বাংলােদশ প ী উ য়ন একােডিম
কাটবাড়ী, িম া

‘সহকারী পিরচালক (আইিস /কি উটার সাই )’ পেদ আেবদনকারীেদর নােমর তািলকা ( ঃ নং- ১-৫৭,
৫৭ জন)
িমক নং
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াথ র নাম ও বতমান কানা

িনজ জলা

১
জনাব মাহা দ মা ন কিবর
মাতা- মিরনা লতানা
িপতা- মাঃ আ ল হাসান খান
২৩১, ি ল ীট (৪থ তলা),
ক ঠাল বাগান বাজার
ডাকঘর- িনউ মােকট ১২০৫
উপেজলা- ধানমি , জলা- ঢাকা
জনাব মাঃ আ জাফর
মাতা- জােবদা খা ন
িপতা- মাঃ মিহ উি ন
ফেতরপাড়া সড়ক, ঘাটাইল উ রপাড়া
ডাকঘর- ঘাটাইল ১৯৮০
উপেজলা- ঘাটাইল, জলা- টা াইল
জনাব মাঃ মাঈ ি ন
মাতা- মাসাঃ মমতাজ বগম
িপতা- মাঃ আ র রিহম
িস িরয়া পাড়া, ৬নং ময়নামিত আদশ ইউিনয়ন পিরষদ
ডাকঘর- ময়নামিত বাজার ৩৫২১
উপেজলা- িড়চং, জলা- িম া
বগম সাম া রায়
মাতা- ণ ল ী সাহা
িপতা- নীল মার রায়
যে : ণ ল ী সাহা, িড.িপ.এম.িজ অিফস
ডাকঘর- িম া ৩৫০০
উপেজলা- িম া, জলা- িম া
বগম আকিলমা আ ার
মাতা- আেলয়া বগম
িপতা- মাঃ আ ল মা ান
মা ান িভলা: ৮৪৯-০৫ (ন ন), লাকসাম রাড, দি ণ চথা, ১৩ নং ওয়াড
ডাকঘর- িম া ৩৫০০
উপেজলা- িম া সদর, জলা- িম া
জনাব হলাল উ ীন হজাযী
মাতা- মিরয়ম বগম
িপতা- জামাল উ ীন হজাযী
বাসা নং: এইচ/১২ (নীচতলা), ক-ই
জািকর হােসন রাড
ডাকঘর- মাহা দ র ১২০৭
উপেজলা- মাহা দ র, জলা- ঢাকা
জনাব আহেমদ ইমিতয়াজ
মাতা- আ মান আরা
িপতা- মাঃ রিক ল আলম
যে মাঃ রিক ল আলম, ড চীপ ইি িনয়ার, িপএম/ মইে
য না ফা লাইজার কা: িল:, তারাকাি
ডাকঘর- য না সার কারখানা ২০৫৫
উপেজলা- সিরষাবাড়ী, জলা- জামাল র
বগম মিরয়ম আ ার
মাতা- সােজদা বগম
িপতা- আব ল ওয়া দ
হাি ং নং-১৬৩, দঃ বাগমারা (গ মিত),
২৪ নং ওয়াড, কাটবাড়ী

২
ঢাকা

বাছাই কিম র ম
৩

কিম র পািরশ
৪

--

হীত
টা াইল

--

হীত
িম া

--

হীত
িম া

--

হীত
িম া

--

হীত
চ াম

--

হীত

ব ড়া

--

হীত

া ,

িম া

--

হীত
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িমক নং
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াথ র নাম ও বতমান কানা

িনজ জলা

১
ডাকঘর- কাটবাড়ী ৩৫০৩
উপেজলা- সদর দি ণ, জলা- িম া
বগম কিনকা ম মদার
মাতা- কানন ম মদার
িপতা- যতী মার ম মদার
ম মদার িভলা, হাজী র
ডাকঘর- চৗ হনী ৩৮২১
উপেজলা- বগমগ , জলা- নায়াখালী
জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম
মাতা- শফালী
িপতা- মাঃ আ ল বােতন
শহীদ ধীের নাথ দ হল, ম নং-২০১, িম া িব িব ালয়
ডাকঘরউপেজলা- সদর দি ণ, জলা- িম া
জনাব মাঃ মহরা ল ইসলাম ইমন
মাতা- জাহানারা বগম
িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম
বাসা নং-৪৩, লন-৩, ক-এ
সকশন-৬, িমর র, ওয়াড নং-১৩
ডাকঘর- িমর র ১২১৬
উপেজলা- ঢাকা, জলা- ঢাকা
বগম আফসানা জাহান কী
মাতা- মাসা ৎ জাহানারা বগম
িপতা- মাঃ আ ল খােয়র ী
বাড়ী নং-৯৫৫, রেয়ল হরীেটজ, ই/৫ (৫ম তলা), ইিপেজড রাড, টমছম ীজ
১২ নং ওয়াড, ডাকঘর- িম া ৩৫০০
উপেজলা- িম া সদর, জলা- িম া
জনাব মাঃ িরয়াজ উি ন
মাতা- িরনা বগম
িপতা- মা াক আহেমদ
ম না ার: ৪০৬, সালাম ভবন,
অমর এ েশ হল, ঢাকা িব িব ালয়
ডাকঘর- িজ.িপ.ও ১০০০
উপেজলা- রমনা, জলা- ঢাকা
জনাব মাঃ বলাল হাসাঈন
মাতা- সিলনা বগম
িপতা- দেলায়ার হাসাইন
দেলায়ার েরর বাড়ী, রায়েচ ,
১ নং কািলর বাজার
ডাকঘর- কািলরহাট ৩৫০১
উপেজলা- আদশ সদর, জলা- িম া
জনাব মাঃ আলাউি ন মা া িদ
মাতা- িফেরাজা আ ার
িপতা- মাঃ আ তােলব মা া
17th floor, Rupayan Trade Center, Bangla Motor,
Roundabout, 114 Kazi Nazrul Islam Ave.
ডাকঘর- িজ.িপ.ও ১০০০
উপেজলা- প ন, জলা- ঢাকা
জনাব ইকবাল আহেমদ
মাতা- ফরেদৗিস বগম
িপতা- মক ল আহেমদ
আড়াইবািড় মি ল, াট নং-৮িব,
তালতলা চৗ হানী
ডাকঘর- িম া ৩৫০০
উপেজলা- আদশ সদর, জলা- িম া
জনাব এস.এ.এম আল-মা ন
মাতা- আেনায়ারা বগম
িপতা- মাহা দ হলাল উি ন
যে আেনায়ারা বগম, ধান িশ ক
তােহরা নাব আলী বািলকা িব ালয়, িনমসার

২

৩

নায়াখালী

--
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বাছাই কিম র ম
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াথ র নাম ও বতমান কানা

িনজ জলা

১
ডাকঘর- িনমসার ৩৫০২
উপেজলা- িড়চং, জলা- িম া
বগম উে আসমা
মাতা- র নাহার বগম
িপতা- মাঃ মিন ল ইসলাম ঁইয়া
বায় ল ইসলাম, ১৮৮/ক (২য় তলা)
ঝাউতলা, িলশ লাইন
ডাকঘর- িম া ৩৫০০
উপেজলা- সদর িম া, জলা- িম া
জনাব মাঃ আজ ল হােসন
মাতা- রােকয়া বগম
িপতা- মাঃ ল আিমন তা কদার
িচরা (তা কদার বাড়ী),
৪ নং নারায়ন র ইউিনয়ন পিরষদ
ডাকঘর- নািসরেকাট ৩৬১১
উপেজলা- মতলব দি ণ, জলা- চ দ র
জনাব মাঃ আহসান উ াহ
মাতা- আফেরাজা বগম
িপতা- মাঃ িসরাজ-উদ- দৗলা
বাসা: ৫৪, রাড: ১৯, পনগর আ/এ
ডাকঘর- প বী ১২১৬
উপেজলা- িমর র, জলা- ঢাকা
জনাব মাঃ এনা ল কিবর
মাতা- এিমিল আ ার
িপতা- মাঃ ইিলয়াছ
৬৪, পাক এিভিনউ, রমনা স নবািগচা
ঢাকা দি ণ, ওয়াড-২০
ডাকঘর- ঢাকা িজিপও ১০০০
উপেজলা- শাহবাগ, জলা- ঢাকা
জনাব মাঃ সািমউল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ আয়শা খা ন
িপতা- মাঃ খিল র রহমান
আয়শা-খিলল, চৗিবলা কাচাির পাড়া, সল া
ডাকঘর- চৗিবলা বাজার ৬৭৬০
উপেজলা- উ াপাড়া, জলা- িসরাজগ
বগম জয়নব আ ার
মাতা- সােজদা বগম
িপতা- আব ল ওয়া দ
হাি ং নং-১৬৩, দঃ বাগমারা (গ মিত),
২৪ নং ওয়াড
ডাকঘর- কাটবাড়ী ৩৫০৩
উপেজলা- সদর দি ণ, জলা- িম া
বগম ইফরাত আহা দ
মাতা- নাজমা আ ার
িপতা- হােসন আহা দ
৯৭৫/৯৭৭ এমআরিস মাহা দ আলী ক ােসল, লঃ কেণল মা াক
আহা দ সড়ক
উ র বািগচাগ ও, িম া
ডাকঘর- িম া ৩৫০০
উপেজলা- আদশ সদর, জলা- িম া
বগম মশকাত জাহান
মাতা- আয়শা আকতার
িপতা- মিহউি ন আহেমদ
হাি ং-৫৪, গা র (িদঘীরপাড়),
৬ নং ওয়াড
ডাকঘর- িম া ৩৫০০
উপেজলা- আদশ সদর, জলা- িম া
জনাব হা দ আেনায়ার সাদাত
মাতা- িশিরন আকতার
িপতা- হা দ আব স সালাম
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বাছাই কিম র ম
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াথ র নাম ও বতমান কানা

িনজ জলা

১
মাদরাসা ভবন নং-০১, ম নং-৮ (৪থ তলা), আলী র, হাটহাজারী
ডাকঘর- হাটহাজারী ৪৩৩০
উপেজলা- হাটহাজারী, জলা- চ াম
জনাব মাঃ বা িময়া
মাতা- মাছাঃ রােবয়া খা ন
িপতা- মা: এখলাছ িময়া
িপ আই মাড়, নীলফামারী সদর, নীলফামারী
ডাকঘর- নীলফামারী সদর ৫৩০০
উপেজলা- নীলফামারী সদর, জলা- নীলফামারী
বগম ইসরাত জাহান
মাতা- মিজবা জাহান
িপতা- শাহজাহান সরকার
জগত র, ২নং ইউিনয়ন
ডাকঘর- জগত র ৩৫১৭
উপেজলা- িততাস, জলা- িম া
জনাব িবজয় মার দ
মাতা- ত ল রানী দ
িপতা- ত নেরশ চ দ
২২৪, নালী হাউজ, সারদা পােলর মাঠ,
২য় কাি রপাড়, ডাকঘর- িম া ৩৫০০
উপেজলা- আদশ সদর, জলা- িম া
জনাব মাহা দ আলািমন িময়া
মাতা- রিহমা বগম
িপতা- মাহা দ মাতােলব িময়া
কিদম ধ া, জা ক
ডাকঘর- বািনয়ারা ১৯৪৫
উপেজলা- িমজা র, জলা- টাংগাইল
জনাব মাঃ ই ািহম খিলল
মাতা- মাসাঃ রজাহান বগম
িপতা- মাঃ আ র রিহম
জর, ১৪ নং নবী র ( ব)
ডাকঘর- কা ানীগ ৩৫৪২
উপেজলা- রাদনগর, জলা- িম া
জনাব খাকন চ বত
মাতা- শংকরী চ বত
িপতা- অেশাক চ বত
শংকর র, ২ নং গা র (উঃ)
ডাকঘর- গা র ৩৫০০
উপেজলা- আদশ সদর, জলা- িম া
বগম ফােতমা জা াত
মাতা- ফরেদৗিস বগম
িপতা- আ তােহর
১০২২/১ কেলজ পাড়া, ১০নং ওয়াড
ডাকঘর- া ণবািড়য়া ৩৪০০
উপেজলা- া ণবািড়য়া, জলা- া ণবািড়য়া
জনাব ত চ শমা
মাতা- ল ী রানী
িপতা- েরাধ চ শমা
বাসা: ৩৭, াট: ৪এ, সড়ক:৬, ক-িড, িনেকতন, লশান, ডাকঘরলশান ১২১২
উপেজলা- লশান, জলা- ঢাকা
জনাব মাঃ মাক র রহমান ম মদার
মাতা- রহানা বগম
িপতা- মাঃ মাখেল র রহমান ম মদার
রকমাির ার, হামজারবাগ মাড়
৭ নং পি ম ষালশহর
ডাকঘর- আিমন ট িমল ৪২১১
উপেজলা- প চলাইশ, জলা- চ াম
জনাব মাঃ এনা ল হক
মাতা- সািহদা আ ার
Page-4

বাছাই কিম র ম

২

৩

রং র

--

কিম র পািরশ
৪

হীত
িম া

--

হীত
িম া

--

হীত
টাংগাইল

--

হীত
িম া

--

হীত
িম া

--

হীত
া ণবািড়য়া

--

হীত
িসরাজগ

--

হীত
িম া

--

হীত
িম া

--

হীত

িমক নং

37

38

39

40

41

42

43

44

45

াথ র নাম ও বতমান কানা

িনজ জলা

১
িপতা- মাঃ মা ফা জামাল
৯৪/ক (ন ন), মানসী (ডা. মেনায়ারা ি িনক)
রাজবািড় ক া
ডাকঘর- মাঘল িল ৩৫০০
উপেজলা- সদর, জলা- িম া
বগম িবজিয়তা রায়
মাতা- কিবতা রায়
িপতা- িবজয়
রায়
াি ক, ৭১৩, তাল র পি ম পাড়,
১০নং কি রপাড়
ডাকঘর- িম া ৩৫০০
উপেজলা- আদশ সদর, জলা- িম া
বগম মমতাজ বগম
মাতা- নাজমা রহমান
িপতা- িমজা র রহমান
৯১৫/৩ দািতয়ারা, ০৯নং ওয়াড
ডাকঘর- া ণবািড়য়া
উপেজলা- া ণবািড়য়া সদর, জলা- া ণবািড়য়া
জনাব মাঃ আিশক সরকার িলফাত
মাতা- মাছাঃ ৎফা বগম
িপতা- মাঃ ওসমান গিন সরকার
ব ানশন, ি তীয় তলা,
চৗ রী পাড়া, শর র
ডাকঘর- শর র ৫৮৪০
উপেজলা- শর র, জলা- ব ড়া
জনাব মাঃ মা দ রানা
মাতা- মাছাঃ মেনায়ারা বগম
িপতা- ত দাদ আলী ম ল
এমআইএস , িবআইিডিস রাড, পি ম িলয়া, েয়ট/২৫
ডাকঘর- গাজী র সদর ১৭০০
উপেজলা- গাজী র সদর, জলা- গাজী র
জনাব মাঃ ফয়সাল হক
মাতা- িমেসস ল ম আরা বগম
িপতা- মাঃ জিহ ল হক
ছাট লা পােটায়াির বাড়ী, ১০ নং লইন
ডাকঘর- ছাট শিরফ র ৩৫৭৩
উপেজলা- সদর দি ণ, জলা- িম া
বগম মাসাঃ সািবনা ইয়াসিমন
মাতা- রিজয়া বগম
িপতা- মাঃ আ ল আউয়াল
বাড়াই র (মা ার বাড়ী),
৫নং প চ বী ইউিনয়ন পিরষদ
ডাকঘর- শাহ র দরগা শরীফ ৩৫০০
উপেজলা- আদশ সদর, জলা- িম া
বগম উে ছালমা
মাতা- নাজমা বগম
িপতা- ক এম আব ল মা ান
অিডটর মা ান সােহেবর বাড়ী,
িনি
র (উ র), গা র (উ র) ইউিনয়ন
ডাকঘর- িম া ক া ন া ৩৫০১
উপেজলা- আদশ সদর, জলা- িম া
বগম তাহিসনা আ ার
মাতা- পয়ারা বগম
িপতা- আব ল মাতােলব ম মদার
দি ণ র ল র ( িলপাড়া), ১৯নং ওয়াড
ডাকঘর- রাজা পাড়া ৩৫০০
উপেজলা- সদর দি ণ, জলা- িম া
জনাব মন ম মদার
মাতা- শাভা ম মদার
িপতা- িবমল
ম মদার

বাছাই কিম র ম

২

৩

িম া

--

কিম র পািরশ
৪

হীত
া ণবািড়য়া

--

হীত
িদনাজ র

--

হীত
পাবনা

--

হীত
িম া

--

হীত
িম া

--

হীত
িম া

--

হীত
িম া

--

হীত
বােগরহাট
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--

হীত

িমক নং

46

47

48

49

50

51

52

53

54

াথ র নাম ও বতমান কানা

িনজ জলা

১
যে : সমীরন ম মদার, িব-২/৪, ঢাকা িশ ােবাড াফ কায়াটাস, আনসার
কা
ডাকঘর- িমর র ৯৩৪০
উপেজলা- িমর র, জলা- ঢাকা
জনাব
চ রায়
মাতা- জ াৎ া রানী রায়
িপতামার রায়
নাহার িভলা, বাড়ী #১১৪, দবীিশং পাড়া
ডাকঘর- কাজলা ৬২০৪
উপেজলা- বায়ািলয়া সদর, জলা- রাজশাহী
জনাব মাহা দ আলী আ াস
মাতা- রওশন আরা বগম
িপতা- মাঃ আলী আ াফ
মাঃ আ কাউছার (িলটন), বাড়ী নং-৩৬৫, রাড নং-২৭ ( রােনা)
ধানমি , ঢাকা-১২০৯
ডাকঘর- ধানমি ১২০৯
উপেজলা- ধানমি , জলা- ঢাকা
জনাব মাঃ সাহা র রহমান
মাতা- মাসাঃ িন ফা আ ার
িপতা- মাঃ আ ল হােসন
দাঘর বপারী বাড়ী, ২২ নং মাহা দ র পি ম ইউিনয়ন, ২নং ওয়াড
ডাকঘর- বরেকাটা ৩৫১৭
উপেজলা- দাউদকাি , জলা- িম া
জনাব মাঃ আব াহ সােলহ
মাতা- রােকয়া বগম
িপতা- মাঃ সালামত উ াহ
াম: আ া
ডাকঘর- আ া বাজার ৩৫৬০
উপেজলা- ব ড়া, জলা- িম া
জনাব মাঃ রিবউল আলম েবল
মাতা- জাসনা বগম
িপতা- মাঃ সিলম িময়া
অিহদ িভলা, হাি ং নং- ৫৭১/৩৮১, হযরতপাড়া, ১৮নং ওয়াড
ডাকঘর- িম া ৩৫০০
উপেজলা- আদশ সদর, জলা- িম া
জনাব মাঃ মিহউি ন নাজ ল
মাতা- নািছমা বগম
িপতা- মাঃ মািম ল ইসলাম
িশম র, ৪নং আমড়াতলী
ডাকঘর- ডশম র ৩৫০০
উপেজলা- আদশ সদর, জলা- িম া
জনাব ত মার পাল
মাতা- ল রানী পাল
িপতা- লাল পাল
েরখা ভবন, ৪২৩/ক, বা রতলা,
১০নং িম া পৗরসভা
ডাকঘর- িম া ৩৫০০
উপেজলা- িম া সদর, জলা- িম া
জনাব মাঃ মা ন কিবর
মাতা- মাছাঃ খােলদা বগম
িপতা- মাঃ আ ল মা ান
নােটার প ী িব ৎ সিমিত-২,
বনপাড়া, ৮নং ওয়াড
ডাকঘর- হা য়া ৬৪৩২
উপেজলা- বড়াই াম, জলা- নােটার
জনাব মাঃ রােশ ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ ববী আরা
িপতা- মাঃ বজ র রিশদ
ব ন , বাসা-০২, ক-িড, সকশন-০২, িমর র
ডাকঘর- িমর র ১২১৬

২

৩

লালমিনরহাট

--
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বাছাই কিম র ম

কিম র পািরশ
৪

হীত
িম া

--

হীত
িম া

--

হীত
িম া

--

হীত
িম া

--

হীত
িম া

--

হীত
িম া

--

হীত
টাংগাইল

--

হীত
জয় রহাট

--

হীত

িমক নং

55

56

57

াথ র নাম ও বতমান কানা

িনজ জলা

১
উপেজলা- িমর র, জলা- ঢাকা
িবএম ফাহিমদ জ র ভ
মাতা- ফরেদৗসী বগম
িপতা- মাঃ জ ল ইসলাম
বাড়ী-১৮, রাড-১৫, পনগর আ/এ, িমর র
ডাকঘর- িমর র ১২১৬
উপেজলা- পনগর, জলা- ঢাকা

বাছাই কিম র ম

২

৩

িঝনাইদহ

--

কিম র পািরশ
৪

হীত

জনাব মাঃ িমজা র রহমান
মাতা- মাছাঃ মমতা বগম
িপতা- মাঃ আিজ র রহমান
মিশউর রহমান িড ী কেলজ রাড, নীলফামারী, ব খাপাড়া (ব
০৯নং ওয়াড, নীলফামারী পৗরসভা
ডাকঘর- নীলফামারী ৫৩০০
উপেজলা- নীলফামারী সদর, জলা- নীলফামারী

নীলফামারী

--

রা),

জনাব সায়াইব আহে দ
মাতা- মমতা বগম
িপতা- আলতা র রহমান
িস-১৩, ক-ই, কাজী নজ ল ইসলাম রাড, মাহা দ র, ঢাকা
ডাকঘরউপেজলা- ..............., জলা- ঢাকা

হীত

ন েকানা

--

হীত

Page-7

বাংলােদশ প ী উ য়ন একােডিম
কাটবাড়ী, িম া

‘সহকারী পিরচালক (এ ািনেমল হাজেবি )’ পেদ আেবদনকারীেদর নােমর তািলকা ( রাল নং- ৫৮-৮৮, ৩১
জন)
িমক নং

58

59

60

61

62

63

64

65

66

াথ র নাম ও বতমান কানা

িনজ জলা

১
জনাব মাঃ রিক ল হাসান
মাতা- মাছাঃ সিলনা খা ন
িপতা- মাঃ জ ল ইসলাম
বািড় নং-৪৩৬, সয়াধানগড়া (ম পাড়া)
ডাকঘর- িসরাজগ ৬৭০০
উপেজলা- িসরাজগ , জলা- িসরাজগ
বগম মাছাঃ সরাত জামান বিব
মাতা- মাছাঃ নাহার লতানা
িপতা- মাঃ খােয় ামান
ঝােলাপাড়া, আম ল
ডাকঘর- ডমাজানী ৫৮০১
উপেজলা- শাহাজাহান র, জলা- ব ড়া
জনাব মাঃ হােসন আলী
মাতা- মাছাঃ জািমরন নসা
িপতা- মাঃ নসীব উ ীন
৪৭/৩ (গ), পি ম রাজাবাজার, ইি রা রাড
ডাকঘর- ইি রা রাড
উপেজলা- জগাও, জলা- ঢাকা উ র
জনাব দবাশীষ সরকার
মাতা- আ না রানী সরকার
িপতা- রাসিবহারী সরকার
ম নং-৩৪৭/ক, ব ব শখ িজব হল, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়,
২১নং ওয়াড
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ
জনাব শাহিরয়ার আল মাহ দ
মাতা- শািহনা ইয়াসিমন
িপতা- মাঃ আলতাফ হােসন
ম নং-৪১০/এ, হােসন শহীদ সাহরাওয়াদ হল, বাংলােদশ িষ
িব িব ালয়,
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ
জনাব মাঃ মাজহা ল ইসলাম
মাতা- সয়দা আশরা ে ছা
িপতা- মাঃ মাসেলহ উি ন
৩০০ ব নাখালপাড়া, ২৫নং ওয়াড
ডাকঘর- তজগ ও ১২১৫
উপেজলা- তজাগ ও, জলা- ঢাকা
জনাব মীর আশরা ল হক
মাতা- খােত ন নছা
িপতা- আফতাব উি ন আহেমদ
যে - আফতাব উি ন আহেমদ, ধারী র, জারইতলা
ডাকঘর- জারইতলা ২৩৩১
উপেজলা- িনকলী, জলা- িকেশারগ
বগম মাছাঃ লিতফা ইয়াসিমন কিম
মাতা- মাছাঃ িমিন বগম
িপতা- মাঃ আ ল স সরকার
৩০৪/ক, শখ ফিজলা নেনছা িজব হল, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
ডাকঘর- িষ িব িব ালয় চ র ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ
জনাব এ.িব.এম. কাউছার আহেমদ
মাতা- রােকয়া বগম
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২
িসরাজগ

বাছাই কিম র ম
৯
--

কিম র পািরশ
১০

হীত
ব ড়া

--

হীত
জামাল র

--

হীত
ন েকানা

--

হীত
িসরাজগ

--

হীত
গাজী র

--

হীত
িকেশারগ

--

হীত
গাইবা া

--

হীত
িম া

--

হীত

িমক নং

67

68

69

70

71

72

73

74

াথ র নাম ও বতমান কানা

িনজ জলা

১
িপতা- কিফল উি ন আহেমদ
জলা ি ম জনন ক , রামমালা,
টমছম ীজ, ২২নং ওয়াড
ডাকঘর- রামমালা ৩৫০০
উপেজলা- আদশ সদর, জলা- িম া
জনাব মাঃ শা জাহান আলী
মাতা- মাছাঃ সােলহা বগম
িপতা- মাঃ আ বকর িসি ক
৩১৮/খ, ফজ ল হক হল
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ
জনাব মাঃ শির ল ইসলাম
মাতা- মাছাঃ েলখা খা ন
িপতা- মাঃ মাসেলম উি ন
ম নং-৩২৮/িড, শহীদ নাজ ল আহসান হল, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়,
২১নং ওয়াড
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ
জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন
মাতা- মাছাঃ আেনায়ারা বগম
িপতা- মাঃ আ ল কােদর
৩৪১/ক, ব ব শখ িজব হল,
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
ডাকঘর- িষ িব িব ালয় চ র ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ
জনাব মাঃ মাহ র রহমান
মাতা- মাছাঃ শফালী খা ন
িপতা- মাঃ কসমত আলী
মাড়ল বাড়ী, এলা ী
ডাকঘর- এলা ী ৭৩৩০
উপেজলা- কাটচ দ র, জলা- িঝনাইদহ
জনাব মাঃ মাক ল ইসলাম নািহদ
মাতা- নাছিরন বগম
িপতা- মাঃ শাহজাহান আলী
াট নং-৩এ, ১৮৬/১, তজ নীপাড়া
ডাকঘর- তজগ ও ১২১৫
উপেজলা- তজগ ও, জলা- ঢাকা
বগম না িব াস
মাতাা রানী িব াস
িপতা- রেম নাথ িব াস
য না ভবন, ত তী পাড়া, ৪নং ওয়াড,
মা রা পৗরসভা
ডাকঘর- মা রা ৭৬০০
উপেজলা- মা রা সদর, জলা- মা রা

বাছাই কিম র ম

২

৯

িড় াম

--

কিম র পািরশ
১০

হীত
পাবনা

--

হীত
গাইবা া

--

হীত
িঝনাইদহ

--

হীত
জামাল র

--

হীত
রাজবািড়

--

হীত

বগম মাছাঃ জা া ল ফরেদৗস
মাতা- আেয়শা খা ন
িপতা- মাঃ িমজা র রহমান
বাসা নং-১৬, খটখ য়া রাড, ধাপ মিডেকল পাকার মাথা, ৪নং ওয়াড
ডাকঘর- খটখ য়া ৫৪০০
উপেজলা- সদর, জলা- রং র

রং র

জনাব মাঃ রজওয়া ল হাবীব
মাতা- মাছাঃ আিনছা খা ন
িপতা- মাঃ মাসেফ র রহমান
ক নং-৪৫৯/ক, ব ব শখ িজব হল
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২

রং র

--

হীত
--

হীত
Page-9

িমক নং

75

76

77

78

79

80

81

82

83

াথ র নাম ও বতমান কানা

িনজ জলা

১
উপেজলা- সদর, জলা- ময়মনিসংহ
জনাব টন কর
মাতা- িরতা রানী কর
িপতা- রামান কর
রসরাজ কেরর বািড়, আজিকতলা, জয়নগর
ডাকঘর- জয়নগর ১৬৩০
উপেজলা- িশব র, জলা- নরিসংদী
জনাব মাঃ জাহা ীর আলম
মাতা- জােহরা খা ন
িপতা- মাঃ আ ল মাতািলব
২২৫/গ, আশরা ল হক হল,
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ
জনাব রজাউল কিরম
মাতা- রেহনা আ ার
িপতা- সকা র আলী
৩০২/ক, আশরা ল হক হল,
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ
জনাব মাঃ মা র রহমান
মাতা- মাছাঃ নাজমা বগম
িপতা- মাঃ হলাল উি ন
ম নং-২১৬/খ, ফজ ল হক হল,
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ
জনাব মাঃ শািহ র রহমান
মাতা- মাছাঃ মেহ নেনছা বগম
িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলাম
রশাল, ৩নং শাখাহার
ডাকঘর- শহরগিছ ৫৭৪০
উপেজলা- গািব গ , জলা- গাইবা া
বগম স রায়
মাতা- অিমতা রায়
িপতা- দয়াল চ রায়
ম নং-৩০৫/গ, বগম রােকয়া হল
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ২১নং ওয়াড
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ
জনাব মাঃ রািক ল হাসান
মাতা- মাছাঃ রশমা বওয়া
িপতা- ইবেন ছােলক
৩৫৭/ক, ব ব শখ িজব হল,
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ
জনাব েয়ল রানা
মাতা- রািবয়া খা ন
িপতা- িসরাজ উ ীন
ম নং-৩৩২/ঘ, আশরা ল হক হল,
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ২১নং ওয়াড
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ
বগম মাছাঃ জািকয়া লতানা
মাতা- মাসাঃ ফােতমা বগম
িপতা- মাঃ আ ল জিলল িময়া
দিড়পাড়া (ভ পাড়া), গাড়ীদহ/ ওয়াড নং-০১
ডাকঘর- পল ী উ য়ন একােডমী ৫৮৪২

বাছাই কিম র ম

২

৯

নরিসংদী

--

কিম র পািরশ
১০

হীত
ময়মনিসংহ

--

হীত
ময়মনিসংহ

--

হীত
ময়মনিসংহ

--

হীত
গাইবা া

--

হীত
ময়মনিসংহ

--

হীত
ব ড়া

--

হীত
নরিসংদী

--

হীত
ব ড়া

--

হীত
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িমক নং

84

85

86

87

88

াথ র নাম ও বতমান কানা

িনজ জলা

১
উপেজলা- শর র, জলা- ব ড়া
জনাব মাঃ একরা ল হক
মাতা- মাছাঃ আেনায়ারা বগম
িপতা- মাঃ লাকমান হািকম
৪২৮/িড, শহীদ নাজ ল আহসান হল,
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ
জনাব আল-আিমন হাসাইন
মাতা- আ মেনায়ারা
িপতা- আফজাল হাসাইন
৪২৮/িড, শহীদ নাজ ল আহসান হল,
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ

বাছাই কিম র ম

২

৯

জয় রহাট

--

কিম র পািরশ
১০

হীত
জয় রহাট

--

হীত

জনাব আিন ল ইসলাম
মাতা- রােবয়া খা ন
িপতা- হািব াহ
পি ম-২৮, শহীদ জামাল হােসন হল
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ

নরিসংদী

জনাব মাঃ েরআলম িসি ক
মাতা- মাছাঃ রজাহান বগম
িপতা- মাঃ শাহজাহান আলী
৩৫৩/ক, ব ব শখ িজব হল,
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ

ব ড়া

বগম জা া ল বারী
মাতা- লতানা বারী
িপতা- মাঃ আ ল বারী
ম নং-৪০৪/খ, শখ ফিজলা ে ছা হল
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ২১নং ওয়াড
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর
জলা- ময়মনিসংহ

টাংগাইল

--

হীত

--

হীত

হীত
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িমক নং

89

90

91

92

93

94

95

96

াথ র নাম ও বতমান কানা

িনজ জলা

১

২
নওগ

জনাব মাঃ সােহল রানা িম
মাতা- মাসাঃ মিরয়ম িবিব
িপতা- মাঃ ৎফর রহমান
িচ রী, আইহাই
ডাকঘর- গালাপ র ৬৫৬০
উপেজলা- সাপাহার, জলা- নওগ
বগম মাছাঃ আসমা খা ন
মাতা- মাছাঃ ি জা বগম
িপতা- মাঃ আজগর আলী
সাত খামার, ১১ নং মিরচা
ডাকঘর- সাত খামার ৫২২০
উপেজলা- বীরগ , জলা- িদনাজ র

বাছাই কিম র ম
৯
--

কিম র পািরশ
১০

হীত
িদনাজ র

--

হীত

জনাব মাঃ মেহদী হাসান
মাতা- আেমনা আ ার
িপতা- মাঃ গালাম কােদর বা ল
এটলাস হানাভী (IB) বািড়-(৮-১০), ক-এ, রাড নং-০৫, কােদরাবাদ
হাউিজং, কাটা র
ডাকঘর- মাহা দ র ১২০৭
উপেজলা- মাহা দ র, জলা- ঢাকা

ফনী

জনাব মাঃ আ স সাবহান
মাতা- শাম নাহার
িপতা- মাঃ এজা ল
৩১৬/িব, আল- ব নী হল,
জাহা ীরনগর িব িব ালয়
ডাকঘর- জাহা ীরনগর িব িব ালয় ১৩৪২
উপেজলা-সাভার, জলা- ঢাকা
বগম আফেরাজা আ ার
মাতা- আেলয়া বগম
িপতা- মাঃ হা র রশীদ
যে : মাঃ হা র রশীদ, ভাষক, পিরসং ান িবভাগ, বা ারাম র
কেলজ, বা ারাম র, িব-বািড়য়া
ডাকঘর- বা ারাম র ৩৪২০
উপেজলা- বা ারাম র, জলা- িব-বািড়য়া

নওগ

জনাব মাঃ আব ল খােলক
মাতা- মাছাঃ খােলদা বগম
িপতা- মাঃ িসরা ল ইসলাম
বাসা নং: ক নং-৩৫২, ফজ ল হক সিলম হল, ঢাকা িব িব ালয়,
ঢাকা-১০০০
ডাকঘর- িজিপও ১০০০
উপেজলা- রমনা, জলা- ঢাকা
জনাব মাঃ আিম ল হক
মাতা- জাহানারা বগম
িপতা- মাঃ গালাম মাস ফা
১২৬/১, ি তীয় তলা, ীন রাড ( মাস ফা রাড), তজগ
ডাকঘর- তজগ ১২১৫
উপেজলা- তজগ , জলা- ঢাকা
জনাব মাঃ শামীম আকতার
মাতা- ছিকনা িবিব
িপতা- মাঃ লাকমান আলী
৩১৩, জয় র িপর র, খা র
ডাকঘর- খা র ৬৫৩০
উপেজলা- মহােদব র, জলা- নওগ

--

হীত

--

হীত
িব-বািড়য়া

--

হীত

ব ড়া

--

হীত
বিরশাল

--

হীত
নওগ

--

হীত
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িমক নং

97

98

99

100

101

102

103

104

105

াথ র নাম ও বতমান কানা

িনজ জলা

১
জনাব মিশউর রহমান গাজী
মাতা- িপয়ারা বগম
িপতা- আ স সা হান গাজী
ম নং-১৩৬, ফজ ল হক সিলম হল,
ঢাকা িব িব ালয়
ডাকঘর- কাজন হল ১০০০
উপেজলা- রমনা, জলা- ঢাকা
জনাব এ. জ. এম. মা দ খান
মাতা- সােলহা বগম
িপতা- মাঃ মাসেলহ উি ন খান
ভাের া, ৯ নং ভাের া দি ণ ইউিনয়ন
ডাকঘর- ভাের া ৩৫৩১
উপেজলা- িড়চং, জলা- িম া

২
িপেরাজ র

বাছাই কিম র ম
৯
--

কিম র পািরশ
১০

হীত
িম া

--

হীত

জনাব হাসা ল মােশদ ফািহম
মাতা- িদল আফেরাজা
িপতা- মাহ ল আলম তােহর
৩/এন, আিজজ কা-অপাের ভ হাউিজং কমে , শাহবাগ, ২১ নং ওয়াড
ডাকঘর- ঢাকা িজিপও ১০০০
উপেজলা- ঢাকা দি ণ িস কেপােরশন, জলা- ঢাকা
জনাব মাঃ হলাল উি ন
মাতা- মাছাঃ নেহরা বগম
িপতা- মাঃ তারাব আলী
তারাব আলীর বাড়ী, জানঘর দঃ, জানঘর ৯৯, ৪নং ব ধইর ব
ইউিনয়ন
ডাকঘর- কারবান র ৩৪৬১
উপেজলা- রাদনগর, জলা- িম া

িম া

জনাব মাঃ মাঈন উি ন
মাতা- মেনায়ারা বগম
িপতা- মাঃ আঃ বািরক
শরীফ র (ম মপাড়া), শরীফ র,
৫নং প চ বী ইউিনয়ন
ডাকঘর- বামইল ৩৫০০
উপেজলা- আদশ সদর, জলা- িম া

িম া

--

হীত
িম া

--

হীত

--

হীত

বগম নাসিরন িলিপ
মাতা- তাসিম াহার
িপতা- মাঃ মায়াে ম হােসন
৮৮, ক-িব, উ র আিজব র
ডাকঘর- িসি রগ ১৪৩০
উপেজলা- িসি রগ , জলা- নারায়নগ
জনাব মাঃ মাশােরফ হােসন ঁঞা
মাতা- হাসেনয়ারা বগম
িপতা- মাঃ ননবী ঞ
ঁ া
৫ম তলা এ২, দয় ভবন, ৮নং রাড, শাহ গবী াহ হাউিজং সাসাই ,
উ র লালখান
ডাকঘর- জািকর হােসন রাড ৪২২৫
উপেজলা- লশী, জলা- চ াম
জনাব মাঃ শািকল আহেমদ
মাতা- রািবয়া বগম
িপতা- মাঃ শাম ল হক
মচমইল, েভাডা া
ডাকঘর- মচমইল ৬২৫০
উপেজলা- বাগমারা, জলা- রাজশাহী

নারায়নগ

--

হীত
নায়াখালী

--

হীত

রাজশাহী

--

হীত

জনাব আিনছ মাহ দ

িম া
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--

হীত

িমক নং

াথ র নাম ও বতমান কানা

িনজ জলা

১
মাতা- হােফজা বগম
িপতা- মাঃ আ ল কােশম ফজ ল হক
রিহম র, ৩নং উ র খাসবাস
ডাকঘর- খাসবাস ৩৫১০
উপেজলা- ব ড়া, জলা- িম া

106

107

108

109

110

111

112

113

বগম তাসিমনা নাসিরন
মাতা- মারেশদা আ ার
িপতা- মাঃ সিলম রজা
যে : মা ন কাইসার, সহকারী অ াপক, পিরসং ান িবভাগ, িম া
িব িব ালয়
ডাকঘর- িম া িব িব ালয় ৩৫০৬
উপেজলা- সদর দি ণ, জলা- িম া
বগম ইসরাত জাহান িশ
মাতা- নাজ ন নাহার
িপতা- মাঃ িসরা ল ইসলাম
৩৪৭/১, রাড-০৬, ব কাজী পাড়া
ডাকঘর- িমর র ১২১৬
উপেজলা- কাফ ল, জলা- ঢাকা
বগম তাসিলমা লতানা
মাতা- শাহীন জাহা ীর
িপতা- মাঃ জাহা ীর হােসন ইঁ য়া
৬০, উ র বাগমারা, ২৪নং ওয়াড
ডাকঘর- কাটবাড়ী ৩৫০৩
উপেজলা- সদর দি ণ, জলা- িম া

বাছাই কিম র ম

২

৯

িকেশারগ

--

কিম র পািরশ
১০

হীত

ল ী র

--

হীত
িম া

--

হীত

জনাব মাঃ মাহ ল হাসান মা ন
মাতা- রািশদা খা ন
িপতা- মাঃ ছিফর উি ন
িব/১, বিধত প বী, িমর র
ডাকঘর- িমর র ১২১৬
উপেজলা- িমর র, জলা- ঢাকা

ময়মনিসংহ

জনাব মাঃ মাজহা ল ইসলাম
মাতা- মেনায়ারা বগম
িপতা- মাঃ আেবদ আলী
ন ীবাড়ী, ৫নং বাশা
ডাকঘর- াগাছা ২২১০
উপেজলা- াগাছা, জলা- ময়মনিসংহ

ময়মনিসংহ

--

হীত
--

হীত

জনাব মাঃ আ াহ আল বােয়র িব াস
মাতা- মাসাঃ জা া ন নছা
িপতা- মাঃ মা ন িব াস
বাসা ন র-৪৩/১, সড়ক ন র-১১, ক ান র
ডাকঘর- িমর র ১২০৭
উপেজলা- িমর র, জলা- ঢাকা

ঢাকা

জনাব মাহা দ মঈন উি ন
মাতা- মাছা ৎ ন নাহার বগম
িপতা- আ ল কােশম
যে : মাঃ ল আফসার, ড
ােনজার, অিডট িডপাটেম , ৭ম
তলা, িততাস াস া িমশন এ িডি িবউশন কাং িল:, ১০৫ কাজী
নজ ল ইসলাম এিভিনউ, কাওরান বাজার, ঢাকা
ডাকঘর- কাওরান বাজার ১২১৫
উপেজলা- তজগাও, জলা- ঢাকা
জনাব মাঃ িমজা র রহমান
মাতা- মাহ জা বগম
িপতা- মাঃ আব র রিশদ
৯১/এ, দিব ার গামতী আবািসক এলাকা, দিব ার পৗরসভা, ওয়াড নং০৫

িম া

--

হীত
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--

হীত

িম া

--

হীত

িমক নং

াথ র নাম ও বতমান কানা

িনজ জলা

বাছাই কিম র ম

১

২

৯

চদ র

--

কিম র পািরশ
১০

ডাকঘর- দিব ার ৩৫৩০
উপেজলা- দিব ার, জলা- িম া

114

115

116

117

118

119

120

121

122

জনাব মাঃ লতান আরিপন
মাতা- মাহেছনা আ ার
িপতা- আব র রিহম
িময়ািজ বািড়, দবী র, মেহর উ র ইউিনয়ন, ওয়াড নং-০১
ডাকঘর- কািলয়াপাড়া ৩৬২০
উপেজলা- শা ািস , জলা- চ দ র

হীত

জনাব মাঃ মহিসন
মাতা- মাসাঃ ল ম আ ার
িপতা- মাঃ শাহ আলম
বাড়ী-১২৮/৬এ, িনেকতন বাজার, ঢাকা
ডাকঘর- ১২১২
উপেজলা, জলা- ঢাকা

িম া

জনাব মাঃ শাখাওয়াত হােসন
মাতা- জাহানারা বগম
িপতা- মাঃ আ ল কিরম
ডা ার বাড়ী, মাহা দ র, গািব র ইউঃ
ডাকঘর- গাজী ড়া ৩৫৭০
উপেজলা- লাকসাম, জলা- িম া

িম া

--

হীত
--

হীত

জনাব মাঃ আলাউি ন
মাতা- আি য়া খা ন
িপতা- মাঃ রাজা িময়া
শােহর বা আইিডয়াল ল এ কেলজ, ফলকা িড়, ৯নং দি ণ শীল িড়
ডাকঘর- আমড়াতলী ৩৫০০
উপেজলা- ব ড়া, জলা- িম া
বগম িলজা বসাক
মাতা- িশউলী রানী বসাক
িপতা- জয় মার বসাক
গয়াবা া, তােলাড়া
ডাকঘর- তােলাড়া ৫৮৮১
উপেজলা- পচ িচয়া, জলা- ব ড়া
জনাব এস. এম.
ামান
মাতা- মাসাঃ নািসমা খা ন
িপতা- মাঃ িমজা র রহমান
৬৭, নওয়াপাড়া, দাহা লা, ওয়াড নং-০৮
ডাকঘর- বহরম র ৭৪৭০
উপেজলা- বাঘারপাড়া, জলা- যেশার
জনাব মাঃ সািববর হােসন ঁইয়া
মাতা- িলিল বগম
িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন ইঁ য়া
াদাস িভলা, লারগাও, আখািলয়া
ডাকঘর- শাহজালাল িব ান ও ি িব িব ালয়,
উপেজলা- িসেলট সদর, জলা- িসেলট
জনাব মাঃ মাহ ল হাসান
মাতা- লায়লা আ মান বা
িপতা- মাঃ মাশারফ হােসন
উ র বা খ , ২২ নংওয়াড
ডাকঘর- বা খ ৫৪০০
উপেজলা- সদর, জলা- রং র
জনাব নয়ন চ আচা
মাতা- া রানী আচা
িপতা- চ ন চ আচা
ঠা র বাড়ী, হাসর, ৫নং মাহা দ র ইউিপ ডাকঘর- কািলরহাট ৩৮৪৫
উপেজলা- চাটিখল, জলা- নায়াখালী
Page-15

া ণবাড়ীয়া

--

হীত
ব ড়া

--

হীত
যেশার

--

হীত
িকেশারগ

--

হীত
রং র

--

হীত
নায়াখালী

--

হীত

িমক নং

123

124

125

126

127

128

129

130

131

াথ র নাম ও বতমান কানা

িনজ জলা

১
জনাব ল আলম
মাতা- সািহনা বগম
িপতা- লতান আহ দ
ভালার বািড়, বড় উ র হাওলা
ডাকঘর- উ র হাওলা ৩৫৭০
উপেজলা- মেনাহরগ , জলা- িম া
জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন
মাতা- মাসাঃ আফেরাজা খা ন
িপতা- মাঃ আিম ল ইসলাম
াম: মা কাটা
ডাকঘর- গাদাগাড়ী ৬২৯০
উপেজলা- গাদাগাড়ী, জলা- রাজশাহী
জনাব অ পাল
মাতা- গীতা রানী পাল
িপতা- লাল চ পাল
পাল বাড়ী, ষালাকাি , ৬নং ঘালপাশা
ডাকঘর- ঘালপাশা ৩৫৫০
উপেজলা- চৗ াম, জলা- িম া
জনাব মাঃ ফয়সাল আহেমদ
মাতা- ন নাহার
িপতা- মাঃ আ র রব
ক নং-২৫৫, ফজ ল হক সিলম হল,
ঢাকা িব িব ালয়
ডাকঘর- ঢাকা িব িব ালয় ১০০০
উপেজলা- রমনা, জলা- ঢাকা
জনাব মাঃ এমদা র রিশদ
মাতা- : জাহানারা বগম
িপতা- : তাফা ল হােসন
কামাশ র, গায়ালা ইউিনয়ন
ডাকঘর- আলাদী র ৬৫৫০
উপেজলা- সাপাহার, জলা- নওগ

২
িম া

বাছাই কিম র ম
৯
--

কিম র পািরশ
১০

হীত
রাজশাহী

--

হীত
িম া

--

হীত
চদ র

--

হীত
নওগ

--

হীত

জনাব আ কাউছার
মাতা- জােলখা বগম
িপতা- আব ল অিহদ
বাড়ী নং-৩ (৩য় তলা), রাড: এল-৯, সকশন-১০, ক-এ, িমর র, ৩নং
ওয়াড
ডাকঘর- িমর র ১২১৬
উপেজলা- িমর র, জলা- ঢাকা

া ণবািড়য়া

জনাব মাঃ মা র রিশদ
মাতা- মােমনা বগম
িপতা- মাঃ মিফজ উি ন
বড়ইতলা, গা াইল ইউিনয়ন
ডাকঘর- বড়ইতলা ৬৭১২
উপেজলা- কািজ র, জলা- িসরাজগ

িসরাজগ

--

হীত

--

হীত

জনাব মাঃ আহসান হািবব
মাতা- উিজরন বগম
িপতা- মাঃ সাব ল হক
ল ন র (কলাপাকা), ২নং ওয়াড
ডাকঘর- িশহারা বাজার ৬৫৬১
উপেজলা- প ীতলা, জলা- নওগ

নওগ

জনাব মাঃ এমদা ল হক
মাতা- িবলিকছ পারিভন
িপতা- মাঃ খয়বর হােসন
বাসা-১০, িপিডিব কেলািন
ডাকঘর- িপেরাজশাহ
উপেজলা- পাহাড়তলী, জলা- চ াম

মা ড়া

--

হীত
--

হীত
Page-16

িমক নং

132

133

134

135

136

137

138

139

140

াথ র নাম ও বতমান কানা

িনজ জলা

বাছাই কিম র ম

১

২

৯

জনাব সমীর চ শীল
মাতা- কাজল রখা
িপতা- সাধন চ শীল
হািড়েখালা, ৫নং করনখাল ইউিনয়ন
ডাকঘর- ছয়ঘিড়য়া ৩৫১০
উপেজলা- চাি না, জলা- িম া

িম া

--

জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম
মাতা- খািদজা বগম
িপতা- িসরা ল ইসলাম
রিহম ব কারী বাড়ী, মািছম র, ৮নং ধিলয়া
ডাকঘর- বা য়া চৗ হানী ৩৯০০
উপেজলা- ফনী সদর, জলা- ফনী

ফনী

কিম র পািরশ
১০

হীত
--

হীত

জনাব মাঃ আ সােয়ম
মাতা- আেমনা বগম
িপতা- মাঃ রািজ ল ইসলাম
৪১০/এ, মীর মশাররফ হােসন হল,
জাহা ীর নগর িব িব ালয়
ডাকঘর- জাহা ীর নগর িব িব ালয় ১৩৪২
উপেজলা- সাভার, জলা- ঢাকা

চ পাই নবাবগ

--

হীত

জনাব কাওসার আহেমদ য়া
মাতা- মাসাঃ সিলনা আ ার
িপতা- মাঃ শিহ ল হক য়া
য়া বাড়ী, িশকার র, মাকাম ইউিনয়ন
ডাকঘর- িনমসার ৩৫০০
উপেজলা- িড়চং, জলা- িম া

িম া

জনাব মাঃ নাজ ল হাসান িহেমল
মাতা- হাসেন আরা বগম
িপতা- মাঃ জাহা ীর আলম
২০২, ভালানগর, আড়াইওরা, ২নং গা র
ডাকঘর- গা র ৩৫০০
উপেজলা- িম া সদর, জলা- িম া

িম া

--

হীত
--

হীত

জনাব মাঃ আলাউ ীন-আল-আজাদ
মাতা- ফরেদৗসী বগম
িপতা- মাঃ আ ল কালাম আজাদ
৩১৪/িস, ১নং ইউিনয়ন
ডাকঘর- িখলগ ও ১২১৯
উপেজলা- ..........., জলা- ঢাকা
জনাব মাঃ শির ল হক
মাতা- সািহদা আ ার
িপতা- মাঃ সাই ল হক
বািড়#৪৪/১, াট#৬(A)(৭ম তলা),
মাকান জিহ ল হক মি ল, হাজী আ ল হাই রাড, িজগাতলা
ডাকঘর- িজগাতলা ১২০৯
উপেজলা- হাজারীবাগ, জলা- ঢাকা
জনাব মাঃ শাহিরয়ার রজা
মাতা- মাসাঃ িরিজয়া হক
িপতা- মাঃ শাম ল হক
৩০১/২, সনপাড়া পবতা
ডাকঘর- িমর র ১২১৬
উপেজলা- িমর র, জলা- ঢাকা
জনাব মাঃ আল আমীন
মাতা- শাম ন নাহার
িপতা- মাঃ আব ল আিজজ
ধািনয়া বািড়, আকািনয়া,

গাইবা া

--

হীত
নায়াখালী

--

হীত
যেশার

--

হীত
চদ র

--

হীত
Page-17
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িনজ জলা

১
৭নং ক য়া দি ণ ইউিনয়ন
ডাকঘর- িনি
র ৩৬৩০
উপেজলা- ক য়া, জলা- চ দ র
জনাব মাঃ মিতউল ইসলাম
মাতা- বগম গােল র
িপতা- মাঃ মাফা ল হােসন
০৫৫, পিত র মা ার পাড়া, মিহমাগ
ডাকঘর- মিহমাগ ৫৭৪১
উপেজলা- গািব গ , জলা- গাইবা া

বাছাই কিম র ম

২

৯

গাইবা া

--

কিম র পািরশ
১০

হীত

Page-18
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িনজ জলা

বাছাই কিম র ম

১

২

৯

জনাব মাহাঃ মাসিফ র রহমান
মাতা- মাসাঃ মিরয়ম বগম
িপতা- মাহাঃ সতাউর রহমান
৩৪৩/িড ফজ ল হক হল,
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ
সয়দ নাজ ল হােসন
মাতা- মাছাঃ রনাহার বগম
িপতা- সয়দ আলী সরকার
৩৪৩/িড ফজ ল হক হল,
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ
জনাব মাঃ শািকল ম ল
মাতা- মাছাঃ সােজদা বগম
িপতা- মাঃ ব ল ম ল
২৩৫/িড, হােসন শহীদ সাহরাওয়াদ হল,
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ
জনাব ইম ল কােয়স িমজা িকরণ
মাতা- মাছা. মােলকা বগম
িপতা- মা. ম আলী
১/১, হক গােডন, াট ন র: 3-G,
িরং রাড, ামলী
ডাকঘর- আদাবর ১২০৭
উপেজলা- আদাবর, জলা- ঢাকা
জনাব তানভীর আহেমদ
মাতা- শাহীনা পারভীন
িপতা- মাঃ নিহর উি ন
ম নং-৪১৮/িব, হােসন শহীদ সাহরাওয়াদ হল, বাংলােদশ িষ
িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ

চ পাই নবাবগ

--

জনাব আ.ন.ম. আির র রহমান
মাতা- িমেসস নািগস আ ার
িপতা- ত মাঃ আতাউর রহমান
ম নং-৩০৬/এ, হােসন শহীদ সাহরাওয়াদ হল, বাংলােদশ িষ
িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ

া ণবািড়য়া

জনাব মাঃ আ ল কােদর
মাতা- িশয়ারা খা ন
িপতা- মাঃ আ ল খােলক
২৪১/৬, মাহা দীয়া হাউিজং িলিমেটড, ৩৩নং ওয়াড
ডাকঘর- মাহা দ র ১২০৭
উপেজলা- মাহা দ র, জলা- ঢাকা

িদনাজ র

কিম র পািরশ

১০

হীত
িড় াম

--

হীত
রং র

--

হীত
লালমিনরহাট

--

হীত
রাজশাহী

--

হীত

--

হীত
--

হীত
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িনজ জলা

১

২

৯

িড় াম

--

জনাব মাঃ মা ু ল হাসান
মাতা- মা ুদা খা ন
িপতা- মাঃ আ ল কিরম
ম নং- ২৪১/ঙ, আশরা ল হক হল, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ
জনাব মাঃ গালাম র ল
মাতা- কিহ র বগম
িপতা- মাঃ আ ল গ র ম ল
চ চৈকড়
ডাকঘর- চ চৈকড় ৬৪৪০
উপেজলা- দাস র, জলা- নােটার
জনাব মাঃ রােছল আহেমদ
মাতা- মাছাঃ মিরনা বগম
িপতা- মাঃ আলাউি ন মা া
কালাই ঘান খ পাড়া, কালাই
ডাকঘর- কালাই রাজবাঢী ৫৮৭০
উপেজলা- কাহা , জলা- ব ড়া

বাছাই কিম র ম

কিম র পািরশ

১০

হীত
নােটার

--

হীত
ব ড়া

--

হীত

বগম মিনরা খা ন
মাতা- শাম ন নাহার
িপতা- ত মিফ র রহমান
যে আ ল কােদর, উপ-সহকারী িষ কমকতা, উপ-পিরচালেকর কাযালয়,
মািনকগ
ডাকঘর- মািনকগ ১৮০০
উপেজলা- মািনকগ সদর, জলা- মািনকগ

লাল মিনরহাট

--

হীত

জনাব মাঃ আতাউর রহমান
মাতা- মাছাঃ আিছয়া বগম
িপতা- মাঃ আ স সা ার
৩৩৬/িড, ফজ ল হক হল,
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ

িদনাজ র

জনাব মাঃ শাদ মািনক
মাতা- মােমনা লতানা
িপতা- মাঃ ফজ ল হক
৩৩২/এফ, শাহজালাল হল,
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ
জনাব ণব পাল
মাতা- ঝনা পাল
িপতা- িবনয় ষন পাল
ম নং-৪৩১/িস, হােসন শহীদ সাহরাওয়াদ হল, বাংলােদশ িষ
িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ

িসরাজগ

--

হীত

Page-20
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িনজ জলা

১

২

৯

িদনাজ র

--

জনাব আলীম আল সজীব
মাতা- মাছাঃ ওিজফা বা
িপতা- মাঃ িসরা ল ইসলাম
৩২৮/িস, শহীদ শাম ল হক হল,
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ

বাছাই কিম র ম

কিম র পািরশ

১০

হীত

157

জনাব মাঃ জািমল উি ন
মাতা- মাছাঃ নািগস খা ন
িপতা- মাঃ নািছর উি ন
ম নং-৩২৮/িস, ফজ ল হক হল
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ২১নং ওয়াড
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- সদর, জলা- ময়মনিসংহ

পাবনা

--

হীত
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িমক নং
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াথ র নাম ও বতমান কানা

িনজ জলা

১

২

৯

ব ড়া

--

জনাব ভ দ
মাতা- স া রানী দ
িপতাপদ দ
ম নং-৩৫০/খ, ব ব শখ িজব হল,
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়
ডাকঘর- বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ২২০২
উপেজলা- ময়মনিসংহ সদর, জলা- ময়মনিসংহ

বাছাই কিম র ম

কিম র পািরশ

১০

হীত

িব. ঃ তািলকায় উি িখত াথ েদর মে কান পরী াথ ই ারিভউ কাড না পেয় থাকেল পরী ার িদন ২২/১২/২০১৮ তািরখ রাজ
শিনবার সকাল ০৯:০০ ঘ কার েব ই কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব িবয়াম মেডল ল এ কেলজ, ৬৩ িনউ ই াটন,
রমনা, ঢাকা-১০০০ ত জমা িদেয় ই ারিভউ কােডর ি েকট কিপ সং েহর জ অ েরাধ করা হ’ল।
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