪নং রাজাগাঁও 

ডাকঘর: সিরাগীহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫১০৩ 

উপদজিা: ঠাকুরগাঁও সের 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

গ্রার্:  াপাবত 

ইউ:/ও: ১৪নং রাজাগাঁও 

ডাকঘর: সিরাগীহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫১০৩ 

উপদজিা: ঠাকুরগাঁও সের 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১২৪৫ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুল্লাহ 

বপতা: রর্াাঃ র্সদির্ আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্দনায়ারা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১০-১০-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৩র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: যদোর।  

 

বেন মুন কর্াবে বয়াি ইনবস্টটিউর্ 

৯৩/১-এ, সরোর কর্দপ্লক্স 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: কুবষ্ট্য়া (িাি পাড়া) 

ইউ:/ও: ধূবরয়ানী 

ডাকঘর: মুক্তারপুর 

রপাস্টদকাড: ৭৪১০ 

উপদজিা: র ৌগাছা 

রজিা: যদোর। 

১২৪৬ 

জনাি রর্াাঃ রাদেে 

বপতা: রর্াাঃ রসাহরি রহাদসন 

র্াতা: র্বজবনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩-১১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০২র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: এ/৫, পবির্ ব্র্যাক 

গ্রার্: িন গদিষণাগার আ/এ  

ইউ:/ও: ০৭ 

ডাকঘর: আবর্ন জুর্ বর্িস্ 

রপাস্টদকাড: ৪২১১ 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

গ্রার্: র্েনপুরা 

ইউ:/ও: ০৩ 

ডাকঘর: র্েনপুরা 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১২৪৭ 

জনাি রর্াাঃ র্াহমুদুি হাসান 

বপতা: রর্াাঃ আবর্রুি ইসিার্ 

র্াতা: নাজর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-১২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০০র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

 

িাসা: হাজীপুর পূি বপাড়া 

গ্রার্: হাজীপুর 

ইউ:/ও: ধার্রাই সের/ ০৯ 

ডাকঘর: ধার্রাই 

রপাস্টদকাড: ১৩৫০ 

উপদজিা: ধার্রাই 

রজিা: ঢাকা।  

িাসা: হাজীপুর পূি বপাড়া 

গ্রার্: হাজীপুর 

ইউ:/ও: ধার্রাই সের/ ০৯ 

ডাকঘর: ধার্রাই 

রপাস্টদকাড: ১৩৫০ 

উপদজিা: ধার্রাই 

রজিা: ঢাকা।  

১২৪৮ 

জনাি কবির রহাসাইন 

বপতা: নূর রর্াহাম্মে 

র্াতা: ররাকসানা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-০৩-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১০র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

 

গ্রার্: র্দনাবেয়া 

ইউ:/ও: পার্থাবিয়া 

ডাকঘর: নয়ারহার্ 

রপাস্টদকাড: ১৩৫০ 

উপদজিা: সা ার 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: র্দনাবেয়া 

ইউ:/ও: পার্থাবিয়া 

ডাকঘর: নয়ারহার্ 

রপাস্টদকাড: ১৩৫০ 

উপদজিা: সা ার 

রজিা: ঢাকা। 

১২৪৯ 

জনাি আি আবর্ন 

বপতা: আিদুি হক সরোর 

র্াতা: জাহানারা 

জন্ম তাবরি: ১০-০৩-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১০র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর। 

 

রজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

৪র্থ ব তিা 

ঢাকা-১২১৯। 

 

গ্রার্: ইউসুফ আিী সরকার কাবি 

ইউ:/ও: সাবিপুর 

ডাকঘর: সাবিপুর 

রপাস্টদকাড: ৮০৩০ 

উপদজিা: র েরগঞ্জ 

রজিা: েরীয়তপুর। 

১২৫০ 

জনাি রর্াাঃ সজীি রেি 

বপতা: রেি আব্দুি কুদ্দুস 

র্াতা: রর্াসাাঃ লৎফুদেছা 

জন্ম তাবরি: ০১-০৬-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৭র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: িাদগরহার্। 

 

বেন মুন কর্াবে বয়াি ইনবস্টটিউর্ 

৯৩/১-এ, সরোর কর্দপ্লক্স 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা ও সড়ক: রেি িাড়ী 

গ্রার্: ইসিার্ািাে 

ইউ:/ও: িাঁেতিী 

ডাকঘর: ইসিার্গঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৯৩৪০ 

উপদজিা: রার্পাি 

রজিা: িাদগরহার্। 

১২৫১ 

জনাি রর্াাঃ েবফউি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ রহাদসন আিী 

র্াতা: জয়গন রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৮-০৩-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৮র্াস  ১৭বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: রতরদোনা 

ইউ:/ও: রিবতিা বর্তরা 

ডাকঘর: রিবতিা 

রপাস্টদকাড: ১৮০০ 

উপদজিা: র্াবনকগঞ্জ সের 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: রতরদোনা 

ইউ:/ও: রিবতিা বর্তরা 

ডাকঘর: রিবতিা 

রপাস্টদকাড: ১৮০০ 

উপদজিা: র্াবনকগঞ্জ সের 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১২৫২ 

জনাি সসয়ে বরয়াজুি ইসিার্ 

বপতা: সসয়ে আর্ীর আিী (মৃত) 

র্াতা: রর্দহরুন রনছা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-১০-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৩র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

 

িাসা ও সড়ক: র্ীরপাড়া-৩১৮ 

গ্রার্: র্ীিপাড়া 

ইউ:/ও: আর্রা, বগিাতিা/০৪ 

ডাকঘর: জাহানািাে কযান্ট 

রপাস্টদকাড: ৯২০৫ 

উপদজিা: ফুিতিা 

রজিা: খুিনা।  

িাসা ও সড়ক: র্ীরপাড়া-৩১৮ 

গ্রার্: র্ীিপাড়া 

ইউ:/ও: আর্রা, বগিাতিা/০৪ 

ডাকঘর: জাহানািাে কযান্ট 

রপাস্টদকাড: ৯২০৫ 

উপদজিা: ফুিতিা 

রজিা: খুিনা।  

১২৫৩ 

জনাি রর্াাঃ আবরফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ ফুি াঁন র্ন্ডি 

র্াতা: রর্াছাাঃ ররাদকয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ৩০-১২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০১র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

রর্াাঃ আবরফুি ইসিার্ 

প্রযদন: আব্দুর রেীে 

ব্যবক্তগত কর্ বকতবা 

ের্ ও কর্ বসংস্থ্ান র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

 িন নং-০৭, োিা-১০ 

কক্ষ নং- ৫৩১, ঢাকা-১০০০। 

প্রযদন: রর্াাঃ ফুি াঁন র্ন্ডি 

গ্রার্: ধুকুবরয়া  

ইউ:/ও: ধুকুবরয়া রিড়া 

ডাকঘর: ধুকুবরয়া রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪০ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১২৫৪ 

জনাি রর্ৌসুর্ী োস 

বপতা: েোংক রঞ্জন োস 

র্াতা: বরনা োস 

জন্ম তাবরি: ২২-০৪-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৮র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

গ্রার্: রবেেপুর  া িাগান 

ইউ:/ও:  াদদ্বশ্বর 

ডাকঘর: রবেেপুর িাজার 

রপাস্টদকাড: ৩৩০১ 

উপদজিা: িাহুিি 

রজিা: হবিগঞ্জ। 

গ্রার্: আের্পুর রগায়ািিাড়ী 

ইউ:/ও: ৪নং ইউবপ 

ডাকঘর: আের্পুর রগায়ািিাড়ী 

রপাস্টদকাড: ২৪৬০ 

উপদজিা: িাবিয়াজুরী 

রজিা: রনিদকানা। 

১২৫৫ 

জনাি জাবহে আদনায়ার 

বপতা: জার্াি উবিন 

র্াতা: জাদয়ো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৬-০৮-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৫র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

 

 

িাসা ও সড়ক: ২৭৬ 

গ্রার্: পুরাতন রজি স্টাফ 

রকায়ার্ বার, িাগানিাড়ী 

ইউ:/ও: িকবেিাজার 

ডাকঘর:  কিাজার 

রপাস্টদকাড: ১১০০ 

উপদজিা: িািিাগ 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: রসানাকাতা 

ইউ:/ও: ০১নং রকন্দুয়া ইউবপ 

ডাকঘর: কাবিিাড়ী 

রপাস্টদকাড: ২০০০ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর। 

১২৫৬ 

জনাি রর্াাঃ র্জনু বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ কাদসর্ উিীন 

র্াতা: বর্দসস র্র্তা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৩-১৯৮৯ 

িয়স:  ৩০িছর  ১০র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

 

িাড়ী- ৫০, ররাড নং- ০৬ 

গ্রার্: বনকুঞ্জ-১ 

ইউ:/ও:  

ডাকঘর: বিিদক্ষত 

রপাস্টদকাড: ১২২৯ 

উপদজিা: বিিদক্ষত 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা ও সড়ক: আকপাড়া 

গ্রার্:  কার  র 

ইউ:/ও: হাতী  াংগা 

ডাকঘর: কার্ার বিি 

রপাস্টদকাড: ২০৩০ 

উপদজিা: রেওয়ানগঞ্জ 

রজিা: জার্ািপুর। 

১২৫৭ 

জনাি রর্াাঃ সাইফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ ছবুর আিী 

র্াতা: সরিানু রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০১-১৯৯৭ 

িয়স:  ২৩িছর  ০০র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি। 

 

গ্রার্: বিবের 

ইউ:/ও: র্গড়া 

ডাকঘর: র্গড়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৭৪ 

উপদজিা: র্াঙ্গাইি সের 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

গ্রার্: বিবের 

ইউ:/ও: র্গড়া 

ডাকঘর: র্গড়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৭৪ 

উপদজিা: র্াঙ্গাইি সের 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

১২৫৮ 

জনাি রর্াাঃ সাগর রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আর্ে আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ পরী িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৮-১০-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৩র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

প্রযদন: রর্াাঃ আাঃ রবেে (বপও) 

ের্ ও কর্ বসংস্থ্ান র্ন্ত্রণািয় 

 িন নং-০৭, োিা- ১০,  

কক্ষ নং- ৫৩১ 

িাংিাদেে সব িািয় 

ঢাকা-১০০০। 

গ্রার্: জাবর্রতা 

ইউ:/ও: রপারজনা 

ডাকঘর: জাবর্রতা 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭২ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১২৫৯ 

জনাি রর্াাঃ নাবহদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ রফরদেৌস র্ন্ডি 

র্াতা: কবহনুর রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩-০১-১৯৯৭  

িয়স:  ২৩িছর  ০০র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: জয়পুরহার্। 

 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্চ অবফসার 

রকাড ব নং- ১১ (এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকাড ব 

হাইদকার্ ব বি াগ 

ঢাকা-১০০০। 

িাসা ও সড়ক: ১২৫ 

গ্রার্: রকেিপুর 

ইউ:/ও: আদক্কিপুর 

ডাকঘর: আদক্কিপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৯৪০ 

উপদজিা: আদক্কিপুর 

রজিা: জয়পুরহার্। 

১২৬০ 

জনাি রর্াাঃ আিদুল্লাহ আি র্ামুন 

বপতা: রর্াাঃ ইউনু  রর্াল্লা 

র্াতা: বর্নারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৩-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১১র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

প্রযদন: কার্রুি হাসান ফবরে 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার 

৯৫/২, পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা ও সড়ক: ১৮৯ 

গ্রার্: পাংগাবেয়া 

ইউ:/ও: পাংগাবেয়া 

ডাকঘর: পাংগাবেয়া 

রপাস্টদকাড: ৮৬০১ 

উপদজিা: দুর্বক 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১২৬১ 

জনাি রর্াাঃ রসাদহি রানা 

বপতা: রর্াাঃ আহাে বর্য়া 

র্াতা: ফুদিছা আকতার 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-২০০০ 

িয়স:  ২০িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

আো রর্কবনকযাি র্বনং রসন্টার 

ররাড নং- ১৪, একতা সড়ক 

বতিপাপাড়া, বিিিাঁও 

ঢাকা-১২১৯। 

গ্রার্: রপটুন্দুরী 

ইউ:/ও: পাইকুড়া 

ডাকঘর: পাইকুড়া 

রপাস্টদকাড: ২৪৮০ 

উপদজিা: রকন্দুয়া 

রজিা: রনিদকানা। 

১২৬২ 

জনাি রর্াাঃ রুদিি রানা রাদেে 

বপতা: রর্াাঃ রওেন আিী 

র্াতা: রর্াসাাঃ আক্তার িানু 

জন্ম তাবরি: ০৯-০৮-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৫র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

রেরোহ কদিানী 

ইবদ্রস বর্য়ার িাবড় 

িাদয়বজে রিাস্তাবর্ 

নাবসরািাে 

 ট্টগ্রার্-৪২১০। 

গ্রার্: িানবতয়ার 

ইউ:/ওয়াড ব: রসানাতনী 

ডাকঘর: রসানাতনী 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭২ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১২৬৩ 

জনাি রর্াাঃ আজাে িান 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ হাই িান 

র্াতা: আদিয়া 

জন্ম তাবরি: ১০-০৬-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৭র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

িাসা ও সড়ক: ৫৬/৬-এ 

গ্রার্: ইর্াননগর, পূি ব িাইেদর্কী 

ইউ:/ওয়াড ব: বর্রপুর-১৩ 

ডাকঘর: বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: কাফরুি 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা ও সড়ক: ৫৬/৬-এ 

গ্রার্: ইর্াননগর, পূি ব িাইেদর্কী 

ইউ:/ওয়াড ব: বর্রপুর-১৩ 

ডাকঘর: বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: কাফরুি 

রজিা: ঢাকা। 

১২৬৪ 

জনাি ফয়সাি আহদর্ে 

বপতা: র্বতউর রহর্ান 

র্াতা: তানবজিা 

জন্ম তাবরি: ১২-১০-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৩র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

 

 

গ্রার্: রিসিা 

ইউ:/ওয়াড ব: নাদ াি 

ডাকঘর: র্াধিপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৩১০ 

উপদজিা: নাদ াি 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

গ্রার্: রিসিা 

ইউ:/ওয়াড ব: নাদ াি 

ডাকঘর: র্াধিপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৩১০ 

উপদজিা: নাদ াি 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

১২৬৫ 

জনাি আবতকুর রহর্ান 

বপতা: হাবিবুর রহর্ান 

র্াতা: ররাবজনা 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি। 

 

গ্রার্: পাছদতবরল্যা 

ইউ:/ওয়াড ব: ফিো 

ডাকঘর: ধুিবিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৬০ 

উপদজিা: ভঞাপুর 

রজিা: র্াংগাইি। 

গ্রার্: পাছদতবরল্যা 

ইউ:/ওয়াড ব: ফিো 

ডাকঘর: ধুিবিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৬০ 

উপদজিা: ভঞাপুর 

রজিা: র্াংগাইি। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১২৬৬ 

জনাি রর্াাঃ রর্জান গাজী 

বপতা: রর্াাঃ আরজান গাজী 

র্াতা: রর্াসাাঃ িাবিকা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৬-১১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০২র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: নড়াইি। 

 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: গাজীিাড়ী 

গ্রার্: কচুয়াডাঙ্গা 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৩ 

ডাকঘর: পহরডাঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৭৫২০ 

উপদজিা: কাবিয়া 

রজিা: নড়াইি। 

১২৬৭ 

জনাি আর্ান উল্লাহ 

বপতা: জাদহে বর্য়া 

র্াতা: সানবজো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-০২-২০০১ 

িয়স:  ১৮িছর  ১১র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

আো রর্কবনকযাি র্বনং রসন্টার 

৩৪০/এ, একতা সড়ক, ররাড-১৪ 

বতিপাপাড়া, বিিগাঁও 

ঢাকা-১২১৯। 

গ্রার্: কাপাবসয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: গন্ডা 

ডাকঘর: গন্ডা 

রপাস্টদকাড: ২২৮২ 

উপদজিা: রকন্দুয়া 

রজিা: রনিদকানা। 

১২৬৮ 

জনাি রর্ৌসুর্ী আক্তার 

বপতা: র্ািন িান 

র্াতা: হাদজরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২২-০৮-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৫র্াস  ০৮বেন 

বনজ রজিা: মুবন্সগঞ্জ। 

 

িাসা ও সড়ক: রানাবেয়া 

গ্রার্: রানাবেয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রিৌহজং 

ডাকঘর: হিবেয়া 

রপাস্টদকাড: ১৫৩৫ 

উপদজিা: হিবেয়া 

রজিা: মুবন্সগঞ্জ। 

িাসা ও সড়ক: রানাবেয়া 

গ্রার্: রানাবেয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রিৌহজং 

ডাকঘর: হিবেয়া 

রপাস্টদকাড: ১৫৩৫ 

উপদজিা: হিবেয়া 

রজিা: মুবন্সগঞ্জ। 

১২৬৯ 

জনাি রর্াাঃ আনারুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ রেদিায়ার রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ আদরফা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-০৩-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ১০র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: বনজেপ বা 

ইউ:/ওয়াড ব: ৬নং রর্পার্ধুপুর 

ডাকঘর: রর্পার্ধুপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর। 

১২৭০ 

জনাি বিপুি  ি রায় 

বপতা: ধদর্ বশ্বর রায় 

র্াতা: বেপািী রানী 

জন্ম তাবরি: ২০-০৪-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৯র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: র্ংিা 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং অেোনগর  

ডাকঘর: অেোনগর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৫০ 

উপদজিা: পীরগাছা 

রজিা: রংপুর। 

১২৭১ 

জনাি রর্াাঃ রুহুি আবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রহর্ান 

র্াতা: পারুি আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১০-১২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০১র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্।  

 

িাসা ও সড়ক: রুহুি ব িা 

গ্রার্: রতবিয়ানী পাড় 

ইউ:/ওয়াড ব: িার্নডাঙ্গা 

ডাকঘর: আনছার হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৬০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

িাসা ও সড়ক: রুহুি ব িা 

গ্রার্: রতবিয়ানী পাড় 

ইউ:/ওয়াড ব: িার্নডাঙ্গা 

ডাকঘর: আনছার হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৬০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১২৭২ 

জনাি রর্াাঃ শুয়াইি রেি 

বপতা: রর্াাঃ হাসর্ত আিী 

র্াতা: বজবরনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৬-০৬-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৭র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

 

 

 

িাসা ও সড়ক: রেিিাড়ী 

গ্রার্: রনবজদতিহুিা 

ইউ:/ওয়াড ব: িাবিয়াডাঙ্গা 

ডাকঘর: বিরার্ 

রপাস্টদকাড: ৯২৬০ 

উপদজিা: িাটিয়াডাঙ্গা 

রজিা: খুিনা। 

িাসা ও সড়ক: রেিিাড়ী 

গ্রার্: রনবজদতিহুিা 

ইউ:/ওয়াড ব: িাবিয়াডাঙ্গা 

ডাকঘর: বিরার্ 

রপাস্টদকাড: ৯২৬০ 

উপদজিা: িাটিয়াডাঙ্গা 

রজিা: খুিনা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১২৭৩ 

জনাি রর্াাঃ রসাহরাি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ ররাস্তর্ আিী 

র্াতা: সার্ছুোহার 

জন্ম তাবরি: ০১-০৫-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৮র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: গাজীপুর। 

 

িাসা ও সড়ক: ৯৮ 

গ্রার্: িাঘিিাবড় 

ইউ:/ওয়াড ব: ১৯ 

ডাকঘর: িদেমুরকৃবি 

রপাস্টদকাড: ১৭০৬ 

উপদজিা: গাজীপুর সের 

রজিা: গাজীপুর। 

িাসা ও সড়ক: ৯৮ 

গ্রার্: িাঘিিাবড় 

ইউ:/ওয়াড ব: ১৯ 

ডাকঘর: িদেমুরকৃবি 

রপাস্টদকাড: ১৭০৬ 

উপদজিা: গাজীপুর সের 

রজিা: গাজীপুর। 

১২৭৪ 

জনাি রর্াাঃ নাবছর্ আহদর্ে 

বপতা: মৃত সুজািত আিী রেি 

র্াতা: িাইিী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৯-১১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০২র্াস  ০২বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

িাসা: িয়ড়ািাড়ী (এর্বপ) ররাড 

গ্রার্: িয়ড়ািাড়ী 

ইউ:/ওয়াড ব: ১নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: রিিকুব  

রপাস্টদকাড: ৬৭৪০ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: িয়ড়ািাড়ী (এর্বপ) ররাড 

গ্রার্: িয়ড়ািাড়ী 

ইউ:/ওয়াড ব: ১নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: রিিকুব  

রপাস্টদকাড: ৬৭৪০ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১২৭৫ 

জনাি রর্াাঃ রসবির্ ররজা 

বপতা: রর্াাঃ সর্দের োহ 

র্াতা: রেফািী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-০৪-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৯র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৫/২ পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্:  কদোর্ােী 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং  ালকগাছী 

ডাকঘর: নিনপুর 

রপাস্টদকাড: ৬২৬০ 

উপদজিা: পুঠিয়া 

রজিা: রাজোহী। 

১২৭৬ 

জনাি েবফকুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ রহিাি উবিন 

র্াতা: রেফািী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৫-১৯৯০ 

িয়স:  ১৯িছর  ০৮র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

 

 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: হাবসি রগৌবরপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ১৩নং রর্ঠা 

ডাকঘর: রডফুিািাড়ী 

রপাস্টদকাড: ২০০০ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর। 

১২৭৭ 

জনাি র্াবনক বর্য়া 

বপতা: মৃত নিাি আিী 

র্াতা: তাজ্জদতর রনছা 

জন্ম তাবরি: ২৬-১২-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০১র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৫/২ পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: নাবড়য়াপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ১১নং  ক গাতী 

ডাকঘর: নাবড়য়াপাড়া 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা 

রজিা: রনিদকানা। 

১২৭৮ 

জনাি রর্াাঃ নাবসর উবিন 

বপতা: মৃত আব্দুল্লাহ 

র্াতা: নাবছর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

িাসা ও সড়ক: ১৭২৪ 

গ্রার্: গয়না কাবি 

ইউ:/ওয়াড ব: ধুকুবরয়া রিড়া 

ডাকঘর: ধুকুবরয়া রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪০ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা ও সড়ক: ১৭২৪ 

গ্রার্: গয়না কাবি 

ইউ:/ওয়াড ব: ধুকুবরয়া রিড়া 

ডাকঘর: ধুকুবরয়া রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪০ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১২৭৯ 

জনাি রর্াাঃ আবরফুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ বনজার্ উবিন মৃধা 

র্াতা: রর্াসাাঃ ররদহনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৯িছর  ০০র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

 

িাসা: ২৩৬, হাবির্া ম্যানসন 

গ্রার্: আগারগাঁও, তািতিা 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৮ 

ডাকঘর: রর্াহাম্মেপুর 

রপাস্টদকাড: ১২০৭ 

উপদজিা: রেদর িাংিা নগর 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: রর্াাঃ হুর্ায়ুন কবির 

গ্রার্: কুবড়পাইকা 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৮ 

ডাকঘর: কুবড়পাইকা 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী সের 

রজিা: পটুয়ািািী। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১২৮০ 

জনাি রর্াাঃ র্াহমুদুি হাসান 

বপতা: রর্াাঃ ইউনু  আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ আনজুয়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-০৫-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৮র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

িাস: র্া ািািা নার্া র 

গ্রার্: র্া ািািা নার্া র 

ইউ:/ওয়াড ব: র্থানাহার্ 

ডাকঘর: ব ির্ারী 

রপাস্টদকাড: ৫৬৩০ 

উপদজিা: ব ির্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

িাস: র্া ািািা নার্া র 

গ্রার্: র্া ািািা নার্া র 

ইউ:/ওয়াড ব: র্থানাহার্ 

ডাকঘর: ব ির্ারী 

রপাস্টদকাড: ৫৬৩০ 

উপদজিা: ব ির্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

১২৮১ 

জনাি সুবর্ িাতুন 

বপতা: রর্াাঃ োহাোত রেি 

র্াতা: বফদরাজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৬-০২-১৯৯৯ 

িয়স:  ২১িছর  ১১র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

 

গ্রার্: হাজী গ্রার্ 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৩ 

ডাকঘর: হাজী গ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৯২২২ 

উপদজিা: বেঘবিয়া 

রজিা: খুিনা। 

গ্রার্: হাজী গ্রার্ 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৩ 

ডাকঘর: হাজী গ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৯২২২ 

উপদজিা: বেঘবিয়া 

রজিা: খুিনা। 

১২৮২ 

জনাি রর্াাঃ আেরাফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ ইয়াকুি আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ আছর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৯-১২-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০১র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

রাইবজং সান কবম্পউর্ার এন্ড 

ের্ বহযান্ড র্বনং রসন্টার 

েহীে কর্দপ্লক্স, ৯৭/১ 

তািতিা, আগারগাঁও 

ঢাকা-১২০৭। 

 

গ্রার্: োঁবর্থয়া করড়াপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: বডবিগ্রার্/০৪নং 

ডাকঘর: র্থুরাপুর িাজার 

রপাস্টদকাড: ৬৬৩০ 

উপদজিা:  ার্দর্াহর 

রজিা: পািনা। 

১২৮৩ 

জনাি রর্াাঃ জার্াি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ োবহনুর ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ জয়গন রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৭-১২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০১র্াস  ১৩বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার। 

 

 

গ্রার্: বনি ড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রেরদকাি 

ডাকঘর: রেরদকাি 

রপাস্টদকাড: ৬৪৫০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার। 

গ্রার্: হাদড়ািাড়ীয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রেরদকাি 

ডাকঘর: রেরদকাি 

রপাস্টদকাড: ৬৪৫০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার। 

১২৮৪ 

জনাি জাবহে হাসান 

বপতা: নুরুি ইসিার্ (গবন) 

র্াতা: জাবকয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-০৯-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৩র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

িাসা: ০৮, সড়ক: ০৩  

গ্রার্: িাউবনয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৮ 

ডাকঘর: িাোিবে 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: তুরাগ 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: ০৮, সড়ক: ০৩  

গ্রার্: িাউবনয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৮ 

ডাকঘর: িাোিবে 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: তুরাগ 

রজিা: ঢাকা। 

১২৮৫ 

জনাি রর্াাঃ োহ আির্ 

বপতা: রর্াাঃ রর্দছর আিী 

র্াতা: িাদিো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-১০-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৩র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি। 

 

গ্রার্: বের্িা পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রহর্নগর 

ডাকঘর: রহর্নগর 

রপাস্টদকাড: ১৯৯২ 

উপদজিা: রগাপািপুর 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

গ্রার্: বের্িা পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রহর্নগর 

ডাকঘর: রহর্নগর 

রপাস্টদকাড: ১৯৯২ 

উপদজিা: রগাপািপুর 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

১২৮৬ 

জনাি রর্াাঃ নাঈমুি হাসান 

বপতা: রর্াাঃ ররজাউি কবরর্ 

র্াতা: হাবফজা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-১০-১৯৯২ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৩র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি। 

 

 

গ্রার্: রহর্নগর 

ইউ:/ওয়াড ব: রহর্নগর 

ডাকঘর: রহর্নগর 

রপাস্টদকাড: ১৯৯২ 

উপদজিা: রগাপািপুর 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

গ্রার্: রহর্নগর 

ইউ:/ওয়াড ব: রহর্নগর 

ডাকঘর: রহর্নগর 

রপাস্টদকাড: ১৯৯২ 

উপদজিা: রগাপািপুর 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১২৮৭ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুর রবেে 

বপতা: মৃত রর্াাঃ আবু িকর 

বসবিক 

র্াতা: রর্াছাাঃ রদর্িা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০৫-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৮র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার। 

 

িাসা: ২৪০/১, র্ধ্য জিিা 

গ্রার্: জিিা 

ইউ:/ওয়াড ব: ৬নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: িড়াই গ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৪৩২ 

উপদজিা: িড়াইগ্রার্ 

রজিা: নাদর্ার। 

িাসা: ২৪০/১, র্ধ্য জিিা 

গ্রার্: জিিা 

ইউ:/ওয়াড ব: ৬নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: িড়াই গ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৪৩২ 

উপদজিা: িড়াইগ্রার্ 

রজিা: নাদর্ার। 

১২৮৮ 

জনাি পার ীন িাতুন 

বপতা: আিী রহাদসন 

র্াতা: মুকুি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৬-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

িাসা: রিিাদয়ত হাসাদনর িাবড় 

গ্রার্: িড়দেেী 

ইউ:/ওয়াড ব: আবর্ন িাজার 

ডাকঘর: আবর্নিাজার 

রপাস্টদকাড: ১৩৪৮ 

উপদজিা: সা ার 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: মুনসুর র্বল্লদকর িাবড় 

গ্রার্:  িনা র্হি 

ইউ:/ওয়াড ব: রসনহাটি/ ০৫ 

ডাকঘর:  িনার্হি 

রপাস্টদকাড: ৯২২১ 

উপদজিা: বেঘবিয়া 

রজিা: খুিনা। 

১২৮৯ 

জনাি বির্থী িাতুন 

বপতা: আবু তাদিি 

র্াতা: সার  ানু 

জন্ম তাবরি: ০৩-০৩-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১০র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: রধাপাপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: বজউপাড়া 

ডাকঘর: রধাপাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৬০ 

উপদজিা: পুঠিয়া 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: রধাপাপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: বজউপাড়া 

ডাকঘর: রধাপাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৬০ 

উপদজিা: পুঠিয়া 

রজিা: রাজোহী। 

১২৯০ 

জনাি রর্াাঃ আকুি উবিন 

বপতা: আব্দুি কবরর্ 

র্াতা: শুকুরন রনছা 

জন্ম তাবরি: ২৫-১১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০২র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

গ্রার্: েয়রার্পুর 

ইউ:/ওয়াড ব: জগোর্থপুর 

ডাকঘর: িাবনয়াকাবি 

রপাস্টদকাড: ৭০১০ 

উপদজিা: কুর্ারিািী 

রজিা: কুবষ্ট্য়া।  

গ্রার্: েয়রার্পুর 

ইউ:/ওয়াড ব: জগোর্থপুর 

ডাকঘর: িাবনয়াকাবি 

রপাস্টদকাড: ৭০১০ 

উপদজিা: কুর্ারিািী 

রজিা: কুবষ্ট্য়া।  

১২৯১ 

জনাি আসাদুজ্জার্ান 

বপতা:  াদু র্াবির্থা 

র্াতা: আরবজর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৩-০৫-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৮র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

আসাদুজ্জার্ান 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্চ অবফসার 

রকার্ নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুবপ্রর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ 

ঢাকা।  

গ্রার্: জঘরার্পুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫নং 

ডাকঘর: কল্যানপুর 

রপাস্টদকাড: ৭০৪২ 

উপদজিা: রেৌিাতপুর 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

১২৯২ 

জনাি রর্াাঃ আবরফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আবর্রুি ইসিার্ 

র্াতা: র্র্তাজ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩০-০৬-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৭র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

িাসা: উত্তরপাড়া 

গ্রার্: িক্ষীপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ধূিাউড়ী 

ডাকঘর: নূরেহ 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা। 

িাসা: উত্তরপাড়া 

গ্রার্: িক্ষীপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ধূিাউড়ী 

ডাকঘর: নূরেহ 

রপাস্টদকাড: ৬৬৭০ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা। 

১২৯৩ 

জনাি বেিা রানী  

বপতা: িােি  ি োস 

র্াতা: িন বা রানী োস 

জন্ম তাবরি: ০৯-১১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০২র্াস  ২২বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

 

 

িাসা: িাদহর  র িির 

গ্রার্: িাদহর  র িির 

ইউ:/ওয়াড ব: ১নং রাঙ্গািািী 

ডাকঘর: িাদহর  র িির 

রপাস্টদকাড: ৮৬৪০ 

উপদজিা: রাঙ্গািািী 

রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: িাদহর  র িির 

গ্রার্: িাদহর  র িির 

ইউ:/ওয়াড ব: ১নং রাঙ্গািািী 

ডাকঘর: িাদহর  র িির 

রপাস্টদকাড: ৮৬৪০ 

উপদজিা: রাঙ্গািািী 

রজিা: পটুয়ািািী। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১২৯৪ 

জনাি রর্াসাাঃ রসাহানা রওেন 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুস ছািার্ 

র্াতা: সাদহরা িানু 

জন্ম তাবরি: ২৯-০১-২০২০ 

িয়স:  ২৫িছর  ০০র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৫/২ পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা: তালক োহািাজ 

গ্রার্: ৫নং িািাপাড়া/ ০৭নং 

ইউ:/ওয়াড ব: কাউবনয়া 

ডাকঘর: ৫৪৪০ 

রপাস্টদকাড: রংপুর 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর। 

১২৯৫ 

জনাি রর্াছাাঃ রসার্া আক্তার 

বপতা: রর্াাঃ আকিার আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ রর্াদে বো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-০৮-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৫র্াস  ০৯বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৫/২ পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৫/২ পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

১২৯৬ 

জনাি রর্াাঃ আবতক আি র্াহমুে 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ র্বতন 

র্াতা: রর্াসাাঃ নাজর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩-০৫-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৮র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

িাসা: র্হাডাঙ্গা ররিওদয় রর্াড় 

গ্রার্: র্হাডাঙ্গা 

ইউ:/ওয়াড ব: ০১ 

ডাকঘর:  াঁপাইনিািগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৩০০ 

উপদজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

িাসা: র্হাডাঙ্গা ররিওদয় রর্াড় 

গ্রার্: র্হাডাঙ্গা 

ইউ:/ওয়াড ব: ০১ 

ডাকঘর:  াঁপাইনিািগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৩০০ 

উপদজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

১২৯৭ 

জনাি রর্াাঃ র্দনাহর আিী 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ র্বজে 

র্াতা: র্দনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৯-০-১৯৯৬ 

িয়স:  িছর  র্াস  বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর।  

গ্রার্: ৫নং  র/ েবক্ষণ পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: নয়ানগর/ ০৯ 

ডাকঘর: সাধুপুর 

রপাস্টদকাড: ২০১০ 

উপদজিা: রর্িািহ 

রজিা: জার্ািপুর।  

গ্রার্: ৫নং  র/ েবক্ষণ পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: নয়ানগর/ ০৯ 

ডাকঘর: সাধুপুর 

রপাস্টদকাড: ২০১০ 

উপদজিা: রর্িািহ 

রজিা: জার্ািপুর।  

১২৯৮ 

জনাি রর্দহেী হাসান সম্পে 

বপতা: রর্াাঃ নুর আির্ বসবিক 

র্াতা: হাওয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩০-১১-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০২র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: উত্তর সারটিয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: বেয়ািদকাি/ ০৫ 

ডাকঘর: বেয়ািদকাি 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: উত্তর সারটিয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: বেয়ািদকাি/ ০৫ 

ডাকঘর: বেয়ািদকাি 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১২৯৯ 

জনাি আব্দুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ র্ঞ্জুরুি আির্ 

র্াতা: মৃত র্াদজো আক্তার 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

 

 

গ্রার্: রছার্ বিওর 

ইউ:/ওয়াড ব: নিগ্রার্ 

ডাকঘর: নিগ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ১৮০০ 

উপদজিা: র্াবনকগঞ্জ 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: রছার্ বিওর 

ইউ:/ওয়াড ব: নিগ্রার্ 

ডাকঘর: নিগ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ১৮০০ 

উপদজিা: র্াবনকগঞ্জ 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১৩০০ 

জনাি রর্াাঃ জবহরুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ নজরুি ইসিার্ 

র্াতা: সুবফয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১১র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

 

প্রযদন: রর্াাঃ নজরুি ইসিার্ 

গ্রার্: েবক্ষণ জার্িা 

ইউ:/ওয়াড ব: েবক্ষণ জার্িা 

ডাকঘর: েবক্ষণ জার্িা 

রপাস্টদকাড: ১৮২০ 

উপদজিা: বসংগাইর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

প্রযদন: রর্াাঃ নজরুি ইসিার্ 

গ্রার্: েবক্ষণ জার্িা 

ইউ:/ওয়াড ব: েবক্ষণ জার্িা 

ডাকঘর: েবক্ষণ জার্িা 

রপাস্টদকাড: ১৮২০ 

উপদজিা: বসংগাইর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৩০১ 

জনাি বনর্ বি কুর্ার োস 

বপতা: বনতাই  ি োস 

র্াতা: বেপািী রানী োস 

জন্ম তাবরি: ২২-০৮-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৫র্াস  ০৮বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার। 

িাসা: বনতাই  ি োদসর িাবড় 

গ্রার্: র্ঠগ্রার্ 

ইউ:/ওয়াড ব: িাদিার/০৮নং 

ডাকঘর: িাদিার 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার।  

িাসা: বনতাই  ি োদসর িাবড় 

গ্রার্: র্ঠগ্রার্ 

ইউ:/ওয়াড ব: িাদিার/০৮নং 

ডাকঘর: িাদিার 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার।  

১৩০২ 

জনাি রর্াাঃ সাইফুল্লাবহি 

বপতা: রর্াাঃ নুরুি ইসিার্ 

র্াতা: িাবেজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৮িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: রধাপাপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: বজউপাড়া 

ডাকঘর: রধাপাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৬০ 

উপদজিা: পুঠিয়া 

রজিা: রাজোহী।  

গ্রার্: রধাপাপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: বজউপাড়া 

ডাকঘর: রধাপাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৬০ 

উপদজিা: পুঠিয়া 

রজিা: রাজোহী।  

১৩০৩ 

জনাি রর্াাঃ বর্জানুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ হযরত আিী 

র্াতা: র্য়না রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৩-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ১০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: রধাপাপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: বজউপাড়া 

ডাকঘর: রধাপাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৬০ 

উপদজিা: পুঠিয়া 

রজিা: রাজোহী।  

গ্রার্: রধাপাপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: বজউপাড়া 

ডাকঘর: রধাপাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৬০ 

উপদজিা: পুঠিয়া 

রজিা: রাজোহী।  

১৩০৪ 

জনাি রর্াাঃ রতন বর্য়া 

বপতা: মৃত আব্দুস সাত্তার 

র্াতা: সাদিহা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১১-০৯-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৪র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

িাসা: রর্াহনগঞ্জ ররাড 

গ্রার্: বৃ-কাবিকা 

ইউ:/ওয়াড ব: িারহাট্টা/ ২নং 

ডাকঘর: িারহাট্টা 

রপাস্টদকাড: ২৪৪০ 

উপদজিা: িারহাট্টা 

রজিা: রনিদকানা। 

িাসা: রর্াহনগঞ্জ ররাড 

গ্রার্: বৃ-কাবিকা 

ইউ:/ওয়াড ব: িারহাট্টা/ ২নং 

ডাকঘর: িারহাট্টা 

রপাস্টদকাড: ২৪৪০ 

উপদজিা: িারহাট্টা 

রজিা: রনিদকানা। 

১৩০৫ 

জনাি রর্াাঃ আকতারুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ সুিতান আবি 

র্াতা: রর্াসাাঃ আকতারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৫-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৮র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

গ্রার্: িািাপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: রিায়াবিয়া 

ডাকঘর: আির্পুর 

রপাস্টদকাড: ৬৩২০ 

উপদজিা: রগার্স্তাপুর 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

গ্রার্: িািাপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: রিায়াবিয়া 

ডাকঘর: আির্পুর 

রপাস্টদকাড: ৬৩২০ 

উপদজিা: রগার্স্তাপুর 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

১৩০৬ 

জনাি রর্াাঃ নুর-আবর্ন িান 

বপতা: রর্াাঃ ছাইদুি ইসিার্ 

র্াতা: ডাবিয়া ইসিার্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-০১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৮িছর  ০০র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: ধীতপুর আিাি 

ইউ:/ওয়াড ব: িহুিী 

ডাকঘর: িহুিী 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: ধীতপুর আিাি 

ইউ:/ওয়াড ব: িহুিী 

ডাকঘর: িহুিী 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৩০৭ 

জনাি সূদয বন্দু বিকাে সরকার 

বপতা: নৃদপন্দু নার্থ সরকার 

র্াতা: অনুতা রানী 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৯িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

গ্রার্: তালক সাহািাজ 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫নং িািাপাড়া/০৭ 

ডাকঘর: কাউবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর। 

গ্রার্: তালক সাহািাজ 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫নং িািাপাড়া/০৭ 

ডাকঘর: কাউবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর। 

১৩০৮ 

জনাি রাজীি পবন্ডত 

বপতা: আশুদতাষ পবন্ডত 

র্াতা: সবঞ্চতা পবন্ডত 

জন্ম তাবরি: ২৯-১০-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৩র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

গ্রার্: পাহাড়পুর 

ইউ:/ওয়াড ব: িাবনয়াজান/ ৪নং 

ডাকঘর: পাহাড়পুর 

রপাস্টদকাড: ২৪৭০ 

উপদজিা: আর্পাড়া 

রজিা: রনিদকানা। 

গ্রার্: পাহাড়পুর 

ইউ:/ওয়াড ব: িাবনয়াজান/ ৪নং 

ডাকঘর: পাহাড়পুর 

রপাস্টদকাড: ২৪৭০ 

উপদজিা: আর্পাড়া 

রজিা: রনিদকানা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৩০৯ 

জনাি রর্াাঃ তাইফুর রহর্ান  

বপতা: রর্াাঃ আিাউবিন রর্াল্লা 

র্াতা: রর্াসাাঃ তাসবির্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৭-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৬র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: রর্াল্লা িাবড় সড়ক 

গ্রার্:  রকজনকাঠী 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৫ 

ডাকঘর: সজনকাঠী 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী সের 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৩১০ 

জনাি রর্াাঃ বহরন বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ আবু তাদিি 

রিািকার 

র্াতা: রর্াছাাঃ আবছয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৮-০৭-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৬র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

জি রকয়ার 

২৩৬, হাবির্া ম্যানসন  

আগারগাঁও, তািতিা 

ঢাকা। 

গ্রার্: বপয়ারাপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: িাঙ্গািা 

ডাকঘর: কুব য়ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ৬৭৬২ 

উপদজিা: উল্লাপাড়া 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৩১১ 

জনাি রর্াাঃ ররজাউি কবরর্ 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি িাদছে 

র্াতা: নাজর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০১র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

 

িাসা: ৬৯২ 

গ্রার্: র্াছুর্পুর (উত্তরপাড়া) 

ইউ:/ওয়াড ব: ১নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: বসরাজগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: ৬৯২ 

গ্রার্: র্াছুর্পুর (উত্তরপাড়া) 

ইউ:/ওয়াড ব: ১নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: বসরাজগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৩১২ 

জনাি রর্াাঃ জুিাদয়র রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ তবরকুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াসাাঃ তাদহরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-১১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০২র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

গ্রার্: কল্যাণপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ০১ 

ডাকঘর: নয়াদগািা হার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৩০০ 

উপদজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

গ্রার্: কল্যাণপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ০১ 

ডাকঘর: নয়াদগািা হার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৩০০ 

উপদজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

১৩১৩ 

জনাি রর্াাঃ আবু জাফর বসবিক 

বপতা: রর্াাঃ সাইফুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াসাাঃ রর্বরজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১১-১১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০২র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: জয়পুরহার্। 

িাসা: ১নং ওয়াড ব 

গ্রার্: রনজার্পুর 

ইউ:/ওয়াড ব:  কিরকত 

ডাকঘর: ভটিয়াপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৫৯০০ 

উপদজিা: জয়পুরহার্ সের 

রজিা: জয়পুরহার্। 

িাসা: ১নং ওয়াড ব 

গ্রার্: রনজার্পুর 

ইউ:/ওয়াড ব:  কিরকত 

ডাকঘর: ভটিয়াপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৫৯০০ 

উপদজিা: জয়পুরহার্ সের 

রজিা: জয়পুরহার্। 

১৩১৪ 

জনাি রর্াাঃ বরয়াজুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ রবেে হাওিাোর 

র্াতা: রর্াসাাঃ ররদহনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৭-০৮-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৫র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: পূি বকজনকাঠী 

ইউ:/ওয়াড ব: সজনকাঠী 

ডাকঘর: সজনকাঠী 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী সের 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৩১৫ 

জনাি রর্াাঃ আোছ আিী 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ িাদছে 

র্াতা: আদনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৮-০৪-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৯র্াস  ২২বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি। 

 

 

বে মুন কর্াবে বয়াি ইনবস্টটিউর্ 

৯৩/১-এ সরোর কর্দপ্লক্স 

আগারগাঁও, তািতিা 

রের-ই-িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: র্াগুবনয়া  ওনা 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং  

ডাকঘর: রপ ার আর্া 

রপাস্টদকাড: ১৯৮৩ 

উপদজিা: ঘার্াইি 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৩১৬ 

জনাি বরফাত বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ আবুি কািার্ 

র্াতা: রুর্া আক্তার 

জন্ম তাবরি: ২৩-০৩-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ১০র্াস  ০৭বেন 

বনজ রজিা: বকদোরগঞ্জ। 

 

স্টার রর্কবনকযাি র্বনং রসন্টার 

৬৪ বড আই টি ররাড (৩য় তিা) 

হাবজপাড়া, রার্পুর 

ঢাকা-১২১৯। 

গ্রার্: গাইর্াি 

ইউ:/ওয়াড ব: ০১নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: বকদোরগঞ্জ সের 

রপাস্টদকাড: ২৩০০ 

উপদজিা: বকদোরগঞ্জ সের 

রজিা: বকদোরগঞ্জ। 

১৩১৭ 

জনাি সুর্ন 

বপতা: আদিক 

র্াতা: সারবজনা 

জন্ম তাবরি: ০৯-১০-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৩র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: রর্দহরপুর। 

 

গ্রার্:  াঁেবিি 

ইউ:/ওয়াড ব: আর্ঝুবি/ ০৫ 

ডাকঘর: আর্ঝুবি 

রপাস্টদকাড: ৭১০১ 

উপদজিা: রর্দহরপুর 

রজিা: রর্দহরপুর। 

গ্রার্:  াঁেবিি 

ইউ:/ওয়াড ব: আর্ঝুবি/ ০৫ 

ডাকঘর: আর্ঝুবি 

রপাস্টদকাড: ৭১০১ 

উপদজিা: রর্দহরপুর 

রজিা: রর্দহরপুর। 

১৩১৮ 

জনাি আইবরন আক্তার 

বপতা: আজাহার আিী 

র্াতা: তাছবির্া আক্তার 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি। 

প্রযদন: আব্দুি িাদছত 

গ্রার্: েেবকয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: েেবকয়া 

ডাকঘর: পর্ি 

রপাস্টদকাড: ১৯৭৪ 

উপদজিা: কাবিহাতী 

রজিা: র্াংগাইি। 

প্রযদন: আব্দুি িাদছত 

গ্রার্: েেবকয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: েেবকয়া 

ডাকঘর: পর্ি 

রপাস্টদকাড: ১৯৭৪ 

উপদজিা: কাবিহাতী 

রজিা: র্াংগাইি। 

১৩১৯ 

জনাি রর্াছাাঃ নাজবর্না িাতুন 

বপতা: রর্াাঃ িজলর রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ জহুরা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১১-০৩-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১০র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: রর্দহরপুর। 

 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৫/২ পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: র ংগাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রষাির্াকা 

ডাকঘর: গাংনী 

রপাস্টদকাড: ৭১১০ 

উপদজিা: গাংনী 

রজিা: রর্দহরপুর। 

১৩২০ 

জনাি আঞ্জুর্ান 

বপতা: রর্াকিার রহাদসন 

র্াতা: আবম্বয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৫-০১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৯িছর  ০০র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: রর্দহরপুর। 

 

গ্রার্: হাড়া াঙ্গা 

ইউ:/ওয়াড ব: কাবজপুর 

ডাকঘর: হাড়া াঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৭১১০ 

উপদজিা: গাংনী 

রজিা: রর্দহরপুর। 

গ্রার্: হাড়া াঙ্গা 

ইউ:/ওয়াড ব: কাবজপুর 

ডাকঘর: হাড়া াঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৭১১০ 

উপদজিা: গাংনী 

রজিা: রর্দহরপুর। 

১৩২১ 

জনাি রর্াাঃ নাজমুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ শুকুর র্াহমুে 

র্াতা: োর্ছুোহার 

জন্ম তাবরি: ০১-০৬-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৭র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি। 

সাত্তার র্াওয়ার 

৯নং পবির্ কাফরুি 

আগারওগাঁ, তািতিা 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা: িসরুর িাবড় 

গ্রার্: িড়দর্ধার র্ানপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ধিাপাড়া (০৩) 

ডাকঘর: ধিাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৮৩ 

উপদজিা: ঘার্াইি 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

১৩২২ 

জনাি রর্াাঃ েবফকুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ র্বজির রহর্ান 

র্াতা: সাদজো িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৪-১১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০২র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর।  

 

 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৫/২ পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

রর্াাঃ র্বজির রহর্ান 

গ্রার্: বের্িাপল্লী (পূি ব পাড়া) 

ইউ:/ওয়াড ব: কার্ারািাে/ ০৫ 

ডাকঘর: সবরষািাড়ী 

রপাস্টদকাড: ২০৫০ 

উপদজিা: সবরষািাড়ী 

রজিা: জার্ািপুর। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৩২৩ 

জনাি রর্াাঃ বনোন আিী 

বপতা: রর্াাঃ ইিােত আিী 

র্াতা: ফবরো িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০২-০৩-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১০র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

 

গ্রার্: রার্নগর 

ইউ:/ওয়াড ব: পাবন্ট 

ডাকঘর: পাবন্ট 

রপাস্টদকাড: ৭০১১ 

উপদজিা: কুর্ারিািী 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

গ্রার্: রার্নগর 

ইউ:/ওয়াড ব: পাবন্ট 

ডাকঘর: পাবন্ট 

রপাস্টদকাড: ৭০১১ 

উপদজিা: কুর্ারিািী 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

১৩২৪ 

জনাি রর্াাঃ েবরফুি আির্ 

বপতা: রর্াাঃ ইবদ্রস রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ নুরজাহান রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৪িছর  ১১র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: র্াগুরা। 

িাসা: র্বল্লক পাড়া 

গ্রার্:  ার্রা 

ইউ:/ওয়াড ব: েীঘা 

ডাকঘর: েীঘা 

রপাস্টদকাড: ৭৬৩০ 

উপদজিা: র্হম্মােপুর 

রজিা: র্াগুরা। 

িাসা: র্বল্লক পাড়া 

গ্রার্:  ার্রা 

ইউ:/ওয়াড ব: েীঘা 

ডাকঘর: েীঘা 

রপাস্টদকাড: ৭৬৩০ 

উপদজিা: র্হম্মােপুর 

রজিা: র্াগুরা। 

১৩২৫ 

জনাি রর্াাঃ ইর্ামুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ জার্াি উবিন 

র্াতা: কুিসুর্ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৯-০৫-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৮র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে রানা 

সহকারী রিঞ্চ অবফসার 

রকার্ ব নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুবপ্রর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ, ঢাকা। 

িাসা: ৪২৮ 

গ্রার্: রূপপুর নতুন পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২নং  

ডাকঘর: োহজােপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৩২৬ 

জনাি রর্াাঃ োর্ীর্ আহাদম্মে 

বপতা: রর্াাঃ রর্াক্তার রহাদসন 

র্াতা: োহনাজ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৮-১১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০১র্াস  ০৭বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর। 

িাসা: িবরোি কযাদডর্ কদিজ 

গ্রার্: প্রতাপপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: র্াধিপাো 

ডাকঘর: কযাদডর্ কদিজ 

রপাস্টদকাড: ৮২১৬ 

উপদজিা: িাবুগঞ্জ 

রজিা: িবরোি। 

গ্রার্:  র  ািা উবকি কাবি 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৫নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: বড. এর্. িািী 

রপাস্টদকাড: ৮০৩০ 

উপদজিা: র েরগঞ্জ 

রজিা: েরীয়তপুর। 

১৩২৭ 

জনাি আবর্নুি ইসিার্ 

বপতা: নুরুি ইসিার্ 

র্াতা: রবহর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৬-০৮-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৫র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি। 

 

 

বে মুন কর্াবে বয়াি ইনবস্টটিউর্ 

৯৩/১-এ সরোর কর্দপ্লক্স 

আগারগাঁও, তািতিা 

রের-ই-িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা: বেমুিা 

গ্রার্: বেমুিা 

ইউ:/ওয়াড ব: সহদেিপুর 

ডাকঘর: রর্রবক 

রপাস্টদকাড: ১৯৭৪ 

উপদজিা: কাবিহাতী 

রজিা: র্াংগাইি। 

১৩২৮ 

জনাি োহােত রহাদসন 

বপতা: আিাি আিী 

র্াতা: কর্িা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-১০-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৪র্াস  ০২বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি। 

 

গ্রার্: পাঁ টিকড়ী 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং রিাদকর/০৯নং 

ডাকঘর: পাঁ টিকড়ী 

রপাস্টদকাড: ১৯৬০ 

উপদজিা: ঘার্াইি 

রজিা: র্াংগাইি। 

গ্রার্: পাঁ টিকড়ী 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং রিাদকর/০৯নং 

ডাকঘর: পাঁ টিকড়ী 

রপাস্টদকাড: ১৯৬০ 

উপদজিা: ঘার্াইি 

রজিা: র্াংগাইি। 

১৩২৯ 

জনাি রর্াছাাঃ রসাহানা আক্তার 

বপতা: রর্াাঃ আসিার্ উবিন 

র্াতা: রর্াছাাঃ সুবফয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-১২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০০র্াস  ০৭বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

 

গ্রার্: মুকুিিাড়ী 

ইউ:/ওয়াড ব: জার্ািপুর / ০৬ 

ডাকঘর: জার্ািপুর 

রপাস্টদকাড: ২০০২ 

উপদজিা: জার্ািপুর 

রজিা: জার্ািপুর।  

গ্রার্: মুকুিিাড়ী 

ইউ:/ওয়াড ব: জার্ািপুর / ০৬ 

ডাকঘর: জার্ািপুর 

রপাস্টদকাড: ২০০২ 

উপদজিা: জার্ািপুর 

রজিা: জার্ািপুর।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৩৩০ 

জনাি েবফকুি ইসিার্ 

বপতা: োর্স উবিন 

র্াতা: ররাদকয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩০-০৪-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৮র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

িাসা: স্কুদির বপছদনর িাড়ী 

গ্রার্: িীরর্হরী 

ইউ:/ওয়াড ব: গন্ডা 

ডাকঘর: গন্ডা 

রপাস্টদকাড: ২২৮২ 

উপদজিা: রকন্দুয়া 

রজিা: রনিদকানা। 

িাসা: স্কুদির বপছদনর িাড়ী 

গ্রার্: িীরর্হরী 

ইউ:/ওয়াড ব: গন্ডা 

ডাকঘর: গন্ডা 

রপাস্টদকাড: ২২৮২ 

উপদজিা: রকন্দুয়া 

রজিা: রনিদকানা। 

১৩৩১ 

জনাি রর্াাঃ এরোদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রবহর্ সরকার 

র্াতা: রর্াছাাঃ সবকনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

জি রকয়ার 

২৩৬, হাবির্া ম্যানসন 

২য় তিা, আগারগাঁও তািতিা 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: উত্তর রর্াহনপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: িাঙ্গািা 

ডাকঘর: কুব য়া র্াড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৬২ 

উপদজিা: উল্লাপাড়া 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৩৩২ 

জনাি রর্াাঃ ইবিয়াস রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ ফারুক আির্ 

র্াতা: রর্াসাাঃ িকুি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-০১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৮িছর  ০০র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৫/২ পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা: রর্াক্তার আিী হাওিাোর 

িাবড় 

গ্রার্: উত্তর আর্ড়াগাবছয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: আর্ড়াগাবছয়া 

ডাকঘর: আছর উবিন হার্ 

রপাস্টদকাড: ৮৬১০ 

উপদজিা: বর্জবাগঞ্জ 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৩৩৩ 

জনাি সানবজো আির্ স্বন বা 

বপতা: রর্াাঃ সার্ছুি আির্ 

র্াতা: রজসবর্ন আরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-০৩-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ১০র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৫/২ পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা: রর্াক্তার আিী হাওিাোর 

িাড়ী 

গ্রার্: উত্তর আর্ড়াগাবছয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: আর্ড়াগাবছয়া 

ডাকঘর: আছরউবিন হার্ 

রপাস্টদকাড: ৮৬১০ 

উপদজিা: বর্জবাগঞ্জ 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৩৩৪ 

জনাি রর্াছাাঃ র্ারুফা ইয়াসবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রেীে 

র্াতা: রর্াসাাঃ িবতফা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৬-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৭র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

িাসা: সলয়া 

গ্রার্: সলয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ফুিসারা 

ডাকঘর: সলয়া িাজার 

রপাস্টদকাড: ৭৪০৭ 

উপদজিা: র ৌগাছা 

রজিা: যদোর। 

িাসা: সলয়া 

গ্রার্: সলয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ফুিসারা 

ডাকঘর: সলয়া িাজার 

রপাস্টদকাড: ৭৪০৭ 

উপদজিা: র ৌগাছা 

রজিা: যদোর। 

১৩৩৫ 

জনাি রর্াছাাঃ আইবরন সুিতানা 

বপতা: রর্াাঃ আয়নাি হক 

র্াতা: রর্াছাাঃ রর্াোদর বিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১১-০৮-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৫র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

প্রযদন: রর্াাঃ আবুি কািার্ 

আজাে 

বপএটু এস এস (প্ররঙ্গা) 

রেোি ব্রাঞ্চ 

িাংিাদেে পুবিে 

র্াবিিাগ, ঢাকা। 

গ্রার্: সবুজপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৮নং  

ডাকঘর: ব ির্ারী 

রপাস্টদকাড: ৫৬৩০ 

উপদজিা: ব ির্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১৩৩৬ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুি র্বর্ন 

বপতা: রর্াাঃ হারুনার রবেে 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্র্তা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৩-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১০র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: ধুকুবরয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: বেয়ািদকাি 

ডাকঘর: কদয়িগাতী 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: ধুকুবরয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: বেয়ািদকাি 

ডাকঘর: কদয়িগাতী 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৩৩৭ 

জনাি োবহো িাতুন 

বপতা: রর্াাঃ সাইফুি ইসিার্ 

র্াতা: র্দনায়ারা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০২-০৭-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৬র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

গ্রার্: রকাোবিয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রিবুতিা 

ডাকঘর: রিবুতিা 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: সের 

রজিা: যদোর। 

গ্রার্: রকাোবিয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রিবুতিা 

ডাকঘর: রিবুতিা 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: সের 

রজিা: যদোর। 

১৩৩৮ 

জনাি সুদিে কুর্ার রঘাষ 

বপতা: িক্ষণ রঘাষ 

র্াতা: রগৌরী রানী রঘাষ 

জন্ম তাবরি: ১২-০৬-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৭র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: রঘাষ িাড়ী 

গ্রার্: র্াইিাইি 

ইউ:/ওয়াড ব: রাজাপুর 

ডাকঘর: রান্দুনীিাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪২ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: রঘাষ িাড়ী 

গ্রার্: র্াইিাইি 

ইউ:/ওয়াড ব: রাজাপুর 

ডাকঘর: রান্দুনীিাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪২ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৩৩৯ 

জনাি এর্রান রহাদসন 

বপতা: রগািার্ রর্াস্তফা 

র্াতা: বর্বি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৩-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১০র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

প্রযদন: রর্াাঃ নাজমুি রহাদসন 

(বপও),  

কক্ষ নং- ৩২২ (৩য় তিা) 

বেল্প  িন, বেল্প র্ন্ত্রণািয় 

র্বতবিি িা/এ 

ঢাকা-১০০০। 

গ্রার্: রেঁতুবিয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫নং রকািা 

ডাকঘর: রকািা হার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

১৩৪০ 

জনাি রর্াাঃ রানা রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আসিার্ 

র্াতা: ররনু 

জন্ম তাবরি: ১২-১০-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৩র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

রর্াাঃ রানা রহাদসন 

প্রযদন: রর্াাঃ নাজমুি রহাদসন 

(বপও),  

কক্ষ নং- ৩২২ (৩য় তিা) 

বেল্প  িন, বেল্প র্ন্ত্রণািয় 

র্বতবিি িা/এ 

ঢাকা-১০০০। 

গ্রার্: হুগ্রাকুবড় 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৫নং রকািা 

ডাকঘর: রকািাহার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

১৩৪১ 

জনাি রর্াাঃ আরাফাত রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ রর্াক্তার রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ আয়ো বছবিকা 

জন্ম তাবরি: ০১-০৭-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৬র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

 

গ্রার্: অেোনগর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং অেোনগর 

ডাকঘর: অেোনগর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৫০ 

উপদজিা: পীরগাছা 

রজিা: রংপুর।  

গ্রার্: অেোনগর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং অেোনগর 

ডাকঘর: অেোনগর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৫০ 

উপদজিা: পীরগাছা 

রজিা: রংপুর।  

১৩৪২ 

জনাি রর্াাঃ আবরফুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ ইউনুস হাওিাোর 

র্াতা: হাবফজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০৪-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৯র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

রর্াাঃ আবরফুর রহর্ান 

প্রযদন: রর্াাঃ জসীর্ উবিন 

কবম্পউর্ার অপাদরর্র 

বপএর্বজ অবফস 

রর্দট্টাপবির্ন অবফস 

ঢাকা-১০০০। 

িাসা: হাওিাোর িাড়ী 

গ্রার্: নুরাইনপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৯নং 

ডাকঘর: নুরাইনপুর 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৩৪৩ 

জনাি জবহরুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াহাম্মে রিপারী 

র্াতা: নাজর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-০৪-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৯র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর। 

 

 

স্টার রর্কবনকযাি র্বনং রসন্টার 

৬৪ বড আই টি ররাড (৩য় তিা) 

হাবজপাড়া, রার্পুর 

ঢাকা-১২১৯। 

গ্রার্: েবক্ষণ কাবি 

ইউ:/ওয়াড ব: ০২নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: র্জুর্োর কাবি 

রপাস্টদকাড: ৮০০১ 

উপদজিা: েরীয়তপুর সের 

রজিা: েরীয়তপুর। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৩৪৪ 

জনাি রর্াাঃ সদরায়ার রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ িবিি িান 

র্াতা: রর্াসাাঃ র্দনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৪-০১-১৯৯৯ 

িয়স:  ২১িছর  ০০র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

গ্রার্: কাবি াো 

ইউ:/ওয়াড ব: ইর্িাবড়য়া/ ০৪ 

ডাকঘর: পুকুরজানা 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী 

রজিা: পটুয়ািািী। 

গ্রার্: কাবি াো 

ইউ:/ওয়াড ব: ইর্িাবড়য়া/ ০৪ 

ডাকঘর: পুকুরজানা 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৩৪৫ 

জনাি রর্াাঃ দুিাি রহাদসন 

বপতা: মৃত রর্াফাজ্জি ফবকর 

র্াতা: জয়গুন রনছা 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৪-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৯র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর।  

গ্রার্: েবক্ষণ কাবি 

ইউ:/ওয়াড ব: ব তবিয়া/ ০২ 

ডাকঘর: র্জুর্োর কাবি 

রপাস্টদকাড: ৮০০১ 

উপদজিা: েরীয়তপুর সের 

রজিা: েরীয়তপুর।  

গ্রার্: েবক্ষণ কাবি 

ইউ:/ওয়াড ব: ব তবিয়া/ ০২ 

ডাকঘর: র্জুর্োর কাবি 

রপাস্টদকাড: ৮০০১ 

উপদজিা: েরীয়তপুর সের 

রজিা: েরীয়তপুর।  

১৩৪৬ 

জনাি রর্াাঃ র্বর্নুর ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আিতাফ রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্বর্না রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৮-১১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০২র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্।  

গ্রার্: রসদনর িার্ার 

ইউ:/ওয়াড ব: নাদগশ্বরী রপৌরস া 

ডাকঘর: পায়রাডাঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: রসদনর িার্ার 

ইউ:/ওয়াড ব: নাদগশ্বরী রপৌরস া 

ডাকঘর: পায়রাডাঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১৩৪৭ 

জনাি রর্াাঃ জবসর্ উবিন 

বপতা: আাঃ রবেে কাজী 

র্াতা: রাদিয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৩-০২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১১র্াস  ০৭বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর। 

স্টার রর্কবনকযাি র্বনং রসন্টার 

৬৪ বড আই টি ররাড (৩য় তিা) 

পূি ব হাবজপাড়া, রার্পুর 

ঢাকা-১২১৯। 

গ্রার্: িাউ র 

ইউ:/ওয়াড ব: ব তবিয়া/ ৩নং 

ডাকঘর: র্জুর্োর কাবি 

রপাস্টদকাড: ৮০০১ 

উপদজিা: েরীয়তপুর সের 

রজিা: েরীয়তপুর। 

১৩৪৮ 

জনাি হাসানুজ্জার্ান 

বপতা: আাঃ র্াোন রর্াল্লযা 

র্াতা: নাবসর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৮িছর  ০০র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর।  

স্টার রর্কবনকযাি র্বনং রসন্টার 

৬৪ বড আই টি ররাড (৩য় তিা) 

পূি ব হাবজপাড়া, রার্পুর 

ঢাকা-১২১৯। 

গ্রার্: কাবেপুর মুসবির্ পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ব তবিয়া/ ৫নং 

ডাকঘর: র্জুর্োর কাবি 

রপাস্টদকাড: ৮০০১ 

উপদজিা: েরীয়তপুর সের 

রজিা: েরীয়তপুর। 

১৩৪৯ 

জনাি রিিাি রহাসাইন 

বপতা: আক্তার রহাসাইন 

র্াতা: ররাদকয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-০২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ১১র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি। 

গ্রার্: কদয়ড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রগাবিিাসী 

ডাকঘর: বনকরাইি 

রপাস্টদকাড: ১৯৭৬ 

উপদজিা: ভঞাপুর 

রজিা: র্াংগাইি। 

গ্রার্: কদয়ড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রগাবিিাসী 

ডাকঘর: বনকরাইি 

রপাস্টদকাড: ১৯৭৬ 

উপদজিা: ভঞাপুর 

রজিা: র্াংগাইি। 

১৩৫০ 

জনাি োহজািাি আির্ পাদ ি 

বপতা: আব্দুি র্বতন 

র্াতা: এবিনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩০-১০-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৩র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্:  ািার্ারী 

ইউ:/ওয়াড ব: রাজারহার্ 

ডাকঘর: রাজারহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬১০ 

উপদজিা: রাজারহার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্:  ািার্ারী 

ইউ:/ওয়াড ব: রাজারহার্ 

ডাকঘর: রাজারহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬১০ 

উপদজিা: রাজারহার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১৩৫১ 

জনাি সাবেয়া হাসান রসিা 

বপতা: মৃত িাবিে হাসান 

র্াতা: নীিা হাসান 

জন্ম তাবরি: ১৭-০৮-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৫র্াস  ১৩বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

িাসা: ৪৭০/৯ 

গ্রার্: েবক্ষণ  তর 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৪ 

ডাকঘর: বিওএফ 

রপাস্টদকাড: ১৭০৩ 

উপদজিা: গাজীপুর সের 

রজিা: গাজীপুর। 

িাসা: ৬৬ 

গ্রার্: নুরপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: র্ািঞ্চী 

ডাকঘর: পািনা সের 

রপাস্টদকাড: ৬৬০০ 

উপদজিা: পািনা সের 

রজিা: পািনা।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৩৫২ 

জনাি রর্াাঃ রুহুি আর্ীন 

বপতা: রর্াজাদম্মি হক 

র্াতা: বিবিফা িানু 

জন্ম তাবরি: ১২-০৯-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৪র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

প্রযদন: র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্চ অবফসার 

রকার্ ব নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ, ঢাকা। 

গ্রার্: সাহারপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: আধাইপুর 

ডাকঘর: রিগুন রজায়ার 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

১৩৫৩ 

জনাি রর্াাঃ ইসিার্ িান বনরি 

বপতা: নুর জার্াি িান 

র্াতা: জাোতুন নাহার 

জন্ম তাবরি: ১২-১২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০১র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: ইউবপ সড়ক সংিগ্ন 

গ্রার্: কিাউপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: িালয়া 

ডাকঘর: িানাবত িাজার 

রপাস্টদকাড: ৮৬৫০ 

উপদজিা: কিাপাড়া 

রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: ইউবপ সড়ক সংিগ্ন 

গ্রার্: কিাউপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: িালয়া 

ডাকঘর: িানাবত িাজার 

রপাস্টদকাড: ৮৬৫০ 

উপদজিা: কিাপাড়া 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৩৫৪ 

জনাি রর্াাঃ রর্াবর্নুর রহর্ান 

বপতা: আবু তাদিি 

র্াতা: রসফািী িানু 

জন্ম তাবরি: ১৭-০৫-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৮র্াস  ১৩বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ।  

প্রযদন: র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্চ অবফসার 

রকার্ ব নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ, ঢাকা। 

গ্রার্: সাহারপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: আধাইপুর 

ডাকঘর: রিগুন রজায়ার 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

১৩৫৫ 

জনাি েবরফুি ইসিার্ 

বপতা: বিি াঁে 

র্াতা: রহদিনা 

জন্ম তাবরি: ০২-০১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৫িছর  ০০র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

প্রযদন: র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্চ অবফসার 

রকার্ ব নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ, ঢাকা। 

গ্রার্: গয়ড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রকািা 

ডাকঘর: রকািাহার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

১৩৫৬ 

জনাি োর্ীর্ আহদর্ে 

বপতা: আাঃ সার্াে 

র্াতা: রাজীয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-১০-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৩র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

গ্রার্: র্ািনী পূি ব পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: রনিদকানা 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা 

রজিা: রনিদকানা।  

গ্রার্: র্ািনী পূি ব পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: রনিদকানা 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা 

রজিা: রনিদকানা।  

১৩৫৭ 

জনাি রর্াাঃ আবনছুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রবেে 

র্াতা: কার্রুোহার 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৯-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৪র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর।  

ঢাকা কর্াবে বয়াি রসন্টার 

১/২৪/ব , রেওয়ান র্বঞ্জি 

োঃ মুগো, মুগো 

ঢাকা-১২১৪। 

িাসা: র্ন্ডিিাড়ী 

গ্রার্: বেয়ারকৃষ্ণ নাই 

ইউ:/ওয়াড ব: ১নং সাতদপায়া 

ডাকঘর: ছাতাবরয়া 

রপাস্টদকাড: ২০৫৫ 

উপদজিা: সবরষািাবড় 

রজিা: জার্ািপুর। 

১৩৫৮ 

জনাি আকবির্া আক্তার 

বপতা: আব্দুি কাবের 

র্াতা: র্ঞ্জুরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২২-১২-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০১র্াস  ০৮বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

প্রযদন: হুর্ায়ুন কবির 

রজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি/৯৩ র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ঢাকা-১২১৯। 

গ্রার্: িাবহর  াপড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং 

ডাকঘর: রনিদকানা 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা 

রজিা: রনিদকানা। 

১৩৫৯ 

জনাি বপংবক রাণী সরকার 

বপতা: সুধীর  ি সরকার 

র্াতা: রজাৎস্না রানী সরকার 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৮-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৫র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

গ্রার্: পঞ্চাননপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং বসংদহর িাংিা 

ডাকঘর: রনিদকানা 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা 

রজিা: রনিদকানা।  

গ্রার্: পঞ্চাননপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং বসংদহর িাংিা 

ডাকঘর: রনিদকানা 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা 

রজিা: রনিদকানা।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৩৬০ 

জনাি রর্াাঃ এনামুি কবির 

বপতা: রর্াাঃ আবু িকর বসবিক 

র্াতা: রর্াছাাঃ সার্ছুোহার 

জন্ম তাবরি: ১০-০৪-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৯র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: সাজ বনকুঞ্জ 

গ্রার্: রর্াক্তার পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: বসরাজগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: সাজ বনকুঞ্জ 

গ্রার্: রর্াক্তার পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: বসরাজগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৩৬১ 

জনাি সুর্াইয়া আিতার 

বপতা: রর্াাঃ আিতারুেিী 

র্াতা: সার্ছুন নাহার 

জন্ম তাবরি: ০৪-১০-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৩র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: খুিনা।  

 

গ্রার্: েবক্ষণ রিেকােী 

ইউ:/ওয়াড ব: েবক্ষণ রিেকােী 

ডাকঘর:  রামূিা 

রপাস্টদকাড: ৯২৯০ 

উপদজিা: কয়রা 

রজিা: খুিনা।  

গ্রার্: েবক্ষণ রিেকােী 

ইউ:/ওয়াড ব: েবক্ষণ রিেকােী 

ডাকঘর:  রামূিা 

রপাস্টদকাড: ৯২৯০ 

উপদজিা: কয়রা 

রজিা: খুিনা।  

১৩৬২ 

জনাি সাবিনা ইয়াসবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ ছাদনায়ার রহাদসন 

র্াতা: র্বি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৪-১২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০১র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

সাবিনা ইয়াসবর্ন 

প্রযদন: র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্চ অবফসার 

রকার্ ব নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ, ঢাকা। 

িাসা: সাবিনা ইয়াসবর্ন 

গ্রার্: রকািা পূি ব পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫নং রকািা ইউবপ 

ডাকঘর: রকািাহার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

১৩৬৩ 

জনাি রর্াাঃ র্ামুনুর রবেে 

বপতা: রর্াাঃ আবু তাদিি 

র্াতা: সাবিনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৪-০৮-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ০৫র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

 

প্রযদন: র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্চ অবফসার 

রকার্ ব নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ, ঢাকা। 

গ্রার্: সাহারপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: আধাইপুর 

ডাকঘর: রিগুনদজায়ার 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

১৩৬৪ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুি র্াদিক 

বপতা: মৃত সুজা বর্য়া 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্াদিকা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২১-০২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১১র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্।  

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: সবুজ পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: র্থানাহার্ 

ডাকঘর: ব ির্ারী 

রপাস্টদকাড: ৫৬৩০ 

উপদজিা: ব ির্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১৩৬৫ 

জনাি রর্াাঃ ইসর্াইি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ জবসর্ উবিন 

র্াতা: রর্াছাাঃ ইসদর্তারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৬-১১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০২র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: সরকার পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: যািাপুর/ ০৫নং 

ডাকঘর: যািাপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ সের 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১৩৬৬ 

জনাি রর্াাঃ ফারুক রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ র্াহাবুর রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ বফদরাজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-১২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০১র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: রর্না বর্বিপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ০২নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: রর্না 

রপাস্টদকাড: ৫৬৩০ 

উপদজিা: ব ির্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৩৬৭ 

জনাি র্বেনা আক্তার 

বপতা: আবুি হাদসর্ 

র্াতা: সুিতানা রাবজয়া 

জন্ম তাবরি: ১৮-০৫-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৮র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

প্রযদন: সুিতানা রাবজয়া 

গ্রার্: িাবহর  াপড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: রনিদকানা 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা 

রজিা: রনিদকানা। 

১৩৬৮ 

জনাি রর্াাঃ র্াজহারুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ রেদিায়ার রহাদসন 

র্াতা: অরুনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৭-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৬র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী।  

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: পূি ব রহিাবিয়ার 

ইউ:/ওয়াড ব: ৭নং কাবিকাপুর 

ডাকঘর: িহািগাবছয়অ 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৩৬৯ 

জনাি রর্াাঃ জাকাবরয়া 

বপতা: রর্াাঃ ইব্রাহীর্ মৃধা 

র্াতা: ফবরো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-০১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৯িছর  ০০র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: পূি ব রহিাবিয়ার 

ইউ:/ওয়াড ব: ৭নং কাবিকাপুর 

ডাকঘর: িহািগাবছয়া 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৩৭০ 

জনাি পপী রানী সরকার 

বপতা: পবরর্ি  ি সরকার 

র্াতা: অঞ্জিী রানী সরকার 

জন্ম তাবরি: ০৯-০২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ১১র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

গ্রার্: পঞ্চাননপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং বসংদহর িাংিা 

ডাকঘর: রনিদকানা 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা 

রজিা: রনিদকানা। 

গ্রার্: পঞ্চাননপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং বসংদহর িাংিা 

ডাকঘর: রনিদকানা 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা 

রজিা: রনিদকানা। 

১৩৭১ 

জনাি পবি আক্তার 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি হাোন 

র্াতা: িকুিা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৭ 

িয়স:  ২৩িছর  ০০র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

 

গ্রার্: আতকাপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: আর্তিা 

ডাকঘর: বুবড়ঝুবড় 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা সের 

রজিা: রনিদকানা।  

গ্রার্: আতকাপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: আর্তিা 

ডাকঘর: বুবড়ঝুবড় 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা সের 

রজিা: রনিদকানা।  

১৩৭২ 

জনাি মুক্তা আক্তার 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি রর্াতাবিি 

র্াতা: সবিনা আক্তার িানর্ 

জন্ম তাবরি: ০৮-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ২২বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

গ্রার্: পঞ্চাননপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং বসংদহর িাংিা 

ডাকঘর: রনিদকানা 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা 

রজিা: রনিদকানা। 

গ্রার্: পঞ্চাননপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং বসংদহর িাংিা 

ডাকঘর: রনিদকানা 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা 

রজিা: রনিদকানা। 

১৩৭৩ 

জনাি রর্াাঃ বসরাজুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ র্বজির রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ গুিজান রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২১-০৩-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ১০র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্:  ট্টপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রর্না/ ০৫নং 

ডাকঘর: রজাড়গাছ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৩১ 

উপদজিা: ব ির্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৩৭৪ 

জনাি বনলফার ইয়াসবর্ন 

বপতা: নয়ন বর্য়া 

র্াতা: িবিতা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-১০-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৩র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা।  

 

গ্রার্: ফবরেপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং বসংদহর িাংিা 

ডাকঘর: রনিদকানা 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা সের 

রজিা: রনিদকানা।  

গ্রার্: ফবরেপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং বসংদহর িাংিা 

ডাকঘর: রনিদকানা 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা সের 

রজিা: রনিদকানা।  

১৩৭৫ 

জনাি রর্াাঃ আনারুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ রেিওয়ার রহাদসন 

র্াতা: আদনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-১০-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৩র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্।  

 

প্রযদন: রর্াাঃ আবুি কািার্ 

(আজাে) 

বপএ টু এস এস (প্রবতরক্ষা) 

রেোি ব্রাঞ্চ 

িাংিাদেে পুবিে 

র্াবিিাগ, ঢাকা।  

গ্রার্: রর্না বর্বি পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রর্না/ ০২ 

ডাকঘর: রর্না 

রপাস্টদকাড: ৫৬৩০ 

উপদজিা: ব ির্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১৩৭৬ 

জনাি রর্াাঃ েবফকুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আফছার আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ রেফািী িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১১-১১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০২র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: পািনা।  

 

গ্রার্:  রপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: আর আতাইকুিা 

ডাকঘর: রোিািাবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬০১ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা।  

গ্রার্:  রপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: আর আতাইকুিা 

ডাকঘর: রোিািাবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬০১ 

উপদজিা: সাঁবর্থয়া 

রজিা: পািনা।  

১৩৭৭ 

জনাি রর্াাঃ রসাহাগ রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ ইসর্াইি রহাদসন 

র্াতা: ররদহনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৩-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ১০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ।  

প্রযদন: র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্চ অবফসার 

রকার্ ব নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ, ঢাকা। 

িাসা: ০৮৯-০৯০ 

গ্রার্: িারফািা 

ইউ:/ওয়াড ব: বিিােিাড়ী 

ডাকঘর: নাবজরপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৫০০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

১৩৭৮ 

জনাি িাবেজা তুি রকািরা 

বপতা: মৃত রসািায়র্ান আিী  

র্াতা: আফদরাজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৪িছর  ০১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ।  

 

িাবেজা তুি রকািরা 

প্রযদন: র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্চ অবফসার 

রকার্ ব নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ, ঢাকা। 

গ্রার্: রেঁতুবিয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রকািা 

ডাকঘর: রকািাহার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

১৩৭৯ 

জনাি নূরনিী ইসিার্ 

বপতা: আত্তাি রহাদসন 

র্াতা: পার ীন রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৭-১০-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৩র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

 

নুরনিী বসকোর 

প্রযদন: র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্চ অবফসার 

রকার্ ব নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ, ঢাকা। 

গ্রার্: িারফািা 

ইউ:/ওয়াড ব: বিিােিাড়ী 

ডাকঘর: নাবজরপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৫০০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ।  

১৩৮০ 

জনাি ইকিাি রহাদসন সবজি 

বপতা: রর্াাঃ োহ আির্ 

র্াতা: ইরানী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০৫-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৭র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

গ্রার্: আংগাবরয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: আংগাবরয়া/ ০২ নং 

ডাকঘর: আংগাবরয়া িির 

রপাস্টদকাড: ৮৬০২ 

উপদজিা: দুর্কী 

রজিা: পটুয়ািািী। 

গ্রার্: আংগাবরয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: আংগাবরয়া/ ০২ নং 

ডাকঘর: আংগাবরয়া িির 

রপাস্টদকাড: ৮৬০২ 

উপদজিা: দুর্কী 

রজিা: পটুয়ািািী। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৩৮১ 

জনাি রর্াাঃ োর্ছুজ্জার্ান 

বপতা: রর্াাঃ রুহুি আবর্ন 

র্াতা: োহানারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-১২-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০১র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

গ্রার্: জানজায়গীর 

ইউ:/ওয়াড ব: দূগ বাপুর/ ০৯ 

ডাকঘর:  বন্ডজান 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

গ্রার্: জানজায়গীর 

ইউ:/ওয়াড ব: দূগ বাপুর/ ০৯ 

ডাকঘর:  বন্ডজান 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

১৩৮২ 

জনাি রর্াাঃ েবরফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ জয়নাি আদিেীন 

র্াতা: রওেন আরা 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৪িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ।  

 

রর্াাঃ েবরফুি ইসিার্ 

প্রযদন: র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্চ অবফসার 

রকার্ ব নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ, ঢাকা। 

গ্রার্: র ািার পািো 

ইউ:/ওয়াড ব: রকািা 

ডাকঘর: রকািা হার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা:নওগাঁ।  

১৩৮৩ 

জনাি রর্াাঃ আতাউর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুস ছািার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ িাইিী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-০৭-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৬র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্।  

 

গ্রার্: র িাদকাপা 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৬ 

ডাকঘর: কুবড়গ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ সের 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

গ্রার্: র িাদকাপা 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৬ 

ডাকঘর: কুবড়গ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ সের 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

১৩৮৪ 

জনাি প্রেীপ রায় 

বপতা: অবিনাস রায় 

র্াতা: রো া রায় 

জন্ম তাবরি: ১০-০৯-১৯৯১ 

িয়স:  ১৮িছর  ০৩র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: মুন্সীগঞ্জ। 

িাসা: ৫১০, িাগানিাবড় 

গ্রার্: র্াবিিাগ, ররইিদগর্ 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩৬ 

ডাকঘর: োবিনগর 

রপাস্টদকাড: ১২১৭ 

উপদজিা: হাবতরবিি 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: িক্ষীবিিাস 

ইউ:/ওয়াড ব: রকয়াইন 

ডাকঘর: বেকারপুর 

রপাস্টদকাড: ১৫৪০ 

উপদজিা: বসরাজবেিান 

রজিা: মুন্সীগঞ্জ। 

১৩৮৫ 

জনাি রর্াাঃ ইবক্তজা হাসান 

বপতা: রর্াাঃ োহজাহান বর্য়া 

র্াতা: রাবেো পার ীন 

জন্ম তাবরি: ০৭-১১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

িাসা: ৩১৯ 

গ্রার্: রসনহাটি (র্সবজেপাড়া) 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং রসনহাটি/০৮ 

ডাকঘর: রসনহাটি 

রপাস্টদকাড: ৯২২২ 

উপদজিা: বেঘবিয়া 

রজিা: খুিনা। 

িাসা: ৩১৯ 

গ্রার্: রসনহাটি (র্সবজেপাড়া) 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং রসনহাটি/০৮ 

ডাকঘর: রসনহাটি 

রপাস্টদকাড: ৯২২২ 

উপদজিা: বেঘবিয়া 

রজিা: খুিনা। 

১৩৮৬ 

জনাি রর্াাঃ আবু রায়হান 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুস সবুর আি 

আজাে 

র্াতা: ররাদকয়া আজাে 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০০র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্:  কদগাবিিপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ঘুড়কা 

ডাকঘর: ঘুড়কা 

রপাস্টদকাড: ৬৭২০ 

উপদজিা: রায়গঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্:  কদগাবিিপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ঘুড়কা 

ডাকঘর: ঘুড়কা 

রপাস্টদকাড: ৬৭২০ 

উপদজিা: রায়গঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৩৮৭ 

জনাি রর্াাঃ আি আবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ আফছার আিী প্রাং 

র্াতা: রর্াছাাঃ আদির্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৬-০২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ১১র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

িাসা: আফছার ব িা 

গ্রার্: আর্রুি িাড়ী গড়ডাঙ্গী 

ইউ:/ওয়াড ব: ৯নং োদর্ােরপুর 

ডাকঘর: িেরগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৩০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর।  

িাসা: আফছার ব িা 

গ্রার্: আর্রুি িাড়ী গড়ডাঙ্গী 

ইউ:/ওয়াড ব: ৯নং োদর্ােরপুর 

ডাকঘর: িেরগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৩০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৩৮৮ 

জনাি বনবে আক্তার 

বপতা: আব্দুি র্বজে রর্াল্লা 

র্াতা: জবরনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১১-০৯-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৪র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: র্াগুরা। 

প্রযদন: রর্াাঃ নাজমুি রহাসাইন 

রর্ৌি ীিাজার পল্লী বিদুযৎ সবর্বত 

ইউ:/ওয়াড ব: শ্রীর্ঙ্গি 

ডাকঘর: শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার।  

প্রযদন: রর্াাঃ নাজমুি রহাসাইন 

গ্রার্: িেনপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ২নং আর্িসার 

ডাকঘর: িাঙ্গিিাঁধ 

রপাস্টদকাড: ৭৬১১ 

উপদজিা: শ্রীপুর 

রজিা: র্াগুরা। 

১৩৮৯ 

জনাি মুহাাঃ ওর্র ফারুক 

বপতা: মুহাাঃ আব্দুর রবেে 

র্াতা: মুসাাঃ হাফসা 

জন্ম তাবরি: ৩১-০১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

িাসা: ৭৮৪ 

গ্রার্: রহাগিা 

ইউ:/ওয়াড ব: রগার্স্তাপুর 

ডাকঘর: রগার্স্তাপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৩২১ 

উপদজিা: রগার্স্তাপুর 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

িাসা: ৭৮৪ 

গ্রার্: রহাগিা 

ইউ:/ওয়াড ব: রগার্স্তাপুর 

ডাকঘর: রগার্স্তাপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৩২১ 

উপদজিা: রগার্স্তাপুর 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

১৩৯০ 

জনাি রিাকর্ান কবির 

বপতা: রগািাপ রহাদসন 

র্াতা: ছফুরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৯-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৩র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

গ্রার্: উত্তর িাও বন্ড 

(র্াস্টারপাড়া) 

ইউ:/ওয়াড ব: ১০নং র্ধুপুর 

ডাকঘর: কাজীরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৩০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর।  

গ্রার্: উত্তর িাও বন্ড 

(র্াস্টারপাড়া) 

ইউ:/ওয়াড ব: ১০নং র্ধুপুর 

ডাকঘর: কাজীরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৩০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর।  

১৩৯১ 

জনাি রর্াাঃ আি আবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ আফছার আিী ভইয়া 

র্াতা: রওেন আরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২২-১১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০২র্াস  ০৮বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: ১২/২, ৫নং রিন 

গ্রার্: পূি ব িাসাদিা 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৫নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: িাসাদিা 

রপাস্টদকাড: ১২১৪ 

উপদজিা: সবুজিাগ 

রজিা: ঢাকা।  

িাসা: ভইয়া িাড়ী 

গ্রার্: র্েন বা 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩নং রিতাগী 

সানবকপুর  

ডাকঘর: িড় রগাপািেী 

রপাস্টদকাড: ৮৬৩০ 

উপদজিা: েেবর্না 

রজিা: পটুয়ািািী।  

১৩৯২ 

জনাি রর্াদর্না িাতুন 

বপতা: রর্াাঃ রবহজ উবিন 

র্াতা: আদিয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৫-০২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ১১র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর 

সহকাবর রিঞ্জ অবফসার 

রকার্ ব নং- ১১এ 

িাংিাদেে সুবপ্রর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ 

ঢাকা-১০০০। 

 

গ্রার্: গুবধিাড়ী 

ইউ:/ওয়াড ব: সকজুরী 

ডাকঘর: জাবর্রতা 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭২ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৩৯৩ 

জনাি রর্াাঃ জাবহদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ হাদতর্ আিী 

র্াতা: র্দনায়ারা 

জন্ম তাবরি: ০৩-০৩-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ১০র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর 

সহকাবর রিঞ্জ অবফসার 

রকার্ ব নং- ১১এ 

িাংিাদেে সুবপ্রর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ 

ঢাকা-১০০০। 

 

গ্রার্: জাবর্রতা 

ইউ:/ওয়াড ব: রপারজানা 

ডাকঘর: জাবর্রতা 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭২ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৩৯৪ 

জনাি ধ্রুি  ি ির্ বন 

বপতা: নদরে  ি ির্ বন 

র্াতা: রীনা রানী 

জন্ম তাবরি: ১১-০২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ১১র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

প্রযদন: র্হানি ির্ বন 

ব্যবক্তগত কর্ বকতবা 

িাংিাদেে সরকাবর কর্ ব কবর্েন 

সব িািয় 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

িাসা: ৩৪ 

গ্রার্: পূি ব শুিান পুকুরী 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৩নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: বড-হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫১০০ 

উপদজিা: ঠাকুরগাঁও সের 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৩৯৫ 

জনাি রর্াাঃ আবু রায়হান বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি ওয়াদহে 

র্াতা: রর্ছাাঃ ছার্ছুোহার রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-১২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০১র্াস  ০৭বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

 

গ্রার্: িাদগরিাড়ী ( কপাড়া) 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং কুদর্েপুর/ ০৯ 

ডাকঘর: িাগদুয়ার 

রপাস্টদকাড: ৫৪৭০ 

উপদজিা: পীরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর। 

গ্রার্: িাদগরিাড়ী ( কপাড়া) 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং কুদর্েপুর/ ০৯ 

ডাকঘর: িাগদুয়ার 

রপাস্টদকাড: ৫৪৭০ 

উপদজিা: পীরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর। 

১৩৯৬ 

জনাি রর্াাঃ র্বজবুি হক 

বপতা: রর্াাঃ মুনসাে আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ রাবিয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১০-০২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১০র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: চুয়াডাঙ্গ। 

 

গ্রার্: ডাউবক (হাবজপাড়া) 

ইউ:/ওয়াড ব: ৯নং ডাউবক ইউবপ 

ডাকঘর: ডাউবক রিিগাবছ 

রপাস্টদকাড: ৭২১০ 

উপদজিা: আির্ডাঙ্গা 

রজিা: চুয়াডাঙ্গ। 

গ্রার্: ডাউবক (হাবজপাড়া) 

ইউ:/ওয়াড ব: ৯নং ডাউবক ইউবপ 

ডাকঘর: ডাউবক রিিগাবছ 

রপাস্টদকাড: ৭২১০ 

উপদজিা: আির্ডাঙ্গা 

রজিা: চুয়াডাঙ্গ। 

১৩৯৭ 

জনাি রজযাবতর্ বয় রায় 

বপতা: বিকাে  ি 

র্াতা: র্ায়া রানী 

জন্ম তাবরি: ০৫-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড়। 

 

প্রযদন: র্হানি ির্ বন 

ব্যবক্তগত কর্ বকতবা 

িাংিাদেে সরকাবর কর্ ব কবর্েন 

সব িািয় 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

গ্রার্: রাধানগর 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৬নং 

ডাকঘর: রাধানগর 

রপাস্টদকাড: ৫০৪০ 

উপদজিা: আদর্ায়ারী 

রজিা: পঞ্চগড়। 

১৩৯৮ 

জনাি হরিাি  ি সরকার 

বপতা: অর্ি  ি সরকার 

র্াতা: রো া রানী 

জন্ম তাবরি: ০৩-০২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ১১র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: ৯৮/৩, র্ধ্যপাইকপাড়া 

গ্রার্: র্ধ্য পাইকপাড়া, পাবনর 

পাদম্পর গবি 

ইউ:/ওয়াড ব: ১১নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: বর্রপুর-২ 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: বর্রপুর-২ 

রজিা: ঢাকা। 

রহাবডং নং-১ 

গ্রার্: িাসন্ডা 

ইউ:/ওয়াড ব: ৬নং র্বজেিাড়ীয়া 

ডাকঘর:  য়াং 

রপাস্টদকাড: ৮৬১০ 

উপদজিা: বর্জবাগঞ্জ 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৩৯৯ 

জনাি বিপ্লি কুর্ার রায় 

বপতা: প্রফুল্ল কুর্ার রায় 

র্াতা: পুষ্প রানী রায় 

জন্ম তাবরি: ১৫-১১-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০২র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড়। 

 

প্রযদন: র্হানি ির্ বন 

ব্যবক্তগত কর্ বকতবা 

িাংিাদেে সরকাবর কর্ ব কবর্েন 

সব িািয় 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

গ্রার্: র্াগুড়া কাদিশ্বর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৯নং র্াগুড়া 

ডাকঘর: আর্িাহার 

রপাস্টদকাড: ৫০৪১ 

উপদজিা: পঞ্চগড় 

রজিা: পঞ্চগড়। 

১৪০০ 

জনাি রর্ৌসুর্ী িাতুন 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি র্বতন 

র্াতা: র্ন্নুজান রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৫-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৮র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার 

৯৫/২, পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: আপুয়ারিাতা 

ইউ:/ওয়াড ব: পান্ডুি 

ডাকঘর: পান্ডুি 

রপাস্টদকাড: ৫৬০১ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১৪০১ 

জনাি রর্াাঃ র্াসুর্ োহবরয়ার 

বপতা:  

র্াতা:  

জন্ম তাবরি: ১২-০২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ১০র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার 

৯৫/২, পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা: র্াউন িহাি গাবছয়া 

গ্রার্: ২নং িাধঘার্ 

ডাকঘর: পটুয়ািািী 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী সের 

রজিা: পটুয়ািািী।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৪০২ 

জনাি রর্াাঃ রুহুি আবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি কাদের 

বেকোর 

র্াতা: কবহনুর রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৬-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৭র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

বে মুন কর্াবে বয়াি ইনবস্টটিউর্ 

৯৩/১, এ সরোর কর্দপ্লক্স 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা: কাদের্ বেকোর িাড়ী 

গ্রার্: বিিবিিাস 

ইউ:/ওয়াড ব: িাউফি/ ৬নং 

ডাকঘর: বিিবিিাস 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৪০৩ 

জনাি রর্াাঃ রাবিউি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ রুস্তর্ আিী 

র্াতা: রর্াসাাঃ সাবহো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৪-১১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০২র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার।  

গ্রার্: বেিনগর 

ইউ:/ওয়াড ব: ২নং ঈশ্বরেী  

ডাকঘর: রগৌরীপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৬২০ 

উপদজিা: িািপুর 

রজিা: নাদর্ার।  

গ্রার্: বেিনগর 

ইউ:/ওয়াড ব: ২নং ঈশ্বরেী  

ডাকঘর: রগৌরীপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৬২০ 

উপদজিা: িািপুর 

রজিা: নাদর্ার।  

১৪০৪ 

জনাি রর্াাঃ ইবদ্রস আিী 

বপতা: রর্াাঃ োহজাহান আিী 

র্াতা: োহনাজ িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০৭-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৬র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

প্রযদন: রর্াাঃ আব্দুি র্বতন 

বস আই বড অবফস 

নতুন  িন (৩য় তিা) 

কক্ষ নং- ৩১০ 

িাংিাদেে পুবিে 

র্াবিিাগ, ঢাকা।  

িাসা: ৮২ 

গ্রার্: গুবধিাড়ী 

ইউ:/ওয়াড ব: সকজরী/ ৭নং 

ডাকঘর: জাবর্রতা 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭২ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ 

১৪০৫ 

জনাি রর্াাঃ আবতকুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ োহজাহান আিী 

র্াতা: িাবক রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৭-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৬র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

রহাবডং নং: ৮২৩ 

গ্রার্: িাহুকা 

ইউ:/ওয়াড ব: ১নং রতনকাবি 

ডাকঘর: িাহুকা 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

রহাবডং নং: ৮২৩ 

গ্রার্: িাহুকা 

ইউ:/ওয়াড ব: ১নং রতনকাবি 

ডাকঘর: িাহুকা 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৪০৬ 

জনাি রর্াাঃ র্াসুে রানা 

বপতা: রর্াাঃ রগািার্ রর্াস্তফা 

সরোর 

র্াতা: র্াদজো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৫-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৮র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার 

৯৫/২, পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা:  কদোর্ােী 

গ্রার্:  কদোর্ােী 

ইউ:/ওয়াড ব:  ালূকগাছী 

ডাকঘর: র্িনপুর 

রপাস্টদকাড: ৬২৬০ 

উপদজিা: পুঠিয়া 

রজিা: রাজোহী। 

১৪০৭ 

জনাি রর্াাঃ ওিী উল্লাহ 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ ওয়াদজর্ 

র্াতা: জাহানারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৬-১২-১৯৯২ 

িয়স:  িছর  র্াস  বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: রাজাপুর 

ইউ:/ওয়াড ব:  

ডাকঘর: রাজাপুর 

রপাস্টদকাড: ৮৬২২ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী।  

১৪০৮ 

জনাি রর্াাঃ আবু েরীফ 

বপতা: রর্াাঃ সািাওয়াত রহাদসন 

র্াতা: বনলূফা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৮৯ 

িয়স:  ৩১িছর  ০০র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

বে মুন কর্াবে বয়াি ইনবস্টটিউর্ 

৯৩/১-এ-সরোর কর্দপ্লক্স 

পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও 

তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

রর্াাঃ সািাওয়াত রহাদসন 

গ্রার্: বকসার্ত িানু 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩নং র্থানাহার্/ ০২ 

ডাকঘর: িািািাবিহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৩০ 

উপদজিা: ব ির্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৪০৯ 

জনাি বজ, এর্, ইর্রান হুসাইন 

বপতা: বজ, এর্, র্কবুি হুসাইন 

র্াতা: সুবফয়া র্কবুি  

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৪িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: খুিনা।  

িাসা: বি-১০৩/৫ 

গ্রার্: এবজবি কদিানী 

ইউ:/ওয়াড ব: ১০নং 

ডাকঘর: বজবপও 

রপাস্টদকাড: ১০০০ 

উপদজিা: র্বতবিি 

রজিা: ঢাকা।  

গ্রার্:  িনীর্হি 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৬নং 

ডাকঘর:  িনীর্হি 

রপাস্টদকাড: ৯২২১ 

উপদজিা: বেঘবিয়া 

রজিা: খুিনা। 

১৪১০ 

জনাি রর্াাঃ আি আবর্ন রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি িারী 

র্াতা: আকবির্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২২-০১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৯িছর  ০র্াস  ০৮বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

জি রকয়ার 

২৩৬, হাবির্া ম্যানেন 

তািতিা, আগারগাঁও 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা: িিকার িাড়ী 

গ্রার্:  কর্দনাহরপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: নিকা 

ডাকঘর: রবেোিাে 

রপাস্টদকাড: ৬৭০২ 

উপদজিা: রায়গঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ 

১৪১১ 

জনাি আ ন র্ ফারজানা (কবি) 

বপতা: ইব্রাহীর্ িবিি 

র্াতা: মুবে বো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৩-১০-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০২র্াস  ০৮বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: রুবহিী 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫নং ইর্াইি 

ডাকঘর: সেদির কািা 

রপাস্টদকাড: ২২০৫ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর। 

১৪১২ 

জনাি রর্াাঃ জাবিে রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আবুি রহাদসন 

র্াতা: জয়নি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-১২-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০১র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি। 

িাসা: ৫০৬ 

গ্রার্: ঘার্ািী 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৯ 

ডাকঘর: ভয়াপুর 

রপাস্টদকাড: ১৯৬০ 

উপদজিা: ভয়াপুর 

রজিা: র্াংগাইি। 

িাসা: ৫০৬ 

গ্রার্: ঘার্ািী 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৯ 

ডাকঘর: ভয়াপুর 

রপাস্টদকাড: ১৯৬০ 

উপদজিা: ভয়াপুর 

রজিা: র্াংগাইি। 

১৪১৩ 

জনাি রর্াাঃ ইবিয়াস 

বপতা: আর্ছার আিী 

র্াতা: ফাদতর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর।  

 

গ্রার্: র্গার র 

ইউ:/ওয়াড ব: ১০নং িাউগড়া 

ডাকঘর: িাউগড়া 

রপাস্টদকাড: ২০১২ 

উপদজিা: রর্িািহ 

রজিা: জার্ািপুর। 

গ্রার্: র্গার র 

ইউ:/ওয়াড ব: ১০নং িাউগড়া 

ডাকঘর: িাউগড়া 

রপাস্টদকাড: ২০১২ 

উপদজিা: রর্িািহ 

রজিা: জার্ািপুর। 

১৪১৪ 

জনাি রির্ন বর্য়া 

বপতা: রবফকুি ইসিার্ 

র্াতা: িা িী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-০৬-১৯৯৭ 

িয়স:  িছর  র্াস  বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

 

গ্রার্: পাকরুি 

ইউ:/ওয়াড ব: রতঘবরয়া 

ডাকঘর: রতঘবরয়া 

রপাস্টদকাড: ২০১০ 

উপদজিা: র্াোরগঞ্জ 

রজিা: জার্ািপুর।  

গ্রার্: পাকরুি 

ইউ:/ওয়াড ব: রতঘবরয়া 

ডাকঘর: রতঘবরয়া 

রপাস্টদকাড: ২০১০ 

উপদজিা: র্াোরগঞ্জ 

রজিা: জার্ািপুর।  

১৪১৫ 

জনাি রর্াাঃ সাের্ান আহদর্ে 

বসয়ার্ 

বপতা: রর্াাঃ কার্াি রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ নাসরীন আকতার 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-২০০২ 

িয়স:  ১৮িছর  ০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড়। 

 

িাসা: ২৪৩২ 

গ্রার্: আেদকানা 

ইউ:/ওয়াড ব: েবক্ষণ িান/ ৪৯ 

ডাকঘর: হজ্জ্বকযাম্প 

রপাস্টদকাড: ১২৩০ 

উপদজিা: েবক্ষণিান 

রজিা: ঢাকা।  

গ্রার্: আরাজী  াদর্শ্বরী 

ইউ:: ৫নং িিরার্পুর 

ডাকঘর: আরজী র্ন্ডি 

রপাস্টদকাড: ৫০১০ 

উপদজিা: আদর্ায়ারী 

রজিা: পঞ্চগড়। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৪১৬ 

জনাি রর্াাঃ রিিাি রহাদসন 

বপতা: আব্দুর রাজ্জাক িান 

র্াতা: োবহো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৯ 

িয়স:  ২১িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: কািারাজা 

ইউ:/ওয়াড ব: ব কবনকািী 

ডাকঘর: কািারাজা 

রপাস্টদকাড: ৮৬৪০ 

উপদজিা: গিাব পা 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৪১৭ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুর রউফ 

বপতা: রর্াাঃ রতাফাজ্জি রহাদসন 

র্াতা: ররৌফুন রনছা 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: জয়পুরহার্। 

িাসা: রঊফ ব িা 

গ্রার্: কবিংগা 

ইউ:/ওয়াড ব: িড়াইি 

ডাকঘর: বহিা কসিা 

রপাস্টদকাড: ৫৯২০ 

উপদজিা: রক্ষতিাি 

রজিা: জয়পুরহার্। 

িাসা: রঊফ ব িা 

গ্রার্: কবিংগা 

ইউ:/ওয়াড ব: িড়াইি 

ডাকঘর: বহিা কসিা 

রপাস্টদকাড: ৫৯২০ 

উপদজিা: রক্ষতিাি 

রজিা: জয়পুরহার্। 

১৪১৮ 

জনাি রর্াাঃ ররজাউি কবরর্ 

বপতা: রর্াাঃ কাঙ্গাি রহাদসন 

র্াতা: র্বজবনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৭-০৬-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৬র্াস  ০৩বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: ৩৭/৩/এ, ইস্কার্ন গাদডন 

গ্রার্: িড় র্গিাজার 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩৫নং 

ডাকঘর: োবিনগর 

রপাস্টদকাড: ১২১৭ 

উপদজিা: রর্না 

রজিা: ঢাকা।  

িাসা: রেিিাড়ী 

গ্রার্: িাউগান 

ইউ:/ওয়াড ব: রাজাপুর 

ডাকঘর: রাজাপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪২ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৪১৯ 

জনাি আির্ বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ রবিউল্লাহ 

র্াতা: রর্াসাাঃ ররাকসানা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৯-১১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০২র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: মুন্সীগঞ্জ। 

 

গ্রার্: রর্কপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: িাউবেয়া 

ডাকঘর: িাউবেয়া 

রপাস্টদকাড: ১৫১০ 

উপদজিা: গজাবরয়া 

রজিা: মুন্সীগঞ্জ। 

গ্রার্: রর্কপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: িাউবেয়া 

ডাকঘর: িাউবেয়া 

রপাস্টদকাড: ১৫১০ 

উপদজিা: গজাবরয়া 

রজিা: মুন্সীগঞ্জ। 

১৪২০ 

জনাি রর্াাঃ আি-আবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ িারী 

র্াতা: রফরদেৌসী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৪-০৩-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ১০র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি। 

 

গ্রার্: র্াউবরয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: পাইস্কা 

ডাকঘর:  াতকুড়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৯৭ 

উপদজিা: ধনিাড়ী 

রজিা: র্াংগাইি। 

গ্রার্: র্াউবরয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: পাইস্কা 

ডাকঘর:  াতকুড়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৯৭ 

উপদজিা: ধনিাড়ী 

রজিা: র্াংগাইি। 

১৪২১ 

জনাি োর্ীর্ রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ রসকািার আিী 

র্াতা: হাবির্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৯-০৮-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৫র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি। 

 

গ্রার্: পাঁ নিািী 

ইউ:/ওয়াড ব: িীরতারা 

ডাকঘর: কুঠির হার্ 

রপাস্টদকাড: ২০৫০ 

উপদজিা: ধনিাড়ী 

রজিা: র্াঙ্গাইি।  

গ্রার্: পাঁ নিািী 

ইউ:/ওয়াড ব: িীরতারা 

ডাকঘর: কুঠির হার্ 

রপাস্টদকাড: ২০৫০ 

উপদজিা: ধনিাড়ী 

রজিা: র্াঙ্গাইি।  

১৪২২ 

জনাি রর্াাঃ সাবির রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ রর্াোদরফ রহাদসন 

র্াতা: রর্াসাাঃ রাবজয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০৩-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ১০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী।  

িাসা: ৯৫/২, ঢাকা িহু াষী 

সাঁর্বিবপ র্বনং রসন্টার 

গ্রার্: পবির্ কাফরুি 

ইউ:/ওয়াড ব: তািতিা 

ডাকঘর: আগারগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২০৭ 

উপদজিা: রর্াহাম্মেপুর 

রজিা: ঢাকা।  

প্রযদন: রর্াোদরফ রহাদসন 

গ্রার্: িাসন্ডা 

ইউ:/ওয়াড ব: র্বজেিাড়ীয়া 

ডাকঘর:  য়াং 

রপাস্টদকাড: ৮৬১০ 

উপদজিা: বর্জবাগঞ্জ 

রজিা: পটুয়ািািী। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৪২৩ 

জনাি রর্াাঃ সাইদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আির্গীর রহাসাইন 

র্াতা: রাবজয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-১২-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০১র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

গ্রার্: িবিোিািী 

ইউ:/ওয়াড ব: িেরপুর 

ডাকঘর: ওয়াদয়জািাে 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী সের 

রজিা: পটুয়ািািী। 

গ্রার্: িবিোিািী 

ইউ:/ওয়াড ব: িেরপুর 

ডাকঘর: ওয়াদয়জািাে 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী সের 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৪২৪ 

জনাি রর্াাঃ রসবির্ ররজা 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

র্াতা: রর্াছাাঃ সার্ছুন নাহার 

জন্ম তাবরি: ০৭-১২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০১র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

িাসা:  াংিা 

গ্রার্:  াংিা 

ইউ:/ওয়াড ব: িেিগাছী 

ডাকঘর: িেিগাছী 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

িাসা:  াংিা 

গ্রার্:  াংিা 

ইউ:/ওয়াড ব: িেিগাছী 

ডাকঘর: িেিগাছী 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

১৪২৫ 

জনাি োর্ীর্ হাওিাোর 

বপতা: আিদুি রর্াতাদিি 

হাওিাোর 

র্াতা: লৎফুদেছা 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৪িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

গ্রার্: িাউকাঠী 

ইউ:/ওয়াড ব: িাউকাঠী 

ডাকঘর: িাউকাঠী 

রপাস্টদকাড: ৮৬০১ 

উপদজিা: পটুয়ািািী 

রজিা: পটুয়ািািী।  

গ্রার্: িাউকাঠী 

ইউ:/ওয়াড ব: িাউকাঠী 

ডাকঘর: িাউকাঠী 

রপাস্টদকাড: ৮৬০১ 

উপদজিা: পটুয়ািািী 

রজিা: পটুয়ািািী।  

১৪২৬ 

জনাি রর্াাঃ েবরফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আবুি কাদের্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ সদিজান বিবি 

জন্ম তাবরি: ২৫-১০-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৩র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

িাসা: ৩৬৯/১০, সার্সুি হক 

হাউজ, রেঁদতর্ িাঁ  

ইউ:/ওয়াড ব: রাজোহী বসটি ক: 

ডাকঘর: বজবপও 

রপাস্টদকাড: ৬০০০ 

উপদজিা: রিায়াবিয়া 

রজিা: রাজোহী।  

গ্রার্: িািপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ১০নং র্াবড়য়া 

ডাকঘর: কার্ারিাবড় 

রপাস্টদকাড: ৬৫৯৬ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 

১৪২৭ 

জনাি আক্তারুজ্জার্ান 

বপতা: রর্াাঃ আবর্নুর রহর্ান 

র্াতা: আয়ো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৬-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৭র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি। 

 

গ্রার্: কাঁঠাবিয়া িাড়ী, উত্তরপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: িীরতারা 

ডাকঘর: িীর কের্তিী 

রপাস্টদকাড: ১৯৯৭ 

উপদজিা: ধনিাড়ী 

রজিা: র্াঙ্গাইি।  

গ্রার্: কাঁঠাবিয়া িাড়ী, উত্তরপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: িীরতারা 

ডাকঘর: িীর কের্তিী 

রপাস্টদকাড: ১৯৯৭ 

উপদজিা: ধনিাড়ী 

রজিা: র্াঙ্গাইি।  

১৪২৮ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ র্ন্টু বর্য়া 

র্াতা: রওেন আরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৮িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর।  

িাসা: মৃধা পাড়া 

গ্রার্: রার্ িপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫নং রজাড়িািী 

ডাকঘর: বেঘিকাবি 

রপাস্টদকাড: ২০৫১ 

উপদজিা: র্াোরগঞ্জ 

রজিা: জার্ািপুর। 

িাসা: মৃধা পাড়া 

গ্রার্: রার্ িপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫নং রজাড়িািী 

ডাকঘর: বেঘিকাবি 

রপাস্টদকাড: ২০৫১ 

উপদজিা: র্াোরগঞ্জ 

রজিা: জার্ািপুর। 

১৪২৯ 

জনাি আি-আবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ আক্কাছ আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ জহুরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-০৭-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৪র্াস  ১৭বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর।  

 

গ্রার্:  াটি গজাবরয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং তুিেীর র 

ডাকঘর: রর্বির  র 

রপাস্টদকাড: ২০০১ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর।  

গ্রার্:  াটি গজাবরয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং তুিেীর র 

ডাকঘর: রর্বির  র 

রপাস্টদকাড: ২০০১ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৪৩০ 

জনাি রর্াাঃ অবনক আহদম্মে 

বপতা: রর্াাঃ রগািার্ রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ রজসবর্ন আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০১-০৪-২০০১ 

িয়স:  ১৮িছর  ০৯র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

 

গ্রার্: রজহািা 

ইউ:/ওয়াড ব: ৭নং রজহািা/ ০১ 

ডাকঘর: মুবন্সগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৭২০১ 

উপদজিা: আির্ডাঙ্গা 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

গ্রার্: রজহািা 

ইউ:/ওয়াড ব: ৭নং রজহািা/ ০১ 

ডাকঘর: মুবন্সগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৭২০১ 

উপদজিা: আির্ডাঙ্গা 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

১৪৩১ 

জনাি রর্াাঃ সসয়ে আির্ 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি িবতফ 

র্াতা: সবুরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১১র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

 

গ্রার্:  াদড়াি র্হতপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২নং  াদড়াি 

ডাকঘর: রিা ািাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৫১৪১ 

উপদজিা: িাবিয়াডাঙ্গী 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

গ্রার্:  াদড়াি র্হতপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২নং  াদড়াি 

ডাকঘর: রিা ািাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৫১৪১ 

উপদজিা: িাবিয়াডাঙ্গী 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

১৪৩২ 

জনাি রহাসদনয়ারা িাতুন 

বপতা: রর্াাঃ রগািার্ রর্াস্তফা 

সরোর 

র্াতা: সাদজো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৩-২০০১ 

িয়স:  ১৮িছর  ১০র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার 

গ্রার্: পবির্ কাফরুি 

ইউ:/ওয়াড ব: তািতিা 

ডাকঘর: আগারগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২০৭ 

উপদজিা: রর্াহাম্মেপুর 

রজিা: ঢাকা।  

িাসা:  কদোর্ােী 

গ্রার্:  কদোর্ােী 

ইউ:/ওয়াড ব:  ালকগাছী 

ডাকঘর: নিনপুর 

রপাস্টদকাড: ৬২৬০ 

উপদজিা: পুঠিয়া 

রজিা: রাজোহী।  

১৪৩৩ 

জনাি আসাদুজ্জার্ান 

বপতা: আব্দুি র্াদিক 

র্াতা: আদনছা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১১-০৩-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ১০র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

িাসা: কাগজপুকুর 

গ্রার্: কাগজপুকুর 

ইউ:/ওয়াড ব: রিনাদপাি 

ডাকঘর: রিনাদপাি 

রপাস্টদকাড: ৭৪৩১ 

উপদজিা: োে বা 

রজিা: যদোর। 

িাসা: কাগজপুকুর 

গ্রার্: কাগজপুকুর 

ইউ:/ওয়াড ব: রিনাদপাি 

ডাকঘর: রিনাদপাি 

রপাস্টদকাড: ৭৪৩১ 

উপদজিা: োে বা 

রজিা: যদোর। 

১৪৩৪ 

জনাি রর্াাঃ সুর্ন ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ র্নসুর আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ সুবর্ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৮-০৭-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৬র্াস  ১৩বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড়। 

 

গ্রার্: উত্তর বর্ঠাপুকুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ০১নং 

ডাকঘর: পঞ্চগড় 

রপাস্টদকাড: ৫০০০ 

উপদজিা: পঞ্চগড় সের 

রজিা: পঞ্চগড়। 

গ্রার্: উত্তর বর্ঠাপুকুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ০১নং 

ডাকঘর: পঞ্চগড় 

রপাস্টদকাড: ৫০০০ 

উপদজিা: পঞ্চগড় সের 

রজিা: পঞ্চগড়। 

১৪৩৫ 

জনাি রর্াাঃ সবুজ আিী 

বপতা: রর্াাঃ োহ আির্ 

র্াতা: কুিসুর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৮-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৪র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

 

গ্রার্: রগাগর 

ইউ:/ওয়াড ব:৪নং রিদহম্বা ইউবপ  

ডাকঘর: রগাগর িাজার 

রপাস্টদকাড: ৫১১০ 

উপদজিা: রানীেংককি 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

গ্রার্: রগাগর 

ইউ:/ওয়াড ব:৪নং রিদহম্বা ইউবপ  

ডাকঘর: রগাগর িাজার 

রপাস্টদকাড: ৫১১০ 

উপদজিা: রানীেংককি 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

১৪৩৬ 

জনাি আবু হাবনফ 

বপতা: ফজলি কবরর্ 

র্াতা: নূি নাহার রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৬-১০-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০১র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

গ্রার্: নওহাি 

ইউ:/ওয়াড ব: ০১ 

ডাকঘর: রর্াহনগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ২৪৪৬ 

উপদজিা: রর্াহনগঞ্জ 

রজিা: রনিদকানা। 

গ্রার্: নওহাি 

ইউ:/ওয়াড ব: ০১ 

ডাকঘর: রর্াহনগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ২৪৪৬ 

উপদজিা: রর্াহনগঞ্জ 

রজিা: রনিদকানা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৪৩৭ 

জনাি ররের্া িাতুন 

বপতা: রর্াাঃ আজাহার রহাদসন 

র্াতা: নাবসর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০৪-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৮র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: খুিনা।  

জি রকয়ার 

২৩৬ হাবির্ ম্যানসন, ২য় তিা 

আগারগাঁও, তািতিা, 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

 

িাসা: ও-৯, পুরাতন কদিানী 

হাউবজং িাজার,  

ইউ:/ওয়াড ব: ১২ 

ডাকঘর: মুজগুবে 

রপাস্টদকাড: বজবপও ৯০০০ 

উপদজিা: িাবিেপুর 

রজিা: খুিনা।  

১৪৩৮ 

জনাি নুর-ই আির্ 

বপতা: আাঃ রি রর্াল্লা 

র্াতা: নাবসর্া 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৮-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৫র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর। 

িাসা: ১৩২, আ: রি রর্াল্লা 

গ্রার্: রর্াল্লাকাবি 

ইউ:/ওয়াড ব: পাদির  রহার্ 

ডাকঘর: পাদির  রহার্ 

রপাস্টদকাড: ৮০১০ 

উপদজিা: জাবজরা 

রজিা: েরীয়তপুর।  

িাসা: ১৩২, আ: রি রর্াল্লা 

গ্রার্: রর্াল্লাকাবি 

ইউ:/ওয়াড ব: পাদির  রহার্ 

ডাকঘর: পাদির  রহার্ 

রপাস্টদকাড: ৮০১০ 

উপদজিা: জাবজরা 

রজিা: েরীয়তপুর।  

১৪৩৯ 

জনাি সজি বিশ্বাস 

বপতা: র্ন্টু বিশ্বাস 

র্াতা: জুবতকা বিশ্বাস 

জন্ম তাবরি: ১৭-০৩-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ১০র্াস  ১৩বেন 

বনজ রজিা: র্াগুরা। 

 

গ্রার্: রাজপার্ 

ইউ:/ওয়াড ব: রাজাপুর 

ডাকঘর: রাজিনগ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৭৬৩২ 

উপদজিা: র্হম্মেপুর 

রজিা: র্াগুরা। 

গ্রার্: রাজপার্ 

ইউ:/ওয়াড ব: রাজাপুর 

ডাকঘর: রাজিনগ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৭৬৩২ 

উপদজিা: র্হম্মেপুর 

রজিা: র্াগুরা। 

১৪৪০ 

জনাি রর্াাঃ র্নজুরুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ নুরুজ্জার্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্বজবনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৮িছর  ০০র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: রিটুিাড়ী 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫নং িািাপাড়া/০৪ 

ডাকঘর: কাউবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর। 

১৪৪১ 

জনাি র্াহবুি আির্ 

বপতা: হযরত আিী 

র্াতা: আয়ো িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৮িছর  ০০র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: রেৌিতপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: রেৌিতপুর 

ডাকঘর: রেৌিতপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪০ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: রেৌিতপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: রেৌিতপুর 

ডাকঘর: রেৌিতপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪০ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৪৪২ 

জনাি রর্াাঃ সবুজ বর্য়া 

বপতা:  

র্াতা:  

জন্ম তাবরি: ০১-১১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০২র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: জবিি ব িা 

গ্রার্: কাবত্তবক (বকোর্ত) 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৮ 

ডাকঘর: বনউ সাদহিগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৫৪০০ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর। 

১৪৪৩ 

জনাি রর্াাঃ বরয়াজ 

বপতা: রর্াাঃ োহ আির্ 

র্াতা: রর্াসাাঃ নুরী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৭-০৬-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৬র্াস  ০৮বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

 

িাসা: আদিা রর্ম্বর কসইব র্া 

িাস ররাড, বজনবজরা 

ডাকঘর: রকরানীগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১৩১০ 

উপদজিা: রকরানীগঞ্জ 

রজিা: ঢাকা।  

গ্রার্: হাওিাোর িাড়ী, ফুিিািী 

ইউ:/ওয়াড ব: রছার্িহুেবেয়া 

ডাকঘর: িাদহর র 

রপাস্টদকাড: ৮৬৪০ 

উপদজিা: রাংগািািী 

রজিা: পটুয়ািািী। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৪৪৪ 

জনাি রর্াাঃ ছাদনায়ার রহাসাইন 

বপতা: রর্াাঃ তহুর আিী 

র্াতা: আদনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ১১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর।  

 

গ্রার্:  রপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৪নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: িারুয়ার্ারী 

রপাস্টদকাড: ২০০১ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর। 

গ্রার্:  রপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৪নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: িারুয়ার্ারী 

রপাস্টদকাড: ২০০১ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর। 

১৪৪৫ 

জনাি রর্াাঃ র্বনরুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ ফরহাে সরকার 

র্াতা: রর্াছাাঃ বরনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৮-০৯-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৪র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

িাসা: ৪৩, ব্লক-বস 

গ্রার্: বর্রপুর-১৩ 

কাকরাইি, ঢাকা। 

গ্রার্: িড় ার্ তারা 

ইউ:/ওয়াড ব: রসানাতনী 

ডাকঘর: রসানাতনী 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭২ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৪৪৬ 

জনাি হনুফা পার ীন 

বপতা: হারুন অর রেীে 

র্াতা: আবিজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১-০৫-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৭র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা: রেরপুর। 

 

ম্যাকস কর্াবে বয়াি রসন্টার 

৭২, পূি ব হাজীপাড়া 

রার্পুর, ঢাকা-১২১৯। 

গ্রার্: রানীবেমূি 

ইউ:/ওয়াড ব: ৯নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: রানীবেমূি 

রপাস্টদকাড: ২১৩০ 

উপদজিা: শ্রীিরেী 

রজিা: রেরপুর।  

১৪৪৭ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুর রবহর্ 

বপতা: রর্াাঃ োর্সুি হক 

র্াতা: রর্াসাাঃ সুরজাহার রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৬-০৮-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৫র্াস  ১৭বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

গ্রার্:  ক ধাোে 

ইউ:/ওয়াড ব: রিি পুকুবরয়া 

ডাকঘর: িাদনশ্বর 

রপাস্টদকাড: ৬২৬০ 

উপদজিা: পুঠিয়া 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্:  ক ধাোে 

ইউ:/ওয়াড ব: রিি পুকুবরয়া 

ডাকঘর: িাদনশ্বর 

রপাস্টদকাড: ৬২৬০ 

উপদজিা: পুঠিয়া 

রজিা: রাজোহী। 

১৪৪৮ 

জনাি অপূি ব সরকার 

বপতা: অরুন কুর্ার সরকার 

র্াতা: বিষ্ণু রানী 

জন্ম তাবরি: ০৪-০৩-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৭র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: কিাগাবছয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: কিাগাবছয়া/ ০২নং 

ডাকঘর: কিাগাবছয়া 

রপাস্টদকাড: ৮৬৪০ 

উপদজিা: গিাব পা 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৪৪৯ 

জনাি তপন সরকার 

বপতা: সুকুর্ার  ি সরকার 

র্াতা: ঝুিন রানী সরকার 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৯-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৪র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

িাসা: ৪৬৪ 

গ্রার্: বৃ-আিাবেয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩নং িারহাট্টা 

ডাকঘর: িারহাট্টা 

রপাস্টদকাড: ২৪৪০ 

উপদজিা: িারহাট্টা 

রজিা: রনিদকানা। 

িাসা: ৪৬৪ 

গ্রার্: বৃ-আিাবেয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩নং িারহাট্টা 

ডাকঘর: িারহাট্টা 

রপাস্টদকাড: ২৪৪০ 

উপদজিা: িারহাট্টা 

রজিা: রনিদকানা। 

১৪৫০ 

জনাি রর্াাঃ োহজাহান কিীর 

বপতা: রর্াাঃ সাবজে ভঞা 

র্াতা: আদয়ো আক্তার 

জন্ম তাবরি: ৩১-১০-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০২র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা।  

 

 

গ্রার্: রনায়াগাঁও 

ইউ:/ওয়াড ব: নাদয়কপুর 

ডাকঘর: রাজতিী 

রপাস্টদকাড: ২৪৯০ 

উপদজিা: র্েন 

রজিা: রনিদকানা। 

গ্রার্: রনায়াগাঁও 

ইউ:/ওয়াড ব: নাদয়কপুর 

ডাকঘর: রাজতিী 

রপাস্টদকাড: ২৪৯০ 

উপদজিা: র্েন 

রজিা: রনিদকানা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৪৫১ 

জনাি আবুি িোর হাওিাোর 

বপতা: োহ-আির্ হাওিাোর 

র্াতা: তাছবির্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০১-১৯৯৭ 

িয়স:  ২৩িছর  ০০র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: কিাগাবছয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: কিাগাবছয়া 

ডাকঘর: কিাগাবছয়া 

রপাস্টদকাড: ৮৬৪০ 

উপদজিা: গিাব পা 

রজিা: পটুয়ািািী।  

১৪৫২ 

জনাি রর্াাঃ আেরাফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি িাদরক 

র্াতা: রর্াছাাঃ আফদরাজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি:  

িয়স:  ২৬িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: কাউবনয়া। 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: তালূক সাহািাজ 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫নং িািাপাড়া 

ডাকঘর: কাউবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর।  

১৪৫৩ 

জনাি ফাদতর্া আক্তার ইবত 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি র্াোন 

র্াতা: মৃত জাহানারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৪-০৫-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৬র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: খুিনা।  

 

বে মুন কর্াবে বয়াি ইনবস্টটিউর্ 

৯৩/১-এ সরোর কর্দপ্লক্স 

পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রের-ই-িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা: ১৪,  াঁনর্ারী িাজার 

গ্রার্: ২য় রিন 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩০নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: বেপইয়াড ব 

রপাস্টদকাড: ৯২০১ 

উপদজিা: খুিনা সের 

রজিা: খুিনা।  

১৪৫৪ 

জনাি রর্াাঃ রবিউি ইসিার্ 

রুদিি 

বপতা: রর্াাঃ নুরুজ্জার্ান সরকার 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্বজো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-১১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০২র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্।  

 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার 

৯৫/২ পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদরিাংিা নগর,  

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: িার্নাছড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: তিকপুর 

ডাকঘর: তিকপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৬২০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১৪৫৫ 

জনাি রর্াাঃ ছাবির আহদর্ে 

বপতা: রর্াহাম্মে আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ পবপ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৯-১১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০২র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: বতন রাস্তার রর্াড় 

গ্রার্: োিোইড 

ইউ:/ওয়াড ব:  াঙ্গািাড়ী 

ডাকঘর:  িনগাতী 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪০ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: বতন রাস্তার রর্াড় 

গ্রার্: োিোইড 

ইউ:/ওয়াড ব:  াঙ্গািাড়ী 

ডাকঘর:  িনগাতী 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪০ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৪৫৬ 

জনাি ফারজানা আক্তার িবি 

বপতা: রর্াাঃ িজলর রহর্ান 

র্াতা: রসবিনা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০৯-১১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০১র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

গ্রার্: নওহাি 

ইউ:/ওয়াড ব: ০১ 

ডাকঘর: রর্াহনগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ২৪৪৬ 

উপদজিা: রর্াহনগঞ্জ 

রজিা: রনিদকানা। 

গ্রার্: নওহাি 

ইউ:/ওয়াড ব: ০১ 

ডাকঘর: রর্াহনগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ২৪৪৬ 

উপদজিা: রর্াহনগঞ্জ 

রজিা: রনিদকানা। 

১৪৫৭ 

জনাি রর্াাঃ হৃেয় বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ দুিাি বর্য়া 

র্াতা: রর্াসাাঃ বিল আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০৭-০২-২০০১ 

িয়স:  ১৮িছর  ১১র্াস  ০৯বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

িাসা: েরুন িািী র্েন ররাড 

গ্রার্: েরুন িািী 

ইউ:/ওয়াড ব: কাইিার্ী/০৩নং 

ডাকঘর: োদহর িানু 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা 

রজিা: রনিদকানা। 

িাসা: েরুন িািী র্েন ররাড 

গ্রার্: েরুন িািী 

ইউ:/ওয়াড ব: কাইিার্ী/০৩নং 

ডাকঘর: োদহর িানু 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা 

রজিা: রনিদকানা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৪৫৮ 

জনাি নজরুি ইসিার্ 

বপতা: আিদুর রহর্ান আকন 

র্াতা: রহাসদনয়ারা রহর্ান 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ১১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: গাজীপুর।  

িাসা: ছায়াতরু/ ১৬৬ 

গ্রার্: েবক্ষণ েবনয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৬১ 

ডাকঘর: েবনয়া 

রপাস্টদকাড: ১২৩৬ 

উপদজিা: কের্তবি 

রজিা: ঢাকা।  

িাসা: আকন িাবড় 

গ্রার্: েবক্ষণ গাঁও 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৪ 

ডাকঘর: আড়াি িাজার 

রপাস্টদকাড: ১৭৩০ 

উপদজিা: কাপাবসয়া 

রজিা: গাজীপুর। 

১৪৫৯ 

জনাি রর্াাঃ আহর্াদুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ জসীর্ উবিন 

র্াতা: আদিয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-১২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০১র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: খুিনা।  

 

গ্রার্: বগিাতিা, িাঁপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৪ 

ডাকঘর: জাহানািাে কযান্ট: 

রপাস্টদকাড: ৯২০৫ 

উপদজিা: ফুিতিা 

রজিা: খুিনা।  

গ্রার্: বগিাতিা, িাঁপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৪ 

ডাকঘর: জাহানািাে কযান্ট: 

রপাস্টদকাড: ৯২০৫ 

উপদজিা: ফুিতিা 

রজিা: খুিনা।  

১৪৬০ 

জনাি রর্াাঃ নুরুি হক 

বপতা: রর্াাঃ সাহাবুবিন 

র্াতা: বেবরনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩-০৭-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৬র্াস  ০২বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: বে বরদয়ি স্কুি 

গ্রার্: িি র্ািাইি 

ইউ:/ওয়াড ব: বজনবজরা 

ডাকঘর: রকরানীগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১৩১০ 

উপদজিা: রকরানীগঞ্জ 

রজিা: ঢাকা।  

প্রযদন: রর্াাঃ সাহাবুবিন 

গ্রার্: ফুিিািী 

ইউ:/ওয়াড ব: রছার্িাইেবেয়া 

ডাকঘর: িাদহর র 

রপাস্টদকাড: ৮৬৪০ 

উপদজিা: রাংগািািী 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৪৬১ 

জনাি রর্াাঃ সবুজ আহদর্ে সবুর 

বপতা: রর্াাঃ েবহে আিী রর্াল্লা 

র্াতা: রর্াছাাঃ সুবফয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০৭-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৬র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: রেিা াপড়ী 

ইউ:/ওয়াড ব: রূপিার্ী 

ডাকঘর: িাঘািাড়ী ঘার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: রেিা াপড়ী 

ইউ:/ওয়াড ব: রূপিার্ী 

ডাকঘর: িাঘািাড়ী ঘার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৪৬২ 

জনাি রর্াাঃ রিাকর্ান হাবকর্ 

বিফাত 

বপতা: রর্াাঃ সাইফুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ িাইিী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৮-১১-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ০২র্াস  ০২বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: হবরশ্বর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫নং িািাপাড়া 

ডাকঘর: কাউবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর।  

১৪৬৩ 

জনাি রর্াাঃ আবু িককার 

বপতা: রর্াাঃ আবু জাফর আিী 

র্াতা: আবছয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৬-০৫-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৮র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: জাবর্রতা 

ইউ:/ওয়াড ব: রপারজনা 

ডাকঘর: জাবর্রতা 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭২ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: জাবর্রতা 

ইউ:/ওয়াড ব: রপারজনা 

ডাকঘর: জাবর্রতা 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭২ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৪৬৪ 

জনাি রর্াাঃ রাবকবুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ সাহাদুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ জবি িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৮-১১-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০২র্াস  ০২বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

 

বে মুন কর্াবে বয়াি ইনবস্টটিউর্ 

৯৩/১-এ সরোর কর্দপ্লক্স 

পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রের-ই-িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: কল্যাণপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: বেিাইেহ 

ডাকঘর: হাবসর্পুর 

রপাস্টদকাড: ৭০১০ 

উপদজিা: কুর্ারিািী 

রজিা: কুবষ্ট্য়া।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৪৬৫ 

জনাি রর্াাঃ আির্গীর রহাদসন 

বপতা: মৃত োহাোৎ রহাদসন 

র্াতা: আদনায়ারা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১২-০২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১১র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: ইসিার্পুর ( ায়া) 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: ইসিার্পুর ( ায়া) 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: ইসিার্পুর ( ায়া) 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: ইসিার্পুর ( ায়া) 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৪৬৬ 

জনাি রর্াাঃ রসাহাগ গাজী 

বপতা: রর্াাঃ রফারকান গাজী 

র্াতা: আকবির্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০০র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: ১২, ররাড নং- ০১ 

গ্রার্: রসনপাড়া পি বতা 

ইউ:/ওয়াড ব: ১৪ 

ডাকঘর: কাফরুি 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: বর্রপুর 

রজিা: ঢাকা।  

িাসা: গাজী িাড়ী 

গ্রার্: উত্তর বিরাজিা 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৪ 

ডাকঘর: নবিপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী 

রজিা: পটুয়ািািী।  

১৪৬৭ 

জনাি রর্াাঃ সাবেকুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ ইর্ারত রহাদসন 

র্াতা: োবহো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৬-০৭-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৬র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: প্রাং িাড়ী 

গ্রার্: োিোইড় 

ইউ:/ওয়াড ব:  াঙ্গািাড়ী 

ডাকঘর:  িনগাতী 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪০ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: প্রাং িাড়ী 

গ্রার্: োিোইড় 

ইউ:/ওয়াড ব:  াঙ্গািাড়ী 

ডাকঘর:  িনগাতী 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪০ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৪৬৮ 

জনাি রর্াাঃ জাবহদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ র্াসুে হাওিাোর 

র্াতা: র্র্তাজ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৭-০৩-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ১০র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী।  

িাসা: পবির্ রহতাবিয়া ইয়াকুি 

হাং িাবড় 

গ্রার্: পবির্ রহতাবিয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: র্াোরবুবনয়া 

ডাকঘর: নবিপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী সের 

রজিা: পটুয়ািািী।  

িাসা: পবির্ রহতাবিয়া ইয়াকুি 

হাং িাবড় 

গ্রার্: পবির্ রহতাবিয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: র্াোরবুবনয়া 

ডাকঘর: নবিপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী সের 

রজিা: পটুয়ািািী।  

১৪৬৯ 

জনাি রর্াাঃ রিল্লাি রহাদসন 

বপতা: রর্াহাম্মে আিী 

র্াতা: বেিারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩০-১২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০১র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

গ্রার্:  াঝুবিয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৪নং 

ডাকঘর: বিওএফ 

রপাস্টদকাড: ১৭০৩ 

উপদজিা: জয়দেিপুর 

রজিা: গাজীপুর। 

গ্রার্: দুর্কী সাতানী 

ইউ:/ওয়াড ব: আংগাবরয়া িির 

ডাকঘর: আংগাবরয়া িির 

রপাস্টদকাড: ৮৬০২ 

উপদজিা: দুর্কী 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৪৭০ 

জনাি রর্াাঃ রবফক বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ আবজর্ বর্য়া 

র্াতা: কাজিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৩-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ১০র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: শ্রীিাড়ী 

ইউ:/ওয়াড ব: িড়টিয়া 

ডাকঘর: িড়টিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৮৪০ 

উপদজিা: বিওর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: শ্রীিাড়ী 

ইউ:/ওয়াড ব: িড়টিয়া 

ডাকঘর: িড়টিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৮৪০ 

উপদজিা: বিওর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১৪৭১ 

জনাি এস এর্ োর্সুি কবির 

বপতা: বর্জানুর রহর্ান 

র্াতা: সুবফয়া বর্জান 

জন্ম তাবরি:  

িয়স:  ১৯িছর  ০৪র্াস  ০৯বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

িাসা: ৮৪/২, আনি র্সবজে ররাড  

ইউ:/ওয়াড ব: েবক্ষণ িান উত্তরা 

বসটি কদপ বাদরেন 

ডাকঘর: েবক্ষণ িান 

রপাস্টদকাড: ১২৩০ 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: ৮৪/২, আনি র্সবজে ররাড  

ইউ:/ওয়াড ব: েবক্ষণ িান উত্তরা 

বসটি কদপ বাদরেন 

ডাকঘর: েবক্ষণ িান 

রপাস্টদকাড: ১২৩০ 

রজিা: ঢাকা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৪৭২ 

জনাি রুহুি আবর্ন 

বপতা: গুি রর্াহাম্মে 

র্াতা: র্াহমুো 

জন্ম তাবরি: ১০-০৮-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৫র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

গ্রার্: রতজাপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: িেিগাছী 

ডাকঘর: িেিগাছী 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

গ্রার্: রতজাপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: িেিগাছী 

ডাকঘর: িেিগাছী 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

১৪৭৩ 

জনাি রর্াাঃ জসীর্ উবিন 

বপতা: রর্াাঃ রর্াস্তফা হাওিাোর 

র্াতা: রবহর্া 

জন্ম তাবরি: ০১-১২-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

প্রযদন: রর্াাঃ কার্রুি হাসান 

ফবরে 

আগারওগাঁও, তািতিা 

৯৫/২, পবির্ কাফরুি 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা: রর্াাঃ রর্াস্তফা হওিাোর 

গ্রার্: র্বর বুবনয়া,  টুয়াসুই  রগর্ 

ইউ:/ওয়াড ব: র্বর বুবনয়া 

ডাকঘর: িাদেরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী সের 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৪৭৪ 

জনাি আবু োউে িান 

বপতা: আবর্নুর রহর্ান িান 

র্াতা: কবহনুর রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ১১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: যদোর।  

িাসা: পূি ব পাড়া, িা িাবড় 

গ্রার্: পায়রা 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং পায়রা 

ডাকঘর: পায়রাহার্ 

রপাস্টদকাড: ৭৪৬১ 

উপদজিা: অ য়নগর 

রজিা: যদোর।  

িাসা: পূি ব পাড়া, িা িাবড় 

গ্রার্: পায়রা 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং পায়রা 

ডাকঘর: পায়রাহার্ 

রপাস্টদকাড: ৭৪৬১ 

উপদজিা: অ য়নগর 

রজিা: যদোর।  

১৪৭৫ 

জনাি রর্াাঃ রর্াস্তাবকর্ ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ কবির্ উিীন 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্হদ না রিগর্ 

জন্ম তাবরি:  

িয়স:  ২৫িছর  ০৬র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড়। 

 

গ্রার্: বর্রগড় পূি বপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৮নং 

ডাকঘর: পঞ্চগড় 

রপাস্টদকাড: ৫০০০ 

উপদজিা: পঞ্চগড় সের 

রজিা: পঞ্চগড়। 

গ্রার্: বর্রগড় পূি বপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৮নং 

ডাকঘর: পঞ্চগড় 

রপাস্টদকাড: ৫০০০ 

উপদজিা: পঞ্চগড় সের 

রজিা: পঞ্চগড়। 

১৪৭৬ 

জনাি সর্দরে কুর্ার পাি 

বপতা: পূণ ব  ি পাি 

র্াতা: সুবেিা রানী পাি 

জন্ম তাবরি: ১০-১২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০১র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

বে মুন কর্াবে বয়াি ইনবস্টটিউর্ 

৯৩/১-এ সরোর কর্দপ্লক্স 

আগারগাঁও, তািতিা 

রের-ই-িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা: পািপাড়া 

গ্রার্: সাঞ্চডাঙ্গা 

ইউ:/ওয়াড ব: স্বরুপোই 

ডাকঘর: সুিপুকুবরয়া 

রপাস্টদকাড: ৭৪১০ 

উপদজিা: র ৌগাছা 

রজিা: যদোর। 

১৪৭৭ 

জনাি প্রদসনবজৎ র্ন্ডি 

বপতা: র্বনিনার্থ র্ন্ডি 

র্াতা: সবিতা রানী র্ন্ডি 

জন্ম তাবরি: ১০-১২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০১র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

িাসা: বেঘবিয়া কদিজদরাড 

গ্রার্: বেঘবিয়া  

ইউ:/ওয়াড ব: বেঘবিয়া/ ৩নং 

ডাকঘর: বেঘবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৯২২০ 

উপদজিা: বেঘবিয়া 

রজিা: খুিনা।  

িাসা: বেঘবিয়া কদিজদরাড 

গ্রার্: বেঘবিয়া  

ইউ:/ওয়াড ব: বেঘবিয়া/ ৩নং 

ডাকঘর: বেঘবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৯২২০ 

উপদজিা: বেঘবিয়া 

রজিা: খুিনা।  

১৪৭৮ 

জনাি রর্াছাাঃ পাবপয়া সুিতানা 

বপতা: রর্াাঃ পবনর উবিন 

র্াতা: রর্াছাাঃ রর্ািদিজা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২০-১০-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৩র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

 

িাসা: রছার্ ধানতাবি 

গ্রার্: রছার্ ধানতাবি 

ইউ:/ওয়াড ব: োত াঙ্গা 

ডাকঘর: োত াঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৫৬৪০ 

উপদজিা: ররৌর্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

িাসা: রছার্ ধানতাবি 

গ্রার্: রছার্ ধানতাবি 

ইউ:/ওয়াড ব: োত াঙ্গা 

ডাকঘর: োত াঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৫৬৪০ 

উপদজিা: ররৌর্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৪৭৯ 

জনাি আবজমুর রহর্ান 

বপতা: ওবিউর রহর্ান 

র্াতা: নাবহে পারব ন 

জন্ম তাবরি: ২৬-১১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০২র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা।  

িাসা: ১৩০/৪২ 

গ্রার্: েবক্ষণ েবরয়াপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৬ 

ডাকঘর: সা ার 

রপাস্টদকাড: ১৩৪০ 

উপদজিা: সা ার 

রজিা: ঢাকা।  

িাসা: ১৩০/৪২ 

গ্রার্: েবক্ষণ েবরয়াপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৬ 

ডাকঘর: সা ার 

রপাস্টদকাড: ১৩৪০ 

উপদজিা: সা ার 

রজিা: ঢাকা।  

১৪৮০ 

জনাি রর্াাঃ আির্গীর রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ ইউসুফ আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ িাবছরন রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩-০২-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ১১র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

 

রর্াাঃ আির্গীর রহাদসন 

প্রযদন: রর্াাঃ বরয়াজুি ইসিার্ 

র্বনর্বরং এন্ড এনদফাস বদর্ন্ট উইং 

পবরদিে অবধেির 

রেদরিাংিা নগর, আগারগাঁও 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা: আির্গীর ব িা 

গ্রার্: রপর্ াতা 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং অেোনগর 

ডাকঘর: অেোনগর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৫০ 

উপদজিা: পীরগাছা 

রজিা: রংপুর।  

১৪৮১ 

জনাি নুর রর্াহাম্মে 

বপতা: সদরায়ার রহাদসন 

র্াতা: নুরজাহান 

জন্ম তাবরি:  

িয়স:  ২১িছর  ০৯র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

নুর রর্াহাম্মে 

প্রযদন: আাঃ রবেে (বপও) 

ের্ ও কর্ বসংস্থ্ান র্ন্ত্রণািয় 

 িন-০৭, োিা-১০, কক্ষ-৫৩১ 

িাংিাদেে সব িািয়,  

ঢাকা-১০০০। 

গ্রার্:  রদপারজনা 

ইউ:/ওয়াড ব:  রদপারজনা 

ডাকঘর: রপারজনা 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৪৮২ 

জনাি সুজন কুর্ার েীি 

বপতা: অবনি  ি েীি 

র্াতা: সব  রানী েীি 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: গাঁড়ােহ 

ইউ:/ওয়াড ব: গাঁড়ােহ 

ডাকঘর: গাঁড়ােহ 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: গাঁড়ােহ 

ইউ:/ওয়াড ব: গাঁড়ােহ 

ডাকঘর: গাঁড়ােহ 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৪৮৩ 

জনাি নাবসর উবিন 

বপতা: আব্দুি ওয়াদজে 

র্াতা: রেফািী 

জন্ম তাবরি: ০১-০৩-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর।  

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: িড় কািী নগর 

ইউ:/ওয়াড ব: নাদগর পাড়া 

ডাকঘর: িড় কািী নগর 

রপাস্টদকাড: ৮০৫০ 

উপদজিা: রগাসাইরহার্ 

রজিা: েরীয়তপুর। 

১৪৮৪ 

জনাি রর্াাঃ রর্দহেী হাসান 

বপতা: রর্াাঃ আরদেে আিী 

র্াতা: রজসবর্ন আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৯িছর  ০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি।  

 

িাসা: আঞ্চবিক প্রবেক্ষণ রকি 

গ্রার্: রিড়া হাসপাতাি 

ডাকঘর: রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮০ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা।  

গ্রার্: আগদতবরল্যা 

ডাকঘর: ধুিবিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৯২ 

উপদজিা: ভঞাপুর 

রজিা: র্াংগাইি।  

১৪৮৫ 

জনাি রর্াাঃ হুর্ায়ন কবির 

বপতা: রর্াাঃ রইজ উবিন রর্াল্লা 

র্াতা: রর্াছাাঃ হাদজরা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৪-০৯-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৪র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

 

িাসা: পবির্ পাড়া 

গ্রার্: িরিাপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: নাবজরগঞ্জ 

ডাকঘর: নাবজরগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৬৬১ 

উপদজিা: সুজানগর 

রজিা: পািনা। 

িাসা: পবির্ পাড়া 

গ্রার্: িরিাপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: নাবজরগঞ্জ 

ডাকঘর: নাবজরগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৬৬১ 

উপদজিা: সুজানগর 

রজিা: পািনা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৪৮৬ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুি আিীর্ 

বপতা: রর্াাঃ আিাছ আিী 

র্াতা: আয়ো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০৮-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৫র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

গ্রার্: রেিীপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ব তরিি 

ডাকঘর: ব তরিি 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: রেিীপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ব তরিি 

ডাকঘর: ব তরিি 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১৪৮৭ 

জনাি রর্াাঃ িাচ্চু হাওিাোর 

বপতা: রর্াাঃ হাবনফ হাওিাোর 

র্াতা: বপয়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-১২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০১র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার 

৯৫/১ পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর-িাংিা নগর  

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: র্ািার িন 

ইউ:/ওয়াড ব: কাবছপাড়া 

ডাকঘর: ছিকািা 

রপাস্টদকাড: ৮৬২২ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী।  

১৪৮৮ 

জনাি রর্াাঃ হাবিি উল্লাহ 

বপতা: রর্াাঃ ধবজবুি ইসিার্ 

র্াতা: িবেজা 

জন্ম তাবরি: ০২-০৩-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১০র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড়। 

 

গ্রার্: সুিাতী 

ইউ:/ওয়াড ব: রতাবড়য়া 

ডাকঘর: রতাবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৫০৪০ 

উপদজিা: আদনায়ারী 

রজিা: পঞ্চগড়। 

গ্রার্: সুিাতী 

ইউ:/ওয়াড ব: রতাবড়য়া 

ডাকঘর: রতাবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৫০৪০ 

উপদজিা: আদনায়ারী 

রজিা: পঞ্চগড়। 

১৪৮৯ 

জনাি এ, টি, এর্ রাদসি 

বপতা: রগািার্ র্ওিা 

র্াতা: িাইিী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-০৮-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৫র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার। 

 

িাসা: ৩৫ 

গ্রার্: কাবিকাপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৯নং কাবিকাপুর 

ডাকঘর: হাদরায়া 

রপাস্টদকাড: ৬৪৩০ 

উপদজিা: িড়াইগ্রার্ 

রজিা: নাদর্ার।  

িাসা: ৩৫ 

গ্রার্: কাবিকাপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৯নং কাবিকাপুর 

ডাকঘর: হাদরায়া 

রপাস্টদকাড: ৬৪৩০ 

উপদজিা: িড়াইগ্রার্ 

রজিা: নাদর্ার।  

১৪৯০ 

জনাি রর্াছাাঃ জাহানারা িাতুন 

বপতা: রর্াাঃ বজল্লুর রহর্ান 

সরকার 

র্াতা: রর্াছাাঃ সাবহো িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০২-১০-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৫র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: নবিছাপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রিাকোিাড়ী/ ০৩ 

ডাকঘর: রিাকোিাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: নবিছাপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রিাকোিাড়ী/ ০৩ 

ডাকঘর: রিাকোিাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৪৯১ 

জনাি রর্াাঃ ইসর্াইি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ োহজাহান আিী 

র্াতা: আদর্না 

জন্ম তাবরি: ১৪-০২-১৯৯০ 

িয়স:  ২১িছর  ১১র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্:  রিড়ধুি 

ইউ:/ওয়াড ব: িাঐি 

ডাকঘর: িড়ধুি হার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্:  রিড়ধুি 

ইউ:/ওয়াড ব: িাঐি 

ডাকঘর: িড়ধুি হার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৪৯২ 

জনাি রর্াাঃ কার্রুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ দুিাি বর্য়া 

র্াতা: ফাদতর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১০-১০-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৩র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার 

৯৫/১ পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর-িাংিা নগর  

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা: ফবকর িাড়ী 

গ্রার্: নরনারায়নপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: নারাবিয়া 

ডাকঘর: বহরণপুর 

রপাস্টদকাড: ২৪১২ 

উপদজিা: পূি বধিা 

রজিা: রনিদকানা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৪৯৩ 

জনাি রর্াাঃ রাদসি রেি 

বপতা: রর্াাঃ হাবিবুর রহর্ান 

র্াতা: রবর্ছা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০০র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি। 

 

িাসা: ৪৬, জামুবরয়া ররাড 

গ্রার্: জামুবরয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩নং 

ডাকঘর: কবরর্পুর 

রপাস্টদকাড: ১৯৮০ 

উপদজিা: ঘার্াইি 

রজিা: র্াংগাইি। 

িাসা: ৪৬, জামুবরয়া ররাড 

গ্রার্: জামুবরয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩নং 

ডাকঘর: কবরর্পুর 

রপাস্টদকাড: ১৯৮০ 

উপদজিা: ঘার্াইি 

রজিা: র্াংগাইি। 

১৪৯৪ 

জনাি রর্াাঃ োওয়াি 

বপতা: রর্াাঃ আদনায়ার রহাদসন 

র্াতা: সুরাইয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩০-১২-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০১র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী।  

 

বে সান সাঁর্বিবপ এন্ড কবম্পউর্ার 

প্রবেক্ষণ ইন: 

িাবড় নং- ১২, ররাড নং-০১ 

রসনপাড়া পি বতা 

বর্রপুর-১০ 

ঢাকা-১২১৬। 

প্রযদন: রর্াাঃ আদনায়ার রহাদসন  

গ্রার্: বছর্কা 

ইউ:/ওয়াড ব: কাবিশুবর 

ডাকঘর: বছর্কা 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৪৯৫ 

জনাি রর্াাঃ আরর্ান রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আবুি রহাদসন 

র্াতা: রর্াসদির্া আকতার 

জন্ম তাবরি: ২৩-০২-১৯৮৮ 

িয়স:  ৩১িছর  ১০র্াস  ০৮বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

গ্রার্: কািা 

ইউ:/ওয়াড ব: বর্ঠাপুর 

ডাকঘর: কানুপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৯৪০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওঁগা। 

গ্রার্: কািা 

ইউ:/ওয়াড ব: বর্ঠাপুর 

ডাকঘর: কানুপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৯৪০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওঁগা। 

১৪৯৬ 

জনাি শ্রী ব রঞ্জীত বসং 

বপতা: শ্রী বেবিপ কুর্ার বসং 

র্াতা: জয়ি রানী 

জন্ম তাবরি: ০৭-০৫-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৮র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

গ্রার্: েবক্ষণ উবজরপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: উবজরপুর 

ডাকঘর: রাধাকািপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৩৪০ 

উপদজিা: বেিগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

গ্রার্: েবক্ষণ উবজরপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: উবজরপুর 

ডাকঘর: রাধাকািপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৩৪০ 

উপদজিা: বেিগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

১৪৯৭ 

জনাি িাবেজা িাতুন 

বপতা: রর্াাঃ আেরাফ আিী 

র্াতা: নুরজাহান 

জন্ম তাবরি: ৩০-১২-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০০র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: রিতুয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ধুবিি 

ডাকঘর: ররৌহােহ 

রপাস্টদকাড: ৬৭২১ 

উপদজিা: রায়গঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: রিতুয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ধুবিি 

ডাকঘর: ররৌহােহ 

রপাস্টদকাড: ৬৭২১ 

উপদজিা: রায়গঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৪৯৮ 

জনাি রর্াাঃ দুিাি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আেরাফ আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ নুরজাহান িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০৭-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৬র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: রিতুয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ধুবিি 

ডাকঘর: ররৌহােহ 

রপাস্টদকাড: ৬৭২১ 

উপদজিা: রায়গঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: রিতুয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ধুবিি 

ডাকঘর: ররৌহােহ 

রপাস্টদকাড: ৬৭২১ 

উপদজিা: রায়গঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৪৯৯ 

জনাি রর্াছাাঃ বর্নারা আক্তার 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি গাফফার 

র্াতা: রর্াছাাঃ ফাদতর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৪-০৯-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৪র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: পূি ব িজরা 

ইউ:/ওয়াড ব: িজরা 

ডাকঘর: কাবের্ িাজার 

রপাস্টদকাড: ৫৬২০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৫০০ 

জনাি রর্াাঃ রেি ফবরে 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ রাজ্জাক 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্াহমুো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৯-০৯-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৪র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার।  

 

গ্রার্: ডাকর্িপ 

ইউ:/ওয়াড ব: ৭নং িাদিার 

ডাকঘর: কদরর গ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার। 

গ্রার্: ডাকর্িপ 

ইউ:/ওয়াড ব: ৭নং িাদিার 

ডাকঘর: কদরর গ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার। 

১৫০১ 

জনাি রর্াাঃ আবরফুজ্জার্ান 

িিকার 

বপতা: রর্াাঃ আকির রহাদসন 

িিকার 

র্াতা: রর্াছাাঃ রওেনারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৪-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৯র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

আো রর্কবনকযাি র্বনং রসন্টার 

৩৪০/এ একতা সড়ক 

ররাড নং-১৪, বতিপাপাড়া 

বিিগাঁও, ঢাকা-১২১৯। 

গ্রার্: োহীদকািা 

ইউ:/ওয়াড ব: পঞ্চদক্রােী 

ডাকঘর: পঞ্চদক্রােী 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: উল্লাপাড়া 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৫০২ 

জনাি রর্াাঃ রাদেদুজ্জার্ান 

বপতা: রর্াাঃ আবছর উবিন 

র্াতা: রর্াছাাঃ তাকাবছনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-১২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০১র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

গ্রার্:  াটিয়ার  র 

ইউ:/ওয়াড ব: অস্টর্ীর  র 

ডাকঘর: রজাড়গাছ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৩১ 

উপদজিা: ব ির্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

গ্রার্:  াটিয়ার  র 

ইউ:/ওয়াড ব: অস্টর্ীর  র 

ডাকঘর: রজাড়গাছ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৩১ 

উপদজিা: ব ির্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

১৫০৩ 

জনাি পবরদতাষ  ি রায় 

বপতা: শুধাংসু রায় 

র্াতা: প্রবতর্া রানী রায় 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৮-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৫র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

িাসা: শুধাংসু রায় 

গ্রার্:  ীর্পুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ১নং আির্পুর 

ডাকঘর: বেিািপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৪২০ 

উপদজিা: তারাগঞ্জ 

রজিা: রংপুর।  

িাসা: শুধাংসু রায় 

গ্রার্:  ীর্পুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ১নং আির্পুর 

ডাকঘর: বেিািপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৪২০ 

উপদজিা: তারাগঞ্জ 

রজিা: রংপুর।  

১৫০৪ 

জনাি রর্াাঃ নাজমুি হাসান 

বপতা: রর্াাঃ র্বজবুর রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ কবহনুর রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৪-০৪-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৮র্াস  ১৭বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

 

গ্রার্: তামু্বিপুর-০৯ 

ইউ:/ওয়াড ব: তামু্বিপুর-০৯ 

ডাকঘর: তামু্বিপুর-০৯ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৫০ 

উপদজিা: পীরগাছা 

রজিা: রংপুর।  

গ্রার্: তামু্বিপুর-০৯ 

ইউ:/ওয়াড ব: তামু্বিপুর-০৯ 

ডাকঘর: তামু্বিপুর-০৯ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৫০ 

উপদজিা: পীরগাছা 

রজিা: রংপুর।  

১৫০৫ 

জনাি রর্াাঃ র্বনরুজ্জার্ান 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি িাদিক 

র্াতা: র্দনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৬-০৭-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৬র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি। 

 

বে মুন কর্াবে বয়াি ইনবস্টটিউর্ 

৯৩/১-এ সরোর কর্দপ্লক্স 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদরিাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: গাংগাইর, রর্াল্লািাড়ী 

ইউ:/ওয়াড ব: ধিাপাড়া 

ডাকঘর: ধিাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৮৩ 

উপদজিা: ঘার্াইি 

রজিা: র্াংগাইি। 

১৫০৬ 

জনাি রর্াাঃ বেমুি ররজা 

বপতা: রর্াাঃ র্কবুি রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ নুরজাহান রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৯-০৩-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ১০র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

বে মুন কর্াবে বয়াি ইনবস্টটিউর্ 

৯৩/১-এ সরোর কর্দপ্লক্স 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদরিাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: উবজরপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ধুবিয়ানী 

ডাকঘর: মুক্তারপুর 

রপাস্টদকাড: ৭৪১০ 

উপদজিা: র ৌগাছা 

রজিা: যদোর।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৫০৭ 

জনাি রর্াাঃ জাকাবরয়া ইসিার্ 

বপতা: মৃত আিীর্ উবিন 

র্াতা: রর্াছাাঃ রজসবর্ন নাহার 

জন্ম তাবরি: ০৮-০২-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ১১র্াস  ২২বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার। 

িাসা: িাজারপাড়া 

গ্রার্: ধুপইন 

ইউ:/ওয়াড ব: ওয়াবিয়া  

ডাকঘর: েয়ারার্পুর 

রপাস্টদকাড: ৬৪৩১ 

উপদজিা: িািপুর 

রজিা: নাদর্ার।  

িাসা: িাজারপাড়া 

গ্রার্: ধুপইন 

ইউ:/ওয়াড ব: ওয়াবিয়া  

ডাকঘর: েয়ারার্পুর 

রপাস্টদকাড: ৬৪৩১ 

উপদজিা: িািপুর 

রজিা: নাদর্ার।  

১৫০৮ 

জনাি রর্াাঃ বরপন উবিন 

বপতা: রর্াাঃ আবুি কাদের্ 

র্াতা: জবরনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩০-০৮-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৫র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর।  

 

গ্রার্: পবির্ ছবিিাপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৯নং রঘাদষরপাড়া 

ডাকঘর: কাদহতপাড়া 

রপাস্টদকাড: ২০১০ 

উপদজিা: রর্িািহ 

রজিা: জার্ািপুর।  

গ্রার্: পবির্ ছবিিাপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৯নং রঘাদষরপাড়া 

ডাকঘর: কাদহতপাড়া 

রপাস্টদকাড: ২০১০ 

উপদজিা: রর্িািহ 

রজিা: জার্ািপুর।  

১৫০৯ 

জনাি রর্াাঃ রর্াোরফ রহাসাইন 

বপতা: রর্াাঃ রর্াতাদিি রহাসাইন 

র্াতা: হাবির্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৫-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৬র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি। 

 

বে মুন কর্াবে বয়াি ইনবস্টটিউর্ 

৯৩/১-এ সরোর কর্দপ্লক্স 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদরিাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: সাতকুয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: সিযানপুর 

ডাকঘর: কুোবরয়া 

রপাস্টদকাড: ৩২২২ 

উপদজিা: ঘার্াইি 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

১৫১০ 

জনাি রর্াছাাঃ আইবরন সুিতানা 

বপতা: রর্াাঃ আদনায়ার রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ নাবগ বস পার ীন 

জন্ম তাবরি: ২৫-০৮-১৯৯৪ 

িয়স:  ২১িছর  ০৭র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার। 

 

গ্রার্:  িপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: নাবজরপুর 

ডাকঘর:পুরুবিয়া  

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: গুরুোসপুর 

রজিা: নাদর্ার।  

গ্রার্:  িপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: নাবজরপুর 

ডাকঘর:পুরুবিয়া  

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: গুরুোসপুর 

রজিা: নাদর্ার।  

১৫১১ 

জনাি রর্াাঃ নুরুজ্জার্ান 

বপতা: রর্াাঃ আবজজুি হক 

র্াতা: রর্াসাাঃ রুবিয়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৫-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৮র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

গ্রার্: িালটুঙ্গী 

ইউ:/ওয়াড ব: র ৌড়ািা 

ডাকঘর: র ৌড়ািা 

রপাস্টদকাড: ৬৩২০ 

উপদজিা: রগার্স্তাপুর 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

গ্রার্: িালটুঙ্গী 

ইউ:/ওয়াড ব: র ৌড়ািা 

ডাকঘর: র ৌড়ািা 

রপাস্টদকাড: ৬৩২০ 

উপদজিা: রগার্স্তাপুর 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

১৫১২ 

জনাি বেমুি আকতার 

বপতা: রর্াাঃ জার্াি উবিন 

র্াতা: ররাদকয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-১২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০০র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

িাসা: ১২১/বি 

গ্রার্: পবির্ আগারগাঁও 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৮ 

ডাকঘর: রর্াহাম্মেপুর 

রপাস্টদকাড: ১২০৭ 

উপদজিা: রর্াহাম্মেপুর 

রজিা: ঢাকা।  

িাসা: ১২১/বি 

গ্রার্: পবির্ আগারগাঁও 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৮ 

ডাকঘর: রর্াহাম্মেপুর 

রপাস্টদকাড: ১২০৭ 

উপদজিা: রর্াহাম্মেপুর 

রজিা: ঢাকা।  

১৫১৩ 

জনাি রর্াহাাঃ রর্াোরফ রহাদসন 

বপতা: রর্াহাাঃ এিাজুি হক 

র্াতা: রর্াসাাঃ র্াতুয়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৮িছর  ০০র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

 

গ্রার্: উত্তর হাউস নগর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৭নং 

ডাকঘর: র ৌডািা 

রপাস্টদকাড: ৬৩২০ 

উপদজিা: রগার্তাপুর 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

গ্রার্: উত্তর হাউস নগর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৭নং 

ডাকঘর: র ৌডািা 

রপাস্টদকাড: ৬৩২০ 

উপদজিা: রগার্তাপুর 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৫১৪ 

জনাি রর্াাঃ োহা আিী 

বপতা: রর্াাঃ হাফতার আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ আবর্না রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৭-১১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০২র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্।  

বে স্কাই ের্ বহযান্ড এন্ড কবম্পউর্ার 

র্বনং রসন্টার 

৪১১, মুক্তিাংিা েবপং কর্দপ্লক্স 

(৪র্থ ব তিা), বর্রপুর-১ 

ঢাকা-১২১৬। 

িাসা: হাফতার ব িা 

গ্রার্: ছনিািা িবিোকুবড় 

ইউ:/ওয়াড ব: িিবেয়া 

ডাকঘর: িিবেয়া 

রপাস্টদকাড: ৫৬৭০ 

উপদজিা: ভরুঙ্গার্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১৫১৫ 

জনাি রর্াাঃ বর্নাি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আেরাফুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ সাদহরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২২-১০-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০২র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড়। 

 

গ্রার্: রিািাপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৮নং ধাক্কার্ারা 

ডাকঘর: রিািাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৫০০০ 

উপদজিা: পঞ্চগড় সের 

রজিা: পঞ্চগড়। 

গ্রার্: রিািাপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৮নং ধাক্কার্ারা 

ডাকঘর: রিািাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৫০০০ 

উপদজিা: পঞ্চগড় সের 

রজিা: পঞ্চগড়। 

১৫১৬ 

জনাি রর্াাঃ োদয়খুি আির্ 

বপতা: রর্াাঃ একরামুি হক 

র্াতা: রর্াছাাঃ সাদজো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-০৩-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ১০র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

প্রযদন: রর্াাঃ বরয়াজুি ইসিার্ 

পবরদিে অবধেির ই/১৬ 

রেদর িাংিা নগর  

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

িাসা: একরামুি ব িা 

গ্রার্: নবুপাঠান পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং অেোনগর (৩) 

ডাকঘর: সাতেরগা িাজার 

রপাস্টদকাড: ৫৪৫০ 

উপদজিা: পীরগাছা 

রজিা: রংপুর।  

১৫১৭ 

জনাি সুর্ন কুর্ার রায় 

বপতা: পুিকু  ি ির্ বন 

র্াতা: সুবেিা রানী 

জন্ম তাবরি: ৩১-০৮-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৪র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

প্রযদন: রর্াাঃ বরয়াজুি ইসিার্ 

র্বনর্বরং এন্ড এনদফাস বদর্ন্ট উইং 

পবরদিে অবধেির 

রেদরিাংিা নগর, আগারগাঁও 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা: পুিকু ব িা 

গ্রার্: অেোনগর 

ইউ:/ওয়াড ব: অেোনগর 

ডাকঘর: অেোনগর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৫০ 

উপদজিা: পীরগাছা 

রজিা: রংপুর।  

১৫১৮ 

জনাি রগৌরাঙ্গ  ি ির্ বন 

বপতা: রগাকুি  ি ির্ বন 

র্াতা: জয়র্ািা রানী 

জন্ম তাবরি: ২৪-০৪-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৯র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

প্রযদন: রর্াাঃ বরয়াজুি ইসিার্ 

র্বনর্বরং এন্ড এনদফাস বদর্ন্ট উইং 

পবরদিে অবধেির 

রেদরিাংিা নগর, আগারগাঁও 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: নবু ালূনীয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: অেোনগর 

ডাকঘর: অেোনগর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৫০ 

উপদজিা: পীরগাছা 

রজিা: রংপুর।  

১৫১৯ 

জনাি রর্াাঃ ইয়ানুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ রুহুি আবর্ন 

র্াতা: রর্াছাাঃ কুিছুর্ িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২০-০৬-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৭র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: রর্দহরপুর। 

 

গ্রার্: র ংগাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রষৌির্াকা 

ডাকঘর: গাংনী 

রপাস্টদকাড: ৭১১০ 

উপদজিা: গাংনী 

রজিা: রর্দহরপুর। 

গ্রার্: র ংগাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রষৌির্াকা 

ডাকঘর: গাংনী 

রপাস্টদকাড: ৭১১০ 

উপদজিা: গাংনী 

রজিা: রর্দহরপুর। 

১৫২০ 

জনাি রর্াাঃ েবরফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আনছার আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ ররনুকা পার ীন 

জন্ম তাবরি: ২৭-১০-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৩র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

 

গ্রার্: রগাপীনার্থপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ১নং কাদয়র্পুর 

ডাকঘর: তািগাছী 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ।  

গ্রার্: রগাপীনার্থপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ১নং কাদয়র্পুর 

ডাকঘর: তািগাছী 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৫২১ 

জনাি রর্াাঃ বপয়াি হাসান 

বপতা: রর্াাঃ রবিউি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ ইনসান রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৭-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৬র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: যদোর।  

 

গ্রার্: পাোদপাি 

ইউ:/ওয়াড ব: পাোদপাি 

ডাকঘর: পাোদপাি 

রপাস্টদকাড: ৭৪২০ 

উপদজিা: র ৌগাছা 

রজিা: যদোর।  

গ্রার্: পাোদপাি 

ইউ:/ওয়াড ব: পাোদপাি 

ডাকঘর: পাোদপাি 

রপাস্টদকাড: ৭৪২০ 

উপদজিা: র ৌগাছা 

রজিা: যদোর।  

১৫২২ 

জনাি প্রবতক রায় 

বপতা: উর্া কাি 

র্াতা: বেিা রাবন রায় 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৬-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৭র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: মুন্সীগঞ্জ। 

িাসা: ৫১০, িাগানিাবড় 

গ্রার্: র্াবিিাগ, ররিদগইর্ 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩৬ 

ডাকঘর: োবিনগর 

রপাস্টদকাড: ১২১৭ 

উপদজিা: হাবতবিি 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: কাঁব কার্া 

ইউ:/ওয়াড ব: রকয়বহন 

ডাকঘর: বেকারপুর 

রপাস্টদকাড: ১৫৪০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: মুন্সীগঞ্জ। 

১৫২৩ 

জনাি র্াজহারুি ইসিার্ 

বপতা: আকদিছ িান 

র্াতা: র্াবফয়া 

জন্ম তাবরি: ২০-০১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৪িছর  ০০র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

 

গ্রার্: ১৫, জাঙ্গাবিয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৮ 

ডাকঘর: নয়নািাে 

রপাস্টদকাড: ১৪৪০ 

উপদজিা: আড়াইহাজার 

রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

গ্রার্: ১৫, জাঙ্গাবিয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৮ 

ডাকঘর: নয়নািাে 

রপাস্টদকাড: ১৪৪০ 

উপদজিা: আড়াইহাজার 

রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

১৫২৪ 

জনাি আব্দুি আবজজ 

বপতা: আিজাি রহাদসন 

র্াতা: রূপা 

জন্ম তাবরি: ০৪-০২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১১র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

িাসা: রর্াবকওম্যানসন, ২য় তিা 

গ্রার্: িান্দুরা িাজার 

ইউ:/ওয়াড ব: িান্দুরা ইউবনয়ন 

ডাকঘর: হাসনািাে 

রপাস্টদকাড: ১৩১২ 

উপদজিা: নিািগঞ্জ 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: নজমুি র্াস্টার িাড়ী 

গ্রার্: ফাবজিপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ১নং  র পাদকরেহ 

ডাকঘর: রতঘবরয়া িাজার 

রপাস্টদকাড: ২০১০ 

উপদজিা: র্াোরগঞ্জ 

রজিা: জার্ািপুর।  

১৫২৫ 

জনাি রর্াাঃ আবর্র রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি িবতফ 

র্াতা: রর্াছাাঃ আবছয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-১০-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৩র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্।  

 

গ্রার্: পবির্ সাপিাওয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রায়গঞ্জ 

ডাকঘর: ব্যাপারীহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৬০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

গ্রার্: পবির্ সাপিাওয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রায়গঞ্জ 

ডাকঘর: ব্যাপারীহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৬০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

১৫২৬ 

জনাি রর্াাঃ রাজু আহদর্ে 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি কাদের 

র্াতা: রর্াছাাঃ আনজুরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০৮-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৫র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: যদোর।  

 

বেন মুন কর্াবে বয়াি ইনবস্টটিউর্ 

৯৩/১-এ, সরোর কর্দপ্লক্স 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: র্াধিপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: স্বরুপোহ 

ডাকঘর: র্াবেিা 

রপাস্টদকাড: ৭৪১০ 

উপদজিা: র ৌগাছা 

রজিা: যদোর।  

১৫২৭ 

জনাি রর্াাঃ ইব্রাহীর্ 

বপতা: রর্াাঃ রর্াস্তফা হাওিাোর 

র্াতা: রাবেো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৫-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৯র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

 

প্রযদন: রর্াাঃ রর্াস্তফা হাওিাোর 

গ্রার্: পারকাবতবকপাো 

ইউ:/ওয়াড ব: িাউকাঠী 

ডাকঘর: শ্রীরার্পুর 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী সের 

রজিা: পটুয়ািািী।  

প্রযদন: রর্াাঃ রর্াস্তফা হাওিাোর 

গ্রার্: পারকাবতবকপাো 

ইউ:/ওয়াড ব: িাউকাঠী 

ডাকঘর: শ্রীরার্পুর 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী সের 

রজিা: পটুয়ািািী।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৫২৮ 

জনাি আফজাি রহাসাইন 

বপতা: আব্দুি র্বজে 

র্াতা: র্র্তাজ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-০৩-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১০র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী।  

সাঈে  াই 

২০৯ নম্বর রসনপাড়া 

পি বতা, বর্রপুর-১০ 

ঢাকা-১২১৬। 

প্রযদন: আব্দুি র্বজে 

গ্রার্:  ারাবুবনয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: র্াোরবুবনয়া 

ডাকঘর: রগড়ািািা 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী 

রজিা: পটুয়ািািী।  

১৫২৯ 

জনাি রর্াাঃ কার্রুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ রসকািার আিী 

র্াতা: সাদিহা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৯-১০-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৩র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

বে সান সাঁর্বিবপ এন্ড কবম্পউর্ার 

প্রবেক্ষণ ইনবস্টটিউর্ 

িাড়ী নং- ১২, ররাড নং- ০১ 

রসনপাড়া, বর্রপুর-১০ 

ঢাকা-১২১৩। 

প্রযদন: রর্াাঃ রসকািার আিী 

গ্রার্: িবিসািািী 

ইউ:/ওয়াড ব: িেরপুর 

ডাকঘর: িবিসািািী 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী সের 

রজিা: পটুয়ািািী।  

১৫৩০ 

জনাি রাবেো িাতুন 

বপতা: রর্াাঃ আিতাফ রহাদসন 

র্াতা: র্র্তা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ৩০-০৩-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৯র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: িাসুদেি রকাি 

ইউ:/ওয়াড ব: ঘুরকা 

ডাকঘর: জগোর্থপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৭২১ 

উপদজিা: রায়গঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: িাসুদেি রকাি 

ইউ:/ওয়াড ব: ঘুরকা 

ডাকঘর: জগোর্থপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৭২১ 

উপদজিা: রায়গঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৫৩১ 

জনাি রায়হান আহদর্ে 

বপতা: িাবুি রহাদসন 

র্াতা: রহাসদনয়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৭-০৮-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৪র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: র্বকর্পুর গাজীপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: কৃষ্ণপুর ইউবনয়ন 

ডাকঘর: কৃষ্ণপুর 

রপাস্টদকাড: ১৮২০ 

উপদজিা: র্াবনকগঞ্জ সের 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: িারাবহর  র 

ইউ:/ওয়াড ব: কৃষ্ণপুর ইউবনয়ন 

ডাকঘর: িারাবহর  র 

রপাস্টদকাড: ১৮২০ 

উপদজিা: র্াবনকগঞ্জ সের 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১৫৩২ 

জনাি রর্াাঃ রুদিি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আবুি রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ হাবর্ো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৪-০৯-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১০র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: এসবি ফজলি হক ররাড 

গ্রার্: বর্রপুর উত্তর 

ইউ:/ওয়াড ব: ১৫ 

ডাকঘর: বসরাজগঞ্জ সের 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: এসবি ফজলি হক ররাড 

গ্রার্: বর্রপুর উত্তর 

ইউ:/ওয়াড ব: ১৫ 

ডাকঘর: বসরাজগঞ্জ সের 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৫৩৩ 

জনাি মুবে আক্তার 

বপতা: রর্াাঃ বর্নারুি ইসিার্ 

র্াতা: নাবসর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৯-১০-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০১র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

 

িাসা: ৩৮৬ 

গ্রার্: জাফরপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: েংকর ি 

ডাকঘর: চুয়াডাঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৭২০০ 

উপদজিা: চুয়াডাঙ্গা সের 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

িাসা: ৩৮৬ 

গ্রার্: জাফরপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: েংকর ি 

ডাকঘর: চুয়াডাঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৭২০০ 

উপদজিা: চুয়াডাঙ্গা সের 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

১৫৩৪ 

জনাি রর্াাঃ আি-আবর্ন রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ বেতি রেি 

র্াতা: রর্াছাাঃ আদিয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৬-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৭র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

 

িাসা: ৮৯ 

গ্রার্: রাঘিিাড়ীয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: পঞ্চদক্রােী, ৬নং 

ডাকঘর: িন্যাকাবি 

রপাস্টদকাড: ৬৭৬০ 

উপদজিা: উল্লাপাড়া 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: ৮৯ 

গ্রার্: রাঘিিাড়ীয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: পঞ্চদক্রােী, ৬নং 

ডাকঘর: িন্যাকাবি 

রপাস্টদকাড: ৬৭৬০ 

উপদজিা: উল্লাপাড়া 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৫৩৫ 

জনাি র্বনরুি ইসিার্ 

বপতা: হাবিবুর রহর্ান রজায়াে বার 

র্াতা: আদনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২২-০৭-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৬র্াস  ০৮বেন 

বনজ রজিা: র্াগুরা।  

 

রিািকার ফবরে আহদর্ে 

বহদিাি-গ-৩০১ 

আগারগাঁও, তািতিা 

সরকারী কদিানী 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: ইছািাো 

ইউ:/ওয়াড ব: হাজরাপুর 

ডাকঘর: হাজরাপুর 

রপাস্টদকাড: ৭৬০০ 

উপদজিা: র্াগুরা সের 

রজিা: র্াগুরা। 

১৫৩৬ 

জনাি রর্াাঃ হাসানুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ সের আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ সুবফয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৭-০৬-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ০৭র্াস  ০৩বেন 

বনজ রজিা: যদোর।  

 

বে মুন কর্াবে বয়াি ইনবস্টটিউর্ 

৯৩/১-এ সরোর কর্দপ্লক্স 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: রছার্ কাকুবড়য়া 

ইউ:/ওয়াড ব: স্বরুপোই 

ডাকঘর: র্াবেিা 

রপাস্টদকাড: ৭৪১০ 

উপদজিা: র ৌগাছা 

রজিা: যদোর।  

১৫৩৭ 

জনাি রর্াাঃ রহাদসন র্াহমুে 

বপতা: রর্াাঃ আবু িকর বসবিক 

র্াতা: বর্না িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৮-১০-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০২র্াস  ২২বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

 

িাসা: ৫৪/৩নং (নতুন), 

আবজর্পুর সরকাবর কদিাবন 

গ্রার্: আবজর্পুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৬নং 

ডাকঘর: বনউর্াদকবর্ 

রপাস্টদকাড: ১২০৫ 

উপদজিা: িািিাগ 

রজিা: ঢাকা।  

গ্রার্: কল্যানী 

ইউ:/ওয়াড ব: ৯নং কাবিয়া হবরপুর 

ডাকঘর: কাবিয়া হবরপুর  

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ।  

১৫৩৮ 

জনাি রর্াাঃ আসাদুজ্জার্ান 

বপতা: রর্াাঃ সুিাইর্ান 

র্াতা: আয়ো িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৭ 

িয়স:  ২৩িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

৪৮, সীর্া বনদকতন 

পূি ব হাজীপাড়া 

রার্পুরা, ঢাকা-১২১৯। 

িাসা: ১২৮ 

গ্রার্: সািড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: গড়াদডািা 

ডাকঘর: গড়াদডািা 

রপাস্টদকাড: ২২৮২ 

উপদজিা: রকন্দুয়া 

রজিা: রনিদকানা।  

১৫৩৯ 

জনাি রর্াসাাঃ তহুরা আক্তার 

বপতা: আব্দুি র্বতন সরকার 

র্াতা: কুিছুর্ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩-০১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৯িছর  ০০র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

িাসা: ডাক্তারিাড়ী 

গ্রার্: রাজািাবি 

ইউ:/ওয়াড ব: ৭০ নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: রডর্রা 

রপাস্টদকাড: ১৩৬০ 

উপদজিা: রডর্রা 

রজিা: ঢাকা।  

িাসা: ডাক্তারিাড়ী 

গ্রার্: রাজািাবি 

ইউ:/ওয়াড ব: ৭০ নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: রডর্রা 

রপাস্টদকাড: ১৩৬০ 

উপদজিা: রডর্রা 

রজিা: ঢাকা।  

১৫৪০ 

জনাি নুর রর্াহাম্মে 

বপতা: আব্দুি র্াদজে 

র্াতা: িাইিী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৭-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৬র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি। 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: েেবকয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: েেবকয়া 

ডাকঘর: পর্ি  

রপাস্টদকাড: ১৯৭৪ 

উপদজিা: কাবিহাতী 

রজিা: র্াংগাইি। 

১৫৪১ 

জনাি আবিঁ তারা 

বপতা: রর্াাঃ লৎফুর রহর্ান 

র্াতা: রগাদিহার রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৬-০৮-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৫র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

 

বে মুন কর্াবে বয়াি ইনবস্টটিউর্ 

৯৩/১-এ সরোর কর্দপ্লক্স 

আগারগাঁও, তািতিা 

রের-ই-িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: রর্ািারক পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫নং 

ডাকঘর: েে বনা 

রপাস্টদকাড: ৭২২১ 

উপদজিা: োমুডহুো 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৫৪২ 

জনাি রর্াাঃ নাবহে-উি-আির্ 

িান 

বপতা: রর্াাঃ িয়রুি আির্ িান 

র্াতা: নুর-উন-নাহার রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৮৯ 

িয়স:  ৩১িছর  ০১র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড়। 

িাসা: পাঠানপাড়া, করুনার্য়ী গুিা 

ইউ:/ওয়াড ব: ১০নং পঁ পীর 

ডাকঘর: পাঁ পীর 

রপাস্টদকাড: ৫০১০ 

উপদজিা: রিাো 

রজিা: পঞ্চগড়। 

িাসা: পাঠানপাড়া, করুনার্য়ী 

গুিা 

ইউ:/ওয়াড ব: ১০নং পঁ পীর 

ডাকঘর: পাঁ পীর 

রপাস্টদকাড: ৫০১০ 

উপদজিা: রিাো 

রজিা: পঞ্চগড়। 

১৫৪৩ 

জনাি ররাকনুজ্জার্ান 

বপতা: জার্াি উিীন 

র্াতা: ছপুরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৪-০২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ১১র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

বে মুন কর্াবে বয়াি ইনবস্টটিউর্ 

৯৩/১-এ সরোর কর্দপ্লক্স 

আগারগাঁও, তািতিা 

রের-ই-িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: গয়ড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: স্বরূপোহ 

ডাকঘর: বহজিী 

রপাস্টদকাড: ৭৪১০ 

উপদজিা: র ৌগাছা 

রজিা: যদোর। 

১৫৪৪ 

জনাি হুর্ায়ুন কবির 

বপতা: রসািায়র্ান 

র্াতা: রাবহর্ন রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৯-১২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০১র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি। 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: ১৭০ 

গ্রার্: নরেবহ 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৮নং 

ডাকঘর: সল্লা 

রপাস্টদকাড: ১৯৭৪ 

উপদজিা: কাবিহাতী 

রজিা: র্াংগাইি। 

১৫৪৫ 

জনাি রর্াাঃ রুদিি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ নজরুি ইসিার্ 

র্াতা: আঞ্জুয়ারা 

জন্ম তাবরি: ০৩-০৫-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৮র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

গ্রার্: নিাহার 

ইউ:/ওয়াড ব: রকািা 

ডাকঘর: দ্বীপগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

গ্রার্: নিাহার 

ইউ:/ওয়াড ব: রকািা 

ডাকঘর: দ্বীপগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

১৫৪৬ 

জনাি অনাবর্কা সুিতানা 

বপতা: মৃত রেি ইকরামুি কিীর 

র্াতা: গুিনাহার কিীর 

জন্ম তাবরি: ১৭-০৪-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৯র্াস  ১৩বেন 

বনজ রজিা: র্াগুরা। 

অনাবর্কা সুিতানা 

প্রযদন: ইসর্ত আরা সুিতানা 

গ্রার্: বিগাতিা সরকাবর রপাস্ট 

অবফস  

ডাকঘর: ছয় তিা কদিানী 

রপাস্টদকাড: ১২০৯ 

উপদজিা: হাজারী িাগ 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: ৮০৬ 

গ্রার্: পারনান্দুয়ািী (দেিপাড়া) 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৬ 

ডাকঘর: র্াগুরা 

রপাস্টদকাড: ৭৬০০ 

উপদজিা: র্াগুরা সের 

রজিা: র্াগুরা। 

১৫৪৭ 

জনাি রর্াাঃ বেমুর রহাসাইন 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ ছার্াে 

র্াতা: রর্াছাাঃ সাবহো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৬-১১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০২র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: যদোর।  

 

বে মুন কর্াবে বয়াি ইনবস্টটিউর্ 

৯৩/১-এ সরোর কর্দপ্লক্স 

আগারগাঁও, তািতিা 

রের-ই-িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: রছার্ কাকুবড়য়া 

ইউ:/ওয়াড ব: স্বরুপগাহ 

ডাকঘর: র্াবেিা 

রপাস্টদকাড: ৭৪১০ 

উপদজিা: র ৌগাছা 

রজিা: যদোর। 

১৫৪৮ 

জনাি এস এর্ েবরফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি রেি 

র্াতা: রর্াছাাঃ রিাদেজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৪িছর  ০০র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

এস এর্ েবরফুি ইসিার্ 

বপতা- রর্াাঃ আব্দুি রেি 

গ্রার্: শ্যার্পুর 

ডাকঘর: র ওয়ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

এস এর্ েবরফুি ইসিার্ 

বপতা- রর্াাঃ আব্দুি রেি 

গ্রার্: শ্যার্পুর 

ডাকঘর: র ওয়ার্ারা 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৫৪৯ 

জনাি আি র্াসুে বিশ্বাস 

বপতা: রর্াাঃ আবুি বিশ্বাস 

র্াতা: োহানাজ িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৯-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৪র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: র্াগুরা। 

 

 

িাসা: র ৌিাড়ীয়া স: প্রা: বিদ্যািয় 

সংিগ্ন 

গ্রার্: র ৌিাড়ীয়া 

ইউ:/ ও: বিদনােপুর 

ডাকঘর: েীঘা 

রপাস্টদকাড: ৭৬৩০ 

উপদজিা: র্হম্মেপুর 

রজিা: র্াগুরা। 

িাসা: র ৌিাড়ীয়া স: প্রা: বিদ্যািয় 

সংিগ্ন 

গ্রার্: র ৌিাড়ীয়া 

ইউ:/ ও: বিদনােপুর 

ডাকঘর: েীঘা 

রপাস্টদকাড: ৭৬৩০ 

উপদজিা: র্হম্মেপুর 

রজিা: র্াগুরা। 

১৫৫০ 

জনাি োরবর্ন 

বপতা: আব্দুস সািার্ রিপারী 

র্াতা: আদনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২১-০১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৪িছর  ০১র্াস  ০৯বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর। 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: েবক্ষণ ছয়গাঁও 

ইউ:/ওয়াড ব: নাদগর পাড়া 

ডাকঘর: নাদগর পাড়া 

রপাস্টদকাড: ৮০৫০ 

উপদজিা: রগাসাইরহার্ 

রজিা: েরীয়তপুর। 

১৫৫১ 

জনাি রর্াাঃ োহ আির্ 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি হক 

র্াতা: রর্দহরুদেসা 

জন্ম তাবরি: ০১-০৭-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৬র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

গ্রার্: ৩০/নয়ািাটি োউে বর্য়ার 

িাবড় 

ইউ:/ওয়াড ব: ১০ 

ডাকঘর: মুজগুেী 

রপাস্টদকাড: ৯০০০ 

উপদজিা: িাবিেপুর 

রজিা: খুিনা। 

গ্রার্: ৩০/নয়ািাটি োউে বর্য়ার 

িাবড় 

ইউ:/ওয়াড ব: ১০ 

ডাকঘর: মুজগুেী 

রপাস্টদকাড: ৯০০০ 

উপদজিা: িাবিেপুর 

রজিা: খুিনা। 

১৫৫২ 

জনাি ছাবিকুোহার সম্পা 

বপতা: জািাি উবিন 

র্াতা: আদনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৩-০৬-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৭র্াস  ০৭বেন 

বনজ রজিা: নারায়ণগঞ্জ। 

িাসা: এফ/০৮/১০ 

গ্রার্: বসবজএস কদিানী 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩৬ 

ডাকঘর: আগ্রািাে 

রপাস্টদকাড: ৪১০০ 

উপদজিা:  ট্টগ্রার্ 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

গ্রার্: নুদনর রর্ক 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং 

ডাকঘর: িারেী 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: নারায়নগঞ্জ 

রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

১৫৫৩ 

জনাি রর্াাঃ আি-আবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি হক 

র্াতা: রর্াসাাঃ রর্দহরুন রনছা 

জন্ম তাবরি: ০৪-০৩-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ১০র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

 

গ্রার্: ৩০/নয়ািাটি োউে বর্য়ার 

িাবড় 

ইউ:/ওয়াড ব: ১০ 

ডাকঘর: মুজগুেী 

রপাস্টদকাড: ৯০০০ 

উপদজিা: িাবিেপুর 

রজিা: খুিনা। 

গ্রার্: ৩০/নয়ািাটি োউে বর্য়ার 

িাবড় 

ইউ:/ওয়াড ব: ১০ 

ডাকঘর: মুজগুেী 

রপাস্টদকাড: ৯০০০ 

উপদজিা: িাবিেপুর 

রজিা: খুিনা। 

১৫৫৪ 

জনাি রর্াাঃ আফজাি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ জািাি উিীন 

র্াতা: আবম্বয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি:  

িয়স:  ২৫িছর  ০৮র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

রর্াাঃ আফজাি রহাদসন 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর 

সহকারী রিঞ্জ অবফসার  

রকার্ ব নং- ১১(এ) 

িাংিাদেে সুপ্রীর্ রকার্ ব 

হাইদকার্ ব বি াগ, ঢাকা। 

গ্রার্: িাঁশুবরয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রপারজনা// ০৫ 

ডাকঘর: জাবর্রতা 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭২ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৫৫৫ 

জনাি রর্াাঃ রর্াোররফ রহাদসন 

রাজু 

বপতা: রর্াাঃ র্াহফুজার রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ িা িী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০০র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

িাসা: ১৫৬, ররাড: ০১ 

গ্রার্: বর্ঠাপুকুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ১৪নং দূগ বাপুর 

ডাকঘর: বর্ঠাপুকুর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৬০ 

উপদজিা: বর্ঠাপুকুর 

রজিা: রংপুর। 

িাসা: ১৫৬, ররাড: ০১ 

গ্রার্: বর্ঠাপুকুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ১৪নং দূগ বাপুর 

ডাকঘর: বর্ঠাপুকুর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৬০ 

উপদজিা: বর্ঠাপুকুর 

রজিা: রংপুর। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৫৫৬ 

জনাি আাঃ আবজজ 

বপতা: আবুি রহাদসন 

র্াতা: ছবকনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-০৮-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৫র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

গ্রার্:  বন্ডপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ব তরিি 

ডাকঘর: ব তরিি 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্:  বন্ডপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ব তরিি 

ডাকঘর: ব তরিি 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১৫৫৭ 

জনাি রর্াাঃ রিিাি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রঊফ 

র্াতা: রর্াছাাঃ সাহার িানু 

জন্ম তাবরি: ৩০-০১-১৯৯০ 

িয়স:  ৩০িছর  ০০র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

গ্রার্: িার্ার নয়ািাড়ী 

ইউ:/ওয়াড ব: অেোনগর 

ডাকঘর: অেোনগর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৫০ 

উপদজিা: পীরগাছা 

রজিা: রংপুর। 

গ্রার্: িার্ার নয়ািাড়ী 

ইউ:/ওয়াড ব: অেোনগর 

ডাকঘর: অেোনগর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৫০ 

উপদজিা: পীরগাছা 

রজিা: রংপুর। 

১৫৫৮ 

জনাি রর্াাঃ রিাকর্ান রহাদসন 

বপতা:  

র্াতা: রর্াসাাঃ জবরনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-০১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১১র্াস  ৩১বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

গ্রার্: োদসর কাবি 

ইউ:/ওয়াড ব: ৭৫ 

ডাকঘর: োদসর কাবি 

রপাস্টদকাড: ১২১৪ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: োদসর কাবি 

ইউ:/ওয়াড ব: ৭৫ 

ডাকঘর: োদসর কাবি 

রপাস্টদকাড: ১২১৪ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

১৫৫৯ 

জনাি রর্াাঃ ছাইদুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ আিতাফ রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ োহীনুর িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: িার্ার উল্লাপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ধুকুবরয়া রিড়া 

ডাকঘর: সরাকতি 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪০ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: িার্ার উল্লাপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ধুকুবরয়া রিড়া 

ডাকঘর: সরাকতি 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪০ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৫৬০ 

জনাি রর্াাঃ রর্দহেী হাসান বিপ্রি 

বপতা: রর্ািদিছুর রহর্ান 

র্াতা: বর্দসস জাহানারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৮-১০-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০১র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

গ্রার্: ১৮১ নং আদনায়ারা ইউসুফ 

ররাড, িারিাো উ: পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ১৩নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: জুবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৭০০০ 

উপদজিা: কুবষ্ট্য়া সের 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

গ্রার্: ১৮১ নং আদনায়ারা ইউসুফ 

ররাড, িারিাো উ: পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ১৩নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: জুবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৭০০০ 

উপদজিা: কুবষ্ট্য়া সের 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

১৫৬১ 

জনাি োবকি আহদর্ে 

বপতা: রর্াাঃ আেরাফুি ইসিার্ 

র্াতা: োহারা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৭-০৪-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৮র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

 

গ্রার্: রর্ৌিাড়ীয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: িবিোকুবন্ড 

ডাকঘর: রর্ৌিাড়ীয়া 

রপাস্টদকাড: ৭০৩০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

গ্রার্: রর্ৌিাড়ীয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: িবিোকুবন্ড 

ডাকঘর: রর্ৌিাড়ীয়া 

রপাস্টদকাড: ৭০৩০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

১৫৬২ 

জনাি রর্াাঃ র্বনরুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আবুি কািার্ র ৌধুরী 

র্াতা: আবর্না রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৯-১২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০১র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

 

প্রযদন: রাদেে আিী 

গ্রার্: র্ন্ডিপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ফদতয়ারকূি 

ডাকঘর: রামু 

রপাস্টদকাড: ৪৭৩০ 

উপদজিা: রামু 

রজিা: কক্সিাজার 

গ্রার্: কুবড়পাইকা 

ইউ:/ওয়াড ব: রিাহাবিয়া 

ডাকঘর: কুবড়পাইকা 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী সের 

রজিা: পটুয়ািািী।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৫৬৩ 

জনাি রর্াাঃ োহবরয়ার রহর্ান 

শু  

বপতা: রর্াাঃ র্হবসনুি হক 

র্াতা: রর্াছাাঃ োবহনুর রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩০-১২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০১র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড়। 

 

গ্রার্: র্ডান ব 

ইউ:/ওয়াড ব: অযালবর্বনয়ার্ ররাড 

ডাকঘর: পঞ্চগড় িাজার 

রপাস্টদকাড: ৫০০০ 

উপদজিা: পঞ্চগড় 

রজিা: পঞ্চগড়। 

গ্রার্: বেতাপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৭নং রেিনগর 

ডাকঘর: রেিনগর 

রপাস্টদকাড: ৫০৩০ 

উপদজিা: রততুূঁবিয়া 

রজিা: পঞ্চগড়। 

১৫৬৪ 

জনাি রর্াাঃ জাবকর রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ েওকত আিী 

র্াতা: রওেনারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩০-১২-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০১র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: ৩৬ রক বি এর্ ফজলি 

কাদের ররাড,  ট্টগ্রার্ রর্বডদকি 

স্টাফ রকায়ার্ বার, ২০/৫ 

ইউ:/ওয়াড ব:  কিাজার 

ডাকঘর:  কিাজার 

রপাস্টদকাড: ৪২০৩ 

উপদজিা: পাঁ িাইে 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

গ্রার্: নয়াপাড়া, রেলয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: বেঘুনীয়া 

ডাকঘর: েড়গ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ১৮১০ 

উপদজিা: সাটুবরয়া 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১৫৬৫ 

জনাি তুবহন আক্তার 

বপতা: রর্াহাম্মে উল্লযা 

র্াতা: রজসবর্ন রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-১২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০২র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

গ্রার্: ১০৫০, রর্রাজনগর, এ ব্লক 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৯ 

ডাকঘর: রর্রাজনগর 

রপাস্টদকাড: ১৩৫২ 

উপদজিা: রকরাবনগঞ্জ 

রজিা: ঢাকা।  

গ্রার্: ১০৫০, রর্রাজনগর, এ ব্লক 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৯ 

ডাকঘর: রর্রাজনগর 

রপাস্টদকাড: ১৩৫২ 

উপদজিা: রকরাবনগঞ্জ 

রজিা: ঢাকা।  

১৫৬৬ 

জনাি বেমু আফদরাজা 

বপতা: আর্জাে রহাদসন 

র্াতা: রাদেো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৪-০৭-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৬র্াস  ০২বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: জযাসবর্ন  যািী, রসানা 

বর্য়া ররাড 

ইউ:/ওয়াড ব: শ্রীর্ঙ্গি 

ডাকঘর: শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

গ্রার্: মুবন্সনগর 

ইউ:/ওয়াড ব: চুড়াইন 

ডাকঘর: চুড়াইন 

রপাস্টদকাড: ১৩২৫ 

উপদজিা: নিািগঞ্জ 

রজিা: ঢাকা। 

১৫৬৭ 

জনাি রর্াাঃ র্ারুফ 

বপতা: রর্াাঃ র্নছুর আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্র্তাজ 

জন্ম তাবরি: ০১-১২-১৯৯৯ 

িয়স:  িছর  র্াস  বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি। 

 

গ্রার্: ডুিাইি পূি ব পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৬ 

ডাকঘর: ডুিাইি 

রপাস্টদকাড: ১৯৯০ 

উপদজিা: রগাপািপুর 

রজিা: র্াংগাইি। 

গ্রার্: ডুিাইি পূি ব পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৬ 

ডাকঘর: ডুিাইি 

রপাস্টদকাড: ১৯৯০ 

উপদজিা: রগাপািপুর 

রজিা: র্াংগাইি। 

১৫৬৮ 

জনাি সুিতানা র্াহসীনা 

বপতা: মৃত রর্াাঃ আবুি কাদের্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ সসয়ো ফবরো 

জন্ম তাবরি: ৩০-০৭-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ০৬র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

গ্রার্: েবক্ষণ  িানীপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৭নং 

ডাকঘর: বিবরবেবর 

রপাস্টদকাড: ২৪২০ 

উপদজিা: দূগ বাপুর 

রজিা: রনিদকানা। 

গ্রার্: েবক্ষণ  িানীপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৭নং 

ডাকঘর: বিবরবেবর 

রপাস্টদকাড: ২৪২০ 

উপদজিা: দূগ বাপুর 

রজিা: রনিদকানা। 

১৫৬৯ 

জনাি রর্াাঃ হুর্ায়ুন কবির 

বপতা: রর্াাঃ ফদয়জুি হক 

র্াতা: র্বজবনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৩-০৬-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৭র্াস  ১৭বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

গ্রার্: রার্বসদ্ধ 

ইউ:/ওয়াড ব: রতবিগাতী 

ডাকঘর: রার্বসদ্ধ 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: আর্পাড়া 

রজিা: রনিদকানা। 

গ্রার্: রার্বসদ্ধ 

ইউ:/ওয়াড ব: রতবিগাতী 

ডাকঘর: রার্বসদ্ধ 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: আর্পাড়া 

রজিা: রনিদকানা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৫৭০ 

জনাি রর্ানাদয়বুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ র্াহবুবুর রহর্ান িান 

র্াতা: বর্দসস র্ারুফা রহর্ান 

জন্ম তাবরি: ২৪-০৫-১৯৯৫ 

িয়স:  ২১িছর  ০৮র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

গ্রার্: নুর  িন, সাদিহআহ রিইন 

ইউ:/ওয়াড ব: পাঠানতুিী 

ডাকঘর: িির 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: সের 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

গ্রার্: িারুফা িজ, নওো গ্রার্ 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং নওর্াপাড়া 

ডাকঘর: নওোগ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৪১০০ 

উপদজিা: সের 

রজিা: যদোর। 

১৫৭১ 

জনাি রর্াাঃ োর্সুজ্জার্ান 

বপতা: েবহদুজ জার্ান িাবুি 

র্াতা: িাইজু আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১১-০৪-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৯র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: ৩৬৬৯/এফ, তালকোর 

 িন, ৬নং ফ্ল্যার্, িঙ্গিন্ধু 

এব বনউ, অবক্সদজন রর্াড় 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৩নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: ওয়াদজবেয়া 

রপাস্টদকাড: ৪২১৩ 

উপদজিা: িায়বজে 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

গ্রার্: ৪৭৯/বি, কাঁ কুড়া িাজার, 

 ারারবে 

ইউ:/ওয়াড ব: উত্তরিান 

ডাকঘর: উত্তরিান 

রপাস্টদকাড: ১২৩০ 

উপদজিা: উত্তরিান 

রজিা: ঢাকা। 

১৫৭২ 

জনাি এস এর্ র্াসুে আির্ 

বপতা: এস এর্ র্াদিক আির্ 

র্াতা: সুদিিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৭-১০-১৯৯২ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৩র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর।  

 

গ্রার্: রিওয়া র উজান 

ইউ:/ওয়াড ব: রর্রুর র 

ডাকঘর: জিারগঞ্জ িাজার 

রপাস্টদকাড: ২১৪০ 

উপদজিা: িকেীগঞ্জ 

রজিা: জার্ািপুর। 

গ্রার্: রিওয়া র উজান 

ইউ:/ওয়াড ব: রর্রুর র 

ডাকঘর: জিারগঞ্জ িাজার 

রপাস্টদকাড: ২১৪০ 

উপদজিা: িকেীগঞ্জ 

রজিা: জার্ািপুর। 

১৫৭৩ 

জনাি রসৌদর্ন কুর্ার োস 

বপতা: বনতাই  ি োস 

র্াতা: নবর্তী রানী োস 

জন্ম তাবরি: ০১-০৫-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৮র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: র্াগুরা। 

 

গ্রার্:  াঙ্গুড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ১১নং রিরইি 

পবিতা 

ডাকঘর: রিরইি পবিতা 

রপাস্টদকাড: ৭৬৩২ 

উপদজিা: র্াগুরা (সের) 

রজিা: র্াগুরা। 

গ্রার্:  াঙ্গুড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ১১নং রিরইি 

পবিতা 

ডাকঘর: রিরইি পবিতা 

রপাস্টদকাড: ৭৬৩২ 

উপদজিা: র্াগুরা (সের) 

রজিা: র্াগুরা। 

১৫৭৪ 

জনাি মুাঃ তাবরকুি হক 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি র্বতন 

র্াতা: আবর্না িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০৯-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৪র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

গ্রার্: রপড়ার গাবত 

ইউ:/ওয়াড ব: কাইিাটি 

ডাকঘর: কাইিাটি 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা সের 

রজিা: রনিদকানা। 

গ্রার্: রপড়ার গাবত 

ইউ:/ওয়াড ব: কাইিাটি 

ডাকঘর: কাইিাটি 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা সের 

রজিা: রনিদকানা। 

১৫৭৫ 

জনাি রর্াাঃ র্বনরুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি র্াোন 

র্াতা: রর্াছাাঃ আদর্না িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৬িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: কক্সিাজার। 

 

গ্রার্: েবফ  িন, উত্তর িক্ষযার র 

ইউ:/ওয়াড ব: প্রধান সড়ক 

ডাকঘর: বজিািাজার 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা:  দকাবরয়া 

রজিা: কক্সিাজার। 

গ্রার্: পার ার্রা 

ইউ:/ওয়াড ব: পাশ্ববডাঙ্গা 

ডাকঘর: পাশ্ববডাঙ্গা 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা:  ার্দর্াহর 

রজিা: পািনা। 

১৫৭৬ 

জনাি বরর্া আক্তার 

বপতা: আর্জাে রহাদসন 

র্াতা: রাদেো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: এর্ আর িাইদব্ররী এন্ড 

রস্টেনারী, রসানািী র্াদকবর্ 

ইউ:/ওয়াড ব: হবিগঞ্জ ররাড 

ডাকঘর: শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

গ্রার্: মুন্সী নগর 

ইউ:/ওয়াড ব: চুড়াইন 

ডাকঘর: চুড়াইন 

রপাস্টদকাড: ১৩২৫ 

উপদজিা: নিািগঞ্জ 

রজিা: ঢাকা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৫৭৭ 

জনাি বির্া িানর্ 

বপতা: আব্দুর রহর্ান বিশ্বাস 

র্াতা: জহুরণ রনছা 

জন্ম তাবরি: ১০-১২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০১র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: নড়াইি। 

 

গ্রার্: নিার্ারা 

ইউ:/ওয়াড ব: িাঐদসানা 

ডাকঘর: রযাগাবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৭৫১৪ 

উপদজিা: কাবিয়া 

রজিা: নড়াইি। 

গ্রার্: নিার্ারা 

ইউ:/ওয়াড ব: িাঐদসানা 

ডাকঘর: রযাগাবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৭৫১৪ 

উপদজিা: কাবিয়া 

রজিা: নড়াইি। 

১৫৭৮ 

জনাি কার্রুন নাহার (িা িী) 

বপতা: আব্দুি িবতফ 

র্াতা: জাহানারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৮-১০-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৩র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: রর্দহরপুর। 

গ্রার্: ৩০ বস, বিবডং পূি ব 

নাবসরািাে, রেরোহ কদিানী 

ইউ:/ওয়াড ব: ২নং জািািািাে 

ডাকঘর: িাদয়বজে রিাস্তার্ী 

রপাস্টদকাড: ৪২১০ 

উপদজিা: িাদয়বজে রিাস্তার্ী 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

গ্রার্: শ্যার্পুর কদিানী 

ইউ:/ওয়াড ব: আর্ঝুবপ 

ডাকঘর: আবজজািাে 

রপাস্টদকাড: ৭১০০ 

উপদজিা: রর্দহরপুর 

রজিা: রর্দহরপুর। 

১৫৭৯ 

জনাি আাঃ আদনায়ারুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ রবফকুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ রাদহিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৪-০৭-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৬র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

রর্াাঃ বরয়াজুি ইসিার্ 

র্বনর্বরং এন্ড এনদফাস বম্যান উইং 

পবরদিে অবধেির 

রেদরিাংিা নগর, আগারগাঁও 

ঢাকা। 

গ্রার্: কািা  

ইউ:/ওয়াড ব: অেোনগর 

ডাকঘর: অেোনগর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৫০ 

উপদজিা: পীরগাছা 

রজিা: রংপুর। 

১৫৮০ 

জনাি েংকর সরকার 

বপতা: িাগর সরকার 

র্াতা: অরুনা সরকার 

জন্ম তাবরি: ০৬-০৩-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১০র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ।  

 

গ্রার্: িাসুদেিপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: কৃষ্ণপুর 

ডাকঘর: কৃষ্ণপুর 

রপাস্টদকাড: ১৮২০ 

উপদজিা: র্াবনকগঞ্জ 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: িাসুদেিপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: কৃষ্ণপুর 

ডাকঘর: কৃষ্ণপুর 

রপাস্টদকাড: ১৮২০ 

উপদজিা: র্াবনকগঞ্জ 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১৫৮১ 

জনাি রর্াাঃ সবজবুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ িবির সরোর 

র্াতা: মৃহ হাজরা 

জন্ম তাবরি: ৩০-১১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০২র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

গ্রার্: শ্যার্সুির পুর 

ইউ:/ওয়াড ব: সাগরকাবি 

ডাকঘর: সাগরকাবি 

রপাস্টদকাড: ৬৬৬১ 

উপদজিা: সুজানগর 

রজিা: পািনা।  

গ্রার্: শ্যার্সুির পুর 

ইউ:/ওয়াড ব: সাগরকাবি 

ডাকঘর: সাগরকাবি 

রপাস্টদকাড: ৬৬৬১ 

উপদজিা: সুজানগর 

রজিা: পািনা।  

১৫৮২ 

জনাি রর্াাঃ রাবফ আির্ 

বপতা: রর্াাঃ রবফকুি আির্ 

র্াতা: র্দনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৮-১৯৯০ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৫র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

 

গ্রার্: রেওয়ানপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ০২ 

ডাকঘর: জার্ািপুর 

রপাস্টদকাড: ২০০০ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর। 

গ্রার্: রেওয়ানপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ০২ 

ডাকঘর: জার্ািপুর 

রপাস্টদকাড: ২০০০ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর। 

১৫৮৩ 

জনাি রর্াাঃ রাবেদুি হাসান 

বপতা: রর্াাঃ নুরুি ইসিার্ 

র্াতা: রওেন আরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৬িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

 

প্রযদন: রর্াাঃ রাবেদুি হাসান 

বে সান িহু াষী সাঁর্বিবপ এন্ড 

কবম্পউর্ার ইনবস্টটিউর্ 

িাড়ী-১২, ররাড-০১ 

রসনপাড়া, পি বতা, র্ীরপুর-১০ 

ঢাকা-১২১৬। 

প্রযদন: রর্াাঃ রাবেদুি হাসান 

গ্রার্: রঢউিািী 

ইউ:/ওয়াড ব: িাউকাঠী 

ডাকঘর: িাউকাঠী 

রপাস্টদকাড: ৮৬০১ 

উপদজিা: পটুয়ািািী 

রজিা: পটুয়ািািী। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৫৮৪ 

জনাি রর্াাঃ ররজাউি কবরর্ 

বপতা: রর্াাঃ োহজািাি বর্য়া 

র্াতা: রর্াছাাঃ কবহনুর বর্য়া 

জন্ম তাবরি: ১৪-০১-২০০০ 

িয়স:  ২০িছর  ০১র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

প্রযদন: রর্াাঃ এরোদুি হক 

 িন নং: ৪, কক্ষ নং: ৬৩২ 

আইন র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

ঢাকা-১০০০। 

প্রযদন: রর্াাঃ োহজািাি বর্য়া 

গ্রার্: কাবির আিগা 

ইউ:/ওয়াড ব: যািাপুর 

ডাকঘর: যািাপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ সের 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১৫৮৫ 

জনাি রর্াাঃ রিাকন সরকার 

বপতা: রর্াাঃ রগাফফার আকি 

র্াতা: রর্াছাাঃ জয়নি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-০৩-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১০র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: বেনাজপুর। 

 

গ্রার্: উত্তর িক্ষীপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: িদয়রিাড়ী 

ডাকঘর: জয়নগর 

রপাস্টদকাড: ৫২৬০ 

উপদজিা: ফুিিাড়ী 

রজিা: বেনাজপুর। 

গ্রার্: উত্তর িক্ষীপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: িদয়রিাড়ী 

ডাকঘর: জয়নগর 

রপাস্টদকাড: ৫২৬০ 

উপদজিা: ফুিিাড়ী 

রজিা: বেনাজপুর। 

১৫৮৬ 

জনাি রর্াাঃ আফজাি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আদিে রহাদসন 

র্াতা: তাছবির্া আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১৯-০৯-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৪র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

গ্রার্: এই -১৩, বিটিআরআই 

ইউ:/ওয়াড ব: ০১নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

গ্রার্: ১৯/১, পূি ব কাজীপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ১৪নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: কাফরুি 

রজিা: ঢাকা। 

১৫৮৭ 

জনাি লৎফুন নাহার 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি িবতফ 

র্াতা: জাহানারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৪-০৮-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৫র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: রর্দহরপুর। 

গ্রার্: ০৩, বস বিবডং, রেরোহ 

কদিানী, নাবসরািাে 

ইউ:/ওয়াড ব: ২নং 

ডাকঘর: িাদয়বজে রিাস্তার্ী 

রপাস্টদকাড: ৪২১০ 

উপদজিা: িাদয়বজে রিাস্তার্ী 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

গ্রার্: শ্যার্পুর কদিানী 

ইউ:/ওয়াড ব: আর্ঝুবপ 

ডাকঘর: আবজজািাে 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: রর্দহরপুর 

রজিা: রর্দহরপুর। 

১৫৮৮ 

জনাি নাসবরন সুিতানা 

বপতা: হাদের্ বিশ্বাস 

র্াতা: তারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৬-০৪-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৮র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

গ্রার্: বসলর্পুর 

ইউ:/ওয়াড ব: রায়পুর 

ডাকঘর: রায়পুর 

রপাস্টদকাড: ৭৪৭০ 

উপদজিা: িািারপাড়া 

রজিা: যদোর। 

গ্রার্: বসলর্পুর 

ইউ:/ওয়াড ব: রায়পুর 

ডাকঘর: রায়পুর 

রপাস্টদকাড: ৭৪৭০ 

উপদজিা: িািারপাড়া 

রজিা: যদোর। 

১৫৮৯ 

জনাি সানবজো আক্তার র্াহমুো 

বপতা: রর্াাঃ েবফকুি ইসিার্ 

র্াতা: িাইিী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৯-০২-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ১১র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

 

বিবডং: এ৫, বদ্বতীয় তিা, রুর্-

১৯,  াষানদর্ক পূনিাসন প্রকল্প 

ইউ:/ওয়াড ব: ১৫নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: ঢাকা কযান্টনদর্ন্ট 

রপাস্টদকাড: ১২০৬ 

উপদজিা:  াষানদর্ক 

রজিা: ঢাকা। 

বিবডং: এ৫, বদ্বতীয় তিা, রুর্-

১৯,  াষানদর্ক পূনিাসন প্রকল্প 

ইউ:/ওয়াড ব: ১৫নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: ঢাকা কযান্টনদর্ন্ট 

রপাস্টদকাড: ১২০৬ 

উপদজিা:  াষানদর্ক 

রজিা: ঢাকা। 

১৫৯০ 

জনাি রর্াাঃ আক্তার রহাদসন 

বপতা: আাঃ রবহর্ 

র্াতা: তাছবির্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৭-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৬র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

 

জি রকয়ার, ২৩৬ 

হাবির্া ম্যানসন 

আগারগাঁও, তািতিা 

িাসস্টযান্ড সংিগ্ন 

রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: েয়াকািা 

ইউ:/ওয়াড ব: বিেনিী 

ডাকঘর: স তনকািা 

রপাস্টদকাড: ১৪৫০ 

উপদজিা: আড়াইহাজার 

রজিা: নারায়নগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৫৯১ 

জনাি রর্াফাদসসি রহাদসন 

বপতা: োহবুবিন 

র্াতা: নুর িানু রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৮র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, 

৯৫/২, পবির্ কাফরুি 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদরিাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: ৩১, জাঙ্গাবনয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: উব ৎপুরা 

ডাকঘর: নয়নািাে 

রপাস্টদকাড: ১৪৪০ 

উপদজিা: আড়াইহাজার 

রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

১৫৯২ 

জনাি র্াইনুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আবুি রহাদসন 

র্াতা: র্াসুর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৭-১০-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৩র্াস  বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

গ্রার্: হাদসর্ ছািািাস, রুর্-৪০২, 

কাঠপবট্ট 

ইউ:/ওয়াড ব:আগানগর 

ডাকঘর: বজনবজরা 

রপাস্টদকাড: ১৩১০ 

উপদজিা: রকরানীগঞ্জ 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: বেকোর িাড়ী, রছানদিািা 

ইউ:/ওয়াড ব: িকুিিাড়ীয়া 

ডাকঘর: পাতাবুবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৮৬৪০ 

উপদজিা: গিাব পা 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৫৯৩ 

জনাি উিাইদুল্লাহ 

বপতা: সাদয়ি আিী 

র্াতা: রুবি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর।  

 

গ্রার্: কুর্ারগাতী 

ইউ:/ওয়াড ব: ১৩নং রর্ষ্ট্া 

ডাকঘর: হাজীপুর 

রপাস্টদকাড: ২০০০ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর।  

গ্রার্: কুর্ারগাতী 

ইউ:/ওয়াড ব: ১৩নং রর্ষ্ট্া 

ডাকঘর: হাজীপুর 

রপাস্টদকাড: ২০০০ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর।  

১৫৯৪ 

জনাি রর্াাঃ রগািজার রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ রকের্ত আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ রগািিানু রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৬-০৪-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৮র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

গ্রার্: িিদিড় 

ইউ:/ওয়াড ব: িিদিড় 

ডাকঘর: ররৌর্ারী 

রপাস্টদকাড: ৫৬৪০ 

উপদজিা: ররৌর্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: িিদিড় 

ইউ:/ওয়াড ব: িিদিড় 

ডাকঘর: ররৌর্ারী 

রপাস্টদকাড: ৫৬৪০ 

উপদজিা: ররৌর্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১৫৯৫ 

জনাি রর্াাঃ রর্জিাউর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ র্াহবুবুর রহর্ান িাঁন 

র্াতা: বর্দসস র্ারুফা রহর্ান 

জন্ম তাবরি: ০৮-০৯-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৪র্াস  ২২বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

গ্রার্: হাজী ম্যানেন, োমুয়া পুকুর 

পাড় 

ইউ:/ওয়াড ব: পাঠানটুিী/২৮নং 

ডাকঘর: িির 

রপাস্টদকাড: ৪২০০ 

উপদজিা: সের 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

গ্রার্: ৫০০/১, র্ারুফা িজ, নওো 

গ্রার্ 

ইউ:/ওয়াড ব: ৪নং নওয়াপাড়া 

ডাকঘর: নওোগ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: সের 

রজিা: যদোর। 

১৫৯৬ 

জনাি রর্াাঃ সবজি আহদর্ে 

বপতা: রর্াাঃ সাইদুর রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্বনকা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২১-০৩-২০০১ 

িয়স:  ১৮িছর  ১০র্াস  ০৯বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

গ্রার্: পূি ব-রার্নগর 

ইউ:/ওয়াড ব: িানর্বর  

ডাকঘর: র্য়োনেীবঘ 

রপাস্টদকাড: ৬৬৪০ 

উপদজিা:  াঙ্গুড়া 

রজিা: পািনা। 

গ্রার্: পূি ব-রার্নগর 

ইউ:/ওয়াড ব: িানর্বর  

ডাকঘর: র্য়োনেীবঘ 

রপাস্টদকাড: ৬৬৪০ 

উপদজিা:  াঙ্গুড়া 

রজিা: পািনা। 

১৫৯৭ 

জনাি ফারুক রহাসাইন 

বপতা: রসরাজুি ইসিার্ 

র্াতা: রাবহর্া  

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৫িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

 

গ্রার্: হাদসর্ ছািািাস, রুর্-৪০২, 

কাঠপবট্ট 

ইউ:/ওয়াড ব:আগানগর 

ডাকঘর: বজনবজরা 

রপাস্টদকাড: ১৩১০ 

উপদজিা: রকরানীগঞ্জ 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: িবিফা িাবড়, বনজির্ 

কাজি 

ইউ:/ওয়াড ব: নওর্ািা 

ডাকঘর: নগদররহার্ 

রপাস্টদকাড: ৮৬২১ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৫৯৮ 

জনাি রর্াাঃ রুহুি আবর্ন 

বপতা: বসরাজুি ইসিার্ (যুদ্ধাহত 

মুবক্তদযাদ্ধা) 

র্াতা: রহাসদন আরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৬-১১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০১র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: েবরয়তপুর। 

গ্রার্: হাজী রর্াহাম্মে বর্য়া ব িা, 

প্লর্ নং- ২৭, এ১, িাদয়বজে 

আ/এ, িাদয়বজে রিাস্তার্ী 

ইউ:/ওয়াড ব: ২নং জািািািাে 

ডাকঘর: িাদয়বজে রিাস্তার্ী 

রপাস্টদকাড: ৪২১০ 

উপদজিা: িাদয়বজে রিাস্তার্ী 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

গ্রার্: জবসর্ রিপারীর িাড়ী, ঢািী 

কািী,  র াগা 

ইউ:/ওয়াড ব:  র াগা 

ডাকঘর:  র াগা 

রপাস্টদকাড: ৮০২৪ 

উপদজিা: সবিপুর 

রজিা: েবরয়তপুর। 

১৫৯৯ 

জনাি রর্াাঃ আবতক র ৌধুরী 

বপতা: রর্াাঃ র্াজু বর্য়া র ৌধুরী 

র্াতা: জুসনা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১০-০৭-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৬র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

গ্রার্: পাঁ হার্ 

ইউ:/ওয়াড ব: গাবজপুর 

ডাকঘর: পাঁ হার্ 

রপাস্টদকাড: ২৩৯০ 

উপদজিা: িাবিয়াজুরী 

রজিা: রনিদকানা। 

গ্রার্: পাঁ হার্ 

ইউ:/ওয়াড ব: গাবজপুর 

ডাকঘর: পাঁ হার্ 

রপাস্টদকাড: ২৩৯০ 

উপদজিা: িাবিয়াজুরী 

রজিা: রনিদকানা। 

১৬০০ 

জনাি তনয় র্াহমুে সরকার 

বপতা: রর্াাঃ আবুি রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ রফরদেৌসী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৩-০৮-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৫র্াস  ০৮বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর।  

 

গ্রার্: বততপল্লা, র্াগুরীপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ১২নং 

ডাকঘর: কার্ািিানহার্ 

রপাস্টদকাড: ২০০০ 

উপদজিা: জার্ািিান 

রজিা: জার্ািিান। 

গ্রার্: বততপল্লা, র্াগুরীপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ১২নং 

ডাকঘর: কার্ািিানহার্ 

রপাস্টদকাড: ২০০০ 

উপদজিা: জার্ািিান 

রজিা: জার্ািিান। 

১৬০১ 

জনাি রর্াাঃ োহ রনওয়াজ পাদ ি 

বপতা: রর্াাঃ ফজলর রহর্ান 

র্াতা: রর্াসাাঃ োর্ীর্া আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০১-০৭-১৯৯১ 

িয়স: ২৮িছর  ০৬র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার।  

 

গ্রার্: ছাতনী 

ইউ:/ওয়াড ব: ছাতনী 

ডাকঘর: ছাতনী 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: নাদর্ার 

রজিা: নাদর্ার। 

গ্রার্: ১৮৭, কাবিব র্া 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৫, কাবিব র্া 

ডাকঘর: নাদর্ার 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: নাদর্ার 

রজিা: নাদর্ার। 

১৬০২ 

জনাি সুর্ি রায় 

বপতা: নবিন  ি রায় 

র্াতা: ছায়া রানী রায় 

জন্ম তাবরি: ১৭-০৫-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৮র্াস  ১৩বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

গ্রার্: নিনী োস 

ইউ:/ওয়াড ব: গংগািড়া  

ডাকঘর: গংগািড়া 

রপাস্টদকাড: ৫৪১০ 

উপদজিা: গংগা ড়া 

রজিা: রংপুর।  

গ্রার্: নিনী োস 

ইউ:/ওয়াড ব: গংগািড়া  

ডাকঘর: গংগািড়া 

রপাস্টদকাড: ৫৪১০ 

উপদজিা: গংগা ড়া 

রজিা: রংপুর।  

১৬০৩ 

জনাি সুোি রায় 

বপতা: নিীণ  ি রায় 

র্াতা: ছায়া রানী 

জন্ম তাবরি: ১২-১১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০২র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

 

গ্রার্: নিনীোস 

ইউ:/ওয়াড ব: গংগা ড়া 

ডাকঘর: গংগা ড়া 

রপাস্টদকাড: ৫৪১০ 

উপদজিা: গংগা ড়া 

রজিা: রংপুর।  

গ্রার্: নিনীোস 

ইউ:/ওয়াড ব: গংগা ড়া 

ডাকঘর: গংগা ড়া 

রপাস্টদকাড: ৫৪১০ 

উপদজিা: গংগা ড়া 

রজিা: রংপুর।  

১৬০৪ 

জনাি রর্াাঃ র্বেউর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ নাবজর্ উিীন 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্াহমুো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৬-১১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০২র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

 

গ্রার্: নিনীোস 

ইউ:/ওয়াড ব: গংগা ড়া 

ডাকঘর: গংগা ড়া 

রপাস্টদকাড: ৫৪১০ 

উপদজিা: গংগা ড়া 

রজিা: রংপুর।  

গ্রার্: নিনীোস 

ইউ:/ওয়াড ব: গংগা ড়া 

ডাকঘর: গংগা ড়া 

রপাস্টদকাড: ৫৪১০ 

উপদজিা: গংগা ড়া 

রজিা: রংপুর।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৬০৫ 

জনাি ফাল্গুনী িািা 

বপতা: অমৃত িািা 

র্াতা: রঞ্জনা িািা 

জন্ম তাবরি: ০১-১২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০১র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: যদোর।  

 

গ্রার্: বপটিআরআই ররাড, 

ষবষ্ট্তিা পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৬নং  

ডাকঘর: যদোর 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: যদোর সের 

রজিা: যদোর।  

গ্রার্: বপটিআরআই ররাড, 

ষবষ্ট্তিা পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৬নং  

ডাকঘর: যদোর 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: যদোর সের 

রজিা: যদোর।  

১৬০৬ 

জনাি রর্াাঃ তবরকুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আবু িকর বসবিক 

র্াতা: রেফািী িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৫-০১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৮িছর  ০০র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্:  কপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: হাটিকুর্রুি 

ডাকঘর: হাটিকুর্রুি 

রপাস্টদকাড: ৬৭২০ 

উপদজিা: উল্লাপাড়া 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্:  কপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: হাটিকুর্রুি 

ডাকঘর: হাটিকুর্রুি 

রপাস্টদকাড: ৬৭২০ 

উপদজিা: উল্লাপাড়া 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৬০৭ 

জনাি রর্াছাাঃ আো আক্তার 

বপতা: রর্াাঃ আবুি রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্নবজিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ১১র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

রর্াছাাঃ আো আক্তার 

বে সান সাঁর্বিবপ এন্ড কবম্পউর্ার 

প্রবেক্ষণ ইনবস্টটিউর্ 

িাবড় নং-১২, ররাড নং-০১ 

রসনপাড়া পি বতা, বর্রপুর-১০ 

ঢাকা-১২১৬। 

প্রযদন: রর্াছাাঃ আো আক্তার 

গ্রার্: কািা 

ইউ:/ওয়াড ব: অেোনগর 

ডাকঘর: অেোনগর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৫০ 

উপদজিা: পীরগাছা 

রজিা: রংপুর।  

১৬০৮ 

জনাি রর্াাঃ রহাদসন র্াহবুি 

বপতা: রর্াাঃ আবু িকর বসবিক 

র্াতা: বর্না িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৭-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৬র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: ৫৪/এন (নতুন), আবজর্পুর 

সরকাবর কদিানী 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৬নং 

ডাকঘর: বনউর্াদকবর্ 

রপাস্টদকাড: ১২০৫ 

উপদজিা: িািিাগ 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: কল্যানী 

ইউ:/ও: ৯নং কাবিয়া হবরপুর 

ডাকঘর: কাবিয়া হবরপুর 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৬০৯ 

জনাি রর্াাঃ নুর উবিন 

বপতা: রর্াাঃ সবফউল্লাহ ফরাজী 

র্াতা: রর্াসাাঃ রবহর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-০৩-১৯৯২ 

িয়স:  িছর  র্াস  বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী।  

 

গ্রার্: আর্বি িাবড়য়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রাঙ্গািািী 

ডাকঘর: িাদহর র 

রপাস্টদকাড: ৮৬৪০ 

উপদজিা: রাঙ্গািািী 

রজিা: পটুয়ািািী। 

গ্রার্: আর্বি িাবড়য়া 

ইউ:/ওয়াড ব: রাঙ্গািািী 

ডাকঘর: িাদহর র 

রপাস্টদকাড: ৮৬৪০ 

উপদজিা: রাঙ্গািািী 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৬১০ 

জনাি রর্াাঃ রসাদহি রানা 

বপতা: রর্াাঃ আবুি কাদের্ 

সরোর 

র্াতা: রজাসনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-১০-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৩র্াস  ০২বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

গ্রার্: কািা বকসর্তপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: আর্াইড় 

ডাকঘর: ডাসনগর 

রপাস্টদকাড: ৬৫৩০ 

উপদজিা: পনীতিা 

রজিা: নওগাঁ। 

গ্রার্: কািা বকসর্তপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: আর্াইড় 

ডাকঘর: ডাসনগর 

রপাস্টদকাড: ৬৫৩০ 

উপদজিা: পনীতিা 

রজিা: নওগাঁ। 

১৬১১ 

জনাি রর্াাঃ নুদর আির্ 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি হাই 

র্াতা: আসর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৭-১০-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৩র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: রকন্দুয়া। 

 

আো রর্কবনকযাি র্বনং রসন্টার 

৩৪০/এ, একতা সড়ক,  

ররাড নং- ১৪ 

বতিপাপাড়া, বিিগাঁও 

ঢাকা-১২১৯। 

গ্রার্: রসাহাগপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: পাইকুড়া 

ডাকঘর: রপর্ই 

রপাস্টদকাড: ২৪৮০ 

উপদজিা: রকন্দুয়া 

রজিা: রনিদকানা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৬১২ 

জনাি স্মৃবত  ক্রিত্তী 

বপতা: সু াষ  ক্রিত্তী 

র্াতা: তুিসী  ক্রিত্তী 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০০র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: সুনার্গঞ্জ। 

 

গ্রার্: হারানপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৭ 

ডাকঘর: বেরাই,  ািপুর 

রপাস্টদকাড: ৩০৪০ 

উপদজিা: বেরাই 

রজিা: সুনার্গঞ্জ। 

গ্রার্: হারানপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৭ 

ডাকঘর: বেরাই,  ািপুর 

রপাস্টদকাড: ৩০৪০ 

উপদজিা: বেরাই 

রজিা: সুনার্গঞ্জ। 

১৬১৩ 

জনাি ররজাউি কবরর্ 

বপতা: িাদিকুজ্জার্ান 

র্াতা:  াঁনবি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৭-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৬র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি। 

 

বে মুন কর্াবে বয়াি ইনবস্টটিউর্ 

৯৩/১ এ সরোর কর্দপ্লক্স 

আগারগাঁও, তািতিা 

রেদর-ই-িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: রিগুনঠাি 

ইউ:/ওয়াড ব: হুগড়া/ ০৬নং 

ডাকঘর: আনুহিা 

রপাস্টদকাড: ১৯০২ 

উপদজিা: র্াঙ্গাইি সের 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

১৬১৪ 

জনাি বর্ল্টন বিশ্বাস 

বপতা: সতয রঞ্জন বিশ্বাস 

র্াতা: আ া রানী 

জন্ম তাবরি: ১০-০২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১১র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: র্াগুরা। 

গ্রার্: ১২/৫, সুবফয়া ব িা, রুর্ ই 

রর্ািার িাগ, পাবনর ট্াংবক 

ইউ:/ওয়াড ব: ১২নং  

ডাকঘর: বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: বর্রপুর 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্:  বন্ডির 

ইউ:/ওয়াড ব: গদয়েপুর 

ডাকঘর: র্াোবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৭৬১১ 

উপদজিা: শ্রীপুর 

রজিা: র্াগুরা। 

১৬১৫ 

জনাি তাপস  ি পাি 

বপতা: র্বনি  ি পাি 

র্াতা: তুিবস রানী পাি 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

গ্রার্: ৫২, কনকবেয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: কানকবেয়া 

ডাকঘর: কনকবেয়া 

রপাস্টদকাড: ৮৬২২ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী।  

গ্রার্: ৫২, কনকবেয়া 

ইউ:/ওয়াড ব: কানকবেয়া 

ডাকঘর: কনকবেয়া 

রপাস্টদকাড: ৮৬২২ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী।  

১৬১৬ 

জনাি বির্থী আক্তার 

বপতা: আাঃ রসািহান হাওিাোর 

র্াতা: রওেন আরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-১২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০১র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী।  

বে সান সাঁর্বিবপ এন্ড কবম্পউর্ার 

প্রবেক্ষণ ইনবস্টটিউর্ 

িাবড় নং-১২, ররাড নং-০১ 

রসনপাড়া পি বতা, বর্রপুর-১০ 

ঢাকা-১২১৬। 

 

প্রযদন: বির্থী আক্তার 

গ্রার্: িবিোিািী 

ইউ:/ওয়াড ব: িেরপুর 

ডাকঘর: িবিোিািী 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী সের 

রজিা: পটুয়ািািী।  

১৬১৭ 

জনাি নুসরাত জাহান বতো 

বপতা: রর্াাঃ সবফকুর রহর্ান 

র্াতা: সাবহো রহর্ান 

জন্ম তাবরি: ১২-১১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০২র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

 

গ্রার্: ১৭৭/৩, েবক্ষণ যািািাড়ী 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫০ 

ডাকঘর: ফবরোিাে 

রপাস্টদকাড: ১২০৪ 

উপদজিা: যািািাড়ী 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: বি-২৫/১, আেে বনগর, 

নয়াআটি,  

ইউ:/ওয়াড ব: ০৩ 

ডাকঘর: সানাড়পাড় 

রপাস্টদকাড: ১৪৩০ 

উপদজিা: বসবদ্ধরগঞ্জ 

রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

১৬১৮ 

জনাি কাজী রবেদুি ইসিার্ 

বপতা: কাজী আজগর আিী 

র্াতা: রর্াসাাঃ ররদহনা বিবি 

জন্ম তাবরি: ২৫-১০-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৩র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৫/২, পবির্ কাফরুি 

তািতিা, আগারগাঁও  

রেদর িাংিা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: ৩৭১, েবক্ষণ কাবেপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: আগ্রাবদ্বগুন 

ডাকঘর: আগ্রাবদ্বগুন 

রপাস্টদকাড: ৬৫৬১ 

উপদজিা: ধার্ইর হার্ 

রজিা: নওগাঁ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৬১৯ 

জনাি র্াহফুজা আক্তার 

বপতা: মুনসুর আহদর্ে 

র্াতা: সার্সুন নাহার 

জন্ম তাবরি: ০২-০৪-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৯র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: হাদফজ মুনসুর আহর্ে এর 

িাড়ী, িক্সনগর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৬৭নং 

ডাকঘর: সারুবিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৩৬১ 

উপদজিা: রডর্রা 

রজিা: ঢাকা।  

১৬২০ 

জনাি রর্াাঃ োবকবুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ লূৎফর রহর্ান 

র্াতা: রর্াসাাঃ ছাদয়রা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০৫-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৮র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৫/২, পবির্ কাফরুি 

তািতিা, আগারগাঁও  

রেদর িাংিা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: িাঁপুর (কদিানী পাড়া) 

ইউ:/ওয়াড ব: আগ্রাবদ্বগুন 

ডাকঘর: আগ্রাবদ্বগুন 

রপাস্টদকাড: ৬৫৬১ 

উপদজিা: ধার্ইরহার্ 

রজিা: নওগাঁ। 

১৬২১ 

জনাি রর্াাঃ ইেবতয়াক আহদর্ে 

বপতা: রর্াাঃ আবরফুর রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ ররাকসানা রুিী 

জন্ম তাবরি: ২০-১০-২০০১ 

িয়স:  ১৮িছর  ০৩র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

গ্রার্: রফই কা পািিাতা 

ইউ:/ওয়াড ব: নয়ারহার্ 

ডাকঘর: নয়ারহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৪০ 

উপদজিা: ব ির্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: রফই কা পািিাতা 

ইউ:/ওয়াড ব: নয়ারহার্ 

ডাকঘর: নয়ারহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৪০ 

উপদজিা: ব ির্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১৬২২ 

জনাি রর্াাঃ র্ানসুর রহল্লাজ 

বপতা: রর্াাঃ ইউনুছ হাওিাোর 

র্াতা: আর্বরয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

রর্াাঃ ইউনুছ হাওিাোর 

গ্রার্: রঘাপিািী 

ইউ:/ওয়াড ব: ইর্িাবড়য়া 

ডাকঘর: েবক্ষণ  ািিািী 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী সের 

রজিা: পটুয়ািািী। 

রর্াাঃ ইউনুছ হাওিাোর 

গ্রার্: রঘাপিািী 

ইউ:/ওয়াড ব: ইর্িাবড়য়া 

ডাকঘর: েবক্ষণ  ািিািী 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী সের 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৬২৩ 

জনাি রুহুি আবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

র্াতা: রর্াছাাঃ পারুি নাহার 

জন্ম তাবরি: ২৫-১০-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৩র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

গ্রার্: রেি িাড়ী, র্াবিফা 

ইউ:/ওয়াড ব: র্াবনকহার্ 

ডাকঘর: রায়পুর রক্ষতুপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৬০ 

উপদজিা: সুজানগর 

রজিা: পািনা।  

গ্রার্: রেি িাড়ী, র্াবিফা 

ইউ:/ওয়াড ব: র্াবনকহার্ 

ডাকঘর: রায়পুর রক্ষতুপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৬০ 

উপদজিা: সুজানগর 

রজিা: পািনা।  

১৬২৪ 

জনাি রর্াাঃ কার্রুজ্জার্ান 

বপতা: রর্াাঃ আবু মুসা 

র্াতা: আয়ো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৪-০৯-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৪র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

 

গ্রার্: তাবির্পুর 

ইউ:/ওয়াড ব: সনহার্ী 

ডাকঘর: পূি ব রুপসা 

রপাস্টদকাড: ৯২৪১ 

উপদজিা: রুপসা 

রজিা: খুিনা।  

গ্রার্: তাবির্পুর 

ইউ:/ওয়াড ব: সনহার্ী 

ডাকঘর: পূি ব রুপসা 

রপাস্টদকাড: ৯২৪১ 

উপদজিা: রুপসা 

রজিা: খুিনা।  

১৬২৫ 

জনাি রর্াাঃ বরফাত রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রউফ 

র্াতা: নুরজাহান রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-২০০১ 

িয়স:  ১৮িছর  ১১র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: গাজীপুর।  

 

 

রহাবডং: ০৮, ব্লক-বস, ররাড-০৪ 

বেঘীর ািক 

ইউ:/ওয়াড ব: ১৬নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  ািনা রপৌরস া 

রপাস্টদকাড: ১৭০২ 

উপদজিা: গাজীপুর সের 

রজিা: গাজীপুর। 

রহাবডং: ০৮, ব্লক-বস, ররাড-০৪ 

বেঘীর ািক 

ইউ:/ওয়াড ব: ১৬নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  ািনা রপৌরস া 

রপাস্টদকাড: ১৭০২ 

উপদজিা: গাজীপুর সের 

রজিা: গাজীপুর। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৬২৬ 

জনাি রর্াছাাঃ মুবক্ত িাতুন 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি র্াোন 

র্াতা: রর্াছাাঃ আদিয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২০-১১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৪িছর  ০০র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: পািনা।  

 

গ্রার্: রগাপািপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: নাবজরগঞ্জ 

ডাকঘর: নাবজরগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৬৬১ 

উপদজিা: সুজানগর 

রজিা: পািনা।  

গ্রার্: রগাপািপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: নাবজরগঞ্জ 

ডাকঘর: নাবজরগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৬৬১ 

উপদজিা: সুজানগর 

রজিা: পািনা।  

১৬২৭ 

জনাি রর্াাঃ রসবির্ ররজা 

বপতা: রর্াাঃ ফজলি রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্বজিা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৮-০৫-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৮র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর।  

 

গ্রার্: োহীন স্কুি, মুকুিিাড়ী 

ইউ:/ওয়াড ব: জার্ািপুর/ ০৬নং 

ডাকঘর: জার্ািপুর 

রপাস্টদকাড: ২০০০ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর।  

গ্রার্: িাবনয়াপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩নং রার্পুর 

ডাকঘর: তারাটিয়া িাজার 

রপাস্টদকাড: ২০৩০ 

উপদজিা: রেওয়ান গঞ্জ 

রজিা: জার্ািপুর। 

১৬২৮ 

জনাি রর্াাঃ বসরাজুি ইসিার্ 

সসকত 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ হাবকর্ র্ন্ডি 

র্াতা: রর্াাঃ রওেন আরা 

জন্ম তাবরি: ১২-১২-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০১র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: জয়পুরহার্। 

 

গ্রার্: অনিপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: রসানামুিী 

ডাকঘর: আদক্কিপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৯৪০ 

উপদজিা: আদক্কিপুর 

রজিা: জয়পুরহার্। 

গ্রার্: অনিপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: রসানামুিী 

ডাকঘর: আদক্কিপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৯৪০ 

উপদজিা: আদক্কিপুর 

রজিা: জয়পুরহার্। 

১৬২৯ 

জনাি আসার্ রিাদয়নী 

বপতা: এস এর্ র্াহমুদুজ্জার্ান 

র্াতা: জুদিিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০১র্াস  ৩০বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: কাোই িােিা 

ইউ:/ওয়াড ব: রিিকতি 

ডাকঘর: শ্রীফিতিা 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: কাোই িােিা 

ইউ:/ওয়াড ব: রিিকতি 

ডাকঘর: শ্রীফিতিা 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭০ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৬৩০ 

জনাি রর্াাঃ বর্জানুর রহর্ান 

বপতা: আহদর্ে আিী রেি 

র্াতা: অবহো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৩-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১০র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: খুিনা।  

 

গ্রার্: বনকিাপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩নং সনহাটি 

ডাকঘর: পূি ব রূপসা 

রপাস্টদকাড: ৯২৪১ 

উপদজিা: রুপসা 

রজিা: খুিনা।  

গ্রার্: বনকিাপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩নং সনহাটি 

ডাকঘর: পূি ব রূপসা 

রপাস্টদকাড: ৯২৪১ 

উপদজিা: রুপসা 

রজিা: খুিনা।  

১৬৩১ 

জনাি তারা বর্য়া 

বপতা: রর্াহাম্মে আিী 

র্াতা: আদনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৭-০৪-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৯র্াস  ১৩বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্।  

 

স্টার রর্কবনকযাি র্বনং রসন্টার 

৬৪, বড আই টি ররাড, হাজীপাড়া 

রার্পুরা, ঢাকা-১২১৯। 

গ্রার্: উত্তর িািকুড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: িাদুর র 

ডাকঘর: িাদুর র 

রপাস্টদকাড: ৫৬৪০ 

উপদজিা: ররৌর্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

১৬৩২ 

জনাি রর্াাঃ আি র্ামুন 

বপতা: রর্াাঃ আজাহারুি ইসিার্ 

র্াতা: রিগর্ ররাদকয়া 

জন্ম তাবরি: ২০-১১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০০র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: পয়িা 

ইউ:/ওয়াড ব: রতওতা  

ডাকঘর: জাফরগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১৮৫২ 

উপদজিা: বেিািয় 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: পয়িা 

ইউ:/ওয়াড ব: রতওতা  

ডাকঘর: জাফরগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১৮৫২ 

উপদজিা: বেিািয় 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৬৩৩ 

জনাি িাবুি রহাদসন 

বপতা: আব্দুি হক 

র্াতা: ররাকসানা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৯-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৪র্াস  ২২বেন 

বনজ রজিা: গাজীপুর। 

 

গ্রার্: ২০৫, পাকুবড়য়া 

ইউ:/ওয়াড ব: কাড়নীয়া 

ডাকঘর: কািনী 

রপাস্টদকাড: ১৭০০ 

উপদজিা: গাজীপুর সের 

রজিা: গাজীপুর।  

গ্রার্: ২০৫, পাকুবড়য়া 

ইউ:/ওয়াড ব: কাড়নীয়া 

ডাকঘর: কািনী 

রপাস্টদকাড: ১৭০০ 

উপদজিা: গাজীপুর সের 

রজিা: গাজীপুর।  

১৬৩৪ 

জনাি রর্াাঃ সুজন 

বপতা: রর্াাঃ ের্দসর আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ োহানা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৮-০৫-১৯৯৭ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৬র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

গ্রার্: রস্টেন ররাড, রফাবজ কাপড় 

র্াদকব, শ্যার্িী 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৭নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: আির্নগর 

রপাস্টদকাড: ৫৪০২ 

উপদজিা: সের 

রজিা: রংপুর। 

গ্রার্: রস্টেন ররাড, রফাবজ কাপড় 

র্াদকব, শ্যার্িী 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৭নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: আির্নগর 

রপাস্টদকাড: ৫৪০২ 

উপদজিা: সের 

রজিা: রংপুর। 

১৬৩৫ 

জনাি সুবজত সরকার 

বপতা: কানাই সরকার 

র্াতা: কল্যানী সরকার 

জন্ম তাবরি: ০৯-১১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০২র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: যদোর।  

 

গ্রার্: ১৮৫, রগৌরীদঘানা 

ইউ:/ওয়াড ব: রগৌরীদঘানা 

ডাকঘর: রগৌরীদঘানা 

রপাস্টদকাড: ৯২৫২ 

উপদজিা: রকেিপুর 

রজিা: যদোর।  

গ্রার্: ১৮৫, রগৌরীদঘানা 

ইউ:/ওয়াড ব: রগৌরীদঘানা 

ডাকঘর: রগৌরীদঘানা 

রপাস্টদকাড: ৯২৫২ 

উপদজিা: রকেিপুর 

রজিা: যদোর।  

১৬৩৬ 

জনাি েবহদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ রহাদসন আিী 

র্াতা: সাদজো 

জন্ম তাবরি: ০২-০৯-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৪র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: গাজীপুর।  

প্রযদন: রর্াাঃ রহাদসন আিী 

গ্রার্: আশুবিয়া পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: প্রহিােপুর 

ডাকঘর: িাসুদেিপুর 

রপাস্টদকাড: ১৭০০ 

উপদজিা: শ্রীপুর 

রজিা: গাজীপুর।  

প্রযদন: রর্াাঃ রহাদসন আিী 

গ্রার্: আশুবিয়া পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: প্রহিােপুর 

ডাকঘর: িাসুদেিপুর 

রপাস্টদকাড: ১৭০০ 

উপদজিা: শ্রীপুর 

রজিা: গাজীপুর।  

১৬৩৭ 

জনাি র্াবনক আহদর্ে 

বপতা: রর্াাঃ আতাউর রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্বজবনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৭-১০-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৩র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার। 

 

গ্রার্:  ংধুপইি 

ইউ:/ওয়াড ব: আব্দুিপুর 

ডাকঘর: আব্দুিপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৪২২ 

উপদজিা: িািপুর 

রজিা: নাদর্ার।  

গ্রার্:  ংধুপইি 

ইউ:/ওয়াড ব: আব্দুিপুর 

ডাকঘর: আব্দুিপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৪২২ 

উপদজিা: িািপুর 

রজিা: নাদর্ার।  

১৬৩৮ 

জনাি নাবসর্ 

বপতা: আব্দুর রবেে 

র্াতা: রেফািী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৪-০৪-২০০১ 

িয়স:  ১৮িছর  ০৯র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার।  

গ্রার্: ৩৯১, কার্ােদকাি 

(পূি বপাড়া) 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৯নং 

ডাকঘর: হাদরায়া 

রপাস্টদকাড: ৬৪৩০ 

উপদজিা: িড়াইগ্রার্ 

রজিা: নাদর্ার।  

গ্রার্: ৩৯১, কার্ােদকাি 

(পূি বপাড়া) 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৯নং 

ডাকঘর: হাদরায়া 

রপাস্টদকাড: ৬৪৩০ 

উপদজিা: িড়াইগ্রার্ 

রজিা: নাদর্ার।  

১৬৩৯ 

জনাি রর্াাঃ এজাজুি হক 

বপতা: মৃত জার্াি উবিন 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্াছুর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৯-১১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০২র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার।  

 

 

গ্রার্: সাইপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: সািার্পুর 

ডাকঘর: সািার্পুর 

রপাস্টদকাড: ৬৪২০ 

উপদজিা: িািপুর 

রজিা: নাদর্ার।  

গ্রার্: সাইপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: সািার্পুর 

ডাকঘর: সািার্পুর 

রপাস্টদকাড: ৬৪২০ 

উপদজিা: িািপুর 

রজিা: নাদর্ার।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৬৪০ 

জনাি রর্াাঃ র্বহবুি হাসান 

বপতা: রর্াাঃ রর্াকদিছুর রহর্ান 

র্াতা: রর্াসাাঃ র্াদজো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-১২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০১র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা:দজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩নং 

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: বিিগাঁও 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: মৃধািাড়ী/৭৯৫, েবক্ষণ 

িরািী 

ইউ:/ওয়াড ব: কর্িাপুর 

ডাকঘর: িরািী 

রপাস্টদকাড: ৮৬০০ 

উপদজিা: পটুয়ািািী 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৬৪১ 

জনাি রর্াাঃ নাবহে রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ রর্াত্তাদিি রহাদসন 

র্াতা: রর্াসাাঃ নাবসর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ১১র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

গ্রার্: িবিয়াডাইং 

ইউ:/ওয়াড ব: রগাগ্রার্ 

ডাকঘর: িবিয়াডাইং 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭৭ 

উপদজিা: রগাোগাড়ী 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: িবিয়াডাইং 

ইউ:/ওয়াড ব: রগাগ্রার্ 

ডাকঘর: িবিয়াডাইং 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭৭ 

উপদজিা: রগাোগাড়ী 

রজিা: রাজোহী। 

১৬৪২ 

জনাি রর্াাঃ র্দয়ন উবিন 

বপতা: রর্াাঃ আকরার্ রহাদসন 

র্াতা: রবেো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৯িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: খুিনা।  

 

গ্রার্: সনহার্ী 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩নং সনহার্ী 

ডাকঘর: শ্রীরার্পুর সনহার্ী 

রপাস্টদকাড: ৯২৪০ 

উপদজিা: রূপসা 

রজিা: খুিনা।  

গ্রার্: সনহার্ী 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩নং সনহার্ী 

ডাকঘর: শ্রীরার্পুর সনহার্ী 

রপাস্টদকাড: ৯২৪০ 

উপদজিা: রূপসা 

রজিা: খুিনা।  

১৬৪৩ 

জনাি রর্াাঃ রায়হান আির্ 

বপতা: রর্াাঃ বগয়াস উিীন 

র্াতা: নাজর্া 

জন্ম তাবরি: ০১-১১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০২র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

গ্রার্: সোইি 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫নং রকািা 

ডাকঘর:  ান্ডারপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ।  

গ্রার্: সোইি 

ইউ:/ওয়াড ব: ৫নং রকািা 

ডাকঘর:  ান্ডারপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ।  

১৬৪৪ 

জনাি আি-আবর্ন 

বপতা: জাহাঙ্গীর আির্ 

র্াতা: সুিতানা 

জন্ম তাবরি: ০৫-০১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৯িছর  ০০র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর।  

 

গ্রার্: গুনারীতিা 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৯ 

ডাকঘর: গুনারীতিা িাজার 

রপাস্টদকাড: ২০১০ 

উপদজিা: র্াোরগঞ্জ 

রজিা: জার্ািপুর।  

গ্রার্: গুনারীতিা 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৯ 

ডাকঘর: গুনারীতিা িাজার 

রপাস্টদকাড: ২০১০ 

উপদজিা: র্াোরগঞ্জ 

রজিা: জার্ািপুর।  

১৬৪৫ 

জনাি উৎপি কুর্ার বিশ্বাস 

বপতা: সিদ্যনার্থ বিশ্বাস 

র্াতা: অহুল্লা রানী বিশ্বাস 

জন্ম তাবরি: ২৮-১২-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ০৭বেন 

বনজ রজিা: যদোর।  

 

গ্রার্: পাঁ কবড় 

ইউ:/ওয়াড ব: রনহািপুর 

ডাকঘর: পাঁ কবড় 

রপাস্টদকাড: ৭৪৪০ 

উপদজিা: র্বনরার্পুর 

রজিা: যদোর।  

গ্রার্: পাঁ কবড় 

ইউ:/ওয়াড ব: রনহািপুর 

ডাকঘর: পাঁ কবড় 

রপাস্টদকাড: ৭৪৪০ 

উপদজিা: র্বনরার্পুর 

রজিা: যদোর।  

১৬৪৬ 

জনাি রর্াাঃ আহাে রহাদসন 

হাওিাোর 

বপতা: রর্াাঃ আবুি রহাদসন 

হাওিাোর 

র্াতা: রর্াদে বো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ১১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী।  

গ্রার্:  র আিোনী পুি ঘার্ জাদর্ 

র্সবজে (২য় তিা) 

রিিতিা িাজার 

ইউ:/ওয়াড ব:  র আিোনী 

ডাকঘর: রিিতিা িাজার 

রপাস্টদকাড: ৮২০০ 

উপদজিা: িবরোি সের 

রজিা: িবরোি। 

গ্রার্: রুস্তর্ আিী হাওিাোর (িড় 

িাড়ী), উত্তর রকেিপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: রকেিপুর/ ০১ 

ডাকঘর: কর্িাপুর 

রপাস্টদকাড: ৮৬২৩ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৬৪৭ 

জনাি রর্াাঃ বজল্লুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ নূদর আির্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ িকুি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২২-০৭-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৬র্াস  ০৮বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার।  

 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৫/২, পবির্ কাফরুি 

তািতিা, আগারগাঁও  

রেদর িাংিা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: িড়দিি ঘবড়য়া 

ইউ:/ওয়াড ব:  

ডাকঘর: িাদিার 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার।  

১৬৪৮ 

জনাি রগাবিি কুর্ার 

বপতা: অবজত  ি 

র্াতা: শ্যার্িী রানী 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯৩ 

িয়স:  িছর  র্াস  বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

গ্রার্: আধাইপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: আধাইপুর 

ডাকঘর: বনউ রসুিপুর  

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ।  

গ্রার্: আধাইপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: আধাইপুর 

ডাকঘর: বনউ রসুিপুর  

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ।  

১৬৪৯ 

জনাি সািবরনা তার্াো রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ বজল্লুর রহর্ান 

র্াতা: নাজর্া রহর্ান 

জন্ম তাবরি: ২৭-১০-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৩র্াস  ০৩বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা।  

 

গ্রার্: আি িারাকা র্াওয়ার, ৮নং 

রার্কৃষ্ণ বর্েন ররাড,  

ইউ:/ওয়াড ব: ১৬নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: র্য়র্নবসংহ সের 

রপাস্টদকাড: ২২০০ 

উপদজিা: সের 

রজিা: র্য়র্নবসংহ। 

গ্রার্:  াঁনপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: গাগিাজুর 

ডাকঘর: গাগিাজুর 

রপাস্টদকাড: ২৪৪৬ 

উপদজিা: রর্াহনগঞ্জ 

রজিা: রনিদকানা।  

১৬৫০ 

জনাি রাজু আহদর্ে 

বপতা: রর্াাঃ র্বতয়ার রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ সফুরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৭-১১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০২র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

 

গ্রার্: জাফরপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: েংকর ি/ ০৯ 

ডাকঘর: চুয়াডাঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৭২০০ 

উপদজিা: চুয়াডাঙ্গা 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

গ্রার্: জাফরপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: েংকর ি/ ০৯ 

ডাকঘর: চুয়াডাঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৭২০০ 

উপদজিা: চুয়াডাঙ্গা 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

১৬৫১ 

জনাি তানবজিা ইয়াসর্ীন োিা 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি িারীক 

র্াতা: আবর্না িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০২-১২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০১র্াস  ০৩বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর।  

 

গ্রার্: তারাকাবি 

ইউ:/ওয়াড ব: রপাগিবেঘা 

ডাকঘর: তারাকাবি 

রপাস্টদকাড: ২০৫৫ 

উপদজিা: সবরষািাড়ী 

রজিা: জার্ািপুর।  

গ্রার্: তারাকাবি 

ইউ:/ওয়াড ব: রপাগিবেঘা 

ডাকঘর: তারাকাবি 

রপাস্টদকাড: ২০৫৫ 

উপদজিা: সবরষািাড়ী 

রজিা: জার্ািপুর।  

১৬৫২ 

জনাি ফাবরয়া সুিতানা 

বপতা: রবিউি আউয়াি 

র্াতা: োবহনা আকতার 

জন্ম তাবরি: ২৮-০৭-২০০২ 

িয়স:  ১৮িছর  ০৬র্াস  ০৯বেন 

বনজ রজিা: মুবন্সগঞ্জ। 

গ্রার্: এফ/এর্-১২, রেরোহ 

কদিানী 

ইউ:/ওয়াড ব: িাদয়বজে রিাস্তার্ী 

ডাকঘর: িাদয়াবজে রিাস্তার্ী 

রপাস্টদকাড: ৪২১০ 

উপদজিা: িাদয়বজে 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

গ্রার্: সপকযার পাড় 

ইউ:/ওয়াড ব:  দির  র 

ডাকঘর:  দির  র 

রপাস্টদকাড: ১৫১০ 

উপদজিা: গজাবরয়া 

রজিা: মুবন্সগঞ্জ।  

১৬৫৩ 

জনাি রকাবহনুর িাতুন 

বপতা: রর্াাঃ কবির রহাদসন 

র্াতা: জবহরন িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৫-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

 

স্টার রর্কবনকযাি র্বনং রসন্টার 

৬৪, বড আই টি ররাড, 

হাজীপাড়া, রার্পুরা 

ঢাকা-১২১৯। 

গ্রার্: উত্তর িািকুড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: যাদুর  র 

ডাকঘর: যাদুর  র 

রপাস্টদকাড: ৫৬৪০ 

উপদজিা: ররৌর্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, 

জন্ম তাবরি, ৩০/০১/২০২০ 

তাবরদি িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৬৫৪ 

জনাি রর্াাঃ ফারুক আহদর্ে 

বপতা: রর্াাঃ িাচ্চু িান 

র্াতা: পারুি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৭-১০-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৩র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর।  

 

গ্রার্: োতরা 

ইউ:/ওয়াড ব: রগাসাইরহার্ 

ডাকঘর: রকাোিপুর 

রপাস্টদকাড: ৮০৫০ 

উপদজিা: রগাসাইরহার্ 

রজিা: েরীয়তপুর। 

গ্রার্: োতরা 

ইউ:/ওয়াড ব: রগাসাইরহার্ 

ডাকঘর: রকাোিপুর 

রপাস্টদকাড: ৮০৫০ 

উপদজিা: রগাসাইরহার্ 

রজিা: েরীয়তপুর। 

১৬৫৫ 

জনাি রর্াাঃ ইসর্াইি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ সুিতান আিী 

র্াতা: রর্াসাাঃ রতাহরা বিবি 

জন্ম তাবরি: ১৯-১০-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৪র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী।  

 

গ্রার্: যেপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৫ 

ডাকঘর: িািপুর 

রপাস্টদকাড: ৬২৩০ 

উপদজিা: তাদনার 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: যেপুর 

ইউ:/ওয়াড ব: ০৫ 

ডাকঘর: িািপুর 

রপাস্টদকাড: ৬২৩০ 

উপদজিা: তাদনার 

রজিা: রাজোহী। 

১৬৫৬ 

জনাি রর্াহাম্মে আবু সাইে 

বপতা: মৃত ইউনুছ আিী 

র্াতা: ফবরো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩-০১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৫িছর  ০০র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: রো া কদিানী, িাসা- ১৯৫, 

উত্তর কযাম্পাস,  ট্টগ্রার্ 

বিশ্ববিদ্যািয় 

ডাকঘর:  ট্টগ্রার্ বিশ্ববিদ্যািয় 

রপাস্টদকাড: ৪৩৩১ 

উপদজিা: হার্হাজারী 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

গ্রার্: র ৌহার্, রাজাপুর 

ডাকঘর: রাজাপুর 

রপাস্টদকাড: ১৯৪৩ 

উপদজিা: ধার্রাই 

রজিা: ঢাকা। 

 

 

 



বপবডইউ এর বহসাি সহকারী পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা। 

ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৭০১ 

জনাি রর্া: রহাদসন আিী 

বপতা: রর্া: ইবদ্রস আিী 

র্াতা: রহাসনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৪/০৯/১৯৯০ 

িয়স: ২৯ িছর ০৪ র্াস ১৭ বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

গ্রার্: রেিীপুর  

ইউ:/ওয়াড ব: ব তর িি  

ডাকঘর: ব তর িি 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: রেিীপুর  

ইউ:/ওয়াড ব: ব তর িি  

ডাকঘর: ব তর িি 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

১৭০২ 

জনাি রর্া: ইদিিার রহাদসন 

বপতা: রর্া: সাদেক রহাদসন 

র্াতা: হাদজরা রহাদসন 

জন্ম তাবরি: ০১/০১/১৯৯১ 

িয়স: ২৯ িছর ০১ র্াস ০০ বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা 

১৫৪/৬/১, ওয়াপো ররাড, 

পবির্ রার্পুরা, ২২ নং ওয়াড ব, 

বিিগাঁও, ঢাকা-১২১৯।  

১৫৪/৬/১, ওয়াপো ররাড, 

পবির্ রার্পুরা, ২২ নং ওয়াড ব, 

বিিগাঁও, ঢাকা-১২১৯।  

১৭০৩ 

জনাি রর্া: রসবির্ 

বপতা: রর্া: রবফকুি ইসিার্ 

র্াতা: সাবহো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১/১২/১৯৯৩ 

িয়স: ২৬ িছর ১ র্াস ০০ বেন 

বনজ রজিা: নারায়ণগঞ্জ। 

 

 

িাসা ও সড়ক: ৬১/৩৯ কের্ 

রসুি ররাড  

গ্রার্: নুরিাগ, নিীগঞ্জ 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩  

ডাকঘর: নিীগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১৪১২ 

উপদজিা: িির 

রজিা: নারায়ণগঞ্জ। 

িাসা ও সড়ক: ৬১/৩৯ কের্ 

রসুি ররাড  

গ্রার্: নুরিাগ, নিীগঞ্জ 

ইউ:/ওয়াড ব: ২৩  

ডাকঘর: নিীগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১৪১২ 

উপদজিা: িির 

রজিা: নারায়ণগঞ্জ। 

১৭০৪ 

জনাি রর্া: ররজাউি কবরর্ িাঁন 

বপতা: রর্া: হাসর্ত আিী িান 

র্াতা: তবর্রন রনছা িানর্ 

জন্ম তাবরি: ০২/০২/১৯৯০ 

িয়স: ২৯ িছর ১১ র্াস ৩৮ বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড়। 

 

িাসা ও সড়ক: প্রধানািাে  

গ্রার্: ঢাকাইয়া পাড়া 

ইউ/ওয়াড ব: ০২ 

ডাকঘর: কািীগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৫০২০ 

উপদজিা: রেিীগঞ্জ 

রজিা: পঞ্চগড়। 

িাসা ও সড়ক: প্রধানািাে  

গ্রার্: ঢাকাইয়া পাড়া 

ইউ/ওয়াড ব: ০২ 

ডাকঘর: কািীগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৫০২০ 

উপদজিা: রেিীগঞ্জ 

রজিা: পঞ্চগড়। 

১৭০৫ 

জনাি জাবকয়া সুিতানা 

বপতা: রেওয়ান বজকরুি ইসিার্ 

র্াতা: লৎফা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ২৮/১২/১৯৯৭ 

িয়স: ২১ িছর ১১ র্াস ১৪ বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

িাসা ও সড়ক: রেহানবিিা 

গ্রার্: িাইর্াইি 

ইউ:/ওয়াড ব: িায়রা/০৮  

ডাকঘর: িায়রা 

রপাস্টদকাড: ১৮২১ 

উপদজিা: বেংগাইর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

িাসা ও সড়ক: রেহানবিিা 

গ্রার্: িাইর্াইি 

ইউ:/ওয়াড ব: িায়রা/০৮  

ডাকঘর: িায়রা 

রপাস্টদকাড: ১৮২১ 

উপদজিা: বেংগাইর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১৭০৬ 

জনাি োবকি আহদর্ে 

বপতা: আব্দুি আবজজ 

র্াতা: নাসবরন 

জন্ম তাবরি: ১৬/১২/১৯৯৭ 

িয়স: ২১ িছর ১১ র্াস ২৬ বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

িাসা ও সড়ক: কুনাই া পাড়া 

গ্রার্: জাো 

ইউ:/ওয়াড ব: ফুকুরহাটি/০৭  

ডাকঘর: জাো 

রপাস্টদকাড: ১৮০০ 

উপদজিা: সাটুবরয়া 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

িাসা ও সড়ক: কুনাই া পাড়া 

গ্রার্: জাো 

ইউ:/ওয়াড ব: ফুকুরহাটি/০৭  

ডাকঘর: জাো 

রপাস্টদকাড: ১৮০০ 

উপদজিা: সাটুবরয়া 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১৭০৭ 

জনাি  রর্া: েবফকুি ইসিার্ 

বপতা: রর্া: আব্দুি িাদিক 

র্াতা: োহনুর রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০/১২/১৯৯৩ 

িয়স: ২৬ িছর ০১ র্াস ২০ বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

বস/৩২, ররাড -০৬, 

রেদিরদর্ক, শ্যার্িী হা:, ৩০ 

নং আোির, রর্াহাম্মেপুর, 

ঢাকা-১২০৭। 

িাসা ও সড়ক: হাওিাোর িাড়ী  

গ্রার্: কাবতবক পাো 

ইউ:/ওয়াড ব: রিবুিািী-০৫ 

ডাকঘর: রিবুিািী 

রপাস্টদকাড: ৮৬০২ 

উপদজিা: দুর্কী 

রজিা: পটুয়ািািী। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৭০৮ 

জনাি রবিউি ইসিার্ 

বপতা: র্বজে রর্াল্লা 

র্াতা: ররিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৭/১০/১৯৯৫ 

িয়স: ২৪ িছর ০২ র্াস ০৫ বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: গাড়াবেয়া  

ইউ:/ওয়াড ব: িায়রা  

ডাকঘর: িায়রা 

রপাস্টদকাড: ১৮২১ 

উপদজিা: বসংগাইর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: গাড়াবেয়া  

ইউ:/ওয়াড ব: িায়রা  

ডাকঘর: িায়রা 

রপাস্টদকাড: ১৮২১ 

উপদজিা: বসংগাইর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

১৭০৯ 

জনাি রর্া: এনামুি হক 

বপতা: রর্া: ইসাহাক বর্য়া 

র্াতা: রর্াছা: রকেিানু রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫/১০/১৯৯৫ 

িয়স: ২৪ িছর ০৩ র্াস ০৬ বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

িাসা ও সড়ক: রেিপাড়া  

গ্রার্: রেিপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩১  

ডাকঘর: কযাদডর্ কদিজ 

রপাস্টদকাড: ৫৪০৪ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর। 

িাসা ও সড়ক: রেিপাড়া  

গ্রার্: রেিপাড়া 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩১  

ডাকঘর: কযাদডর্ কদিজ 

রপাস্টদকাড: ৫৪০৪ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর। 

১৭১০ 

জনাি ইকরার্ র্াহমুে 

বপতা: সাইদুর রহর্ান 

র্াতা: বরনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১/০২/১৯৯২ 

িয়স: ২৮ িছর ০০ র্াস ০০ বেন 

বনজ রজিা: নারায়ণগঞ্জ। 

 

িাসা ও সড়ক: রর্াল্লািাবড়  

গ্রার্: বনেং 

ইউ:/ওয়াড ব: কিাগাবছয়া (০৯)  

ডাকঘর: র্েনগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১৪১৪ 

উপদজিা: িির 

রজিা: নারায়ণগঞ্জ। 

িাসা ও সড়ক: রর্াল্লািাবড়  

গ্রার্: বনেং 

ইউ:/ওয়াড ব: কিাগাবছয়া (০৯)  

ডাকঘর: র্েনগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১৪১৪ 

উপদজিা: িির 

রজিা: নারায়ণগঞ্জ। 

১৭১১ 

জনাি রর্া: সুজন আিী 

বপতা: রর্া: রসারহাি আিী রসি 

র্াতা: রর্াছা: র্াদিকা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১/০৩/১৯৯০ 

িয়স: ২৯ িছর ১০ র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

িাসা ও সড়ক: র ৌদুয়ার 

গ্রার্: র ৌদুয়ার 

ইউ:/ওয়াড ব:  দ্রঘার্  

ডাকঘর: নাবিনা কার্াবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা ও সড়ক: র ৌদুয়ার 

গ্রার্: র ৌদুয়ার 

ইউ:/ওয়াড ব:  দ্রঘার্  

ডাকঘর: নাবিনা কার্াবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৭১২ 

জনাি রর্া: বেহাি উবিন 

বপতা: রর্া: রসবির্ ররজা 

র্াতা: র্ািতী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১/০৬/১১৯০ 

িয়স: ২৯ িছর ০৭ র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

িাসা ও সড়ক: র ৌদুয়ার 

গ্রার্: র ৌদুয়ার 

ইউ:/ওয়াড ব:  দ্রঘার্  

ডাকঘর: নাবিনা কার্াবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা ও সড়ক: র ৌদুয়ার 

গ্রার্: র ৌদুয়ার 

ইউ:/ওয়াড ব:  দ্রঘার্  

ডাকঘর: নাবিনা কার্াবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৭১৩ 

জনাি রর্া: বজহাে 

বপতা: েহীদুল্লাহ র্ন্ডি িকুি 

র্াতা: রাদিয়া রজসবর্ন 

জন্ম তাবরি: ১১/০৯/১৯৯৫ 

িয়স: ২৪ িছর ০৪ র্াস ১৯ বেন 

বনজ রজিা: বসদির্। 

 

 

িাসা ও সড়ক: ৩১৩, 

র্দনাদিা া কর্দপ্লক্স  

গ্রার্: টিিারগাঁও  

ডাকঘর: োহজািাি 

বিশ্ববিদ্যািয় 

রপাস্টদকাড: ৩১১৪ 

উপদজিা: বসদির্ সের 

রজিা: বসদির্ 

িাসা ও সড়ক: ১২০/এ  

গ্রার্: রিাহাগাছ 

ইউ:/ওয়াড ব: ৩নং  

ডাকঘর: শ্রীপুর 

রপাস্টদকাড: ১৭৪০ 

উপদজিা: শ্রীপুর 

রজিা: গাজীপুর। 

১৭১৪ 

জনাি রর্াাঃ রাবেদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াহাাঃ িাবুি রহাদসন 

র্াতা: ইসর্ত আরা 

জন্ম তাবরি:  

িয়স:  ২৯িছর  ১র্াস  ৯বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

 

িাসা ও সড়ক: কবির ম্যানসন, 

বন তিা-২ 

গ্রার্: র্জুর্োর আ/এ 

ইউ:/ও: ৪নং উত্তর  ািগাও 

ডাকঘর: আি আবর্ন িাবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৪২২১ 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

গ্রার্: রগাহািিাড়ী 

ইউ:/ও: ২নং রগাহািিাড়ী 

ডাকঘর: সেযাসী তিা 

রপাস্টদকাড: ৬৩৩০ 

উপদজিা: র ািাহার্ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৭১৫ 

জনাি রর্াাঃ োহীন 

বপতা: আিদুর রাজ্জাক 

র্াতা: নূরজাহান 

জন্ম তাবরি: ১০-০৫-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ৮র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

িাসা ও সড়ক: িবিফািাড়ী 

গ্রার্: গুবি 

ইউ:/ও: রনদগাপািেী 

ডাকঘর: রনদগাপািেী 

রপাস্টদকাড: ৮৬৩০  

উপদজিা: েেবর্না 

রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা ও সড়ক: িবিফািাড়ী 

গ্রার্: গুবি 

ইউ:/ও: রনদগাপািেী 

ডাকঘর: রনদগাপািেী 

রপাস্টদকাড: ৮৬৩০  

উপদজিা: েেবর্না 

রজিা: পটুয়ািািী। 

১৭১৬ 

জনাি রর্াাঃ নাবহে রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ নাবসর উিীন 

র্াতা:ফবরো 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৫িছর  ০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ 

প্রযদন: রর্াাঃ নাজমুি রহাদসন 

(বপও), কক্ষ নং ৩২২, ৩য় তিা, 

বেল্প  িন, বেল্প র্ন্ত্রণািয়, 

র্বতবিি, িা/এ, ঢাকা-১০০০। 

িাসা ও সড়ক: গয়ড়া 

গ্রার্: গয়ড়া 

ইউ:/ও: ৫নং রকাল্লা ইউবপ 

ডাকঘর: রকািাহার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ। 

১৭১৭ 

জনাি রর্াাঃ িাদয়বজে আির্ 

বপতা: মৃত. রর্াাঃ রিারদেে আির্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ রফরদেৌসী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৬িছর  ১১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

িাসা ও সড়ক: ১/২   ররাড: ১/২ 

গ্রার্: রগাসাইিাড়ী 

ইউ:/ও: ২৯ 

ডাকঘর: র্াবহগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৫৪০৩ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর। 

িাসা ও সড়ক: ১/২   ররাড: ১/২ 

গ্রার্: রগাসাইিাড়ী 

ইউ:/ও: ২৯ 

ডাকঘর: র্াবহগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৫৪০৩ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর। 

১৭১৮ 

জনাি এ. এর্. োর্সুি আদরফীন 

বপতা: বর্জানুর রহর্ান 

র্াতা:সুবফয়া বর্জান 

জন্ম তাবরি: ০৬-০১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৮িছর  ০র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

িাসা ও সড়ক: ৮৪/২, আনি 

র্সবজে ররাড 

ইউ:/ও: েবক্ষণ উত্তরা বসটি 

কদপ বা: 

ডাকঘর: েবক্ষণিঅন 

রপাস্টদকাড: ১২৩০ 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা ও সড়ক: ৮৪/২, আনি 

র্সবজে ররাড 

ইউ:/ও: েবক্ষণ উত্তরা বসটি 

কদপ বা: 

ডাকঘর: েবক্ষণিঅন 

রপাস্টদকাড: ১২৩০ 

রজিা: ঢাকা। 

১৭১৯ 

জনাি রর্াাঃ র্হবসন আিী 

বপতা: রর্াাঃ সাইফুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্দনায়ার রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৪-০২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ১০র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড়। 

 

গ্রার্: রেি পাড়া 

ইউ:/ও: ১০নং গবড়না িাড়ী 

ডাকঘর: ফুর্বক িাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৫০৪১ 

উপদজিা: পঞ্চগড় 

রজিা: পঞ্চগড়। 

গ্রার্: রেি পাড়া 

ইউ:/ও: ১০নং গবড়না িাড়ী 

ডাকঘর: ফুর্বক িাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৫০৪১ 

উপদজিা: পঞ্চগড় 

রজিা: পঞ্চগড়। 

১৭২০ 

জনাি ইসরাত গফুর 

বপতা: এ. এ. গফুর 

র্াতা: র্দনায়ারা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৯-১৯৮১ 

িয়স:  ৩০িছর  ৪র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

 

িাসা ও সড়ক: ১৫১/বস, পবির্ 

ধানর্বন্ড 

গ্রার্: র্ধুিাজার 

ইউ:/ও: ৩৪ 

ডাকঘর: বজগাতিা 

রপাস্টদকাড: ১২০৯ 

উপদজিা: হাজারীিাগ 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা ও সড়ক: ১৫১/বস, পবির্ 

ধানর্বন্ড 

গ্রার্: র্ধুিাজার 

ইউ:/ও: ৩৪ 

ডাকঘর: বজগাতিা 

রপাস্টদকাড: ১২০৯ 

উপদজিা: হাজারীিাগ 

রজিা: ঢাকা। 

১৭২১ 

জনাি রর্াাঃ নাবসর উবিন 

বপতা: রর্াাঃ েওকত আিী প্রা: 

র্াতা:দর্াছা: নাজনীন রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-১১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ২র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার। 

 

িাসা ও সড়ক: রাজাপুর 

গ্রার্: রাজাপুর 

ইউ:/ও: ৫নং িড় হবরেপুর 

ডাকঘর: নাদর্ার 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: নাদর্ার সের 

রজিা: নাদর্ার। 

িাসা ও সড়ক: রাজাপুর 

গ্রার্: রাজাপুর 

ইউ:/ও: ৫নং িড় হবরেপুর 

ডাকঘর: নাদর্ার 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: নাদর্ার সের 

রজিা: নাদর্ার। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৭২২ 

জনাি রর্াছা: ইসরাত জাহান 

বপতা: রর্াাঃ জািাি 

র্াতা:দর্াছাাঃ েবরফা বিবি 

জন্ম তাবরি: ০৪-০৬-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ৮র্াস  ৫বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

গ্রার্: রগাপািপুর 

ইউ:/ও: রর্ৌগাঠি 

ডাকঘর: ধুরইি  

রপাস্টদকাড: ৬২২০  

উপদজিা: রর্াহনপুর 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: রগাপািপুর 

ইউ:/ও: রর্ৌগাঠি 

ডাকঘর: ধুরইি  

রপাস্টদকাড: ৬২২০  

উপদজিা: রর্াহনপুর 

রজিা: রাজোহী। 

১৭২৩ 

জনাি রর্াাঃ রর্দহেী হাসান 

বপতা: রর্াাঃজাবহদুি ইসিার্ 

র্াতা:বর্দসস র্দনায়ার রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-১০-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ৩র্াস  ৭বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

 

িাসা ও সড়ক: গাজী েবহদুল্লাহ 

গ্রার্: র্াওর্ ডাঙ্গা 

ইউ:/ও: ৪নং 

ডাকঘর: জাহানিাে কযান্ট: 

রপাস্টদকাড: ৯২০৫ 

উপদজিা: ফুিতািা 

রজিা: খুিনা। 

িাসা ও সড়ক: গাজী েবহদুল্লাহ 

গ্রার্: র্াওর্ ডাঙ্গা 

ইউ:/ও: ৪নং 

ডাকঘর: জাহানিাে কযান্ট: 

রপাস্টদকাড: ৯২০৫ 

উপদজিা: ফুিতািা 

রজিা: খুিনা। 

১৭২৪ 

জনাি রর্াাঃ র্াসুে রানা 

বপতা: রর্াাঃ কবির আিী সরকার 

র্াতা: রর্াছাাঃ ইফফাত আরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৬-০৯-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ৪র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড়। 

 

গ্রার্: ছবির্ নগর সরকার পাড়া 

ইউ:/ও: ৫নং সুির বেঘী 

ডাকঘর: সুির বেঘী 

রপাস্টদকাড: ৫০২০ 

উপদজিা: রেিীগঞ্জ 

রজিা: পঞ্চগড়। 

গ্রার্: ছবির্ নগর সরকার পাড়া 

ইউ:/ও: ৫নং সুির বেঘী 

ডাকঘর: সুির বেঘী 

রপাস্টদকাড: ৫০২০ 

উপদজিা: রেিীগঞ্জ 

রজিা: পঞ্চগড়। 

১৭২৫ 

জনাি রর্াাঃ র্বর্নুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ রবেদুি হক 

র্াতা:দর্াছাঃ লৎফা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-১২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ১র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

 

গ্রার্: বের্ত  াদর্শ্বরী 

ইউ:/ও: ৪নং িড়গাঁও 

ডাকঘর: রক. রক িাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৫১০০ 

উপদজিা: ঠাকুরগাঁও সের 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

গ্রার্: বের্ত  াদর্শ্বরী 

ইউ:/ও: ৪নং িড়গাঁও 

ডাকঘর: রক. রক িাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৫১০০ 

উপদজিা: ঠাকুরগাঁও সের 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

১৭২৬ 

জনাি রর্াাঃ বরপন উবিন 

বপতা: রর্াাঃ আবুি কাদের্ 

র্াতা:জবরনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩০-০৮-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ৫র্াস  ১বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

 

গ্রার্: পবির্ ছবিিাপুর 

ইউ:/ও: ৯নং রঘাদষরপাড়া 

ডাকঘর: কাদহতপাড়া 

রপাস্টদকাড: ২০১০ 

উপদজিা: রর্িািহ 

রজিা: জার্ািপুর। 

গ্রার্: পবির্ ছবিিাপুর 

ইউ:/ও: ৯নং রঘাদষরপাড়া 

ডাকঘর: কাদহতপাড়া 

রপাস্টদকাড: ২০১০ 

উপদজিা: রর্িািহ 

রজিা: জার্ািপুর। 

১৭২৭ 

জনাি রর্াাঃ নাবসর উবিন 

বপতা: মৃত. আব্দুল্লাহ 

র্াতা:নাবছর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

িাসা ও সড়ক: ১৭২৪ 

গ্রার্: গয়না কাবি 

ইউ:/ও: ধুকুবরয়া রিড়া 

ডাকঘর: ধুকুবরয়া রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪০ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা ও সড়ক: ১৭২৪ 

গ্রার্: গয়না কাবি 

ইউ:/ও: ধুকুবরয়া রিড়া 

ডাকঘর: ধুকুবরয়া রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৪০ 

উপদজিা: রিিকুব  

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

১৭২৮ 

জনাি রর্াাঃ রাদেেউজ্জার্ান 

বপতা: রর্াাঃ রবফক উিীন 

র্াতা: রর্াসা: হাবির্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৬-০৭-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৬িছর  ৬র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

 

িাসা ও সড়ক: ২২৬ 

গ্রার্: অক্য় রর্াড়, জার্রুিতিা 

ইউ:/ও: কাজিা 

ডাকঘর: কাজিা 

রপাস্টদকাড: ৬২০৪ 

উপদজিা: র্বতহার 

রজিা: রাজোহী। 

িাসা ও সড়ক: ২২৬ 

গ্রার্: অক্য় রর্াড়, জার্রুিতিা 

ইউ:/ও: কাজিা 

ডাকঘর: কাজিা 

রপাস্টদকাড: ৬২০৪ 

উপদজিা: র্বতহার 

রজিা: রাজোহী। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৭২৯ 

জনাি রঞ্জু বর্য়া 

বপতা: রাজা বর্য়া 

র্াতা: রিগর্ আবম্বয়া 

জন্ম তাবরি: ২০-০৯-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ৪র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি। 

 

গ্রার্: রধাপাজানী 

ইউ:/ও: ৭নং বেগড়/২নং 

ডাকঘর: জাবহেগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১৯৮১ 

উপদজিা: ঘার্াইি 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

গ্রার্: রধাপাজানী 

ইউ:/ও: ৭নং বেগড়/২নং 

ডাকঘর: জাবহেগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১৯৮১ 

উপদজিা: ঘার্াইি 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

১৭৩০ 

জনাি রর্াাঃ র্নদর্াহন বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ র্বজে বর্য়া 

র্াতা: ররাদকয়া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০২-১১-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ২র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

িাসা ও সড়ক: রকিয়া ররাড 

গ্রার্: হাইদিাড়া 

ইউ:/ও: ৭নং কাইিাঢী 

ডাকঘর: অনিপুর 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা 

রজিা: রনিদকানা। 

িাসা ও সড়ক: রকিয়া ররাড 

গ্রার্: হাইদিাড়া 

ইউ:/ও: ৭নং কাইিাঢী 

ডাকঘর: অনিপুর 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা 

রজিা: রনিদকানা। 

১৭৩১ 

জনাি ি. োরবর্ন আির্ 

বপতা: ি. রবফকুি আির্ 

র্াতা: বেিিী িায়িা 

জন্ম তাবরি: ০৫-১০-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ৩র্াস  ০বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি। 

 

 

িাসা ও সড়ক: ১৫/এ 

গ্রার্: োপিািাগ (বসন্দুরিান 

সড়ক) 

ইউ:/ও: ০৭  

ডাকঘর: শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

গ্রার্: িার্নহার্া 

ইউ:/ও: ০৬ 

ডাকঘর: ভয়াপুর 

রপাস্টদকাড: ১৯৬৩ 

উপদজিা: ভয়াপুর 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

১৭৩২ 

জনাি ররদহনা আক্তার 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রি বিশ্বাস 

র্াতা: হাবির্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ৩০-১১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৩িছর  ২র্াস  ১বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

১২৫/এ, ইসিার্ র ম্বার, ১০ 

তিা, বেিকুো িা/এ, ১০০০, 

র্বতবিি, ঢাকা। 

গ্রার্: পূি ব আব্দািপুর 

ইউ:/ও: হবরনারায়ন পুর 

ডাকঘর: হবরনারায়ন পুর 

রপাস্টদকাড: ৭০০০ 

উপদজিা: কুবষ্ট্য়া 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

১৭৩৩ 

জনাি নূর আেরাফ 

বপতা: আিদুর রেীে 

র্াতা:িায়িা রেীে 

জন্ম তাবরি: ২০-০৩-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১০র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

িাসা ও সড়ক: ৪৪, পাঁ   াই 

ঘার্ রিন 

গ্রার্: িহ্মী িাজার 

ইউ:/ও: ৪২ 

ডাকঘর: ঢাকা সের 

রপাস্টদকাড: ১০০০  

রজিা: ঢাকা। 

িাসা ও সড়ক: ৪৪, পাঁ   াই 

ঘার্ রিন 

গ্রার্: িহ্মী িাজার 

ইউ:/ও: ৪২ 

ডাকঘর: ঢাকা সের 

রপাস্টদকাড: ১০০০  

রজিা: ঢাকা। 

১৭৩৪ 

জনাি কাজী রবেদুি ইসিার্ 

বপতা: কাজী আজগর আিী 

র্াতা: রর্াসা: ররদহনা বিবি 

জন্ম তাবরি: ২৫-১০-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ৩র্াস  ৬বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

ঢাকা িহু াষী সাঁর্বিবপ র্বনং 

রসন্টার, ৯৫/২, পবির্ কাফরুি, 

তািতিা, আগারগাঁও রেদর 

িাংিা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

িাসা ও সড়ক: ৩৭১ 

গ্রার্: েবক্ষণ কাবেপুর 

ইউ:/ও: আগ্রাবদ্বগুন 

ডাকঘর: আগ্রাবদ্বগুন 

রপাস্টদকাড: ৬৫৬১ 

উপদজিা: ধার্ইরহার্ 

রজিা: নওগাঁ। 

১৭৩৫ 

জনাি রর্াাঃ আির্গীর কবির 

বপতা: রর্াাঃ নজরুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াসা: রজাদিিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-১২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা:  াপাইনিািগঞ্জ। 

 

গ্রার্:  িনা 

ইউ:/ও: কসিা 

ডাকঘর: উবজরপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৩১০ 

উপদজিা: নাদ াি 

রজিা:  াপাইনিািগঞ্জ। 

গ্রার্:  িনা 

ইউ:/ও: কসিা 

ডাকঘর: উবজরপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৩১০ 

উপদজিা: নাদ াি 

রজিা:  াপাইনিািগঞ্জ। 

 



বিটিআরআই ও বপবডইউ এর গাড়ী ািক পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা। 
 

ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৮০১ 

জনাি আবেক আহদর্ে 

বপতা: আবেি উিীন 

র্াতা: সুবফয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৮/০১/১৯৯৮ 

িয়স:  ২২ িছর ০০  র্াস  ১২ বেন 

বনজ রজিা: যদোর 

িাসা ও সড়ক: রিবুতিা 

গ্রার্: রিবুতিা 

ইউ: রিবুতিা  

ডাকঘর: রিবুতিা 

উপদজিা: যদোর সের 

রজিা: যদোর 

িাসা ও সড়ক: রিবুতিা 

গ্রার্: রিবুতিা 

ইউ: রিবুতিা  

ডাকঘর: রিবুতিা 

উপদজিা: যদোর সের 

রজিা: যদোর 

১৮০২ 

জনাি রর্াাঃ র্াসুদুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ সাজু বর্য়া 

র্াতা: মৃত র্বজবনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১১/১০/১৯৯৭ 

িয়স:  ২২ িছর ০৩ র্াস  ১৯ বেন 

বনজ রজিা: রংপুর 

গ্রার্: সদয়কপুর 

ইউ: রার্নার্থপুর 

ডাকঘর: রিজর্তপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৭০ 

উপদজিা: পীরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর 

গ্রার্: সদয়কপুর 

ইউ: রার্নার্থপুর 

ডাকঘর: রিজর্তপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৭০ 

উপদজিা: পীরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর 

১৮০৩ 

জনাি রর্াাঃ োবর্র্ বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ আর্জাে রহাসদন 

র্াতা: রর্াছাাঃ োর্ছুোহার রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১/০১/১৯৯৫ 

িয়স: ২৪ িছর ১১ র্াস  ২৯ বেন 

বনজ রজিা: রংপুর 

গ্রার্: িার্ন সে বার 

ইউ: অেে বা নগর 

ওয়াড ব: ৪নং 

ডাকঘর: অেে বা নগর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৫০ 

উপদজিা: পীরগাছা 

রজিা: রংপুর 

গ্রার্: িার্ন সে বার 

ইউ: অেে বা নগর 

ওয়াড ব: ৪নং 

ডাকঘর: অেে বা নগর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৫০ 

উপদজিা: পীরগাছা 

রজিা: রংপুর 

১৮০৪ 

জনাি রর্াাঃ রর্দহেী হাসান মৃদুি 

বপতা: রর্াাঃ আহাম্মে আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ নুর জাহান রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০/০২/১৯৯৬ 

িয়স: ২৩ িছর ১১ র্াস  ২০ বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর 

 

গ্রার্: কুবিয়া উত্তর পাড়া 

ইউ: র্নকী িাজার 

ওয়াড ব: ২নং 

ডাকঘর: র্নকী িাজার 

রপাস্টদকাড: ২০২১ 

উপদজিা: রর্ািািহ 

রজিা: জার্ািপুর 

গ্রার্: কুবিয়া উত্তর পাড়া 

ইউ: র্নকী িাজার 

ওয়াড ব: ২নং 

ডাকঘর: র্নকী িাজার 

রপাস্টদকাড: ২০২১ 

উপদজিা: রর্ািািহ 

রজিা: জার্ািপুর 

১৮০৫ 

জনাি রর্াাঃ সাবেক ভইয়া 

বপতা: রর্াাঃ সুিতান আির্ ভইয়া 

র্াতা: র্দনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২/০২/১৯৯৬ 

িয়স: ২৩ িছর ১১ র্াস ২৮  বেন 

বনজ রজিা: গাজীপুর 

 

 

িাসা ও সড়ক: ঘার্াইি 

গ্রার্: শ্যার্িী পবির্ পাড়া 

ওয়াড ব: ৬নং 

ডাকঘর: ঘার্াইি 

রপাস্টদকাড: ১৯৮০ 

উপদজিা: ঘার্াইি 

রজিা: র্াঙ্গাইি 

িাসা ও সড়ক: রনায়াপাড়া, 

গাজীপুর 

গ্রার্: রনায়াপাড়া 

ওয়াড ব: ১নং 

ডাকঘর:  াওয়াি রনায়াপাড়া 

রপাস্টদকাড: ১৬২০ 

উপদজিা: কািীগঞ্জ 

রজিা: গাজীপুর 

১৮০৬ 

জনাি উজ্জি 

বপতা: ইউসুফ আিী 

র্াতা: বফদরাজা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৫/১১/১৯৯১ 

িয়স: ২৮ িছর  ০২ র্াস ১৫  বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ 

 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াসুে বসকোর, 

সহকারী রিঞ্চ অবফসার, রকাড  

নং-১১ (এ), িাংিাদেে সুবপ্রর্ 

রকার্ ব, হাইদকার্ ব বি াগ, ঢাকা।  

গ্রার্: িড় িাঁশুবরয়া 

ইউ: রপারজনা 

ওয়াড ব: ০৫ 

ডাকঘর: জাবর্রতা 

রপাস্টদকাড: ৬৭৭২ 

উপদজিা: োহজােপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ 

১৮০৭ 

জনাি জহুরুি ইসিার্ 

বপতা: সতয়ি আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ জবরনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১১/০৩/১৯৯০ 

িয়স: ২৯ িছর ১০ র্াস ১৯  বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া 

 

গ্রার্: র্াবনকার্ 

ইউ: বেমুবিয়া 

ডাকঘর: একতারপুর হার্ 

রপাস্টদকাড: ৭০২০ 

উপদজিা: রিাকসা 

রজিা: কুবষ্ট্য়া 

গ্রার্: র্াবনকার্ 

ইউ: বেমুবিয়া 

ডাকঘর: একতারপুর হার্ 

রপাস্টদকাড: ৭০২০ 

উপদজিা: রিাকসা 

রজিা: কুবষ্ট্য়া 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৮০৮ 

জনাি রর্াাঃ র্বনরুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ হুরমুজ আিী 

র্াতা: রসবিনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২/১২/১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর ০১ র্াস ২৮ বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি 

 

গ্রার্: গাড়ািাড়ী 

ইউ: ফিো 

ওয়াড ব: ৪নং 

ডাকঘর: ধুিবিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৬০ 

উপদজিা: ভঞাপুর 

রজিা: র্াঙ্গাইি 

গ্রার্: গাড়ািাড়ী 

ইউ: ফিো 

ওয়াড ব: ৪নং 

ডাকঘর: ধুিবিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৬০ 

উপদজিা: ভঞাপুর 

রজিা: র্াঙ্গাইি 

১৮০৯ 

জনাি রর্াাঃ আউয়াি ব্যাপারী  

বপতা: রর্াাঃ লৎফর রহর্ান 

ব্যাপারী  

র্াতা: আদিয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১/০৬/১৯৯১ 

িয়স: ২৮ িছর ০৭ র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা: পািনা 

 

গ্রার্: শ্যার্পুর 

ইউ: র্াশুর্বেয়া 

ওয়াড ব: ০৬ 

ডাকঘর: নতুন র্ীরপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮২ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা 

গ্রার্: শ্যার্পুর 

ইউ: র্াশুর্বেয়া 

ওয়াড ব: ০৬ 

ডাকঘর: নতুন র্ীরপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮২ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা 

১৮১০ 

জনাি রর্াাঃ বজয়াউর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ জবর্রুি ইসিার্ 

র্াতা: িাইিী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫/০৪/১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫ িছর  ০৯ র্াস ১৫ বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড় 

 

গ্রার্: অর্িানা 

ইউ: ধাক্কার্ারা 

ডাকঘর: পঞ্চগড় 

রপাস্টদকাড: ৫০০০ 

উপদজিা: পঞ্চগড় সের 

রজিা: পঞ্চগড় 

গ্রার্: অর্িানা 

ইউ: ধাক্কার্ারা 

ডাকঘর: পঞ্চগড় 

রপাস্টদকাড: ৫০০০ 

উপদজিা: পঞ্চগড় সের 

রজিা: পঞ্চগড় 

১৮১১ 

জনাি রর্াাঃ রগািার্ আযর্ 

বপতা: রর্াাঃ রবফকুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াসাাঃ তানবজিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫/০৬/১৯৯২ 

িয়স:  ২৭ িছর ০৬ র্াস  ১৫ বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ 

 

গ্রার্:  িানীপুর 

ইউ: রঘাড়া পাবিয়া 

ওয়াড ব: ১৩নং 

ডাকঘর: কাবিনগর 

রপাস্টদকাড: ৬৩০২ 

উপদজিা: বেিগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ 

গ্রার্:  িানীপুর 

ইউ: রঘাড়া পাবিয়া 

ওয়াড ব: ১৩নং 

ডাকঘর: কাবিনগর 

রপাস্টদকাড: ৬৩০২ 

উপদজিা: বেিগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ 

১৮১২ 

জনাি রর্াাঃ রতাজাদম্মি হক 

বপতা: ফরজান রর্াল্লা 

র্াতা:দর্াছাাঃ আদয়ো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৭/১০/১৯৯৪ 

িয়স: ২৫ িছর ০২ র্াস  ২৬ বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার 

 

গ্রার্: িির চুড়ার্নিাটি 

ইউ: িাদিার 

ডাকঘর: িাদিার 

রপাস্টদকাড: ৬৪৫০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার 

গ্রার্: িির চুড়ার্নিাটি 

ইউ: িাদিার 

ডাকঘর: িাদিার 

রপাস্টদকাড: ৬৪৫০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার 

১৮১৩ 

জনাি রর্াাঃ িবিলর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ কাদয়র্ উিীন  

র্াতা: রর্াছাাঃ রাদেো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০/১২/১৯৯৯ 

িয়স: ২০ িছর ০১ র্াস ১১ বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী 

 

গ্রার্: রেরদকাি 

ইউ: রসানাডাঙ্গা 

ডাকঘর: নাবসরগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী 

গ্রার্: রেরদকাি 

ইউ: রসানাডাঙ্গা 

ডাকঘর: নাবসরগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী 

১৮১৪ 

জনাি োহনুরুজ্জার্ান 

বপতা: রর্াাঃ আদনায়ারুজ্জার্ান 

র্াতা: হাবসনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১/০৩/১৯৯৫ 

িয়স: ২৪ িছর ১০ র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা: যদোর 

 

িাসা ও সড়ক: ১০৮৩ 

গ্রার্: পূি ব িারাবি নার্থ 

ওয়াড ব: ০১ 

ডাকঘর: যদোর সের 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: যদোর সের 

রজিা: যদোর 

িাসা ও সড়ক: ১০৮৩ 

গ্রার্: পূি ব িারাবি নার্থ 

ওয়াড ব: ০১ 

ডাকঘর: যদোর সের 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: যদোর সের 

রজিা: যদোর 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৮১৫ 

জনাি রর্দহেী হাসান রসাহাগ 

বপতা: রর্াাঃ নুরুি ইসিার্ 

র্াতা: বেবরন আক্তার  

জন্ম তাবরি: ২৬/০৫/১৯৯৮ 

িয়স: ২১ িছর ০৮ র্াস ০৪ বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ 

 

গ্রার্: রকার্াই 

ওয়াড ব: ০২ 

ডাকঘর: মুিজান 

রপাস্টদকাড: ১৮০২ 

উপদজিা: র্াবনকগঞ্জ 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ 

গ্রার্: রকার্াই 

ওয়াড ব: ০২ 

ডাকঘর: মুিজান 

রপাস্টদকাড: ১৮০২ 

উপদজিা: র্াবনকগঞ্জ 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ 

১৮১৬ 

জনাি রর্াাঃ আিাউবিন 

বপতা: রর্াাঃ আবি আেি 

র্াতা: রর্াসাাঃ রর্াদর্না রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৩/১১/১৯৯১ 

িয়স:  ২৮ িছর ০২ র্াস ১৭ বেন 

বনজ রজিা: কুবর্ল্লা 

 

িাসা ও সড়ক: আবি আোদির 

িাবড়, 

গ্রার্: েবক্ষণ বততাভুবর্ 

ডাকঘর: হবরর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩৫০০ 

উপদজিা: ব্রাহ্মণ পাড়া 

রজিা: কুবর্ল্লা 

িাসা ও সড়ক: আবি আোদির 

িাবড়, 

গ্রার্: েবক্ষণ বততাভুবর্ 

ডাকঘর: হবরর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩৫০০ 

উপদজিা: ব্রাহ্মণ পাড়া 

রজিা: কুবর্ল্লা 

১৮১৭ 

জনাি রর্াাঃ র্জনু বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ আবর্ন উবিন 

র্াতা: রর্াছাাঃ নবজরন রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২১/১০/১৯৯১ 

িয়স: ২৯ িছর ০৩ র্াস ১০ বেন 

বনজ রজিা:  কুবড়গ্রার্ 

 

প্রযদন, এরোদুি হক, কক্ষ নং-

৬৩২,  িন নং-০৪, আইন 

র্ন্ত্রণািয়, িাংিাদেে সব িািয়, 

ডাকঘর: সব িািয় 

রপাস্টদকাড: ১০০০ 

উপদজিা: রর্না 

রজিা: ঢাকা 

প্রযদন, রর্াাঃ আবর্ন উবিন  

গ্রার্: বর্বি পাড়া 

ইউ: তিকপুর 

ডাকঘর: তিকপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৬২০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্ 

১৮১৮ 

জনাি রর্াাঃ রসাদহি রানা 

বপতা: রর্াাঃ িািল রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্াবনকজান বিবি 

জন্ম তাবরি: ১০/০৭/১৯৯৫ 

িয়স: ২৬ িছর ০০  র্াস ২০ বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী 

 

 

িাসা ও সড়ক: ১৭১/১৭২ 

িাদয়বজে রিাস্তার্ী ররাড, 

ইউ: জািািািাে 

ওয়াড ব: ২নং 

ডাকঘর: িাদয়বজে 

রপাস্টদকাড: ৪২১০ 

উপদজিা: িাদয়বজে 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

গ্রার্: রার্কৃষ্ণপুর 

ইউ:  িানীগঞ্জ 

ডাকঘর: িাগর্ারা  

রপাস্টদকাড: ৫২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী 

১৮১৯ 

জনাি রসাহাগ িয়াতী 

বপতা: আিী িয়াতী 

র্াতা: জবরনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২/০১/১৯৯১ 

িয়স:  ২৯ িছর ০০ র্াস ২৮ বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর 

িাসা ও সড়ক: ১৫, বডল ররাড 

(বস-১), 

রপাস্টদকাড: ১০০০ 

রজিা: ঢাকা 

গ্রার্: েবড়কানবে  

ইউ:  িপুর 

ওয়াড ব: ০৪ 

রপাস্টদকাড: ৮০০২ 

উপদজিা: েরীয়তপুর সের 

রজিা: েরীয়তপুর 

১৮২০ 

জনাি রর্াাঃ ইর্রান রহাদসন 

সরকার 

বপতা: আব্দুর রউফ সরকার 

র্াতা: আয়ো বসবিকা 

জন্ম তাবরি: ২১/১১/১৯৯০ 

িয়স: ২৯ িছর ০২ র্াস ০৯ বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ 

 

িাসা ও সড়ক: ৫৪/N(নতুন) 

গ্রার্: আবজর্পুর সরকাবর 

কদিানী 

ওয়াড ব: ২৬ 

ডাকঘর: বনউর্াদকবর্ 

রপাস্টদকাড: ১২০৫ 

উপদজিা: িািিাগ 

রজিা: ঢাকা 

গ্রার্:  র কাবিয়া, কাবিয়া 

র ৌধুরী, 

ইউ: কাবিয়া হবরপুর 

ওয়াড ব: ০৯ 

ডাকঘর: কাবিয়া হবরপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ 

১৮২১ 

জনাি রর্াাঃ রসাদহি রানা 

বপতা: রর্াাঃ কার্রুজ্জার্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ রাদিয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১১/০৫/১৯৯২ 

িয়স: ২৭ িছর ০৭ র্াস  ১৪ বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: কাদি, োবিনগর 

ইউ:/ওয়াড ব: রিিগাছা  

ডাকঘর: িবিিগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: কাদি, োবিনগর 

ইউ:/ওয়াড ব: রিিগাছা  

ডাকঘর: িবিিগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 



িাংিাদেে  া রিাড ব এর ইদিকব্বেয়ান পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা। 
 

ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

১৯০১ 

জনাি রর্াাঃ রর্াফাদজ্জি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আবু হাসান 

র্াতা: র্বজবনা 

জন্ম তাবরি: ১২/০৯/১৯৯২ 

িয়স: ২৭ িছর ০৩  র্াস ২৪  বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী 

গ্রার্: তািঘবড়য়া 

ইউ: হাবর্রকুহসা 

ডাকঘর: রকানািাবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৫১ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী 

গ্রার্: তািঘবড়য়া 

ইউ: হাবর্রকুহসা 

ডাকঘর: রকানািাবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৫১ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী 

১৯০২ 

জনাি রর্াাঃ োবহন আির্ 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ রি 

র্াতা: রর্াছাাঃ বেল্পী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫/০৯/১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪রিছর  ০৪ র্াস ২৫ বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী 

গ্রার্: ধরর্পুর 

ওয়াড ব: ০৯  

ডাকঘর: পানানগর 

রপাস্টদকাড: ৬২৪০ 

উপদজিা: দূগ বাপুর 

রজিা: রাজোহী 

গ্রার্: ধরর্পুর 

ওয়াড ব: ০৯  

ডাকঘর: পানানগর 

রপাস্টদকাড: ৬২৪০ 

উপদজিা: দূগ বাপুর 

রজিা: রাজোহী 

১৯০৩ 

জনাি রর্াাঃ োবহন উবিন 

বপতা: রর্াাঃ িদয়ন উবিন 

র্াতা: আো 

জন্ম তাবরি: ০৫/০২/১৯৮৯ 

িয়স: ৩০ িছর ১১ র্াস ২৫ বেন 

বনজ রজিা: রাজিাড়ী 

গ্রার্: পারদ ল্লািাড়ীয়া 

ইউ: যোই 

ডাকঘর: পাংো 

রপাস্টদকাড: ৭৭২০ 

উপদজিা: পাংো 

রজিা: রাজিাড়ী 

গ্রার্: পারদ ল্লািাড়ীয়া 

ইউ: যোই 

ডাকঘর: পাংো 

রপাস্টদকাড: ৭৭২০ 

উপদজিা: পাংো 

রজিা: রাজিাড়ী 

১৯০৪ 

জনাি রর্াাঃ আবু রহারায়রা 

বপতা: রর্াাঃ রর্ায়াদজ্জর্ রহাদসন 

র্াতা: আবর্না রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৪/০৪/১৯৯৩ 

িয়স: ২৬ িছর ০৯ র্াস  ০৬ বেন 

বনজ রজিা: পািনা 

 

িাসা ও সড়ক: র্াস্টারিাবড়, ১৪ 

নং, এয়ারদপার্ ব কদিানী ররাড, 

ইউ:  রিস্তী, ওয়াড ব: ৪১ 

ডাকঘর: বির্ান িির 

রপাস্টদকাড: ৪২০৫ 

উপদজিা: পদতঙ্গা 

রজিা:  ট্টগ্রার্ 

রহাবডং নং: ৪৫২ 

গ্রার্: বসংগা 

ইউ: র্ািঞ্চী, ওয়াড ব: ৪নং 

ডাকঘর: পািনা সের 

রপাস্টদকাড: ৬৬০০ 

উপদজিা: পািনা সের 

রজিা: পািনা 

 



বিটিআরআই এর কাদপ বন্টার পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা। 
 

ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২০০১ 

জনাি রর্াাঃ রবিউি ইসিার্ 

বপতা: হাবফজুি ইসিার্ 

র্াতা: হাবির্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০/১০/১৯৯৩ 

িয়স: ২৬ িছর ০৩ র্াস ১০ বেন 

বনজ রজিা: রংপুর 

 

িাসা ও সড়ক: ১৭/১, 

গ্রার্: পূি ব নীিকন্ঠ 

ওয়াড ব: ১৯  নং 

ডাকঘর: রংপুর সের 

রপাস্টদকাড: ৫৪০০ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর 

িাসা ও সড়ক: ১৭/১, 

গ্রার্: পূি ব নীিকন্ঠ 

ওয়াড ব: ১৯  নং 

ডাকঘর: রংপুর সের 

রপাস্টদকাড: ৫৪০০ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর 

 



িাংিাদেে  া রিাড ব এর ডুবপ্লদকটিং রর্বেন অপাদরর্র পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা। 
 

ক্রাঃ 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২১০১ 

জনাি রর্াাঃ েবফকুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ হারুন অর রবেে 

র্াতা: রর্াছাাঃ রওেনারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৭/০৬/১৯৯০ 

িয়স: ২৯ িছর  ০৭ র্াস ১৩ বেন 

বনজ রজিা: চুয়াডাঙ্গা 

 

গ্রার্: পুরিরপুর 

ইউ: হাসাোহ 

ডাকঘর: র্াধিপুর 

রপাস্টদকাড: ৭৩৩০ 

উপদজিা: জীিননগর 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা 

গ্রার্: পুরিরপুর 

ইউ: হাসাোহ 

ডাকঘর: র্াধিপুর 

রপাস্টদকাড: ৭৩৩০ 

উপদজিা: জীিননগর 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা 

২১০২ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুল্লা আি র্ামুন 

বপতা: রর্াাঃ রগািার্ রর্াস্তফা 

র্াতা: তাছবির্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১/০৬/১৯৯৭ 

িয়স: ২২ িছর ০৭ র্াস  ২৯ বেন 

বনজ রজিা: পািনা 

 

গ্রার্: িিিবিয়া 

ইউ: অষ্ট্র্বনষা 

ডাকঘর: অষ্ট্র্বনষা 

রপাস্টদকাড: ৬৬৪০ 

উপদজিা:  াঙ্গুড়া 

রজিা: পািনা 

গ্রার্: িিিবিয়া 

ইউ: অষ্ট্র্বনষা 

ডাকঘর: অষ্ট্র্বনষা 

রপাস্টদকাড: ৬৬৪০ 

উপদজিা:  াঙ্গুড়া 

রজিা: পািনা 

২১০৩ 

জনাি আব্দুল্লাহ আি র্ামুন 

বপতা: মৃত িজর আিী 

র্াতা: রবহর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ৩০/০৭/১৯৯৭ 

িয়স: ২২ িছর ০৬ র্াস ০০ বেন 

বনজ রজিা: রংপুর 

 

 

িাসা ও সড়ক: ২০/২ তিা, 

গ্রার্: বড.এি. আর স্টাফ 

রকায়ার্ বার, 

ওয়াড ব: ২৪ 

ডাকঘর: ঢাকা পবিদর্কবনক 

রপাস্টদকাড: ১২০৮ 

উপদজিা: রতজগাও বেল্প এিাকা 

রজিা: ঢাকা 

িাসা ও সড়ক: ৪১/ক, ররাড-০২, 

গ্রার্: আির্নগর কদিানী 

ওয়াড ব: ২৭ 

ডাকঘর: আির্নগর 

রপাস্টদকাড: ৫৪০২ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর 

২১০৪ 

জনাি রবফক বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ আজর্ বর্য়া 

র্াতা: কাজিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫/০৩/১৯৯৬ 

িয়স: ২৩ িছর  ১০ র্াস ২৬ বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ 

 

গ্রার্: শ্রীিাড়ী 

ইউ: িড়টিয়া 

ডাকঘর: িড়টিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৮৪০ 

উপদজিা: বিওর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ 

গ্রার্: শ্রীিাড়ী 

ইউ: িড়টিয়া 

ডাকঘর: িড়টিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৮৪০ 

উপদজিা: বিওর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ 

২১০৫ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুি গফুর 

বপতা: রর্াাঃ হায়োর আিী 

র্াতা: নূর জাহান 

জন্ম তাবরি: ০১/০২/১৯৯১ 

িয়স: ২৯ িছর ০০ র্াস ২৮ বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর 

গ্রার্: রানাগাছা 

ইউ: রানাগাছা 

ডাকঘর: রানাগাছা  

রপাস্টদকাড: ২০০১ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর 

গ্রার্: রানাগাছা 

ইউ: রানাগাছা 

ডাকঘর: রানাগাছা  

রপাস্টদকাড: ২০০১ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর 

২১০৬ 

জনাি রর্াাঃ আিী হুসাইন 

বপতা: রর্াাঃ সুরুজ আিী 

র্াতা: বফদরাজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৮/১২/১৯৯৯ 

িয়স: ২০ িছর  ০০ র্াস ২৮ বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা 

 

িাসা-২৫, ও সড়ক: ০৩, ব্লক-

বড, রসকেন-৬, 

ওয়াড ব: ৬ 

ডাকঘর: বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: পল্লিী 

রজিা: রনিদকানা 

গ্রার্: রর্াহনপুর 

ইউ: রততুবিয়া 

ওয়াড ব: ৩ 

ডাকঘর: সজনপুর 

রপাস্টদকাড: ২৪৪৬ 

উপদজিা: রর্াহনগঞ্জ 

রজিা: রনিদকানা 

২১০৭ 

জনাি আরাফাত রহাসাইন 

বপতা: আবর্নুি হক 

র্াতা: নুর জাহান 

জন্ম তাবরি: ০৩/০২/১৯৯৩ 

িয়স: ২৬ িছর ১১  র্াস ২৮ বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর 

গ্রার্: বডগ্রীর  র 

ইউ: বডগ্রীর  র  

ডাকঘর: বপয়ারপুর 

রপাস্টদকাড: ২২০৫ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর 

গ্রার্: বডগ্রীর  র 

ইউ: বডগ্রীর  র  

ডাকঘর: বপয়ারপুর 

রপাস্টদকাড: ২২০৫ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর 



ক্রাঃ 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২১০৮ 

জনাি রর্াাঃ র্ইন রেি 

বপতা: রর্াাঃ আবুি রেি 

র্াতা: র্র্তাজ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২/১০/১৯৯১ 

িয়স:  ২৮ িছর ০৩ র্াস  ১৮ বেন 

বনজ রজিা: নড়াইি। 

 

বসয়ার্ রজনাদরি রস্টার, ররাড 

নং-০৯, গ্যাবরসন, ঢাকা 

কযান্টনদর্ন্ট (১২০৬), 

 াষানদর্ক, ঢাকা। 

গ্রার্: ইতনা েবক্ষণ পাড়া 

ইউ: ১১ নং ইতনা 

ওয়াড ব: ০১ 

ডাকঘর: ইতনা 

রপাস্টদকাড: ৭৫১২ 

উপদজিা: রিাহাগাড়া 

রজিা: নড়াইি। 

 



বিটিবি, বিটিআরআই ও বপবডইউ এর অবফস সহায়ক পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা। 

ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২২০১ 

জনাি রর্াাঃ বরদর্ি হাসান 

বপতা: রর্াাঃ কার্াি রহাদসন 

র্াতা: বরনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-১২-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০১র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

হক  িন, িাবড়-৬, ররাড-৩ 

গ্রার্: বরয়াজনগর 

ইউ:/ও:   ািনা 

ডাকঘর:   ািনা রপৌরস া 

রপাস্টদকাড: ১৭০২ 

উপদজিা: গাজীপুর সের 

রজিা: গাজীরপুর। 

গ্রার্: রাজনার্থপুর 

ইউ:/ও:  ৮নং  রবগবরে 

ডাকঘর:   রবগবরে 

রপাস্টদকাড: ২০৫৫ 

উপদজিা: কাবজপুর 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

২২০২ 

জনাি রর্াাঃ র্ামুনুর রবেে 

বপতা: রর্াাঃ নজরুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছা: বরনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৩-০১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৯িছর  ০০র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: িাদহার 

ইউ:/ও:  ধানগড়া 

ডাকঘর: রায়গঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৭২০ 

উপদজিা: রায়গঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: িাদহার 

ইউ:/ও:  ধানগড়া 

ডাকঘর: রায়গঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৭২০ 

উপদজিা: রায়গঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

২২০৩ 

জনাি রর্াাঃ রর্দহেী হাসান মুরাে 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি র্াোন 

র্াতা: রর্াছাাঃ োর্ীর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৬-১২-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ০১র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

গ্রার্: রগাপাি নগর 

ইউ:/ও: িনওয়ারী নগর/০৬ 

ডাকঘর: রগাপাি নগর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৫০ 

উপদজিা: ফবরেপুর 

রজিা: পািনা। 

গ্রার্: রগাপাি নগর 

ইউ:/ও: িনওয়ারী নগর/০৬ 

ডাকঘর: রগাপাি নগর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৫০ 

উপদজিা: ফবরেপুর 

রজিা: পািনা। 

২২০৪ 

জনাি রর্াাঃ োবহন আির্ 

বপতা: রর্াাঃ আবুি িাদয়র 

র্াতা: রর্াছা: হাবছনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ১১র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

িাসা: রর্াাঃ এরোদুি হক 

কক্ষ নং- ৬৩২,  িন নং-০৪ 

আইন র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

রর্না 

ঢাকা-১০০০।  

িাসা: রর্াাঃ আবুি িাদয়র 

গ্রার্: কাছনা তদকয়ার িাবড় 

ইউ:/ও:  ৯নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  বনউ সাদহিগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৫৪০০ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর। 

২২০৫ 

জনাি েবফকুি ইসিার্ 

বপতা: র্য়নাি হক 

র্াতা: সারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-০১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৬িছর  ০০র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

িাসা: হবরির তালক 

গ্রার্: হবরির তালক 

ইউ:/ও:  রাজারহার্ 

ডাকঘর: বসন্দুরর্বত 

রপাস্টদকাড: ৫৬১০ 

উপদজিা: রাজারহার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

িাসা: হবরির তালক 

গ্রার্: হবরির তালক 

ইউ:/ও:  রাজারহার্ 

ডাকঘর: বসন্দুরর্বত 

রপাস্টদকাড: ৫৬১০ 

উপদজিা: রাজারহার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

২২০৬ 

জনাি রর্াাঃ হাবর্দুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ জবর্র উবিন 

র্াতা: রর্াছাাঃ হাবর্ো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০৭-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৬র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

িাসা: রর্াাঃ এরোদুি হক 

কক্ষ নং- ৬৩২,  িন নং-০৪ 

আইন র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

রর্না 

ঢাকা-১০০০।  

গ্রার্: কািীর আিগার  র 

ইউ:/ও:  যািাপুর/০৭ 

ডাকঘর: যািাপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

২২০৭ 

জনাি আব্দুি হাবির্ 

বপতা: রহর্ত আিী 

র্াতা: হাদজরা 

জন্ম তাবরি: ২০-০১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৯িছর  ০র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

িাসা: রর্াাঃ এরোদুি হক 

কক্ষ নং- ৬৩২,  িন নং-০৪ 

আইন র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

রর্না 

ঢাকা-১০০০।  

িাসা: হবরশ্বর তালক 

গ্রার্: হবরশ্বর তালক 

ইউ:/ও:  রাজার হার্ 

ডাকঘর:  বসন্দুরর্বত 

রপাস্টদকাড: ৫৬১০ 

উপদজিা: রাজারহার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২২০৮ 

জনাি রর্াাঃ ফয়সাি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ দুখু বর্ঞা 

র্াতা: পারুি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-০১-২০০২ 

িয়স:  ১৮িছর  ০০র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

প্রযদন: রর্াাঃ আবজজুি হাবকর্ 

ব্যবক্তগত কর্ বকতবা 

যুগ্মপবর ািক (সার) েির 

বিএবডবস, বেদরাইি কদিানী 

রঘাড়ার্ারা-৬১০০, রিায়াবিয়া 

রাজোহী। 

  

গ্রার্: বকসর্ত কুিন্ডী 

ইউ:/ও:  ০৯ 

ডাকঘর:  বুধপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬২০৫ 

উপদজিা: পিা 

রজিা: রাজোহী। 

২২০৯ 

জনাি রর্াাঃ আবতকুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি হাবির্ 

র্াতা: রর্াছা: দুিািী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৮-১০-১৯৮৯ 

িয়স:  ৩০িছর  ০৩র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

গ্রার্: সুিদেি 

ইউ:/ও:  বিদ্যানি 

ডাকঘর:  াংরার হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬১০ 

উপদজিা: রাজারহার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: সুিদেি 

ইউ:/ও:  বিদ্যানি 

ডাকঘর:  াংরার হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬১০ 

উপদজিা: রাজারহার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

২২১০ 

জনাি রর্াাঃ নুরুজ্জার্ান িাঁন 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি হাবির্ 

র্াতা: রর্াছা: েবরফুন নাহার 

জন্ম তাবরি: ১৫-১২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০১র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

গ্রার্: শ্যার্িাগাত 

ইউ:/ও: বপিজংগ 

ডাকঘর: র্াউন নওয়াপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৯৩৭০ 

উপদজিা: ফবকরহার্ 

রজিা: িাদগরহার্। 

গ্রার্: রিািাডাঙা 

ইউ:/ও:  আরিসূর 

ডাকঘর: র কুটিয়া 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: যদোর সের 

রজিা: যদোর। 

২২১১ 

জনাি রর্াাঃ িবিলর রহর্ান 

বপতা: আব্দুর রবহর্ বর্য়া 

র্াতা: রিাদেজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৬-১২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০২র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি। 

 

গ্রার্: িাদঘর িাবড় 

ইউ:/ও:  ১নং কাকড়াজান/০৮ 

ডাকঘর:  িাদঘর িাবড় 

রপাস্টদকাড: ১৯৫০ 

উপদজিা: সবিপুর 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

গ্রার্: িাদঘর িাবড় 

ইউ:/ও:  ১নং কাকড়াজান/০৮ 

ডাকঘর:  িাদঘর িাবড় 

রপাস্টদকাড: ১৯৫০ 

উপদজিা: সবিপুর 

রজিা: র্াঙ্গাইি। 

২২১২ 

জনাি রর্াাঃ তাবরফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আজাহার আিী 

র্াতা: রর্াছা: তহুবর্না রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-১১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০২র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

গ্রার্: রগাবপনার্থপুর 

ইউ:/ও:  ১২নং ওয়াড ব র্হানগর 

ডাকঘর:  রকরানীরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪০০ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর। 

গ্রার্: রগাবপনার্থপুর 

ইউ:/ও:  ১২নং ওয়াড ব র্হানগর 

ডাকঘর:  রকরানীরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪০০ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর। 

২২১৩ 

জনাি নাবহন আহদর্ে 

বপতা: রর্াাঃ ওিায়দুি হক 

র্াতা: গুিোন আরা 

জন্ম তাবরি: ০১-১২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০১র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

িাসা: ৮/বি 

গ্রার্: স্বার্ীিাগ রিন 

ইউ:/ও:  ৪০ 

ডাকঘর: ঢাকা সের 

রপাস্টদকাড: ১১০০ 

উপদজিা:  

রজিা: ঢাকা 

িাসা: ৮/বি 

গ্রার্: স্বার্ীিাগ রিন 

ইউ:/ও:  ৪০ 

ডাকঘর: ঢাকা সের 

রপাস্টদকাড: ১১০০ 

উপদজিা:  

রজিা: ঢাকা 

২২১৪ 

জনাি রর্াাঃ র্াহাবুবুর আির্ 

তালকোর 

বপতা: রর্াাঃ হারুন তালকোর 

র্াতা: রর্াছা: রেদিায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯৩ 

িয়স:  িছর  র্াস  বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

 

৯৫/২ পবির্ কাফরুি 

তািতিা, আগারগাঁও 

রর্াহাম্মেপুর 

ঢাকা।  

গ্রার্: পূি ব কিতা পাড়া 

ইউ:/ও:  ১৩নং রর্ষ্ট্া 

ডাকঘর: রডফুিী িাড়ী 

রপাস্টদকাড: ২০০০ 

উপদজিা: জার্ািপুর 

রজিা: জার্ািপুর। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২২১৫ 

জনাি রর্াাঃ রাবি আহদম্মে 

বপতা: রর্াাঃ জািাি আহদর্ে 

র্াতা: আসর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১১-১২-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০১র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

 

িাসা: িাঁ িাবড়, র্দহশ্বর পাো 

গ্রার্: র্দহশ্বর পাো 

ইউ:/ও:  ০১ 

ডাকঘর:  কুদয়র্ 

রপাস্টদকাড: ৯২০৩ 

উপদজিা: রেৌিতপুর  

রজিা: খুিনা। 

িাসা: িাঁ িাবড়, র্দহশ্বর পাো 

গ্রার্: র্দহশ্বর পাো 

ইউ:/ও:  ০১ 

ডাকঘর:  কুদয়র্ 

রপাস্টদকাড: ৯২০৩ 

উপদজিা: রেৌিতপুর  

রজিা: খুিনা। 

২২১৬ 

জনাি রর্াাঃ েবরফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আবুি কািার্ মুন্সী 

র্াতা: আদিয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-১১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০২র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

 

িাসা: ৪২ 

গ্রার্: িারাকপুর 

ইউ:/ও:  ২নং িারাকপুর/০৫ 

ডাকঘর: বজ, িারাকপুর 

রপাস্টদকাড: ৯২২৩ 

উপদজিা: বেঘবিয়া 

রজিা: খুিনা। 

িাসা: ৪২ 

গ্রার্: িারাকপুর 

ইউ:/ও:  ২নং িারাকপুর/০৫ 

ডাকঘর: বজ, িারাকপুর 

রপাস্টদকাড: ৯২২৩ 

উপদজিা: বেঘবিয়া 

রজিা: খুিনা। 

২২১৭ 

জনাি রর্াাঃ রবফকুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ োহজাহান আিী 

র্াতা: রর্াছা: রুবিয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৬-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৭র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার। 

 

িাসা: রর্াাঃ োহজাহান আিী 

িাবড় 

গ্রার্: কাবিগঞ্জ  

ইউ:/ও: ৪নং বপপরুি 

ডাকঘর: ডাঙ্গাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: নিডাঙ্গা 

রজিা: নাদর্ার। 

িাসা: রর্াাঃ োহজাহান আিী 

িাবড় 

গ্রার্: কাবিগঞ্জ  

ইউ:/ও: ৪নং বপপরুি 

ডাকঘর: ডাঙ্গাপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: নিডাঙ্গা 

রজিা: নাদর্ার। 

২২১৮ 

জনাি আব্দুল্লাহ আি র্ামুন 

বপতা: রর্াাঃ আিাউবিন 

র্াতা: োর্ছুোহার 

জন্ম তাবরি: ০৫-০১-১৯৯৭ 

িয়স:  ২৩িছর  ০০র্াস  ২৫বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

রজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

ঢাকা-১২১৯। 

গ্রার্: রুবহিী 

ইউ:/ও: ৫নং ইর্াইি 

ডাকঘর: সেদিরকািা 

রপাস্টদকাড: ২২০৫ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর। 

২২১৯ 

জনাি রর্াছাাঃ রুিসানা রিগর্ 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি র্াোন রেি 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্বিোন 

জন্ম তাবরি: ১৯-০৪-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৮র্াস  ১৭বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

 

প্রযদন: রর্াাঃ আদনায়ার রহাদসন 

সহকারী বেক্ষক, বডদকএসদক 

আেে ব উর্চ্ বিদ্যািয়, েেবসকা 

ইউ:/ও: ৩নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  সিি জার্কতি 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: কাঁোই 

ইউ:/ও:  ৯নঙ কাবিয়া হবরপুর 

ডাকঘর:  িনিাবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

২২২০ 

জনাি রর্াাঃ রসাদহি রানা 

বপতা: রর্াাঃ আিতাফ রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ সাবহো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৪-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৯র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

িাসা: িাজাপাড়া 

গ্রার্: িাজাপাড়া 

ইউ:/ও:   িানীগঞ্জ রপৌরস া 

ডাকঘর:  িাগর্ারা 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 

িাসা: িাজাপাড়া 

গ্রার্: িাজাপাড়া 

ইউ:/ও:   িানীগঞ্জ রপৌরস া 

ডাকঘর:  িাগর্ারা 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী। 

২২২১ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

র্াতা: রর্াছা: বর্ষ্ট্া িানু 

জন্ম তাবরি: ১০-১০-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৩র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্।  

রর্াাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াইদুি ইসিার্ 

িাংিাদেে সরকাবর কর্ ব 

কবর্েন সব িািয় 

আগারগাঁও, রেদর িাংিা নগর  

ঢাকা-১২০৭। 

রর্াাঃ আব্দুর সাত্তার 

গ্রার্: পদ্মার  র 

ইউ:/ও:  নারায়নপুর/ ০৯ 

ডাকঘর:  নারায়নপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২২২২ 

জনাি রর্াাঃ রাবকবুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ গদহর আিী 

র্াতা: বুল িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৮-১২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০১র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার। 

 

গ্রার্: রঠঙ্গার্ারা 

ইউ:/ও:  ৩নং িাগাবতপাড়া 

ডাকঘর:  নাবজরপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৪১০ 

উপদজিা: িাগাবতপাড়া 

রজিা: নাদর্ার।  

গ্রার্: রঠঙ্গার্ারা 

ইউ:/ও:  ৩নং িাগাবতপাড়া 

ডাকঘর:  নাবজরপুর 

রপাস্টদকাড: ৬৪১০ 

উপদজিা: িাগাবতপাড়া 

রজিা: নাদর্ার।  

২২২৩ 

জনাি এরোদুি হক 

বপতা: োর্ছুি হক 

র্াতা:  াঁন রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-০২-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ১১র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্।  

প্রযদন: রর্াাঃ এরোদুি হক 

কক্ষ নং- ৬৩২ 

 িন নং-০৪ 

আইন র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

ঢাকা-১০০০। 

প্রযদন: োর্ছুি হক 

গ্রার্: রগায়াইিপুরী 

ইউ:/ও:  যািাপুর 

ডাকঘর:  যািাপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ সের 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

২২২৪ 

জনাি রর্াাঃ আদনায়ার রহাসাইন 

বপতা: রর্াাঃ র্য়নাি হক 

র্াতা: আদনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ১১র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্।  

 

প্রযদন: রর্াাঃ এরোদুি হক 

কক্ষ নং- ৬৩২ 

 িন নং-০৪ 

আইন র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

ঢাকা-১০০০। 

প্রযদন: রর্াাঃ র্য়নাি হক 

গ্রার্:  র নুন িাওয়া 

ইউ:/ও:  নুন িাওয়া 

ডাকঘর:  নুন িাওয়া 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

২২২৫ 

জনাি রর্াাঃ েবফকুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ রবেে 

র্াতা: রর্াছাাঃ রাবহর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৪-০৭-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৬র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

প্রযদন: রর্াাঃ এরোদুি হক 

কক্ষ নং- ৬৩২ 

 িন নং-০৪ 

আইন র্ন্ত্রণািয় 

িাংিাদেে সব িািয় 

ঢাকা-১০০০। 

প্রযদে: রর্াাঃ আাঃ রবেে 

গ্রার্: র্োদির  র 

ইউ:/ও:  রিগর্গঞ্জ 

ডাকঘর:  খুবেরকুটি 

রপাস্টদকাড: ৫৬২০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

২২২৬ 

জনাি রর্াাঃ মুকুি বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ সদিস আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ আবর্না রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৬-১১-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০২র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্।  

 

রর্াাঃ মুকুি বর্য়া 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াইদুি ইসিার্ 

িাংিাদেে সরকাবর কর্ ব 

কবর্েন সব িািয় 

আগারগাঁও, রেদর িাংিা নগর  

ঢাকা-১২০৭। 

রর্াাঃ সদিস আিী 

গ্রার্: পদ্মার র 

ইউ:/ও:  নারায়নপুর 

ডাকঘর:  নারায়নপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

২২২৭ 

জনাি কাউছার আহাদম্মে 

বপতা: মৃত: আব্দুস সার্াে 

র্াতা: হাদজরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০৩-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১০র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

িাসা:  াব তারা 

গ্রার্:  াব তারা 

ইউ:/ও:  বেঘিীয়া 

ডাকঘর:  বেঘিীয়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৩৯ 

উপদজিা: সাটুবরয়া 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

িাসা:  াব তারা 

গ্রার্:  াব তারা 

ইউ:/ও:  বেঘিীয়া 

ডাকঘর:  বেঘিীয়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৩৯ 

উপদজিা: সাটুবরয়া 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

২২২৮ 

জনাি আি-আবর্ন 

বপতা: মৃত সার্ছুি হক 

র্াতা: হাবির্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১১-১২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০১র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

 

 

িাসা: ২৩/১ নং িাদজদেওয়ান 

১র্ দিন 

গ্রার্: িাদজদেওয়ান 

ইউ:/ও:  ২৮নং 

ডাকঘর:  রপাস্তা 

রপাস্টদকাড: ১২১১ 

উপদজিা:  ক িাজার র্দডি 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: রেকিাড়ী 

গ্রার্: দুবধয়াগাছা 

ইউ:/ও:  ৬নং আোরব র্া 

ডাকঘর:  ৬নং আোরব র্া 

রপাস্টদকাড: ২০৫১ 

উপদজিা: র্াোরগঞ্জ 

রজিা: জার্ািপুর। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২২২৯ 

জনাি অর্ি  ি পাি 

বপতা: সুনীি  ি পাি 

র্াতা: জয়বি রানী পাি 

জন্ম তাবরি: ০৩-০৩-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১০র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

গ্রার্: সাতপাই পািপাড়া 

ইউ:/ও:  ২নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  রনিদকানা সের 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা সের 

রজিা: রনিদকানা। 

গ্রার্: সাতপাই পািপাড়া 

ইউ:/ও:  ২নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  রনিদকানা সের 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা সের 

রজিা: রনিদকানা। 

২২৩০ 

জনাি রর্াাঃ সবহে হাসান সবুজ 

বপতা: রর্াাঃ েরিার রহাদসন 

র্াতা: মৃত সফুরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৮-১০-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৩র্াস  ২২বেন 

বনজ রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

 

গ্রার্: পাইকপাড়া 

ইউ:/ও:  ৮নং রবহর্ানপুর 

ডাকঘর:  র্াোরগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৫১০২ 

উপদজিা: ঠাকুরগাঁও সের 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

গ্রার্: পাইকপাড়া 

ইউ:/ও:  ৮নং রবহর্ানপুর 

ডাকঘর:  র্াোরগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৫১০২ 

উপদজিা: ঠাকুরগাঁও সের 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

২২৩১ 

জনাি োবকি আহদর্ে 

বপতা: আব্দুি আবজজ 

র্াতা: নাসবরন 

জন্ম তাবরি: ১৬-১২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২১িছর  ১১র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

িাসা: কুিাই া পাড়া 

গ্রার্: জাো 

ইউ:/ও:  ফুকুরহার্/০৭ 

ডাকঘর:  জাো 

রপাস্টদকাড: ১৮০০ 

উপদজিা: সাটুবরয়া 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

িাসা: কুিাই া পাড়া 

গ্রার্: জাো 

ইউ:/ও:  ফুকুরহার্/০৭ 

ডাকঘর:  জাো 

রপাস্টদকাড: ১৮০০ 

উপদজিা: সাটুবরয়া 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

২২৩২ 

জনাি রর্াাঃ কাওছার আিী 

বপতা: রর্াাঃ আেরাফ আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ কল্পনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৮-১১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০১র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার।  

 

িাসা: ধূিাউড়ী 

গ্রার্: ধূিাউড়ী 

ইউ:/ও:  রেরদকাি 

ডাকঘর:  রেরদকাি 

রপাস্টদকাড: ৬৪৫০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার।  

িাসা: ধূিাউড়ী 

গ্রার্: ধূিাউড়ী 

ইউ:/ও:  রেরদকাি 

ডাকঘর:  রেরদকাি 

রপাস্টদকাড: ৬৪৫০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার।  

২২৩৩ 

জনাি রর্াাঃ জুদয়ি রানা 

বপতা: রর্াাঃ িািল রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্াবনকজান 

জন্ম তাবরি: ২৫-০৫-২০০১ 

িয়স:  ১৮িছর  ০৬র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

 

িাসা: রার্কৃষ্ণপুর 

গ্রার্: রার্কৃষ্ণপুর 

ইউ:/ও:  ৯নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  িাগর্ারা 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী।  

িাসা: রার্কৃষ্ণপুর 

গ্রার্: রার্কৃষ্ণপুর 

ইউ:/ও:  ৯নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  িাগর্ারা 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী।  

২২৩৪ 

জনাি রর্াাঃ োহীনুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ নাদয়ি আিী  

র্াতা: রর্াছাাঃ  ায়না িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৯-০৯-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৩র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া।  

 

গ্রার্: িাউবেয়া, র্াজপাড়া 

ইউ:/ও:  ৯নং িাউবেয়া  

ডাকঘর:  িাউবেয়া র্াজপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৭০০২ 

উপদজিা: কুবষ্ট্য়া সের 

রজিা: কুবষ্ট্য়া।  

গ্রার্: িাউবেয়া, র্াজপাড়া 

ইউ:/ও:  ৯নং িাউবেয়া  

ডাকঘর:  িাউবেয়া র্াজপাড়া 

রপাস্টদকাড: ৭০০২ 

উপদজিা: কুবষ্ট্য়া সের 

রজিা: কুবষ্ট্য়া।  

২২৩৫ 

জনাি সুকদেি বিশ্বাস 

বপতা: সু াষ বিশ্বাস 

র্াতা: বনহারী রানী বিশ্বাস 

জন্ম তাবরি: ০৭-০৬-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৭র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: র্াগুরা।  

 

 

িাসা: সু াষ বিশ্বাস 

গ্রার্: নরপবত 

ইউ:/ও:  বুনাগাতী 

ডাকঘর:  ির্তিা িাজার 

রপাস্টদকাড: ৭৬২০ 

উপদজিা: োবিিা 

রজিা: র্াগুরা।  

িাসা: সু াষ বিশ্বাস 

গ্রার্: নরপবত 

ইউ:/ও:  বুনাগাতী 

ডাকঘর:  ির্তিা িাজার 

রপাস্টদকাড: ৭৬২০ 

উপদজিা: োবিিা 

রজিা: র্াগুরা।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২২৩৬ 

জনাি রর্াাঃ ফারহান তানব র 

বপতা: রর্াাঃ আকরার্ রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ তাসবির্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-১২-২০০১ 

িয়স:  ১৮িছর  ০১র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

িাসা: ডাক্তারর্ারী 

গ্রার্: রাবজি 

ইউ:/ও:  ০৪নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  রর্পার্ধুপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর।  

িাসা: ডাক্তারর্ারী 

গ্রার্: রাবজি 

ইউ:/ও:  ০৪নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  রর্পার্ধুপুর 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর।  

২২৩৭ 

জনাি রর্াাঃ হাসান 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি জিার 

র্াতা: হাবসনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৭-০৭-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৬র্াস  ২৩বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

িাসা: ৩৮নং 

গ্রার্: র্ধ্য র্াোরদর্ক 

ইউ:/ও:  ০৪নং 

ডাকঘর:  িাসাদিা 

রপাস্টদকাড: ১২১৪ 

উপদজিা: সবুজিাগ 

রজিা: ঢাকা।  

গ্রার্: যন্ত্রাইি 

ইউ:/ও:  ০১নং 

ডাকঘর:  নিািগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১৩২০ 

উপদজিা: নিািগঞ্জ 

রজিা: ঢাকা।  

২২৩৮ 

জনাি রর্াাঃ র্াসুে রানা 

বপতা: রর্াাঃ র্বতয়ার রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ আজুরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৭-১০-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৩র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: র ৌদুয়ার 

ইউ:/ও:   দ্রঘার্ 

ডাকঘর:  নাবিনা কার্াবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ।  

গ্রার্: র ৌদুয়ার 

ইউ:/ও:   দ্রঘার্ 

ডাকঘর:  নাবিনা কার্াবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ।  

২২৩৯ 

জনাি সবর্রন সরকার 

বপতা: অর্র সরকার 

র্াতা: ফুি কুর্ারী 

জন্ম তাবরি: ০১-০২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার।  

 

গ্রার্: র্াসুেপুর 

ইউ:/ও:  িড়াইগ্রার্/২নং ইউবপ 

ডাকঘর:  িক্ষীদকান 

রপাস্টদকাড: ৬৪৩০ 

উপদজিা: িড়াইগ্রার্ 

রজিা: নাদর্ার।  

গ্রার্: র্াসুেপুর 

ইউ:/ও:  িড়াইগ্রার্/২নং ইউবপ 

ডাকঘর:  িক্ষীদকান 

রপাস্টদকাড: ৬৪৩০ 

উপদজিা: িড়াইগ্রার্ 

রজিা: নাদর্ার।  

২২৪০ 

জনাি রর্াাঃ আহসান হািীি 

বপতা: রর্াাঃ রবফকুি ইসিার্ 

র্াতা: বরনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২০-১২-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০১র্াস  ০বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া।  

 

গ্রার্: িরইটুটি 

ইউ:/ও: উজানগ্রার্/০৯ 

ডাকঘর: দুি বা ার 

রপাস্টদকাড: ৭০০০ 

উপদজিা: কুবষ্ট্য়া সের 

রজিা: কুবষ্ট্য়া।  

গ্রার্: িরইটুটি 

ইউ:/ও: উজানগ্রার্/০৯ 

ডাকঘর: দুি বা ার 

রপাস্টদকাড: ৭০০০ 

উপদজিা: কুবষ্ট্য়া সের 

রজিা: কুবষ্ট্য়া।  

২২৪১ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

বপতা: রর্াাঃ ররজাউি কবরর্ (চুন্নু) 

র্াতা: ফুিিণ আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১০-০১-১৯৯২ 

িয়স:  ২৮িছর  ০০র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: িান্দুটিয়া 

ইউ:/ও:  ০৭ 

ডাকঘর:  র্াবনকগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১০০০ 

উপদজিা: র্াবনকগঞ্জ সের 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: িান্দুটিয়া 

ইউ:/ও:  ০৭ 

ডাকঘর:  র্াবনকগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ১০০০ 

উপদজিা: র্াবনকগঞ্জ সের 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

২২৪২ 

জনাি বরজন 

বপতা: আিদুর রবেে বর্য়া 

র্াতা: বেবরনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-০৯-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ০৪র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: গাজীপুর।  

 

 

গ্রার্: ইছাপুর 

ইউ:/ও:   

ডাকঘর:  রসার্ নতুন িাজার 

রপাস্টদকাড: ১৭০৩ 

উপদজিা: কািীগঞ্জ 

রজিা: গাজীপুর। 

গ্রার্: ইছাপুর 

ইউ:/ও:   

ডাকঘর:  রসার্ নতুন িাজার 

রপাস্টদকাড: ১৭০৩ 

উপদজিা: কািীগঞ্জ 

রজিা: গাজীপুর। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২২৪৩ 

জনাি িাদিো আকতার 

বপতা: আব্দুি িাদিক 

র্াতা: রর্াছাাঃ োর্ছুোহার 

জন্ম তাবরি: ২০-০৬-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৬র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি।  

 

গ্রার্: হাবতিািা 

ইউ:/ও:  িীরতারা/০৯ 

ডাকঘর:  বড-রকন্দুয়া 

রপাস্টদকাড: ২০৫০ 

উপদজিা: ধনিাবড় 

রজিা: র্াংগাইি।  

গ্রার্: হাবতিািা 

ইউ:/ও:  িীরতারা/০৯ 

ডাকঘর:  বড-রকন্দুয়া 

রপাস্টদকাড: ২০৫০ 

উপদজিা: ধনিাবড় 

রজিা: র্াংগাইি।  

২২৪৪ 

জনাি রর্াাঃ রর্াজাদম্মি রহাসাইন 

বপতা: রর্াাঃ র্দয়ন উবিন 

র্াতা: রর্াছাাঃ হাদজরা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২০-০৮-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৫র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

 

িাসা: ২৪ 

গ্রার্: দুধরাজপুর 

ইউ:/ও:  রিাকসা 

ডাকঘর:  রর্াড়াগাছা 

রপাস্টদকাড: ৭০২০ 

উপদজিা: রিাকসা 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

িাসা: ২৪ 

গ্রার্: দুধরাজপুর 

ইউ:/ও:  রিাকসা 

ডাকঘর:  রর্াড়াগাছা 

রপাস্টদকাড: ৭০২০ 

উপদজিা: রিাকসা 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

২২৪৫ 

জনাি রর্াাঃ নাদয়ি আিী 

বপতা: রর্াাঃ বিো ব্যাপারী 

র্াতা: জাদর্না রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৪িছর  ০১র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

রর্াাঃ নাদয়ি আিী 

প্রযদন: রর্াাঃ র্াইদুি ইসিার্ 

িাংিাদেে সরকাবর কর্ ব 

কবর্েন সব িািয় 

আগারগাঁও, রেদর িাংিা নগর 

ঢাকা-১২০৭।  

প্রযদন: রর্াাঃ বিো ব্যাপারী 

গ্রার্: পদ্মার  র 

ইউ:/ও:  নারায়ন পুর 

ডাকঘর:  নারায়ন পুর 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

২২৪৬ 

জনাি রর্াাঃ র্বর্নুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ রিারদেে আির্ 

র্াতা: জয়নি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৩-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ১০র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি।  

 

িাসা: ৮৭ 

গ্রার্: আটিয়া র্ামুেপুর 

ইউ:/ও:  আনাইতারা ইউবপ/০৫ 

ডাকঘর:  আটিয়া র্ামুেপুর 

রপাস্টদকাড: ১৯৪৪ 

উপদজিা: বর্জবাপুর 

রজিা: র্াংগাইি।  

িাসা: ৮৭ 

গ্রার্: আটিয়া র্ামুেপুর 

ইউ:/ও:  আনাইতারা ইউবপ/০৫ 

ডাকঘর:  আটিয়া র্ামুেপুর 

রপাস্টদকাড: ১৯৪৪ 

উপদজিা: বর্জবাপুর 

রজিা: র্াংগাইি।  

২২৪৭ 

জনাি রর্াাঃ আেরাফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আিফাজ উবিন 

র্াতা: সাদজো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৮-০৫-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৭র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি। 

 

িাসা: ১৫৫ 

গ্রার্: আটিয়া র্ামুেপুর 

ইউ:/ও:  আনাইতারা ইউবপ/০৫ 

ডাকঘর:  আটিয়া র্ামুেপুর 

রপাস্টদকাড: ১৯৪৪ 

উপদজিা: বর্জবাপুর 

রজিা: র্াংগাইি। 

িাসা: ১৫৫ 

গ্রার্: আটিয়া র্ামুেপুর 

ইউ:/ও:  আনাইতারা ইউবপ/০৫ 

ডাকঘর:  আটিয়া র্ামুেপুর 

রপাস্টদকাড: ১৯৪৪ 

উপদজিা: বর্জবাপুর 

রজিা: র্াংগাইি। 

২২৪৮ 

জনাি রর্াাঃ রতাফাজ্জি রহাদসন 

বপতা: রেি রর্াাঃ িবিলর রহর্ান 

র্াতা: র্বজবনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৬-০৮-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৫র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: র্াংগাইি। 

 

িাসা: ১৮১ 

গ্রার্: এনাদয়তপুর 

ইউ:/ও:  ০২ 

ডাকঘর:  বিএইউ র্াদ্রাসা 

রপাস্টদকাড: ১৯০০ 

উপদজিা: র্াংগাইি সের 

রজিা: র্াংগাইি।  

িাসা: ১৮১ 

গ্রার্: এনাদয়তপুর 

ইউ:/ও:  ০২ 

ডাকঘর:  বিএইউ র্াদ্রাসা 

রপাস্টদকাড: ১৯০০ 

উপদজিা: র্াংগাইি সের 

রজিা: র্াংগাইি।  

২২৪৯ 

জনাি আসর্া িাতুন 

বপতা: রর্াাঃ র্দয়ন উবিন 

র্াতা: রর্াছাাঃ হাদজরা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৬-০৬-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৭র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

 

 

িাসা: ২৪ 

গ্রার্: দুধরাজপুর 

ইউ:/ও:  রিাকসা 

ডাকঘর:  রঘাড়াগাছা 

রপাস্টদকাড: ৭০২০ 

উপদজিা: রিাকসা 

রজিা: কুবষ্ট্য়া।  

িাসা: ২৪ 

গ্রার্: দুধরাজপুর 

ইউ:/ও:  রিাকসা 

ডাকঘর:  রঘাড়াগাছা 

রপাস্টদকাড: ৭০২০ 

উপদজিা: রিাকসা 

রজিা: কুবষ্ট্য়া।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২২৫০ 

জনাি রর্াাঃ র্বনরুি ইসিার্ 

বপতা: র্য়নাি 

র্াতা: র্দনায়ারা 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৬-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ০৭র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

িাসা:  রকার্ারী 

গ্রার্:  রকার্ারী 

ইউ:/ও:  ০৫ 

ডাকঘর:   রকার্ারী 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

িাসা:  রকার্ারী 

গ্রার্:  রকার্ারী 

ইউ:/ও:  ০৫ 

ডাকঘর:   রকার্ারী 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

২২৫১ 

জনাি রর্াাঃ েবফকুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ হারুন অর রবেে 

র্াতা: রর্াছাাঃ রওেনারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৭-০৬-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৭র্াস  ১৩বেন 

বনজ রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

 

গ্রার্: পুরিরপুর 

ইউ:/ও:  হাসাোহ 

ডাকঘর:  র্াধিপুর 

রপাস্টদকাড: ৭৩৩০ 

উপদজিা: জীিননগর 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

গ্রার্: পুরিরপুর 

ইউ:/ও:  হাসাোহ 

ডাকঘর:  র্াধিপুর 

রপাস্টদকাড: ৭৩৩০ 

উপদজিা: জীিননগর 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

২২৫২ 

জনাি আবরফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ রহর্ান বর্য়া 

র্াতা: রর্াসাাঃ িাদিো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১১-১০-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০৩র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

িাসা: র্াতুয়াইি কিরস্থ্ান ররাড 

গ্রার্: র্াতুয়াইি র্ািপাড়া 

ইউ:/ও:  েবক্ষণ বসটি/ ৬৩ 

ডাকঘর:  র্াতুয়াইি 

রপাস্টদকাড: ১৩৬২ 

উপদজিা: যািািাড়ী 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: র্াতুয়াইি কিরস্থ্ান ররাড 

গ্রার্: র্াতুয়াইি র্ািপাড়া 

ইউ:/ও:  েবক্ষণ বসটি/ ৬৩ 

ডাকঘর:  র্াতুয়াইি 

রপাস্টদকাড: ১৩৬২ 

উপদজিা: যািািাড়ী 

রজিা: ঢাকা। 

২২৫৩ 

জনাি রর্াাঃ ফবরদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ র্নতাজ আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ আদনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১-১২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৭িছর  ০১র্াস  ০০বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: রঘুনার্পুর 

ইউ:/ও: বেয়ািদকাি/ ০২ 

ডাকঘর:  বেয়ািদকাি 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্: রঘুনার্পুর 

ইউ:/ও: বেয়ািদকাি/ ০২ 

ডাকঘর:  বেয়ািদকাি 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

২২৫৪ 

জনাি রর্াাঃ জাদন আির্ 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ কুদ্দুস ফবকর 

র্াতা: রর্াছাাঃ নুর  ানু 

জন্ম তাবরি: ১৯-০৪-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৩র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

িাসা: কল্যানপুর পবির্ পাড়া 

গ্রার্: কল্যানপুর 

ইউ:/ও:  পুরান  াদরঙ্গা 

ডাকঘর:  পুরান  াদরঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮৩ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা। 

িাসা: কল্যানপুর পবির্ পাড়া 

গ্রার্: কল্যানপুর 

ইউ:/ও:  পুরান  াদরঙ্গা 

ডাকঘর:  পুরান  াদরঙ্গা 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮৩ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা। 

২২৫৫ 

জনাি রেি ইর্ার্ রর্দহেী 

বপতা: রেি ইবিয়াছ রহাদসন 

র্াতা: ডবি রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১-০৭-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৫র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: নড়াইি। 

 

গ্রার্: কুর্ার ডাঙ্গা 

ইউ:/ও:  ইতনা 

ডাকঘর:  র্বকর্পুর 

রপাস্টদকাড: ৭৫১০ 

উপদজিা: রিাহাগাড়া 

রজিা: নড়াইি। 

গ্রার্: কুর্ার ডাঙ্গা 

ইউ:/ও:  ইতনা 

ডাকঘর:  র্বকর্পুর 

রপাস্টদকাড: ৭৫১০ 

উপদজিা: রিাহাগাড়া 

রজিা: নড়াইি। 

২২৫৬ 

জনাি রর্াাঃ এর্োদুি হক 

বপতা: রর্াাঃ সতয়ি আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ সাবকিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৮-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৫র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

 

িাসা: িদর্শ্বর 

গ্রার্: র্িায়টিিা 

ইউ:/ও:  ০৮নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  জািািািাে কযান্ট 

রপাস্টদকাড: ৩১০৪ 

উপদজিা: সের 

রজিা: বসদির্। 

িাসা: রন ন্ডী 

গ্রার্: রন ন্ডী ধবন পাড়া 

ইউ:/ও:  ১নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  উত্তর্ হাবজর হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪০০ 

উপদজিা: সের 

রজিা: রংপুর। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২২৫৭ 

জনাি রর্াাঃ র্াহমুদুি হাসান 

বপতা: রর্াাঃ আবর্রুি ইসিার্ 

র্াতা: নাজর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-১২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০০র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

িাসা: হাজীপুর পূি বপাড়া 

গ্রার্: হাজীপুর 

ইউ:/ও:  ধার্রাই সের/০১নং 

ডাকঘর:  ধার্রাই 

রপাস্টদকাড: ১৩৫০ 

উপদজিা: ধার্রাই 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: হাজীপুর পূি বপাড়া 

গ্রার্: হাজীপুর 

ইউ:/ও:  ধার্রাই সের/০১নং 

ডাকঘর:  ধার্রাই 

রপাস্টদকাড: ১৩৫০ 

উপদজিা: ধার্রাই 

রজিা: ঢাকা। 

২২৫৮ 

জনাি প্রনয় ব্যানাজী 

বপতা: উত্তর্ ব্যানাজী 

র্াতা: সাধনা ব্যানাজী 

জন্ম তাবরি: ১৬-০৭-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ০৬র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

 

িাসা: রহাবডং-৬৫ 

গ্রার্: আড়ংঘার্া 

ইউ:/ও:  ০১ 

ডাকঘর:  আড়ংঘার্া 

রপাস্টদকাড: ৯২০২ 

উপদজিা: বেঘবিয়া 

রজিা: খুিনা। 

িাসা: রহাবডং-৬৫ 

গ্রার্: আড়ংঘার্া 

ইউ:/ও:  ০১ 

ডাকঘর:  আড়ংঘার্া 

রপাস্টদকাড: ৯২০২ 

উপদজিা: বেঘবিয়া 

রজিা: খুিনা। 

২২৫৯ 

জনাি রর্াাঃ নাজমুি ইসিার্ 

বপতা: মৃত নুরুি ইসিার্ 

র্াতা: বরনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-১০-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৩র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

িাসা: ২৩৩/১, র্সবজে ররাড 

গ্রার্: রহিাি র্াদকবর্ 

ইউ:/ও:  উত্তরিান 

ডাকঘর:  উত্তরিান 

রপাস্টদকাড: ১২৩০ 

উপদজিা: উত্তরিান 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: ২৯৪/অিধা িাজার ররাড় 

গ্রার্: পারপাঁব ি 

ইউ:/ও:  ৬নং রছানগাছা 

ডাকঘর:   ার্বপয়ারী 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

২২৬০ 

জনাি রর্াাঃ রাদেে 

বপতা: রর্াাঃ রসাহরি রহাদসন 

র্াতা: র্বজবনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩-১১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০২র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

িাসা: এ/৫, পবির্ ব্র্যাক 

গ্রার্: িন গদিষণাগার আ/এ 

ইউ:/ও: ০৭ 

ডাকঘর:  আবর্ন জুর্ বর্িস্ 

রপাস্টদকাড: ৪২১১ 

উপদজিা:  

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

গ্রার্: র্েনপুরা 

ইউ:/ও:  ০৩ 

ডাকঘর:  র্েনপুরা 

রপাস্টদকাড: ৮৬২০ 

উপদজিা: িাউফি 

রজিা: পটুয়ািািী। 

২২৬১ 

জনাি রর্াাঃ সুর্ন বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ নাবছর উবিন 

র্াতা: রর্াছাাঃ শুকরন রনছা 

জন্ম তাবরি: ১৪-০৬-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৭র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

িাসা: ৮১ ররাড নং-৭ 

গ্রার্: বড আই টি প্রদজক্ট 

ইউ:/ও:   

ডাকঘর:  উত্তর িাড্ডা 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: িাড্ডা 

রজিা: ঢাকা।  

গ্রার্: রেৌিতপুর 

ইউ:/ও:  ৪নং নাবরদকি িাড়ীয়া 

ডাকঘর:  নাবরদকিিাবড়য়া/০৬ 

রপাস্টদকাড: ৭৪৭০ 

উপদজিা: িাঘার পাড়া 

রজিা: যদোর। 

২২৬২ 

জনাি রর্াছাাঃ রুিসানা রিগর্ 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি র্াোন রেি 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্বিোন 

জন্ম তাবরি: ১৯-০৪-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০৮র্াস  ১৭বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

 

গ্রার্: বিটিআরআই 

ইউ:/ও: ১নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

গ্রার্: কাঁোই 

ইউ:/ও: ৯নং কাবিয়া হবরপুর 

ডাকঘর:  িনিাবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

২২৬৩ 

জনাি কবির রহাসাইন 

বপতা: নুর রর্াহাম্মে 

র্াতা: ররাকসানা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-০৩-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১০র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

গ্রার্: র্দনাবেয়া 

ইউ:/ও: পার্থাবিয়া 

ডাকঘর:  নয়ারহার্ 

রপাস্টদকাড: ১৩৫০ 

উপদজিা: সা ার 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: র্দনাবেয়া 

ইউ:/ও: পার্থাবিয়া 

ডাকঘর:  নয়ারহার্ 

রপাস্টদকাড: ১৩৫০ 

উপদজিা: সা ার 

রজিা: ঢাকা। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২২৬৪ 

জনাি র্বরয়র্ আো রানী 

বপতা: রর্াাঃ হাবফজ রানা 

র্াতা: রর্াছাাঃ ররাদকয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২২-০৫-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৮র্াস  ০৮বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

িাসা: বি/১০, ররাড-৩ 

গ্রার্:  াঁে উদ্যান হাউবজং 

ইউ:/ও: ৩৩ 

ডাকঘর: রর্াহাম্মেপুর 

রপাস্টদকাড: ১২০৭ 

উপদজিা: ঢাকা 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: বি/১০, ররাড-৩ 

গ্রার্:  াঁে উদ্যান হাউবজং 

ইউ:/ও:  ৩৩ 

ডাকঘর:  রর্াহাম্মেপুর 

রপাস্টদকাড: ১২০৭ 

উপদজিা: ঢাকা 

রজিা: ঢাকা। 

২২৬৫ 

জনাি োিাওয়াত রহাসাইন 

বপতা: রর্াাঃ  াঁন বর্য়া 

র্াতা: ফাদতর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০৩-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ১০র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: গাজীপুর। 

 

িাসা: ৩৭৪ 

গ্রার্: বিরার্ী 

ইউ:/ও:  ৫নং 

ডাকঘর: বিরার্ী 

রপাস্টদকাড: ১৭৩০ 

উপদজিা: কাপাবসয়া 

রজিা: গাজীপুর।  

িাসা: ৩৭৪ 

গ্রার্: বিরার্ী 

ইউ:/ও:  ৫নং 

ডাকঘর: বিরার্ী 

রপাস্টদকাড: ১৭৩০ 

উপদজিা: কাপাবসয়া 

রজিা: গাজীপুর।  

২২৬৬ 

জনাি রর্াাঃ বেহাি উবিন 

বপতা: রর্াাঃ রসবির্ ররজা 

র্াতা: র্ািতী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৬-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৭র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

 

িাসা: র ৌদুয়ার 

গ্রার্: র ৌদুয়ার 

ইউ:/ও:   দ্রঘার্ 

ডাকঘর:  নাবিনা কার্বিয়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: র ৌদুয়ার 

গ্রার্: র ৌদুয়ার 

ইউ:/ও:  দ্রঘার্ 

ডাকঘর: নাবিনা কার্বিয়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

২২৬৭ 

জনাি রর্াাঃ সুজন আিী 

বপতা: রর্াাঃ রসাহরাি আিী রসি 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্াদিকা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৩-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

িাসা: র ৌদুয়ার 

গ্রার্: র ৌদুয়ার 

ইউ:/ও:   দ্রঘার্ 

ডাকঘর:  নাবিনা কার্বিয়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: র ৌদুয়ার 

গ্রার্: র ৌদুয়ার 

ইউ:/ও:   দ্রঘার্ 

ডাকঘর:  নাবিনা কার্বিয়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

২২৬৮ 

জনাি রর্াহাম্মে নূর-এ-আির্ 

বপতা: রর্াহাম্মে রিাকর্ান আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ আদর্না রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-১১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০২র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

িাসা: ২৪০/আই, জাদকর ররাড 

গ্রার্: কুঞ্জিন 

ইউ:/ও:   

ডাকঘর: বিিগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১২১৯ 

উপদজিা: রার্পুরা পূি ব 

রজিা: ঢাকা। 

গ্রার্: র্বল্লকপুর (পবির্ পাড়া) 

ইউ:/ও:  বিকরগাছা 

ডাকঘর:  গাজীর েরগাহ 

রপাস্টদকাড: ৭৪২০ 

উপদজিা: বিকরগাছা 

রজিা: যদোর। 

২২৬৯ 

জনাি আংগুর বর্য়া 

বপতা: আব্দুি িাদিক 

র্াতা: আছর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-১০-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৩র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

গ্রার্: সােী 

ইউ:/ও: বুড়াবুড়ী 

ডাকঘর:  র্ন্ডদির হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬২০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

গ্রার্: সােী 

ইউ:/ও: বুড়াবুড়ী 

ডাকঘর:  র্ন্ডদির হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬২০ 

উপদজিা: উবিপুর 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

২২৭০ 

জনাি বর্ঠুন কুর্ার বিশ্বাস 

বপতা: র্ন্টু কুর্ার বিশ্বাস 

র্াতা: বিনতা রানী বিশ্বাস 

জন্ম তাবরি: ১৫-০১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১১র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: নড়াইি। 

 

গ্রার্: পািপাড়া 

ইউ:/ও:  ৩নং োিনগর 

ডাকঘর:  বেয়ারির 

রপাস্টদকাড: ৭৫১০ 

উপদজিা: রিাহাগাড়া 

রজিা: নড়াইি। 

গ্রার্: পািপাড়া 

ইউ:/ও:  ৩নং োিনগর 

ডাকঘর:  বেয়ারির 

রপাস্টদকাড: ৭৫১০ 

উপদজিা: রিাহাগাড়া 

রজিা: নড়াইি। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২২৭১ 

জনাি রর্াাঃ িবন আবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ রর্াসারফ রহাদসন 

র্াতা: র্র্তাজ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-১০-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৪িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

গ্রার্: িেরপুর 

ইউ:/ও:  িেরপুর/ ০১ 

ডাকঘর:  রর্ৌকরন 

রপাস্টদকাড: ৮৬০১ 

উপদজিা: পটুয়ািািী 

রজিা: পটুয়ািািী। 

গ্রার্: িেরপুর 

ইউ:/ও:  িেরপুর/ ০১ 

ডাকঘর:  রর্ৌকরন 

রপাস্টদকাড: ৮৬০১ 

উপদজিা: পটুয়ািািী 

রজিা: পটুয়ািািী। 

২২৭২ 

জনাি প্রিীি কুর্ার র্হি 

বপতা: শ্রীপে র্হি 

র্াতা: কার্না রানী 

জন্ম তাবরি: ১০-১০-১৯৯১ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৩র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: সাতিাড়ীয়া 

ইউ:/ও:  বেির্াড়ীয়া 

ডাকঘর: সাতিাড়ীয়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৬০ 

উপদজিা: পুঠিয়া 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: সাতিাড়ীয়া 

ইউ:/ও:  বেির্াড়ীয়া 

ডাকঘর: সাতিাড়ীয়া 

রপাস্টদকাড: ৬২৬০ 

উপদজিা: পুঠিয়া 

রজিা: রাজোহী। 

২২৭৩ 

জনাি রর্াাঃ রাতুন রহাদসন রাদসি 

বপতা: রর্াাঃ আবুি রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ হাবর্ো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৭-০৬-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৭র্াস  ০৩বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

িাসা: বর্রপুর 

গ্রার্: বর্রপুর 

ইউ:/ও: ১৫নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  বসরাজগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

িাসা: বর্রপুর 

গ্রার্: বর্রপুর 

ইউ:/ও: ১৫নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  বসরাজগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

২২৭৪ 

জনাি বিদিকানি সরকার 

বপতা: সুব ি কুর্ার সরকার 

র্াতা: োবি িতা সরকার 

জন্ম তাবরি: ১২-০৫-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৮র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

 

িাসা: বর্িী িাবড় 

গ্রার্: হবরণদিািা 

ইউ:/ও:  রেলটি 

ডাকঘর:  োরুণ র্বল্লক 

রপাস্টদকাড: ৯২৮৫ 

উপদজিা: পাইকগাছা 

রজিা: খুিনা।  

িাসা: বর্িী িাবড় 

গ্রার্: হবরণদিািা 

ইউ:/ও:  রেলটি 

ডাকঘর:  োরুণ র্বল্লক 

রপাস্টদকাড: ৯২৮৫ 

উপদজিা: পাইকগাছা 

রজিা: খুিনা।  

২২৭৫ 

জনাি রর্াাঃ র্ািহারুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি র্াোন রেি 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্বিোন রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২২-১২-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০০র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: বিটিআরআই 

ইউ:/ও: ১নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

গ্রার্: কাঁোই 

ইউ:/ও:  ৯নং কাবিয়া হবরপুর 

ডাকঘর:  িনিাবড়য়া 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

২২৭৬ 

জনাি রর্াাঃ জুিাদয়র আহদর্ে 

বপতা: রর্াাঃ জাদিে আহদম্মে 

র্াতা: রর্াসাাঃ বরপা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০১-০৪-২০০১ 

িয়স:  ১৮িছর  ১০র্াস  ০বেন 

বনজ রজিা: গাজীপুর। 

 

 

িাসা: ৫৭০, হাজী বপয়ার আিী 

স্কুি ররাড 

গ্রার্: িড় রেওড়া 

ইউ:/ও: ৫৩নং 

ডাকঘর: বনোতনগর 

রপাস্টদকাড: ১৭১১ 

উপদজিা: গাজীপুর সের (র্ংগী 

পবির্) 

রজিা: গাজীপুর। 

িাসা: ৫৭০, হাজী বপয়ার আিী 

স্কুি ররাড 

গ্রার্: িড় রেওড়া 

ইউ:/ও: ৫৩নং 

ডাকঘর: বনোতনগর 

রপাস্টদকাড: ১৭১১ 

উপদজিা: গাজীপুর সের (র্ংগী 

পবির্) 

রজিা: গাজীপুর। 

২২৭৭ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

বপতা: রর্াাঃ সাবর্উি হক 

র্াতা: রবহর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৭-১১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০১র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

 

িাসা: ইসিার্ প্যাদিস-৩-এ 

গ্রার্: উত্তর খুিেী বহি 

ইউ:/ও: পাহাড়তিী/ ১৩ নং 

ডাকঘর: খুিেী 

রপাস্টদকাড: ৪২২৫ 

উপদজিা: খুিেী 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

িাসা: র্ন্ডিিাড়ী 

গ্রার্: ব্রাহ্মণপাড়া 

ইউ:/ও: ফুিদকা া 

ডাকঘর:  হাজরািাবড় 

রপাস্টদকাড: ২০১০ 

উপদজিা: রর্িািহ 

রজিা: জার্ািপুর। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২২৭৮ 

জনাি আবু িকর বসবিক 

বপতা: মুকুি রহাদসন 

র্াতা: আছর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৬-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৭র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: গাজীপুর। 

 

িাসা: আঞ্চবিক কায বািয়, 

িাংিাদেে  া রিাড ব 

গ্রার্: র ৌধুরী পাড়া 

ইউ:/ও:  সুয়ািক 

ডাকঘর:  সুয়ািক 

রপাস্টদকাড: ৪৬০০ 

উপদজিা: িািরিান 

রজিা: িািরিান। 

িাসা: ব্লক-এ, রহাবডং-৩৭ 

গ্রার্: তরগাঁও 

ইউ:/ও: তরগাঁও ইউবপ/ ০৮নং 

ডাকঘর:  তরগাঁও 

রপাস্টদকাড: ১৭৩০ 

উপদজিা: কাপাবসয়া 

রজিা: গাজীপুর। 

২২৭৯ 

জনাি রর্াাঃ আি আবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ আফসার আিী 

র্াতা: রওেন আরা 

জন্ম তাবরি: ২২-১১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০২র্াস  ০৮বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

িাসা: ১২/২, ৫নং রিন 

গ্রার্: পূি ব িাসাদিা 

ইউ:/ও:  ০৫নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  িাসাদিা 

রপাস্টদকাড: ১২১৪ 

উপদজিা: সবুজিাগ 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: ভ ূঁইয়া িাড়ী 

গ্রার্: র্ে বনা 

ইউ:/ও: ৩নং রিতাড়ী সানবকপুর 

ডাকঘর: িড় রগাপািেী 

রপাস্টদকাড: ৮৬৩০ 

উপদজিা: েেবর্না 

রজিা: পটুয়ািািী। 

২২৮০ 

জনাি রর্াাঃ িাবুি বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ রর্াকাদিে রর্াল্যা 

র্াতা: রর্াছাাঃ আদর্না িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৫-১১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০২র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: র্াগুরা। 

 

গ্রার্: পিাে িাড়ীয়া 

ইউ:/ও:  পিাে িাড়ীয়া 

ডাকঘর:  র্ন্ডিগাতী 

রপাস্টদকাড: ৭৬৩২ 

উপদজিা: র্হম্মেপুর 

রজিা: র্াগুরা।  

গ্রার্: পিাে িাড়ীয়া 

ইউ:/ও:  পিাে িাড়ীয়া 

ডাকঘর:  র্ন্ডিগাতী 

রপাস্টদকাড: ৭৬৩২ 

উপদজিা: র্হম্মেপুর 

রজিা: র্াগুরা।  

২২৮১ 

জনাি রর্াাঃ িাবুি বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ রর্াকাদিে রর্াল্যা 

র্াতা: রর্াছাাঃ আদর্না িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৫-১১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০২র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: র্াগুরা। 

 

গ্রার্: পিাে িাড়ীয়া 

ইউ:/ও:  পিাে িাড়ীয়া 

ডাকঘর:  র্ন্ডিগাতী 

রপাস্টদকাড: ৭৬৩২ 

উপদজিা: র্হম্মেপুর 

রজিা: র্াগুরা।  

গ্রার্: পিাে িাড়ীয়া 

ইউ:/ও:  পিাে িাড়ীয়া 

ডাকঘর:  র্ন্ডিগাতী 

রপাস্টদকাড: ৭৬৩২ 

উপদজিা: র্হম্মেপুর 

রজিা: র্াগুরা।  

২২৮২ 

জনাি রর্াাঃ নূর আির্ 

বপতা: রর্াাঃ রর্াগরি আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ আছর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-১২-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০১র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর।  

 

গ্রার্: কুর্ার পাড়া 

ইউ:/ও:  ৪নং আশুনী/ ০৯নং 

ডাকঘর:  জগোর্থগঞ্জ ঘার্ 

রপাস্টদকাড: ২০৫৩ 

উপদজিা: সবরষািাড়ী 

রজিা: জার্ািপুর। 

গ্রার্: কুর্ার পাড়া 

ইউ:/ও:  ৪নং আশুনী/ ০৯নং 

ডাকঘর:  জগোর্থগঞ্জ ঘার্ 

রপাস্টদকাড: ২০৫৩ 

উপদজিা: সবরষািাড়ী 

রজিা: জার্ািপুর। 

২২৮৩ 

জনাি রর্াহাাঃ সবুর আিী 

বপতা: রর্াহাাঃ আজাহার আিী 

র্াতা: রগেীর্ন রনো 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৯িছর  ০০র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

গ্রার্: রেৌিতপুর 

ইউ:/ও:  রিায়াবিয়া/০২ 

ডাকঘর:  আির্পুর 

রপাস্টদকাড: ৬৩২০ 

উপদজিা: রগার্স্তাপুর 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ।  

গ্রার্: রেৌিতপুর 

ইউ:/ও:  রিায়াবিয়া/০২ 

ডাকঘর:  আির্পুর 

রপাস্টদকাড: ৬৩২০ 

উপদজিা: রগার্স্তাপুর 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ।  

২২৮৪ 

জনাি রর্াাঃ রর্াকাদিছ আিী 

বপতা: রর্াাঃ নুরুজ্জার্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ রর্দহরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-০৪-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ০৯র্াস  ১৩বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

গ্রার্: রাজারার্পুর, ডাংগাপাড়া 

ইউ:/ও:  ১০নং র্ধুপুর/ ০৯নং 

ডাকঘর:  কাজীরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৩০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর।  

গ্রার্: রাজারার্পুর, ডাংগাপাড়া 

ইউ:/ও:  ১০নং র্ধুপুর/ ০৯নং 

ডাকঘর:  কাজীরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৩০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২২৮৫ 

জনাি রর্াাঃ বর্নহাজুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ ফারুক রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্র্তাজ পার ীন 

জন্ম তাবরি: ২০-০২-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ১০র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: রংপুর। 

 

গ্রার্: রাজারার্পুর, ডাংগাপাড়া 

ইউ:/ও:  ১০নং র্ধুপুর/ ০৯নং 

ডাকঘর:  কাজীরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৩০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর।  

গ্রার্: রাজারার্পুর, ডাংগাপাড়া 

ইউ:/ও:  ১০নং র্ধুপুর/ ০৯নং 

ডাকঘর:  কাজীরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৩০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর।  

২২৮৬ 

জনাি রর্াাঃ র্াঈদুি ইসিার্ 

বপতা: মৃত ছাদর্ে আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ আছর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২১-০৪-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৮র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্।  

 

রজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

বি-৯৩, র্াবিিাগ র ৌধুরী পাড়া 

৪র্থ ব তিা, ঢাকা-১২১৯। 

গ্রার্: পাির্থাতা (হাজীপাড়া) 

ইউ:/ও:  রর্না/ ০৮নং 

ডাকঘর:  রজাড়গাছ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৩১ 

উপদজিা: ব ির্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

২২৮৭ 

জনাি িাবি  ি োস 

বপতা: িাবুি  ি োস 

র্াতা: সবিতা রানী োস 

জন্ম তাবরি: ২০-১০-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০২র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা।  

িাসা: ৭/৫ এ 

গ্রার্: মুগো পাড়া (েবক্ষণ) 

ইউ:/ও:  ৬নং 

ডাকঘর:  সবুজিাগ 

রপাস্টদকাড: ১২১৪ 

উপদজিা: মুগো 

রজিা: ঢাকা।  

িাসা: ৭/৫ এ 

গ্রার্: মুগো পাড়া (েবক্ষণ) 

ইউ:/ও:  ৬নং 

ডাকঘর:  সবুজিাগ 

রপাস্টদকাড: ১২১৪ 

উপদজিা: মুগো 

রজিা: ঢাকা।  

২২৮৮ 

জনাি স্বরসতী রানী েত্ত 

বপতা: বজদতন  ি েত্ত 

র্াতা: মৃত অঞ্জিী রানী েত্ত 

জন্ম তাবরি: ০২-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ০৩বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ।  

িাসা: ৭৪৮ 

গ্রার্: শ্রীিাড়ী 

ইউ:/ও:  িড়টিয়া ইউবপ/ ০৭ নং 

ডাকঘর:  িড়টিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৮৪০ 

উপদজিা: বিওর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

িাসা: ৭৪৮ 

গ্রার্: শ্রীিাড়ী 

ইউ:/ও:  িড়টিয়া ইউবপ/ ০৭ নং 

ডাকঘর:  িড়টিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৮৪০ 

উপদজিা: বিওর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

২২৮৯ 

জনাি টিটু  ি সরকার 

বপতা: মৃত নৃদপি  ি সরকার 

র্াতা: র্ীনা রানী সরকার 

জন্ম তাবরি: ০৫-১১-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৮র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

গ্রার্: সাহাপাড়া, নাগড়া 

ইউ:/ও: নাগড়া 

ডাকঘর: রনিদকানা 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা 

রজিা: রনিদকানা।  

গ্রার্: সাহাপাড়া, নাগড়া 

ইউ:/ও: নাগড়া 

ডাকঘর: রনিদকানা 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা 

রজিা: রনিদকানা।  

২২৯০ 

জনাি সািানা িাতুন 

বপতা: র্কবুি রহাদসন 

র্াতা: িাি িানু রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০৯-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৪র্াস  ০৮বেন 

বনজ রজিা: র্াগুরা।  

 

গ্রার্: গাংনাবিয়া 

ইউ:/ও: ২নং আঠার িাো 

ডাকঘর:  গাংনাবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৭৬০০ 

উপদজিা: র্াগুরা 

রজিা: র্াগুরা। 

গ্রার্: গাংনাবিয়া 

ইউ:/ও: ২নং আঠার িাো 

ডাকঘর:  গাংনাবিয়া 

রপাস্টদকাড: ৭৬০০ 

উপদজিা: র্াগুরা 

রজিা: র্াগুরা। 

২২৯১ 

জনাি রজািাইো িাতুন 

বপতা: আফদছর ভইয়া 

র্াতা: রওেনয়ারা 

জন্ম তাবরি: ১০-০২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ১১র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী।  

 

 

িাসা: ১২/২, ৫নং রিন 

গ্রার্: পূি ব িাসাদিা 

ইউ:/ও: ০৫নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  িাসাদিা 

রপাস্টদকাড: ১২১৪ 

উপদজিা: সবুজিাগ 

রজিা: ঢাকা।  

িাসা: ভইয়া িাড়ী 

গ্রার্: র্ে বনা 

ইউ:/ও: ৩নং রিতাগী সানবকপুর 

ডাকঘর: িড় রগাপািেী  

রপাস্টদকাড: ৮৬৩০ 

উপদজিা: েেবর্না 

রজিা: পটুয়ািািী।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২২৯২ 

জনাি রর্াাঃ রসাহান তালকোর  

বপতা: রর্াাঃ আবু হাবনফ 

র্াতা: হাছনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-১০-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৩র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি। 

িাসা: তালকোর িাড়ী 

গ্রার্: িাঁেজানা 

ইউ:/ও: ০১ 

ডাকঘর: নগরিাড়ী 

রপাস্টদকাড: ১৯৭৭ 

উপদজিা: কাবিহাতী 

রজিা: র্াঙ্গাইি।  

িাসা: তালকোর িাড়ী 

গ্রার্: িাঁেজানা 

ইউ:/ও: ০১ 

ডাকঘর: নগরিাড়ী 

রপাস্টদকাড: ১৯৭৭ 

উপদজিা: কাবিহাতী 

রজিা: র্াঙ্গাইি।  

২২৯৩ 

জনাি আসর্া আক্তার 

বপতা: রর্াাঃ িােো 

র্াতা: নাবছর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-১২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০১র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

আসর্া আক্তার 

প্রযদন: রর্াাঃ গফুর  

ব বকৎসা িহর 

বির্ান িাবহনী 

ঘাটি িাোর 

রতজগাঁও, ঢাকা কযান্ট-১২০৬। 

রসকেন-১১, ব্লক-বস 

ররাড- ২০, িাসা- ০১ 

িাউবনয়া িাধ পল্লিী 

বর্রপুর, ঢাকা-১২১৬। 

২২৯৪ 

জনাি রর্াাঃ োহীন 

বপতা: আিদুর রাজ্জাক িবিফা 

র্াতা: নুরজাহান রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-০৫-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০৮র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী।  

িাসা: িবিফা িাড়ী 

গ্রার্: গুবি 

ইউ:/ও:  রানদগাপািেী 

ডাকঘর:  রনদগাপািেী 

রপাস্টদকাড: ৮৬৩০ 

উপদজিা: েেবর্না 

রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: িবিফা িাড়ী 

গ্রার্: গুবি 

ইউ:/ও:  রানদগাপািেী 

ডাকঘর:  রনদগাপািেী 

রপাস্টদকাড: ৮৬৩০ 

উপদজিা: েেবর্না 

রজিা: পটুয়ািািী। 

২২৯৫ 

জনাি রর্াাঃ র্বহদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ েবহদুি ইসিার্ 

র্াতা: র্বেনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২৫-০৯-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৪র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

িাসা: িক্ষীপুর 

গ্রার্: িক্ষীপুর 

ইউ:/ও: জুড়ানপুর 

ডাকঘর: রগাপািপুর 

রপাস্টদকাড: ৭২২০ 

উপদজিা: োমুড়হুো 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

িাসা: িক্ষীপুর 

গ্রার্: িক্ষীপুর 

ইউ:/ও: জুড়ানপুর 

ডাকঘর: রগাপািপুর 

রপাস্টদকাড: ৭২২০ 

উপদজিা: োমুড়হুো 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

২২৯৬ 

জনাি রর্াসাাঃ রাবিয়া িাতুন 

বপতা: রর্াাঃ আবুি কাদসর্ 

র্াতা: রর্াসাাঃ আিতারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-০৫-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৭র্াস  ০৭বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ।  

 

গ্রার্: িাবজতপুর ( াইপাড়া) 

ইউ:/ও: শ্যার্পুর 

ডাকঘর: কানসার্  

রপাস্টদকাড: ৬৩৪১ 

উপদজিা: বেিগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ।  

গ্রার্: িাবজতপুর ( াইপাড়া) 

ইউ:/ও: শ্যার্পুর 

ডাকঘর: কানসার্  

রপাস্টদকাড: ৬৩৪১ 

উপদজিা: বেিগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ।  

২২৯৭ 

জনাি রর্াাঃ বজহাে রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ নুর ইসিার্ 

র্াতা: রসবিনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৭-০৫-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৭র্াস  ০৯বেন 

বনজ রজিা: র্াগুরা।  

 

গ্রার্: কাবের পাড়া, পবির্পাড়া 

ইউ:/ও: কাবেরপাড়া 

ডাকঘর: রাধানগর  

রপাস্টদকাড: ৭৬১০ 

উপদজিা: শ্রীপুর 

রজিা: র্াগুরা। 

গ্রার্: কাবের পাড়া, পবির্পাড়া 

ইউ:/ও: কাবেরপাড়া 

ডাকঘর: রাধানগর  

রপাস্টদকাড: ৭৬১০ 

উপদজিা: শ্রীপুর 

রজিা: র্াগুরা। 

২২৯৮ 

জনাি রর্াাঃ আহসান হািীি 

বপতা: রর্াাঃ আনছারুি হক 

র্াতা: রর্াছাাঃ আবছয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৭-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৬র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড়। 

 

 

প্রযদন: রর্াাঃ আনছারুি হক 

গ্রার্: আর্িানা 

ইউ:/ও: ধাক্কার্ারা 

ডাকঘর: পঞ্চগড় 

রপাস্টদকাড: ৫০০০ 

উপদজিা: পঞ্জগড় সের 

রজিা: পঞ্চগড়। 

প্রযদন: রর্াাঃ আনছারুি হক 

গ্রার্: আর্িানা 

ইউ:/ও: ধাক্কার্ারা 

ডাকঘর: পঞ্চগড় 

রপাস্টদকাড: ৫০০০ 

উপদজিা: পঞ্জগড় সের 

রজিা: পঞ্চগড়। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২২৯৯ 

জনাি রর্াাঃ র্হবসন আিী 

বপতা: রর্াাঃ সাইফুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্দনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৪-০২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ১০র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড়। 

 

গ্রার্: রেিপাড়া 

ইউ:/ও: ১০নং গবড়নািাড়ী 

ডাকঘর:  ফুর্বকিাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৫০৪১ 

উপদজিা: পঞ্চগড় 

রজিা: পঞ্চগড়। 

গ্রার্: রেিপাড়া 

ইউ:/ও: ১০নং গবড়নািাড়ী 

ডাকঘর:  ফুর্বকিাড়ী 

রপাস্টদকাড: ৫০৪১ 

উপদজিা: পঞ্চগড় 

রজিা: পঞ্চগড়। 

২৩০০ 

জনাি োহনাজ 

বপতা: অপু ছাইে 

র্াতা: জাহানারা 

জন্ম তাবরি: ১৫-০৭-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৪র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: গাজীপুর। 

 

গ্রার্: িাবনয়ার ািা 

ইউ:/ও:   াওয়ািগড় 

ডাকঘর:  িানীপুর 

রপাস্টদকাড: ১৭৪০ 

উপদজিা: গাজীপুর 

রজিা: গাজীপুর।  

গ্রার্: িাবনয়ার ািা 

ইউ:/ও:   াওয়ািগড় 

ডাকঘর:  িানীপুর 

রপাস্টদকাড: ১৭৪০ 

উপদজিা: গাজীপুর 

রজিা: গাজীপুর।  

২৩০১ 

জনাি রর্াাঃ ফবরে রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ জাহাঙ্গীর রহাদসন 

র্াতা: পবর িানু 

জন্ম তাবরি: ২৭-০১-১৯৯১ 

িয়স:  ২৯িছর  ০১র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

গ্রার্: রেউবিয়া 

ইউ:/ও: আধাইপুর  

ডাকঘর: িেিগাছী  

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ।  

গ্রার্: রেউবিয়া 

ইউ:/ও: আধাইপুর  

ডাকঘর: িেিগাছী  

রপাস্টদকাড: ৬৫৭০ 

উপদজিা: িেিগাছী 

রজিা: নওগাঁ।  

২৩০২ 

জনাি রর্াাঃ রসাদহি বর্য়া 

বপতা: আবুি রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ ররাকসানা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ২৫-১২-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০০র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা।  

 

গ্রার্: রসাহাগপুর 

ইউ:/ও: রসাহাগপুর 

ডাকঘর: পাইকুরা/০৬  

রপাস্টদকাড: ২৪৮০ 

উপদজিা: রকন্দুয়া 

রজিা: রনিদকানা। 

গ্রার্: রসাহাগপুর 

ইউ:/ও: রসাহাগপুর 

ডাকঘর: পাইকুরা/০৬  

রপাস্টদকাড: ২৪৮০ 

উপদজিা: রকন্দুয়া 

রজিা: রনিদকানা। 

২৩০৩ 

জনাি রর্াাঃ নার্জুি হুো 

বপতা: রর্াাঃ িবিলর রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ হাবছনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৫-১০-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৩র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্: উত্তর রর্াহনপুর 

ইউ:/ও: িাঙ্গািা 

ডাকঘর: কুব য়ার্ারা  

রপাস্টদকাড: ৬৭৬২ 

উপদজিা: উল্লাপাড়া 

রজিা: বসরাজগঞ্জ।  

গ্রার্: উত্তর রর্াহনপুর 

ইউ:/ও: িাঙ্গািা 

ডাকঘর: কুব য়ার্ারা  

রপাস্টদকাড: ৬৭৬২ 

উপদজিা: উল্লাপাড়া 

রজিা: বসরাজগঞ্জ।  

২৩০৪ 

জনাি শ্রী সুজন কুর্ার 

বপতা: শ্রী সু াষ বিশ্বাস 

র্াতা: সুসীিা রানী 

জন্ম তাবরি: ২১-১০-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৩র্াস  ০৯বেন 

বনজ রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

 

গ্রার্: িক্ষীপুর 

ইউ:/ও: জুড়ানপুর 

ডাকঘর: রগাপািপুর 

রপাস্টদকাড: ৭২২০ 

উপদজিা: োমুড়হুো 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

গ্রার্: িক্ষীপুর 

ইউ:/ও: জুড়ানপুর 

ডাকঘর: রগাপািপুর 

রপাস্টদকাড: ৭২২০ 

উপদজিা: োমুড়হুো 

রজিা: চুয়াডাঙ্গা। 

২৩০৫ 

জনাি রর্াাঃ ফাবহর্ রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ রবেে বিশ্বাস 

র্াতা: রোদিনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২২-১২-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ০১র্াস  ০৩বেন 

বনজ রজিা: নড়াইি।  

 

 

িাসা: মুবন্সিাড়ী 

গ্রার্: র্বর পাো 

ইউ:/ও:  ৬নং জয়পুর ইউবপ 

ডাকঘর: র্বর পাো 

রপাস্টদকাড: ৭৫১১ 

উপদজিা: রিাহাগড়া 

রজিা: নড়াইি।  

িাসা: মুবন্সিাড়ী 

গ্রার্: র্বর পাো 

ইউ:/ও:  ৬নং জয়পুর ইউবপ 

ডাকঘর: র্বর পাো 

রপাস্টদকাড: ৭৫১১ 

উপদজিা: রিাহাগড়া 

রজিা: নড়াইি।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২৩০৬ 

জনাি রর্াাঃ রবফক বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ আবজর্ বর্য়া 

র্াতা: কাজিা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৫-০৩-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ১০র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: শ্রীিাড়ী 

ইউ:/ও: িড়টিয়া 

ডাকঘর: িড়টিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৮৪০ 

উপদজিা: বিওর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: শ্রীিাড়ী 

ইউ:/ও: িড়টিয়া 

ডাকঘর: িড়টিয়া 

রপাস্টদকাড: ১৮৪০ 

উপদজিা: বিওর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

২৩০৭ 

জনাি রর্াাঃ ইব্রাহীর্ 

বপতা: রর্াাঃ রর্াসদির্ রজাফািার 

র্াতা: রর্াসাাঃ রহদিনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২০-১২-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ০১র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

রর্াাঃ ইব্রাহীর্ 

িাংিাদেে রপদট্টাবিয়ার্ 

কদপ বাদরেন 

৭/৯ কাওরান িাজার 

বিটিএর্বস  িন (১০র্ তিা) 

ঢাকা-১২১৫। 

গ্রার্: িক্ষীপুর 

ইউ:/ও: েেবর্না 

ডাকঘর: েেবর্না 

রপাস্টদকাড: ৮৬৩০ 

উপদজিা: েেবর্না 

রজিা: পটুয়ািািী। 

২৩০৮ 

জনাি রর্াাঃ েবফকুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ রিিাি উিীন 

র্াতা: রর্াছাাঃ োহাজােী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-১১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০২র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী।  

 

গ্রার্: হবিোগাছী 

ইউ:/ও:  েলয়া 

ডাকঘর:  হবিোগাছী 

রপাস্টদকাড: ৬২৭১ 

উপদজিা:  ারঘার্ 

রজিা: রাজোহী। 

গ্রার্: হবিোগাছী 

ইউ:/ও:  েলয়া 

ডাকঘর:  হবিোগাছী 

রপাস্টদকাড: ৬২৭১ 

উপদজিা:  ারঘার্ 

রজিা: রাজোহী। 

২৩০৯ 

জনাি রর্াাঃ োহজাহান কিীর 

বপতা: রর্াাঃ র্বজে ভঞা 

র্াতা: আদয়ো আক্তার 

জন্ম তাবরি: ৩১-১০-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০২র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

গ্রার্: রনায়াগাঁও 

ইউ:/ও: নাদয়কপুর 

ডাকঘর: রাজতিী 

রপাস্টদকাড: ২৪৯০ 

উপদজিা: র্েন 

রজিা: রনিদকানা।  

গ্রার্: রনায়াগাঁও 

ইউ:/ও: নাদয়কপুর 

ডাকঘর: রাজতিী 

রপাস্টদকাড: ২৪৯০ 

উপদজিা: র্েন 

রজিা: রনিদকানা।  

২৩১০ 

জনাি রর্াহাম্মে োর্ীর্ রহাসাইন 

বপতা: রর্াহাম্মে আবুি হাসান 

র্াতা: সাদজো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০৩-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ১০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: নড়াইি।  

 

গ্রার্: রেি পাড়া িাতাসী 

ইউ:/ও: োিনগর 

ডাকঘর: বেয়রির 

রপাস্টদকাড: ৭৫১০ 

উপদজিা: রিাহাগাড়া 

রজিা: নড়াইি। 

গ্রার্: রেি পাড়া িাতাসী 

ইউ:/ও: োিনগর 

ডাকঘর: বেয়রির 

রপাস্টদকাড: ৭৫১০ 

উপদজিা: রিাহাগাড়া 

রজিা: নড়াইি। 

২৩১১ 

জনাি রর্াাঃ সবুজ বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি জবিি 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্াদজো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-১১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০২র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

রজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার 

র্াবিিাগ র ৌধুরীপাড়া 

২৩, বিিগাঁও 

ঢাকা-১২১৯। 

িাসা: জবিি ব িা 

গ্রার্: কাবতবক বকোর্ত 

ইউ:/ও: ০৮ 

ডাকঘর: বনউ সাদহিগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৫০০০ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর।  

২৩১২ 

জনাি রর্াাঃ আবর্নুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ সতমুর আিী 

র্াতা: রর্াসাাঃ আদয়ো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-১০-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৩র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

 

িাসা: রেিদর্ািা ররাড 

গ্রার্: কাবেিাটি (দেিদর্ািা) 

ইউ:/ও: ০৬ 

ডাকঘর: বেিগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৩৪০ 

উপদজিা: বেিগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 

িাসা: রেিদর্ািা ররাড 

গ্রার্: কাবেিাটি (দেিদর্ািা) 

ইউ:/ও: ০৬ 

ডাকঘর: বেিগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৬৩৪০ 

উপদজিা: বেিগঞ্জ 

রজিা:  াঁপাইনিািগঞ্জ। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২৩১৩ 

জনাি রর্াাঃ রাজু হক 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি আবজজ 

র্াতা: রর্াছাাঃ আঞ্জুয়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৪-০২-২০০১ 

িয়স:  ১৮িছর  ১১র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: পঞ্চগড়। 

 

গ্রার্: র্ীরগড় 

ইউ:/ও: ৮নং ধাক্কার্ারা/ ০২নং 

ডাকঘর: পঞ্চগড় 

রপাস্টদকাড: ৫০০০ 

উপদজিা: পঞ্চগড় 

রজিা: পঞ্চগড়। 

গ্রার্: র্ীরগড় 

ইউ:/ও: ৮নং ধাক্কার্ারা/ ০২নং 

ডাকঘর: পঞ্চগড় 

রপাস্টদকাড: ৫০০০ 

উপদজিা: পঞ্চগড় 

রজিা: পঞ্চগড়। 

২৩১৪ 

জনাি স্বপন কুর্ার রাজিংেী 

বপতা: আশুদতাষ রাজিংেী 

র্াতা: বরিা রানী রাজিংেী 

জন্ম তাবরি: ১০-০৩-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ১০র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

 

িাসা: রাজিংেী কাবির্বির 

গ্রার্: িনগ্রার্ 

ইউ:/ও: িনগ্রার্ (উত্তর) 

ডাকঘর: রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮০ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা।  

িাসা: রাজিংেী কাবির্বির 

গ্রার্: িনগ্রার্ 

ইউ:/ও: িনগ্রার্ (উত্তর) 

ডাকঘর: রিড়া 

রপাস্টদকাড: ৬৬৮০ 

উপদজিা: রিড়া 

রজিা: পািনা।  

২৩১৫ 

জনাি রর্াাঃ ইর্রান আিী 

বপতা: রর্াাঃ রর্াজাদম্মি হক 

র্াতা: রর্াছাাঃ ইনসানা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-০৯-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৩র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

 

গ্রার্: রগাগর 

ইউ:/ও: ৪নং রিদহম্বরা/ ০২ 

ডাকঘর: রগাগর িাজার 

রপাস্টদকাড: ৫১১০ 

উপদজিা: রানীেংদকি 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

গ্রার্: রগাগর 

ইউ:/ও: ৪নং রিদহম্বরা/ ০২ 

ডাকঘর: রগাগর িাজার 

রপাস্টদকাড: ৫১১০ 

উপদজিা: রানীেংদকি 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

২৩১৬ 

জনাি রর্াাঃ আবর্নুি হক 

বপতা: রর্াাঃ রসািাইর্ান আিী 

র্াতা: তাদহরা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৪-০২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ১১র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

 

গ্রার্: কাবতবকপাড়া (র্াছখুবড়য়া) 

ইউ:/ও: ১নং পাবড়য়া/ ০৭নং 

ডাকঘর: িামুবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৫১৪০ 

উপদজিা: িাবিয়াডাঙ্গী 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

গ্রার্: কাবতবকপাড়া (র্াছখুবড়য়া) 

ইউ:/ও: ১নং পাবড়য়া/ ০৭নং 

ডাকঘর: িামুবনয়া 

রপাস্টদকাড: ৫১৪০ 

উপদজিা: িাবিয়াডাঙ্গী 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

২৩১৭ 

জনাি রর্াহাম্মে ফারুক রহাদসন 

বপতা: রর্াহাম্মে হযরত আিী 

র্াতা: ফাদতর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৭-১২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০১র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: বিবিরাস্তী 

ইউ:/ও: বেমুবিয়া 

ডাকঘর: বুতনী  

রপাস্টদকাড: ১৮০০ 

উপদজিা: বেিািয় 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: বিবিরাস্তী 

ইউ:/ও: বেমুবিয়া 

ডাকঘর: বুতনী  

রপাস্টদকাড: ১৮০০ 

উপদজিা: বেিািয় 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

২৩১৮ 

জনাি জাহাঙ্গীি আির্ 

বপতা: মৃত জয়নাি আদিেীন 

র্াতা: মুক্তা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৮-১২-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০১র্াস  ০৩বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

 

গ্রার্: কাতরাবেন 

ইউ:/ও: উর্থবি 

ডাকঘর: উর্থবি 

রপাস্টদকাড: ১৮৫৩ 

উপদজিা: বেিািয় 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

গ্রার্: কাতরাবেন 

ইউ:/ও: উর্থবি 

ডাকঘর: উর্থবি 

রপাস্টদকাড: ১৮৫৩ 

উপদজিা: বেিািয় 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

২৩১৯ 

জনাি আেরাফুি 

বপতা: নুর রর্াহাম্মে আিন 

র্াতা: ররবেয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২২-০৮-২০০০ 

িয়স:  িছর  র্াস  বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর। 

 

 

গ্রার্:  রর্াইজারী 

ইউ:/ও: ক াইপবট্ট 

ডাকঘর: ক াইপবট্ট 

রপাস্টদকাড: ৮০৫০ 

উপদজিা: রগাসাইরহার্ 

রজিা: েরীয়তপুর। 

গ্রার্:  রর্াইজারী 

ইউ:/ও: ক াইপবট্ট 

ডাকঘর: ক াইপবট্ট 

রপাস্টদকাড: ৮০৫০ 

উপদজিা: রগাসাইরহার্ 

রজিা: েরীয়তপুর। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২৩২০ 

জনাি রর্াাঃ আইনুি হক 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি রর্াতাদিি 

র্াতা: রর্াছাাঃ আবম্বয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-১২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০১র্াস  ০৭বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

গ্রার্: িড়-িার্ার্ারী 

ইউ:/ও: জয়র্বনরহার্ 

ডাকঘর: জয়র্বনরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৭০ 

উপদজিা: ভরুঙ্গার্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: িড়-িার্ার্ারী 

ইউ:/ও: জয়র্বনরহার্ 

ডাকঘর: জয়র্বনরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৭০ 

উপদজিা: ভরুঙ্গার্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

২৩২১ 

জনাি রর্াাঃ হারুন-অর-রেীে 

বপতা: রর্াাঃ নুর জার্াি বর্য়া 

র্াতা: রর্াছাাঃ হাবির্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৩-০৬-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৭র্াস  ১৭বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

িাসা: ০২নং সাইড 

গ্রার্: র্াদ্রাসা পাড়া 

ডাকঘর: আনি িাজার 

রপাস্টদকাড: ৪২১৬ 

উপদজিা: িির 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

িাসা: নুর জার্াি ব িা 

গ্রার্: আজর্াতা 

ইউ:/ও:  রার্িানা 

ডাকঘর:  নািারগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৬০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

২৩২২ 

জনাি রর্াছাাঃ আদিয়া িাতুন 

বপতা: রর্াাঃ আিী একািির 

র্াতা: রর্াছাাঃ রফরদেৌসী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৪-১১-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ০২র্াস  ১৬বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

রর্াছাাঃ আদিয়া িাতুন 

গ্রার্: পবির্ রছার্ রগাপািপুর 

ইউ:/ও: ফুিকুর্ার/ বতিাই ০৭ 

ডাকঘর: ফুিকুর্ার/ বতিাই-০৭ 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: ভরুঙ্গার্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

রর্াছাাঃ আদিয়া িাতুন 

গ্রার্: পবির্ রছার্ রগাপািপুর 

ইউ:/ও: ফুিকুর্ার/ বতিাই ০৭ 

ডাকঘর: ফুিকুর্ার/ বতিাই-০৭ 

রপাস্টদকাড:  

উপদজিা: ভরুঙ্গার্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

২৩২৩ 

জনাি বর্ঠুন কুর্ার সরকার 

বপতা: অবজত  ি সরকার 

র্াতা: শ্রীর্বত পুস্পু রানী সরকার 

জন্ম তাবরি: ২৬-১০-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০৩র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

গ্রার্: বিিদুিিা 

ইউ:/ও: সর্নর্/ ০১নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: সর্নর্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫০০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

গ্রার্: বিিদুিিা 

ইউ:/ও: সর্নর্/ ০১নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: সর্নর্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫০০ 

উপদজিা: র্ািা 

রজিা: নওগাঁ। 

২৩২৪ 

জনাি আেরাফুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ রর্াোরফ রহাদসন 

র্াতা: মৃত আদনায়ারা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৯-১১০-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০২র্াস  ০৭বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর।  

িাসা: রিপারী িাড়ী 

গ্রার্: ০৫নং  র 

ইউ:/ও: নয়ানগর/ ০৯নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: সাধুপুর 

রপাস্টদকাড: ২০১০ 

উপদজিা: রর্িািহ 

রজিা: জার্ািপুর। 

িাসা: রিপারী িাড়ী 

গ্রার্: ০৫নং  র 

ইউ:/ও: নয়ানগর/ ০৯নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: সাধুপুর 

রপাস্টদকাড: ২০১০ 

উপদজিা: রর্িািহ 

রজিা: জার্ািপুর। 

২৩২৫ 

জনাি রর্াাঃ রেি ফবরে 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ রাজ্জাক 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্াহমুো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৯-০৯-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৪র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার।  

 

গ্রার্: ডাকসিপ 

ইউ:/ও: িাদিার/ ০৭নং 

ডাকঘর: কদরর গ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার।  

গ্রার্: ডাকসিপ 

ইউ:/ও: িাদিার/ ০৭নং 

ডাকঘর: কদরর গ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার।  

২৩২৬ 

জনাি োরবর্না আক্তার বরর্া 

বপতা: রবফকুি ইসিার্ 

র্াতা: রসবিনা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ২৮-০৬-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৭র্াস  ০২বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর।  

 

 

স্টার রর্কবনকযাি র্বনং রসন্টার 

৬৪, বড আই টি ররাড 

হাজীপাড়া (৩য় তিা) 

ঢাকা-১২১৯। 

িাসা: রিপারী িাড়ী 

গ্রার্: ০৫নং  র 

ইউ:/ও: নয়ানগর/ ০৯নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: সাধুপুর 

রপাস্টদকাড: ২০১০ 

উপদজিা: রর্িািহ 

রজিা: জার্ািপুর। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২৩২৭ 

জনাি রর্াাঃ ইসর্াইি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ োহাজাহান আিী 

র্াতা: আদর্না 

জন্ম তাবরি: ১৪-০২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১১র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

 

গ্রার্:  রিড়ধুি 

ইউ:/ও: িাউি 

ডাকঘর: িড়ধুি হার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

গ্রার্:  রিড়ধুি 

ইউ:/ও: িাউি 

ডাকঘর: িড়ধুি হার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ। 

২৩২৮ 

জনাি রর্াছাাঃ রহাসদনয়ারা িাতুন 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি হাই 

র্াতা: রর্াছাাঃ রবহর্ িাতুন 

জন্ম তাবরি: ২০-০৬-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৭র্াস  ১০বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

  

গ্রার্: িড়িার্ার্ারী 

ইউ:/ও: জয়র্বনরহার্/ ০৭নং 

ডাকঘর: জয়র্বনরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৭০ 

উপদজিা: ভরুঙ্গার্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

গ্রার্: িড়িার্ার্ারী 

ইউ:/ও: জয়র্বনরহার্/ ০৭নং 

ডাকঘর: জয়র্বনরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৭০ 

উপদজিা: ভরুঙ্গার্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্।  

২৩২৯ 

জনাি রর্াাঃ রাদসি র্াহমুে 

বপতা: রর্াাঃ রবফকুি ইসিার্ 

র্াতা: িাইিী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫-১২-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০১র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর।  

 

গ্রার্: িাবনয়ানীর  র পূি বপাড়া 

ইউ:/ও: ০৭ 

ডাকঘর: রেওয়ানগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ২০৩০ 

উপদজিা: রেওয়ানগঞ্জ 

রজিা: জার্ািপুর।  

গ্রার্: িাবনয়ানীর  র পূি বপাড়া 

ইউ:/ও: ০৭ 

ডাকঘর: রেওয়ানগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ২০৩০ 

উপদজিা: রেওয়ানগঞ্জ 

রজিা: জার্ািপুর।  

২৩৩০ 

জনাি রর্াাঃ রাবেদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ শুকুর আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ ছাবকরন রনছা 

জন্ম তাবরি: ১৬-০৬-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০৭র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া।  

 

িাসা: িক্ষীপুরা 

গ্রার্: িক্ষীপুরা 

ইউ:/ও:  ২৭ 

ডাকঘর:  বব্র 

রপাস্টদকাড: ১৭০১ 

উপদজিা: গাজীপুর সের 

রজিা: গাজীপুর।  

িাসা: রার্নগর 

গ্রার্: রার্নগর 

ইউ:/ও: ০৪নং ওয়াড ব 

ডাকঘর: পাবন্ট 

রপাস্টদকাড: ৭০১১ 

উপদজিা: কুর্ারিািী 

রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

২৩৩১ 

জনাি রর্াাঃ ইসিার্ িান বনরি 

বপতা: নুর জার্াি িান 

র্াতা: জাোতুন নাহার 

জন্ম তাবরি: ১২-১২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০১র্াস  ২০বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

িাসা: ইউবপ সড়ক 

গ্রার্: কিাউপাড়া 

ইউ:/ও: িালয়া 

ডাকঘর: িানাবতিাজার 

রপাস্টদকাড: ৮৬৫০ 

উপদজিা: কিাপাড়া 

রজিা: পটুয়ািািী।  

িাসা: ইউবপ সড়ক 

গ্রার্: কিাউপাড়া 

ইউ:/ও: িালয়া 

ডাকঘর: িানাবতিাজার 

রপাস্টদকাড: ৮৬৫০ 

উপদজিা: কিাপাড়া 

রজিা: পটুয়ািািী।  

২৩৩২ 

জনাি আসাদুজ্জার্ান রসাহাগ 

বপতা: নুরুি আির্ 

র্াতা: পার ীনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৭-০২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ১১র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: যদোর।  

িাসা: ৩৮৬ 

গ্রার্: পূি ব িারািী পাড়া 

ইউ:/ও: ০১ 

ডাকঘর: যদোর সের 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: যদোর সের 

রজিা: যদোর।  

িাসা: ৩৮৬ 

গ্রার্: পূি ব িারািী পাড়া 

ইউ:/ও: ০১ 

ডাকঘর: যদোর সের 

রপাস্টদকাড: ৭৪০০ 

উপদজিা: যদোর সের 

রজিা: যদোর।  

২৩৩৩ 

জনাি রর্াাঃ রর্দহেী হাসান 

বপতা: রর্াাঃ র্বফজুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্াহামুো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২১-১১-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০২র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

 

 

গ্রার্: োঃ বিন্যার্ারী 

ইউ:/ও: ১১নং 

ডাকঘর: রকরানীরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪০০ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর।  

গ্রার্: োঃ বিন্যার্ারী 

ইউ:/ও: ১১নং 

ডাকঘর: রকরানীরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪০০ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২৩৩৪ 

জনাি রর্াাঃ আবু রসবির্ রেওয়ান 

বপতা: রর্াাঃ আবু সাদিক রেওয়ান 

র্াতা: রসবিনা িানর্ 

জন্ম তাবরি: ০৯-০৯-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৩র্াস  ২৭বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ। 

িাবড়: এফ/ই-১৬ 

গ্রার্: রেরোহ কদিানী 

ইউ:/ও: ২নং জািািািাে 

ডাকঘর: িাদয়বজে রিাস্তার্ী 

রপাস্টদকাড: ৪২১০ 

উপদজিা: িাদয়বজে রিাস্তার্ী 

রজিা:  ট্টগ্রার্।  

িাবড়: রেওয়ান িাবড় 

গ্রার্: বির্কা রপািারপাড়া 

ইউ:/ও: ১নং িাল্লা ইউবপ/ ০৭ 

ডাকঘর: বির্কা 

রপাস্টদকাড: ১৮১৩ 

উপদজিা: হবররার্পুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ।  

২৩৩৫ 

জনাি রর্াাঃ রাইসুি ইসিার্ 

রাদসি 

বপতা: এস এর্ রসাদহি র ৌধুরী 

র্াতা: বিিবকছ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

িাবড়: এফ/ই-১৬ 

গ্রার্: রেরোহ কদিানী 

ইউ:/ও: ২নং জািািািাে 

ডাকঘর: িাদয়বজে রিাস্তার্ী 

রপাস্টদকাড: ৪২১০ 

উপদজিা: িাদয়বজে রিাস্তার্ী 

রজিা:  ট্টগ্রার্।  

িাসা: মুবক্তদযাদ্ধা রসাহরাি আিী 

সড়ক 

গ্রার্: কুে বা 

ইউ:/ও: ৩নং ইউবপ/ ০৬ নং 

ডাকঘর: িড়ুয়াহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৪০ 

উপদজিা: কাউবনয়া 

রজিা: রংপুর।  

২৩৩৬ 

জনাি রর্াাঃ পারদ জ রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ িাবুি রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ পারুি িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৬-১২-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০১র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

 

গ্রার্: জার্ািপুর 

ইউ:/ও:  িাহাদুরপুর 

ডাকঘর: িাহাদুরপুর 

রপাস্টদকাড: ৭০৪০ 

উপদজিা: র ড়ার্ারা 

রজিা: কুবষ্ট্য়া।  

গ্রার্: জার্ািপুর 

ইউ:/ও:  িাহাদুরপুর 

ডাকঘর: িাহাদুরপুর 

রপাস্টদকাড: ৭০৪০ 

উপদজিা: র ড়ার্ারা 

রজিা: কুবষ্ট্য়া।  

২৩৩৭ 

জনাি আবনছুর রহর্ান 

বপতা: ইর্ান আিী 

র্াতা: আবর্না রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৬-০৭-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০৬র্াস  ০৫বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্। 

 

গ্রার্: পরর্ািী কদিজ রর্াড় 

ইউ:/ও:  ৩নং র াগডাঙ্গা 

ডাকঘর:  ব তরিি 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ সের 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

গ্রার্: পরর্ািী কদিজ রর্াড় 

ইউ:/ও:  ৩নং র াগডাঙ্গা 

ডাকঘর:  ব তরিি 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ সের 

রজিা: কুবড়গ্রার্। 

২৩৩৮ 

জনাি রর্াাঃ রবহর্ িােো 

বপতা: রবফকুি ইসিার্ 

র্াতা: রাদিয়া আক্তার 

জন্ম তাবরি: ০১-১০-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ০০র্াস  ২৯বেন 

বনজ রজিা: গাজীপুর।  

িাসা: ৬৬/৬২/রিইন ররাড 

গ্রার্: কদিদর্শ্বর 

ইউ:/ও:  ৩৫নং 

ডাকঘর: জাবতয়া বিশ্ববিদ্যািয় 

রপাস্টদকাড: ১৭০৪ 

উপদজিা: গাছা 

রজিা: গাজীপুর।  

িাসা: ৬৬/৬২/রিইন ররাড 

গ্রার্: কদিদর্শ্বর 

ইউ:/ও:  ৩৫নং 

ডাকঘর: জাবতয়া বিশ্ববিদ্যািয় 

রপাস্টদকাড: ১৭০৪ 

উপদজিা: গাছা 

রজিা: গাজীপুর।  

২৩৩৯ 

জনাি রর্াাঃ হুর্ায়ুন কবির 

বপতা: রর্াাঃ ফায়জুি হক 

র্াতা: র্বজবনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৩-০৬-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ০৭র্াস  ১৭বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

গ্রার্: রার্বসদ্ধ 

ইউ:/ও:  রতািপাতী 

ডাকঘর:  রার্বসদ্ধ 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: আর্পাড়া 

রজিা: রনিদকানা।  

গ্রার্: রার্বসদ্ধ 

ইউ:/ও:  রতািপাতী 

ডাকঘর:  রার্বসদ্ধ 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: আর্পাড়া 

রজিা: রনিদকানা।  

২৩৪০ 

জনাি রর্াাঃ হৃেয় বর্য়অ 

বপতা: ফায়জুি হক 

র্াতা: র্বজবনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি:  

িয়স:  ২১িছর  ০০র্াস  ২৮বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা। 

 

গ্রার্: রার্বসদ্ধ 

ইউ:/ও:  রতািপাতী 

ডাকঘর:  রার্বসদ্ধ 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: আর্পাড়া 

রজিা: রনিদকানা।  

গ্রার্: রার্বসদ্ধ 

ইউ:/ও:  রতািপাতী 

ডাকঘর:  রার্বসদ্ধ 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: আর্পাড়া 

রজিা: রনিদকানা।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২৩৪১ 

জনাি রর্াাঃ বর্িন আিী 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি হাবনফ 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্বরয়র্ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৯-১০-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০৩র্াস  ০১বেন 

বনজ রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

 

প্রযদন: রজসবর্ন  যািী 

গ্রার্: রসানাবর্য়া ররাড, শ্রীর্ঙ্গি 

ইউ:/ও:  শ্রীর্ঙ্গি 

ডাকঘর:  শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার।  

গ্রার্: কোিগাঁও 

ইউ:/ও: ০৬ 

ডাকঘর: রবহর্া 

রপাস্টদকাড: ৫১০৩ 

উপদজিা: ঠাকুরগাঁও 

রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

২৩৪২ 

জনাি জাোতুি নাঈর্া 

বপতা: ওবহদুি ইসিার্ 

র্াতা: নাহার রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-০২-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ১১র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: বেনাজপুর।  

িাসা: ফজি র্বঞ্জি, ৩০৩/এ 

গ্রার্: ড্রীর্ল্যান্ড আ/এ 

ইউ:/ও:  ২নং জািািািাে 

ডাকঘর:  িাদয়বজে রিাস্তার্ী 

রপাস্টদকাড: ৪২১০ 

উপদজিা: িাদয়বজে রিাস্তার্ী 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

িাসা: েফাোর িাবড় 

গ্রার্: নয়াপাড়া 

ইউ:/ও:  ৩নং রার্পুর 

ডাকঘর:  নুর র্সবজে 

রপাস্টদকাড: ৫২৫০ 

উপদজিা: পারিতীপুর 

রজিা: বেনাজপুর।  

২৩৪৩ 

জনাি রর্াাঃ রিাকন বর্য়া 

বপতা: রর্াাঃ রর্াোদরফ র ৌবকোর 

র্াতা: নুর র দহরা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-০১-১৯৯৭ 

িয়স:  ২৪িছর  ০০র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

গ্রার্: আবর্ বপাড়া 

ইউ:/ও:  ৭নং 

ডাকঘর:  িািরিান সের 

রপাস্টদকাড: ৪৬০০ 

উপদজিা: িািরিান সের 

রজিা: িািরিান।  

গ্রার্: োঃ আের্পুর 

ইউ:/ও:  ৭নং 

ডাকঘর: রনহািগঞ্জ িাজার 

রপাস্টদকাড: ৮৬৩০ 

উপদজিা: কিবনদ্রা 

রজিা: পটুয়ািািী। 

২৩৪৪ 

জনাি রর্াাঃ র্বজে িান 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ রবহর্ িান 

র্াতা: সুবফয়া আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১৮-০৭-১৯৯৮ 

িয়স:  ২১িছর  ০৬র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: রনিদকানা।  

 

গ্রার্: রপড়ারগাবত 

ইউ:/ও:  কাইিাটি 

ডাকঘর:  কাইিাটি 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা সের 

রজিা: রনিদকানা।  

গ্রার্: রপড়ারগাবত 

ইউ:/ও:  কাইিাটি 

ডাকঘর:  কাইিাটি 

রপাস্টদকাড: ২৪০০ 

উপদজিা: রনিদকানা সের 

রজিা: রনিদকানা।  

২৩৪৫ 

জনাি রর্াাঃ বিল্লাি রহাদসন রবন 

বপতা: রর্াাঃ সাগর আিী 

র্াতা: রবিরন রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৯-০৯-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৪র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর। 

 

গ্রার্: রকাজগড় 

ইউ:/ও:  ১নং রকন্দুয়া 

ডাকঘর:  কাঁ াসড়া 

রপাস্টদকাড: ২০০০ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর। 

গ্রার্: রকাজগড় 

ইউ:/ও:  ১নং রকন্দুয়া 

ডাকঘর:  কাঁ াসড়া 

রপাস্টদকাড: ২০০০ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর। 

২৩৪৬ 

জনাি রর্াাঃ আবর্নুি ইসিার্ 

বেপু 

বপতা: রর্াাঃ েবহদুি ইসিার্ 

র্াতা: িা িী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৭-০১-২০০০ 

িয়স:  ২০িছর  ০০র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা।  

 

িাসা: এই -১২, বিটিআরআই 

ইউ:/ও:  ০১ 

ডাকঘর:  শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি  

রজিা: রর্ৌি ীিাজার।  

িাসা: ৪৫/এ, রকানাপাড়া  

ইউ:/ও:  রডর্রা/ ৬৫নং 

ডাকঘর:  পাড়াদডাগার 

রপাস্টদকাড: ১৩৬২ 

উপদজিা: রডর্রা 

রজিা: ঢাকা।  

২৩৪৭ 

জনাি রর্াাঃ আফজাি রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আদিে রহাদসন 

র্াতা: তাছবির্া আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১৯-০৯-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ০৪র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা।  

 

িাসা: এই -১৩, বিটিআরআই 

ইউ:/ও:  ০১ 

ডাকঘর:  শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি  

রজিা: রর্ৌি ীিাজার। 

িাসা: ১৯/১, পূি ব কাজীপাড়া  

ইউ:/ও:  ১৪নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  বর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ১২১৬ 

উপদজিা: কাফরুি  

রজিা: ঢাকা।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২৩৪৮ 

জনাি সবুজ কুর্ার 

বপতা: শ্যার্ি কুর্ার সরকার 

র্াতা: দূগ বা রানী সরকার 

জন্ম তাবরি: ১৬-১২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  ০১র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: নওগাঁ। 

 

গ্রার্: বর্রার্ 

ইউ:/ও:  বর্রার্-০১ 

ডাকঘর:  বর্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫৯৭ 

উপদজিা: রানীনগর 

রজিা: নওগাঁ।  

গ্রার্: বর্রার্ 

ইউ:/ও:  বর্রার্-০১ 

ডাকঘর:  বর্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৬৫৯৭ 

উপদজিা: রানীনগর 

রজিা: নওগাঁ।  

২৩৪৯ 

জনাি বর্রাজ রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ আিদুি জিার র্াবি 

র্াতা: ফাবহর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১১-০৫-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ০৮র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: পটুয়ািািী। 

 

গ্রার্: ঘর্দকর আন্দুয়া 

ইউ:/ও:  বর্জবাগঞ্জ/ ০৪ 

ডাকঘর:  ঘর্দকর আন্দুয়া 

রপাস্টদকাড: ৮৬১০ 

উপদজিা: বর্জবাগঞ্জ 

রজিা: পটুয়ািািী।  

গ্রার্: ঘর্দকর আন্দুয়া 

ইউ:/ও:  বর্জবাগঞ্জ/ ০৪ 

ডাকঘর:  ঘর্দকর আন্দুয়া 

রপাস্টদকাড: ৮৬১০ 

উপদজিা: বর্জবাগঞ্জ 

রজিা: পটুয়ািািী।  

২৩৫০ 

জনাি রর্াাঃ বসরাজুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ োর্ছুি হক 

র্াতা: রাদেো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৫-১২-১৯৯৫ 

িয়স:  ২৪িছর  ০০র্াস  ২১বেন 

বনজ রজিা: র্াবনকগঞ্জ।  

 

গ্রার্:  কবর্রপুর 

ইউ:/ও:   কবর্রপুর/ ৫নং 

ডাকঘর:   কবর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ।  

গ্রার্:  কবর্রপুর 

ইউ:/ও:   কবর্রপুর/ ৫নং 

ডাকঘর:   কবর্রপুর 

রপাস্টদকাড: ১৮৬০ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: র্াবনকগঞ্জ।  

২৩৫১ 

জনাি রর্াাঃ োবকবুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আবর্রুি ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ মুকুি িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০৪-০১-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৪িছর  ০০র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া। 

 

গ্রার্: রসানাইকুবন্ড 

ইউ:/ও:  রহািিাড়ীয়া 

ডাকঘর:  আল্লারেগ বা 

রপাস্টদকাড: ৭০৪২ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: কুবষ্ট্য়া।  

গ্রার্: রসানাইকুবন্ড 

ইউ:/ও:  রহািিাড়ীয়া 

ডাকঘর:  আল্লারেগ বা 

রপাস্টদকাড: ৭০৪২ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: কুবষ্ট্য়া।  

২৩৫২ 

জনাি রাইবিনা েরীফ র্ায়া 

বপতা: রর্াাঃ েরীফ উল্লাহ 

র্াতা: রর্ারদেো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৩-০১-১৯৯৩ 

িয়স:  িছর  র্াস  বেন 

বনজ রজিা: নারায়নগঞ্জ।  

 

িাসা: আমুবিয়া, শুন্যা কিরস্থ্ান  

ইউ:/ও:  ৭০নং 

ডাকঘর:  রডর্রা 

রপাস্টদকাড: ১৩৬০ 

উপদজিা: রডর্রা 

রজিা: ঢাকা।  

গ্রার্: কের্তিী র্ধ্যপাড়া 

ইউ:/ও:  ৭নং 

ডাকঘর: আের্জীনগর 

রপাস্টদকাড: ১৪৩১ 

উপদজিা: বসবদ্ধরগঞ্জ 

রজিা: নারায়নগঞ্জ। 

২৩৫৩ 

জনাি রর্াাঃ হৃেয় িাবু 

বপতা: রর্াাঃ র্াসুে পারদ জ 

র্াতা: রর্াছাাঃ ররাবজনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১-১১-২০০০ 

িয়স:  ১৯িছর  ০২র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: রংপুর।  

 

গ্রার্: রাধানগর সরোর িাবড় 

ইউ:/ও: ৬নং রাধানগর 

ডাকঘর:  িািেীবঘ হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৩০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর।  

গ্রার্: রাধানগর সরোর িাবড় 

ইউ:/ও: ৬নং রাধানগর 

ডাকঘর:  িািেীবঘ হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৩০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর।  

২৩৫৪ 

জনাি আবজজুন নাহার 

বপতা: আবুি কাদের্ 

র্াতা: অবজফা সুিতানা 

জন্ম তাবরি: ১৭-০২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১১র্াস  ১৪বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা।  

িাসা: র্াদিক এন্ড সন্স, ১নং 

পুি, ৪র্থ ব তিা, রর্ৌি ীিাজার 

ররাড  

ইউ:/ও:  ৩নং ওয়াড ব 

ডাকঘর:  শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার।  

িাসা: রর্কপাড়া 

গ্রার্: পূি বিাড্ডা 

ইউ:/ও:  বসটি জবরপ-২৯৫৬ 

ডাকঘর:  গুিোন 

রপাস্টদকাড: ১২১২ 

উপদজিা: িাড্ডা 

রজিা: ঢাকা।  



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২৩৫৫ 

জনাি রর্াাঃ হাবর্দুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি আবজজ প্রাং 

র্াতা: রর্াছাাঃ হাওয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২-০১-২০০১ 

িয়স:  ১৯িছর  ০০র্াস  ০৪বেন 

বনজ রজিা: পািনা।  

িাসা: রূপপুর সড়ক 

গ্রার্:  রবর্রকার্ারী 

ইউ:/ও:  ছবির্পুর 

ডাকঘর:  জয়নগর 

রপাস্টদকাড: ৬৬২৭ 

উপদজিা: ঈশ্বরেী 

রজিা: পািনা।  

িাসা: রূপপুর সড়ক 

গ্রার্:  রবর্রকার্ারী 

ইউ:/ও:  ছবির্পুর 

ডাকঘর:  জয়নগর 

রপাস্টদকাড: ৬৬২৭ 

উপদজিা: ঈশ্বরেী 

রজিা: পািনা।  

২৩৫৬ 

জনাি রর্াাঃ নুরুজ্জার্ান 

বপতা: রর্াাঃ আিতারুজ্জার্ান 

টুটুি 

র্াতা: নুরজাহান রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১১-১২-১৯৯৯ 

িয়স:  ২০িছর  ০১র্াস  ১৯বেন 

বনজ রজিা: ঠাকুরগাঁও। 

 

গ্রার্: হাজীপাড়া 

ইউ:/ও:  ৫নং 

ডাকঘর:  ঠাকুরগাঁও 

রপাস্টদকাড: ৫১০০ 

উপদজিা: ঠাকুরগাঁও সের 

রজিা: ঠাকুরগাঁও।  

গ্রার্: হাজীপাড়া 

ইউ:/ও:  ৫নং 

ডাকঘর:  ঠাকুরগাঁও 

রপাস্টদকাড: ৫১০০ 

উপদজিা: ঠাকুরগাঁও সের 

রজিা: ঠাকুরগাঁও।  

২৩৫৭ 

জনাি রর্াাঃ হাবফজুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ এসদকন রেি 

র্াতা: পারব ন রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৯-০১-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৬িছর  ০০র্াস  ১১বেন 

বনজ রজিা: খুিনা। 

 

গ্রার্: জয়পুর 

ইউ:/ও:  ৩নং সনহাটি 

ডাকঘর:  পূি ব রূপসা 

রপাস্টদকাড: ৯২৪১ 

উপদজিা: রূপসা 

রজিা: খুিনা। 

গ্রার্: জয়পুর 

ইউ:/ও:  ৩নং সনহাটি 

ডাকঘর:  পূি ব রূপসা 

রপাস্টদকাড: ৯২৪১ 

উপদজিা: রূপসা 

রজিা: খুিনা। 

২৩৫৮ 

জনাি রর্াাঃ র্ইন রেি 

বপতা: রর্াাঃ আবুি রেি 

র্াতা: র্র্তাজ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১২-১০-১৯৯১ 

িয়স:  ২৮িছর  ৩র্াস  ১৮বেন 

বনজ রজিা: নড়াইি। 

 

বসয়ার্ রজনাদরি রস্টার, ররাড 

নং-০৯, গ্যাবরসন, ঢাকা 

কযান্টনদর্ন্ট (১২০৬), 

 াষানদর্ক, ঢাকা। 

গ্রার্: ইতনা েবক্ষণ পাড়া 

ইউ:/১১, ও:  ১নং 

ডাকঘর:  ইতনা 

রপাস্টদকাড: ৭৫১২ 

উপদজিা: রিাহাগড়া 

রজিা: নড়াইি। 

২৩৫৯ 

জনাি রসবিনা ইসরাত রর্াবহনী 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি র্বজে 

র্াতা: আদর্না রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৪-০৩-১৯৯৭  

িয়স:  ২২িছর  ৯র্াস  ১৫বেন 

বনজ রজিা: যদোর। 

 

গ্রার্: হানুয়ার 

ইউ:/ও:  ৯নং িাঁপা/৭ 

ডাকঘর:  রাজগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৭৪৪০ 

উপদজিা: র্বনরার্পুর 

রজিা: যদোর। 

গ্রার্: হানুয়ার 

ইউ:/ও:  ৯নং িাঁপা/৭ 

ডাকঘর:  রাজগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৭৪৪০ 

উপদজিা: র্বনরার্পুর 

রজিা: যদোর। 

২৩৬০ 

জনাি পূবণ বর্া বিশ্বাস 

বপতা: অমৃত বিশ্বাস 

র্াতা: কর্িা বিশ্বাস 

জন্ম তাবরি: ২২২-০৩-১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬িছর  ১০র্াস  ৯বেন 

বনজ রজিা: নড়াইি। 

 

গ্রার্: রায়গ্রার্ 

ডাকঘর: রায়গ্রার্ 

র্থানা: রিাহাগড়া 

রজিা: নড়াইি। 

 গ্রার্: রায়গ্রার্ 

ডাকঘর: রায়গ্রার্ 

র্থানা: রিাহাগড়া 

রজিা: নড়াইি। 

২৩৬১ 

জনাি রর্াাঃ তানব র হাসান 

বপতা: রর্াাঃ আির্ র্বল্লক 

র্াতা: িাইিী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৭-১২-১৯৯৪ 

িয়স:  ২৫িছর  র্াস  বেন 

বনজ রজিা: র্াগুড়া।  

 

িাসা: ডুমুরবেয়া 

গ্রার্: ডুমুরবেয়া 

ইউ:/ও:  িাবুিািী 

ডাকঘর:   রদসিার্তপুর 

রপাস্টদকাড: ৭৬৩০ 

উপদজিা: রর্াহাম্মেপুর 

রজিা: র্াগুড়া। 

িাসা: ডুমুরবেয়া 

গ্রার্: ডুমুরবেয়া 

ইউ:/ও:  িাবুিািী 

ডাকঘর:   রদসিার্তপুর 

রপাস্টদকাড: ৭৬৩০ 

উপদজিা: রর্াহাম্মেপুর 

রজিা: র্াগুড়া। 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২৩৬২ 

জনাি সবুজ বর্য়া 

বপতা: রর্ািারক র্ােির 

র্াতা: হাবসনা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ১২-০৮-১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩িছর  ৪র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর। 

িাসা: ফবকর র্াহামুে আকন 

কাবি 

ইউ:/ও:  জাবজরা 

ডাকঘর:  জাবজরা 

রপাস্টদকাড: ৮০১০ 

উপদজিা: জাবজরা 

রজিা: েরীয়তপুর। 

িাসা: ফবকর র্াহামুে আকন 

কাবি 

ইউ:/ও:  জাবজরা 

ডাকঘর:  জাবজরা 

রপাস্টদকাড: ৮০১০ 

উপদজিা: জাবজরা 

রজিা: েরীয়তপুর। 

২৩৬৩ 

জনাি জয়ি গাবতোর 

বপতা: রসর্য় গাবতোর 

র্াতা: অপন বা গাবতোর 

জন্ম তাবরি: ০৭-১২-১৯৯৭ 

িয়স:  ২২িছর  ০র্াস  ২৬বেন 

বনজ রজিা: নড়াইি। 

িির বনরাপত্তা োিা-১৩, 

বনর্তিা বিশ্বদরাড (৪১০০), 

িির র্থানা,  ট্টগ্রার্। 

গ্রার্: কাঠাি িাবড়য়া  

ইউ:/ও:  র্াইজপাড়া 

ডাকঘর:  র্ধ্যপল্লী  

রপাস্টদকাড: ৭৫০০ 

উপদজিা: নড়াইি সের 

রজিা: নড়াইি। 

২৩৬৪ 

জনাি রর্াাঃ ইনাজুি সরকার 

বপতা: রর্াাঃ ইসিার্ সরকার 

র্াতা:  

জন্ম তাবরি: ১২-০৫-১৯৯২ 

িয়স:  ২৭িছর  ৭র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: পািনা। 

িাসা: রাস্তার পাদে 

গ্রার্: কুবির বেয়ার 

ইউ:/ও:  মূিগ্রার্ 

ডাকঘর:   ার্দর্াহর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৩০ 

উপদজিা:  ার্দর্াহর 

রজিা: পািনা। 

িাসা: রাস্তার পাদে 

গ্রার্: কুবির বেয়ার 

ইউ:/ও:  মূিগ্রার্ 

ডাকঘর:   ার্দর্াহর 

রপাস্টদকাড: ৬৬৩০ 

উপদজিা:  ার্দর্াহর 

রজিা: পািনা। 

২৩৬৫ 

জনাি রর্াাঃ পারদ জ 

বপতা: বগয়াস উবিন 

র্াতা: পার ীন 

জন্ম তাবরি: .......... 

িয়স:  ২২িছর  ৮র্াস  ২৪বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা। 

 

িাসা: ৪৫/এ 

গ্রার্: রকানাপাড়া 

ইউ:/ও:  ৬৫ 

ডাকঘর:  র্াতুয়াইি পাড়াডগার 

রপাস্টদকাড: ১৩৬২ 

উপদজিা: রডর্রা 

রজিা: ঢাকা। 

িাসা: ৪৫/এ 

গ্রার্: রকানাপাড়া 

ইউ:/ও:  ৬৫ 

ডাকঘর:  র্াতুয়াইি পাড়াডগার 

রপাস্টদকাড: ১৩৬২ 

উপদজিা: রডর্রা 

রজিা: ঢাকা। 

২৩৬৬ 

জনাি আহাম্মে রহাদসন 

বপতা: আব্দুর রি সরোর 

র্াতা: র্র্তাজ রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০-১২-১৯৯০ 

িয়স:  ২৯িছর  ১র্াস  ১২বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর। 

িাসা: অনু’জ রর্ইিাস ব 

গ্রার্: ১০৭ ও আর বনজার্ ররাড 

ইউ:/ও:   কিাজার 

ডাকঘর: রর্বডদকি 

রপাস্টদকাড: ৪২০৩ 

উপদজিা: পাঁ িাইে 

রজিা:  ট্টগ্রার্। 

িাসা: সরোর িাড়ী 

গ্রার্: কািাইপি পাড়া 

ইউ:/ও:  ২নং িাল ড়া িাজার 

ডাকঘর:  রকাোিপুর 

রপাস্টদকাড: ৮০৫০ 

উপদজিা: রগৌসারহার্ 

রজিা: েরীয়তপুর। 

 

 



িাংিাদেে  া রিাড ব এর বনরাপত্তা প্রহরী পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা। 
 

ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২৪০১ 

জনাি রর্াাঃ র্বনরুজ্জার্ান 

বপতা: রর্াাঃ কাবজউি হক 

র্াতা: রর্াদে বো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫/১০/১৯৯৪ 

িয়স: ২৫ িছর ০৬  র্াস ০৫ বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্ 

রর্াাঃ র্বনরুজ্জার্ান, 

প্রযদন রর্াাঃ র্াইদুি ইসিার্, 

িাংিাদেে সরকাবর 

কর্ বকবর্েন,  সব িািয়, 

আগারগাও, রেদরিাংিা নগর, 

ঢাকা-১২০৭।  

গ্রার্: কুর্ার পাড়া  

ইউ: রঘাগােহ 

ডাকঘর: রঘাগােহ 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: কুবড়গ্রার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্ 

২৪০২ 

জনাি রর্াাঃ জুদয়ি রানা 

বপতা: রর্াাঃ িািল রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্াবনকজান 

জন্ম তাবরি: ২৫/০৫/২০০১ 

িয়স: ১৮ িছর ০৬ র্াস ১৮ বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী 

গ্রার্: রার্কৃষ্ণপুর 

ওয়াড ব: ৯নং 

ডাকঘর: িাগর্ারা 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: : িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী 

গ্রার্: রার্কৃষ্ণপুর 

ওয়াড ব: ৯নং 

ডাকঘর: িাগর্ারা 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: : িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী 

২৪০৩ 

জনাি রর্াাঃ নুর আির্ পাদর্ায়ারী 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি গফুর 

পাদর্ায়ারী 

র্াতা: রর্াছাাঃ নুর জাহান রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩/০৮/১৯৯৪ 

িয়স: ২৫ িছর ০৫ র্াস ২৭ বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্ 

িাসা ও সড়ক: নুর ব িা 

গ্রার্: ঘুর্ারু ীর্েীতিা 

ইউ: উর্রর্বজে 

ডাকঘর: ফরদকর হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬০১ 

উপদজিা: রাজার হার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্ 

িাসা ও সড়ক: নুর ব িা 

গ্রার্: ঘুর্ারু ীর্েীতিা 

ইউ: উর্রর্বজে 

ডাকঘর: ফরদকর হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬০১ 

উপদজিা: রাজার হার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্ 

২৪০৪ 

জনাি সাইফুি ইসিার্ 

বপতা: এর্এ সার্াে 

র্াতা: নাজর্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১/০৩/১৯৯২ 

িয়স: ২৭ িছর  ০৯ র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি 

 

 প্রযদন রর্াহাম্মে িাবুি আির্, 

েিরী, (২৫-৯, ৭র্ তিা), 

িাংিাদেে সরকাবর 

কর্ বকবর্েন,  সব িািয়, 

আগারগাও, রেদরিাংিা নগর, 

ঢাকা-১২০৭। 

গ্রার্: ধুিবিয়া 

ডাকঘর: ধুিবিয়া 

র্থানা: ভুঞাপুর 

উপদজিা: ভুঞাপুর 

রজিা: র্াঙ্গাইি 

২৪০৫ 

জনাি রর্াাঃ আইনুি হক 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি রর্াত্তাদিি  

র্াতা: রর্াছাাঃ আবম্বয়া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫/১২/১৯৯৭ 

িয়স:  ২২ িছর ০১  র্াস ০৭ বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্ 

গ্রার্: িড় িার্ার্ারী 

ইউ: জয়র্বনরহার্ 

ডাকঘর: জয়র্বনরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৭০ 

উপদজিা: ভুরুঙ্গার্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্ 

গ্রার্: িড় িার্ার্ারী 

ইউ: জয়র্বনরহার্ 

ডাকঘর: জয়র্বনরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬৭০ 

উপদজিা: ভুরুঙ্গার্ারী 

রজিা: কুবড়গ্রার্ 

২৪০৬ 

জনাি ইব্রাবহর্ িবিি 

বপতা: আদনায়ার রিপারী  

র্াতা: মুঞ্জুর রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১/১২/১৯৯৭ 

িয়স: ২২ িছর ০০  র্াস ৩০  বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর 

 

িাসা ও সড়ক: ১৪ 

গ্রার্: বজয়া নগর (িতবর্ান) 

ইউ: কাবিিী  

ডাকঘর: ব্রাহ্মণ বকত্তা 

রপাস্টদকাড: ১৩১০ 

উপদজিা: রকরাবনগঞ্জ 

রজিা: ঢাকা 

িাসা ও সড়ক: হবরয়াো 

গ্রার্: হবরয়াো 

ইউ: জাবজরা 

ডাকঘর: জাবজরা 

রপাস্টদকাড: ৮০১০ 

উপদজিা: জাবজরা 

রজিা: েরীয়তপুর 

২৪০৭ 

জনাি রর্াাঃ বর্ল্লাদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ আির্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ বর্না রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১/০৩/১৯৯১ 

িয়স: ২৮ িছর ১০  র্াস  ২৯ বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার 

 

গ্রার্: বিনা পাড়া 

ইউ: হািসা 

ওয়াড ব: ০৭ 

ডাকঘর: বিপ্রহািসা 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: নাদর্ার সের 

রজিা: নাদর্ার 

গ্রার্: বিনা পাড়া 

ইউ: হািসা 

ওয়াড ব: ০৭ 

ডাকঘর: বিপ্রহািসা 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: নাদর্ার সের 

রজিা: নাদর্ার 

  



বিটিআরআই এর র ইনম্যান পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা। 
 

ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২৫০১ 

জনাি আব্দুল্লাহ আি র্ামুন 

বপতা: রর্াাঃ আিা উবিন 

র্াতা: োর্ছুোহার 

জন্ম তাবরি: ০৫/০১/১৯৯৭ 

িয়স:  ২৩ িছর  ০০ র্াস ২৫ বেন 

বনজ রজিা: জার্ািপুর 

 

রজযাবত কর্াবে বয়াি রসন্টার,  

বি-৯৩, র্াবিিাগ, র ৌধুরীপাড়া, 

ঢাকা-১২১৯। 

  

গ্রার্: রুবহিী 

ইউ: ইর্াইি 

ওয়াড ব: ৫নং 

ডাকঘর: সেদিরকািা 

রপাস্টদকাড: ২২০৫ 

উপদজিা: জার্ািপুর সের 

রজিা: জার্ািপুর 

২৫০২ 

জনাি রর্াাঃ আবু োউে রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ  াঁে আিী রর্াল্লা 

র্াতা: রর্াছাাঃ িাইিী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০/১১/১৯৯৬ 

িয়স:  ২৩ িছর  ০২ র্াস ২০ বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া 

 

 

গ্রার্: রসনগ্রার্ 

ইউ: আর্িাবড়য়া 

ওয়াড ব: ৯নং  

ডাকঘর: রসনগ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৭০২১ 

উপদজিা: রিাকসা 

রজিা: কুবষ্ট্য়া 

গ্রার্: রসনগ্রার্ 

ইউ: আর্িাবড়য়া 

ওয়াড ব: ৯নং  

ডাকঘর: রসনগ্রার্ 

রপাস্টদকাড: ৭০২১ 

উপদজিা: রিাকসা 

রজিা: কুবষ্ট্য়া 

২৫০৩ 

জনাি রর্াাঃ ডািল আিী 

বপতা: রর্াাঃ আদেে আিী 

র্াতা: রর্াহাাঃ ডাবির্া রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩০/১২/১৯৯৬ 

িয়স: ২৩  িছর  ০১ র্াস  ০৬বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার 

 

 

গ্রার্: ধূিাউড়ী 

ইউ: রেরদকাি 

ডাকঘর: রেরদকাি 

রপাস্টদকাড: ৬৪৫০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার 

গ্রার্: ধূিাউড়ী 

ইউ: রেরদকাি 

ডাকঘর: রেরদকাি 

রপাস্টদকাড: ৬৪৫০ 

উপদজিা: বসংড়া 

রজিা: নাদর্ার 

২৫০৪ 

জনাি রর্াাঃ জুদয়ি রানা 

বপতা: রর্াাঃ িািল রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্াবনকজান 

জন্ম তাবরি: ২৫/০৫/২০০১ 

িয়স: ১৮ িছর ০৬ র্াস ১৮ বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী 

 

 

গ্রার্: রার্কৃষ্ণপুর 

ওয়াড ব: ৯নং 

ডাকঘর: িাগর্ারা 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: : িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী 

গ্রার্: রার্কৃষ্ণপুর 

ওয়াড ব: ৯নং 

ডাকঘর: িাগর্ারা 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: : িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী 

২৫০৫ 

জনাি তানবজে আহদর্ে 

বপতা: মৃত হারুনুর রবেে 

র্াতা: রর্াছাাঃ িাকী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৫/১০/১৯৯৮ 

িয়স:  ২১ িছর  ০২ র্াস ১০ বেন 

বনজ রজিা: রংপুর 

 

 

িাসা ও সড়ক: ৪৬২/০৭ 

গ্রার্: িালয়া ার্া, বিচু িাগান 

ইউ: িেরগঞ্জ 

ওয়াড ব: ০৭ 

ডাকঘর: িেরগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৫৪০০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর 

িাসা ও সড়ক: ৪৬২/০৭ 

গ্রার্: িালয়া ার্া, বিচু িাগান 

ইউ: িেরগঞ্জ 

ওয়াড ব: ০৭ 

ডাকঘর: িেরগঞ্জ 

রপাস্টদকাড: ৫৪০০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর 

২৫০৬ 

জনাি রর্াাঃ আবর্নুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ িাচ্চু বর্য়া 

র্াতা: হাসনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ৩১/০৩/১৯৯৫ 

িয়স: ২৪  িছর ১০ র্াস ০০ বেন 

বনজ রজিা: েরীয়তপুর 

 

 

িাসা ও সড়ক: C/O, রর্াাঃ 

িাচ্চু বর্য়া, িাংিাদেে  া 

গদিষণা ইনবস্টটিউর্ আিাবসক 

এিাকা,  

ওয়াড ব: ০১ 

ডাকঘর: শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

িাসা ও সড়ক: টি ব্লক 

ওয়াড ব: ০৮ 

ডাকঘর: িািার হার্ 

উপদজিা: র েরগঞ্জ 

রজিা: েরীয়তপুর 



ররাি 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২৫০৭ 

জনাি রর্াাঃ নুর আির্ পাদর্ায়ারী 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুি গফুর 

পাদর্ায়ারী 

র্াতা: রর্াছাাঃ নুরজাহান রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৩/০৮/১৯৯৪ 

িয়স: ২৫ িছর ০৫ র্াস  ২৭ বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্ 

িাসা ও সড়ক: নুরব িা 

গ্রার্: ঘুর্ারু ীর্েীতিা 

ইউ: উর্র র্বজে 

ডাকঘর: ফরদকর হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬০১ 

উপদজিা: রাজার হার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্ 

িাসা ও সড়ক: নুরব িা 

গ্রার্: ঘুর্ারু ীর্েীতিা 

ইউ: উর্র র্বজে 

ডাকঘর: ফরদকর হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬০১ 

উপদজিা: রাজার হার্ 

রজিা: কুবড়গ্রার্ 

২৫০৮ 

জনাি রর্াাঃ আবতকুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ র্বর্ন ইসিার্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ রুবর্ আরা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১৫/০৮/১৯৯৬ 

িয়স: ২৩ িছর ০৪ র্াস ২১  বেন 

বনজ রজিা: কুবষ্ট্য়া 

গ্রার্: রেৌিতিািী 

ইউ: রেৌিতপুর 

ডাকঘর: রেৌিতিািী 

রপাস্টদকাড: ৭০৫১ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: কুবষ্ট্য়া 

গ্রার্: রেৌিতিািী 

ইউ: রেৌিতপুর 

ডাকঘর: রেৌিতিািী 

রপাস্টদকাড: ৭০৫১ 

উপদজিা: রেৌিতপুর 

রজিা: কুবষ্ট্য়া 

২৫০৯ 

জনাি েবরফূি ইসিার্ 

বপতা: নুরুজ্জার্ান 

র্াতা: জদিো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১৯/০৯/১৯৯৯ 

িয়স: ২২ িছর ০৩ র্াস ১৬ বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ 

 

িাসা ও সড়ক:  রদোগাছী 

গ্রার্:  রদোগাছী 

ইউ:  দ্রঘার্ 

ডাকঘর: মুগদিিাই 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ 

িাসা ও সড়ক:  রদোগাছী 

গ্রার্:  রদোগাছী 

ইউ:  দ্রঘার্ 

ডাকঘর: মুগদিিাই 

রপাস্টদকাড: ৬৭৩০ 

উপদজিা: কার্ারিি 

রজিা: বসরাজগঞ্জ 

২৫১০ 

জনাি রর্াাঃ বফদরাজ আহদর্ে 

বপতা: রর্াাঃ আিদুর রবহর্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ বফদরাজা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ১০/০৮/১৯৯২ 

িয়স:  ২৮ িছর ০২ র্াস ২১  বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ 

গ্রার্: পাঁ ঠাকুরী 

ইউ: রছানগাছা, ওয়াড ব: ০৮ 

ডাকঘর: বসর্িা কদিজ 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ 

গ্রার্: পাঁ ঠাকুরী 

ইউ: রছানগাছা, ওয়াড ব: ০৮ 

ডাকঘর: বসর্িা কদিজ 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ সের 

রজিা: বসরাজগঞ্জ 

২৫১১ 

জনাি রর্াাঃ আিাবর্ন 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ আির্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ বর্না রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০২/০৫/১৯৯৩ 

িয়স:  ২৬ িছর ০৮ র্াস ২৮ বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার 

 

 

িাসা ও সড়ক: এই  র্াইপ-৩১ 

নং, বিটিআরআই,  

ইউ: শ্রীর্ঙ্গি 

ওয়াড ব: ১নং 

ডাকঘর: শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

গ্রার্: বিনাপাড়া 

ইউ: হািসা 

ওয়াড ব: ৭নং 

ডাকঘর: বিপ্রহািসা 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: নাদর্ার সের 

রজিা: নাদর্ার 

২৫১২ 

জনাি রর্াাঃ আবর্নুি ইসিার্ বেপু 

বপতা: রর্াাঃ েবহদুি ইসিার্ 

র্াতা: িা িী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ২৭/০১/২০০০ 

িয়স: ২০ িছর  ০০ র্াস ০৪  বেন 

বনজ রজিা: ঢাকা 

 

িাসা ও সড়ক: এই -১২ 

গ্রার্: বিটিআরআই, 

ওয়াড ব: ০১ 

ডাকঘর: শ্রীর্ঙ্গি 

রপাস্টদকাড: ৩২১০ 

উপদজিা: শ্রীর্ঙ্গি 

রজিা: রর্ৌি ীিাজার 

িাসা ও সড়ক: ৪৫/এ 

গ্রার্: রকানাপাড়া 

ইউ: রডর্রা, ওয়াড ব: ৬৫ 

ডাকঘর: পাড়াদডাগার 

রপাস্টদকাড: ১৩৬২ 

উপদজিা: রডর্রা 

রজিা: ঢাকা 

২৫১৩ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুি হাবনফ 

বপতা: রর্াাঃ রর্াকতাি রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ রহনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১/০৭/১৯৯১ 

িয়স: ২৮  িছর ০৬ র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ 

 

গ্রার্: প্ূি ব গুবপরপাড়া 

ইউ: রছানগাছা 

ওয়াড ব: ৬নং 

ডাকঘর: োহানগাছা 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ 

গ্রার্: প্ূি ব গুবপরপাড়া 

ইউ: রছানগাছা 

ওয়াড ব: ৬নং 

ডাকঘর: োহানগাছা 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ 

 

 



িাংিাদেে  া রিাড ব ও বিটিআরআই এর র্ািী পদে বিবিত পরীক্ষার জন্য িাছাইকৃত প্রার্থীদের তাবিকা। 
 

ক্রাঃ 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২৬০১ 

জনাি রর্াাঃ বর্জানুর রহর্ান 

বপতা: রর্াাঃ আব্দুর রবেে 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্ঞ্জুর্া িাতুন 

জন্ম তাবরি: ১১/০৯/১৯৯২ 

িয়স:  ২৭ িছর ০৪ র্াস ২০ বেন 

বনজ রজিা: রংপুর 

 

িাসা নং-৩০, সড়ক: ১/২,  

গ্রার্: রন বন্ড রেিপাড়া 

ওয়াড ব: ০১ 

ডাকঘর: উত্তর্ হাবজরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪০০ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর 

িাসা নং-৩০, সড়ক: ১/২,  

গ্রার্: রন বন্ড রেিপাড়া 

ওয়াড ব: ০১ 

ডাকঘর: উত্তর্ হাবজরহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪০০ 

উপদজিা: রংপুর সের 

রজিা: রংপুর 

২৬০২ 

জনাি রর্াাঃ জুদয়ি রানা  

বপতা: রর্াাঃ র্বজির রগর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ রুবিনা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১/০৩/১৯৯৬ 

িয়স: ২৩ িছর  ১১ র্াস  ০০ বেন 

বনজ রজিা: র্াঙ্গাইি 

িাসা ও সড়ক: েহীে িাোর 

রিিাদয়ত ররাড, নক্ষি বিবডং, 

ডাকঘর: ঢাকা রসনাবনিাস, 

রপাস্টদকাড: ১২০৬ 

উপদজিা: ঢাকা রসনাবনিাস 

রজিা: ঢাকা 

গ্রার্: ফুিিাড়ী  

ইউ: পাইস্কা 

ডাকঘর:  াতকুড়া 

রপাস্টদকাড: ১৯৯৭ 

উপদজিা: ধনিাড়ী 

রজিা: র্াঙ্গাইি 

২৬০৩ 

জনাি রর্াাঃ মুকুি হাসান 

বপতা: রর্াাঃ োহজাহান আিী 

র্াতা: রর্াছাাঃ কবকিী রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১/০৭/২০০২ 

িয়স: ১৮ িছর ০৬ র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গ্রার্ 

রর্াাঃ মুকুি হাসান 

প্রযদন, রর্াাঃ সাইদুি ইসিার্, 

িাংিাদেে সরকাবর 

কর্ বকবর্েন, সব িািয়, 

আগারগাঁও, রেদরিাংিা নগর, 

ঢাকা-১২০৭।  

রর্াাঃ োহজাহান আিী 

গ্রার্: পদ্মার  র 

ইউ: নারায়ন পুর 

ডাকঘর: নারায়ন পুর 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: নাদগশ্বরী 

রজিা: কুবড়গ্রার্ 

২৬০৪ 

জনাি রর্াাঃ বর্ল্লাদুি ইসিার্ 

বপতা: রর্াাঃ আাঃ আির্ 

র্াতা: রর্াছাাঃ বর্না রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১/০৩/১৯৯১ 

িয়স: ২৮ িছর ১০ র্াস  ২৯ বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার 

গ্রার্: বিনাপাড়া 

ইউ: হািসা, ওয়াড ব: ৭নং 

ডাকঘর: বিপ্রহািসা 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: নাদর্ার সের 

রজিা: নাদর্ার 

গ্রার্: বিনাপাড়া 

ইউ: হািসা, ওয়াড ব: ৭নং 

ডাকঘর: বিপ্রহািসা 

রপাস্টদকাড: ৬৪০০ 

উপদজিা: নাদর্ার সের 

রজিা: নাদর্ার 

২৬০৫ 

জনাি রর্াাঃ জুদয়ি রানা 

বপতা: রর্াাঃ িািল রহর্ান 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্াবনকজান 

জন্ম তাবরি: ২৫/০৫/২০০১ 

িয়স: ১৮ িছর ০৬ র্াস ২২ বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী 

 

গ্রার্: রার্কৃষ্ণপুর 

ওয়াড ব: ৯নং 

ডাকঘর: িাগর্ারা 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: : িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী 

গ্রার্: রার্কৃষ্ণপুর 

ওয়াড ব: ৯নং 

ডাকঘর: িাগর্ারা 

রপাস্টদকাড: ৬২৫০ 

উপদজিা: : িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী 

২৬০৬ 

জনাি রর্াাঃ আিতার রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ জার্াি রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ রজাদিো রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০৬/০৩/১৯৯২ 

িয়স:  ২৭ িছর ১০ র্াস ২৪ বেন 

বনজ রজিা: কুবড়গার্ 

 

 

রর্াাঃ আফতার রহাদসন 

C/O, রর্াাঃ এরোদুি হক 

কক্ষ নং: ৬৩২,  িন নং: ০৪, 

আইন র্ন্ত্রণািয়, িাংিাদেে 

সব িািয়, ঢাকা-১০০০। 

  

রর্াাঃ আফতার রহাদসন 

C/O, রর্াাঃ জার্াি রহাদসন 

গ্রার্: িাদজমুজরাই 

ইউ:  াবকর পাোর 

ওয়াড ব: ০৮ নং 

ডাকঘর: র্গরাই হার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৬০০ 

উপদজিা: রাজারহার্ 

রজিা: কুবড়গার্ 

২৬০৭ 

জনাি রর্াাঃ রর্জিাহ রহাদসন 

বপতা: রর্াাঃ রর্াজাহার রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ র্হাসীনা আক্তার 

জন্ম তাবরি: ২০/১০/১৯৯৭ 

িয়স: ২২ িছর ০২ র্াস ১৫ বেন 

বনজ রজিা: রাজোহী 

 

টি.বড.এি. ব্যারাক, িাংিাদেে 

সর্রাি কারিানা 

ইউ: গাজীপুর, রসনাবনিাস 

ডাকঘর: বি ও এফ 

রপাস্টদকাড: ১৭০৩ 

উপদজিা: গাজীপুর সের 

রজিা: গাজীপুর 

গ্রার্: নদিাপাড়া 

ইউ: রযাগীপাড়া 

ওয়াড ব: ১৫ 

ডাকঘর: কাবতিা 

রপাস্টদকাড: ৬৪০৩ 

উপদজিা: িাগর্ারা 

রজিা: রাজোহী 



ক্রাঃ 

নং 

আদিেনকারীর নার্, 

বপতার/র্াতার/স্বার্ীর নার্, জন্ম 

তাবরি, ৩০/০১/২০২০ তাবরদি 

িয়স, বনজ রজিা 

িতবর্ান ঠিকানা স্থ্ায়ী ঠিকানা 

২৬০৮ 

জনাি রর্াাঃ আবু সাদিহ 

বপতা: রর্াাঃ কার্াি হাওিাোর  

র্াতা: কর্িা রিগর্ 

জন্ম তাবরি: ০১/০৭/১৯৯৬ 

িয়স: ২৩ িছর  ০৬ র্াস  ২৯ বেন 

বনজ রজিা: খুিনা 

 

গ্রার্:  র রর্াসািত পুড় 

ইউ: বেপি তিা  

ওয়াড ব: ৭ নং 

ডাকঘর: রিিকুবনয়া 

রপাস্টদকাড: ০৪৪৮ 

উপদজিা: রুপসা 

রজিা: খুিনা 

গ্রার্:  র রর্াসািত পুড় 

ইউ: বেপি তিা  

ওয়াড ব: ৭ নং 

ডাকঘর: রিিকুবনয়া 

রপাস্টদকাড: ০৪৪৮ 

উপদজিা: রুপসা 

রজিা: খুিনা 

২৬০৯ 

জনাি বপ্রন্স বপবরছ 

বপতা: প্রোি বপবরছ 

র্াতা: প্র াতী বপবরছ 

জন্ম তাবরি: ১৪/০৬/১৯৯৮ 

িয়স: ২১ িছর ০৭ র্াস ০২ বেন 

বনজ রজিা: নাদর্ার 

 

 

িাসা ও সড়ক: ক-৩১/৩ রজায়ার 

সাহারা িাজার, 

সরকার িাবড়, রেওড়া ররাড, 

ওয়াড ব: ১৭ 

ডাকঘর: বিিদক্ষত 

রপাস্টদকাড: ১২২৯ 

রজিা: ঢাকা 

িাসা ও সড়ক: ২৮৮-

কাবিকাপুর 

গ্রার্: কাবিকাপুর 

ওয়াড ব: ০৯ 

ডাকঘর: হাদরায়া 

রপাস্টদকাড: ৬৪৩০  

উপদজিা: িড়াইগ্রার্ 

রজিা: নাদর্ার 

২৬১০ 

জনাি রর্াাঃ হুেয় িাবু 

বপতা: রর্াাঃ র্াসুে পারদ জ 

র্াতা: রর্াছাাঃ ররাবজনা রিগর্  

জন্ম তাবরি: ০১/১১/২০০০ 

িয়স: ১৯ িছর ০২ র্াস ২৪ বেন 

বনজ রজিা: রংপুর 

 

গ্রার্: রাধানগর সরোর পাড়া 

ইউ: রাধানগর 

ওয়াড ব: ৬নং 

ডাকঘর: িািবেঘীহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৩০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর 

গ্রার্: রাধানগর সরোর পাড়া 

ইউ: রাধানগর 

ওয়াড ব: ৬নং 

ডাকঘর: িািবেঘীহার্ 

রপাস্টদকাড: ৫৪৩০ 

উপদজিা: িেরগঞ্জ 

রজিা: রংপুর 

২৬১১ 

জনাি রর্াাঃ আব্দুি হাবনফ 

বপতা: রর্াাঃ রর্াকতাি রহাদসন 

র্াতা: রর্াছাাঃ রহনা িাতুন 

জন্ম তাবরি: ০১/০৭/১৯৯১ 

িয়স: ২৮ িছর ০৬ র্াস ২৯ বেন 

বনজ রজিা: বসরাজগঞ্জ 

 

গ্রার্: পূি ব গুবপর পাড়া 

ইউ: রছানগাছা 

ওয়াড ব: ৬নং 

ডাকঘর: োহানগাছা 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ 

গ্রার্: পূি ব গুবপর পাড়া 

ইউ: রছানগাছা 

ওয়াড ব: ৬নং 

ডাকঘর: োহানগাছা 

রপাস্টদকাড: ৬৭০০ 

উপদজিা: বসরাজগঞ্জ 

রজিা: বসরাজগঞ্জ 

  

 

 


