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আগাভী ২৯ ভাচ য ২০২১ থথদক ০১ এপ্রপ্রর ২০২১ ম যন্ত থভাট ০৩ প্রদন থমাগ্য তাপ্ররকায ভদে অন্তর্ভ যক্ত প্রাথীগণ আদফদনদে 

থম ছপ্রফ ব্যফায কদযদছন (হুফহু) থই ছপ্রফ ২ কপ্র দভত প্রাথী স্ব -যীদয থফজা প্রনফ যাী দপ্তয , ধানভপ্রি-৬, ঢাকায় উপ্রিত দয় 

ডুপ্রিদকট প্রদফে গ্রণ কযদত াযদফন। 

 

ক্রবষয়: বাছাইকৃত “সহকারী সক্রিব” দের ব াগ্য আদবেনকাযীয তাপ্ররকা 

 

িঃ নাং নাম, ক্রতা/স্বামীর নাম ও বতমৃান ঠিকানা ক্রনজ বজলা  থযার নাং 

1.  জনাফ থভাোঃ তপ্রযকুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর আপ্রজজ 

গ্রাভ: প্রফরনাপ্ররয়া, ডাকঘয: প্রফরনাপ্ররয়া,  

উদজরা: পপ্রযদনৄয দয, থজরা: পপ্রযদনৄয-7841 

পপ্রযদনৄয 

 

1300001 

2.  ভাধফী রতা 

প্রতা: থভাোঃ থদরফায আরী 

গ্রাভ: নফ য থবাড়াভাযা, ডাকঘয: থবড়াভাযা 

উদজরা: থবড়াভাযা, থজরা: কুপ্রিয়া- 7040 

কুপ্রিয়া 

1300002 

3.  জনাফ থভাোঃ াভ যন 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুয যপ্রভ 

ফ্ল্যাট#701, ফাা#68, এপ্রবপ্রনউ#5 

ব্লক#প্র, থকন#6, প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

াফনা 

1300003 

4.  জনাফ তাপ্রনভ আভদ 

প্রতা: াপ্রিয আভদ 

ফাা: 335, প্রিভ ীদযযফাগ 

প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

ঢাকা 

 

1300004 

5.  জনাফ থভাোঃ আপ্রভনুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ভপ্রতন 

ফাা: জ-126/1 (2য় তরা), কুপ্রভল্লা াড়া (নূয ভপ্রজদ) 

ভেফাড্ডা, ফাড্ডা, ঢাকা-1212 

প্রদনাজনৄয 

1300005 

6.  জনাফ থভাোঃ াদর উপ্রিন 

প্রতা: থভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ 

গ্রাভ: দপ্রিন চাপ্রড়নৄয (থচৌধুযী ফাড়ী থযাড) 

ডাকঘয: থপনী, উদজরা+ থজরা: থপনী-3900 

রক্ষ্মীনৄয 

1300006 

7.  জনাফ থভাোঃ থভাফাপ্রয আদভদ 

প্রতা: থভাোঃ আজায আরী 

গ্রাভ: াযরিীনৄয (ফাা নাং-623), ডাকঘয: প্রফগঞ্জ 

উদজরা: প্রফগঞ্জ, থজরা: ফগুড়া-5810 

ফগুড়া  

1300007 

8.  জনাফ থভাোঃ থভদদী াান 

প্রতা:  ঢারী মুপ্রজবুয যভান 

ফাা: 32, ড়ক: 11, থভরুর ফাড্ডা প্রড 

আইটি প্রদজক্ট, ফাড্ডা, ঢাকা-1212 

ফাদগযাট 

1300008 

9.  জনাফ থভাোঃ য়াদুদ থাাইন 

প্রতা:  থভাোঃ াজাান দাগয 

রুভ নাং-317, াদজযন্ট জহুরুর র ক 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, যভনা, ঢাকা-1000 

ফাদগযাট  

1300009 

10.  জনাফ এইচ এভ. নাপ্রপ আর-আজাদ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ক তালুকদায 

2/4/2, দপ্রিণ কল্যাননৄয, প্র-চ 

দপ্রিণ কল্যাননৄয, ঢাকা-1207 

ঢাকা 

1300010 

11.  জনাফ প্রফশ্বপ্রজৎ শুভ্র ফাক 

প্রতা: সুবাল চন্দ্র ফাক  

391 নাং (স্বাধীনতা স্বযণী জাদভ ভপ্রজদদয আদগ) 

টাঙ্গাইর  

1300011 
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উত্তয ফাড্ডা, ফাড্ডা, ঢাকা-1212 

12.  জনাফ থভাোঃ আান াফীফ 

প্রতা: থভাোঃ যপ্রপকুর ইরাভ 

119/প্রফ, ভীয ভাযযপ থাদন র 

জাাঙ্গীযনগয প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-1342 

গাইফান্ধা 

1300012 

13.  জনাফ থভাোঃ আপ্রফয থাদন 

প্রতা: থভাোঃ থদদরায়ায থাদন 

344, দপ্রিণ থগাড়ান, প্রিরগাঁ, ঢাকা-1219 

ঢাকা  

1300013 

14.  জনাফ জাদয়দ প্রফন াদরহ্ 

প্রতা: এ.এভ. আবু াদরহ্ 

43/প্র, ইপ্রিযা থযাড, পাভ যদগট 

থতজগাঁ, ঢাকা-1215 

ঢাকা  

1300014 

15.  জনাফ ভামাপ্রফন আদনায়ায 

প্রতা: আদনায়ায থাদন 

গ্রাভ: প্রফদ্যানগয, ডাকঘয: প্রফদ্যানগয 

উদজরা: কফা, থজরা: ফাহ্মনফাপ্রড়য়া-3460 

ফাহ্মনফাপ্রড়য়া 

1300015 

16.  জনাফ ইভযান আদভদ াকীয 

প্রতা: থভাোঃ নুরুর ইরাভ 

গ্রাভ: 473/2, থারাপ্রকয়া, ডাকঘয: প্রকদাযগঞ্জ দয, 

থা:+থজরা: প্রকদাযগঞ্জ-2300 

ভয়ভনপ্রাং 

1300016 

17.  জনাফ প্রফ.এভ.ইরামুর ক 

প্রতা: থভাোঃ যনেপ্রিন প্রফশ্বা ফাচ্চু 

রুভ নাং-329, প্রধান বফন, পজলুর ক মুপ্ররভ র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000  

খুরনা  

1300017 

18.  জনাফ কাজী আযানের ক 

প্রতা:  কাজী এনামুর ক 

দাগ নাং-195, একতা আফাপ্রক এরাকা 

থগট নাং-2,াতায কুর থযাড, গুরান, ঢাকা-1212 

ফাহ্মনফাপ্রড়য়া 

1300018 

19.  ভাপ্রযন সুরতানা 

প্রতা: থভাোঃ জাভার উপ্রিন 

থাপ্রি নাং-89/এ/1, থযাড নাং-9 

ফিয, াপ্ররয, চট্টগ্রাভ-4228 

চট্টগ্রাভ 

1300019 

20.  জনাফ থভাোঃ রুদফর প্রভয়া 

প্রতা: থভাোঃ যভজান আরী 

8/2, রাী যকাযী কদরানী 

আপ্রজভনৄয ফাস্ট্যাি, আপ্রজভনৄয, ঢাকা 

থনেদকানা 

1300020 

21.  জনাফ মুাম্মদ থভযাফ াটয়াযী 

প্রতা: মুপ্রজবুয যভান 

গ্রাভ: কপ্রদ যাভনৄয, ডাকঘয: পপ্রযদগঞ্জ 

উদজরা: পপ্রযদগঞ্জ,  থজরা: চাঁদনৄয  

চাঁদনৄয  

1300021 

22.  প্ররপ্রবয়া িাদয়য 

প্রতা: থভাোঃ আবু িাদয়য প্রভয়া  

185/5, ভীয গাদড যন, থকয়াযী মুন থযাড 

থনাড়া াফ যত, ইস্ট্ কাজী াড়া কাপরুর, ঢাকা-1216  

ফপ্রযার 

1300022 

23.  হুভায়যা ভামুদ 

প্রতা: ভামুদ আভদ 

63/4, ফ্ল্যাট-এ/3, থরক াকযা, করাফাগান 

প্রনউ ভাদকযট, দয, ঢাকা-1205 

ঢাকা 

1300023 

24.  জনাফ থভাোঃ পারুক ভির 

প্রতা: থভাোঃ াভসুর হুদা ভির 

গ্রাভ: নফ য ািায়া, ডাকঘয: ব্যাাযী াট  

উদজরা: নাদগশ্বযী,  থজরা: কুপ্রড়গ্রাভ-5660 

কুপ্রড়গ্রাভ 

1300024 

25.  আদয়া প্রপ্রিকা দীপ্রপ্ত 

প্রতা: আদনায়ারুর কফীয থচৌধুযী 

ফাড়ী: 07, যাস্তা: 21, থক্টয: 11 

উত্তযা ভদডর টাউন, উত্তযা, ঢাকা-1230 

থপনী 

1300025 
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26.  থভাোঃ ািাভ থাদন 

প্রতা: থভাোঃ রুস্তভ আরী 

রুভ নাং- 5/ি, াজী মুাম্মদ ভীন র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

নাদটায 

1300026 

27.  জনাফ তাজপ্রভন জাান 

প্রতা: আপায উপ্রিন 

থাপ্রিাং নাং-3914, ফাইাইর,  

আপ্ররয়া ভাদ্রাা, াবায, ঢাকা-1349 

ঢাকা 

1300027 

28.  থভাোঃ থভাজাদম্মর থাদন 

প্রতা: থভাোঃ নুরুর আপ্রভন 

গ্রাভ: ধুভ, ডাকঘয: ভাজন াট 

উদজরা: ভীযযাই, থজরা: চট্টগ্রাভ 

চট্টগ্রাভ 

1300028 

29.  জনাফ ভনজুরুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ মুছদর উপ্রিন 

গ্রাভ: নািপ্রনয়া,  ডাকঘয: থাদননৄয  

উদজরা: থাদননৄয,  থজরা: প্রকদাযগঞ্জ-2320 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300029 

30.  জনাফ আপ্রযপ প্রফশ্বা 

প্রতা: আব্দুয যপ্রদ প্রফশ্বা 

থযাড: 07, ফাা: 10, আরভনগয াউপ্রজাং 

প্রভাইতনৄয, াবায, ঢাকা-1340 

াফনা  

1300030 

31.  জনাফ থভাোঃ াপ্রকর াান 

প্রতা:  থভাোঃ থভাজাপপায আরী 

42/প্রড, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয় স্ট্াপ থকায়াট যায, আপ্রজভনৄয 

প্রনউ ভাদকযট, রারফাগ, ঢাকা-1205 

খুরনা  

1300031 

32.  জনাফ ারভান থভাল্লা 

প্রতা: থভাোঃ আবু াপ্রনপ থভাল্লা 

গ্রাভ: 291/1 প্ররযা ছাউপ্রন, প্রভয়াাড়া  

থাস্ট্: থগাারগঞ্জ দয,  থজরা: থগাারগঞ্জ-8100 

থগাারগঞ্জ 

1300032 

33.  জনাফ আর ভাবুফ বফল্লা 

বতা: আবু ফকয ববিকী 

১৮, খান টায়ায, গার ল স্কুর রযাড 

দবিণ খান, ঢাকা-১২৩০ 

টুয়াখারী 

1300033 

34.  নাজমুন নাায নীরা 

প্রতা: থনছায উপ্রিন 

ফ্ল্যাট নাং- 253, থবনা প্রভপ্রর, 34/7 গাদড যন প্রবউ থযাড 

কল্যাননৄয, থভাাম্মদনৄয এক্সদটনন, ঢাকা-1207 

রারভপ্রনযাট 

1300034 

35.  জনাফ আদনান নপ্রজফ 

প্রতা: থভাোঃ নপ্রজফ 

24  24/1, প্রিভ ভাপ্ররফাগ 

াপ্রন্তনগয, যভনা, ঢাকা-1217 

নযপ্রাংদী 

1300035 

36.  জনাফ অপ্রতন থঘাল থরপ্ররন 

প্রতা: অজয় কাপ্রন্ত থঘাল 

গ্রাভ: দদত্তয াট,  ডাকঘয: থনায়ািারী দয 

উদজরা: থনায়ািারী দয,  থজরা: থনায়ািারী-3800 

খুরনা  

1300036 

37.  কাপ্রযভা আক্তায 

প্রতা: থভাোঃ থভাাযপ থাদন  

19/7 প্রফ ব্লক, ফাফয থযাড 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207  

কুপ্রভল্লা  

1300037 

38.  প্রযপাত সুরতানা 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রজবুয যভান  

ফ্ল্যাট: 9-প্র-2 কনকড য প্রাপ্রন্তক, 268 

এপ্ররপযান্ট থযাড, প্রনউ ভাদকযট, ধানভপ্রি, ঢাকা-1205 

কুপ্রভল্লা  

1300038 

39.  বুযা প্রফনদত িাদয়য 

প্রতা: থভাোঃ আবুর িাদয়য তালুকদায   

19, আপ্রজভনৄয থযাড, প্রনউ ভাদকযট 

রারফাগ, ঢাকা-1205 

থনেদকানা 

1300039 
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40.  তাপ্রভনা আক্তায প্ররা ভপ্রন 

প্রতা: থভাোঃ প্রযাজুর ইরাভ 

130/16/1 ভাদাযদটক, ফাগানফাড়ী, 4নাং য়াড য 

ফাাদফা, ঢাকা-1414 

ঢাকা  

1300040 

41.  ইভদযাজ াান সুইটি 

প্রতা: এইচ,এভ, ইউসুপ আরী  

796/2, প্রভযনৄয-2, য়াড য নাং-13 

প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

ঢাকা 

1300041 

42.  জনাফ থভাোঃ আযানেজ্জাভান  

প্রতা: থভাোঃ আবু ফক্কয প্রপ্রিক  

গ্রাভ: 2/4 রদী ফাপ্রড়,  ডাকঘয: কাউপ্রনয়া  

উদজরা: কাউপ্রনয়া,  থজরা: যাংনৄয-5440 

যাংনৄয 

1300042 

43.  পাযজানা ইয়াভীন 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রউপ্রিন 

ফাা: 15 (4থ য তরা), ড়ক-10, প্র ব্লক 

প্রভযনৄয, া-আরী, ঢাকা-1216 

ঢাকা 

1300043 

44.  জনাফ থভাোঃ থদদরায়ায থাদন 

প্রতা: থভাোঃ কাঞ্চন প্রভয়া  

রুভ নাং- 404, ফযকত বফন, অভয একুদ র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, যভনা, ঢাকা-1000 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300044 

45.  জনাফ থভাোঃ নাপ্রদ থাদন 

প্রতা: থভাোঃ াাদৎ থাদন 

রুভন নাং- 1002, ীদুল্লা র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, যভনা, ঢাকা-1000  

নগাঁ 

1300045 

46.  জনাফ জুদয়র প্রভয়া 

প্রতা: থভাোঃ ইজ্জত আরী 

গ্রাভ: স্ট্ায থটকপ্রনকযার থেপ্রনাং থন্টায 

17, নফ য যাভনৄযা, প্রডআইটি থযাড (4থ য তরা), ঢাকা 

ভয়ভনপ্রাং  

1300046 

47.  হুভায়যা থফগভ 

প্রতা: থভাোঃ থদাদয়ত উল্লা 

64/ই/1 আয থক প্রভন থযাড, য়াযী 

সূোনৄয, ঢাকা-1203 

ঢাকা 

1300047 

48.  কাভরুন্নাায প্রফথী 

প্রতা: থভাোঃ আোঃ ফাদযক 

180/1, প্র-4, থযাড-05, থভাাম্মদীয়া াউপ্রজাং প্রর: 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

টুয়ািারী 

1300048 

49.  জনাফ যীনের ইরাভ 

প্রতা: আব্দু াভাদ  

গ্রাভ: চািরা,  ডাকঘয: চািরা  

উদজরা: ব্রাহ্মনাড়া,  থজরা: কুপ্রভল্লা-3526 

কুপ্রভল্লা  

1300049 

50.  জনাফ থভাোঃ ভাদজদুয যভান জীফ 

প্রতা: থভাোঃ াপ্রফবুয যভান  

গ্রাভ: প্রফশ্বা থফতকা,  ডাকঘয: টাাংগাইর  

উদজরা: টাাংগাইর দয,  থজরা: টাাংগাইর-1900 

টাাংগাইর 

1300050 

51.  জনাফ যাাত থাদন 

প্রতা: থভাোঃ পারুক আদভদ  

টি এ-565, ড়ক গদফলনাগায 

থটারাযফাগ, প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

নযপ্রাংদী  

1300051 

52.  জনাফ থভাোঃ থভদদী াান 

প্রতা: থভাোঃ িায়রুর আরভ  

রুভ নাং- 365, পজলুর ক মুপ্ররভ র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

গাইফান্ধা 

1300052 

53.  জনাফ িিকায  প্রপক যভান 

প্রতা: থভাোঃ থভাক্তায যভান  

রুভ নাং- 180, প্ররমুল্লা মুপ্ররভ ক 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, যভনা, ঢাকা-1000  

যাজাী  

1300053 
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54.  থভৌসুভী াযভীন 

প্রতা: এ থক এভ ভাাবুবুর আরভ 

রুভ নাং- 304, 7ভাচ য বফন, থযাদকয়া র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

গাইফান্ধা  

1300054 

55.  জনাফ থভাোঃ আরী থাদন 

প্রতা: মৃত থভাোঃ ব্দয  আরী 

1058/5, প্রভযনৄয-07 

6নাং য়াড য, প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

ঢাকা 

1300055 

56.  জনাফ নাপ্রদভ ভামুদ টিনৄ 

প্রতা: ভামুদুন্নফী 

109/2এ নফ য যাদয়য ফাজায,  

াদতভফাগ, প্রিভ ধানভপ্রি, ঢাকা-1209 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300056 

57.  জনাফ থি আব্দুল্লা আর ভামুন সকত 

প্রতা: এ এভ ীদুল্লা 

গ্রাভ: সদদযগাঁ,  ডাকঘয: প্রফনৄয 

উদজরা: প্রফনৄয, থজরা: নযপ্রাংদী  

নযপ্রাংদী  

1300057 

58.  জনাফ ভপ্রবুর াান 

প্রতা: আব্দুর াই  

117/1 (এদচা) 5ভ তরা (ই-2) 

জগন্নাথ র, রারফাগ, ঢাকা-1211  

জাভারনৄয  

1300058 

59.  জনাফ থভাোঃ মুা আন্না যাপ্রি 

প্রতা: থভাোঃ থগারাভ থভাস্তপা  

 (প্রদকএএপ) ই-4/প্রফ, আগাযগাঁ 

থদয ফাাংরা নগয, ঢাকা-1207 

প্রদযাজনৄয 

1300059 

60.  জনাফ এ. এ. এভ নাজমুর কপ্রফয 

প্রতা: থভাোঃ লুৎপয যভান প্রফশ্বা  

গ্রাভ: ভাগুযাদঘানা, ডাকঘয: ভাগুযাদঘানা 

উদজরা: ডুমুপ্রযয়া, থজরা: খুরনা-9252 

খুরনা 

1300060 

61.  জনাফ আদনান থজাফাদয়য  

প্রতা: ভপ্রজফয যভান 

আদকযপ্রডয়া থলাযী, 47/1, টদয়নপ্রফ াকুযরায থযাড 

প্রজপ্র, য়াযী থানা, ঢাকা-1000  

ফপ্রযার 

1300061 

62.  জনাফ থভাোঃ থাদর যানা  

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রজফয যভান  

গ্রাভ: নফ য থড়াাড়া,  ডাকঘয:  প্রভযনৄয-02 

উদজরা: কাপরুর,  থজরা: ঢাকা 

াফনা  

1300062 

63.  জনাফ থনজামুর ইরাভ 

প্রতা: াভসুর ইরাভ 

গ্রাভ: চযিাগপ্রযয়া যসুরনৄয,  ডাকঘয: িাগপ্রযয়া  

উদজরা: াতকাপ্রনয়া,  থজরা: চট্টগ্রাভ-4382 

চট্টগ্রাভ 

1300063 

64.  জনাফ থভাোঃ ভামুদুর াান 

প্রতা: থভাোঃ আভজাদ থাদন  

গ্রাভ: মুশুপ্রি িা: াধ  ডাকঘয: মুশুপ্রি ফাজায 

উদজরা: ধনফাড়ী,  থজরা: টাাংগাইর-1997 

টাাংগাইর 

1300064 

65.  জনাফ জান্নাতুর থপযদদৌ  

প্রতা: এভ. এ পাযজানা 

গ্রাভ: াংকযাা,  ডাকঘয: চযবাট াড়া 

উদজরা: কাপ্রয়ানী,  থজরা: থগাারগঞ্জ-8132 

থগাারগঞ্জ 

1300065 

66.  জনাফ ভাবুফ আরভ জয় 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক িান  

ফাা নাং- 12, থযাড-02, ব্লক- প্রফ, য়াড য-14 

প্রভযনৄয, কাপরুর, ঢাকা-1216 

প্রযাজগঞ্জ 

1300066 

67.  জনাফ আইপ্রযন প্রফনদত ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আপ্রভনুর ইরাভ  

এ-22, 3য় তরা, ফ্ল্যাট-3প্রড, য়াদা থযাড 

াবায, ঢাকা-1340 

ঢাকা  

1300067 
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68.  জনাফ থভাোঃ থযজুয়ানুর ক 

প্রতা: থভাোঃ আবুর থাদন  

গ্রাভ: ভধুনৄয,  ডাকঘয: নগাঁ 

উদজরা: ফাপ্ররয়া ডাাংগী,  থজরা: ঠাকুযগাঁ-5140 

ঠাকুযগাঁ 

1300068 

69.  জনাফ রাভ ভারাকায 

প্রতা:  প্রনপ্রকান্ত  ভারাকায 

9নাং থগাী থভান ফাকদরন, টিনৄ সুরতান থযাড,  

নফাফনৄয, য়াপ্রয, ঢাকা-1100  

ফাদগযাট  

1300069 

70.  জনাফ থভাোঃ মুকুর থাদন 

প্রতা: থভাোঃ আকফয আরী  

গ্রাভ: ফালুিা,  ডাকঘয: ফালুিা, 

উদজরা: া যা,  থজরা: মদায-7431 

মদায  

1300070 

71.  জনাফ থভাোঃ ভপ্রদুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রয উপ্রিন  

গ্রাভ: চাঁদনৄয,  ডাকঘয:  জনািযনফাটী 

উদজরা: নরডাঙ্গা,  থজরা: নাদটায-6403 

নাদটায 

1300071 

72.  জনাফ ছাপ্রিয উর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ ফদরুর ইরাভ 

কুসুভফাগ, দপ্রিনগাঁ, প্রিরগাঁ 

বুজফাগ, ঢাকা-1219 

নযপ্রাংদী  

1300072 

73.  জনাফ আবুর ফাায 

প্রতা: থভাোঃ আব্দু াভাদ প্রফশ্বা  

গ্রাভ: থদদফাত্তয,  ডাকঘয: থদফত্তয 

উদজরা: আটঘপ্রড়য়া,  থজরা: াফনা-6610 

াফনা  

1300073 

74.  জনাফ পযরুি আভদ প্রপ্রিক 

প্রতা: থভাোঃ আবুফকয প্রপ্রিক  

গ্রাভ: ফাগফাড়ী,  ডাকঘয: ফাগফাড়ী 

উদজরা: থভরদা,   থজরা: জাভারনৄয-2012 

জাভারনৄয  

1300074 

75.  জনাফ থভাোঃ আফযায াপ্রযয়ায ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ নূরুর ইরাভ  

45/অ/35, ঢারকা নগয থর, পপ্রযদাফাগ, ঢাকা-1204 

ঢাকা  

1300075 

76.  পাপ্রতভা তুজ থজাযা 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুয যপ্রদ ভির  

প্র-2/12 (থভৌরতা), প্রব্র আফাপ্রক এরাকা 

প্রফআযআযআই, গাজীনৄয দয, গাজীনৄয-1701 

টাাংগাইর  

1300076 

77.  ভাপ্রভা প্রনপ্রথয়া 

প্রতা: থভাোঃ প্রদ উল্লা ভজুভদায 

রুভ নাং-216, 2য় তরা, প্রাফ প্রযচারদকয দপ্তয 

প্রাপ্রনক বফন, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

চাঁদনৄয 

1300077 

78.  থভাছাোঃ পাদতভা াযবীন সুভা 

প্রতা: থভাোঃ যইচ উপ্রিন  

গ্রাভ: ফাঐদিাদরা,  ডাকঘয: গান্ধাইর 

উদজরা: কাপ্রজনৄয,  থজরা: প্রযাজগঞ্জ-6712 

প্রযাজগঞ্জ 

1300078 

79.  জনাফ থভাোঃ াপ্রনুজ্জাভান  

প্রতা: থভাোঃ জহুরুর ক  

গ্রাভ: দপ্রযল্লই,  ডাকঘয: আড়াড়া 

উদজরা: াপ্ররিা,  থজরা: ভাগুযা -7620 

ভাগুযা  

1300079 

80.  জনাফ ভাসুভ প্রফল্লা 

প্রতা: আভজাদ থভাল্লযা  

রুভ নাং- 7010, মমুনা ব্লক, প্রফজয় একাত্তয র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

মদায  

1300080 

81.  জনাফ থভাোঃ থভফাহুর ফাড়ী 

প্রতা: থভাোঃ জহুরুর ইরাভ  

ফ্ল্যাট- এপ-1, ফাা- 660, ড়ক- 14, ফাইতুর আভান 

াউপ্রজাং থাাইটি, আদাফয, থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

জয়নৄযাট  

1300081 

82.  জনাফ সুদিন থদফনাথ 

প্রতা: মৃত সুফাল থদফনাথ  

গ্রাভ: প্রযানৄয,   ডাকঘয: নফীয়াফাদ 

কুপ্রভল্লা  

1300082 
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উদজরা: মুযাদনগয,  থজরা: কুপ্রভল্লা -5543 

83.  জনাফ থভাোঃ জাকাপ্রযয়া র্ভঞাঁ 

প্রতা: থভাোঃ জপ্রভ উপ্রিন র্ভঞাঁ  

গ্রাভ: থথযদিারা,  ডাকঘয: াটদিারা 

উদজরা: দাউদকাপ্রি,  থজরা: কুপ্রভল্লা-3519 

কুপ্রভল্লা  

1300083 

84.  জনাফ থভাোঃ থভদরুল্লা 

প্রতা: থভাোঃ প্ররয়ায যভান  

গ্রাভ: থফনাদার,  ডাকঘয: থফনাদার 

উদজরা: া যা,  থজরা: মদায-7431 

মদায  

1300084 

85.  জনাফ াপ্রফবুয যভান 

প্রতা: থভাাম্মদ আপ্রজজুর ক  

গ্রাভ: ভপ্রযচারী,  ডাকঘয: থডৌািরা 

উদজরা: থগৌযীনৄয,  থজরা: ভয়ভনপ্রাং-2270 

ভয়ভনপ্রাং  

1300085 

86.  জনাফ আজভ ভামুদ প্রযয়াজ 

প্রতা: িপ্রফয উপ্রিন আদভদ 

গ্রাভ: শ্রীযাভনৄয,  ডাকঘয: শ্রীযাভনৄয 

উদজরা: টুয়ািারী দয,  থজরা:টুয়ািারী-8601 

টুয়ািারী 

1300086 

87.  জনাফ থভাোঃ নাপ্রদমুর ইরাভ 

প্রতা: মৃত থভাোঃ ভাইজ উপ্রিন  

গ্রাভ: থাড়াফাড়ীয়া,  ডাকঘয: নফ য নাযািী 

উদজরা: াকুপ্রিয়া,  থজরা: প্রকদাযগঞ্জ-2326 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300087 

88.  জনাফ থভাোঃ যইছ উিীন 

প্রতা: থভাোঃ জাাঙ্গীয মৃধা  

প্রান ািা, অপ্রডট বফন, 77/7 কাকযাইর, ফাাংরাদদ 

কম্পদোরায অপ্রডটয থজনাদযর এয কাম যারয়, যভনা, ঢাকা-

1000 

পপ্রযদনৄয  

1300088 

89.  জনাফ মুাম্মদ  থভাাযপ থাদন 

প্রতা: মুাম্মদ আবুর থাদন  

ফাড স্কুর এি কদরজ (ল্লী প্রফদুযৎ ািা), রাফাড়ী, 

াবায কযান্ট:, াবায, ঢাকা-1344 

ঢাকা  

1300089 

90.  জনাফ থভাোঃ কাভরুর াান কাজর 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রনরুর ভপ্রজদ 

গ্রাভ: ফাপ্ররয়া,  ডাকঘয: ফাপ্ররয়া 

উদজরা: ধাভযাই,  থজরা: ঢাকা -1811 

ঢাকা  

1300090 

91.  জনাফ যাদর আদভদ 

প্রতা: থভাোঃ াপ্রযছ উপ্রিন  

গ্রাভ: াপ্রন্ট,  ডাকঘয: াপ্রন্ট  

উদজরা: কুভাযিারীভ,  থজরা: কুপ্রিয়া-7011 

কুপ্রিয়া  

1300091 

92.  জনাফ থভাোঃ থমাফাদয়দ ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ তাইজুর ইরাভ  

135/2, ভাপ্ররফাগ 1ভ থরন 

াপ্রন্তনগয, ভপ্রতপ্রঝর, ঢাকা-1217 

নগাঁ 

1300092 

93.  জনাফ থভাোঃ থভাস্তাপ্রপজুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ থফরাদয়ত থাদন 

প্রফ-2/21, ভপ্রজদুর ইরাহ্ াংরগ্ন ড়ক 

থাফানফাগ, াবায, ঢাকা-1340 

টাাংগাইর  

1300093 

94.  জনাফ থভাোঃ যায়ান ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ যজফ আরী  

গ্রাভ: প্রদঘরাইল্যা,  ডাকঘয: নতুন অনন্তনৄয 

উদজরা: উপ্ররনৄয,  থজরা: কুপ্রড়গ্রাভ-5620 

কুপ্রড়গ্রাভ 

1300094 

95.  নজা যানী দত্ত 

প্রতা: ননী থগাার দত্ত 

গ্রাভ: 1329/2 তার,  ডাকঘয: প্রকদাযগঞ্জ  

উদজরা: প্রকদাযগঞ্জ,  থজরা: প্রকদাযগঞ্জ-2300 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300095 

96.  তাপ্রভনা থপযদদৌ 

প্রতা: থভাোঃ প্রপকুর ইরাভ  

গ্রাভ: 138/1 াাতার াড়া, ডাকঘয: থদৌরতগঞ্জ 

উদজরা: জীফননগয,  থজরা: চুয়াডাঙ্গা-7230 

প্রঝনাইদ 

1300096 
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97.  জনাফ থভাোঃ জাপকায আরী 

প্রতা: থভাোঃ াপ্রফবুয যভান  

গ্রাভ: জয়িীনৄয,  ডাকঘয: সুিযনৄয  

উদজরা+থজরা: চাঁাইনফাফগঞ্জ-6302 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1300097 

98.  জনাফ থভাোঃ নাইমুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ নজরুর ইরাভ  

953/1 প্রমুর তরা, উত্তয কাপরুর 

কযান্টদভন্ট, ঢাকা-1206 

ঝারকাঠী 

1300098 

99.  জনাফ থভাোঃ আপ্রকুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ ফাইদুর ইরাভ  

গ্রাভ: ভঙ্গরাড়া,  ডাকঘয: চুয়াডাঙ্গা দয  

উদজরা: চুয়াডাঙ্গা,  থজরা: চুয়াডাঙ্গা-7200 

চুয়াডাঙ্গা 

1300099 

100.  জনাফ থভাোঃ থভদদী াান 

প্রতা: থভাোঃ পপ্রযদায যভান 

গ্রাভ: উপাযভাযা, ঠাকুযাড়া, ডাকঘয: বুপ্রড়ভাযী 

উদজরা: াটগ্রাভ,  থজরা: রারভপ্রনযাট-5542 

রারভপ্রনযাট- 

1300100 

101.  জনাফ থভাোঃ প্রছদযাতুর মুনতাায  

প্রমদে : এভ, এভ, াীন  

ব্যপ্রক্তগত কভ যকতযা, ইউপ্র অপ্রধািা 

রুভ নাং-1618, বফন নাং-06, িানীয় যকায প্রফবাগ 

ফাাংরাদদ প্রচফারয়, ঢাকা-1000 

নড়াইর  

1300101 

102.  জনাফ এ প্রফ এভ াপ্রপজুর আরভ 

প্রতা:  ভযহুভ আব্দু ফাদতন 

303/আই, আকন প্রবরা,  

নফ যকাজী াড়া, প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

গাইফান্ধা 

1300102 

103.  জনাফ থভাোঃ াইনের ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ ফাবুর পপ্রকয 

গ্রাভ: আশুকাঠী,  ডাকঘয: থগৌযনদী 

উদজরা: থগৌযনদী,  থজরা: ফপ্রযার-8230 

ফপ্রযার 

1300103 

104.  মুন্নী আক্তায 

প্রতা: থভাোঃ থভান্তাজ আরী  

গ্রাভ: ছয়ত,  ডাকঘয: কযটিয়া  

উদজরা: ফাাইর,  থজরা: টাাংগাইর-1903 

টাাংগাইর  

1300104 

105.  জনাফ থি াপ্রয আদভদ 

প্রতা: থি াপ্রদুর আরভ 

301/1, জনতা ড়ক (2য় তরা) 

থনাড়া ফ যতা, প্রভযনৄয-10, কাপরুর, ঢাকা-1216 

ঢাকা  

1300105 

106.  জনাফ াপ্রিয থাদন 

প্রতা: থভাোঃ থদদরায়ায থাদন 

6ষ্ঠ তরা, 74/1 প্রঝরাড়, াজাদনৄয 

গুরান, ঢাকা-1212 

থনায়ািারী  

1300106 

107.  জনাফ থভাোঃ ভামুন অয যপ্রদ 

প্রতা: মৃত থভাোঃ আব্দুয যভান  

রুভ নাং- 308, মূর বফন ড: মুাম্মদ ীদুল্লা র 

কাজযন র, যভনা, ঢাকা-1000 

যাংনৄয  

1300107 

108.  িাপ্রদজা থফগভ 

প্রতা: াভীভ িাঁন 

12/1, ভাতুয়াইর কফযিান থযাড, ভাতুয়াইর 

মাোফাড়ী, ঢাকা-1362 

ঢাকা  

1300108 

109.  জনাফ থভাোঃ য়ারুি ইয়াজদানী 

প্রতা: থভাোঃ জয়নার আদফদীন  

গ্রাভ: যঘুনাথনৄয,  ডাকঘয: ীযগঞ্জ  

উদজরা: ীযগঞ্জ,  থজরা: ঠাকুযগাঁ-5110 

ঠাকুযগাঁ 

1300109 

110.  াযপ্রভন সুরতানা  

প্রতা: আফদুর ান্নান  

গ্রাভ: থভযকুটা,  ডাকঘয: প্রজনদনৄয  

উদজরা: নফীনগয,  থজরা: ব্রাহ্মনফাড়ী-3410 

ব্রাহ্মনফাড়ী 

1300110 
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111.  জনাফ থভাোঃ যাাত ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ যপ্রপকুর ইরাভ  

ই-58, ফাগনগয ভদডর টাউন 

ধাভযাই, ঢাকা-1350 

ঢাকা  

1300111 

112.  জনাফ থভাোঃ নাজমুর হুদা  

প্রতা: থভাোঃ াভসুর হুদা   

1350/4, নফ য থড়া াড়া 

প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

জাভারনৄয  

1300112 

113.  জনাফ থভাোঃ সুভন আদম্মদ 

প্রতা: থভাোঃ না প্রভয়া  

গ্রাভ: থতুতপ্ররয়া,  ডাকঘয: পপ্রযদনৄয  

উদজরা: প্রভঠানৄকুয,  থজরা: যাংনৄয-5460 

যাংনৄয 

1300113 

114.  জনাফ থভাোঃ থভাাযযপ থাদন 

প্রতা: াজী আযভান আরী 

প্রকরয়, প্রনউ কদরজ থযাড, প্রফ.এভ কদরজ প্রডগ্রী থাদস্ট্র 

ফপ্রযার দয, ফপ্রযার-4200 

টুয়ািারী 

1300114 

115.  জনাফ প্রযজয়ান প্রফন াযয়ায  

প্রতা: থাদন ীদ াদযায়ায  

ফাা-19, (6/এ), থযাড-15, থক্টয-04 

উত্তযা, ঢাকা-1230 

যাজাী  

1300115 

116.  জনাফ এ. এভ. নূরুর আপ্রভন িান 

প্রতা: থভাাম্মদ রুহুর আপ্রভন িান 

গ্রাভ: করাপ্রদ (ফাা-394),  ডাকঘয: ভতরফ ফাজায  

উদজরা: ভতরফ দপ্রিন,  থজরা: চাঁদনৄয-3640 

চাঁদনৄয 

1300116 

117.  জনাফ কাজী থভাোঃ থাদর যানা 

প্রতা: কাজী থভাোঃ কাভরুর থাদন 

গ্রাভ: ফরযাভনৄয (কাজী ফাপ্রড়), ডাকঘয: ফাজায থচৌয়াযা  

উদজরা: দয দপ্রিন,  থজরা: কুপ্রভল্লা-3500 

কুপ্রভল্লা  

1300117 

118.  জনাফ যপ্রকবুর আরভ 

প্রতা: নুয থভাাম্মদ  

গ্রাভ: তযনগয,  ডাকঘয:  চাঁদগাভা 

উদজরা: ছাগরনাইয়া,  থজরা: থপনী-3910 

থপনী 

1300118 

119.  জনাফ থভাোঃ আপ্রযনের ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ ফাফয আরী  

গ্রাভ: ভাপ্রড়য়া (মৃধাাড়া),  ডাকঘয:  াপ্ররফাজায 

উদজরা: দূগ যানৄয,  থজরা: যাজাী-6240 

যাজাী  

1300119 

120.  জনাফ জয় ধয 

প্রতা: ফাদনশ্বয ধয  

ডুফাইয়ারা প্রফপ্রিাং, থচয়াযম্যান গপ্রর, 32নাং আিযপ্রকল্লা 

য়াড য, প্রজপ্র, প্রনউ ভাদকযট, চট্টগ্রাভ-4000 

চট্টগ্রাভ  

1300120 

121.  জান্নাতুর আদন 

প্রতা: াভীভ াান ইয়াজদানী  

82/প্রজ, আপ্রজভনৄয যকাযী কদরানী 

প্রনউভাদকযট, ঢাকা-1205 

নীরপাভাযী 

1300121 

122.  জনাফ ান্তনু থবৌপ্রভক 

প্রতা: ফাপ্রযন থবৌপ্রভক 

200 প্রিভ ভপ্রননৄয, প্রভযনৄয 

ঢাকা-1216 

ঢাকা 

1300122 

123.  জনাফ এ এভ যাদদ াান 

প্রতা: থভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ  

প্রফ-2/ই-11, আগাযগাঁ প্রনউ কদরানী 

থদয ই ফাাংরা নগয, থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1216 

টাাংগাইর  

1300123 

124.  জনাফ থভাোঃ যতন আরী 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর রপ্রতপ যকায 

5/2, 6-প্রফ, থি াদফ ফাজায 

আপ্রজভনৄয, ঢাকা 

প্রযাজগঞ্জ 

1300124 
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125.  জনাফ থভাোঃ প্রযনের ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর জিায  

11/2, 2য় তরা, জয়নাগ থযাড (ঢাকা প্রিা থফাদড যয াদ) 

রারফাগ, চকফাজায, ঢাকা-1211 

নাদটায  

1300125 

126.  রাবরী আক্তায  

প্রতা: এ থক এভ াভসুর আরভ  

জাতীয় প্রফদল প্রিা থকন্দ্র 

ভাজ থফা অপ্রধদপ্তয, প্রভযনৄয-14, ঢাকা-1206 

কুপ্রভল্লা  

1300126 

127.  জনাফ থভাাম্মদ য়াপ্রকলুয যভান 

প্রতা: থভাাম্মদ াপ্রপজ উপ্রিন  

কনকড য অরুনদয়, 1/1, 1/2, 1/3 থক এভ দা থরন 

টিকাটুপ্রর, সূোনৄয, ঢাকা-1203 

নযপ্রাংদী  

1300127 

128.  জনাফ থক এভ থতাপাদয়র আাদভদ 

প্রতা: থক এভ ফদরুর ইরাভ 

ক-08, য়াড য-17, প্রিরদিত থানা 

ঢাকা-1229 

ভয়ভনপ্রাং  

1300128 

129.  জনাফ থভাোঃ প্রপদযাজ কফীয 

প্রতা: আপ্রপর উিীন  

গ্রাভ: থফজাড়া,   ডাকঘয: থাদনডাঙ্গা  

উদজরা: াাংা,  থজরা: যাজফাড়ী-7720 

যাজফাড়ী  

1300129 

130.  জনাফ থভাোঃ যাপ্রকবুর াান থচৌধুযী 

প্রতা: থভাোঃ আবুর াদভ থচৌধুযী  

55/9-প্রজ, ভাটিকাটা, 15 নাং য়াড য 

ঢাকা কযান্টদভন্ট, ঢাকা-1206 

ঢাকা  

1300130 

131.  জনাফ আরভগীয মুাম্মদ ইউসুপ 

প্রতা: ভাবুফা থফগভ  

রুভ নাং- 511, স্যায এ এপ যভান র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

চট্টগ্রাভ  

1300131 

132.  জনাফ ভাাথীয প্রযদয়ান উদদীন 

প্রতা: থভাোঃ ভভতাজ উদদীন 

22/17 প্রিরজীদযাড, শ্যাভরী 

29 নাং প্রড.এন.প্র.প্র, থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

গাইফান্ধা  

1300132 

133.  জনাফ থভাোঃ জুনাদয়দ ক র্ভ ূঁইয়া 

প্রতা: থভাোঃ থভাজাদম্মর ক র্ভইয়া  

রুভ নাং- 336, ভারানা বাানী র 

জাাঙ্গীযনগয প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-1342 

রারভপ্রনযাট  

1300133 

134.  জনাফ থদয়ান কাভরুর াান প্রফদুযৎ 

প্রতা: থদয়ান জযত আরী 

গ্রাভ: কচুয়া,  ডাকঘয: কচুয়া 

উদজরা: প্রিনৄয, থজরা: টাাংগাইর-1951 

টাাংগাইর 

1300134 

135.  জনাফ ভীয থভাোঃ থনাভান াযদবজ 

প্রতা: ভীয ভাাবুবুর আরভ  

গ্রাভ: দপ্রিন থভথর (ভা ম্যানন), ডাকঘয: দপ্রিণ নফ য 

থভথর উদজরা: াটাজাযী, থজরা: চট্টগ্রাভ-4330 

চট্টগ্রাভ 

1300135 

136.  জনাফ থভাোঃ আবু জাযপ্রজ যদায 

প্রতা: থভাোঃ আপজার থাদন যদায  

গ্রাভ: থেঁচুপ্ররয়া,   ডাকঘয: চকবারুপ্রনয়া  

উদজরা+থজরা: জয়নৄযাট-5900 

জয়নৄযাট  

1300136 

137.  জনাফ থগারাভ আজভ 

প্রতা: ইউসুপ আরী 

গ্রাভ: আড়াড়া,   ডাকঘয: যায়াড়া  

উদজরা+থজরা: ফাদগযাট-9370 

ফাদগযাট  

1300137 

138.  জনাফ প্রযদ ইফদন আরভ 

প্রতা: থিাযদদ আরভ 

858/1 আিা গাদড যন (3য় তরা), একুদ যপ্রন, 

ইব্রাপ্রভনৄয, ঢাকা কযান্ট: কাপরুর, ঢাকা-1206  

ভয়ভনপ্রাং  

1300138 
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139.  জনাফ থভাোঃ প্রযাজুর ক 

প্রতা: থভাোঃ আয়নুর ক  

গ্রাভ: পদত থভাাম্মদনৄয, থফনাযী ল্লী থভাড় 

ডাকঘয: ঈশ্বযদী,  থজরা: াফনা- 6620 

াফনা  

1300139 

140.  জনাফ প্রদফাকয প্রফশ্বা 

প্রমদে: তা প্রফশ্বা - কাযী প্রিক (ইাংদযজী) 

জাাঙ্গীয রাইন উচ্চ প্রফদ্যারয় 

চট্টগ্রাভ থনাপ্রনফা, চট্টগ্রাভ 

থগাারগঞ্জ 

1300140 

141.  জনাফ ভীয যপ্রপকুর ইরাভ 

প্রতা: ভীয যায়ান উিীন  

গ্রাভ: সুফাাপ্রনঘাট, বাদটযা াউ, থভৌফন 9/এ  ডাকঘয: 

প্রদরট,  থজরা: প্রদরট-3100 

াতিীযা  

1300141 

142.  জনাফ লুফনা পাযজানা 

প্রতা: জাপ্রকয থাদন 

এ-2/4 প্রফএপ্রডপ্র স্ট্াপ থকায়াট যায 

প্রভযনৄয-1 া আরী 

দারু ারাভ, ঢাকা-1216 

নযপ্রাংদী  

1300142 

143.  জনাফ থভাোঃ াইনেল্লা আজভ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক থভাড়র 

গ্রাভ: ফাপ্ররয়াডাঙ্গা,  ডাকঘয: থকফনৄয 

উদজরা: থকফনৄয,  থজরা: মদায-7450 

মদায  

1300143 

144.  জনাফ ভাসুদ আরভ 

প্রতা: াদছন আরী 

রুভ নাং- 512, স্যায এ এপ যভান র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

থনেদকানা  

1300144 

145.  জনাফ থভাোঃ থভদদী াান 

প্রতা: থভাোঃ আফদুর কাদদয 

231/1 দপ্রিন কুতুফিারী 

দপ্রনয়া, মাোফাড়ী, ঢাকা-1236 

ঢাকা   

1300145 

146.  জনাফ থভাোঃ প্রযনের ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ থভাজাপপয আরী 

গ্রাভ: াদয়স্তানৄয,  ডাকঘয: থিজভতনৄয 

উদজরা: ীযগঞ্জ,  থজরা: যাংনৄয-5470 

যাংনৄয  

1300146 

147.  নপ্রযন ইরাভ 

প্রতা: থভাাম্মদ নজরুর ইরাভ প্রকদায 

গ্রাভ: নারী,  ডাকঘয: নারী 

উদজরা: প্রফারয়,  থজরা: ভাপ্রনকগঞ্জ-1850 

ভাপ্রনকগঞ্জ 

1300147 

148.  জনাফ থভাোঃ আয যাপ্রকফ প্রফল্লা 

প্রতা: থভাোঃ ভইনুর ইরাভ 

গ্রাভ: যর,  ডাকঘয: াইকগাছা 

উদজরা: গাইফান্ধা,  থজরা: খুরনা 

খুরনা  

1300148 

149.  জনাফ থভাোঃ জাপ্রকয থাদন 

প্রমদে- থভাোঃ কাভার থাদন 

237/এ (থানায তযী 4থ য তরা) 

প্রতরাাড়া, থযাড-06, প্রিরগাঁ, ঢাকা-1219 

চাঁদনৄয  

1300149 

150.  জনাফ থভাোঃ আবু সুপ্রপয়ান 

প্রতা: থভাোঃ নপ্রজয থাদন  

37/1 স্বাভীফাগ, য়াযী,  

থগিাপ্রযয়া, ঢাকা-1100 

চাঁদনৄয  

1300150 

151.  জনাফ থভাোঃ ভাসুদ যানা 

প্রতা: থভাোঃ জাপ্রকয থাদন  

ফাপ্রড়-25, ড়ক-03, াপ্ররয াউপ্রজাং এদস্ট্ট 

যাভনৄয, াপ্ররয, চট্টগ্রাভ-4216 

থনায়ািারী  

1300151 

152.  ারভা আক্তায  

প্রতা: ারাভ থি  

গ্রাভ: ম্মানকাঠী,  ডাকঘয: আঙ্কাযভাপ্রনক 

উদজরা: কচুয়া,  থজরা: ফাদগযাট-9310 

ফাদগযাট  

1300152 
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153.  জনাফ থগারাভ এভ আপ্রপ আদভদ 

প্রতা: াপ্রফবুয যভান  

53 (উত্তয র্ভই), থকন-12, ব্লপ্রক-প্রড, ভুই  ীদ ফাগ 

29/এ, প্রভযনৄয, ল্লফী, ঢাকা উত্তয প্রটি কদ যাদযন, ঢাকা-

1216 

ঢাকা  

1300153 

154.  জনাফ থভাোঃ যাদর আদভদ 

প্রতা: থভাোঃ আদনায়ায থাদন 

গ্রাভ: াটধাযী,  ডাকঘয: থফায়াপ্ররয়া ফাজায  

উদজরা: উল্লাাড়া,  থজরা:প্রযাজগঞ্জ-6760 

প্রযাজগঞ্জ 

1300154 

155.  জনাফ থভাাম্মদ আবু পজর 

প্রতা: থভাোঃ থভািদরছুয যভান 

200, থপ্রভফাগান থযাড, দপ্রিণ গায়াইয 

দপ্রিনিান/49, আদকানা, ঢাকা-1230 

চাঁদনৄয  

1300155 

156.  জনাফ থভাোঃ আাবুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ পকয উপ্রিন  

গ্রাভ: রক্ষ্মীনৄয,  ডাকঘয: রক্ষ্মীনৄয 

উদজরা: প্রঝনাইদ,  থজরা: প্রঝনাইদ-7300 

প্রঝনাইদ 

1300156 

157.  িান নীন যাজী 

প্রমদে- থভাোঃ পকয উপ্রিন  

গ্রাভ: রক্ষ্মীনৄয,  ডাকঘয: রক্ষ্মীনৄয 

উদজরা: প্রঝনাইদ,  থজরা: প্রঝনাইদ-7300 

প্রঝনাইদ 

1300157 

158.  জনাফ থভাোঃ ইভাইর থাদন 

প্রতা: থভাোঃ আইয়ুফ আরী  

গ্রাভ: প্রকভত জাপ্রভযা,  ডাকঘয: জাপ্রভযা 

উদজরা: নৄঠিয়া,  থজরা: যাজাী-6271 

যাজাী  

1300158 

159.  জনাফ থভাোঃ নয়ন প্রভয়া  

প্রতা: থভাোঃ আোঃ থপ্রকভ  

গ্রাভ: চয থদহুিা,  ডাকঘয: থদহুিা ফাজায 

উদজরা: কপ্রযভগঞ্জ,  থজরা: প্রকদাযগঞ্জ-2310 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300159 

160.  জনাফ থভাোঃ যাপ্রকবুর ইরাভ 

প্রমদে- য়াপ্রভউপ্রিন 

72 নাং উত্তয মাোফাড়ী (সূর্য্যমুিী প্রকিায গাদট যন স্কুর) 

থগিাপ্রযয়া, থডভড়া, ঢকা-1204 

মুন্পীগঞ্জ 

1300160 

161.  সুভাইয়া জুরপ্রপকায 

প্রতা: জুরপ্রপকায আরী 

ফাা-117, ফাযফাকনৄয ায ফাজায 

প্রঝকযগাছা, মদায-7420 

মদায  

1300161 

162.  জনাফ থভাোঃ ভপ্রউপ্রিন ভাসুভ 

প্রতা: থভাোঃ িাদদমুর ইরাভ  

গ্রাভ: থগৌযযনৄয (নতুনাড়া)  ডাকঘয: াযদা ফাজায  

উদজরা: চাযঘাট, থজরা: যাজাী-6271 

যাজাী  

1300162 

163.  জনাফ থভাোঃ আপ্রযনের ক 

প্রতা: থভাোঃ াভছুর ক  

ইউ-36, নূযজাান থযাড, থভাাম্মদনৄয 

ঢাকা-1207 

াফনা  

1300163 

164.  থভাছা: তাকপ্রযভা আিতায 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ভপ্রতন  

প্রজ-27 (4থ য তরা), প্রধান ড়ক, শ্যাভরী াউপ্রজাং (2য় 

তরা), থভাাম্মদনৄয, আদাফয, ঢাকা-1207 

যাংনৄয 

1300164 

165.  জনাফ থভাোঃ ভপ্রজদ াান 

প্রতা: মৃত আব্দুয যাজ্জাক  

ফাড়ী নাং- 66, গায়াইয ভাদ্রাা থযাড,  

09 য়াড য, দপ্রিনিান, ঢাকা-1230 

যাংনৄয  

1300165 

166.  পাযজানা সুরতানা 

প্রতা: থভাোঃ জপ্ররুর আরভ 

ফাা-1395, থযাড-1, থরন-3, ফসুন্ধযা আফাপ্রক এরাকা, 

যাভনৄয, াপ্ররয, চট্টগ্রাভ-4224 

চাঁদনৄয  

1300166 
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167.  জনাফ থভাোঃ আব্দুয যউপ 

প্রতা: থভাোঃ আবুর কারাভ িপ্ররপা 

581, ফাযই াড়া, নৄটিয়া থৌযবা 

নৄটিয়া, যাজাী-6260 

যাজাী  

1300167 

168.  জনাফ মুাম্মদ আফদুর ান্নান 

প্রতা: থভাাম্মদ থভাস্তাপ্রপজুয যভান  

22 গনকটুরী, প্রনউভাদকযট 

ঢাকা-1209 

রক্ষ্মীনৄয 

1300168 

169.  জনাফ থভাোঃ নাজুভর থাদন 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ভপ্রতন  

প্রফ-15/প্রজ-24, াাতার থজান ভপ্রতপ্রঝর এপ্রজপ্রফ কদরানী, 

প্রজপ্র-1000, ভপ্রতপ্রঝর, ঢাকা-1223 

রক্ষ্মীনৄয  

1300169 

170.  জনাফ িিকায আপ্রভনুয যভান 

প্রতা: িিকায আপ্রতয়ায যভান  

92/2, উচ্চতরা, প্রিভ,  

নফ য থতজতুযী ফাজায, পাভ যদগট, ঢাকা-1215  

যাজফাড়ী 

1300170 

171.  াযপ্রভন আক্তায 

প্রমদে- থভাোঃ িিকায াযদবজ আদম্মদ 

BCSIR স্ট্াপ থকায়াট যায, প্র-23 ভে াইকাড়া, 

প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

চাঁদনৄয  

1300171 

172.  ভাপ্রপযয়া যভান 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রজফয যভান 

75, 12/এ, ধানভপ্রি 

প্রঝগাতরা, ধানভপ্রি, ঢাকা-1209 

ঝারকাঠি 

1300172 

173.  জনাফ থভাোঃ আব্দুর থভাতাদরফ 

প্রতা: থভাোঃ থভাদরভ উপ্রিন  

গ্রাভ: ান্তা াড়া,  ডাকঘয: প্রজ, ান্তা াড়া 

উদজরা: ভদনৄয,  থজরা: প্রঝনাইদ  

প্রঝনাইদ  

1300173 

174.  জনাফ থভাোঃ ইনজাভামুর ক 

প্রতা: থভাোঃ ইপ্রদ্র আরী  

রুভ নাং- 428, আ,প,ভ, কাভার উপ্রিন র 

জাাঙ্গীযনগয প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

চুয়াডাঙ্গা  

1300174 

175.  জনাফ থভাোঃ আিতারুজ্জাভান ারাদায 

প্রতা: থভাোঃ আবু তাদয ারাদায  

792, দপ্রনয়া,  কদভতরী 

ঢাকা-1236 

থবারা  

1300175 

176.  িিকায প্ররপ্রবয়া পাপ্রভ হুদা  

প্রতা: এ.এভ. নুরুর হুদা  

36/ভ: থরথ অভপ্রপাদযয গপ্রর 

ভাপ্রনকাড়া, দয, ভয়ভনপ্রাং-2200 

ভয়ভনপ্রাং  

1300176 

177.  জনাফ থভাোঃ ভঈনউপ্রিন 

প্রতা: থি পপ্রযদ উপ্রিন আদভদ  

থি পপ্রযদদয ফাড়ী, প্রান প্রয থযাড 

যাইাড়া, াাড়তরী, চট্টগ্রাভ-4202 

চট্টগ্রাভ 

1300177 

178.  থভাছা: যাফন তহুযা প্ররবী 

প্রতা: থভাোঃ থযাজুর ইরাভ  

গ্রাভ: কানঞ্চগাড়ী (াপ্রক প্রবরা), ডাকঘয: যায়নৄয  

উদজরা: ীযগঞ্জ,  থজরা: যাংনৄয-5470 

যাংনৄয 

1300178 

179.  জনাফ াপ্রদকুর ইরাভ াদ  

প্রতা: ভপ্রভনুয ইরাভ 

থাপ্রি নাং- 458, থদতভ িাঁ, প্রজপ্র,  

থফায়াপ্ররয়া, যাজাী-6000 

যাজাী  

1300179 

180.  জনাফ থভাোঃ তাপ্রযকুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ ছাদনায়ায থাদন   

ীদ জাভার থাদন র, কি নাং- প্রিভ 10 

ফাাংরাদদ কৃপ্রল প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ভয়ভনপ্রাং-2202 

নগাঁ 

1300180 
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181.  জনাফ অপ্রনক উপ্রিন আদভদ 

প্রতা: যপ্রপক উপ্রিন আদভদ  

ফাড়ী নাং- 559, থযাড নাং- 09, ফায়তুর আভান াউপ্রজাং 

থাাইটি, আদাফয, থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

থনায়ািারী 

1300181 

182.  থভাছা: নাপ্রযন সুরতানা 

প্রতা: থভাোঃ াাদাৎ থাদন  

থাপ্রি নাং- 100, প্রদযাইর, থঘাড়াভাযা 

থফায়াপ্ররয়া, যাজাী-6100 

প্রঝনাইদ  

1300182 

183.  জনাফ সুভন ভধু জীফ 

প্রতা:  প্রপ্রয ভধু 

জগন্নাথ র, অদক্টাফয বফন 

রুভ নাং- 406, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

থগাারগঞ্জ 

1300183 

184.  জনাফ থভাোঃ আপ্রকুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ ীদুল্লা  

1019, াজী মুম্মদ মুীন র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারম 

থনেদকানা  

1300184 

185.  জনাফ থযাভানা নাপ্রযন থপযদদৌী 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রজবুয যভান  

14/9, থনবী কদরানী, প্রভযনৄয-14 

ঢাকা কযান্টনদভন্ট, ঢাকা-1206 

ভয়ভনপ্রাং  

1300185 

186.  জনাফ অপ্রভত দা 

প্রতা: নাযায়ন চন্দ্র দা  

4 ন/18, থযাড-02 (ফরুড়া পাউদিন) 

স্বাধীনতা স্বযনী, থততুর তরা থযাড 

উত্তয ফাড্ডা, ফাড্ডা, ঢাকা-1216 

থনায়ািারী 

1300186 

187.  জনাফ যাপ্রজন আদম্মদ 

প্রতা: নূয থভাাম্মদ পপ্রকয   

প্রড-151/3 কপ্রফ নজরুর াযণী, ভেছাপ্রফথী 

গাজীনৄয দয, গাজীনৄয-1700 

পপ্রযদনৄয 

1300187 

188.  নাপ্রদয াান 

প্রমদে- থভা: নূরুর ইরাভ 

এ, 8/1 যকায প্রবরা, বাটাড়া 

প্রফপ্রএটিপ্র, াবায, ঢাকা-1349 

জাভারনৄয  

1300188 

189.  জনাফ থভাোঃ থভদদী াান 

প্রতা: আাম্মদ থযাস্তভ প্রভয়া  

গ্রাভ: কুিায াড়া (আদয়ছ আরী ফাড়) 

ডাকঘয: কুিায াড়া   

উদজরা: প্রফনৄয,  থজরা: নযপ্রাংদী  

নযপ্রাংদী  

1300189 

190.  জনাফ থভাোঃ জাপ্রকয থাদন 

প্রতা: থভাোঃ প্রফল্লার প্রভয়া  

77/1 ব্লক-এ, তারফাগ 

াবায, ঢাকা-1340 

নযপ্রাংদী  

1300190 

191.  থভাছ: ভাকছুভা আক্তায 

প্রতা: থযদফকা সুরতানা  

গ্রাভ: ফারাপ্রদয়াড়,  ডাকঘয: প্রনভাড়া  

উদজরা: চাযঘাট,  থজরা: যাজাী  

যাজাী  

1300191 

192.  পাদতভা জাান কপ্রর 

প্রতা:  নুরুর আপ্রজভ 

জাদকয ম্যানন, াজী নুরুর ইরাভ কন্ট্রাক্টয গপ্রর 

স্ট্ীর প্রভরা ফাজায, উত্তয দতঙ্গা, চট্টগ্রাভ-4204 

কক্সফাজায  

1300192 

193.  জনাফ থভাোঃ ািয়াত থাাইন 

প্রতা: থভাোঃ আ: যপ্রভ 

277 াইকাড়া, ডুপ্রযয়া প্রফষ্ণুনৄয, রাকাভ 

কুপ্রভল্লা-3570 

কুপ্রভল্লা  

1300193 

194.  জনাফ থভাোঃ নূদয আরভ 

প্রতা: থভাোঃ নাপ্রয আদভদ 

7/2 ব্লক প্র, তাজভর থযাড, য়াড য নাং-29 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

চাঁদনৄয  

1300194 
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195.  জনাফ থভাোঃ াযয়াজ জাান 

প্রতা: থভাোঃ আপ্রজজুয যভান 

গ্রাভ: আভগাঁ,  ডাকঘয: আভগাঁ  

উদজরা: প্রযনৄয,  থজরা: ঠাকযগাঁ 

ঠাকুযগাঁ 

1300195 

196.  জনাফ নাপ্রক ইনান 

প্রতা: থযজাউর কপ্রযভ নয়ন  

রুভ নাং-203, প্রজয়া র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-100 

গাজীনৄয  

1300196 

197.  জনাফ কাভরুর াান ফাপ্পী 

প্রতা: আজাদ থভাোঃ নুরুর থাছাইন 

যায় াদফ ফাজায, 36 ঢাকা দপ্রিণ প্রটি কদ যাদযন 

ঢাকা দয, থকাতয়াপ্রর, ঢাকা-1100 

কক্সফাজায  

1300197 

198.  জনাফ থভাোঃ রুহুর আভীন  

প্রতা: জয়নার আদফদীন  

গ্রাভ: ফাউ ভাযা,   ডাকঘয: প্রমুর কাপ্রি 

উদজরা: সবযফ,  থজরা: প্রকদাযগঞ্জ-2350 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300198 

199.  জনাফ উনুভাং ভাযভা 

প্রতা: ভাংরা ঐ ভাযভা 

গ্রাভ: প্রিভ ভনাই াড়া,  ডাকঘয: থফতবুপ্রনয়া  

উদজরা: কাউিারী,  থজরা: যাঙ্গাভাটি-4511 

যাঙ্গাভাটি  

1300199 

200.  জনাফ থভাোঃ ভানেজুয যভান 

প্রমদে- আব্দুর াপ্ররভ থক 

গ্রাভ: পদতনৄয,   ডাকঘয: প্রফযাভনৄয 

উদজরা: পপ্রযদনৄয দয,  থজরা: পপ্রযদনৄয-7800 

পপ্রযদনৄয  

1300200 

201.  জনাফ প্রয়ামুর ফাায 

প্রতা: মৃত থনয়ামুর ফাায 

ফ্ল্যাট-502, ফাড়ী-121, ব্যাাংকা য থযাড 

নািারাড়া, থতজগাঁ, ঢাকা 

ঢাকা 

1300201 

202.  জনাফ থভাোঃ জাপ্রদুর ইরাভ 

প্রতা: পজলুর ক  

45, প্রফ প্র এ স্ট্রীট, প্রনউ ভাদকযট 

রারফাগ, ঢাকা-1205 

ভাদাযীনৄয  

1300202 

203.  জনাফ থভাোঃ ীদ উল্লা 

প্রতা: আবুর িাদয়য 

গ্রাভ: থাভনা ফাদ শ্রীনৄয.  ডাকঘয: গাজীযাট  

উদজরা: থনফাগ,  থজরা: থনায়ািারী-3863 

থনায়ািারী 

1300203 

204.  জনাফ কাছায থভাল্লা 

প্রতা: আ: ক থভাল্লা 

রুভ নাং-32, প্ররমুল্লা মুপ্ররভ র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা -1000 

নযপ্রাংদী  

1300204 

205.  রুপ্রফনা নাপ্রযন থপযদদৌী 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রজবুয যভান  

14/9 নাপ্রফক কদরানী, প্রভযনৄয-14 

ঢাকা থনাপ্রনফা, ঢাকা-1206 

ভয়ভনপ্রাং 

1300205 

206.  জনাফ থচৌধুযী প্রফরী জাভান 

প্রতা: থচৌধুযী কাভারুজ্জাভান  

রুভ নাং-3005, প্রধান বফন, ীদুল্লা র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000  

মদায  

1300206 

207.  জনাফ থভাোঃ পারুি থাদন 

প্রতা: থভাোঃ আভজাদ থাদন   

গ্রাভ: খুপ্রনাযা,  ডাকঘয: থভাস্তপানৄয  

উদজরা: দুচাপ্রচয়া,  থজরা: ফগুড়া  

ফগুড়া  

1300207 

208.  জনাফ আব্দুল্লা আর তাপ্রযক 

প্রতা: তাপ্রযকুর ইরাভ  

গ্রাভ: থিািয াটানা (থস্ট্প্রডয়াভ াড়া, থজরিানা থযাড) 

ডাকঘয: রারভপ্রনযাট দয, থজরা: রারভপ্রনযাট-5500  

রারভপ্রনযাট 

1300208 



As fit16 
 

িঃ নাং নাম, ক্রতা/স্বামীর নাম ও বতমৃান ঠিকানা ক্রনজ বজলা  থযার নাং 

209.  জনাফ থভাোঃ ইপ্রতয়াক যাদদীন 

প্রতা: থভাোঃ ইপ্ররয়াছ থাদন 

ফাা-50, থযাড-04, থভাল্লাযদটক দপ্রিনিান, ফটতরা 

াজী কযাম্প, দপ্রিনিান, ঢাকা-1230 

রারভপ্রনযাট 

1300209 

210.  জনাফ থভাোঃ যভজান আরী 

প্রতা: থভাোঃ আপ্রভয আরী  

গ্রাভ: তালুকাাফাজ,  ডাকঘয: কাউপ্রনয়া  

উদজরা: কাউপ্রনয়া,  থজরা: যাংনৄয-5440 

যাংনৄয  

1300210 

211.  জনাফ থভাোঃ তাজুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ াহ্ জাান  

1/16  টি এন টি থযাড, ঘাটাইর, টাঙ্গাইর-1980 

টাঙ্গাইর  

1300211 

212.  জনাফ থভাোঃ থিাদী প্রভয়া 

প্রতা: মৃত কত আরী 

গ্রাভ: 294 সভাকািা, ডাকঘয: প্রফন্যাফপয 

উদজরা: টাাংগাইর দয, থজরা- টাাংগাইর-1902 

টাাংগাইর  

1300212 

213.  জনাফ সুজন কুভায ভির 

প্রতা: অফৈত চন্দ্র ভির 

রুভ নাং- 28, জগন্নাথ র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যার, ঢাকা 

ফগুড়া  

1300213 

214.  প্রদরাযা থচৌধুযী 

প্রতা: থভাোঃ থগারাভ থভাস্তপা থচৌধুযী 

30, প্রদৈশ্বযী থযাড, িিকায গপ্রর, 19 নাং য়াড য 

াপ্রন্তনগয, যভনা, ঢাকা-1217 

থগাারগঞ্জ 

1300214 

215.  জনাফ থভাোঃ থভদদী াান 

প্রতা: থভাোঃ কাভরুর আান াপ্রফফ 

গ্রাভ: মুিী,  ডাকঘয: মুিী 

উদজরা: গপযগাঁ,  থজরা: ভয়ভনপ্রাং  

ঢাকা  

1300215 

216.  থভাছা: পাযজানা পাইজা প্রতপ্রথ 

প্রতা: আব্দুয যপ্রদ যকায  

257/1, এপ্ররপযান্ট থযাড, নাবানা প্রব্রজ, পযাট-1/প্র 

এপ্ররপযান্ট থযাড, প্রনউভাদকযট, ঢাকা-1205 

গাইফান্ধা  

1300216 

217.  আয়াবুন জাান   

প্রতা: আপ্রজজুয যভান  

71 নাং ফ্রী স্কুর স্ট্রীট, কাঁঠারফাগান উত্তয 

প্রনউভাদকযট, ঢাকা-1205 

ঢাকা  

1300217 

218.  জনাফ ভামুদুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ নাপ্রজভউিীন  

40/ক, থযাড নাং- 06, থদিয ট্যাক আদাফয 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

ঠাকুযগাঁ 

1300218 

219.  িাতুদন জান্নাত 

প্রতা: তালুকদায থভাোঃ আব্দুর ভপ্রতন আনছাযী  

7/1, নাদয়ভ কযাম্পা, ধানভপ্রি-01 

প্রনউভাদকযট, ঢাকা-1205 

ঝারকাঠি  

1300219 

220.  জনাফ মুম্মদ াইনেয যভান 

প্রতা: মুম্মদ ভাবুবুয যভান 

218/প্রফ, ীদ াভসুর ক র, ফাাংরাদদ কৃপ্রল 

প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ভয়ভনপ্রাং-2202 

ভয়ভনপ্রাং 

1300220 

221.  জনাফ থভাোঃ আবুর কাদভ 

প্রতা: থভাোঃ আবুর ফাায  

246, থি আাম্মদ াজী ফাপ্রড়, থগাপ্রফিনৄয,   

াজীয ফাজায, থপনী দয, থপনী-3900 

থপনী  

1300221 

222.  সুভাইয়া আভীন 

প্রতা: এভ. নূরুর আভীন 

405/1 থডরভপ্রনদকা, প্রদলু থযাড, ফ্ল্যাট-প্র-1, প্রনউ ইস্কাটন, 

প্রজপ্র, যভনা, ঢাকা-1000 

ঢাকা 

1300222 

223.  জনাফ থভাোঃ থযজাউর িান 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রউপ্রিন িান  

গ্রাভ: : চুনািারী,  ডাকঘয: াট চুনািারী 

উদজরা: আভতরী,  থজরা: ফযগুনা-8710 

ফযগুনা  

1300223 
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224.  জনাফ এভ. াান জর 

প্রতা: থভাোঃ আযাপ আরী  

গ্রাভ: করতাাড়া,  ডাকঘয: ল্লী উন্নয়ন একাদডভী  

উদজরা: থযনৄয,  থজরা:ফগুড়া -5842 

ফগুড়া  

1300224 

225.  প্রনাত আক্তায 

প্রতা: আব্দুর থভাতাপ্ররফ  

গ্রাভ: নফ য থকানাাড়া,  ডাকঘয: থগৌযীনৄয  

উদজরা: থগৌযীনৄয,  থজরা: ভয়ভনপ্রাং-2270 

ভয়ভনপ্রাং 

1300225 

226.  জনাফ থভাোঃ ইব্রাীভ িপ্ররর 

প্রতা: থভাোঃ াভসুিীন  

গ্রাভ: উত্তয প্রফযাভনৄয,  ডাকঘয: ভাধফদী  

উদজরা: নযপ্রাংদী,  থজরা: নযপ্রাংদী-1604 

মদায  

1300226 

227.  রুকাদনায়ায কপ্রফ  

প্রতা: থভাোঃ লুৎপয যভান প্রভয়া 

গ্রাভ: জাভদতর,  ডাকঘয: জাভদতর  

উদজরা: কাভাযিি,  থজরা: প্রযাজগঞ্জ-6730 

প্রযাজগঞ্জ 

1300227 

228.  জনাফ চিন কুভায ফভ যন 

প্রতা: যনপ্রজত চন্দ্র ফভ যন  

গ্রাভ: আউট াড়া,  ডাকঘয: চািনা  

উদজরা: গাজীনৄয দয,  থজরা: গাজীনৄয-1702 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300228 

229.  জনাফ ভামুদুর থাাইন 

প্রতা: আপ্রযপ প্রফল্লা 

গ্রাভ: থনগ্রাভ,  ডাকঘয: থনগ্রাভ  

উদজরা: াাংা,  থজরা: যাজফাড়ী-7021 

যাজফাড়ী  

1300229 

230.  াভসুন্নাায কপ্রফ 

প্রতা: কত আরী িান 

গ্রাভ: াপরী ডাঙ্গা,  ডাকঘয: যাভপ্রদয়া কদরজ  

উদজরা: কাপ্রয়ানী,  থজরা: থগাারগঞ্জ-8131 

থগাারগঞ্জ 

1300230 

231.  জনাফ নাপ্রদ াান 

প্রতা: াপ্রনপ প্রভয়া  

গ্রাভ: ইরাভনৄয,  ডাকঘয: প্রভঠাভইন 

উদজরা: প্রভঠাভইন,  থজরা: প্রকদাযগঞ্জ-2370 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300231 

232.  জনাফ থভাোঃ প্রপদযাজ 

প্রতা: মৃত থভাোঃ াভছুর ক  

প্রফপ্রি নাং- 06, ফ্ল্যাট -1/প্রড, আপ্রজভনৄয যকাযী কদরানী, 

প্রনউভাদকযট, রারফাগ, ঢাকা-1205 

কুপ্রভল্লা  

1300232 

233.  জনাফ থভাাম্মদ ফপ্রয আাদম্মদ 

প্রতা: থভাাম্মদ থভািদরসুয যভান  

1843/1, ভাজায থযাড, উত্তযিান, 45 নাং য়াড য 

উত্তযিান, ঢাকা-1230 

কুপ্রভল্লা  

1300233 

234.  জনাফ থভাোঃ লুৎনের াান 

প্রতা: আব্দুর ভাদরক গাজী  

8/11 াউপ্রজাং স্ট্াপ থকায়াট যায, প্রভযনৄয-14 

ঢাকা কযান্টনদভন্ট, কাপরুর, ঢাকা-1206 

ঢাকা  

1300234 

235.  জনাফ াপ্রফাতুর পাদতভা 

প্রতা: থভাোঃ জপ্ররুর ইরাভ 

1215 নফ য ভপ্রননৄয, প্রভযনৄয-2, ঢাকা -1216 

ঢাকা  

1300235 

236.  জনাফ কাজী থভাাম্মদ থপ্ররভ 

প্রতা: প্রদদারুর ইরাভ  

101/ই  ফাাদফা, ঢাকা-1214 

চট্টগ্রাভ  

1300236 

237.  জনাফ থভাোঃ নাজমুর থাদন 

প্রতা: থভাোঃ আোঃ যাজ্জাক  

গ্রাভ: াদদ নগয,  ডাকঘয: প্রযাজগঞ্জ  

উদজরা: প্রযাজগঞ্জ,  থজরা: প্রযাজগঞ্জ 

প্রযাজগঞ্জ 

1300237 

238.  জনাফ থভাোঃ নাজমুর থাদন  

প্রমদে- কাভার ভামুদ 

ফাা-13, থযাড-13, থকন-11 , ব্লক-এ 

ল্লফী, প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

প্রঝনাইদ  

1300238 
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239.  াপ্রফকুননাায 

প্রতা: থভাোঃ থাদর যানা 

7নাং শ্যাভাচযন যায় থযাড, য়াড য নাং-5 

দয, ভয়ভনপ্রাং-2200 

ভয়ভনপ্রাং 

1300239 

240.  নাভপ্রজদা আযপ্রপন  

প্রতা: কাজী আব্দু ছাদদক  

241/4, থযাড নাং- 08 থাট য কদরানী 

চট্টগ্রাভ ফিয, চট্টগ্রাভ-4100 

যাজফাড়ী  

1300240 

241.  জনাফ সয়দ মুঈদ াান ইনায 

প্রতা: সয়দ থভাোঃ ইব্রাীভ 

738 ারাং াপ্রন্তনগয, ারাং (প্রযয়তনৄয দয) 

প্রযয়তনৄয-8000 

প্রযয়তনৄয  

1300241 

242.  থি থযফাকা সুরতানা 

প্রতা: মৃত এভ এভ আব্দু াভাদ  

ফাা নাং- ক 131/5/প্র, প্রিরদিত উত্তয াড়া 

প্রিরদিত উত্তয ফাজায, ঢাকা-1229 

কুপ্রভল্লা 

1300242 

243.  থি নাপ্রজয়া সুরতানা 

প্রতা: মৃত থভি নাপ্রজয আম্মদ 

বফন নাং-6, কদরজ থযাড, আদকানা প্রটি কভদিক্স 

দপ্রিনিান, ঢাকা-1230 

ঢাকা  

1300243 

244.  নূযাত জাান তাপ্রনয়া 

প্রতা: থভাোঃ ািায়াত থাদন াটয়াযী  

অফকা বফন নফ য রক্ষ্মীনাযায়ননৄয, থনায়ািারী যকাযী 

কদরজ থযাড, ভাইজদী থকাট য, থনায়ািারী-3800  

চাঁদনৄয 

1300244 

245.  জনাফ থভাোঃ যাপ্রজফ াান 

প্রতা: াাবুপ্রিন  

ফাা-22, াকুপ্রযয়া থযাড, মাোফাড়ী,  

ফাদারদী, তুযাগ, ঢাকা-1230 

ঢাকা  

1300245 

246.  রুপ্রফনা 

প্রতা: থি মুপ্রজফয যভান   

গ্রাভ: থগাপ্রফিনৄয,  ডাকঘয: শ্রীকরা  

উদজরা: কাপ্ররগঞ্জ,  থজরা: াতিীযা-9440 

াতিীযা  

1300246 

247.  পাপ্রভা পাযানা 

প্রতা: থভাোঃ আকফয আরী 

াপ্রকভ ম্যানন, 6ষ্ঠ তরা, প্রড/6, াপ্র যবার প্রর, 

কদরজ থযাড, চকফাজায, চট্টগ্রাভ-4203 

চট্টগ্রাভ 

1300247 

248.  জনাফ দীক কুভায ফদিযাাোয় 

প্রমদে- ডা: িিকায প্রভজানুয যভান 

টুটাড়া (আভতরা থযাড) 

খুরনা দয, খুরনা-9100 

প্রদনাজনৄয  

1300248 

249.  জনাফ ইযপান াযয়ায 

প্রতা: আফদুয যফ র্ভঞাঁ  

ফাপ্রড় নাং- 07, ড়ক-03, ধানভপ্রি আফাপ্রক এরাকা 

প্রনউভাদকযট, ঢাকা-1205 

চাঁদনৄয  

1300249 

250.  থভাছা: ফপ্রনয়াতুর মুছাইয়াদা ফপ্রন 

প্রতা: থভাোঃ আবু থফরার যকায  

দপ্রিন প্রতত াড়া, প্রডভরা (থভপ্রডদকর থযাড) 

প্রডভরা, নীরপাভাযী-5350 

নীরপাভাযী  

1300250 

251.  জনাফ থভাোঃ কাায থাদন 

প্রতা: থভাোঃ া আরভ 

গ্রাভ: যতন কাপ্রি,  ডাকঘয: যতন কাপ্রি  

উদজরা: াজাদনৄয,  থজরা: প্রযাজগঞ্জ-6770 

প্রযাজগঞ্জ 

1300251 

252.  পাপ্রভা আদভদ কপ্রচ 

প্রতা: থভাোঃ প্রগয়াউপ্রিন আদভদ 

কি নাং- 511(ি), নীরদিত কভ যজীপ্রফ ভপ্ররা থাদস্ট্র 

নীরদিত, ঢাকা -1205 

পপ্রযদনৄয  

1300252 
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253.  জনাফ আপ্রযপ আদভদ 

প্রতা: থভাোঃ আপতাফ উপ্রিন  

ফাপ্রড় নাং-06, ভপ্রযিারুয়া 

গপযগাঁ, ভয়ভনপ্রাং-2230 

ভয়ভনপ্রাং  

1300253 

254.  জনাফ থভাোঃ ভামুন উপ্রিন 

প্রতা: থভাোঃ প্রযাজ উপ্রিন 

াজী থভাোঃ মুপ্রন র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয় 

াফাগ, ঢাকা-1000 

থনায়ািারী 

1300254 

255.  জনাফ আজদভযী নুযজাান 

প্রতা: থভাোঃ আবুর থাদন  

প্রফপ্রি নাং- 05, ফ্ল্যাট-এপ্রফ-4, থকয়াযী নগয 

364 িিকায থযাড, জুযাইন, শ্যাভনৄয, ঢাকা-1204 

ঢাকা  

1300255 

256.  জনাফ য়াপ্রদ থভাোঃ জুাইয 

প্রতা: ারুন অয যপ্রদ  

ফাড়ী নাং- 228, াী ভপ্রজদ থযাড   

প্রিরগাঁ, ঢাকা দয, ঢাকা 

ফপ্রযার 

1300256 

257.  জনাফ থভাছা: যাপ্রদা িাতুন 

প্রতা: থি মুপ্রজফয যভান 

গ্রাভ: থগাপ্রফিনৄয, ডাকঘয: শ্রীকরা, 

উদজরা-কাপ্ররগঞ্জ, থজরা: াতিীযা 

াতিীযা  

1300257 

258.  জনাফ কাজী ইপাতুর ইরাভ 

প্রতা: কাজী আাদুর ইরাভ  

ফাা-19, থযাড- 05, দপ্রিন থিপ্রদ 

মাোফাড়ী, দপ্রনয়া, ঢাকা-1232 

থগাারগঞ্জ 

1300258 

259.  জনাফ থভাোঃ াান িান 

প্রতা: থভাোঃ আরী থাদন িান  

6নাং ভদন াা থরন, সুোনয 

ঢাকা-1100 

ঢাকা  

1300259 

260.  জনাফ থভাোঃ প্রান যভান থাবন 

প্রতা: থভাোঃ আফদুয যভান  

88 নাং (4থ য তরা), দপ্রিন কভরানৄয 

াপ্রন্তনগয, ফাাইর, টাঙ্গাইর-1217 

টাঙ্গাইর  

1300260 

261.  প্রঞ্চতা যকায 

প্রতা: কভর প্রকদায যকায 

2557 কাপ্ররতরা, াঁটনগা 

নগাঁ-6500 

নগাঁ 

1300261 

262.  জনাফ ফীয থচৌধুযী 

প্রতা: আব্দুর আপ্রজজ 

5/27 গবন যদভন্ট প্রপ্রপ্রন্টাং, থপ্র স্ট্াপ থকায়াট যায 

ঢাকা প্ররদটকপ্রনক ইন্পটিটিউট 

থতজগাঁ প্রল্প, এরাকা-1208 

ব্রাহ্মনফাড়ী  

1300262 

263.  জনাফ থভাোঃ যপ্রফউর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আবু ফক্কয প্রপ্রিক  

উদজরা 1নাং থগট, ভাদদফনৄয 

নগাঁ-6530 

নগাঁ 

1300263 

264.  াদজদা িানভ 

প্রতা: থভাোঃ নুরুর হুদা থচৌধুযী 

প্র-117/এ, 3য় কদরানী, রারকুঠি 

প্রভযনৄয-1, ঢাকা-1216 

ঢাকা  

1300264 

265.  জনাফ থভাোঃ ভাসুভ থভাল্লা 

প্রতা: এ টি এভ ারাউপ্রিন  

প্র-21, দপ্রিন ছায়াপ্রফথী 

গাজীনৄয দয, গাজীনৄয-1700 

গাজীনৄয  

1300265 

266.  জনাফ থভাাম্মদ এনামুর াান 

প্রতা: আব্দুয যপ্রভ 

ফাা-61, থযাড-06, থক্টয-14 

উত্তযা, ঢাকা-1230 

ফগুড়া  

1300266 
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267.  জনাফ নূয থভাাম্মদ ভপ্রনয থাদন 

প্রতা: নূরুর ইরাভ 

গ্রাভ: উত্তয থজাড়ািারী,  ডাকঘয: প্রভরন ফাজায  

উদজরা: ভাদাযগঞ্জ,  থজরা: জাভারনৄয-2010 

জাভারনৄয 

1300267 

268.  প্রপ্রয়া আদভদ 

প্রতা: যীপ উিীন  

গ্রাভ: থগাফপ্রযয়া জািাাড়া,  ডাকঘয: রক্ষ্মীনৄয 

উদজরা:  কুপ্ররয়াযচয  থজরা: প্রকদাযগঞ্জ-2338 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300268 

269.  জনাফ থভাোঃ ইভদাদুর ক প্রপদযাজ 

প্রতা: থভাোঃ থগারজায থাদন 

গ্রাভ: নুকারী,  ডাকঘয: ফাঘাফাড়ী ঘাট 

উদজরা: াজাদনৄয,  থজরা: প্রযাজগঞ্জ-6770 

প্রযাজগঞ্জ 

1300269 

270.  আপদযাজা আক্তায 

প্রতা: থভাোঃ আদনায়ায থাদন  

ফাা নাং- 261-262, ব্লক-ধ, থকন-12 

প্রভযনৄয, ল্লফী, ঢাকা-1216 

ঢাকা  

1300270 

271.  নফ যা ক 

প্রতা: এনামুর ক 

5/-5প্রফ,   আপ্রজভনৄয স্ট্াপ থকায়াট যায, রারফাগ, ঢাকা 

ভাগুযা  

1300271 

272.  যীতা যানী যায় কাজ্জী 

প্রমদে- প্রফিফ কুভায ফভ যা 

প্রপ্রপ্রন্পার অপ্রপায, থানারী ব্যাাংক প্রর: 

ভাপ্ররফাগ ািা, ঢাকা-1217 

কুপ্রড়গ্রাভ 

1300272 

273.  জনাফ থভাোঃ আাদুজ্জাভান নূয 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর কপ্রযভ যকায  

গ্রাভ: 158, উত্তয পপ্ররয়া, নৄরফপ্রি, ডাকঘয: গাইফান্ধা  

উদজরা: গাইফান্ধা দয,  থজরা: গাইফান্ধা-5700 

গাইফান্ধা  

1300273 

274.  জনাফ ইভযান আরী 

প্রতা: আব্দুয যপ্রভ ভির 

গ্রাভ: কাপ্রড়া,  ডাকঘয: কাপ্রড়া  

উদজরা: আদক্করনৄয,  থজরা: জয়নৄযাট-5942 

জয়নৄযাট 

1300274 

275.  জান্নাত আযা প্ররনা 

প্রতা: থভাোঃ ইয়াকুফ আরী 

থাপ্রি নাং- 245, াদরাংকা, কাপ্ররাতী, টাাংগাইর 

টাাংগাইর 

1300275 

276.  জনাফ এ এভ পপ্রযদ 

প্রতা: থভাোঃ াপ্রফবুয যভান 

গ্রাভ: ফহুরী, ডাকঘয: ফহুরী 

উদজরা: বালুকা, ভয়ভনপ্রাং-2240 

ভয়ভনপ্রাং 

1300276 

277.  জনাফ থভাোঃ নাপ্রদ াান প্রভশু 

প্রতা: থভাোঃ আবু থনছায প্রভপ্রজ  

10 উত্তয প্রভন, প্রভযনৄয-1, াআরী, ঢাকা-1216 

ঢাকা  

1300277 

278.  জনাফ প্রভজানুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দু ারাভ  

গ্রাভ: আয়নানৄয,  ডাকঘয: আয়নানৄয 

উদজরা: প্রঝনাইগাতী, থজরা: থযনৄয-2130 

থযনৄয  

1300278 

279.  জনাফ থভাোঃ আবু থনাভান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ান্নান  

গ্রাভ: গুপ্রজয়াভ,  ডাকঘয: গুপ্রজয়াভ  

উদজরা: প্রোর,  থজরা: ভয়ভনপ্রাং-2220 

ভয়ভনপ্রাং  

1300279 

280.  জনাফ থভাোঃ নূরুর ক 

প্রতা: থভাোঃ যপ্রপকুর ইরাভ  

গ্রাভ: ভধুযাভনৄয, কাভায াড়া,  ডাকঘয: পপ্রজরনৄয 

উদজরা: তাযাগঞ্জ,  থজরা: যাংনৄয-5420 

যাংনৄয  

1300280 

281.  প্রাংকী আক্তায 

প্রতা: থভাোঃ ইভাইর থাদন  

গ্রাভ: ফাাদুযনৄয,  ডাকঘয: থগৌযীনৄয   

উদজরা: থগৌযীনৄয,  থজরা: ভয়ভনপ্রাং-2270 

ভয়ভনপ্রাং  

1300281 
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282.  জনাফ যাতুর াান 

প্রতা: আব্দু ারাভ  

ীদ তাজউপ্রিন আদম্মদ র, ফদমুযকৃপ্রফ উ ডাকঘয 

গাজীনৄয দয, গাজীনৄয-1706 

াফনা  

1300282 

283.  জনাফ থচৌধুযী যায়ান াপ্রযয়ায 

প্রতা: আপায উপ্রিন থচৌধুযী 

150, যপ্র থাভ, ভাপ্ররফাগ ফাজায থযাড 

াপ্রন্তনগয, াজাাননৄয, ঢাকা-1217 

প্রদরট  

1300283 

284.  জনাফ থভাোঃ থভফাহুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ ইভাইর 

ফাড়ী : 215, থযাড: 06, থভাম্মাপ্রদয়া াউপ্রজাং থাাইটি 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

ঢাকা  

1300284 

285.  জনাফ থভাোঃ আজমুর থাদন 

প্রতা: থভাোঃ রুহুর আপ্রভন তালুকদায 

গ্রাভ: প্রচযায়ু (তালুকদায ফাড়ী), ডাকঘয: নাপ্রযদকাট  

উদজরা: ভতরফ দপ্রিণ,  থজরা: চাঁদনৄয-3611  

চাঁদনৄয  

1300285 

286.  জনাফ থভাোঃ আাদুজ্জাভান 

প্রতা: থভাোঃ াজাান প্রভয়া   

ফটতরা ড়ক, ইপ্রঞ্জপ্রনয়া াজাান প্রভয়ায ফাপ্রড়, থাপ্রিাং 

নাং- 11.16.15, প্রিভ াফানৄয, পপ্রযদনৄয-7800 

পপ্রযদনৄয  

1300286 

287.  জনাফ থভাোঃ থতৌপ্রদুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর য়াাফ 

গ্রাভ: প্রছপ্ররভনৄয,  ডাকঘয: উত্তয জানকী 

উদজরা: যাংনৄয দয,  থজরা: যাংনৄয-5431 

যাংনৄয  

1300287 

288.  থভৌপ্রভতা ক 

প্রতা: থভাোঃ থভাজাদম্মর ক  

ফাা-14, ফ্ল্যাট- প্রড/1, ড়ক-18, থক্টয-10 

উত্তযা ভদডর টাউন, ঢাকা-1230 

যাজাী  

1300288 

289.  জনাফ থভাোঃ ইপদত িায উপ্রিন 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রউপ্রিন  

পাল্গুনী-1/502, প্রপ্রিযগঞ্জ প্রফদুযৎ থকন্দ্র  

নাযায়নগঞ্জ দয, নাযায়নগঞ্জ-1430 

রক্ষ্মীনৄয 

1300289 

290.  জনাফ থভাোঃ আানুর কফীয 

প্রতা: থভাোঃ হুভায়ুন কফীয 

60/10, ীদ ভান্নান রাইন, গ্যাপ্রযন 

ঢাকা থনাপ্রনফা, ঢাকা-1206   

ঢাকা  

1300290 

291.  জনাফ এ এভ প্রপকাভার 

প্রতা: এ এভ ইভদাদুর ক  

গ্রাভ: ফযাশুয,  ডাকঘয: বাটিয়াাড়া 

উদজরা: কাপ্রয়ানী,  থজরা: থগাারগঞ্জ 

থগাারগঞ্জ 

1300291 

292.  জনাফ থভাোঃ জাকাপ্রযয়া 

প্রতা: থভাোঃ আফদুর ভন্নাপ  

গ্রাভ: থগাছাভাযা (নফ যাড়া), ডাকঘয: প্রমুরকাপ্রি 

উদজরা: সবযফ,  থজরা: প্রকদাযগঞ্জ-2350 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300292 

293.  রুফা থভাফাপ্রশ্বয থাদন 

প্রতা: থভাোঃ থভাফাযক থাদন  

159/2, উয াউপ্রজাং এদস্ট্ট, থনাপ্রনফা 

যাজাী-6202 

 

যাজাী  

1300293 

294.  জনাফ থভাোঃ ভদনায়ারুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ নাপ্রজজুর ইরাভ 

রুভ নাং- 648, াজী থভাাম্মদ মুীন র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

প্রদনাজনৄয  

1300294 

295.  জনাফ থভাোঃ থযাভান ভাদফয 

প্রতা: থভাোঃ আবুর কারাভ ভাদফয  

60 আইপ্রডয়ার থযাড, মুযাদনৄয, জুযাইন 

থগিাপ্রযয়া, কদভতরী, ঢাকা-1204 

মুপ্রন্পগঞ্জ 

1300295 
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296.  জনাফ ভানেজুয যভান 

প্রতা: প্রদুয যভান 

গ্রাভ: শুকদদফ কুি,  ডাকঘয: জুম্মাাট 

উদজরা: উপ্ররনৄয,  থজরা: কুপ্রড়গ্রাভ-5620 

কুপ্রড়গ্রাভ 

1300296 

297.  ভামুদা আক্তায  

প্রতা: আবুর থাদন  

াফপ্রদ (প্রদঘরদী), াফপ্রদ ফাজায 

ফিয, নাযায়নগঞ্জ-1414 

নাযায়নগঞ্জ 

1300297 

298.  জনাফ থভাোঃ এভ এ প্রজ ভানী 

প্রমদে- থভাোঃ থগারাভ যিানী  

ব্যপ্রক্তগত কভ যকতযা, নযপ্রডক অপ্রধািা, থদয ফাাংরা নগয, 

ঢাকা 1207 

থনায়ািারী  

1300298 

299.  জনাফ থভাোঃ আপ্রজমুয যভান 

প্রমদে- আবু তাদয 

চ-63, কুদয়ত ভপ্রজদ থযাড, উত্তয ফাড্ডা 

য়াড য-21, গুরান, ঢাকা-1212 

খুরনা 

1300299 

300.  তাদনাবা আরভ 

প্রতা: থগারাভ াহ্ আরভ 

ফ্ল্যাট-প্র, ফিয আফাপ্রক এরাকা, দযঘাট 

প্রজপ্র, কদতায়ারী, চট্টগ্রাভ-4000 

কুপ্রভল্লা  

1300300 

301.  জনাফ আদভদ ইভপ্রতয়াজ 

প্রতা: থভাোঃ যপ্রকবুর আরভ 

ফাা- যপ্রকবুর ম্যানন, ধায়া াড়া (ফট তরা) 

ফগুড়া দয, ফগুড়া-5800 

ফগুড়া  

1300301 

302.  জনাফ যাজু আদভদ 

প্রতা: আব্দু াভাদ যদায 

গ্রাভ: ফযকাত যদায াড়া, ডাকঘয: থদৌরতপ্রদয়া  

উদজরা: থগায়ারি,  থজরা: যাজফাড়ী-7710 

যাজফাড়ী  

1300302 

303.  জনাফ আদনায়ায থাদন 

প্রতা: গাজী মুপ্রজবুর ক 

রুভ নাং-430, কপ্রফ জীভ উিীন র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

রক্ষ্মীনৄয  

1300303 

304.  জনাফ থভাোঃ একযামুর ক 

প্রতা: থভাোঃ আোঃ কাপ্রপ 

প্রিভ-15, ীদ জাভার থাদন র 

ফাাংরাদদ কৃপ্রল প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ভয়ভনপ্রাং-2202 

ফগুড়া  

1300304 

305.  জনাফ থভাোঃ ভঞ্জুরুর ক 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রজফয যভান  

গ্রাভ: নিাড়া, ডাকঘয: ফতনৄয  

উদজরা: নাগযনৄয, থজরা: টাাংগাইর 

টাাংগাইর  

1300305 

306.  জনাফ থভাোঃ প্রভজানুয যভান  

প্রতা: থভাোঃ প্রযাজুর ইরাভ  

406/ক, পজলুর ক র 

ফাাংরাদদ কৃপ্রল প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ভয়ভনপ্রাং-2202 

সুনাভগঞ্জ 

1300306 

307.  প্রর াা 

প্রতা: জগদী চন্দ্র াা 

প্রভপ্রডয়া পট ডাটা প্রদস্ট্ভ প্রর:, প্রফপ্রডপ্রফএর বফন (থরদবর-

5), 12 কাজী নজরুর ইরাভ এপ্রবপ্রনউ, কাযান ফাজায, 

ঢাকা-1215 

পপ্রযদনৄয  

1300307 

308.  আদভনা িাতুন 

প্রতা: থভাোঃ আবুর থাদন 

গ্রাভ: 346 ফিপ্রচথপ্ররয়া, ডাকঘয: ফড়ইকুড়া 

উদজরা: জাভারনৄয দয, থজরা: জাভারনৄয-3019  

জাভারনৄয  

1300308 

309.  জনাফ থভাোঃ জাপ্রকয  থাদন 

প্রমদে- থভদয আরী থভস্তযী ফাড়ী 

গ্রাভ: চযাাপ্রব কাযী,  ডাকঘয: কাছাযী নৄকুয  

উদজরা: থানাগাজী,  থজরা: থপনী 

থপনী  

1300309 
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310.  জনাফ থভাোঃ প্রদুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ থভাকবুর থাদন  

110/3 চতুযনৄয, প্রফগঞ্জ থৌযবা 

প্রফগঞ্জ, চাঁাইনফাফগঞ্জ-6340 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1300310 

311.  জনাফ থভাোঃ আপ্রনসুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ যপ্রভউপ্রিন 

425, প্রজয়া র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ঠাকুযগাঁ 

1300311 

312.  থদরন ভাপ্রয়াত প্রপ্রয়তী 

প্রতা: মুাম্মদ জাাঙ্গীয থাদন 

47/3/ই প্রিভ যাজাযফাজায 

ইপ্রিযা থযাড, িাভায ফাড়ী, ঢাকা-1215 

পপ্রযদনৄয  

1300312 

313.  মুভতাানা ক 

প্রতা: থভাোঃ নূরুর ক িিকায  

ফাপ্রড় নাং-01, ব্লক-1/এ 

ল্লফী, প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

কুপ্রভল্লা 

1300313 

314.  ানপ্রজদা িানভ 

প্রতা: আব্দুর ভাদরক 

69/1, াজী ফাড়ী থযাড, কাউরায ভোড়া 

প্রিদরিত, দপ্রিনিান, ঢাকা-1229 

গাজীনৄয  

1300314 

315.  জনাফ থভাোঃ ভাসুদুয যভান ভাসুদ 

প্রতা: থভাোঃ থতাপাজ্জর থাদন 

ফাা- 4, টুপ্রননীড়, 4থ য তরা, থরন-12, থকন-ব্লক-এ 

প্রভযনৄয-10, থফনাযী ল্লী, ঢাকা-1216 

ফপ্রযার 

1300315 

316.  ইযত জাপযীন 

প্রমদে- থভাোঃ াপ্রযয়ায থচৌধুযী 

থফজা কভদিক্স, থরদফর-07, প্রদকৌর প্রফবাগ 

ফাপ্রড়-19/প্রড, থযাড-06, ধানভপ্রি, ঢাকা-1205 

টাঙ্গাইর  

1300316 

317.  প্রযপ্রজয়া ইকফার ছিা 

প্রতা: থভাোঃ ইকফার থাদন 

গ্রাভ: থকাদাপ্ররয়া (দনট প্রবরা),  ডাকঘয: ালনৄয 

উদজরা: প্রফনৄয,  থজরা: নযপ্রাংদী 

নযপ্রাংদী  

1300317 

318.  জনাফ আর পপ্রকদ 

প্রতা: থভাোঃ ইব্রাপ্রভ িপ্ররর  

তালুকদায ভর, কাপ্ররনাথ যাদয়য ফাজায 

থবারা দয, থবারা-8300 

থবারা 

1300318 

319.  জনাফ থভাোঃ প্রপকুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ থভাতাদরফ যকায  

কি নাং-6013 (দ্মা), প্রফজয় একাত্তয র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

কুপ্রভল্লা  

1300319 

320.  কাভরুন নাায 

প্রতা: থভাোঃ এযাদ থাদন 

গ্রাভ: থতযা দ যায ফাড়ী,   ডাকঘয: য়ারুক ফাজায  

উদজরা: াযাপ্রস্ত,  থজরা: চাঁদনৄয-3610 

চাঁদনৄয  

1300320 

321.  জনাফ থভাোঃ জাপরুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ দপ্রফরুর ইরাভ 

রুভ নাং-2009, থদয ফাাংরা র, বুদয়ট, ঢাকা-1207 

ঠাকুযগাঁ 

1300321 

322.  পাযজানা আক্তায 

প্রতা: পজলুয যভান 

124/9, দারু ারাভ থযাড 

আনায কযাম্প, প্রভযনৄয-1, ঢাকা-1216 

ঢাকা  

1300322 

323.  জনাফ পয়ার িান 

প্রতা: ছপ্রপউল্লা িান 

187/6, ভোইক াড়া, প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

ভাদাযীনৄয  

1300323 

324.  জনাফ থভাাম্মদ যীনের ইরাভ আাদ 

প্রতা: ভাাবুবুর ইরাভ 

নকু াজীয ফাড়ী, নাাংগর থভাড়া,  

াটাজাযী, চট্টগ্রাভ-4330 

চট্টগ্রাভ 

1300324 
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325.  জনাফ থভাোঃ াপ্রকবুর াান জীফ 

প্রতা: থভাোঃ দুরার প্রভয়া 

গ্রাভ: গড়াপ্রন, ডাকঘয: কযাটিয়া  

উদজরা: টাঙ্গাইর দয,  থজরা: টাঙ্গাইর-1903 

টাঙ্গাইর 

1300325 

326.  জনাফ থভাোঃ আব্দুর ভপ্রজদ 

প্রতা: থভাোঃ ায়দায আরী 

কি নাং-634, ভাস্ট্ায দা সূম যদন র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ফগুড়া  

1300326 

327.  জনাফ ইকফার াান 

প্রতা: ভনদয আরী  

কি নাং-637, সূম যদন র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ফগুড়া  

1300327 

328.  জনাফ আরী থাদন 

প্রতা: আরী আজ্জভ   

গ্রাভ: রযী (ভোড়া),  ডাকঘয: কারঘড়া  

উদজরা: নফীনগয,  থজরা: প্রফ-ফাড়ীয়া-3413 

প্রফ-ফাড়ীয়া  

1300328 

329.  জনাফ থভাোঃ থাাগ যভান 

প্রতা: থভাোঃ আরী থাদন  

গ্রাভ: প্রফলয়িারী,  ডাকঘয: ঘপ্রড়িারী  

ভাযাজনৄয 3নাং য়াড য, থজরা: প্রঝনাইদ-7300 

প্রঝনাইদ 

1300329 

330.  জনাফ ফাদয়জীদ াান 

প্রতা: থফরাদয়ত থাদন 

187/6, ভে াইকাড়া, প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

ভাদাযীনৄয  

1300330 

331.  জনাফ থভাাম্মদ ভামুন াান 

প্রতা: থভাাম্মদ শুক্কুয আরী  

গ্রাভ: তাতুয়াকািা (ি)  ডাকঘয: নয়নাফাদ  

উদজরা: আড়াইাজায,  থজরা: নাযায়নগঞ্জ-1440 

নাযায়নগঞ্জ 

1300331 

332.  থভাছা: তাভপ্রজদা তানীভ যকায 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্ররভ উপ্রিন 

গ্রাভ: দুসু ফাপ্ররয়াডাঙ্গী, ভাস্ট্ায াড়া 

ডাকঘয: ফাপ্ররয়াডাঙ্গী,  থজরা: ঠাকুযগাঁ-5140 

ঠাকুযগাঁ 

1300332 

333.  জাপ্রদা আপদযাজ জয়া 

প্রতা: জাভার উপ্রিন 

কি নাং- 425, প্রজয়া র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয় 

ঢাকা-1000 

টাাংগাইর  

1300333 

334.  জনাফ থভাোঃ আবু ানাত প্রযপাত 

প্রতা: থভাোঃ যাপ্রপউর ইরাভ 

ফাা নাং- 78 (6ষ্ঠ তরা), থযাড-05, প্রপ্র কারচায 

াউপ্রজাং, আদাফয, থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

প্রদনাজনৄয  

1300334 

335.  জনাফ শুভ্র চন্দ্র থদ 

প্রতা: সুবাল চন্দ্র থদ  

প্রদভাদ প্রনদকতন/1119, প্রফন্নগাঁ 

প্রকদাযগঞ্জ দয, প্রকদাযগঞ্জ-2300 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300335 

336.  জনাফ জয়ন্ত যায় 

প্রতা: প্রমৄল কাপ্রন্ত যায় 

গ্রাভ: াটফাড়ী,   ডাকঘয: দারুনভপ্রল্লক  

উদজরা: াইকগাছা,  থজরা: খুরনা-9285 

খুরনা  

1300336 

337.  জনাফ প্রিনটন ভির 

প্রতা: থদফ প্রাদ ভির  

গ্রাভ: চাঁদকাটি,  ডাকঘয: ফারুইাড়া  

উদজরা: তারা,  থজরা: াতিীযা-9420 

াতিীযা  

1300337 

338.  জনাফ থভাাম্মদ আব্দুল্লা আর ভামুন 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুয যপ্রভ  

86 (1-এ), থন্ট্রার থযাড, প্রনউ ভাদকযট 

করাফাগান, ঢাকা-1205 

াফনা  

1300338 

339.  জনাফ থি আজভীয 

প্রতা: থি আজাায 

1127, ফাঙ্গাফাপ্রযয়া, নগাঁ দয, নগাঁ-6500 

নগাঁ 

1300339 
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340.  জনাফ থভাোঃ রুহুর আপ্রভন তালুকদায 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ফাদত তালুকদায 

444/প্রফ এদাট য প্ররা, ফ্ল্যাট-প্র/2 

প্রিরগাঁ, তারতরা, ঢাকা-1219 

টাাংগাইর  

1300340 

341.  াপ্ররভা আক্তায  

প্রতা: নুরুর আরভ প্রপ্রিকী  

যদাযগঞ্জ (সুরতান ভাদকযট) 

যদাযগঞ্জ, গাজীনৄয দয, গাজীনৄয-1346 

গাজীনৄয  

1300341 

342.  তানপ্রজদা পাযজানা তাপ্রন্ন 

প্রতা: থভাোঃ থগারাভ থভাস্তপা প্রভয়া 

614 ফড় ভগফাজায, যভনা, ঢাকা 

াফনা  

1300342 

343.  জনাফ এ এ যপ্রফন 

প্রতা: থভাোঃ াত্তায কাজী  

াজী সুরতান ারাদায ড়ক, কুকযাইর 

ভাদাযীনৄয দয, ভাদাযীনৄয-7900 

ভাদাযীনৄয  

1300343 

344.  জনাফ যঞ্জন কুভায থদ 

প্রমদে- প্রভনতী যানী থদ 

এ প্রড প্র কদরানী, তদরছপ্রড়, য়াড য -04 

যাঙ্গাভাটি দয, যাঙ্গাভাটি-4500 

যাঙ্গাভাটি 

1300344 

345.  জনাফ আীল ভজুভদায  

প্রতা: থদফযাজ ভজুভদায 

াজ্বী প্রবরা (5ভ তরা), প্রনউমুনছুযাফাদ 

প্রপদযাজা কদরানী, আকফযা, চট্টগ্রাভ-4207 

চট্টগ্রাভ  

1300345 

346.  াপ্রদয়া নীন 

এ এভ আাদুজ্জাভান 

এ-27, 7নাং থক্টয, প্রনউ ভাদকযট, মদায প্রিা থফাড য 

মদায দয, মদায-7400 

মদায 

1300346 

347.  জনাফ থভাোঃ ফযকত উল্লা াপ্পু 

প্রতা: থভাোঃ আবুর কারাভ 

যফীন্দ্রনাথ ড়ক, নফ য থারাবুপ্রনয়া 

থভাাংরা, ফাদগযাট 

ফাদগযাট  

1300347 

348.  জনাফ জপ্রভ উপ্রিন 

প্রতা: থভাোঃ আক্কা 

6 আয, থক, প্রভন থযাড, ভয়ভনপ্রাং দয 

ভয়ভনপ্রাং-2200 

ভয়ভনপ্রাং  

1300348 

349.  জনাফ নৄরক দা 

প্রতা: প্রন্টু রার দা  

137 প্রিভ াইক াড়া, ব্রাক্ষ্মনফাপ্রড়য়া দয 

ব্রাক্ষ্মনফাপ্রড়য়া-3400 

ব্রাক্ষ্মনফাপ্রড়য়া 

1300349 

350.  জনাফ থভাোঃ আব্দুর ভপ্রজদ 

প্রতা: আতাফ উপ্রিন 

গ্রাভ: তুড়ুক গ্রাভ,  ডাকঘয: সফদ্যনৄয  

উদজরা: ভািা,   থজরা: নগাঁ 

নগাঁ 

1300350 

351.  প্রউপ্রর আক্তায থভৌসুভী  

প্রমদে- থভাোঃ কাভরুর ইরাভ (য়াদযন্ট অপ্রপায) 

আটডক, থভাদভনাী থনাপ্রনফা 

ভয়ভনপ্রাং দয, ভয়ভনপ্রাং-2202 

টুয়ািারী 

1300351 

352.  জনাফ মুপ্রত আর যাপ্রফ 

প্রতা: ভযহুভ থভাোঃ া আরভ থপ্ররভ  

25/প্রফ, থরক াকযা, প্রনউ ভাদকযট, 

করাফাগান, ঢাকা-1205 

থনায়ািারী 

1300352 

353.  ইভদযাজ সুরতানা থভৌযী 

প্রতা: আবু াঈদ থভাোঃ পারুক 

68/প্রজ, দপ্রিণ নীরদিত, আফাপ্রক এরাকা 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

প্রদযাজনৄয  

1300353 

354.  জনাফ মৃদুর থচৌধুযী কনক 

প্রতা: ভঙ্গর থচৌধুযী  

থজরা তথ্য অপ্রপ, কুপ্রভল্লা 

নীরপাভাযী 

1300354 
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অদাক তরা, কুপ্রভল্লা-3500 

355.  জনাফ এ এভ আরাভ 

প্রতা: থভাোঃ াান যকায 

460 উল্লাাড়া, উল্লাাড়া, প্রযাজগঞ্জ-6760 

প্রযাজগঞ্জ 

1300355 

356.  জনাফ থভাোঃ থাযাফ থাাইন ভজু 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর াপ্রকভ ভজু  

ভজুভদায ফাড়ী, থমাগীাড়া (নযাটি উত্তযাড়া) 

থডাভফাড়ীয়া, রাকাভ, কুপ্রভল্লা-3570 

কুপ্রভল্লা  

1300356 

357.  জনাফ থভাোঃ ইভাইর 

প্রতা: থভাোঃ াপ্রফর প্রভয়া 

গ্রাভ: 63, ান্নগয, ডাকঘয: জীফনগঞ্জ ফাজায 

উদজরা: ফাঞ্ছাযাভনৄয, থানা: ব্রাহ্মনফাড়ীয়া-3416 

ব্রাহ্মণফাড়ীয়া  

1300357 

358.  থভাা: নাপ্রভা িাতুন 

প্রতা: থভাোঃ নাঈভ উিীন  

গ্রাভ: চপ্রি নগয, 4নাং প্রযপ্রকুর ইউপ্রনয়ন 

উদজরা: থগাদাগাড়ী, যাজাী-6000 

যাজাী 

1300358 

359.  জনাফ থভাোঃ কাভরুর ইরাভ 

প্রতা: আবুর কাদভ  

প্রযা প্যাদর (4থ য তরা/নফ য), অদাকতরা, বারুর ফাপ্রড় 

াউপ্রজাং, কুপ্রভল্লা দয, কুপ্রভল্লা-3500 

াফনা  

1300359 

360.  জনাফ থভাোঃ আপ্রনসুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ নূরুর ইরাভ  

উদজরা র্ভপ্রভ অপ্রপ, কারীগঞ্জ, গাজীনৄয-1720 

কুপ্রড়গ্রাভ 

1300360 

361.  জনাফ ভীয াপ্রভভ আর যাজ 

প্রতা: ভীয ভাসুদ আরী 

8-ই ফঙ্গফন্ধু টায়ায, প্রদ প্রভনায থযাড 

প্রনউ ভাদকযট TSO, ঢাকা -1205 

খুরনা  

1300361 

362.  জনাফ জুরপ্রপকায থভাোঃ প্রযগান 

প্রতা: মুন্পী থভাপাদলর থাদন  

মুপ্রক্তদমািা প্রজয়াউয যভান র, কি নাং- 418 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

নড়াইর  

1300362 

363.  জনাফ থভাাম্মদ আব্দুয যপ্রভ 

প্রমদে- আপ্রজজুর ক 

জঙ্গর নানৄড়া, নানৄড়া ফাজায 

ফাঁিারী, চট্টগ্রাভ-4390 

চট্টগ্রাভ 

1300363 

364.  জনাফ ইয়াদ থভাদ যদ প্রনপ্রফড় 

প্রতা: থভাোঃ থগারাভ কপ্রফয 

490, উত্তয কাপরুর, ঢাকা কযান্টনদভন্ট TSO 

ঢাকা-1206 

ঢাকা  

1300364 

365.  জনাফ থভাোঃ ইব্রাপ্রভ িপ্ররর 

প্রতা: থভাোঃ আবুর কাদভ  

কি নাং- 151, ীদ াদজযন্ট জহুরুর ক র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

চাঁদনৄয  

1300365 

366.  জনাফ থভাোঃ আব্দুর ভান্নান 

প্রতা: থভাোঃ নজরুর ইরাভ  

নফ য থড়াাড়া, কাপরুর 

প্রভযনৄয-02, ঢাকা-1216 

ভয়ভনপ্রাং  

1300366 

367.  পাযানা আক্তায  

প্রতা: থগারাভ যসুর  

অফকা বফন, ফধ যনফাড়ী, বাঙ্গা য়ার 10/3 (4থ য তরা) 

ভীযনৄয-01, ঢাকা-1216 

প্রঝনাইদ  

1300367 

368.  জনাফ ফপ্রন আপ্রভন  

প্রতা: থভাোঃ আোঃ যপ্রদ যীপ  

থযাজবযাপ্রর, 19/প্রড-6, উত্তয থটারাযফাগ 

প্রভযনৄয-1, ঢাকা-1216 

প্রদযাজনৄয  

1300368 
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369.  কাভরুন নাায 

প্রতা: কপ্রফয আরী  

592, কাপ্ররকানৄয, থদয়ানগঞ্জ, জাভারনৄয-2030 

জাভারনৄয  

1300369 

370.  জনাফ ইভতাযা 

প্রতা: ইাক আরী 

রুভ নাং- 240, াভসুন্নাায র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয় 

ঢাকা-1000 

টাাংগাইর 

1300370 

371.  জনাফ মু. আতীকুল্লা 

প্রতা: থভাোঃ প্রছপ্রিকুল্লা 

গ্রাভ: থছাট ভাপ্রনকা,   কুতুফা (4নাং য়াড য) 

ডাকঘয: থফযাানউপ্রিন, থজরা: থবারা-8320 

থবারা  

1300371 

372.  জনাফ থভাোঃ পাযানা আরভ হৃদয় 

প্রতা: থভাোঃ পিরুর আরভ 

ফাা-11, থযাড-10, প্রড প্রআই টি, থভরুর ফাড্ডা 

ফাড্ডা, ঢাকা-1212 

থবারা  

1300372 

373.  জনাফ এ.এ.এভ থতৌপ্রপজ াান 

প্রতা: এভ. এ থাফান  

5, থগুনফাপ্রগচা, কযকড য টায়ায 

থগুনফাপ্রগচা, ঢাকা-1000 

যাজাী  

1300373 

374.  জনাফ সয়দ তানবীয পয়ার 

প্রতা: সয়দ আদনায়ারুর ক 

রুভ নাং-যপ্রপক-206, অভয একুদ র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

খুরনা  

1300374 

375.  াযীন িান সতী 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রনরুর ইরাভ িান  

46/2/প্র, ফ্ল্যাট নাং- এ/1, প্রজগাতরা 

াজাযীফাগ, ঢাকা-1209 

ঢাকা  

1300375 

376.  জনাফ থভাোঃ আপ্রপ আরভ 

প্রতা: এভ এভ আরভগীয 

গ্রাভ: তারফাড়ীয়া (দপ্রিন াড়া)  ডাকঘয: তাযফাড়ীয়া 

উদজরা: মদায দয, থানা: মদায-7400 

মদায  

1300376 

377.  জনাফ থভাোঃ মুপ্রপকুয যভান থচৌধুযী 

প্রতা: থভাোঃ ফদরুর ইরাভ থচৌধুযী  

গ্রাভ: ন্যালী (থচৌধুযী ফাড়ী),  ডাকঘয: কাঠার ফাড়ী 

উদজরা: কুপ্রড়গ্রাভ দয, থানা: কুপ্রড়গ্রাভ-6600 

কুপ্রড়গ্রাভ 

1300377 

378.  জনাফ থভাোঃ জপ্ররুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আবুর থাদন 

121, আপ্রজভনৄয থযাড, ফ্ল্যাট নাং- ¼, চায়না প্রফিাং গপ্রর, 

প্রনউভাদকযট, রারফাগ, ঢাকা-1205 

থনেদকানা  

1300378 

379.  াপ্রপজা আক্তায  

প্রতা: থভাোঃ ারুন প্রকদায  

প্রফ-8/8, ঢাকা প্রিা থফাড য স্ট্াপ থকায়াট যায 

প্রভযনৄয-1, ঢাকা-1216 

পপ্রযদনৄয  

1300379 

380.  জনাফ যাপ্রজফ প্রভয়া 

প্রতা: ইয়াপ্রছন পপ্রকয   

153/ক, 5ভ তরা (প্ররপট), নফ য যাজা ফাজায, িাভায ফাড়ী , 

থতজগাঁ, ঢাকা-1215 

থযনৄয  

1300380 

381.  জনাফ থভাোঃ ইভাইর থাদন 

প্রতা: থভাোঃ থভাজাদম্মর ক   

গ্রাভ: ভামুিনৄয,   ডাকঘয: রিীদকার 

উদজরা: ফড়াইগ্রাভ, থানা: নাদটায-6430 

নাদটায  

1300381 

382.  জনাফ থভাোঃ থভফাহ্ উর ক 

প্রতা: থভাোঃ নুরুজ্জাভান  

থাদন ম্যানন, ফাা নাং-268, থযাড নাং-02, িাভাযাড়া, 

আরভনগয, যাংনৄয দয, যাংনৄয-5402 

যাংনৄয  

1300382 

383.  জনাফ থভাোঃ থভদদ াান িান  

প্রতা: থভাোঃ ীদুর ইরাভ িান 

804, াাতার থযাড, গুয়াদিারা, নয়াড়া 

মদায  

1300383 
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অবয়নগয, মদায-7460 

384.  জনাফ বুজ মুন্পী 

প্রতা: াধন মুন্পী 

ভাস্ট্ায ফাড়ী ,কাপ্ররয়া, কাপ্ররয়া প্রযনৄয 

প্রযাজগঞ্জ দয, প্রযাজগঞ্জ-6700 

প্রযাজগঞ্জ 

1300384 

385.  জনাফ থভাোঃ যপ্রফউর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আবু ফক্কায প্রপ্রিক 

কি নাং- 3003, ীদ াদজযন্ট জহুরুর ক র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

প্রযাজগঞ্জ 

1300385 

386.  শুভ্রা থদ 

প্রমদে- মৃদুর থচৌধুযী 

থজরা তথ্য অপ্রপ, কুপ্রভল্লা, অদাকতরা 

কুপ্রভল্লা দয, কুপ্রভল্লা-3500 

ফপ্রযার  

1300386 

387.  জনাফ অপ্রভত দা 

প্রতা: ফাবুর দা 

থাপ্রিাং নাং-170, কাউপ্রনয়া থজদর ফাড়ী থার 

ফপ্রযার দয, ফপ্রযার-8200 

ফপ্রযার  

1300387 

388.  জনাফ াথ য কাং ফপ্রনক 

প্রতা: যাভদগাার কাং ফপ্রণক 

56 হৃপ্রলদক দা থযাড, য়াড য নাং-44, 

ঢাকা দয, সূোনৄয, ঢাকা-1100 

ঢাকা  

1300388 

389.  ানপ্রজদা আক্তায 

প্রতা: আবুর িাদয়য   

4নাং দয়স্ট্ এি প্রস্ট্রট থযাড, ধানভপ্রি 

প্রনউ ভাদকযট, ধানভপ্রি, ঢাকা-1205 

কুপ্রভল্লা  

1300389 

390.  াফপ্রযন জাান 

প্রতা: থভাোঃ াপ্রফবুয যভান 

িপ্রনকারয়, প্রজগাতরা থভাড়, ধনফাড়ী ফাজায 

ধনফাড়ী, টাাংগাইর-1997 

টাাংগাইর 

1300390 

391.  জনাফ াইদুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আবু তাদয 

রুভ নাং- 1016, াজী মুম্মদ ভপ্রন র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

টাাংগাইর  

1300391 

392.  জান্নাতুর থপযদদৌ াদয়র 

প্রতা: আবুর কারাভ আজাদ 

513, থভইন থযাড, ঘাটাইর, টাাংগাইর-1980 

টাাংগাইর  

1300392 

393.  জনাফ প্রভজযা আবুজয শুব 

প্রতা: প্রভজযা লুৎপয যভান 

251, ভাস্ট্ায দা: সূম যদন র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ঢাকা  

1300393 

394.  জনাফ প্রফশ্বপ্রজত তালুকদায 

প্রতা: অতুর চন্দ্র তালুকদায   

গ্রাভ: ফািযনৄয,  ডাকঘয: জয়শ্রী 

উদজরা: ধভ যাা,   থজরা: সুনাভগঞ্জ-2450 

সুনাভগঞ্জ 

1300394 

395.  জনাফ থভাোঃ াান আরী 

প্রতা: থভাোঃ সুরুজ্জাভান  

গ্রাভ: ভদনকী,  ডাকঘয: রাীফাজায 

উদজরা: থভরাি,   থজরা: জাভারনৄয-2012 

জাভারনৄয  

1300395 

396.  জনাফ আপ্রনসুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ প্রপ উপ্রিন 

থাপ্রি নাং- 1270, াজী জয়নার ভপ্রঞ্জর,  

কভরনৄয গাছ তরা ঘাট, সবযফ, প্রকদাযগঞ্জ-2350 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300396 

397.  রুারী িাতুন 

প্রতা: ইকযাভ প্রফশ্বা  

303/প্রফ, জাানাযা ইভাভ র, জাাঙ্গীযনগয প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, 

াবায, ঢাকা-1342 

প্রঝনাইদ  

1300397 
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398.  জনাফ থভাাম্মদ ফজলুর ক 

প্রতা: থভাোঃ নজরুর ইরাভ  

গ্রাভ: থভািনৄয,  ডাকঘয: থভািনৄয  

উদজরা: প্রোর,   থজরা: ভয়ভনপ্রাং-2220 

ভয়ভনপ্রাং 

1300398 

399.  জনাফ অজয় কুভায ভপ্রল্লক 

প্রতা: দীদগন্দ্র চন্দ্র ভপ্রল্লক 

8016, জগন্নাথ র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

গাজীনৄয 

1300399 

400.  জনাফ আবুর থাাইন 

প্রতা: আবুর কাদভ 

কুপ্রভল্লা কাদরক্টদযট কদরজ, আদ য দয 

যাজগঞ্জ, কুপ্রভল্লা-3500 

িাগড়াছপ্রড়  

1300400 

401.  পাপ্রযা আজাদ 

প্রতা: াভছুর আজাদ  

ফাপ্রড় নাং- 393, রাইন নাং-02, থকন-7 

ল্লফী, ঢাকা-1216 

খুরনা  

1300401 

402.  জনাফ মুাম্মদ ইভযান থাাইন 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রনয আদভদ 

আকফয থেড থন্টায 4থ য তরা, প্রফফাড়ী 

গাজীনৄয দয, গাজীনৄয-1700 

চাঁদনৄয  

1300402 

403.  জনাফ প্রদনৄ চন্দ্র ভ যা 

প্রতা: সদিয নাথ ভ যা  

নতুন যকায াড়া, িাপ্রযজা বাজনী, থটীগঞ্জ  

থদফীগঞ্জ, ঞ্চগড়-5020 

ঞ্চগড় 

1300403 

404.  পাযজানা ইয়াছপ্রভন 

প্রতা: জাদয়দুর ক  

240/2 থাদইন প্যাযাডাই, নফ য কাপরুর  

ঢাকা থনাপ্রনফা, ঢাকা-1206 

চট্টগ্রাভ  

1300404 

405.  মৃন্য়ী ফপ্রনক 

প্রতা: জীফন কৃষ্ণ ফপ্রনক 

দপ্রিণ ফাপ্রড়, আফাপ্রক এরাকা, জগন্নাথ র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ঢাকা  

1300405 

406.  জনাফ থভাোঃ জাদফদুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ তাপ্রযকুর ইরাভ 

গ্রাভ: থভাাম্মদনৄয, ডাকঘয: থভাাম্মদনৄয ভাদ্রাা 

উদজরা: প্রফজয়নগয, থজরা: ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া-3432 

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া 

1300406 

407.  জনাফ থভাোঃ তানবীয ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ ভদনায়ারুর ইরাভ 

ফাা নাং-373/2 (প্রনচ তরা) থযাড-প্রফ্র স্কুর প্রস্ট্রট 

নৄকুযাড় (করাফাগান), ধানভপ্রি, ঢাকা-1205 

যাজফাড়ী  

1300407 

408.  জনাফ উৎর প্রফশ্বা 

প্রতা: মুদক্তশ্বয প্রফশ্বা  

114, যাউৎাড়া, থভানগঞ্জ 

থনেদকানা-2446 

সুনাভগঞ্জ 

1300408 

409.  জনাফ থভাা: য়াপ্ররউয যভান 

প্রতা: থভাাোঃ ভপ্রতউয যভান  

থাপ্রিাং নাং-265/3, ভাকািা, নতুন ফাজায 

ভয়ভনপ্রাং দয, ভয়ভনপ্রাং-2200 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1300409 

410.  জনাফ থভাোঃ প্রদরায়ায থাছাইন 

প্রতা: থভাোঃ কপ্রফয থাদন 

ারদা স্টুপ্রড (প্রডগ্রী কদরদজয উত্তয থভাড়) 

ধভ যনৄয, আদ য দয, কুপ্রভল্লা-3500 

কুপ্রভল্লা  

1300410 

411.  জনাফ থভাোঃ কুদযত ই আমভ 

প্রতা:  থভাোঃ আবু ফকয প্রপ্রিক 

ড. মুম্মদ ীদুল্লা র, রুভ নাং-2011 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা  

কুপ্রিয়া  

1300411 

412.  জনাফ াপ্রিয ভামুদ থজায়ািযায  

প্রতা: সুরতান ভামুদ থজায়ািযায 

418, নফাফ প্রযাজ-উদ-থদৌরা র, থদযফাাংরা কৃপ্রল 

চুয়াডাঙ্গা  

1300412 
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প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

413.  জনাফ থভাোঃ আরভগীয থাদন 

প্রতা: থভাোঃ লুৎপয যভান 

362/এ (5ভ তরা) 21 (প্রিভ), প্রতর া াড়া 

প্রিরগাঁ, ঢাকা-1219 

থযনৄয  

1300413 

414.  জনাফ থগারাভ াদদক 

প্রতা: ভপ্রজবুয যভান 

1/15/এভ প্রপাত থভপ্রডপ্রন পাভ যা, প্রফপ্রফয ফাপ্রগচা, 1নাং 

থগইট, মাোফাড়ী, ঢাকা-1204 

কুপ্রভল্লা  

1300414 

415.  জনাফ থভাোঃ পযাদ থাদন 

প্রতা: থভাোঃ াপ্রপজুয যভান 

গ্রাভ: কা যাডাঙ্গা, ডাকঘয: কা যাডাঙ্গা 

উদজরা: দামুড়হুদা, থজরা: চুয়াডাঙ্গা-7221 

চুয়াডাঙ্গা  

1300415 

416.  জনাফ থভাাম্মদ যপ্রফউর থাাইন 

প্রতা: থভাাম্মদ মুপ্রকতুয যভান 

রুভ নাং--4001-প্রফজয় একাত্তয র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

চট্টগ্রাভ 

1300416 

417.  জনাফ াপ্রদয়া আপপ্রযন অনন্যা 

প্রতা: িপ্রফদুয যভান  

56, যাপৎগঞ্জ থরন, থগিাপ্রযয়া 

ঢাকা-1204 

ঢাকা  

1300417 

418.  জনাফ জাপ্রদ থাদন থযজা 

প্রমদে- জনাফ জারার আম্মদ 

প্রাফযিণ কভ যকতযা, কুপ্রভল্লা ইপ্রদজড থভপ্রডদকর থন্টায, 

দয দপ্রিন, কুপ্রভল্লা-3500 

টুয়ািারী  

1300418 

419.  ভাবুফা সুরতানা 

প্রতা: আব্দুর াফ র্ভইয়া 

গ্রাভ: প্রনপ্রিন্তনৄয র্ভইয়া ফাড়ী,  ডাকঘয: কুপ্রভল্লা কযান্ট:  

উদজরা: আদ য দয,   থজরা: কুপ্রভল্লা-3500 

কুপ্রভল্লা  

1300419 

420.  জনাফ থভাোঃ াপ্রফবুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ থভাদরভ উপ্রিন  

থভাদরদভয ফাড়ী, দাভগাড়ী, 

থগাপ্রফিগঞ্জ, থজরা- গাইফান্ধা-5740 

গাইফান্ধা  

1300420 

421.  জনাফ আপ্রপ আদভদ 

প্রতা: থভাোঃ আপ্রজজুয যভান 

রুভ- প্রিভ-09, ীদ জাভার থাদন র, ফাাংরাদদ কৃপ্রল 

প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ভয়ভনপ্রাং-2202 

ভয়ভনপ্রাং 

1300421 

422.  জনাফ এ এভ থারায়ভান 

প্রতা: মৃত নূয থভাাম্মদ  

গ্রাভ: থনায়াগাঁ,  ডাকঘয: ছয়সূতী 

উদজরা: কুপ্ররয়াযচয,   থজরা: প্রকদাযগঞ্জ-2341 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300422 

423.  জনাফ থভাোঃ থগারাভ আজভ 

প্রতা: থভাোঃ থগারজায থাদন  

রুভ নাং-561, সূম যদন র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা 

জয়নৄযাট 

1300423 

424.  জনাফ থভাোঃ যীপ 

প্রতা: এ.থক এভ কাভার াা  

6003 (মমুনা), প্রফজয় একাত্তয র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

থনায়ািারী  

1300424 

425.  জনাফ াইনের আরভ ান্ত 

প্রতা: থভাোঃ াজাান  

ফ্ল্যাট-প্রড/4, প্রপ্রবর থভাতাপ্ররফ প্রবরা, 94 নফ য ফাাদফা 

বুজফাগ, ঢাকা-1214 

কুপ্রভল্লা 

1300425 

426.  জনাফ থভাোঃ আপজার থাদন 

প্রতা: থভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ   

আকদিয ফাপ্রড়, াতানী াদদক নৄয, প্রফষ্ণুনৄয, 

গাইফান্ধা দয, গাইফান্ধা-5700 

গাইফান্ধা 

1300426 



As fit31 
 

িঃ নাং নাম, ক্রতা/স্বামীর নাম ও বতমৃান ঠিকানা ক্রনজ বজলা  থযার নাং 

427.  জনাফ এভ. এ.  কুদ্দু 

প্রতা: থভাোঃ ফাবুর মৃধা   

গ্রাভ: চযকপ্রভনায,  ডাকঘয: চযকপ্রভনায 

উদজরা: মুরাদী,   থজরা: ফপ্রযার-8250 

ফপ্রযার 

1300427 

428.  জনাফ নাজমুর াান 

প্রতা: আবুর ভপ্রজদ প্রভয়া  

গ্রাভ: চযকুভাপ্রযয়া,  ডাকঘয: থঢউিারী  

উদজরা: দযনৄয,   থজরা: পপ্রযদনৄয-7822 

পপ্রযদনৄয  

1300428 

429.  জনাফ থভাোঃ াপ্রযয়ায জাপ্রভর 

প্রতা: থভাোঃ জহুরুর ক 

0031/08, থগৌযীনৄয, থযনৄয য, 

থযনৄয দয, থযনৄয-2100 

থযনৄয  

1300429 

430.  জনাফ পাপ্রভদ াান 

প্রতা: প্রনজাভ উপ্রিন আদভদ  

াদজযা বফন, 242 কাজীাড়া, 

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া-3400 

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া- 

1300430 

431.  জনাফ থভাোঃ আব্দুয যাপ্রকফ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর গনেয 

অগ্রনী ব্যাাংক টাউন, গল্লাভাযী 

খুরনা দয, খুরনা-9100  

ফগুড়া  

1300431 

432.  জনাফ থভাোঃ যাদদীন কাদদয 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর কাদদয  

থচয়াযম্যান ফাড়ী, প্রফনৄয, কাপ্রনাথনৄয, 

থফড়া, াফনা-6682 

াফনা  

1300432 

433.  আজপ্রভযী ানীন মুমু 

প্রতা: থভাোঃ আাদুজ্জাভান 

7/18 কল্যাণনৄয াউপ্রজাং এদস্ট্ট, কল্যাণনৄয,  

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

ফপ্রযার  

1300433 

434.  জনাফ থভাোঃ ইভপ্রতয়ায উপ্রিন প্রদনৄয 

প্রতা: থভাোঃ থভাস্তপা তালুকদায  

ফাা নাং- 16, প্রভল্কপ্রবটা থযাড, ভপ্রল্লকা াউপ্রজাং, 

প্রভযনৄয-07, ল্লফী, ঢাকা-1616  

চাঁদনৄয  

1300434 

435.  জনাফ থভাোঃ প্রভজানুয যভান 

প্রতা: মৃত থভাোঃ অপ্রজ উল্লা 

প্র-5, প্রদপয থকায়াট যায, প্যাপ্রবার প্রর, চকফাজায, 

ফাকপ্ররয়া, চট্টগ্রাভ-4203 

থনায়ািাপ্রর 

1300435 

436.  জনাফ থতৌপ্রদ াযদবজ ারাদায 

প্রতা: আব্দুর ফাযী ারাদায  

ীদ াদজযন্ট জহুরুর ক র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যার, ঢাকা 

ফপ্রযার  

1300436 

437.  স্মৃপ্রত আক্তায  

প্রতা: আব্দুর াই 

26/23 (4থ য তরা), তাজভর থযাড, ব্লক-প্র, 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

ভয়ভনপ্রাং  

1300437 

438.  জনাফ শ্যাভর যাজফাংী 

প্রতা: শ্যাভচাঁন যাজফাংী 

103 প্রফদনাদনৄয, আশুপ্ররয়া, াবায 

ঢাকা-1341 

ঢাকা  

1300438 

439.  জনাফ থভাোঃ ভাদী াান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দু াভাদ 

গ্রাভ: প্রিভ পপ্ররয়া, 8নাং থফায়ারী 

ডাকঘয: গাইফান্ধা, থজরা: গাইফান্ধা-5700 

গাইফান্ধা  

1300439 

440.  জনাফ থভাোঃ থাাগ যদায 

প্রতা: মৃত আোঃ ক যদায 

যদায ফাপ্রড়, যেনৄয, প্রভপ্রিাড়া াট 

আফগরঝড়া, ফপ্রযার-8221 

ফপ্রযার  

1300440 

441.  জনাফ থভাোঃ পাযান ক 

প্রতা: থভাছা: আাদুর ক  

জীফননগয ফা স্ট্যাি, থকাট য থযাড, থকদাযগঞ্জ, ভাদরাাড়া, 

চুয়াডাঙ্গা  

1300441 
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চুয়াডাঙ্গা-7200 

442.  জনাফ ভাজাারুর ক থচৌধুযী 

প্রতা: মুপ্রজবুর ক থচৌধুযী 

158/3, উত্তয থকারাাড়া, যশুযাভ, থপনী-3940 

থপনী  

1300442 

443.  জনাফ কুভায থগৌযফ াা 

প্রতা: ভুফদনশ্বয াা 

কি নাং- 307/ প্রিভ বফন, ঈঁা িাঁ র 

ফাাংরাদদ কৃপ্রল প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ভয়ভনপ্রাং-2202 

গাইফান্ধা  

1300443 

444.  জনাফ থভাোঃ সুভন  

প্রতা: প্রপকুর ইরাভ 

প্রপ থভম্বায ফাপ্রড়, াপ্রজয াট, থবদুপ্রযয়া, থবারা-8300 

থবারা 

1300444 

445.  জনাফ আবুর থাদন 

প্রতা: আকয আরী 

প্রফজয় একাত্তয র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

সুনাভগঞ্জ 

1300445 

446.  থজপ্রভন আক্তায 

প্রতা: থভাোঃ যফত আরী 

ারদা িুপ্রড, প্রডগ্রী কদরদজয উত্তয থভাড়, 

ধভ যনৄয, আদ য দয, কুপ্রভল্লা-3500 

কুপ্রভল্লা  

1300446 

447.  জনাফ থভাোঃ ভাদজদ াান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর গনেয 

107, ফঙ্গফন্ধু র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

প্রদনাজনৄয  

1300447 

448.  জনাফ থভাোঃ প্রপদযাজ কপ্রফয 

প্রতা: থভাোঃ য়াদজদুল্লা াান 

কি নাং- 301, স্যায এ এপ যভান র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ফগুড়া  

1300448 

449.  জনাফ থভাাম্মদ প্রগয়া উপ্রিন  

প্রতা: আবু আভদ 

থবঙ্গু াদটায়ায ফাপ্রড়, ভনৄয, ফক্তাযমুন্পী 

থানাগাজী, থপনী-3900 

থপনী  

1300449 

450.  পাযজানা তাপ্রনভ  

প্রতা: থভাোঃ যপ্রপক 

239, প্রফ্র স্কুর স্ট্রীট, কাঠারফাগান, ঢাকা-1205 

চট্টগ্রাভ  

1300450 

451.  জনাফ থভাোঃ আব্দুর য়াপ্রকর 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ভপ্রজদ 

প্রনঝুভ (ডা: আব্দুয যাজ্জাক), চাতার থভাড়, এযাদনৄয 

কদরজাড়া, আরভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা-7210 

চুয়াডাঙ্গা 

1300451 

452.  জনাফ থভাোঃ ভাসুভ প্রভয়া 

থভাোঃ যাজা প্রভয়া 

যাজা প্রভয়ায ফাপ্রড়, জানখুয, যগাপ্রছ 

থগাপ্রফিগঞ্জ, গাইফান্ধা-5740 

গাইফান্ধা  

1300452 

453.  জনাফ থভাোঃ মুন্না 

প্রতা : থভাোঃ আয়ুফ আরী 

কাভাযিারী ফাজায, নেরফাপ্রড়য়া  ড়ক 

যাজধযনৄর, কাভাযিারী, ভধুিারী, পপ্রযদনৄয-7851 

পপ্রযদনৄয  

1300453 

454.  জনাফ থভাোঃ প্রভজানুয যভান  

প্রতা: থভাোঃ আরী আম্মদ 

251, জাভতরা, ফাকাড়া, থচৌগাছা, মদায-7410 

মদায  

1300454 

455.  জনাফ থভাোঃ থগারাভ আপ্রপ যভান 

প্রতা: থভাোঃ আতাউয যভান যকায 

ফাড়ী নাং- 50/1, ভাস্ট্ায াড়া, তাযাগঞ্জ, যাংনৄয-5420 

যাংনৄয  

1300455 

456.  জনাফ যীপ আভদ 

প্রতা: থভাোঃ আবু তাদয  

াজী ফাড়ী, রপ্রতপনৄয, জপ্রভদাযাট 

থফগভগঞ্জ, থনায়ািারী-3825 

থনায়ািারী 

1300456 

457.  জনাফ অপ্রভয় গাপ্ররফ থচৌধুযী 

প্রতা: াদবর থচৌধুযী 

ফাপ্রড়-52/ই, ীদ প্রভনায ড়ক, ীদ প্রভনায আফাপ্রক 

মদায  

1300457 
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এরাকা, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

458.  জনাফ থভাোঃ থাদর যানা  

প্রতা: থভাোঃ াভসুিীন প্রফশ্বা 

গ্রাভ: বাাংফাপ্রড়য়া (ঈদগা),  ডাকঘয: বাাংফাপ্রড়য়া 

উদজরা: আরভডাঙ্গা,   থজরা: চুয়াডাঙ্গা-7210 

চুয়াডাঙ্গা  

1300458 

459.  জনাফ থভাোঃ আব্দুর ভাদরক 

প্রতা: থভাোঃ জাকাপ্রযয়া থচৌধুযী  

আফদুর ভাদরদকয ফাড়ী, ফাযাইয়াকাটা, 

ফাযফাপ্রকয়া, থকুয়া, কক্সফাজায-4641 

কক্সফাজায 

1300459 

460.  পাদতভা আক্তায  

প্রতা: ভাবুবুর ক 

জয়নুপ্রিন ভাপ্রঝ ফাপ্রড় (রুনগয), চযকাঁকড়া, নতুন ফাজায, 

থকাম্পাপ্রনগঞ্জ, থনায়ািারী-3850 

থনায়ািারী  

1300460 

461.  জনাফ থভাোঃ ভপ্রজবুর ক 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর কুদ্দু 

গ্রাভ: যাংনৄয,  ডাকঘয: মুপ্রন্পগঞ্জ  

উদজরা: আরভডাঙ্গা,   থজরা: চুয়াডাঙ্গা-7201 

চুয়াডাঙ্গা 

1300461 

462.  জনাফ থভাোঃ আব্দুর াপ্রকভ ভির 

প্রতা: থভাোঃ প্রভজানুয যভান  

গ্রাভ: ফীযদকদায চকভামুদনৄয,  ডাকঘয: কারাই যাজফাটি, 

উদজরা: কাালু,  থজরা: ফগুড়া-5880 

ফগুড়া  

1300462 

463.  জনাফ থভাোঃ আপ্রজজুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুল্লা  

রুভ নাং- 264, ীদ াদজযন্ট জহুরুর ক র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ভাপ্রনকগঞ্জ 

1300463 

464.  থভাছা: ইাত ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ নুয ইরাভ  

ফাা-44, থযাড-4/2, ধাাাপ্রয াড়া 

 যাংনৄয দয, যাংনৄয-5400 

যাংনৄয  

1300464 

465.  থভাছা: শ্যাভরী আক্তায 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ভপ্রজদ  

195 ীযফ, প্রারী, প্রফগঞ্জ, ফগুড়া-5810 

ফগুড়া  

1300465 

466.  থভাছা: াপ্রফফা সুরতানা 

প্রতা: থভাোঃ প্রফবুয যভান 

থাপ্রি নাং- 398, ভারগ্রাভ ভোড়া 

14 নাং য়াড য, ফগুড়া দয, ফগুড়া-5800 

ফগুড়া  

1300466 

467.  জনাফ যাদর আদভদ যপ্রন 

প্রতা: থভাোঃ যপ্রফউর ইরাভ 

52/1 প্রিভ যাজা ফাজায, ইপ্রিযা থযাড 

থদয ফাাংরা নগয, ঢাকা-1207 

মদায  

1300467 

468.  জনাফ থভাোঃ থভাস্তপা থভাদ যদ 

প্রতা: থভাোঃ ভঈন উপ্রিন থভাগর 

177, ফকীগঞ্জ থৌযবা (থভদলযচয), 

ফকীগঞ্জ, জাভারনৄয-2140 

জাভারনৄয  

1300468 

469.  নাপ্রফরা যভান 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রজফয যভান 

ফাড়ী নাং-17, মুপ্ররভনগয িা দয়ন্ট 

তুতাযধাযা, থডভযা, ঢাকা-1362 

ঢাকা  

1300469 

470.  নুযাত জাান ভীভ 

প্রতা: ভপ্রউয যভান 

থভৌ: আচভত আরী িান ড়ক, প্রযকুভাপ্রযয়া াট য-2 

ভাদাযীনৄয দয, ভাদাযীনৄয-7900 

ভাদাযীনৄয 

1300470 

471.  জনাফ থভাোঃ থভাস্তাপ্রপজুয যভান 

প্রতা: থগারাভ ভস্তপা ারাদায 

91, 92 (এ.থক.এপ), ফীয উত্তভ প্র.আয.দত্ত থযাড 

ফাাংরা ভটয, ঢাকা-1205 

টুয়ািারী  

1300471 
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472.  প্রযপ্রভ যানী থদফ 

প্রতা: সুনীর থদফ 

গ্রাভ: উত্তয উত্তয সুয,  3নাং শ্রীভঙ্গর, 8নাং য়াড য 

ডাকঘয: শ্রীভঙ্গর, থজরা: থভৌরবীফাজায-3210 

থভৌরবীফাজায 

1300472 

473.  জনাফ আব্দুল্লা আর ভাসুভ 

প্রতা: থতাপাদজ্জর থাদন  

493/2 াভীভ যপ্রণ, প্রিভ থড়াাড়া 

প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

মদায  

1300473 

474.  জনাফ অপ্রনক ভামুদ রুপ্রভ 

প্রতা: থভাোঃ জাপয উপ্রিন  

21/11, ল্লফী, ঢাকা-1216 

যাজাী  

1300474 

475.  জনাফ থভাোঃ জুফাদয়য আরভ 

প্রতা: থভাোঃ াভছুর আরভ  

এদক তাজভর, ফ্ল্যাট-এপ-1, 17/1 আরব্দীয থটক 

ঢাকা কযান্টনদভন্ট, ল্লফী, ঢাকা-1206 

ঢাকা  

1300475 

476.  জনাফ থভাোঃ আব্দুর াই আর ভামুন 

প্রতা: থভাোঃ থগারাভ থভাস্তপা  

গ্রাভ: ায থফানী,  ডাকঘয: থজানাইর  

উদজরা: ফড়াইগ্রাভ,   থজরা: নাদটায-6630 

নাদটায  

1300476 

477.  জনাফ প্রভত জাভান 

প্রতা: আ ত ভ প্রদুজ্জাভান নাপ্রভ 

থযাহ্ থযাড থফরতরা, নফ য থটাংযী, ঈশ্বযদী থৌযবা 

ঈশ্বযদী, াফনা-6620 

াফনা  

1300477 

478.  জনাফ থভাোঃ আফদুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ ভাবুবুর আরভ 

40/ঙ, ীয াদদফয গপ্রর, াপ্রন্তনগয 

ল্টন, ঢাকা-1217 

থবারা 

1300478 

479.  জনাফ থভাোঃ ভানেজুয যভান প্রপ্রিকী 

প্রতা: থভাোঃ থভািদরছুয যভান 

গ্রাভ: ফাপ্রনয়াড়া,  ডাকঘয: ভাগুড়া 

উদজরা: প্রকদাযগঞ্জ,   থজরা: নীরপাভাযী-5320 

নীরপাভাযী 

1300479 

480.  জনাফ থভাোঃ আপ্রপ ইকফার 

প্রতা: থভাোঃ আপ্রজজুয যভান  

নৄযাতন ভপ্রল্লক াড়া, চুয়াডাঙ্গা 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা-7200 

চুয়াডাঙ্গা 

1300480 

481.  জনাফ িাদরদ থভাাম্মদ াপ্রপজ উল্লা 

প্রতা: থভাোঃ ছারাভত উল্লা 

ছারাভত কযাপ্রয়ায ফাপ্রড়, প্রিভ চযজুফপ্রর,  

চযজিয, সুফন যচয, থনায়ািারী-3812 

থনায়ািারী  

1300481 

482.  জনাফ থি আপ্রপ থাদন 

প্রতা: থি প্রজল্লুয যভান 

ফড় কাপ্রনৄয, াটদকর ঘাটা 

তারা, াতিীযা-9421 

াতিীযা  

1300482 

483.  জনাফ থভাোঃ যাপ্রকফ ভামুদ  

প্রতা: থভাোঃ আব্দুয যভান 

প্র-1/থজ, এ.এপ.প্র.প্র.এর াউপ্রজাং থকারপ্রন 

আশুগঞ্জ ায কাযিানা, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া-3403 

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া 

1300483 

484.  জনাফ থভাোঃ থভায়াদজ্জভ থাদন 

প্রতা: থভাোঃ কাভার প্রভয়া 

গ্রাভ: দুগ যানৄয কাপ্রজাড়া, ডাকঘয: থগাপ্রফিনৄয 

উদজরা: সুজানগয, থজরা: াফনা-6600 

াফনা  

1300484 

485.  জনাফ দীাংকয ফাক 

প্রতা: ভদনাযঞ্জন ফাক 

গ্রাভ: জয়েকাটী,  ডাকঘয: প্রফষ্ণুনৄয 

উদজরা: কারীগঞ্জ,   থজরা: াতিীযা-9440 

াতিীযা 

1300485 

486.  জনাফ থভাোঃ াইনের ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ থপ্ররভ প্রভয়া 

267, সূম যদন র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

চাঁদনৄয  

1300486 
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487.  পাপ্রতভা িাতুন কনা 

প্রতা: থভাোঃ যই উপ্রিন কপ্রফয 

41/4, ব্লক-এপ, ফাফয থযাড 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300487 

488.  হুছনুন াপ্রফফ প্রবা 

প্রতা: থভাোঃ াপ্রফবুয ইরাভ 

প্রকছুিন, ফাা-635, থযাড-03, প্রিভ খুরী আ/এ 

াাড়তরী, খুরী, চট্টগ্রাভ-4202  

প্রদরট  

1300488 

489.  জনাফ জুফাদয়য প্রফন ারুন 

প্রতা: ারুনুয যপ্রদ 

ফ্ল্যাট প্র-2, এয়াদযফর, এভ. থজ টায়ায, 328, 

থভাাম্মদনৄয ড়ক, চাঁদগা, াঁচরাই, চট্টগ্রাভ-4212 

চট্টগ্রাভ  

1300489 

490.  জনাফ থভাোঃ থপাযকান 

প্রতা: থভাোঃ চান প্রভয়া থফাযী 

রুভ নাং- 113, ভাস্ট্ায দা সূম যদন র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ভাদাযীনৄয  

1300490 

491.  জনাফ ইপ্রতয়াক আদভদ 

প্রতা: ইউপ্রপ থাদন 

কি নাং- 510, াজী মুম্মদ মুীন র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000  

যাজফাড়ী 

1300491 

492.  জনাফ থভাোঃ াপ্রন আরভ 

প্রতা: থভাোঃ ছাদয়ভ উপ্রিন 

173, সূম যদন র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ফগুড়া  

1300492 

493.  জনাফ থভাোঃ তাপ্রনমুর ক িান 

প্রতা: থভাোঃ পজলুর ক িান 

দযফায যীপ থরন, চড়কারীফাড়ী (ব্রীজ াংরগ্ন) 

রারকুটিয দযফায যীপ, ভয়ভনপ্রাং-2200 

ভয়ভনপ্রাং  

1300493 

494.  জনাফ থভাোঃ াপ্রভদুজ্জাভান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর াপ্রকভ 

319, স্যায এ.এপ.যভান র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

াতিীযা  

1300494 

495.  জনাফ থভাোঃ ইয়াপ্রছন আরভ 

প্রতা: থভাোঃ আরাউপ্রিন ানা  

13/প্র (থন্টু াউজ, 6ষ্ঠ তরা), করতা ফাজায, 

ঢাকা দয, সূোনৄয, ঢাকা-1100 

াতিীযা  

1300495 

496.  জনাফ থভাোঃ জাকাপ্রযয়া  

প্রতা: মৃত থভাোঃ াছু থি 

15/6, থাফানফাগ, যকাযী অপ্রপা য থকায়াট যায 

ধানভপ্রি, ঢাকা-1207 

থনেদকানা  

1300496 

497.  জনাফ থভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ 

প্রতা: থভাোঃ পজর ক 

প্রকদায ফাড়ী, করতাসুতী, প্রফ.থক. এ.প্র 

াবায, ঢাকা-1349 

ঢাকা  

1300497 

498.  জনাফ এ.এভ যপ্রকবুর াান 

প্রতা: এ.এভ িপ্ররলুয যভান 

ড. মুাম্মদ ীদুল্লা র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয় 

কাজযন র, ঢাকা-1000 

াতিীযা  

1300498 

499.  ানপ্রজদা জাভান 

প্রতা: থভাোঃ তপ্রদুজ্জাভান  

গ্রাভ: প্রফপ্রদযনৄয,  ডাকঘয: প্রপ্রযজনৄয  

উদজরা: থগাদাগাড়ী,  থজরা: যাজাী-6290 

যাজাী  

1300499 

500.  জনাফ থভাোঃ ইভদাদুর ক 

প্রতা: থভাোঃ াভছুয যভান  

514, জাপ্রতয জনক ফঙ্গফন্ধু থি মুপ্রজবুয যভান র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000  

মদায  

1300500 

501.  জনাফ এ টি এভ িাদরকুজ্জাভান 

প্রতা: থভাোঃ িপ্ররলুয যভান যকায 

উত্তয কাজী ফাড়ী দন্তারা (জদয়ননৄয আদ য কদরজ থগট 

গাইফান্ধা  

1300501 
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াংরগ্ন, ফনগ্রাভ, াদুল্লানৄয, গাইফান্ধা- 5710 

502.  াপ্রদয়া জাান 

প্রতা: াইজাান 

ই-26, দপ্রিন ফনশ্রী থপ্রাদজক্ট, প্রিরগাঁ, ঢাকা-1219 

রক্ষ্মীনৄয  

1300502 

503.  জনাফ থভাোঃ কারাভ থাদন 

প্রতা: াপ্রফবুয থফাযী   

জয়নফ ম্যাডাদভয ফাা, ফড় চন্দ্রাইর, ধাভযাই 

ঢাকা-1350 

ভাপ্রনকগঞ্জ 

1300503 

504.  সুভাইয়া আক্তায  

প্রতা: থভাোঃ াইদুয যভান 

9/6, ফাা নাং-48, দপ্রিন ফনশ্রী 

প্রিরগাঁ, ঢাকা-1219 

নগাঁ 

1300504 

505.  জনাফ কাজী পযাদ থাদন মুন  

প্রতা: কাজী পপ্রযদ 

গ্রাভ: থিারাাটি, ডাকঘয: াদনয াট 

উদজরা: ীযগঞ্জ, যাংনৄয-5470 

যাংনৄয  

1300505 

506.  জনাফ আপ্ররমুর ইরাভ 

প্রতা: আপ্রভনুর ইরাভ 

গ্রাভ: দয়ারনগয, ডাকঘয: সূর্য্যনগয 

উদজরা: যাজফাড়ী দয, থজরা: যাজফাড়ী-7700  

যাজফাড়ী  

1300506 

507.  জনাফ প্রজ এভ ইকযামুর কফীয 

প্রতা: প্রজ. এভ. পজলুর কযীভ 

গাজী ফাড়ী, গ্রাভ: ঘাটািারী, ডাকঘয: ভপ্রদনাফাদ 

উদজরা: কয়যা, থজরা: খুরনা-9290 

খুরনা  

1300507 

508.  াপ্রফফা নাপ্রযন 

প্রতা: থভাোঃ দুদু প্রভয়া 

থাপ্রিাং নাং-166, 2018 জনতাফাগ, যাদয়যফাগ 

দপ্রনয়া, কদভতরী, ঢাকা-1236 

ঢাকা  

1300508 

509.  জনাফ থভাাইপ্রভনুর ইরাভ যাপ্রকফ 

প্রতা: থভাোঃ আবু ছাদর  

17 নাং ফাা, 6নাং ড়ক, ফ্ল্যাট-এ/3, 

 ব্লক-এ, থফনাযী ল্লী, প্রভযনৄয, ঢাকা-1216  

চট্টগ্রাভ 

1300509 

510.  জনাফ আব্দুল্লা ভামুন 

প্রতা: এ থক এভ মুদর উপ্রিন ভামুদ  

421 জাপ্রতয জনক ফঙ্গফন্ধু থি মুপ্রজবুয যভান র , ঢাকা 

প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

থনায়ািারী  

1300510 

511.  জনাফ মুাম্মদ আান উল্লা 

প্রতা: আবুর ফাায 

হুভায়ুন কপ্রফয (আভদ সুভন), 20 কদরানী, ব্লক-প্রজ, িট-

379/80, প্রপদযাজ া, আকফয া, চট্টগ্রাভ-4207 

চট্টগ্রাভ 

1300511 

512.  জনাফ নাপ্রপউর ক যকায 

প্রতা: থভাোঃ আপ্রজজুর ক যকায 

থাপ্রি নাং- 731 (660), তারনৄকুয প্রিভাড়, কুপ্রভল্লা 

দয, কুপ্রভল্লা-3500  

কুপ্রভল্লা  

1300512 

513.  জনাফ আফদুয যাজ্জাক 

প্রতা: নপ্রজবুয যভান 

গ্রাভ: ফাইরকাাড়া, ডাকঘয: থানাইচিী  

উদজরা: নাদচার,  থজরা: চাঁাইনফাফগঞ্জ-6310 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1300513 

514.  জান্নাতুর থপযদদৌ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দু ারাভ থভাল্লা 

74/এ আরীমুজ্জাভান ড়ক, কভরানৄয (ভাটিয়া থগাযিান), 

কভরানৄয, পপ্রযদনৄয দয, পপ্রযদনৄয-7800 

পপ্রযদনৄয  

1300514 

515.  জনাফ ভপ্রতউয যভান 

প্রতা: কাভার থাদন 

এ/19/1-প্র, াজাান, াপ্রন্তনগয, 

াাজাাননৄয, ঢাকা-1217  

ঢাকা  

1300515 
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516.  াভীভা প্রপ্রিক 

প্রতা: থভাোঃ প্রপ্রিক আরী 

ফাা-16 (2য় তরা), থযাড-10, ব্লক-প্রড, থক-12, ল্লফী, 

ঢাকা-1216 

ঢাকা  

1300516 

517.  জনাফ থভাোঃ হুভায়ন কপ্রফয 

প্রতা: থভাোঃ াান দপাদায  

48, টি এইচ িান, থযাড- 6/এ, উত্তযা, থক্টয-5 

উত্তযা, ঢাকা-1230 

খুরনা  

1300517 

518.  জনাফ থভাোঃ ভামুদুর াান  

প্রতা: থভাোঃ থারায়ভান কপ্রফয 

রুভ নাং-240/প্রড, থাদন ীদ থাযায়াদী র, 

ফাাংরাদদ কৃপ্রল প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ভয়ভনপ্রাং-2202  

ঞ্চগড়  

1300518 

519.  জনাফ থভাোঃ কাভরুজ্জাভান 

প্রতা: থভাোঃ দপ্রফরুর ইরাভ 

রুভ নাং-123/প্র, ীদ াভসুর ক র, 

ফাাংরাদদ কৃপ্রল প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ভয়ভনপ্রাং-2202  

ঞ্চগড়  

1300519 

520.  নাপ্রজয়া আঁপ্রি 

প্রমদে- থভাোঃ াভছুজ্জাভান, ইদরকপ্রেপ্রয়ান 

থফজা থজান াপ্রব যদ কভদিক্স, প্রদকৌর প্রফবাগ, ঢাকা 

ইপ্রদজড, আশুপ্ররয়া, ঢাকা-1349 

নযপ্রাংদী  

1300520 

521.  জনাফ সয়দ থভাোঃ থভদদী াান 

প্রতা: সয়দ থভাোঃ আবুর কাদভ  

গ্রাভ: দপ্রিন থপনুয়া, উত্তয ারা 

ভদনাযগঞ্জ, কুপ্রভল্লা-3570  

কুপ্রভল্লা  

1300521 

522.  জনাফ থভাোঃ আজারুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ প্রদ উল্লা 

াজী ফাড়ী, থতফতয়া, কচুয়া 

চাঁদনৄয-3630 

চাঁদনৄয  

1300522 

523.  জনাফ মুাম্মদ আপ্রপ ায়দায 

প্রতা: মুাম্মদ ীদ উিীন ায়দায  

ফ্ল্যাট-6ই, স্বজন টায়ায-1,  

4, থগুনফাপ্রগচা, যভনা, ঢাকা-1000 

ঢাকা  

1300523 

524.  ভনীলা আইচ 

প্রতা: ভপ্রতরার আইচ 

কি নাং-402 (ি), নীরদিত কভ যজীফী ভপ্ররা থাদস্ট্র 

নীরদিত, ঢাকা 

প্রদযাজনৄয  

1300524 

525.  জনাফ নুনৄয ধয 

প্রতা: প্রনফাযন ধয 

30/85, ইরাভ ম্যানন, আইচাদনায়ািা 

থডইযী পাভ য, াবায, ঢাকা-1341 

থভৌরবীফাজায  

1300525 

526.  নুযাত ক 

প্রতা: থভাোঃ াভছুর ক িান 

97, থতজকুনীাড়া, থতজগাঁ 

ঢাকা-1215 

ঢাকা  

1300526 

527.  জনাফ আব্দুল্লা আর ভামুন 

প্রতা: আবু জাপয 

ফাা নাং-226, ড়ক-01, ফাদাপ্রভয়া, যানীগঞ্জ 

প্রোর, ভয়ভনপ্রাং-2220 

ভয়ভনপ্রাং  

1300527 

528.  জনাফ থভাোঃ প্রদুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দু বুয 

226, প্রিভ ভপ্রননৄয, প্রভযনৄয-2, 

প্রভযনৄয, ডাকা-1216 

ঢাকা 

1300528 

529.  জনাফ াপ্রকরা সুরতানা 

প্রতা: থভা: থভাাযযপ থাদন 

95, নাপ্রভা প্রবরা, নতুন প্রফরপ্রভরা 

কযান্টনদভন্ট, যাজাী-6202 

যাজাী  

1300529 
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530.  জনাফ থভাোঃ পজদর যাপ্রি 

প্রতা: থভাোঃ আপ্রজজুর ক 

04 নাং য়াড য, প্রন্দুকািী, াপ্রযয়াকািী, ফগুড়া-5830  

ফগুড়া  

1300530 

531.  জনাফ ভরয় কুভায দা 

প্রতা: প্রফ দ দা 

49, চপ্ররপ্রয়া, নয়াাড়া, 

অবয়নগয, মদায-7460 

মদায  

1300531 

532.  জনাফ সয়দ আপ্রকুজ্জাভান 

প্রতা: সয়দ আজগয আরী 

উত্তয আযাজী, সয়দ ফাপ্রড়, উত্তয আযাজী, চড়াই থিারা, 

দাদযায়ানী সুতাকর, নীরপাভাযী-5300 

নীরপাভাযী 

1300532 

533.  নাপ্রগ য সুরতানা  

প্রতা: থভাোঃ কাছায আরী 

48, টি এইচ িান, থযাড-6/এ, থক্টয-5 

উত্তযা, ঢাকা-1230 

খুরনা  

1300533 

534.  জনাফ থভাাম্মদ থগারাভ যিানী 

প্রতা: থভাাম্মদ পজলুর ক 

গ্রাভ: নেকুযাটি, ডাকঘয: নূযল্যাগঞ্জ  

উদজরা: নেকুযাটি, বাঙ্গা, পপ্রযদনৄয-7830 

পপ্রযদনৄয  

1300534 

535.  জনাফ থভাছা: শ্রাফনী জাভান  

প্রতা: মৃত য়াপ্রদুজ্জাভান 

ফাা: ই 1/3 থাস্ট্ার থকায়াটায, আরাউপ্রিন এপ্রবপ্রনউ, 

থক্টয-8, উত্তযা, ঢাকা-1230 

কুপ্রস্ট্য়া  

1300535 

536.  থাভা ভাযভা 

প্রতা: খ্যাপ্রচাংউ ভাযভা 

ই-29/20, কাপদকা াউপ্রজাং কদরানী 

সফযাগ, আদনায়াযা, চট্টগ্রাভ-4376 

যাঙ্গাভটি  

1300536 

537.  জনাফ থভাোঃ কাউায 

প্রতা: থভাোঃ াপ্রফবুয যভান 

সুরতান প্রফপ্রিাং, ফিাযাট, চািগাঁ, চট্টগ্রাভ-4212 

কুপ্রভল্লা 

1300537 

538.  জনাফ আপ্রকুয যভান আপ্রতক 

প্রতা: আবু াঈদ 

গ্রাভ: উত্তয ফজযা তফকনৄয, ডাকঘয: ফারাফাড়ীাট  

উদজরা: প্রচরভাযী, থজরা: কুপ্রড়গ্রাভ-5600 

কুপ্রড়গ্রাভ 

1300538 

539.  জনাফ থভাোঃ থারায়ভান 

প্রতা: থভাোঃ সুরতান িান  

গ্রাভ: যাজানৄয, ডাকঘয: যাজানৄয 

উদজরা: ফাউপর, থজরা: টুয়ািারী-8622 

টুয়ািারী 

1300539 

540.  জনাফ তন্য় থদফনাথ 

প্রতা: কানাই রার নাথ  

ফ্ল্যাট নাং-504, াপ্রন তাযা, 252 দপ্রিন াইকাড়া, 

প্রভযনৄয-1, ঢাকা-1216 

চট্টগ্রাভ 

1300540 

541.  জনাফ আাদম্মদ রুপ্রস্ত 

প্রতা: থভাোঃ থযজাউর কপ্রযভ 

গ্রাভ:  করভা, ডাকঘয: থচাদযফিয 

উদজরা: তাদনায, থজরা: যাজাী-6230 

যাজাী  

1300541 

542.  জনাফ থভাোঃ য়াপ্রকুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ য়াদযছ আরী 

কি নাং-223, ীদুল্লা র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারম, ঢাকা-1000  

জাভারনৄয  

1300542 

543.  তাপ্রতার এনাভ ফণ য 

প্রতা: প্রজ.এভ এনামুর ক 

1/12 থফইরী স্কয়ায অপ্রপা য থকায়াটা য 

াপ্রন্তনগয, ঢাকা-1217 

ঢাকা  

1300543 

544.  জনাফ থভাোঃ রুদফর থাদন 

প্রতা: থভাোঃ থতাযাফ আরী 

গ্রাভ: চকপ্রভযনৄয, ডাকঘয: চকপ্রভযনৄয 

উদজরা: থদৌরতনৄয, থজরা: ভাপ্রনকগঞ্জ-1860 

ভাপ্রনকগঞ্জ 

1300544 
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545.  জনাফ থভাাম্মদ াান আদভদ 

প্রতা: থভাাম্মদ আরী আদভদ 

গ্রাভ: নিননৄয, ডাকঘয: আরীয়াযা যাজফাপ্রড়  

উদজরা: কচুয়া, থজরা: চাঁদনৄয -3633 

চাঁদনৄয  

1300545 

546.  থভাছাোঃ তাপ্ররভা িাতুন 

প্রতা: থভাোঃ ফদয উপ্রিন 

কি নাং- 1009, নীরদিত কভ যজীফী ভপ্ররা থাদস্ট্র, 

প্রনউভাদকযট, ঢাকা-1205 

প্রঝনাইদ 

1300546 

547.  থভাছাোঃ াপ্রদয়া আদযপ্রপন 

প্রতা: থভাোঃ াজাান প্রাভাপ্রনক  

গ্রাভ: উত্তয ঘাদগায়া, ডাকঘয: রুায ফাজায 

উদজরা: গাইফান্ধা দয, থজরা: গাইফান্ধা-5700 

গাইফান্ধা  

1300547 

548.  জনাফ থভাোঃ ািায়াত থাদন যাজু 

প্রমদে- প্রভদ প্রদরাযা থফগভ-906 

শ্যাভরফাগ-906, দপ্রিনিান, উত্তযা, ঢাকা-1230  

চাঁদনৄয  

1300548 

549.  প্রপ্রয়াাংকা যায় 

প্রতা: উত্তভ কুভায যায় 

এভ.প্রড.প্র আদভদ প্রবরা, আকয প্রদঘী দপ্রিন াড়, 

157 জাভারিান ফাই থরন, থকাতয়ারী, চট্টগ্রাভ-4000 

চট্টগ্রাভ 

1300549 

550.  জনাফ প্রযনের ইরাভ 

প্রতা: কাজী আাম্মদ আরী 

দ্মা-1002(গ), প্রফজয় একাত্তয র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, 

থযপ্রজস্ট্ায প্রফপ্রিাং, ঢাকা-1000 

ব্রাহ্মনফাড়ীয়া 

1300550 

551.  জনাফ থভাোঃ ফাাউিীন প্রনশু 

প্রতা: থভাোঃ নজরুর ইরাভ 

গ্রাভ: বাটকুপ্রড়, ডাকঘয: প্রতরকনৄয  

উদজরা: আদক্করনৄয, থজরা: জয়নৄযাট-5942 

জয়নৄযাট  

1300551 

552.  জনাফ াপিাত থভাপ্রভন 

প্রতা: ভযহুভ নুরুর থভাপ্রভন 

ইপ্রক মুনপ্রক, চট্টগ্রাভ কদরজ থযাড, থদফ াাড়, 

চট্টগ্রাভ দয, চট্টগাভ-4000 

চট্টগ্রাভ  

1300552 

553.  জনাফ থভাোঃ রুদফর থাদন 

প্রতা: থভাোঃ আরভামুদ ভির 

রুভ: -3012, প্রফজয় একাত্তয র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

প্রযাজগঞ্জ 

1300553 

554.  জনাফ মু মুপ্রপক যাজীফ ইবান  

প্রমদে- সুযাইয়া ইয়াভীন, কাম যক্রভ প্রযদপ্তয,  

প্রফদুযৎ বফন-16তরা, প্রফদুযৎ উন্নয়ন থফাড য,  

1নাং আব্দুর গপ্রন থযাড, ঢাকা-1000 

ভাদাযীনৄয  

1300554 

555.  তাছপ্ররভা আক্তায 

প্রতা: থভাোঃ যপ্রভজ উপ্রিন 

গ্রাভ-াটুরী, যপ্রভজ উপ্রিদনয ফাড়ী,  

ডাকঘয: ধপ্ররয াড়, উদজরা-থফরাদফা, নযপ্রাংদী-1640  

 নযপ্রাংদী  

1300555 

556.  জনাফ ভয পারুক 

প্রতা: াপ্রপয়ায যভান 

333/1/1, একতা থযাড, আভদ নগয 

াইকাড়া, প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

ঞ্চগড়  

1300556 

557.  জনাফ থভাোঃ থভজফা ক 

প্রতা: থভাোঃ জহুরুর ক 

68, াাড়া (তারতরা), থফড়া, াফনা-6680 

াফনা  

1300557 

558.  জনাফ আবুর কাদভ 

প্রতা: আোঃ ভান্নান 

গ্রাভ: ইরাভনৄয,  ডাকঘয: কুপ্রচয়াদভাড়া 

উদজরা: প্রযাজদীিাঁন, থজরা: মুন্পীগঞ্জ 

যীয়তনৄয  

1300558 

559.  সয়দা তাপ্রভদা আম্মদ 

প্রতা: থভািদরছ উপ্রিন 

ফাা- 35/36 (6তরা), ব্লক-চ, থকন-2 

প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

রক্ষ্মীনৄয  

1300559 
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560.  জনাফ মুাম্মদ াপ্রনুয ইরাভ 

প্রতা: মুাম্মদ াজাান প্রফশ্বা  

গ্রাভ: কানাইনৄয, ডাকঘয: কানাইনৄয  

উদজরা: পপ্রযদনৄয দয, থজরা: পপ্রযদনৄয-7801 

পপ্রযদনৄয  

1300560 

561.  ায়রা াযপ্রভন  

প্রতা: থভাোঃ কপ্রছভউপ্রিন আদম্মদ 

306/এপ (ভীযফাড়ী), থযাড নাং-01, ভে ীযযফাগ, 

থাবন যনী, আগাযগাঁ, ঢাকা-1207  

প্রদনাজনৄয  

1300561 

562.  জনাফ া থভাোঃ যায়ান প্রভয়া 

প্রতা: া থভাোঃ জপ্রজয আরী  

কি নাং-125 (প্রধান বফন), ড. মুম্মদ ীদুল্লা র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

গাইফান্ধা  

1300562 

563.  নুযাত নাপ্রদযা মুন  

প্রতা: ভাাবুবুয যীদ 

ফ্ল্যাট নাং- ই/5, 29/1 প্রযদা য যকায ানাজ কুঞ্জ, 

ভাপ্ররফাগ থচৌধুযী াড়া (দ্মা প্রদনভায গপ্রর),  

প্রিরগাঁ, ঢাকা-1219 

ফপ্রযার 

1300563 

564.  জনাফ থভাোঃ প্রযনের ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর জপ্ররর প্রপ্রিকী   

263/1, 4নাং গপ্রর, ীদ নগয, থাস্তা 

রারফাগ, ঢাকা-1211  

যাংনৄয  

1300564 

565.  জনাফ থভাোঃ যপ্রকবুর াান 

প্রতা: থভাোঃ াপ্রফবুয যভান  

রুভ নাং-306, ড. মুাম্মদ ীদুল্লা র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ভয়ভনপ্রাং  

1300565 

566.  নূয- ই- াফা 

প্রতা: থযান উিীন র্ভইয়া 

গ্রাভ: ছয়ঘপ্রড়য়া, র্ভইয়াফাড়ী, ডাকঘয: ছয়ঘপ্রড়য়া  

উদজরা: চাপ্রিনা, থজরা: কুপ্রভল্লা-3510  

কুপ্রভল্লা  

1300566 

567.  জনাফ প্রজফ থাদন 

প্রতা: আপ্রযনেয যভান 

ফাা নাং-85, ড়ক নাং-1/1, উত্তয জাভা, 

দপ্রিণ জাভা, প্রাংগাইয, ভাপ্রনকগঞ্জ-1820  

ভাপ্রনকগঞ্জ 

1300567 

568.  জনাফ যাপান আভদ 

প্রতা: থপাযকান আভদ 

ানদকৌপ্রড়-1/29/এ, ছায়াপ্রফথী, ভে ফাাদফা, 

বুজফাগ, ঢাকা-1214 

টুয়ািারী  

1300568 

569.  জনাফ থভাোঃ জাদফদুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ জাপ্রকয থাদন 

নূয ভপ্রঞ্জর (4থ য তরা), নাপ্রজয থযাড (ফাযাীনৄয), 

থপনী দয, থপনী-3900 

থপনী  

1300569 

570.  জনাফ আযাপাত থচাধুযী 

প্রতা: আব্দুর ভপ্রজদ থচৌধুযী 

114/8/2, জালুয থদাকান, ভাকািা, 

ভয়ভনপ্রাং দয, ভয়ভনপ্রাং-2200 

ভয়ভনপ্রাং  

1300570 

571.  জনাফ থভাস্তাপ্রপজুয যভান অপ্রনক 

প্রতা: প্রছপ্রিকুয যভান 

18/12 প্রঝরটুরী, পপ্রযদনৄয দয, পপ্রযদনৄয-7800  

পপ্রযদনৄয  

1300571 

572.  াপ্রদয়া আপদযাজ 

প্রতা: আব্দুয যাজ্জাক 

25/3 প্রঝগাতরা, ধানভপ্রি, ঢাকা-1209 

ফগুড়া  

1300572 

573.  জনাফ থভাোঃ জাপ্রভনুয যভান  

প্রতা: থভাোঃ প্রভজানুয যভান 

ফাা: 489, ফাপ্রনয়া ফাজায, জাভারনৄয থৌযবা 

জাভারনৄয-2000 

জাভারনৄয  

1300573 

574.  ইউপ্রযদা কপ্রফয 

প্রতা: থভাোঃ হুভায়ন কপ্রফয 

12,দাগয াড়া, দপ্রিণিান, ঢাকা-1230  

চট্টগ্রাভ 

1300574 
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575.  াযপ্রভন থনছা ফীপ্রথ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ভপ্রন 

6/5 বাটিকায ফাইদরন, 19 নাং য়াড য 

ভয়ভনপ্রাং দয, ভয়ভনপ্রাং-2200 

ভয়ভনপ্রাং 

1300575 

576.  জনাফ থভাোঃ জাপ্রকরুর ইরাভ  

প্রতা: থভাোঃ প্রভয়াজ উিীন িিকায 

245 রান, দপ্রিণিান, ঢাকা-1230 

ঢাকা 

1300576 

577.  জনাফ থভাোঃ থিাযদদ আরভ 

প্রতা: থভাোঃ ফায়দুর ক 

246, থরন- 5, থগায়ারদটক, ারভা ভাদকযট, 

দপ্রিণিান, পায়দাফাদ, ঢাকা--1230  

ঢাকা  

1300577 

578.  পাপ্রভদা িাতুন 

প্রতা: পজলুয যভান 

43/এ, থদৌরতমুন্পী থযাড, কৃিনৄয, দয, ভয়ভনপ্রাং 

থনেদকানা  

1300578 

579.  আপদযাজা আক্তায 

প্রতা: আবু ফকয প্রপ্রিক 

গ্রাভ: ফরুকা, ডাকঘয: ফরুকা ফাজায 

উদজরা: নেরফাড়ীয়া, থজরা: ভয়ভনপ্রাং-2216 

ভয়ভনপ্রাং 

1300579 

580.  জনাফ থভাস্তাপ্রপজুয যভান 

প্রতা: থদাদয়ত উল্লা 

ফাা নাং- 96/82, ফাইগফাড়ী 

ঢাকা ইপ্রদজড, াবায, ঢাকা-1349  

ফপ্রযার 

1300580 

581.  জনাফ থভাোঃ ইস্রাপ্রপর 

প্রতা: সুরতান আাম্মদ 

দোঃ নফ যাড়া, গ্রাভ: াঁদচাড়া, ডাকঘয: চড়ানর 

উদজরা-বুপ্রড়াং, থজরা-কুপ্রভল্লা-3500 

কুপ্রভল্লা  

1300581 

582.  জনাফ প্রফ এভ াপ্রযয়ায াান 

প্রতা: প্রফ এভ জাপ্রকয থাদন 

ফ্ল্যাট নাং- প্রফ-2, ফাপ্রড় নাং-73 

কল্যাণনৄয থভইন থযাড, প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

থগাারগঞ্জ 

1300582 

583.  জনাফ াপ্রযয়ায নাজযান 

প্রতা: জাাঙ্গীয থাদন 

61/2 আয.থক প্রভন থযাড, আকুয়া, দয, ভয়ভনপ্রাং 

ভয়ভনপ্রাং 

1300583 

584.  জান্নাপ্রত সুরতানা 

প্রতা: থভাোঃ জপ্ররুর ক 

158, থফপ্রফ প্রবরা, আইনুফাগ 

চাঁদনগয, দপ্রিণিান, ঢাকা-1230 

ঢাকা  

1300584 

585.  াভীভা সুরতানা 

প্রতা: াাবুিীন আদভদ 

ফায়ারী ফাপ্রড়, শ্মান ঘাট থযাড 

থদৌরতনৄয, খুরনা 

খুরনা  

1300585 

586.  জনাফ থভাোঃ থভাাদিক তযপদায 

প্রতা: থভাোঃ মুকদদ আরী তযপদায 

4থ য তরা, 309/06 যঞ্জন প্যাদর, সুগন্ধা আফাপ্রক এরাকা, 

দয, ভয়ভনপ্রাং -2200 

ভয়ভনপ্রাং  

1300586 

587.  তাপ্রযন াান 

প্রতা: াান ইকফার ভামুদ 

াদদা ম্যানন, াপ্রভদ আরী থটির থযাড, ফিযটিরা, 

নাপ্রফক কদরানী-1, প্রনউমুপ্রযাং, চট্টগ্রাভ-4218  

চট্টগ্রাভ  

1300587 

588.  জনাফ আ. . ভ. নাঈভ প্রদভর 

প্রমদে- ফায়দুয যভান 

প্রতরকা ড্রাগ াউজ, কপ্রপর ভাদকযট, পায়দাফাদ, থচৌযাস্তা, 

পায়দাফাদ ভাদ্রাা, দপ্রিণিান, ঢাকা-1230 

ফপ্রযার 

1300588 

589.  জনাফ যাদদুর আরভ 

প্রতা: থভাোঃ আবুর ফাায 

রুভ নাং-505, মুপ্রক্তদমািা প্রজয়াউয যভান র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

চট্টগ্রাভ  

1300589 
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590.  জনাফ থভাোঃ প্রভকাতুর  

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ভান্নান 

গ্রাভ: াইকাড়া,  ডাকঘয: থফপ্রযরাফাপ্রড়  

উদজরা: রারনৄয, থজরা: নাদটায-6400 

নাদটায  

1300590 

591.  রাকী আক্তায  

প্রতা: থভাোঃ আভজাদ থি  

413, ফাাংরাদদ কুদয়ত সভেী র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

পপ্রযদনৄয  

1300591 

592.  ানপ্রজদা ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ তাজুর ইরাভ যকায 

প্র/43, ডপ্রব্লউ-1, ইস্ট্ান য াউপ্রজাং, প্রভযনৄয াদয এগাদযা, 

প্রভযনৄয, ঢাকা-1206 

কুপ্রভল্লা  

1300592 

593.  জনাফ এ প্রফ এভ ভপ্রউিীন 

প্রতা: মৃত থভাোঃ নাপ্রয উিীন 

আরী থাদন াযাং এয ফাড়ী, থভইন গাড য রুভ এয াদশ্বয, 

ভেভ দতাংগা, থচৌধুযীাড়া, চট্টগ্রাভ-4222 

চট্টগ্রাভ  

1300593 

594.  জনাফ থভাোঃ আতাউয যভান 

প্রতা: নূয থভাাম্মদ ক্বাযী  

ফাা নাং-179, গ্রাদী, ফীয সফতাফগয, তাজনৄয,  

নািাইর, ভয়ভনপ্রাং-2223 

ভয়ভনপ্রাং 

1300594 

595.  তাপ্রভনা আক্তায প্রভনা 

প্রতা: থভাোঃ প্রভনাজ উপ্রিন 

প্রফ-118/5, থাফানফাগ, জাদরশ্বয 

াবায, ঢাকা-1340 

থভদযনৄয  

1300595 

596.  জনাফ সয়দ কাাইন আর-ক 

প্রতা: সয়দ আপ্রককুর ক 

থপাকা-306, ব্লক-প্রফ, উত্তয ফালুচয (ভেভ), 

প্রদরট দয, প্রদরট-3100 

প্রদরট  

1300596 

597.  জনাফ থভাোঃ নাজমুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ নজরুর ইরাভ 

290/2, উত্তয াাজাাননৄয, 

াপ্রন্তনগয, ঢাকা-1217 

ঢাকা  

1300597 

598.  জনাফ থভাল্লা যাপ্রজফ থাদন 

প্রতা: থভাল্লা হুভায়ুন কপ্রফয 

যকাপ্রয টিচা য থেপ্রনাং কদরজ, নৄরুল থাদস্ট্র,  

রুভ নাং-325,  ধানভপ্রি, ঢাকা-1205   

খুরনা 

1300598 

599.  জনাফ থভাোঃ থভাদফবুল্লা 

প্রতা: থভাোঃ নফী থাদন 

গ্রাভ: থগৌপ্রযনৄয গাপ্রড়য়ারফাড়ী, ডাকঘয: থযনৄয য  

উদজরা: থযনৄয দয, থজরা: থযনৄয-2100 

থযনৄয  

1300599 

600.  জনাফ তাপ্রযক রপ্রতপ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর রপ্রতপ র্ভঞা 

ফাা-04, থযাড-03, ডুই আ/এ, ব্লক-এ, থকন-02 

প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

ঢাকা  

1300600 

601.  জনাফ প্রদক চন্দ্র ফপ্রনক 

প্রতা: যফীন্দ্র কুভায ফপ্রনক 

গ্রাভ: একরানৄয, ডাকঘয: একরানৄয ফাজায 

উদজরা: থফগভগঞ্জ, থজরা: থনায়ািারী-3800 

থনায়ািারী 

1300601 

602.  জনাফ থভাাম্মদ জহুরুর ইরাভ 

প্রতা: থভাাম্মদ থজাফ আরী 

ফাা-66, থযাড-05, প্রড,আই,টি প্রদজক্ট,  

থভরুর ফাড্ডা, ফাড্ডা, ঢাকা-1212 

নাদটায 

1300602 

603.  তাইনীর আযা প্রভতুরী 

প্রতা: আরাজ্ব আবুর থাদন 

722, াপ্রজ আপ্রভন উল্লা ড়ক 

প্রিভ থড়াাড়া, প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

ফযগুনা  

1300603 
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604.  জনাফ প্রন্টু াজাং 

প্রতা: দয যকায াজাং  

নে থদয়ান প্রবরা-362, থদয়ান ফাড়ী, আজভনৄয 

দপ্রিণিান, উত্তযা, ঢাকা-1230 

থনেদকানা  

1300604 

605.  জনাফ নূরুর ইরাভ 

প্রতা: থানা প্রভয়া প্রভপ্রজ 

ভা থভপ্রডদকর র, প্রদয়া ফাড়ী থযাড, 3নাং থযাড, 

প্রভযনৄয-1, ঢাকা-1216 

চাঁদনৄয  

1300605 

606.  জনাফ ভাবুফ থভাদ যদ যাদর 

প্রতা: থভাোঃ আোঃ যউপ ভীয 

ফাা-17, থযাড-7, ব্লক-প্র, ফনশ্রী 

প্রিরগাঁ টিএ, ঢাকা-1219 

াফনা  

1300606 

607.  জনাফ থনয়াজ ভামুদ 

প্রতা: এযাদুর কফীয থচৌধুযী 

172/ এ, ছায়াপ্রফথী থযাড, থফজাড়া, 07নাং য়াড য 

মদায-7400 

মদায  

1300607 

608.  জনাফ ল্লফ কুভায াা 

প্রতা: প্রফকা চন্দ্র াা 

গ্রাভ: কচুবুপ্রনয়া, ডাকঘয: কচুবুপ্রনয়া 

উদজরা: থভাড়রগঞ্জ, থজরা: ফাদগযাট-9322 

ফাদগযাট  

1300608 

609.  জনাফ থভাোঃ ফাদর থাদন 

প্রতা: প্রপ থফাযী  

ফাা-10, থযাড-01, ব্লক-প্র, থকন-13 

প্রভযনৄয-2, কাপরুর, ঢাকা-1216 

চাঁদনৄয 

1300609 

610.  জনাফ থভাোঃ ারাউপ্রিন 

প্রতা: থভাোঃ যপ্রপক উল্যা  

গ্রাভ: ার াড়া রু ফাড়ী, ডাকঘয: ইরাভনৄয  

উদজরা: দয, থজরা:রক্ষ্মীনৄয-3708 

রক্ষ্মীনৄয 

1300610 

611.  জনাফ প্রয়া ার 

প্রতা: মৃত: ফাপ্রযন্দ্র কৃষ্ণ ার 

203 নাং কি, দপ্রিণ বফন, জগন্নাথ র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

চাঁদনৄয 

1300611 

612.  জনাফ থভাোঃ থাবন থযজা 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ভপ্রজদ  

থাপ্রিাং নাং-5, সুজরনৄয (1নাং াড়া), থবকুটিয়া 

থকাতয়ারী দয, মদায-7400 

মদায  

1300612 

613.  জনাফ থভাোঃ আতাউর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ থভাজাফ্পয আরী 

গ্রাভ: বফানীনৄয, সয়দনৄয, ডাকঘয: জগন্নাথনৄয 

উদজরা: প্রফগঞ্জ, থজরা: ফগুড়া-5810  

ফগুড়া  

1300613 

614.  জনাফ থভাোঃ ভাসুদ যানা 

প্রতা: থভাোঃ নাপ্রয উপ্রিন  

গ্রাভ: থগাপ্রনাথনৄয,  ডাকঘয: থবারাাট 

উদজরা: থবারাাট, থজরা: চাঁাইনফাফগঞ্জ-6330 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1300614 

615.  জনাফ াপ্রযয়ায ভান্নান আপ্রপ 

প্রতা: আব্দুর ভান্নান 

223/2, থযাড নাং-1, গুরফায মুন্পী, ফনফপ্রফথী আফাপ্রক 

এরাকা, আপ্রজভনৄয, দপ্রিণিান, উত্তযা, ঢাকা-1230 

ঢাকা 

1300615 

616.  জনাফ সুদীপ্ত ভজুভদায 

প্রতা: ভনীন্দ্র প্রকদায ভজুভদায 

কাজরী-2, ইস্কাটন গাদড যন গব:,  

অপ্রপা য থকায়াট যায, ইস্কাটন, যভনা, ঢাকা-1000 

কুপ্রভল্লা 

1300616 

617.  জনাফ অপ্রনফ যান বট্টাচার্য্য 

প্রতা: ব্যাচী বট্টাচার্য্য 

কুভাড়াড়া ভপ্রজদ, থঘাড়াভাযা,  

থফায়াপ্ররয়া, যাজাী-6100  

নগাঁ 

1300617 
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618.  জনাফ থভাোঃ থাদর যানা 

প্রতা: থভাোঃ িাদরক 

কি নাং- 221, স্যায এ. এপ যভান র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

টাঙ্গাইর 

1300618 

619.  জনাফ থক এভ থগারাভ থভাদ যদ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুয যভান 

47/টি আপ্রজভনৄয যকাযী কদরানী, 

রারফাগ, ঢাকা-1205 

ফযগুনা  

1300619 

620.  জনাফ থভাোঃ নাজমুর ক 

প্রতা: থভাোঃ াভসুর ক 

ফাা নাং- প্রফ-2/এপ-8, আগাযগাঁ যকাযী প্রনউ কদরানী, 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

নযপ্রাংদী  

1300620 

621.  জনাফ থভাোঃ থদাদয়তুর ক 

প্রতা: থভাোঃ াজ্জাদুর ক 

145/4 (প্রৈতীয় তরা), ভাটিকাটা 

ঢাকা থনাপ্রনফা, ঢাকা-1206 

ব্রাক্ষ্মনফাড়ীয়া 

1300621 

622.  জনাফ থক এভ প্রযনের ইরাভ থৌযব 

প্রতা: থভাোঃ এনামুর ক িান 

ফ্ল্যাট-5/এ, ফাপ্রড় নাং-16, থযাড-10, থভাাম্মপ্রদয়া াউপ্রজাং 

থাাইটি, থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

প্রযয়তনৄয  

1300622 

623.  জনাফ থভাোঃ জপ্ররুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ নজরুর ইরাভ 

আরাপ্রভন প্রবরা, নাযায়নকূর, নফাইর 

গাজীনৄয দয, গাজীনৄয-1721 

ঢাকা  

1300623 

624.  জনাফ থভাোঃ ভাজারুর ইরাভ 

প্রতা: নূরুর ইরাভ  

407/এ থাদন ীদ থাযায়াদী র, ফাাংরাদদ কৃপ্রল 

প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ভয়ভনপ্রাং-2202 

থনেদকানা  

1300624 

625.  জনাফ থভাাম্মদ ানাত জাভান 

প্রতা: াদপজ আাভদ 

801/এ, প্রতযাা টায়ায, কুঞ্জছায়া,  

ফাদয়জীদ থফাস্তাভী, চট্টগ্রাভ-4210 

চট্টগ্রাভ 

1300625 

626.  জনাফ তানপ্রজনা আদভদ 

প্রতা: থভাোঃ থফনুজীয আদভদ  

217, ফাাংরাদদ  কুদয়ত সভেী র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1205 

নযপ্রাংদী  

1300626 

627.   জনাফ সুদফাধ চন্দ্র যায় 

প্রতা: রার চাঁদ যায় 

গ্রাভ: মুপ্রড়য়ারা, ডাকঘয: ফড় সুরতাননৄয, 

উদজরা: থফাচাগঞ্জ, থজরা: প্রদনাজনৄয-5216 

প্রদনাজনৄয 

1300627 

628.  জনাফ কাজী থভঝফাউর ক 

প্রতা: কাজী ছাদভদুর ক 

ফাা-07, থরইন-02, থযাড-01, ব্লক-থজ, াপ্ররয আ/এ, 

াপ্ররয আফাপ্রক এরাকা, াপ্ররয, চট্টগ্রাভ-4216 

চট্টগ্রাভ 

1300628 

629.  জনাফ থভদদী াান 

প্রতা: থভাোঃ নাজমুর আরভ  

থভপ্রডদকর াকায ভাথা, দয, যাংনৄয-5400 

যাংনৄয  

1300629 

630.  জনাফ ছাপ্রফা সুরতানা স্মৃপ্রত 

প্রতা: থভাোঃ ছাদয়দ আরী 

29, ব্রীজ থযাড, গাইফান্ধা দয, গাইফান্ধা-5700 

গাইফান্ধা 

1300630 

631.  াযপ্রভন জাান প্রভভ 

প্রতা: থভাোঃ আবু জাপয 

146, (থগ্র যাদবন, ফ্ল্যাট নাং: প্র-6) 

প্রনউ ল্টন রাইন, আপ্রজভনৄয, ঢাকা-1205 

খুরনা  

1300631 

632.  জনাফ আর আপ্রভন 

প্রমদে- জনাফ থভাোঃ আব্দুর াপ্রকভ 

ব্যপ্রক্তগত কভ যকতযা, বফন নাং-01, কি নাং-313 

ভপ্রন্ত্রপ্রযলদ প্রফবাগ, ফাাংরাদদ প্রচফারয়, ঢাকা-1000 

ফগুড়া  

1300632 
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633.  জুদফপ্রযয়া ক 

প্রতা: থভাোঃ এফাদুর ক 

এক্স-2, নুযজাান থযাড, থভাাম্মদনৄয,ঢাকা-1207 

যাজাী  

1300633 

634.  জনাফ এ. এভ াীন থাদন 

প্রতা: এ.এভ প্রদুর ইরাভ  

অগ্রনী ব্যাাংক টাউন, গল্লাভাযী,  

খুরনা দয, খুরনা-9100 

াতিীযা  

1300634 

635.  জনাফ আান উল্লা 

প্রতা: আব্দুর ভান্নান 

কি নাং-427, সূম যদন র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়-1000 

নযপ্রাংদী  

1300635 

636.  জনাফ থভাা: আব্দুল্লা আর ভামুন 

প্রতা: ভযহুভ আব্দুয যাজ্জাক 

(ভারাদ-ঈদগা) থযাড, গাাংনী আি থন্টায াংরগ্ন, 

গাাংনী, থভদযনৄয-71110 

থভদযনৄয  

1300636 

637.  জনাফ এ.এভ. মুাইপ্রভনুর ইরাভ 

প্রমদে- অোক থপযদদৌী থফগভ, 

যাষ্ট্র প্রফজ্ঞান প্রফবাগ, নৄযানফাজায প্রডগ্রী কদরজ 

চাঁদনৄয-3601 

চাঁদনৄয  

1300637 

638.  জনাফ থভাোঃ আযানের ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর িাদরক  

রুভ নাং-133, এ এভ র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়,ঢাকা 

প্রদনাজনৄয  

1300638 

639.  জনাফ াপ্রযসুর ক আপ্ররপ 

প্রতা: িিকায এদতামুর ক  

52/1, প্রিভ যাজায ফাজায 

থদয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা-1207 

াফনা  

1300639 

640.  জনাফ আরী থাদন থভাল্লা 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রউিীন থভাল্লা 

গ্রাভ: থকাভরনৄয, ডাকঘয: গুটুপ্রদয়া 

উদজরা: ডুমুপ্রযয়া, থজরা: খুরনা-9250 

খুরনা 

1300640 

641.  জনাফ থভাোঃ আরামুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ নূরুর ইরাভ 

গ্রাভ: প্রভযনৄয (উত্তয াড়া), ডাকঘয: প্রযাজগঞ্জ 

উদজরা: প্রযাজগঞ্জ দয, থজরা: প্রযাজগঞ্জ 

প্রযাজগঞ্জ 

1300641 

642.  জনাফ থভাোঃ াইনের ইরাভ 

প্রতা: আোঃ আপ্রজজ যদায 

329, সূম যদন র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

যীয়তনৄয 

1300642 

643.  জনাফ াদবর ফড়ুয়া 

প্রতা: মৃত ডা: মৃদুর কাপ্রন্ত ফড়ুয়া 

াফ যতয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন থফাড য আফাপ্রক এরাকা, 

ভাস্ট্াযাড়া, িাগড়াছপ্রড় দয, িাগড়াছপ্রড়-4400 

িাগড়াছপ্রড় 

1300643 

644.  জনাফ থভাোঃ থতৌপ্রদুর ইরাভ  

প্রতা: নূরুর ইরাভ 

ভজুভদায ড্রাগ াউজ, দয াাতার থযাড, 

থপনী দয, থপনী-3900 

থপনী  

1300644 

645.  প্রফাা াযবীন 

প্রতা: আব্দুর ফাদছদ 

আরাজ্ব কদরানী, ঈশ্বযদী, াফনা-6620 

াফনা 

1300645 

646.  জনাফ জারার উপ্রিন আভদ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর াই 

443/2, প্রৈতীয় তরা, ীযাগরা গপ্রর, য়াযদর 

থযরদগইট, াপ্রন্তনগয, ঢাকা-1217 

কুপ্রভল্লা  

1300646 

647.  জনাফ প্রণয় কুভায ার 

প্রতা: সুীর চন্দ্র ার 

অমৃদতয ন্ধাদন (কি নাং 7), স্বাভীফাগ আশ্রভ 

79, স্বাভীফাগ থযাড, ঢাকা-1100 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300647 

648.  জনাফ থভাোঃ থনয়াজ যীপ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর াপ্ররভ 

কুপ্রভল্লা  1300648 
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িাপ্রযজা ফাপ্রড়, গ্রাভ: থাম্বাই,  ডাকঘয: আড্ডা ফাজায 

উদজরা: ফরুড়া, থজরা: কুপ্রভল্লা-3560 

649.  জনাফ থগৌযফ যায় 

প্রতা: স্বন যায় 

454 নাং রুভ, জগন্নাথ র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ভয়ভনপ্রাং 

1300649 

650.  াইদা আক্তায যাপ্রি 

প্রতা: থভাোঃ যপ্রপকুর ইরাভ 

58/1, ফড়ফাগ, প্রভযনৄয-2, প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

ফপ্রযার  

1300650 

651.  জনাফ থভাোঃ াপ্রকর আদভদ 

প্রতা: থভাোঃ প্রযয়ত উল্লা 

রুভ নাং-530, ভাস্ট্াযদা সূম যদন র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

মুপ্রন্পগঞ্জ 

1300651 

652.  জনাফ থভাোঃ যপ্রন ারাদায 

প্রতা: থভাোঃ থকািয আরী ারাদায 

গ্রাভ: মৃে ািায াড়, ডাকঘয: লুপ্রি 

উদজরা: যাদজযয, থজরা: ভাদাযীনৄয-7910 

ভাদাযীনৄয  

1300652 

653.  জনাফ আইভান তাপ্রপ 

প্রতা: থভাাম্মদ নূরুন নফী 

িান প্রবরা, উজ্জ্বরনৄয, ভাইজদী থকাট য, 

দয, থনায়ািারী-3800 

থনায়ািারী  

1300653 

654.  জনাফ মুাম্মদ আযানেজ্জাভান জাদদ 

প্রতা: নুয থভাাম্মদ 

243, থজানাকী বফন (ানমুন স্কুর), াজী চাঁন প্রভয়া থযাড, 

চািগাঁ, াঁচরাই, চট্টগ্রাভ-4212 

চট্টগ্রাভ  

1300654 

655.  জনাফ যানা আদভদ 

প্রতা: থভাোঃ মযত আরী 

গ্রাভ: ভাড়া, ডাকঘয: চাভাপ্রড়য়া 

উদজরা: নৄটিয়া, থজরা: যাজাী-6260 

যাজাী  

1300655 

656.  ভানছুযা িাতুন 

প্রতা: মৃত: আব্দুর ফাযী 

নৄযাতন াতিীযা (ছয় আপ্রন ভপ্রজদদয াভদন), 

াতিীযা দয, াতিীযা-9400 

াতিীযা  

1300656 

657.  জনাফ থভাোঃ িায়রুর থাদন 

প্রতা: থভাোঃ জাপ্রকয থাদন 

স্বপ্নচূড়া, ফাা-133/134, দপ্রিণ মুগদা, 

ফাাদফা, ঢাকা-1214 

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া 

1300657 

658.  জনাফ থভাোঃ আপ্রকুজ্জাভান  

প্রতা: থভাোঃ প্রদুর ইরাভ 

গ্রাভ: আড়াড়া,  ডাকঘয: ঈশ্বযদী 

উদজরা: ঈশ্বযদী, থজরা: াফনা-6620 

াফনা  

1300658 

659.  জনাফ থভাোঃ যাপ্রকফ াান 

প্রতা: গাজী আোঃ যাজ্জাক  

যপ্রপক-504, অভয একুদ র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

মদায  

1300659 

660.  জনাফ আব্দুর য়াদদ 

প্রতা: থভাোঃ প্রনজাভ উপ্রিন 

থপ্রকভ থভাাম্মদ উল্লা ফাপ্রড়, গ্রাভ: াঁচগাপ্রছয়া 

ডাকঘয:াঁচগাপ্রছয়া ফাজায, থজরা: থপনী-3900 

থপনী 

1300660 

661.  জনাফ থভদদী াান 

প্রতা: ভানেজুর ক 

ান্থ প্রনফা, 524/প্র, প্রিরগাঁ প্র ব্লক, 

প্রিরগাঁ, ঢাকা-4311 

চট্টগ্রাভ 

1300661 

662.  জনাফ থভাোঃ থিাযদদ আরভ 

প্রতা: থভাোঃ আবুর কারাভ 

991, আরীযাড়া নদীাড়, আরীযাড়া, 

ফকপ্রগঞ্জ, জাভারনৄয-2140 

জাভারনৄয  

1300662 
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663.  জনাফ থভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ 

প্রতা: আব্দুর থপ্রকভ 

গ্রাভ: ঝাউতরা,  ডাকঘয: াড়াফাপ্ররয়া 

উদজরা: কপ্রযভগঞ্জ, থজরা: প্রকদাযগঞ্জ-2310 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300663 

664.  জনাফ থভাস্তপা আপ্রজভ ভনসুয 

প্রতা: এ.এপ.এভ থভাস্তপা কাভার  

118/1/এ, ফ্ল্যাট-2প্রফ, ইব্রাপ্রভনৄয স্কুর থযাড,  

প্রভযনৄয-14, ঢাকা কযান্ট:, ঢাকা-1206 

থপনী  

1300664 

665.  জনাফ কাংপ্রজৎ যায় 

প্রতা: প্রযদভান যায় 

থভাাম্মদ আরী াউজ, মুপ্রক্তদমািা যহুর আভীন থযাড, 

প্রোর, ভয়ভনপ্রাং-2220 

ঞ্চগড় 

1300665 

666.  থভাাোঃ থাপ্রনয়া আক্তায 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুয যপ্রদ 

গ্রাভ: ফাভিী,  ডাকঘয: ফাভিী 

উদজরা: গাাংনী, থজরা: থভদযনৄয-7110 

থভদযনৄয 

1300666 

667.  জনাফ থভাোঃ যাপান জাপ্রন ান 

প্রতা: থভাোঃ জারার উপ্রিন 

69/2, থজ প্র গু থযাড, ভয়ভনপ্রাং দয 

ভয়ভনপ্রাং-2200 

ভয়ভনপ্রাং 

1300667 

668.  কথা যানী দা 

প্রতা: সুনীর দা 

গ্রাভ: নফাফ াড়া, ফাযী বফন,  ডাকঘয: টুয়ািারী 

দয, থজরা: টুয়ািারী-8600 

টুয়ািারী 

1300668 

669.  থভাা: ফল যা িাতুন 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ফাকী 

গ্রাভ: ফাজায াড়া,  ডাকঘয: থগাভস্তানৄয 

উদজরা: থগাভস্তানৄয, থজরা: চাঁাইনফাফগঞ্জ-6321 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1300669 

670.  জনাফ াথ য ভজুভদায 

প্রতা: যতন কুভায ভজুভদায 

যতন ফাবুয ফাা, ভাস্ট্ায াড়া, ভাইজদী 

দয, থনায়ািারী-3800 

থনায়ািারী  

1300670 

671.  জনাফ থভাোঃ ভানেজুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

গ্রাভ: দপ্রিণ দাউদনৄয,  ডাকঘয: কাটরাাট 

উদজরা: প্রফযাভনৄয, থজরা: প্রদনাজনৄয-5266 

 

প্রদনাজনৄয 

1300671 

672.  জনাফ থভাোঃ জাদদ থাদন 

প্রতা: মৃত থভাোঃ আফদুছ ছাত্তায  

াউজ-09, এাট য-প্রড/3, থযাড-30, প্যাপ্রয থযাড,  

ব্লক-প্রড, প্রভযনৄয-10, ঢাকা-1216 

চাঁদনৄয  

1300672 

673.  জনাফ থি থভাোঃ াপ্রিয আদভদ 

প্রতা: থি থভাোঃ নজরুর ইরাভ 

রুভ-1007, ীদ াদজযন্ট জহুরুর ক র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ঢাকা 

1300673 

674.  জনাফ ইভযান িান 

প্রতা: আব্দুয যাজ্জাক িান  

69/2 নয়াল্টন, ফাাংরাদদ নৄপ্রর এদাপ্রদয়ন বফন, 

ল্টন, ঢাকা-1217 

থনেদকানা  

1300674 

675.  জনাফ থভাোঃ আযানের ইরাভ 

প্রতা: ভযহুভ থভাোঃ আকফয থাদন 

গ্রাভ: ভাপ্রজাট,  ডাকঘয: ারা 

উদজরা: প্রভযনৄয, থজরা: কুপ্রিয়া-7031 

কুপ্রিয়া  

1300675 

676.  জনাফ থভাোঃ নাজমুর াান 

প্রতা: থভাোঃ থরার উপ্রিন  

াকয কৃপ্রল তথ্য থকন্দ্র, প্রফ.এ.আয.প্র কযাম্পা, 

প্রনউ এয়াযদাট য থযাড, ঢাকা-1215 

গাজীনৄয  

1300676 
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677.  জনাফ থভাোঃ আফদুর য়াদুদ 

প্রতা: থভাোঃ আফদুর কপ্রযভ 

1439 দপ্রিণ চযঈশ্বয যায়, াপ্রতয়া 

থনায়ািারী-3890 

থনায়ািারী  

1300677 

678.  জনাফ থভাোঃ াপ্রযয়ায ইরাভ 

প্রতা: িিকায নজরুর ইরাভ  

থাপ্রি/ফাা নাং-183, াবুদরয নৄকুযাড় আম্মদনগয, 

াইকাড়া, প্রভযনৄয-1, ঢাকা-1216 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300678 

679.  জনাফ থভাোঃ এভদাদুর ক 

প্রতা: থভাোঃ নাপ্রজভ উপ্রিন 

াউজ-338, াাপ্রনয়া, াফই,  

নফ যধরা, থনেদকানা-2411 

থনেদকানা  

1300679 

680.  জনাফ থভাোঃ ইয়াকুফ থচৌধুযী 

প্রতা: কাভার উপ্রিন থচৌধুযী 

য়াীর থচৌধুযী ফাড়ী, ফিয, চট্টগ্রাভ-4100 

চট্টগ্রাভ 

1300680 

681.  জনাফ যভত উল্লা 

প্রতা: নূয থাদন 

113, কপ্রফ জীভ উিীন র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

থনেদকানা  

1300681 

682.  জনাফ থভাোঃ ভানেজুর ইরাভ িান 

প্রতা: থভাোঃ প্রযাজুর ইরাভ িান 

21/প্র, নূয পাতাহ্ থরন, থাস্তা, 

রারফাগ, ঢাকা-1211 

াফনা  

1300682 

683.  জনাফ থভাোঃ াপ্রকবুয যভান প্রয়াভ 

প্রতা: থভাোঃ প্রভজানুয যভান 

থাপ্রিাং নাং- 14/এ, াদরয াড়া, 

চািনা, গাজীনৄয দয, গাজীনৄয-1702 

গাজীনৄয  

1300683 

684.  জনাফ ভান প্রকত্তযনীয়া 

প্রতা: প্রনভ যদরন্দু প্রকত্তযনীয়া 

প্রকত্তযনীয়া ফাপ্রড়, যঘুনাথনৄয, ভোড়া, 

থগাারগঞ্জ-8100 

থগাারগঞ্জ 

1300684 

685.  জনাফ উত্তভ যায় 

প্রতা: প্রান্ত যায় 

273, থদফীতরা, ডাকঘয: ফয়াযবাঙ্গা 

উদজরা: ফটিয়াঘাট, থজরা: খুরনা-9260 

খুরনা 

1300685 

686.  জনাফ াভীভ আদভদ 

প্রতা: এভ া আরভ 

26 নাতনগড়, প্রজগাতরা 

াজাযীফাগ, ঢাকা-1209 

কুপ্রভল্লা  

1300686 

687.  জনাফ সুভন প্রভয়া 

প্রতা: আরকাছ প্রভয়া 

গ্রাভ: শ্রীনগয,  ডাকঘয: প্রমুরকাপ্রি 

উদজরা: সবযফ, থজরা: প্রকদাযগঞ্জ-2350 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300687 

688.  জনাফ থভাোঃ াপ্রদকুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দু বুয 

ফাা-215/ই, 3য় তরা, থযাড-6, ব্লক-ই, ফনশ্রী 

প্রিরগাঁ, ঢাকা-1219 

ফগুড়া  

1300688 

689.  প্রভ যরা জাান মুক্তা 

প্রতা: থভাোঃ আরী আজগয 

584, প্রপডায থযাড, গরাপ্রচা থৌযবা, 

টুয়ািারী-8640 

টুয়ািারী 

1300689 

690.  জনাফ মযত আরী 

প্রতা: আফদুর ভান্নান 

গ্রাভ: কাকাইর থভাড়া, ডাকঘয: নয়নাফাদ 

উদজরা: আড়াইাজায, থজরা: নাযায়নগঞ্জ-1440 

নাযায়নগঞ্জ 

1300690 

691.  জনাফ শুভ্র যঞ্জন যকায 

প্রতা: স্বগীয় চীন্দ্রনাথ যকায 

521, ড়ক-2,করা (প্রভন স্কুর াড়া) 

ফগুড়া  

1300691 
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ান্তাায, আদভদীপ্রঘ, ফগুড়া-5891 

692.  জনাফ থভাোঃ যীনের ইরাভ ারাদায  

প্রতা: থভাোঃ আদনায়ায থাদন ারাদায  

গ্রাভ: জুজদিারা,  ডাকঘয: জুজদিারা 

উদজরা: প্রদযাজনৄয দয, থজরা: প্রদযাজনৄয-8500 

প্রদযাজনৄয  

1300692 

693.  জনাফ থভাোঃ জান্নাতুর পপ্রভ  

প্রতা: থভাোঃ থভফা উপ্রিন যতন  

390, মুপ্রজবুয ভাদকযট, ভে পায়দাফাদ,  

আবুর কারাভ াদদফয ফাপ্রড়, দপ্রিণ িান, ঢাকা-1230 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300693 

694.  থভাা: যাইয়াতুহু জান্নাত 

প্রতা: থভাোঃ আবু যায়ান িান 

গ্রাভ: গুনাায, ডাকঘয: গুনাায 

উদজরা: দুগ যচাপ্রচয়া, থজরা: ফগুড়া  

ফগুড়া  

1300694 

695.  থভাছা: প্রফপ্রথ সুরতানা 

প্রতা: থভাোঃ প্রদুর ইরাভ র্ভইয়া  

101/1-প্রফ, ভপ্রননৄযী াড়া, থতজগাঁ, ঢাকা-1215 

প্রযাজগঞ্জ 

1300695 

696.  পাদতভা আক্তায 

প্রতা: থভাাম্মদ আফদুয যভান,য়াদযন্ট অপ্রপায (অফ:), 

যভান বফন, থভজয ান্নান থযাড (টাইর ভপ্রজদদয দপ্রিণ 

প্রদদক), থবিাচয নতুন াড়া, াবায কযান্ট:, ঢাকা-1344 

ঢাকা  

1300696 

697.  নুযাত াযপ্রভন 

প্রতা: নুরুর ইরাভ 

11/12 থজর থযাড, ভয়ভনপ্রাং দয, 

ভয়ভনপ্রাং-2200 

ভয়ভনপ্রাং  

1300697 

698.  জনাফ থভাোঃ াপ্রপজুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর কপ্রযভ 

3নাং ফাা, 4নাং গপ্রর, ইস্পাানী, (আগানগয), থকযানীগঞ্জ, 

ঢাকা-1310 

কুপ্রড়গ্রাভ 

1300698 

699.  জনাফ থভাোঃ ািাভ থাদন 

প্রতা: থভাফারুর ক র্ভইয়া 

ফপ্রযগাঁ, ভজভনৄয, থানাযগাঁ 

নাযায়নগঞ্জ-1440 

নাযায়নগঞ্জ 

1300699 

700.  আদয়া নপ্রন 

প্রতা: থভাোঃ া আরভ 

রুভ-203, ব্লক-এ, থফগভ সুপ্রপয়া কাভার র, 

জাাঙ্গীযনগয প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-1342  

প্রঝনাইদ 

1300700 

701.  জনাফ এভ এভ ভাামুদুর াান অপ্রনক  

প্রতা: এভ এভ প্রভজানুয যভান 

গ্রাভ: থঘাদলযচয দপ্রিন াড়া,  ডাকঘয: থগাারগঞ্জ 

উদজরা: থগাারগঞ্জ, থজরা: থগাারগঞ্জ-8100 

থগাারগঞ্জ 

1300701 

702.  জনাফ াপ্রদক আভদ 

প্রতা: থভাোঃ আপায আরী 

রুভ নাং-146, থয ফাাংরা র, 

থদয ফাাংরা কৃপ্রল প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1207 

টাাংগাইর  

1300702 

703.  জনাফ থভাোঃ ভাইনউপ্রিন 

প্রতা: প্রজয়াউর ক 

আরতাপ থাদন প্রিত ফাপ্রড়, গ্রাভ: দপ্রিন জয়নগয   

ডাকঘয: নুরু প্রভয়ায াট, থদৌরতিান, থবারা-8310 

উদজরা: থজরা: 

থবারা  

1300703 

704.  জনাফ থভাোঃ হুভায়ুন কপ্রফয 

প্রতা: াদ আদম্মদ 

ফাট ভটমুড়া ড়ক, গ্রাভ: মুটমুড়া,  ডাকঘয: ভটমুড়া 

উদজরা: গাাংনী, থজরা: থভদযনৄয-7110 

থভদযনৄয  

1300704 

705.  জনাফ এ.এভ ভামুদুর াান 

প্রতা: এ.এভ. থভানাদয়ভ থাদন 

রুভ নাং-513, মুপ্রক্তদমািা প্রজয়াউয যভান র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ফাদগযাট  

1300705 
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706.  জনাফ থভাোঃ আভজাদ থাদন 

প্রতা: থভাোঃ জহুরুর কপ্রফয 

96/1 (2য় তরা), উত্তয মুগদা াড়া, ফাাদফা (টিএ) 

ঢাকা-1214 

জাভারনৄয  

1300706 

707.  জনাফ থি আব্দু াত্তায  

প্রতা: থভাোঃ আবু াঈদ থি 

330/6, টিপ্রবপ্ররাংক থযাড, নফ য যাভনৄয, প্রিরগাঁ 

যাভনৄযা, ঢাকা-1219 

গাজীনৄয  

1300707 

708.  জনাফ থভাোঃ াপ্রিয থাদন 

প্রতা: থভাোঃ ইযাইর থাদন 

গ্রাভ: াযপ্রততযর,  ডাকঘয: াপ্রযয়াকািী 

উদজরা: াপ্রযয়াকািী, থজরা: ফগুড়া-5830 

ফগুড়া  

1300708 

709.  জনাফ থভাোঃ জপ্ররুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর িাদরক কাগজী  

জনদফা থভপ্রডদকর র, কাজরায াড় (নতুন যাস্তা), 

দপ্রনয়া, মাোফাড়ী, ঢাকা-1236 

খুরনা  

1300709 

710.  জনাফ থভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ 

প্রতা: থভাোঃ নইভ উপ্রিন প্রাাং 

গ্রাভ: থিািযপ্রঝনা, ডাকঘয: ঝাড়গ্রাভ 

উদজরা: যাগভাযা, থজরা: যাজাী-6596 

যাজাী  

1300710 

711.  জনাফ থভাোঃ িাপ্ররদ াান 

প্রতা: থভাোঃ থতায়াদক্কর থাদন 

290/03, ডারপ্রভর, চাঁচড়া, মদায দয, মদায-7400 

মদায  

1300711 

712.  জনাফ থভাোঃ লুৎপয যভান 

প্রতা: থভাোঃ আবুর থাদন 

ফাা: 12(4থ য তরা), থরন-08, ব্লক-প্র, থকন-06 

প্রভযনৄয-02, ঢাকা-1216 

ফযগুনা  

1300712 

713.  যাদফয়া সুরতানা 

প্রতা: মৃত ীদ উল্যা র্ভইয়া 

র্ভইয়া ফাড়ী, যাড়া, য়ারুক ফাজায, াযাপ্রস্ত 

চাঁদনৄয-3610 

চাঁদনৄয  

1300713 

714.  জনাফ ভাইনুিীন  

প্রতা: আফদু ারাভ 

এড. ারুন প্রফপ্রিাং, 3য় থফ্ল্ায, ফগলুয থদাকান, থটকাড়া, 

কক্সফাজায দয, কক্সফাজায-4700 

ফযগুনা 

1300714 

715.  জনাফ থভাোঃ প্রযদয়ানুয যভান 

প্রতা: আবুর থাছাইন 

রুভ নাং-168, প্ররমুল্লা মুপ্ররভ র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

কক্সফাজায 

1300715 

716.  জনাফ এ থক এভ মুপ্রকবুর াান 

প্রতা: এদকএভ প্রপকুর ইরাভ 

গ্রাভ: তযফাড়ী,  ডাকঘয: তযফাড়ী 

উদজরা: গপযগাঁ, থজরা:ভয়ভনপ্রাং-2233 

ভয়ভনপ্রাং 

1300716 

717.  জনাফ থভাোঃ কাভরুর াান 

প্রতা: থভাোঃ ইয়ায ভামুদ 

রুভ নাং-3002 ীদ াদজযন্ট জহুরুর ক র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ঢাকা  

1300717 

718.  রুনা আক্তায  

প্রতা: কুতুফ উপ্রিন 

গ্রাভ: কপ্রনকাড়া,  ডাকঘয: কপ্রনকাড়া 

উদজরা: নফীনগয, থজরা: ব্রাহ্মনফাড়ীয়া-3410 

ব্রাহ্মনফাড়ীয়া 

1300718 

719.  জনাফ থভাোঃ আরী কপ্রযভ উল্লা থচৌধুযী 

প্রতা: আব্দুর িাদরক থচৌধুযী 

120/78 থগৌপ্রযনৄয প্রিভ ফাজায (আফাপ্রক) 

থগৌপ্রযনৄয, দাউদকাপ্রি, কুপ্রভল্লা-3517 

কুপ্রভল্লা 

1300719 

720.  জনাফ থভাোঃ পপ্রযদুর ইরাভ 

প্রতা: মৃত থভাোঃ ছায়মুপ্রিন যদায 

রুভ নাং-160, প্ররমুল্লা মুপ্ররভ র, 

নাদটায  

1300720 
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ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

721.  জনাফ থভাোঃ আপ্রযনের ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ ইাক আরী 

654, াড়াগ্রাভ, থটাদযফাড়ী, ধাভযাই, ঢাকা-1350 

ঢাকা  

1300721 

722.  জনাফ পপ্রযদা ইয়াপ্রভন 

প্রতা: গাজী আব্দুর ভপ্রতন 

গাজী প্রবরা-431, নগয থকািা, জভািাযাড়া, 

থা: নগযদকািা, াবায, ঢাকা-1216 

কুপ্রভল্লা  

1300722 

723.  জনাফ থভাোঃ পয়ার ভামুদ 

প্রতা: থভাোঃ থপাযকানুর আরভ 

কি নাং-311, সূম যদন র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, 

ঢাকা-1000 

ফযগুনা  

1300723 

724.  জনাফ যাগ াা 

প্রতা: প্রনফ কুভায াা 

দাাড়া থযাড, গ্রাভ: দাাড়া, ডাকঘয: থফড়া 

থজরা: াফনা-6680 

াফনা  

1300724 

725.  জনাফ থভাোঃ ইপ্ররয়াছ উপ্রিন 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রজফয যভান 

গ্রাভ: ফায়া,  ডাকঘয: নৄন্ডুপ্রযয়া 

উদজরা: াঁপ্রথয়া, থজরা: াফনা-6682 

াফনা  

1300725 

726.  জনাফ থভাোঃ উজ্জ্বর তালুকদায 

প্রতা: থভাোঃ সতয়ফ আরী তালুকদায 

প্রড-1, 1ভ তরা, প্রফপ্রএআইআয স্ট্াপ থকায়াট যায,  

প্রনউভাদকযট, ঢাকা-1205 

ফপ্রযার  

1300726 

727.  জনাফ থভাোঃ থদদরায়ায থাদন 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রনরুর ইরাভ  

755, ভপ্রনৄয, থগাফযতরা, নফাফগঞ্জ দয 

চাঁাইনফাফগঞ্জ-6300 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1300727 

728.  জনাফ থভাোঃ াদনয়াজ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দু ারাভ 

প্রিভ যাজাফাজায, থতজগাঁ, ঢাকা-1215 

যাজাী  

1300728 

729.  প্রউরী আক্তায 

প্রতা: ফজলুয যপ্রদ 

গ্রাভ: ফিদকানা (থগাফগাতী), ডাকঘয: চাংনাাড়া 

উদজরা: তাযাকািা, থজরা:ভয়ভনপ্রাং 

ভয়ভনপ্রাং 

1300729 

730.  জনাফ থভাোঃ জাপ্রদুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ কাইয়ুভ আরী 

কি নাং-301, প্রফশ্বকপ্রফ যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয র, 

জাাঙ্গীযনগয প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-1342 

রারভপ্রনযাট  

1300730 

731.  জনাফ থভাোঃ যাপ্রদুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ প্রযাজুর ইরাভ 

70/1 ফ্ল্যাট নাং- প্রড/8, প্রঝগাতরা, ঢাকা-1209 

নযপ্রাংদী  

1300731 

732.  জনাফ থভাোঃ যাদদুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ াপ্রভদুয যভান 

6/ই-থয-ই ফাাংরা থযাড, াজাযীফাগ (4থ য তরা) 

াজাযীফাগ, ঢাকা-1209  

নগাঁ 

1300732 

733.  জনাফ ভদনাপ্রজত কুভায প্রফশ্বা 

প্রতা: শ্রীকান্ত প্রফশ্বা 

গ্রাভ: থিদাাড়া, ডাকঘয : িারকুরা 

উদজরা: কারীগঞ্জ, থজরা: প্রঝনাইদ-7350 

প্রঝনাইদ 

1300733 

734.  জনাফ থভাোঃ নাজমুর ক 

প্রতা: থভাোঃ থযাজ উপ্রিন  

415, ইফনৄয,  ডাকঘয: নাড়া, 

উদজরা:  দূগ যানৄয, থজরা: যাজাী-6240 

যাজাী  

1300734 

735.  জনাফ ভয প্রফশ্বা 

প্রতা: থকাকাযাভ প্রফশ্বা  

রুভ নাং-314/এ, নফাফ প্রযাজ উদ থদৌরা র, থদয ফাাংরা 

থগাারগঞ্জ 

1300735 
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কৃপ্রল প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, আগাযগা, ঢাকা-1207 

736.  জনাফ থভাোঃ াপ্রফবুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ আোঃ ছাত্তায পপ্রকয 

গ্রাভ: থায়াইড়, ডাকঘয: িানপ্রদঘী 

উদজরা: প্রাংড়া, নাদটায-6450 

নাদটায 

1300736 

737.  জনাফ থভাোঃ মুযাদ থাদন 

প্রতা: থভাোঃ ফজলুয যভান যদায 

গ্রাভ: াঁদাতা, ডাকঘয: ভঙ্গরদকাট 

উদজরা: থকফনৄয, থজরা: মদায-7450 

মদায  

1300737 

738.  জনাফ যাজীফ কুভায ীর 

প্রতা: সুবাল চন্দ্র ীর 

16/10 (5ভ তরা), থব্লাক-প্রফ, ফাফয থযাড 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

ফযগুনা  

1300738 

739.  জনাফ থভাোঃ াপ্রবুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রজবুয যভান 

কি নাং-316, আ.প.ভ. কাভার উপ্রিন র, জাাঙ্গীযনগয 

প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-1342 

পপ্রযদনৄয  

1300739 

740.  জনাফ থভাোঃ ইভযান থাদন 

প্রতা: কাজী থভাোঃ আপজার থাদন 

কি নাং-516 (থবাক: ািা), 5ভ তরা, ফাকাপ্রদফা,  

আগাযগাঁ, থদয ফাাংরা নগয, ঢাকা-1207 

ঢাকা  

1300740 

741.  জনাফ থভাোঃ াপ্রভউর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ িপ্ররলুয যভান 

আয়া িপ্ররর, থচৌপ্রফরা কাটাযী াড়া,  

উল্লাাড়া, প্রযাজগঞ্জ-6760 

প্রযাজগঞ্জ 

1300741 

742.  জনাফ প্রকদায প্রযনের আযাপাত 

প্রতা: আোঃ ভান্নান প্রকদায 

292, প্রফ্র স্কুর প্রস্ট্রট, কাঁঠারফাগান, ধানভপ্রি, ঢাকা 

ফাদগযাট  

1300742 

743.  জনাফ থভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ 

প্রতা: থভাোঃ আদনায়ায থাদন  

রুভ নাং-101, বফন নাং-2 (প্রাফ ািা), ভপ্রন্ত্রপ্রযলদ 

প্রফবাগ, ফাাংরাদদ প্রচফারয়, ঢাকা 

মদায  

1300743 

744.  জনাফ থভাোঃ আব্দুর ফাযী 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুয যভান 

28, ফা নতুন াড়া, ডাকঘয: নৄযা 

থানা: াভিদুভ, থজরা-যাজাী-6203 

যাজাী  

1300744 

745.  জনাফ থভাোঃ ইভযানুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ নজরুর ইরাভ 

তাদয ম্যানন (প্রনচতরা), নতুন মুনছুযাফাদ 

ডাকঘয: প্রপদযাজা কদরানী, থজরা: চট্টগ্রাভ-4207 

চট্টগ্রাভ 

1300745 

746.  জনাফ যাপ্রকবুর াান 

প্রতা: থভাদরভ উপ্রিন  

স্বণ যা কদটজ, থপ্রা: প্রদুর ইরাভ, জহুরুর নগয,  

ফগুড়া দয, ফগুড়া-5800 

ফগুড়া  

1300746 

747.  জনাফ থদদরায়ায হুাইন 

প্রতা: প্রফল্লার থাদন 

দ্মা-4011, প্রফজয় 71 র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, 

ঢাকা-1000 

ঢাকা  

1300747 

748.  জনাফ ভাবুবুয যভান 

প্রতা: আব্দুর কুদ্দুছ 

36, থযাড নাং-04, কুঞ্জছায়া আফাপ্রক এরাকা, ফাদয়জীদ 

থফাস্তাভী, চট্টগ্রাভ-4210 

থনায়ািারী 

1300748 

749.  জনাফ থভাোঃ ভাবুবুর আরভ 

প্রতা: থভাোঃ াদযজ আরী 

রুভ নাং-407, ফযকত বফন, অভয একুদ র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

থযনৄয 

1300749 
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750.  জনাফ প্রফকা কুভায থঘাল 

প্রতা: ফরাই চন্দ্র থঘাল 

7 এ/6, াদর প্রবরা, আপ্রজজ ভল্লা,  

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

কুপ্রিয়া  

1300750 

751.  জনাফ ইভাভ থাাইন 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ফাদতন 

থভাল্লা ফাপ্রড়, আব্দুর ফাদতন াদদফয ফাপ্রড়, শ্রীযাভনৄয, 

মুযাদনগয, কুপ্রভল্লা-3542 

কুপ্রভল্লা 

1300751 

752.  জনাফ থভাোঃ ইকফার কপ্রফয 

প্রতা: থভাোঃ আপ্রভরুর ইরাভ 

কদল্লার 2/4, য়াদা কদরানী, আশুগঞ্জ,  

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া-3402 

ভয়ভনপ্রাং  

1300752 

753.  ভামুদা জাান  

প্রতা: ভপ্রনয আদভদ 

যন ভপ্রঞ্জর, ফাা-থজ 56/1, থযাড-4, ব্লক-এ, 

চািগাঁ আফাপ্রক এরাকা, চট্টগ্রাভ-4212 

চট্টগ্রাভ 

1300753 

754.  াপ্রদা আক্তায 

প্রতা: কপ্রফয আদভদ 

628, যপ্রপকপ্রবরা, অবয়প্রভেঘাট থযাড, দযঘাট, 

চট্টগ্রাভ-4000 

চট্টগ্রাভ  

1300754 

755.  জনাফ থভাোঃ াইনের ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ নপ্রজয থাদন 

গ্রাভ: কুপ্রচয়াদপাড়া,  ডাকঘয: ফাাদুযনৄয 

উদজরা: থবড়াভাযা, থজরা: কুপ্রিয়া-7040 

কুপ্রিয়া 

1300755 

756.  জনাফ যাহুর থদফ ভ যা 

প্রতা: বজন ভ যা 

149-প্রডপ্রস্ট্ররাযী থযাড, (থগিাপ্রযয়া 2য় তরা) 

থগিাপ্রযয়া, সূোনৄয, ঢাকা-1204 

ঢাকা  

1300756 

757.  প্রভ পাদতভা িাতুন 

প্রতা: এ. থক থভাকাদি আদভদ 

532, 22 নাং থযাদডয প্রফযীদত, মুজগুন্নী, 

ফয়যা, খুরনা-9000 

খুরনা  

1300757 

758.  আযানেন্নাায সুযবী 

প্রতা: আফদু থছাফান 

রুভ নাং- 508, নীরদিত কভ যজীফী ভপ্ররা থাদস্ট্র, 

নীরদিত, ঢাকা-1205 

গাজীনৄয  

1300758 

759.  জনাফ থভদদী াান 

প্রতা: প্রযাজ থফাযী  

338, আরীনৄয, ডাকঘয: এনাদয়তনগয,  

উদজরা: কারপ্রকপ্রন, থজরা: ভাদাযীনৄয-7920 

ভাদাযীনৄয  

1300759 

760.  সুফন যা আক্তায  

প্রতা: আরী আকফয ারাদায 

যাঙ্গাভাটি ড়ক, দায়ায ঘাটা, প্রন্ন যকাপ্রয প্রাথপ্রভক 

প্রফদ্যারদয়য থছদন, সুরতাননৄয, যাউজান, চট্টগ্রাভ-4342 

চট্টগ্রাভ 

1300760 

761.  জান্নাতুর থপযদদৌ 

প্রতা: থভাোঃ থভাপ্রপজুয যভান  

থাপ্রিাং- 482, ারুন ভপ্রঞ্জর, স্কুর থযাড, সয়দনৄয, 

থভৌরবীফাজায দয, থভৌরবীফাজায-3200 

ভাপ্রনকগঞ্জ 

1300761 

762.  জনাফ প্রভতৄন চন্দ্র ার 

প্রতা: মৃত থযাপ্রদা ার 

রুভ নাং-304, কপ্রফ কাজী নজরুর ইরাভ র, থদযফাাংরা 

কৃপ্রল প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, থদয ফাাংরা নগয, ঢাকা-1207 

ঞ্চগড় 

1300762 

763.  জনাফ প্রজান আদভদ 

প্রতা: থগারাভ ভপ্রউপ্রিন  

90/প্রড, ধানভপ্রি-15 (নতুন 8/এ), প্রজগাতরা,  

ধানভপ্রি, ঢাকা-1209 

নাদটায 

1300763 
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764.  জনাফ যাপান জাপ্রন  

প্রতা: াইপউপ্রিন আদভদ 

874/1, নীরগঞ্জ থযাড, ভারানা বাানী গপ্রর,  

উপ্রকরাড়া, প্রকদাযগঞ্জ 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300764 

765.  জনাফ থভাোঃ ছানাউল্লা 

প্রতা: থভাোঃ ভাসুভ প্রফল্লা 

রুভ নাং- 635, াজী মুাম্মদ মুীন র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ফযগুনা  

1300765 

766.  জনাফ থভাোঃ াইনের ইরাভ 

প্রতা: এভ এ. াপ্রভদ  

ফ্ল্যাট-এ/2, ফাা-08, থযাড-06, ফনশ্রী 

যাভনৄযা, ঢাকা-1209 

যীয়তনৄয  

1300766 

767.  জনাফ যাপ্রজফ চন্দ্র যকায 

প্রতা: ধীদযন্দ্রনাথ যকায 

গ্রাভ: ধরজান, ডাকঘয: থদদবাগ 

উদজরা: যায়গঞ্জ, থজরা:প্রযাজগঞ্জ-6720 

প্রযাজগঞ্জ 

1300767 

768.  জনাফ থভাাম্মদ িাপ্ররদ াান 

প্রতা: থভাাম্মদ আব্দুর ান্নান 

3/25, গব: প্রপ্রপ্রন্টাং থপ্র স্ট্াপ থকায়াট যায,  

থতজগাঁ, ঢাকা-1208 

থনেদকানা  

1300768 

769.  থভাছাোঃ প্রপ্রযন আক্তায 

প্রতা: থভাোঃ প্রযাজুর ইরাভ 

ফাা-79, থযাড-3, ব্লক-ত, থকন-12, প্রভযনৄয,  

থানা: ল্লফী, ঢাকা-1216 

ফগুড়া  

1300769 

770.  জনাফ য়াপ্রদুর াান 

প্রতা: াদতভ আরী 

রুভ নাং- 1013, ড. মুম্মদ ীদুল্লা র, ঢাকা 

প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ভয়ভনপ্রাং 

1300770 

771.  জনাফ থভাোঃ এনামুর ক 

প্রতা: আপ্রভনুর ক 

ফাপ্রড়: 15/4-1 (লষ্ঠ তরা), থযাড -01, কল্যাণনৄয, 

থভাাম্মদনৄয, প্রভযনৄয, ঢাকা-1207 

চাঁদনৄয  

1300771 

772.  জনাফ নাজমুর আরভ 

প্রতা: নপ্রজয আভদ 

গ্রাভ: থটাংযা, ডাকঘয: দযফন্ত ফাজায,  

উদজরা: সজন্তানৄয, থজরা: প্রদরট-3100 

প্রদরট 

1300772 

773.  জনাফ থভাোঃ ভাবুফ আরী ফাপ্রপ্প 

প্রতা: থভাোঃ ভনসুয আরী 

207 ারুয়া, প্রকদাযগঞ্জ দয, প্রকদাযগঞ্জ-2300 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300773 

774.  জনাফ াভীভ আদভদ 

প্রতা: থভাোঃ প্রযাজুর ইরাভ 

205 প্রফশ্বকপ্রফ যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয র, জাাঙ্গীযনগয 

প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-1342 

প্রঝনাইদ 

1300774 

775.  জনাফ থভাাম্মাদ থতৌপ্রদুর ইরাভ 

প্রতা: থভাাম্মাদ যপ্রপকুর ইরাভ 

286/4, আভফাগান, নয়াদটারা, াপ্রন্তনগয,  

াপ্রতযপ্রঝর, ঢাকা-1217 

ঢাকা 

1300775 

776.  জনাফ পজলুর কপ্রযভ 

প্রতা: থভাোঃ নফীয থাদন 

গ্রাভ: প্রযনাথনৄয,  ডাকঘয: প্রযনাথনৄয 

উদজরা: কাপ্রজনৄয, থজরা: প্রযাজগঞ্জ-5850 

প্রযাজগঞ্জ 

1300776 

777.  জনাফ থভাাম্মদ জাদফদ থাদন 

প্রতা: থভাোঃ যভত উল্যা 

235/1প্রফ প্রিভ ভাপ্রনকদী, নাভাাড়া, কযান্টনদভন্ট, 

ঢাকা-1206 

থনায়ািারী  

1300777 

778.  জনাফ পাযজানা আক্তায 

প্রতা: মৃত থভাোঃ পজলুর ক 

প্রদ মুন কভাপ্র যয়ার ইনপ্রস্ট্টিউট, 93/1-এ, যদায কভদিক্স, 

ঢাকা  

1300778 
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আগাযগাঁ, থদয ফাাংরা নগয, ঢাকা-1207 

779.  জনাফ থভাোঃ মুপ্রপকুয যভান 

প্রমদে- থভাোঃ থভাস্তাপ্রপজুয যভান 

প্রপ্রনয়য অপ্রপায, ঢাকা ব্যাাংক প্ররোঃ, থগাারপ্রদ ািা, 

আড়াইাজায, নাযায়নগঞ্জ-1451 

ঢাকা  

1300779 

780.  জনাফ থভাোঃ ভনজুয থভাদ যদ 

প্রতা: থভাোঃ আপজার থাদন 

প্রড.থক.প্র ড়ক 30 নাং ফযগুনা, ফযগুনা দয, 

ফযগুনা-8700 

ফযগুনা  

1300780 

781.  জনাফ প্রপ্রযন সুরতানা 

প্রতা: থভাোঃ আরকা আরী 

থাপ্রিাং নাং-716, ভপ্রদফাথান নফ যাড়া,  

যাজাী থকাট য, যাজাড়া, যাজাী-6201 

যাজাী  

1300781 

782.  জনাফ থভাোঃ কাভরুর াান িান থভদপ্রদ 

প্রতা: থভাোঃ কাভার থাদন িান 

ঝাউতরা, কারপ্রকপ্রন, ভাদাযীনৄয-7920 

ভাদাযীনৄয  

1300782 

783.  জনাফ যানা যদায  

প্রতা: আপ্রভয থাদন যদায 

ফাা-36, ড়ক-21, থক্টয-14, উত্তযা ভদডর টাউন 

উত্তযা, ঢাকা-1230 

থগাারগঞ্জ 

1300783 

784.  জনাফ থভাোঃ তানবীয ইভপ্রতয়াজ  

প্রতা: থভাোঃ আবু তাদয 

াদর জহুদযয ফাপ্রড়, নাপ্রজয াড়া, দপ্রিন দতঙ্গা, 

চট্টগ্রাভ-4222 

চট্টগ্রাভ 

1300784 

785.  জনাফ আদভদ জুনাদয়দ থচৌধুযী 

প্রতা: ভযহুভ থভাোঃ ফাপাউল্লা থচৌধুযী 

ফাড়ী নাং-07, ফাা-101 (নীচ তরা), রুী াউপ্রজাং 

থাাইটি, প্ররদটকপ্রনক কদরজ থফাড য, খুরী, চট্টগ্রাভ-

4209 

চট্টগ্রাভ 

1300785 

786.  জনাফ থভাোঃ পারুকুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ভান্নান থভাল্লা   

কি নাং-605, যপ্রপক বফন, অভয একুদ র, ঢাকা 

প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

গাইফান্ধা 

1300786 

787.  জনাফ নাজমুর াাদাত  

প্রতা: থভাোঃ াপ্রফবুল্লা 

াংযাই, থাপ্রিাং নাং-261/1. টাকনৄকুযাড়, াকাাঞ্জাতন 

ভপ্রজদ থযাড, আদ য দয, কুপ্রভল্লা-3500 

চাঁদনৄয  

1300787 

788.  আপ্রযপ্রপন সুরতানা 

প্রতা: থভাোঃ আককা আরী 

1/1 ফাযন থটক (5-ি), ফালুয ঘাট জনতা ব্যাাংক এয 

উদয), ঢাকা থনাপ্রনফা, ঢাকা-1206 

টাাংগাইর 

1300788 

789.  জনাফ কাভরুজ্জাভান 

প্রতা: আপ্রতয়ায যভান 

কি নাং-460, াজী মুাম্মদ মুীন র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

মদায  

1300789 

790.  আইপ্রযন সুরতানা 

প্রতা: থভাোঃ আককা আরী 

1/1 ফাযন থটক (5ভ থফ্ল্ায-ি), জনতা ব্যাাংক এয উয/ 

প্ররন্ফ এয 4), ঢাকা থনাপ্রনফা, ঢাকা-1206 

টাাংগাইর 

1300790 

791.  জনাফ থভাোঃ াপ্রদুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ দুদু থভাল্যা 

109/2-এ, াদতভফাগ, প্রজগাতরা,  

ধানভপ্রি, ঢাকা-1209 

পপ্রযদনৄয  

1300791 

792.  জনাফ থভাোঃ  নুদয আরভ প্রপ্রিকী   

প্রতা: থভাোঃ থভাতাায থাদন 

গ্রাভ: রক্ষ্মীনৄয,  ডাকঘয : নের ফাড়ী াট 

উদজরা: প্রফযর, থজরা: প্রদনজানৄয-5210 

প্রদনাজনৄয  

1300792 
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793.  জনাফ কায়দকাফাদ 

প্রতা: আব্দুর আপ্রজজ 

103, প্ররবায থফর স্কুর াংরগ্ন,  

উত্তয যাজান, াবায, ঢাকা-1340 

যীয়তনৄয 

1300793 

794.  জনাফ ইভদাদুর কপ্রফয 

প্রতা: থভাাম্মদ আরী 

প্রফরপ্রক বফন, ইউনু থযাড, থদয়ান ফাজায, 

চকফাজায, ফাকপ্ররয়া, চট্টগ্রাভ-4203 

কক্সফাজায 

1300794 

795.  সুযাইয়া ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ থদকিায ারাদায 

রুভ নাং-406, ফাাংরাদদ কুদয়ত সভেী র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-11205 

ফপ্রযার 

1300795 

796.  জনাফ থভাাম্মদ াজ্জাদ  

প্রতা: থভাাম্মদ সছয়দ 

প্রটি কদ যাদযন স্ট্াপ থকায়াট যায, প্রফপ্রিাং নাং-03, নফ য 

ভাদাযফাপ্রড়, দয, চট্টগ্রাভ-4000 

চট্টগ্রাভ  

1300796 

797.  জনাফ থভাোঃ ভপ্রন  উপ্রিন 

প্রতা: থভাোঃ নূয থাদরভান 

রুভ নাং-17, প্ররমুল্লা মুপ্ররভ র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

চট্টগ্রাভ 

1300797 

798.  জনাফ থভাোঃ আব্দুর আাদ 

প্রতা: থভাোঃ আদনায়ারুর ইরাভ 

340/এ ভীয ভাযযপ থাদন র, জাাঙ্গীযনগয 

প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-1342 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1300798 

799.  জনাফ পারুক আদভদ 

প্রতা: থভাোঃ আভান উল্লা 

রাী াটা, জগতগঞ্জ, নেরফাড়ীয়া, 

ভয়ভনপ্রাং-2216 

ভয়ভনপ্রাং  

1300799 

800.  জনাফ থভাাম্মদ পয়ার 

প্রতা: থভাোঃ পপ্রযদ উপ্রিন 

ফাা নাং-67, প্রিভ ফাপ্ররগ্রাভ, ফীযদভান, 

কারপ্রকপ্রন, ভাদাযীনৄয-7900 

ভাদাযীনৄয 

1300800 

801.  জনাফ অনফ য থগাস্বাভী 

প্রতা: অযপ্রফি থগাস্বাভী 

থাপ্রিাং নাং-09, 3য় তরা, থযনৄকুযাড় থযাড, 

আভরাাড়া, ভয়ভনপ্রাং দয, ভয়ভনপ্রাং-2200 

ভয়ভনপ্রাং 

1300801 

802.  ইযাত জাান মাপ্রফয়া 

প্রতা: এ.এভ. যপ্রপকুর ইরাভ 

27/প্রড, নফ য নয়াদটারা, াপ্রন্তনগয, ঢাকা-1217 

চট্টগ্রাভ 

1300802 

803.  জনাফ প্রিীয আাদভদ 

প্রতা: ইপ্রদ্র আরী 

ভয়ভনপ্রাং-টাঙ্গাইর ভাড়ক (ঘুভা ফাস্ট্যাি), গাাংগাইয 

ফাজায, ভধুনৄয, টাাংগাইর-1996 

ভয়ভনপ্রাং  

1300803 

804.  থযাকানা আদভদ 

প্রতা: াজী আবু আদভদ 

553, এপ্রয়ান ইাংপ্রর স্কুর, উত্তয দদফনৄয, নতুন াড়া, 

থপনী দয, থপনী-3900  

থপনী 

1300804 

805.  ঝুভা দা  

প্রতা: ব্রজফল্লব দা 

থাপ্রিাং নাং-009, নতুন আপ্ররভাড়া, প্রতা াা থযাড, 

চাঁদনৄয দয, চাঁদনৄয-3600 

চাঁদনৄয  

1300805 

806.  জনাফ থভাোঃ নাপ্রয উপ্রিন মুন্না 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর াত্তায  

ফাদরী ফাপ্রড়, গ্রাভ: গকুর নগয,  ডাকঘয: নাযায়ননৄয 

উদজরা: নাযায়ননৄয, থজরা: নযপ্রাংদী-1630 

নযপ্রাংদী  

1300806 

807.  পাযানা িান মুনা 

প্রতা: থভাোঃ নূরুর ইরাভ 

থাপ্রিাং নাং-15, টি প্রফ ক্র থযাড, খুরনা-9100 

খুরনা  

1300807 
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808.  জনাফ জুফাদয়য থাদন 

প্রতা: থদদরায়ায থাদন 

ফ্ল্যাট 4এ, ফাা-84, থযাড-03, প্রিভ থড়াাড়া,  

প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

ঝারকাঠি  

1300808 

809.  াপ্রজয়া াযভীন  

প্রতা: থি আনছায আরী 

56/4 কপ্রফ নজরুর ড়ক, টুটাড়া আভতরা 

খুরনা-9100 

খুরনা  

1300809 

810.  জনাফ াভীভ ভীন 

প্রতা: থভাোঃ মুদরভ উপ্রিন 

স্বন যারী, কযান্টনদভন্ট থফাড য স্ট্াপ থকায়াট যায,  

কুপ্রভল্লা কযান্টনদভন্ট, আদ য দয, কুপ্রভল্লা-3501 

ভয়ভনপ্রাং  

1300810 

811.  াযপ্রভন আক্তায াথী 

প্রতা: িিকায আব্দুর ভপ্রজদ 

উদজরা ফাস্ট্যাি, গ্রাভ: চকভনু, ডাকঘয: যানীনগয 

উদজরা: যানীনগয, থজরা: নগাঁ-6590 

নগাঁ 

1300811 

812.  জনাফ ভামুদুর াান 

প্রতা: ভান্নান থভাল্লা 

গ্রাভ: থদদবাগ,  ডাকঘয: বুপ্রড়যাট 

উদজরা+ থজরা: যীয়তনৄয-8000 

যীয়তনৄয  

1300812 

813.  জনাফ রাবলু থাদন 

প্রতা: থকযাভত আরী 

থকযাভত আরীয ফাপ্রড়, দপ্রিন উরাইন, আভডারা 

প্রফারয়, ভাপ্রনকগঞ্জ-1850 

ভাপ্রনকগঞ্জ 

1300813 

814.  জনাফ থভাোঃ থাদর যানা  

প্রতা: থভাোঃ ফাদা প্রভয়া 

গ্রাভ: চাচীয়া ভীযগঞ্জ,  ডাকঘয: তাযানৄয 

উদজরা: সুিযগঞ্জ, থজরা:গাইফান্ধা-5720 

গাইফান্ধা  

1300814 

815.  জনাফ থভাোঃ ভাবুফ আরভ 

প্রতা: থভাোঃ প্রপ্রিকুয যভান 

কদভতরী, আদভজীনগয, নাযায়নগঞ্জ দয 

নাযায়নগঞ্জ-1431 

নাযায়নগঞ্জ 

1300815 

816.  জনাফ থভাাম্মদ আব্দুল্লা আর প্রযপান 

প্রতা: থভাাম্মদ আবুর াদভ 

কাজীাড়া, কুতুদফয ফাড়ী, গ্রাভ: প্রচকনদিী, 

ডাকঘয: পদতয়াফাদ, াটাজযী, চট্টগ্রাভ-4335 

চট্টগ্রাভ  

1300816 

817.  জনাফ ািাভ থাাইন 

প্রতা: ভামুদুর ক 

26/ই, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয় আফাপ্রক এরাকা,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয় কযাম্পা, ঢাকা-1000 

চট্টগ্রাভ 

1300817 

818.  জনাফ থভাোঃ প্রজল্লুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ জাপ্রদুর ইরাভ 

ফাা-51, ড়ক-07, প্রড,আই,টি প্রদজক্ট, থভরুর ফাড্ডা, 

গুরান, ঢাকা-1212  

নাদটা  

1300818 

819.  জনাফ নাজমুর ক 

প্রতা: থগারাভ যিানী 

কি নাং-346/প্রফ, ীদ ারাভ ফযকত র, জাাঙ্গীযনগয 

প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-1342 

ফগুড়া  

1300819 

820.  জনাফ থাানুয যভান যকায 

প্রতা: থযান উপ্রিন যকায 

কি নাং-115, প্ররমুল্লা মুপ্ররভ র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

নযপ্রাংদী  

1300820 

821.  জনাফ থপাউতুর াান 

প্রতা: আব্দুর ভপ্রতন 

488 (১) প্রজরাদায াড়া, ভপ্ররগ্রাভ, ফগুড়া দয, 

ফগুড়া-5800 

ফগুড়া  

1300821 
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822.  জনাফ কাজী াপ্রযয়ায থাদন 

প্রতা: কাজী ািায়াৎ থাদন 

ফাা নাং-52, থযাড নাং-08, প্রনযারা আ/এ, 

খুরনা দয, খুরনা-9100 

নড়াইর  

1300822 

823.  জনাফ থভাোঃ পয়ার আরভ 

প্রতা: থভাোঃ থিাযদদ আরভ 

আধুপ্রনক দয াাতার, নাদ য থকায়াট যায (২), 

যকায াড়া, ঠাঁকুযগাঁ দয, ঠাঁকুযগাঁ-5100 

ঠাঁকুযগাঁ 

1300823 

824.  জপ্রযন ইযপ্রতজা 

প্রতা: এ.থক. এভ যপ্রপকুর ইরাভ 

ভাধফীরতা, 6, এদরনফাপ্রড় গব: অপ্রপা য থকায়াট যায, 

প্রফজয়স্মযনী, থতজগাঁ, ঢাকা-1215 

প্রদনাজনৄয  

1300824 

825.  জনাফ থভাোঃ অপ্ররউর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ তাইমুর ইরাভ  

112/16, থযাড-5, ব্লক-প্রফ, প্রিভ ধানভপ্রি, ফপ্রছরা, 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

যাজাী  

1300825 

826.  জনাফ প্রনয় কুভায প্রফশ্বা 

প্রতা: প্রদী কুভায প্রফশ্বা  

20, যাভফাবু থযাড, ভয়ভনপ্রাং দয 

ভয়ভনপ্রাং-2200 

ভয়ভনপ্রাং 

1300826 

827.  কপ্রনকা আক্তায থাবা 

প্রতা: ডাোঃ আব্দুর কুদ্দু 

ারীয (প্রিভ াড়া) 

থগৌযীনৄয, ভয়ভনপ্রাং-2270 

ভয়ভনপ্রাং 

1300827 

828.  শুভ্রা যানী ফাফড়  

প্রতা: ঞ্চানন ফাফড় 

ফাা-24, গীতাঞ্জপ্রর ড়ক, প্রঝনাইদ দয, 

প্রঝনাইদ-7300 

প্রঝনাইদ 

1300828 

829.  মুপ্ররভা জান্নাত 

প্রতা: থগারাভ থভাস্তপা 

িট-06, প্রফটিআই একদরইভ, থযাড নাং-01,  আয প্রভজান 

থযাড, চকফাজায, চট্টগ্রাভ-4203 

চট্টগ্রাভ 

1300829 

830.  জনাফ থভাোঃ ভপ্রউয যভান 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রজুর ক 

গ্রাভ: াদফ নগয,  ডাকঘয: কাপ্রজনৄয 

উদজরা: গাাংনী, থজরা: থভদযনৄয-7110 

থভদযনৄয  

1300830 

831.  জনাফ থভাোঃ যপ্রকবুর াান 

প্রতা: থভাোঃ থযজাউর কপ্রযভ  

গ্রাভ: থভানাযাড়া,  ডাকঘয: ফগায াড় 

উদজরা: প্রযলা  ফাড়ী, থজরা: জাভারনৄয-2050 

জাভারনৄয 

1300831 

832.  জনাফ থভাোঃ প্রযাজুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুয যপ্রভ িান 

রুভ নাং-216/ি, পজলুর ক র, ফাাংরাদদ কৃপ্রল 

প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ভয়ভনপ্রাং-2202 

াফনা  

1300832 

833.  থভাা: রুফাইয়া আদফদীন 

প্রতা: এ প্রফ এভ জয়নার আদফদীন 

1159/5, ফায়তুর আদফদীন, নফ য থযইদকা য, 

আদ য দয, কুপ্রভল্লা-3500 

কুপ্রভল্লা  

1300833 

834.  জনাফ থভাোঃ ভপ্রনরুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক যকায 

গ্রাভ: থফতকািী,  ডাকঘয: ঞ্চদক্রাী 

উদজরা: উল্লাাড়া, থজরা: প্রযাজগঞ্জ-6730 

প্রযাজগঞ্জ 

1300834 

835.  জনাফ অপ্রনরুি চক্রফতী 

প্রতা: অপ্রভয় কুভায চক্রফতী 

120/1, এভ প্র প্রফ থযাড, আিারাড়া, 

কুপ্রিয়া দয, কুপ্রিয়া-7000 

কুপ্রিয়া  

1300835 



As fit59 
 

িঃ নাং নাম, ক্রতা/স্বামীর নাম ও বতমৃান ঠিকানা ক্রনজ বজলা  থযার নাং 

836.  জনাফ থভাোঃ থভায আরী 

প্রতা: থভাজাদম্মর ক থভাল্যা 

রুভ নাং-201, স্ট্াপ ডযদভটযী, ফাাংরাদদ মুদ্র গদফলণা 

প্রপ্রতষ্ঠান, থভপ্রযন ড্রাইব থযাড, কক্সফাজায-4730  

াতিীযা  

1300836 

837.  থতৌপ্রদা থপযদদৌ 

প্রমদে- থভাোঃ মুস্তাপ্রপজুয যভান 

ফ্ল্যাট-6, বফন-প্রচো, প্রফ.প্র.এ প্রান একাদডপ্রভ স্ট্াপ 

থকায়াট যায, নীরদিত, ঢাকা-1205 

ঢাকা  

1300837 

838.  জনাফ িাদরদ আভদ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর জপ্ররর 

গ্রাভ: াপ্রফজুযীায,  ডাকঘয: নফ য াফাজনৄয 

উদজরা: ফড়দরিা, থজরা: থভৌরবীফাজায-3253 

থভৌরবীফাজায 

1300838 

839.  জনাফ থভাাম্মদ আরাদ থাদন  

প্রতা: থভাাম্মদ মুকবুর 

38/7, প্রফপ্রদা স্ট্রাট, রারফাগ, ঢাকা-1205 

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া 

1300839 

840.  জনাফ থভাোঃ আপ্রজভ াান 

প্রতা: থভাোঃ আবুর কারাভ 

কাপ্রযগয াড়া, ভাযাফানী, কাালু, ফগুড়া-5870 

ফগুড়া  

1300840 

841.  জনাফ থভাোঃ নাজমুর াান 

প্রতা: থভাোঃ াাদাৎ থাদন 

ডযপ্রভটযী-2, ফাদয াট, ডাকঘয: াপ্রফপ্রফী 

উদজরা+থজরা: প্রদনাজনৄয-5200 

প্রযাজগঞ্জ 

1300841 

842.  জনাফ এভ. এ. কাদদয 

প্রতা: এভ. এ. জিায 

130/2 প্রভকভর বফন, প্রফ থজ আয আই স্ট্াপ থকায়াট যায, 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

ভয়ভনপ্রাং  

1300842 

843.  জনাফ থভাোঃ এনাদয়ত থাদন 

প্রতা: থভাোঃ প্রফল্লার থি 

রুভ নাং-515, কপ্রফ জীভ উিীন র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

পপ্রযদনৄয  

1300843 

844.  থভাাোঃ থভৌসুভী তাপ্রনয়া 

প্রতা: থভাোঃ াইদুয যভান  

ফাা নাং-06, ঢাকা য়াা স্ট্াপ থকায়াট যায, ফাফয থযাড, 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

নগাঁ 

1300844 

845.  জনাফ থভাোঃ আোঃ জিায 

প্রতা: থভাোঃ সুরতান উপ্রিন 

দুনীপ্রত দভন কপ্রভন, প্রধান কাম যারয়, কি নাং-531, 5ভ 

তরা, 1, থগুনফাপ্রগচা, ঢাকা-1000 

ভাপ্রনকগঞ্জ 

1300845 

846.  জনাফ থজড এভ তানপ্রজলুয যভান 

প্রমদে-থভাোঃ তপ্রযকুর ইরাভ, কযাটারগায 

ফাাংরাদদ প্রচফারয় থকন্দ্রীয় রাইদব্রপ্রয, জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ প্রচফারয়, ঢাকা-1000 

প্রযাজগঞ্জ 

1300846 

847.  জনাফ ফদরুর ক 

প্রতা: আফদুর িাদরক 

26/1/এ আপ্রজভনৄয থযাড, রারফাগ, ঢাকা-1205 

টুয়ািারী  

1300847 

848.  নপ্রিতা যকায 

প্রতা: প্রনভ যর যকায 

গ্রাভ: ভনতরা,  ডাকঘয: করভাকািা 

উদজরা: করভাকািা, থজরা: থনেদকানা-2430 

থনেদকানা  

1300848 

849.  থভাছা: কাপ্রনজ পাদতভা িাতুন মুপ্রন্ন 

প্রতা: থভাোঃ থভাস্তাপ্রপজুয যভান 

গ্রাভ: ঠাকুয দা রক্ষ্মীনৄয, ডাকঘয: িারাীয  

উদজরা: ীযগঞ্জ, থজরা: যাংনৄয-5470 

যাংনৄয  

1300849 

850.  জনাফ থভাোঃ থভাাযপ থাদন 

প্রতা: থভাোঃ থভাস্তপা, CAAB-প্রফপ্রিাং 

া আভানত আন্ত: প্রফভান ফিয আফাপ্রক এরাকা, দতঙ্গা, 

চট্টগ্রাভ-4205 

চট্টগ্রাভ 

1300850 
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851.  জনাফ থভাোঃ জাপ্রকউর াান 

প্রতা: থভাোঃ যপ্রপকুর ইরাভ 

208/এ ভীয ভাযপ থাদন র, জাাঙ্গীযনগয 

প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-1342 

গাইফান্ধা  

1300851 

852.  জনাফ থভাোঃ জাপ্রদুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ থাদন আরী থফাযী 

1/2/প্রফ ফকপ্রফাজায, থানী দারান, 

রারফাগ, ঢাকা-1211 

াফনা  

1300852 

853.  জনাফ থভাোঃ ইউসুপ িান 

প্রতা: থভাোঃ থারায়ভান 

303, পাদতভা বফন, নফী থচৌধুযী ফাই থরইন, ঝণ যা াড়া, 

াাড়তরী, চট্টগ্রাভ-4202 

চট্টগ্রাভ 

1300853 

854.  জনাফ থভাোঃ ইপ্রতয়াক াান 

প্রতা: থভাোঃ ায়দায আরী 

ফাা নাং-69, থযাড-17, উত্তযা থক্টয-14,  

উত্তযা, ঢাকা -1230 

গাইফান্ধা 

1300854 

855.  জনাফ থভাোঃ আকতারুজ্জাভান 

প্রতা: থভাোঃ আদফদুয যভান 

রুভ-1015, মুীন র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, 

ঢাকা-1000 

প্রদনাজনৄয  

1300855 

856.  জনাফ ইপদতিারুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ যপ্রপকুর ইরাভ 

1104, িযভপ্রট্ট, প্রকদাযগঞ্জ দয 

প্রকদাযগঞ্জ-2300 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300856 

857.  জনাফ থভাোঃ াছনাইন থাাইন তাপ্রভভ 

প্রতা: থভাোঃ থদদরায়ায থাদন 

336/3/ক টিপ্রব থযাড, নফ য যাভনৄযা, 

প্রিরগাঁ, ঢাকা-1219 

কুপ্রভল্লা  

1300857 

858.  জনাফ াাপ্রভন প্রফশ্বা 

প্রতা: ইপ্রদ্রছ আরী  

299/4, প্রভজযানৄয, ডাকঘয: আটাড়া 

থজরা- থনেদকানা-2470 

থনেদকানা  

1300858 

859.  জনাফ থভাোঃ থাযাফ থাদন 

প্রতা: থভাোঃ নজরুর ইরাভ 

রুভ নাং-111, কপ্রফ জীভ উিীন র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

চাঁদনৄয 

1300859 

860.  জনাফ থভাোঃ কাভরুর াান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

রুভ:দ্মা-2010, প্রফজয় একাত্তয র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

চুয়াডাঙ্গা 

1300860 

861.  জনাফ আবু ফকয প্রপ্রিক 

প্রতা: ভপ্রপজুর ইরাভ 

রুভ নাং- 113, কপ্রফ জপ্রভ উিীন র  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

থপনী  

1300861 

862.  পাদতভা প্রফনদত প্রযাজ 

প্রতা: প্রযাজুর আরভ 

প্রমদে- থভাোঃ াান (প্রাফযিণ কভ যকতযা) 

প্রপ্রতযিা ভন্ত্রণারয়, গণবফন কভদিক্স, ঢাকা-1207 

থনায়ািারী  

1300862 

863.  পাযজানা আক্তায রীনা 

প্রতা: িপ্ররলুয যভান 

প্রড-2ন, 5নাং ফাা, াপ্রফপ্রপ্রফ কযাম্পা, প্রদনাজনৄয 

দয, প্রদনাজনৄয-5200 

প্রদনাজনৄয  

1300863 

864.  জনাফ থভাোঃ আবু যায়ান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

163/এপ, 6ষ্ঠ তরা, াউপ্রজাং প্রর: 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

ঠাকুগাঁ  

1300864 
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865.  জনাফ থভাোঃ থাদন আরী 

প্রতা: থভাোঃ ইপ্রদ্র আরী 

গ্রাভ: থদফীনৄয,  ডাকঘয: প্রবতযফি 

উদজরা: নাদগশ্বযী, থজরা: কুপ্রড়গ্রাভ-5600 

কুপ্রড়গ্রাভ 

1300865 

866.  জনাফ থভাাম্মদ আবু ইউসুপ 

প্রতা: থভাাম্মদ াপ্রফফ উল্লযা 

ফাা#40, ব্লক-প্র, ধউয থভইন থযাড, প্রনাতনগয, 

তুযাগ, ঢাকা-1711 

ঢাকা 

1300866 

867.  জনাফ থভাোঃ াাপ্রযয়ায যানা 

প্রতা: থভাোঃ আোঃ আপ্রজজ 

রুভ-113, কপ্রফ জপ্রভ উিীন র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

টুয়ািারী 

1300867 

868.  জনাফ থভাোঃ আব্দুর াত্তায িান 

প্রতা: মৃত আপ্রজভ উপ্রিন িান 

গ্রাভ: দুফপ্ররয়া নৄযাতন াড়া, ডাকঘয: দুফপ্ররয়া   

উদজরা: াফনা দয, থজরা: াফনা-6600 

াফনা  

1300868 

869.  জনাফ থভাোঃ প্রযনের ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আবুর থাদন 

6, আয, থক প্রভন থযাড, ভয়ভনপ্রাং দয 

ভয়ভনপ্রাং-2200 

যাংনৄয 

1300869 

870.  জনাফ তানজীভ আাম্মদ 

প্রতা: থভাোঃ থভাস্তাপ্রপজুয যভান 

থাপ্রিাং নাং- 271, নফ য ভাইরাকািা (থাি অপ্রপ াংরগ্ন) 

শ্যাভগঞ্জ, থগৌপ্রযনৄয, ভয়ভনপ্রাং-2411 

ভয়ভনপ্রাং  

1300870 

871.  জনাফ আবু াদয়ভ  

প্রতা: থভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ  

প্ররচু ফাগান থযাড, াঠৎ াড়া, ভাদদফনৄয,  নগাঁ- 

নগাঁ 

1300871 

872.  জনাফ থভাোঃ ইফাদুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ নূয থাদন 

206, ভারানা বালানী র, জাাঙ্গীযনগয প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, 

াবায, ঢাকা-1342 

মদায  

1300872 

873.  জনাফ এ প্রফ এভ থাযায়াদী াান 

প্রতা: থভাস্তাক আভদ  

কুতুফ বফন, নয়া ভাজায থযাড, জারারাফাদ, চট্টগ্রাভ 

কক্সফাজায 

1300873 

874.  জনাফ থভাোঃ ভপ্রনয উজ জাভান মুন 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রজবুয যভান 

129/ক, থযাড-05, প্রপ্রকারচায াউপ্রজাং থাাইটি, 

শ্যাভরী, ঢাকা-1207 

প্রদনাজনৄয 

1300874 

875.  জনাফ প্রয়া আদভদ 

প্রতা: থভাোঃ ভয পারুক 

রুভ নাং-526, াজী মুম্মদ মুীন র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

াফনা  

1300875 

876.  জনাফ থভাাম্মদ াজ্জাদ াান 

প্রতা: থভাোঃ কাভরুর াান 

প্রড-42/1, থগিা, াবায, ঢাকা-1340 

টাাংগাইর  

1300876 

877.  যাদফয়া আক্তায ভপ্রন 

প্রতা: থভাোঃ আবুর কারাভ 

কারাভ ভপ্রঞ্জর, ফাা নাং-1, ানগাছা, উপ্রকরাড়া, 

কুপ্রভল্লা আদ য দয, কুপ্রভল্লা-3500 

কুপ্রভল্লা  

1300877 

878.  জনাফ আফীয আর ইরাভ 

প্রতা: ড. থভাোঃ যপ্রপকুর ইরাভ 

এ-1/প্রফ, প্রফ এ আয আই কযাম্পা, ডাকঘয : প্রব্র, 

গাজীনৄয দয, গাজীনৄয-1701 

াতিীযা 

1300878 

879.  জনাফ এ এভ নাজমু াপ্রকফ  

প্রতা: মৃত ইপ্রক্তয়ায উিীন 

রুভ নাং- 204, যপ্রপক বফন, অভয একুদ র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

মদায  

1300879 
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880.  জনাফ তানবপ্রয আভদ 

প্রতা: এ.থক এভ ারাউপ্রিন 

ফাা নাং-14, ড়ক নাং-01, প্রনকুঞ্জ আফাপ্রক এরাকা, 

প্রিরদিত, ঢাকা-1229 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300880 

881.  জনাফ থভাস্তাপ্রপজুয যভান যকায 

প্রতা: ইউনুছ আরী যকায 

আবু তাদরফ থভম্বায ড়ক, প্রযনাচারা, থকানাফাড়ী,  

গাজীনৄয দয, গাজীনৄয-1346 

গাজীনৄয  

1300881 

882.  জনাফ থভাছাদিক থাাইন 

প্রতা: প্রভজানুয যভান 

রুভ নাং-141, জহুরুর ক র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

জয়নৄযাট 

1300882 

883.  জনাফ থভাোঃ যাাত থাাইন 

প্রতা: থভাোঃ আবুর থাাইন থদয়ান 

রুভ -360, পজলুর ক মুপ্ররভ র, (থভইন প্রফপ্রিাং), ঢাকা 

প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

মুপ্রন্পগঞ্জ 

1300883 

884.  জনাফ এ এভ ভদনায়ায থাদন 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর জিায 

কাভাযদুপ্রনয়অ (উত্তযাড়া), থাড়াডাঙ্গা, 

সুজানগয, াফনা-6660 

াফনা  

1300884 

885.  জান্নাতুর থপযদদৌ 

প্রতা: আব্দুর আপ্রজজ প্রভয়া 

ফাা/থাপ্রিাং-631, রাা দপ্রড়(া:) াড়া,  

রা, নযপ্রাংদী-1610 

নযপ্রাংদী  

1300885 

886.  জনাফ ইভযানুর ক সুভন 

প্রতা: ছাদফয আভদ 

াজী চাি গাজী থযাড, ফাকপ্ররয়া, চট্টগ্রাভ-4000 

চট্টগ্রাভ  

1300886 

887.  জনাফ প্রনয়াভত উল্লা যকায 

প্রতা: ছানা উল্লা যকা 

915, মুপ্রন্পফাপ্রড় ড়ক, গ্রাভ: উত্তয থযনৄয, 

ডাকঘয: ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া দয, ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া-3400 

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া 

1300887 

888.  থভদভাপ্রয চাকভা 

প্রমদে- শ্যাভরী চাকভা 

ভপ্ররা  প্রশু প্রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, বফন-6, কি-310, 

ফাাংরাদদ প্রচফারয়, ঢাকা 

যাঙ্গাভাটি  

1300888 

889.  জনাফ এ এভ জাপ্রকয উর আরভ 

প্রমদে- আরভগীয থাদন 

প্রপ্রনয়য থটকপ্রনকযার অপ্রপায, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয় গ্রন্থাগায, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা 

ঢাকা  

1300889 

890.  জনাফ অভযপ্রজৎ কুভায ধয 

প্রতা: ইিপ্রজৎ কুভায ধয 

রুভ -4015, প্রজ এভ এ প্রজ ভানী র, রাব থযাড, 

থফগুনফাপ্রড়, ঢাকা প্ররদটকপ্রনক, ঢাকা-1208 

থযনৄয  

1300890 

891.  জনাফ থনারুর ইরাভ 

প্রতা: নজরুর ইরাভ 

গ্রাভ: াউদ াড়া,  ডাকঘয: াউদ াড়া 

থজরা: সুনাভগঞ্জ-2456 

সুনাভগঞ্জ 

1300891 

892.  জনাফ থভাোঃ থভাািত থাদন 

প্রতা: থভাোঃ সুজাফত আরী 

283/এ (6ষ্ঠ তরা) থজ এন াা থযাড, রারফাগ 

ঢাকা-1211 

প্রযাজগঞ্জ 

1300892 

893.  জনাফ ভপ্রনয উপ্রিন  

প্রতা: তপ্রর আাম্মদ 

কি নাং-402, জাপ্রতয জনক ফঙ্গফন্ধু থি মুপ্রজবুয যভান 

র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

থনায়ািারী  

1300893 

894.  পাপ্রভা আক্তপ্রয 

প্রতা: ারুন অয যপ্রদ 

কাজী ফাড়ী, গ্রাভ: াজীনৄয,  ডাকঘয: ছপ্রভযাট 

থনায়ািারী 

1300894 
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উদজরা: সুফন যচয, থজরা: থনায়ািারী-3813 

895.  হুয এ জান্নাত 

প্রতা: থভাোঃ থফনজীয আরভ থচৌধুযী 

91, ফপ্রয উপ্রিন থযাড, করাফাগান, ঢাকা -1205 

ঢাকা  

1300895 

896.  জনাফ প্রিীয আদভদ 

প্রতা: মুন্পী আব্দুর আরীভ 

গ্রাভ: থগাফযা,  ডাকঘয: থগাফযা চাঁদনৄয 

উদজরা: কুভাযিারী, থজরা:কুপ্রিয়া-7010 

কুপ্রিয়া 

1300896 

897.  জনাফ বজন প্রফশ্বা 

প্রতা: সুদফাধ চন্দ্র প্রফশ্বা 

95/ক, থযাড-4, প্রপ্র কারচায, শ্যাভরী, ঢাকা দয, 

ঢাকা-1207 

থগাারগঞ্জ 

1300897 

898.  জনাফ থভাোঃ থফরাদয়ত থাদন াদরায়ান 

প্রতা: থভাোঃ আোঃ যাজ্জাক াদরায়ান 

ফাড়ী-10/3, থযাড-01, ব্লক-প্রজ/1, থকন-2, 

প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

গাজীনৄয  

1300898 

899.  জনাফ এ.এভ. আব্দুল্লা আর পাপ্রতন 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ফাদতন 

ফ্ল্যাট-প্রফ-3: 28-29, প্রদৈশ্বযী থযাড, (িিকায গপ্রর) 

াপ্রন্তনগয, ঢাকা-1217 

াফনা  

1300899 

900.  থভাছাোঃ াপ্রদা িাতুন 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর কাদদয  

প্রিভ ফাপ্রযচয 12 ভাইর, থবড়াভাযা, কুপ্রিয়া-7040 

কুপ্রিয়া 

1300900 

901.  িাপ্রদজা থচৌধুযী থযাজী 

প্রতা: থভাোঃ প্রগয়াউপ্রিন থচৌধুযী 

প্রড/310, 2নাং থযাড, াইনপ্রদ নতুন ভল্লা, 

প্রভপ্রজপ্রভপ্রজ, নায়ায়নগঞ্জ দয, নাযায়নগঞ্জ-1430 

কুপ্রভল্লা  

1300901 

902.  জনাফ থভাোঃ আযানের ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আবু ফক্বয প্রপ্রিক 

সুভন থেডা য, 22নাং এর.প্র.এ থযাড, ফড়ফাজায চাউর প্রট্ট, 

কুপ্রিয়া দয, কুপ্রিয়া-7000 

কুপ্রিয়া  

1300902 

903.  জনাফ থভাোঃ নাপ্রপ াান 

প্রতা: থভাোঃ আইয়ুফ আরী 

ফাা-17, থযাড-07, ব্লক-ই(5ভ তরা), আযাভাফাগ আফাপ্রক 

এরাকা, প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

প্রযাজগঞ্জ 

1300903 

904.  যাা প্রযজয়ানা যপ্রভ 

প্রতা: থভাোঃ আোঃ যপ্রভ 

560 নয়াগাঁ, আশ্রাপাফাদ, ঢাকা-1211 

ঢাকা  

1300904 

905.  জনাফ থভাোঃ আপ্রযপ যকায 

প্রতা: থভাোঃ প্রপদযাজ যকায 

প্রপদযাজ প্রবরা/2, িপ্রড়য়া/উত্তযাড়া/নৄকুযাড়, 

প্রফনৄয, নযপ্রাংদী-1620 

নযপ্রাংদী  

1300905 

906.  আয়া প্রপ্রিকা 

প্রতা: থভাোঃ আদনায়ারুর ইরাভ 

187 প্রতরনৄয, থযনৄয দয,  থযনৄয-2100 

থযনৄয  

1300906 

907.  জনাফ থভাোঃ াপ্রবুর াান  

প্রতা: এ  টি এভ থভাস্তপা কাভার 

থাপ্রিাং নাং-183/7, থদয়ানাড়া, ঢাকা কযান্টনদভন্ট, 

ঢাকা-1206 

নাদটায  

1300907 

908.  জনাফ থভাোঃ ায়দায আরী 

প্রতা: থভাোঃ ইয়াপ্রন আরী 

328/প্র ব্লক, থাদন ীদ থাযায়াদী র, ফাাংরাদদ 

কৃপ্রল প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, দয, ভয়ভনপ্রাং-2202 

ঠাকুযগাঁ 

1300908 

909.  জনাফ ভাাদুয যভান িান 

প্রতা: থভাস্তাপ্রপজুয যভান িান 

8/3 প্রিত াড়া, ভনদভান প্রনদয়াগী থযাড, দয, 

ভয়ভনপ্রভাং-2200 

ভয়ভনপ্রাং  

1300909 
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910.  জনাফ থভাোঃ ভপ্রতউয যভান ফাবু 

প্রতা: থভাোঃ অপ্ররয়ায যভান 

গ্রাভ: চতুর, ডাকঘয: থফায়ারভাযী 

থজরা: পপ্রযদনৄয-7860 

পপ্রযদনৄয  

1300910 

911.  জনাফ থভাোঃ আপ্রতকুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ াপ্রফবুয যভান 

9প্রড, কদভতরী, আদভজীনগয 

প্রপ্রিযগঞ্জ, নাযায়নগঞ্জ-1431 

নাযায়নগঞ্জ 

1300911 

912.  থজপ্রনয়া সুরতানা 

প্রতা: থভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ 

এ টাই, ব্লক এভ-দ, ফিয নফ য আফাপ্রক এরাকা 

চট্টগ্রাভ ফিয, চট্টগ্রাভ-4100 

প্রযাজগঞ্জ 

 

1300912 

913.  জনাফ থভাোঃ আপ্রতকুয যভান 

প্রতা: মৃত প্রজন্নাত আরী 

গ্রাভ: নফ য উদািারী,  ডাকঘয: উদািারী 

উদজরা: নেরছপ্রড়, থজরা: গাইফান্ধা-5760 

গাইফান্ধা  

1300913 

914.  জনাফ থভাোঃ ভপ্রনরুজ্জাভান 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রজবুয যভান 

রুভ নাং-508, প্রজয়া র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, 

ঢাকা-1000 

ভাদাযীনৄয  

1300914 

915.  জনাফ প্রযয়াজ া তুঘরক 

প্রতা: আব্দুয যফ 

67/2 াইপ্রনয়ায থযাড, থগুন ফাপ্রগচা 

াপ্রন্তনগয, ঢাকা-1217 

পপ্রযদনৄয  

1300915 

916.  নুাযযাত জাপ্রফন 

প্রতা: থভাপাজ্জর থাদন 

প্রি ফাজায ড়ক, নতুন ফাজায,  

ডাকঘয: াফ যতীনৄয, থজরা: প্রদনাজনৄয-5250 

প্রদনাজনৄয  

1300916 

917.  াপ্রভা ারাভ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দু ারাভ 

আপ্ররভা বফন, 1015, কদন যর থজানস্ থযাড, উত্তয কাট্টরী, 

কদন যর াট, আকফযা, চট্টগ্রাভ-4217 

চট্টগ্রাভ  

1300917 

918.  জনাফ থভাোঃ কাভার থাাইন 

প্রমদে- ইপ্রঞ্জপ্রনয়ায থভাক্তায, ফাদয়াদেড ইন্টাযন্যানার 

স্বজন টায়ায-2 (3য় তরা), 3 থগুনফাপ্রগচা, থতািানা, 

ঢাকা-1000 

টুয়ািারী 

1300918 

919.  জান্নাতুর নাঈভ 

প্রতা: জপ্রয উপ্রিন র্ভইয়া 

ঞ-33/প্র, প্রর রাইট (2য় তরা), প্রিরগাঁ, ঢাকা-1219 

ঢাকা  

1300919 

920.  জনাফ থভাোঃ আপ্রভনুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ একািয থাদন 

95/4, থযাড-4, প্র প্র কারচায, শ্যাভরী,  

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

গাজীনৄয  

1300920 

921.  জনাফ থভাোঃ থাদর 

প্রতা: নপ্রজয উপ্রিন 

ডুরাাজাযা, নফ য ভাইজাড়া, চকপ্রযয়া, 

কক্সফাজায-4741 

কক্সফাজায 

1300921 

922.  জনাফ াপ্রভদুয যভান ভজুভদায 

প্রতা: প্ররভ উল্লা ভজুভদায 

ফাা#319/প্রফ, থযাড#10, ফিয উত্তয আফাপ্রক এরাকা, 

ফিয, চট্টগ্রাভ-4100 

থপনী  

1300922 

923.  মুপ্রনয়া িানভ 

প্রতা: থভাোঃ ভঞ্জুয যভান িান 

62, যাজানৄয, ধাভযাই, ঢাকা-1943    

টাাংগাইর 

1300923 

924.  এ এভ আপ্রভনা আপদযাজ 

প্রতা: এ এভ আপজার থাদন 

482, টি প্রফ াাতার থযাড, ারগপ্রড়য়া, 

াফনা দয, াফনা-6600 

াফনা  

1300924 
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925.  জনাফ থভাোঃ যাপ্রদু যাাত 

প্রতা: থভাোঃ জাাপ্রঙ্গয আরভ 

প্রফ/447 প্রিরগাঁ তারতরা, ঢাকা-1219 

ঢাকা  

1300925 

926.  জনাফ তানবীয যভান দী 

প্রতা: মুপ্রজফয যভান 

প্রফ-6, ফ্ল্যাট-704, াইননৄকুয, ফক্সনগয, প্রচপ্রড়য়ািানা থযাড, 

প্রভযনৄয-2, ঢাকা-1216 

ঢাকা  

1300926 

927.  জনাফ প্রঞ্চত থবৌপ্রভক 

প্রতা: পালু থবৌপ্রভক 

ঢাকা ফহুবালী াঁট প্ররপ্র থেপ্রনাং থন্টায, 15/2,  

প্রিভ আগাযগাঁ, তাঁরতরা, ঢাকা-1207 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300927 

928.  জনাফ থভাোঃ যায়ান আকি 

প্রতা: থভাোঃ ভযহুভ আরী আকি 

গ্রাভ: জাভলাইট, ডাকঘয: জাভলাইট 

উদজরা: কাটিয়াদী, থজরা: প্রকদাযগঞ্জ-2330  

প্রকদাযগঞ্জ 

1300928 

929.  জনাফ আরী আান থভাাম্মদ মুজাপ্রদ 

প্রতা: থভাাম্মদ পিরুিীন প্রফশ্বা 

ফাা নাং-01, যায়নগয, ডাকঘয: নাদকার 

উদজরা: শ্রীনৄয, থজরা: ভাগুযা-7612 

ভাগুযা 

1300929 

930.  জনাফ াপ্রভউর আজভ  

প্রতা: থভাোঃ ভকবুর থাদন 

রুভ নাং-2206, বুদয়ট ীদ স্মৃপ্রত র, বুদয়ট কযাম্পা,  

রারফাগ, ঢাকা-1000 

ফপ্রযার 

1300930 

931.  তাপ্ররভা আক্তায 

প্রতা: থভাোঃ তছপ্ররভ িাঁন 

ফাা নাং-17, াজী থপ্ররভ উিীন থযাড, বাটাযা,  

ফাড্ডা, ঢাকা-1212 

ঢাকা  

1300931 

932.  জনাফ থভাোঃ আযাপাত আদভদ কর  

প্রতা: থভাোঃ যভত আরী যদায 

গ্রাভ: চয াানৄয, ডাকঘয: প্রদয়াড়-াানৄয 

উদজরা: ঈশ্বযদী, থজরা-াফনা-6620 

াফনা  

1300932 

933.  ভপ্রনকা আক্তায 

প্রতা: ভপ্রতন তালুকদায 

প্রফপ্রভল্লা াউপ্রজাং কভদিক্স, প্রফ-5, া কপ্রফয ভাজায 

থযাড, উত্তযা, ঢাকা-1230 

টাাংগাইর  

1300933 

934.  জনাফ অ যন থদফনাথ 

প্রতা: অপ্রজত কুভায থদফনাথ 

4/301, ন্যাভ গাদড যন, অপ্রপা য থকায়াট যা য, প্রভযনৄয-13, 

কাপরুর, ঢাকা-1216 

নযপ্রাংপ্রদ 

1300934 

935.  জনাফ থভাোঃ থরার উিীন তাদয থচৌধুযী 

প্রতা: থভাোঃ আবু তাদয থচৌধুযী 

আপ্ররপ বফন, 79, থচৌধুযী াড়া, নফ য থজায়াযা, চিনাই, 

চট্টগ্রাভ-4380 

চট্টগ্রাভ 

1300935 

936.  জনাফ থভাোঃ আপ্রকুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ এনাদয়ত উল্লা  

5/এন, আপ্রজজ থকা-অাদযটিব, াউপ্রজাং থাাইটি, 

াফাগ, ঢাকা-1000 

াফনা  

1300936 

937.  জনাফ সয়দ থভাোঃ াপ্রবুয যভান 

প্রতা: সয়দ থভাোঃ াপ্রফবুয যভান 

432, ভারানাবাীন র, জাাঙ্গীযনগয প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, 

াবায, ঢাকা-1342 

প্রদযাজনৄয  

1300937 

938.  জনাফ থভাোঃ নাজমুর াান 

প্রতা: থভাোঃ জাপ্রকয থাদন 

ফাা-22, থযাড-10, ব্লক-প্রফ, চপ্রন্দ্রভা াউপ্রজাং প্রর;, ঢাকা 

উদ্যান, থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

নযপ্রাংদী  

1300938 

939.  জনাফ ভামুন প্রকদায 

প্রতা: ইছাাক প্রকদায 

প্রকদায ফাড়ী, ভধু প্রকদায ডাঙ্গী, ডাকঘয: চযবদ্রান, 

পপ্রযদনৄয  

1300939 
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উদজরা: চযবদ্রান, থজরা: পপ্রযদনৄয: 7810 

940.  জনাফ থভাোঃ তপ্রযকুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ প্রযনের ইরাভ 

137, গ্রীন থযাড, জাানাযা গাদড যন, দয, ঢাকা-1215 

নগাঁ 

1300940 

941.  জনাফ থভাোঃ যাপ্রকবুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ থগারাভ যিানী 

গ্রাভ: চাঁিাই  ডাকঘয: পাদায  

উদজরা: ফগুড়া দয, থজরা:ফগুড়া-5800 

ফগুড়া  

1300941 

942.  থভাদভনা আক্তায যো 

প্রমদে: আবু াপ্রনপ আরভাছ 

প্রর ইনু্পদযন্প থকা: প্রর: 54, এপ্ররট াউজ (3য় তরা), 

ভপ্রতপ্রঝর, ঢাকা-1000 

চাঁদনৄয  

1300942 

943.  জনাফ থভাাম্মদ থভাাযপ থাদন 

প্রতা: থভাাম্মদ নুরুর ক থভাল্লা 

গ্রাভ: ফনগঞ্জ,  ডাকঘয: গঙ্গাাগয 

উদজরা: আিাউড়া, থজরা: ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া-3452 

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া 

1300943 

944.  জনাফ থভাোঃ মুনজুয থাদন 

প্রতা: থভাোঃ থভাাযপ থাদন 

রুভ নাং-1001, প্রধান বফন, ড. মুম্মদ ীদুল্লা র, ঢাকা 

প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

াতিীযা  

1300944 

945.  জনাফ থভাাম্মদ আব্দুর ান্নান 

প্রতা: থভাাম্মদ আবুর ফাায 

কুপ্রভল্লা ল্লী প্রফদুযৎ প্রভপ্রত-2, দয দপ্তয, উত্তয যাভনৄয 

(প্রফশ্বদযাড), দয দপ্রিন, কুপ্রভল্লা-3500 

রক্ষ্মীনৄয  

1300945 

946.  জনাফ ভামুদুর ক 

প্রতা: ভপ্রভনুর ক প্রকদায 

গ্রাভ: গুয়াদিারা,  ডাকঘয: দারুর আভান 

উদজরা: ডামুডযা, থজরা: প্রযয়তনৄয-8040 

প্রযয়তনৄয 

1300946 

947.  জনাফ থভাোঃ আপ্রকুজ্জাভান 

প্রতা: থভাোঃ মুক্তায থাদন 

152/2/ক. গ্রীন থযাড, ান্থথ, ধানভপ্রি, ঢাকা-1205 

খুরনা  

1300947 

948.  জনাফ থভাোঃ ঝন্টু আরী 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুয যপ্রভ 

রুভ নাং-1004, প্রধান বফন, ড. মুম্মদ ীদুল্লা র, ঢাকা 

প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

কুপ্রিয়া  

1300948 

949.  তাপ্রভনা আক্তায ান 

প্রতা: থভাোঃ আতাউয যভান র্ভ ূঁঞা 

গ্রাভ: র্ভ ূঁঞা ফাড়ী, জাটিয়া াড়া,  ডাকঘয: গুজাপ্রদয়া 

উদজরা: কপ্রযভগঞ্জ, থজরা: প্রকদাযগঞ্জ-2310 

প্রকদাযগঞ্জ 

1300949 

950.  জনাফ থভাোঃ প্রনয়াজ ভািদুভ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ভপ্রতন 

রুভ নাং-164, ীদ াদজযন্ট জহুরুর ক র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ফপ্রযার 

1300950 

951.  জনাফ থভাোঃ াভীভ কাদদয জর 

প্রতা: থভাোঃ আব্দু ারাভ যকায 

থযাড নাং-9, ফাা নাং-2, নফ য দয প্রদয়া,  াতাযকুর, ফাড্ডা, 

ঢাকা-1212 

যাজাী  

1300951 

952.  জনাফ থভাোঃ আর আপ্রভন প্রভয়া 

প্রতা: থভাোঃ থভাক্তায থাদন 

অপ্রপ াড়া, কুদ, নফাফগঞ্জ, প্রদনাজনৄয-5260 

প্রদনাজনৄয  

1300952 

953.  জনাফ সয়দ মুনতাপ্রয ভঈন 

প্রতা: সয়দ য়াপ্রউয যভান 

উদজরা থযাড, থস্ট্ন াড়া, থতাগঞ্জ, প্রদনাজনৄয-5216 

প্রদনাজনৄয  

1300953 

954.  জনাফ থভাোঃ সুজা প্রভয়া 

প্রতা: মৃত. আকফয আরী 

522, ভাস্ট্ায াড়া, সুিযগঞ্জ, গাইফান্ধা-5720 

গাইফান্ধা  

1300954 
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955.  জনাফ থভাোঃ তাাজ্জত থাদন 

প্রতা: থভাোঃ ভকবুর থাদন 

ফাা নাং-659, ভাপ্রঝগ্রাভ, ডাকঘয: একডারা,  

উদজরা: ফাগভাযা, থজরা: যাজাী-6250 

যাজাী  

1300955 

956.  জাপ্রক থযজুয়ানা 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

া জারার থযাড, নেরফাড়ীয়া, ভয়ভনপ্রাং-2216 

ভয়ভনপ্রাং  

1300956 

957.  জনাফ থভাোঃ যাজু আদভদ 

প্রতা: প্রভজযা আব্দুর থভাক্তাপ্রদয 

থভপ্রযন য়াকয এি ডকইয়াড য, চট্টগ্রাভ ভৎ ফিয,  

ফা.ভ.উ.ক, চট্টগ্রাভ-29 

থনেদকানা  

1300957 

958.  ভপ্রযয়ভ আক্তায  

আব্দুর ভপ্রতন থফাযী 

1/গ/1, ভেফাাদফা, বুজফাগ, ঢাকা-1214 

প্রদযাজনৄয  

1300958 

959.  জনাফ থভাোঃ প্রযন থাদন 

প্রতা: আব্দুর ভপ্রভন াদটায়ায 

াকচয আব্দুর জরীর াদটায়ায ফাড়ী, থজ.এভ াট, দয, 

রক্ষ্মীনৄয-3700 

রক্ষ্মীনৄয 

1300959 

960.  জনাফ এভ ভামুদুর কপ্রযভ প্রকদায 

প্রতা: থভাোঃ যপ্রদ প্রকদায 

ফ্ল্যাট-এ/3, ফাপ্রড়-66/3, থযাড-12এ, ধানভপ্রি,  

ঢাকা-1205 

কক্সফাজায 

1300960 

961.  জনাফ মুাম্মদ আপ্রযনেয যভান 

প্রতা: মুাম্মদ আপ্রভনুয যভান 

াজী প্রছপ্রিক আভদদয ফাপ্রড়, প্রিভ াকনৄযা,  

উদজরা: থফায়ারিারী, থজরা: চট্টগ্রাভ-4367 

চট্টগ্রাভ 

1300961 

962.  জনাফ থভাোঃ থভাস্তাপ্রপজুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ থিাযদদ আরভ 

গ্রাভ: থচাংভাযীাড়া,  ডাকঘয: শ্বালকািয  

উদজরা: সয়দনৄয, থজরা: নীরপাভাযী-5310 

নীরপাভাযী  

1300962 

963.  জনাফ এ এভ. থগারাভ প্রকফপ্রযয়া কাজযন 

প্রতা: থভাোঃ এিরাছ  উপ্রিন 

ফাা-1056, নফ য দানৄপ্রনয়া, থগৌযীনৄয,  

ভয়ভনপ্রাং-2270 

ভাপ্রনকগঞ্জ 

1300963 

964.  াপ্রদয়া নপ্রন 

প্রতা: কাজী ভদনায়ায থাদন 

6/প্র, থগুন ফাপ্রগচা, ঢাকা-1000 

ঢাকা  

1300964 

965.  জনাফ থভাোঃ থরাকভান থাাইন যকায 

প্রতা: থভাোঃ মুক্তর থাাইন যকায 

25/2, প্রফ্র স্কুর প্রস্ট্রট, কাঁঠার ফাগান, ঢাকা-1205 

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া 

1300965 

966.  জনাফ আব্দুল্লা আর ভামুন  

প্রতা: যপ্রপক উপ্রিন 

166/1, ইভাইর প্রবরা, আভরীদগারা 

রারফাগ, ঢাকা-1211 

চাঁদনৄয  

1300966 

967.  প্রাংম্যা-এ 

প্রমদে: অজয় ভাযভা 

140/2/প্রড, প্রিভ আগাযগাঁ, থভাাম্মদনৄয, 

ঢাকা-1207 

ফািযফন  

1300967 

968.  জনাফ থভাোঃ আপ্রতকুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর আউয়ার 

ফ্ল্যাট প্রফ-1, টায়ায#1, 7/1 থকয়াযী বুরুজ, দপ্রিন 

কল্যাণনৄয, দারু ারাভ,  ঢাকা-1207 

যাংনৄয  

1300968 

969.  জনাফ হৃদয় যায় 

প্রতা: যনপ্রজৎ যায় 

যায় ফাড়ী, ফাযই কাপ্রি, উদজরা: দাউদকাপ্রি 

থজরা: কুপ্রভল্লা-3517 

কুপ্রভল্লা  

1300969 
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970.  ায়রা াযপ্রভন সুপ্রভ  

প্রতা: মৃত প্রপ্রিক যদায 

থাপ্রিাং নাং-130, ইপ্ররয়া প্রবরা, থছাট ফয়যা এভটি থযাড, 

খুরনা-1000 

ফাদগযাট  

1300970 

971.  জনাফ এভ. য়াপ্রর উল্লা 

প্রতা: থভাোঃ ভাইনুর ক 

প্রযাজ উদিৌরা থযাড, ইরাভ নগয, ঠাকুযগাঁ দয 

ঠাকুযগাঁ-5100 

 

 

ঠাকুযগাঁ  

1300971 

972.  জনাফ থভাোঃ ফপ্রদউজ্জাভান  

প্রতা: থভাোঃ আতাউয যভান 

গ্রাভ: প্রিভাড়া, কাস্ট্নাাংরা, উদজরা: ফাগভাযা 

থজরা: যাজাী-6250 

যাজাী  

1300972 

973.  থভাছা: রুভা াযবীন  

প্রতা: থভাোঃ ভীন আরী 

ীদ তাজউপ্রিন আদভদ স্মযনী, মুদ্রন  প্রকানা 

অপ্রধদপ্তদযয থকায়াট যায, ঢাকা প্ররদটকপ্রনক 

থতজগাঁ,ঢাকা-1208 

যাংনৄয 

1300973 

974.  জনাফ থভাোঃ আজাদ থাদন 

প্রমদে: থভাোঃ াানুয যভান  

প্রাফ কাযী, গণনতয উপ্রফবাগ-1, াতিীযা 

াতিীযা  

1300974 

975.  জনাফ থভাদ যদুর াান মুক্ত  

প্রতা: থভাোঃ ভয়নুর ক 

ফাা-13, থযাড-6, থকন-10, ব্লক-এ, 

প্রভযনৄয টিএ, ঢাকা -1216 

াফনা  

1300975 

976.  জনাফ থভাস্তাক আদভদ 

প্রতা: থভাোঃ নূয ইরাভ 

কি নাং-3014, জহুরুর ক র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

মদায 

1300976 

977.  জনাফ এয়ায ভামুদ 

প্রতা: আরী আাম্মদ 

গ্রাভ: দভ দভ,  ডাকঘয: ানছপ্রয,  

উদজরা: ানছপ্রড়, থজরা: িাগড়াছপ্রড়-4410 

িাগড়াছপ্রড় 

1300977 

978.  জনাফ থভাোঃ নূদয আরভ প্রপ্রিকী 

প্রতা: থদয়ান ভামুদ আরী 

ফাা: 19  ড়ক: 11, উত্তযা, ঢাকা-1230 

যাজাী  

1300978 

979.  জনাফ ভামুদুর াান 

প্রতা: আব্দুর জিায 

গ্রাভ: থকন্দুয়া, ডাকঘয: কাপ্ররফাপ্রড় 

উদজরা: জাভারনৄয দয, জাভারনৄয-2000 

জাভারনৄয  

1300979 

980.  জনাফ থাদন প্রভয়া  

প্রতা: আপ্রভয থাদন 

রুভ নাং-410, স্যায এ,এপ.যভান র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

যাজফাড়ী  

1300980 

981.  থভাা: থযাকানা িানভ 

প্রতা: থভা: আবুর াদভ িান  

গ্রাভ: ধুপ্রড়য়াযা,  ডাকঘয: ফাইয়াযা ফাজায  

উদজরা: নাঙ্গরদকাট, থজরা: কুপ্রভল্লা-3582 

কুপ্রভল্লা  

1300981 

982.  জনাফ সয়দ থভাোঃ কায়ায আরভ 

প্রতা: সয়দ থভাোঃ জাদন আরভ 

সয়দ ফাড়ী, ভারানা আপজার ড়ক, সুরতাননৄয, জানারী 

াট, যাউজান, চট্টগ্রাভ-4342 

চট্টগ্রাভ 

1300982 

983.  জনাফ থভাোঃ পজদর যািী 

প্রতা: থভাোঃ আজগয আরী 

গ্রাভ: প্রযনৄয,  ডাকঘয: গাইফান্ধা 

উদজরা: গাইফান্ধা দয, থজরা: গাইফান্ধা-5700 

গাইফান্ধা 

1300983 
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984.  জনাফ থভাোঃ নজরুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আতাউয যভান 

গ্রাভ: থভারভাযী,  ডাকঘয: ভাদঠয াট 

উদজরা: ফদযগঞ্জ, থজরা: যাংনৄয-5430 

যাংনৄয  

1300984 

985.  জনাফ থভাছাোঃ াযপ্রভন সুরতানা 

প্রতা: থভাোঃ াভশুর ক 

রুভ নাং-ফ-30, অযাপ্রজতা বফন, থযাদকয়া র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

যাজাী  

1300985 

986.  জনাফ আর প্রভযাজ 

প্রতা: আিরাক থাদন 

গ্রাভ: উত্তয তক্তাবুপ্রনয়া,  ডাকঘয: উত্তয তক্তাবুপ্রনয়া 

উদজরা: আভতরী, থজরা:ফযগুনা-8710 

ফযগুনা  

1300986 

987.  থাপ্রনয়া আক্তায 

প্রতা: এভ. াদদক আরী 

থনাবা যাদফযী, 20/6 ল্লফী, প্রভযনৄয টিএ,  

ঢাকা-1216 

যাজাী  

1300987 

988.  জনাফ থভাোঃ আরভগীয থাদন 

প্রতা: থভাোঃ জয়নার আদফপ্রদন 

আভজাদ াজী ফাড়ী, উত্তয জয়নৄয 

ডাকঘয: থচৌল্লী, দয, রক্ষ্মীনৄয-3707 

রক্ষ্মীনৄয  

1300988 

989.  জনাফ ইয়াপ্রভন জুূঁই 

প্রতা: থভাোঃ থতাপাদজ্জর থাদন 

79/1 প্ররাংক থযাড, থভরুর ফাড্ডা, ঢাকা-1212 

ভাদাযীনৄয  

1300989 

990.  থভাছা: নাজভা থপযদদৌ আযা 

প্রতা: মৃত থভাোঃ আফদুয যপ্রদ 

গ্রাভ: মমুনাফাদ, ডাকঘয: ভাজান 

উদজরা: প্রফগঞ্জ দয, থজরা: প্রফগঞ্জ-3300 

প্রফগঞ্জ 

1300990 

991.  জনাফ থভাোঃ মুপ্রনরুজ্জাভান 

প্রতা: থভাোঃ ফাারুর ইরাভ 

প্রড-2, টি এি টি কদরানী, কাচাযী ফাজায, 

যাংনৄয দয, যাংনৄয-5400 

যাংনৄয  

1300991 

992.  জনাফ থভাাম্মদ আবু াপ্রনপ 

প্রতা: থভাাম্মদ থদদরায়ায থাদন 

াভীফা থচৌধুযী প্রবরা, 58/06/01, উত্তয মুগদা প্রঝরাড়া, 

ফাাদফা, বুজফাগ, ঢাকা-1214 

 থপনী  

1300992 

993.  ইপপাত াদভ প্রতা  

প্রতা: আবুর াদভ 

1519 কপ্রভনায থভাড়, পপ্রযদাফাদ,  

কদভতরী, ঢাকা-1204 

ঢাকা  

1300993 

994.  জনাফ থভাোঃ আপ্রযনের ইরাভ ম্রাট 

প্রতা: থভাোঃ প্রদুর ইরাভ 

153/প্রফ (6ষ্ঠ তরা), ডাক্তায গপ্রর, াপ্রন্তনগয, 

ঢাকা-1217 

প্রদযাজনৄয  

1300994 

995.  জনাফ থভাোঃ াইদুর ইরাভ যাদর 

প্রতা: থভাোঃ থভাাদযপ থাদন 

1/37/ই দপ্রিণ মুগদা, ব্যাাংক কদরানী, ফাাদফা 

বুজফাগ, ঢাকা-1214 

ফযগুনা  

1300995 

996.  জনাফ আফদুর কাইয়ুভ  

প্রতা: আবুর ফাায 

রুভ-514, প্রজয়া র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

কুপ্রভল্লা  

1300996 

997.  জনাফ থভদদী াান প্রজফ 

প্রতা: এিরাছ উপ্রিন 

999 ফিান, ডাকঘয: কুমুন, গাজীনৄয দয, 

গাজীনৄয-1700 

গাজীনৄয  

1300997 

998.  আপ্রতকা থফগভ 

প্রমদে-ানাজ আপযীন, প্রান ািা, অপ্রডট বফন 

77/7 কাকযাইর, ফাাংরাদদ কম্পদটারায এি অপ্রডটয 

থজনাদযর এয কাম যারয়, ঢাকা-1000 

নীরপাভাযী  

1300998 
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999.  জনাফ থভাোঃ াপ্রজদ-উয-থযাভান 

প্রতা: থভাোঃ আপ্রজজায যভান 

রুভ নাং-158, ীদ জহুরুর ক র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

রারভপ্রনযাট  

1300999 

1000.  জনাফ থভাোঃ ভপ্রউয যভান 

প্রতা: আাম্মদ থাদন 

মুনদদপয চয, নৄটিয়া, ডাকঘয: সয়দ নগয 

উদজরা: প্রফনৄয, থজরা: নযপ্রাংদী-1600 

নযপ্রাংদী  

1301000 

1001.  জনাফ প্রাফ াান 

প্রতা: থভাোঃ যভজান আরী 

678 তাযাগঞ্জ ফাজায, নাপ্ররতাফাড়ী, থযনৄয-2110 

থযনৄয  

1301001 

1002.  জনাফ াী ভর যাপ্রজয়া 

প্রতা: এভ. াভসুয থযজা 

প্রফ-18, ফ্ল্যাট-11, ব্যাাংক কদরানী, ভাদযাা থযাড 

াবায, ঢাকা-1340 

ফগুড়া  

1301002 

1003.  জনাফ থভাোঃ থভজফাহুর আরভ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ফাদতন যকায 

াজী মুম্মদ মুীন র, রুভ নাং-1015,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

যাংনৄয  

1301003 

1004.  জনাফ আব্দুল্লা 

প্রতা: থভাোঃ আফদুর াই 

404/প্রফ, 169, গ্রীন থযাড, করাফাগান, ঢাকা-1205 

মুন্পীগঞ্জ 

1301004 

1005.  জনাফ আবু সুপ্রপয়ান 

প্রতা: ভঞ্জুয যভান থপ্ররভ 

তালুকদায ফাড়ী, উিযভনৄয ফনী, ডাকঘয: থভনগয 

উদজরা: থগাারনৄয, থজরা: টাঙ্গাইর-1992 

টাঙ্গাইর  

1301005 

1006.  জনাফ পাযজানা পারুক প্রভপ্রর 

প্রতা: উভয পারুক 

178/1, গাইটার, প্রকদাযগঞ্জ-2300 

প্রকদাযগঞ্জ 

1301006 

1007.  জনাফ থভাোঃ নাপ্রদ থচৌধুযী 

প্রতা: থভাোঃ থফরাদয়ত থাদন থচৌধুযী 

31, থকফ রার ড়ক, াফ যরা, থদৌরতনৄয, 

খুরনা-9202 

খুরনা 

1301007 

1008.  জনাফ থভাোঃ াপ্রকমুয আান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর গনেয 

গ্রাভ: কাচাপ্রযাড়া (নযনগয-1), ডাকঘয: প্রতরকনৄয 

উদজরা: আদক্করনৄয, থজরা: জয়নৄযাট-5942 

জয়নৄযাট  

1301008 

1009.  জনাফ থভাোঃ থদদরায়ায থাদন 

প্রতা: থভাোঃ থফাযান আরী 

গ্রাভ: থচাংটাাড়া, ডাকঘয: থদউনৄয 

উদজরা: ভুয়ানৄয, থজরা: টাাংগাইর-1976 

টাাংগাইর  

1301009 

1010.  জনাফ ভীয আপ্রযনেয যভান 

প্রতা: ভীয ভকদদ আরী 

গ্রাভ: াজযা নাদটায,  ডাকঘয: নাদটায দয 

উদজরা+ থজরা: নাদটায-6400 

নাদটয  

1301010 

1011.  জনাফ আপ্রফয থভাাম্মদ অনাপ্রফর 

প্রতা: থভাোঃ াচ্চু 

314/প্র, ফায়তুত তাকয়া জাদভ ভপ্রজদ 

প্রিরগাঁ,ঢাকা-1219 

প্রকদাযগঞ্জ 

1301011 

1012.  জনাফ থভাোঃ ভামুদুর াান 

প্রতা: থভাোঃ আবুর কাদভ 

গ্রাভ: 420/ থভঘনা ব্লক,  ভারানা বাানী র, 

জাাঙ্গীযনগয প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-1342 

জয়নৄযাট  

1301012 

1013.  জনাফ বাস্কয চন্দ্র াা 

প্রতা: থগৌয চন্দ্র াা 

থদয ফাাংরা র, বুদয়ট, রারফাগ, ঢাকা-1000 

াফনা  

1301013 
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1014.  জনাফ থভাোঃ আাদুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ জাাঙ্গীয থাদন 

39/2 নফ য যাজা ফাজায, থদয ফাাংরা নগয, ঢাকা 

খুরনা  

1301014 

1015.  জনাফ থভাোঃ আপ্রযনেয যভান 

প্রতা: এভ ক 

352, এযাাংকয প্রপদযাজা গাদড যন, থনাড়া, ফ যতা, কাপরুর 

(7-প্র), প্রভযনৄয-10, ঢাকা-1216 

জাভারনৄয  

1301015 

1016.  প্রপ্রয়াাংকা দা 

প্রতা: প্রবাল চন্দ্র দা 

14/1, সুরতান আদভদ থযাড, থভৌরবীাড়া তৃতীয় থরন, 

খুরনা দয, খুরনা-9100 

ফাদগযাট  

1301016 

1017.  প্ররবী ীদ 

প্রতা: থভাোঃ ীদুল্লা 

193, প্রিভ আগাযগাঁ, আভপ্ররয থটক 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

ঢাকা  

1301017 

1018.  জনাফ থভাোঃ ভানেজুয যভান 

প্রতা: এভ এভ মুপ্রজবুয যভান 

15/42, থযাড নাং-01, কল্যাণনৄয, প্রভযনৄয, ঢাকা-1207 

াতিীযা 

1301018 

1019.  জনাফ থভাোঃ জাকাপ্রযয়া আরভ প্রঝকু 

প্রতা: থভাোঃ থগারাভ থভাস্তপা  

থাভনা প্রডগ্রী কদরজ থযাড, থাভনা, কুপ্রভল্লা-3546 

কুপ্রভল্লা  

1301019 

1020.  জনাফ থভাোঃ আোঃ যপ্রভ প্রভয়া 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর গনেয প্রভয়া 

122, জহুরুর ক র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

কুপ্রড়গ্রাভ 

1301020 

1021.  জনাফ থভাোঃ ভঞ্জুরুর থভাদভনীন 

প্রতা: থভাোঃ আাদুর ক যকায 

এন এইচ প্রফ 9/1, ফ্ল্যাট: এ-2, উত্তয ইব্রাীভনৄয 

ঢাকা কযান্টনদভন্ট, ঢাকা-1206 

গাইফান্ধা  

1301021 

1022.  জনাফ তারা জুফাদয়দ  

প্রতা: এভ এভ এ থভাপ্রভন 

ভীয ফাপ্রড়, নিরারনৄয, ডাকঘয: ফাউতড়া, 

উদজরা: ভাগুযা দয, থজরা: ভাগুযা-7600 

ভাগুযা  

1301022 

1023.  জনাফ থভাোঃ আবু ফায়দা 

প্রতা: থভাোঃ আভজাদ থাদন 

1663/1, বুইকাযা (থধাাাড়া) 

উদজরা: অবয়নগয,থজরা: মদায-7460 

মদায  

1301023 

1024.  জনাফ প্রভনাজুর আদফদীন 

প্রতা: থভাোঃ তাজুর ইরাভ 

মুন্পী ফাপ্রড়, থরুর, ডাকঘয: থবাযাজগ্যনৄয  

উদজরা: রারভাই, থজরা: কুপ্রভল্লা-3570 

কুপ্রভল্লা  

1301024 

1025.  জনাফ থভাোঃ ভাবুফ উর আরভ 

প্রতা: থজ এভ ফাবুয  

ফাা: 14, ড়ক: 11, প্র-ব্লক, ল্লফী 

প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

কুপ্রিয়া  

1301025 

1026.  জনাফ থভাোঃ প্রভরন উপ্রিন 

প্রতা: থভাোঃ উজ্জর ক 

প্রনপ্রিাযা কাযফারা টিটিপ্র 

ফগুড়া দয, ফগুড়া-5800 

কুপ্রিয়া  

1301026 

1027.  ভামুদা আক্তায 

প্রতা:  ভদনায়াযা থফগভ 

প্রনপ্রিন্তনৄয (র্ভইয়া ফাড়ী), কুপ্রভল্লা কযান্টনদভন্ট,  

আদ য দয, কুপ্রভল্লা-3500 

কুপ্রভল্লা  

1301027 

1028.  জনাফ াযদবজ থচৌধুযী 

প্রতা: আব্দুয যফ থচৌধুযী 

874/322, প্র এযাি প্রফ থযাড, থলাফার প্রবদরজ 

প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ফপ্রযার দয, ফপ্রযার-8280 

রক্ষ্মীনৄয  

1301028 
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1029.  জনাফ থভাোঃ আাদ থাদন 

প্রতা: থভাোঃ প্রগয়া উপ্রিন 

রুভ-139, প্রধান বফন, পজলুর ক মুপ্ররভ র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

নীরপাভাযী  

1301029 

1030.  জনাফ এ এভ থভদদী াান 

প্রতা: ভাজারুর ইরাভ 

গ্রাভ: প্রনজফপ্রন য, ডাকঘয: ধনফাড়ী,  

থজরা: টাাংগাইর-1997 

টাাংগাইর  

1301030 

1031.  জনাফ থভাোঃ ইয়াপ্রভন থাদন 

প্রমদে: থভাোঃ আব্দুয যপ্রদ 

3187, দয থযাড, টুয়ািারী দয 

টুয়ািারী-8600 

টুয়ািারী  

1301031 

1032.  জনাফ থভাোঃ যপ্রফউর ইরাভ 

প্রতা: াপ্রফবুয যভান 

িান ফাড়ী, দুযমুঠ, ডাকঘয: দুযমুঠ  

উদজরা: থভরাদ, থজরা: জাভারনৄয-2021 

জাভারনৄয  

1301032 

1033.  জনাফ থাভনাথ বট্টাচার্য্য 

প্রতা: নপ্রজৎ বট্টাচার্য্য 

রুভ নাং-204, জগন্নাথ র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়,ঢাকা-1000 

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া 

1301033 

1034.  জনাফ আপ্রনসুয যভান  

প্রতা: ইউনুছ আপ্রর 

মুীন র, রুভ নাং-463 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ভাগুযা  

1301034 

1035.  জনাফ আবু সুপ্রপয়ান জর 

প্রতা: জুরা উিীন 

101 ফাড়ী ঘাগুড়ী, ডাকঘয: প্রয়াযনৄয ফাজায, 

দয, জাভারনৄয-2205 

জাভারনৄয  

1301035 

1036.  নৄপ্রস্পতা ার  

প্রতা: দীক চন্দ্র ার 

5/এইচ, আপ্রজজ সুায ভাদকযট 

াফাগ এপ্রবপ্রনউ, ঢাকা-1205 

টাাংগাইর  

1301036 

1037.  জনাফ আযভান উিীন 

প্রতা: আব্দুর থভাতাদরফ 

থাপ্রিাং নাং-624, দপ্রিণ রুভাপ্ররয়ায দুযা,  

কক্সফাজায দয, কক্সফাজায-4700 

কক্সফাজায 

1301037 

1038.  জনাফ থভাোঃ যীনের ইরাভ 

প্রতা: এ এভ আব্দুর াই 

16/প্রফ, ফাফরী, করাফাগান, ঢাকা-1205 

ফাদগযাট  

1301038 

1039.  জনাফ থভাোঃ যপ্রফউর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ াাদৎ থাদন 

ফাা নাং-29, থক্টয-11, থযাড-16 

উত্তযা প্রিভ,, ঢাকা-1230 

নগাঁ 

1301039 

1040.  জনাফ আব্দুর য়াদজদ 

প্রতা: আব্দু ারাভ যদায 

রুভ নাং-348, পজলুর ক র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

যীয়তনৄয  

1301040 

1041.  কাপ্রনজ তাপ্রনয়া থপযদদৌ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর াপ্রভদ 

1/6/1, ভদনশ্বয থযাড, প্রজগাতরা, াজাযীফাগ,  

ঢাকা-1209 

ভাগুযা  

1301041 

1042.  জনাফ ফীয আদভদ 

প্রতা: থভাোঃ ইব্রাপ্রভ িপ্ররর 

কি নাং-219,  মুপ্রক্তদমািা প্রজয়াউয যভান র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

প্রঝনাইদ 

1301042 

1043.  জনাফ আরাদ থাদন 

প্রতা: থাযাফ উপ্রিন 

128/3 কাপ্রর ফাপ্রড় থযাড, াটগুদাভ, 

ভয়ভনপ্রাং  

1301043 
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ভয়ভনপ্রাং দয, ভয়ভনপ্রাং-2200 

1044.  জনাফ থভাোঃ াভীভ যভান 

প্রতা: থভাোঃ প্রিন উিীন ভির 

3011/00 যজাকনৄয ায নগাঁ, নগাঁ দয, নগাঁ 

নগাঁ 

1301044 

1045.  জনাফ তানবীয আদভদ 

প্রমদে-ডা: আপ্রযনের ইরাভ, ফাা নাং-7/প্রড, 

ভয়ভনপ্রাং থভপ্রডদকর কদরজ ডক্টয থকায়াট যায, চযাড়া, 

ভয়ভনপ্রাং দয, ভয়ভনপ্রাং-2200 

ভয়ভনপ্রাং  

1301045 

1046.  জনাফ থজপ্রন আদভদ প্রযয়াজ 

প্রতা: থভাোঃ াজাান  

477, থচপ্রযয়া, ডাকঘয: উত্তয দুয়া,  

উদজরা: থচৌিগ্রাভ, থজরা: কুপ্রভল্লা-3500 

কুপ্রভল্লা  

1301046 

1047.  জনাফ থভাোঃ ইরাভ উিীন 

প্রতা: থভাোঃ চদয়ন উিীন প্রফশ্বা 

কালুয াড়া, বাঁড়াযা,  ডাকঘয: বাউডাাংগাঁ, 

াফনা দয, াফনা-6600 

াফনা  

1301047 

1048.  জনাফ আব্দুল্লা আবু াঈদ 

প্রতা: আব্দুর াপ্রকভ 

4-312 প্রফটিপ্রএর কদরানী, ভগফাজায, াপ্রন্তনগয, ঢাকা-

1217 

থনায়ািারী 

1301048 

1049.  জনাফ আর াপ্রযয়া 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুল্লা যকায 

161 সূম যদন র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ভয়ভনপ্রাং  

1301049 

1050.  জনাফ প্রফশ্বপ্রজৎ ফপ্রনক 

প্রতা: কৃষ্ণ দা ফপ্রনক 

দাথ য প্রফজ্ঞান প্রফবাগ, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

টাঙ্গাইর  

1301050 

1051.  জনাফ থভাোঃ আপ্রপ কপ্রযভ 

প্রতা: থভাোঃ থাযাফ থাদন 

541, সূম য থন র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

নাদটায  

1301051 

1052.  জনাফ ফাসুদদফ ভজুভদায 

প্রতা: প্রফভর চন্দ্র ভজুভদায 

ব্রাহ্মনকাঠী, ডাকঘয: কুপ্রড়য়ানা 

উদজরা: থনছাযাফাদ,  থজরা: প্রদযাজনৄয-8520 

প্রদযাজনৄয  

1301052 

1053.  জনাফ থভাাম্মদ আফদুর াপ্ররভ 

প্রতা: থভাাম্মদ প্রপ্রিকুয যভান 

নুরুর ইরাভ থভন্বায ফাপ্রড়, চাঁনাড়া,  

ডাকঘয: াচায ফাজায, কচুয়া, চাঁদনৄয-3633 

চাঁদনৄয  

1301053 

1054.  জনাফ ভামারুর ইরাভ 

প্রতা: আব্দুর ভাদজদ 

রুভ নাং-652, াজী মুাম্মদ মুীন র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

াতিীযা  

1301054 

1055.  জনাফ আভানউল্লা 

প্রতা: পযআরী 

উদজরা স্বািয কভদিক্স (রুভ নাং-26), উত্তয ফাজায, 

উদজরা: কুরাউড়া, থজরা: থভৌরবীফাজায-3230 

প্রঝনাইদ  

1301055 

1056.  জনাফ থভাোঃ যাপ্রকবুর ইরাভ 

প্রতা: আবুর কারাভ 

ই-9/6, প্র ইউ এপ এর, যাঙ্গাপ্রদয়া, 

উদজরা: আদনায়াযা, থজরা: চট্টগ্রাভ-4376  

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া 

1301056 

1057.  তাপ্রনয়া থফগভ 

প্রমদে- থভাাম্মদ ভপ্রউপ্রিন, গুদাভযিক, 

থফজা কভদিক্স, ফাপ্রড় নাং-19/প্রড, থযাড-06, 

ধানভপ্রি, ঢাকা-1205 

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া 

1301057 

1058.  জনাফ থভাোঃ আপ্রযনের ইরাভ 

প্রতা: এ.এভ ইব্রাপ্রভ িপ্ররর 

গ্রাভ: প্রযদদফ ফাড়ী,  ডাকঘয: চাতুটিয়া  

উদজরা: থগাারনৄয, থজরা: টাঙ্গাইর-1991 

টাাংগাইর 

1301058 
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1059.  জনাফ থভাোঃ থজাফাদয়য থাদন িান 

প্রতা: থভাোঃ াপ্রফবুয যভান িান 

60/2, রস্কয প্রনরয়, আব্দুর আপ্রজজ থরন, 

রারফাগ, ঢাকা-1211 

যাংনৄয  

1301059 

1060.  জনাফ থভাোঃ থপ্ররভ প্রভয়া 

প্রতা: মৃত আব্দুর াপ্রকভ 

রুভ নাং-4/ি, াজী মুাম্মদ মুপ্রন র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

কুপ্রভল্লা  

1301060 

1061.  জনাফ প্রযপ থাদন 

প্রতা: থভাদরউপ্রিন 

রুভ নাং-625, াজী থভাোঃ থভাপ্রন র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

নযপ্রাংদী  

1301061 

1062.  জনাফ ান্ত বদ্র 

প্রতা: থগাপ্রফি চন্দ্র বদ্র 

31 নাং পযাগঞ্জ থযাড, ঢাকা দয, ঢাকা-1100 

ঢাকা  

1301062 

1063.  থযাভানা প্রফশ্বা 

প্রতা: থভাোঃ আরতাপ থাদন 

রুভ নাং-215, কৃলকযে থি াপ্রনা র,  

থদয ই ফাাংরা কৃপ্রল প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1207  

চুয়াডাঙ্গা 

1301063 

1064.  জনাফ থভাোঃ যায়ান কফীয 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর কাদদয  

গ্রাভ: প্রযনৄয, ডাকঘয: প্রযণভাযী াট 

উদজরা: ফাপ্ররয়াডাঙ্গী, থজরা: ঠাকুযগাঁ-5140 

ঠাকুযগাঁ 

1301064 

1065.  থভাোঃ ভয়নুর াান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর য়াদুদ যকায 

গ্রাভ: দাপ্রড়দ, ডাকঘয: দাপ্রড়দ 

উদজরা: প্রফগঞ্জ, থজরা: ফগুড়া-5810 

ফগুড়া  

1301065 

1066.  নাভ: থভাোঃ সুভন িান 

প্রতা: থভাোঃ াজাান িান 

রুভ-2007 মমুনা, প্রফজয় একাত্তয র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

প্রকদাযগঞ্জ 

1301066 

1067.  প্রজন কুভায যায় 

প্রতা: লপ্রি চযন যায় 

গ্রাভ: মৄপ্রগযহুদা,  ডাকঘয: দযাজগঞ্জ 

উদজরা: চুয়াডাঙ্গা দয, থজরা: চুয়াডাঙ্গা-7200 

চুয়াডাঙ্গা 

1301067 

1068.  আদয়া প্রপ্রিকা 

প্রতা: থভাোঃ আনছায আরী 

670/6 এ (5ভ তরা), থভাল্লা থযাড, ভপ্রননৄয,  

প্রভযনৄয-2, ঢাকা-1216 

ভয়ভনপ্রাং 

1301068 

1069.  আপ্রকুন্নাায যাপ্র 

প্রতা: থদদরায়ায থাদন 

থাপ্রি নাং-145, কদরজ থযাড, ফাফযচা (উত্তয), 

উদজরা: থফরাফ, থজরা: নযপ্রাংদী-3122 

নযপ্রাংদী  

1301069 

1070.  জনাফ থভাোঃ প্রজফ র্ভঞা 

প্রতা: প্রপকুয যভান র্ভইয়া 

গ্রাভ: তুরাই প্রমূর,  ডাকঘয: কদন যর ফাজায 

উদজরা: আিাউড়া, থজরা: ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া-3452 

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া 

1301070 

1071.  জনাফ থভাোঃ প্রযাজ উপ্রিন 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর গনেয 

ভপ্রন থস্ট্ায, গাউপ্রছয়া ভাদকযট, যাঙ্গাভাটি দয, 

যাঙ্গাভাটি-4500 

যাঙ্গাভটি 

1301071 

1072.  তাপ্রভনা 

প্রতা: আব্দুর থভান্নাপ 

গ্রাভ: ফাদঘয ফাড়ী,  ডাকঘয: ফাদঘয ফাড়ী 

উদজরা: প্রিনৄয,  থজরা: টাাংগাইর-1950 

টাাংগাইর  

1301072 

1073.  জনাফ থভাোঃ থভাদ যদুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ থভািদরছুয যভান 

207/ক, পজলুর ক র, ফাাংরাদদ কৃপ্রল প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, 

প্রদনাজনৄয  

1301073 
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ভয়ভনপ্রাং দয, ভয়ভনপ্রাং-2202 

1074.  জনাফ থভাোঃ থফরার থাদন 

প্রতা: থভাোঃ ইয়াপ্রছন আরী 

51/1, 8ভ তরা, প্রিভ যাজাফাজায, িাভাযফাপ্রড়, 

ঢাকা-1215 

নগাঁ 

1301074 

1075.  জনাফ থভাোঃ াপ্রবুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর াপ্রনপ 

গ্রাভ: প্রনজকাপ্রফরনৄয, ডাকঘয: রারপ্রদঘী থভরা 

উদজরা: ীযগঞ্জ, থজরা: যাংনৄয-5730 

যাংনৄয  

1301075 

1076.  প্রমু আক্তায 

প্রতা: থভাোঃ পদয়জউিীন 

77 থযাজীপ্রবরা, ড. াভসুদজ্জাা থযাড, উত্তয চালাড়া, 

নাযায়নগঞ্জ দয, নাযায়নগঞ্জ-1400 

নাযায়নগঞ্জ 

1301076 

1077.  জনাফ আপ্রভ প্রকদায 

প্রতা: এফাদত প্রকদায 

প্রকদায ফাপ্রড়, গ্রাভ: থঘারা, ডাকঘয: ফড়গুনী 

উদজরা: প্রচতরভাযী, থজরা: ফাদগযাট-9380 

ফাদগযাট 

1301077 

1078.  জনাফ ভাশুক যিানা 

প্রতা: ারুনুয যীদ 

গ্রাভ: করাফাগান,  ডাকঘয: প্রঝনাইদ 

উদজরা+ থজরা: প্রঝনাইদ-7300 

প্রঝনাইদ 

1301078 

1079.  থজপ্রভন আযা ম্পা 

প্রতা: এ এভ াপ্রপজুয যভান 

229, ভপ্রনযাভনৄয, ডাকঘয: াজাদনৄয 

উদজরা: াজাদনৄয, থজরা: প্রযাজগঞ্জ-6770 

প্রযাজগঞ্জ 

1301079 

1080.  প্রদররুফা আপযীন প্রদা 

প্রতা: থভাোঃ আরভ প্রদনায  

583, অনাপ্রভকা কনকড য, থড়া াড়া, 14নাং য়াড য, 

প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

ঢাকা  

1301080 

1081.  জনাফ থভাোঃ ভামুন 

প্রতা: থভাোঃ রার প্রভয়া 

ভপ্ররা থযাড, থকফনগয, ডাকঘয: িাদরক থচয়াযম্যাদনয 

ফাজায, দয, থজরা: পপ্রযদনৄয-7800 

পপ্রযদনৄয  

1301081 

1082.  জনাফ থভাোঃ পারুক থাাইন 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ভাদরক 

গ্রাভ: দপ্রজযাড়া.  ডাকঘয: থেঁতুপ্ররয়া 

উদজরা: থেঁতুপ্ররয়া, থজরা: ঞ্চগড়-5030 

ঞ্চগড় 

1301082 

1083.  জনাফ অপ্রভত থদ 

প্রতা: প্রভরন কাপ্রন্ত থদ 

429, কাাদগারা, যভান প্রবরা, নৄযাতন উদ্দুযদরইন 

চকফাজায, চট্টগ্রাভ-4203 

চট্টগ্রাভ 

1301083 

1084.  জনাফ থভাোঃ জাপ্রদ াছান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর াপ্রভদ 

1/ই ভে ফাাদফা, ফাাদফা,টি এ  , ঢাকা-1214 

ঢাকা  

1301084 

1085.  জনাফ থভাোঃ ভাদজদুর ক 

প্রতা: থভাোঃ মুনসুয আরী থি 

থাপ্রিাং নাং-272/1, নৄপ্রর রাইন থযাড,  

নফ য প্রকাযনৄয, প্রদযাজনৄয-8500 

প্রদযাজনৄয 

1301085 

1086.  থভাা: কাপ্রযভা সুরতানা 

প্রতা: থভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ 

গ্রাভ: একফযনৄয,  ডাকঘয: প্রফদনাদনৄয, 

উদজরা: প্রফগঞ্জ, থজরা: চাঁাইনফাফগঞ্জ-6342 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1301086 

1087.  জনাফ প্রযাজুর ভপ্রনযা 

প্রতা: আব্দুর ভপ্রভন 

ফাা নম্বয-256/7, কাঁচকুড়া াড়া, কদরানী াড়া,  

ডাকঘয: কাঁচকুড়া, উত্তযিান, ঢাকা-1230 

জাভারনৄয  

1301087 
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1088.  জনাফ ভারু থাদন 

প্রতা: থফরাদয়ত থাদন 

778, িিকায াড়া, থনায়ািারী কদরজ, 

দয, থনায়ািারী-3801 

থনায়ািারী 

1301088 

1089.  জনাফ থভাোঃ আজারুর ফাযী 

প্রতা: এ প্রফ এভ আদনায়ারুর ইরাভ 

ফাা-393, ড়ক-2, থকন-7, প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

ঢাকা  

1301089 

1090.  জনাফ থভাোঃ কাভরুজ্জাভান 

প্রতা: থভাোঃ াপ্রনপ 

যপ্রভারয়-2, বালানী ড়ক, রুাতরী,  

ফপ্রযার দয, ফপ্রযার-8200 

টুয়ািারী 

1301090 

1091.  আভদ ইভাভ থচৌধুযী 

প্রতা: থভাাম্মদ ইকফার থচৌধুযী 

190, জাানাযা ভপ্রঞ্জর, নাপ্রজযনৄয, (কণ যনেরী গপ্রর), 

চট্টগ্রাভ-4000 

চট্টগ্রাভ 

1301091 

1092.  জনাফ থভাোঃ াইনের ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ াভসুর ক 

রুভ নাং-236, পজলুর ক মুপ্ররভ র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

কুপ্রড়গ্রাভ 

1301092 

1093.  জনাফ থভাোঃ জুরপ্রপকায আরী 

প্রতা: থভাোঃ নজরুর ইরাভ 

নজরুর থভম্বাদযয ফাড়ী, গয়টা াড়া,ডাকঘয: থৌরভাযী, 

উদজরা: থযৌভাযী, থজরা: কুপ্রড়গ্রাভ-5640 

কুপ্রড়গ্রাভ 

1301093 

1094.  াপ্রদয়া পাযজানা 

প্রতা: কাজী নজরুর ইরাভ 

ফাা নাং-16, উত্তয ফালুফাড়ী, প্রদনাজনৄয দয 

প্রদনাজনৄয-5200 

প্রদনাজনৄয  

1301094 

1095.  থভাোঃ হুভায়ুন কফীয 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর আরী 

থাপ্রিাং-569, প্রিভ তাযাাা, প্রনউটাউন, 

প্রকদাযগঞ্জ-2300 

প্রকদাযগঞ্জ 

1301095 

1096.  জনাফ থভাোঃ কাভরুর াান 

প্রতা: থভাোঃ াভত আরী থজায়াযদায 

ফাা-43, যাস্তা-1/1, কুটিয াড়া, যাফট যনগঞ্জ, 

ডাকঘয: আরভনগয, যাংনৄয দয, যাংনৄয-5402 

যাংনৄয  

1301096 

1097.  পাযজানা আক্তায প্রফথী 

প্রতা: আরভগীয থাদন 

গ্রাভ: নফ যাপ্রজয়াকাঠি.  ডাকঘয: জুগীযকািা 

উদজরা: ফানাযীাড়া, থজরা: ফপ্রযার-4222 

ফপ্রযার 

1301097 

1098.  জনাফ থভাোঃ াপ্রকয আদভদ থতু 

প্রতা: থভাোঃ আপ্রতয়ায যভান থভাল্লা 

উদজরা প্রযলদ ড়ক, গ্রাভ: বাাংগা টাউন 

ডাকঘয: বাাংগা, থজরা: পপ্রযদনৄয-7830 

পপ্রযদনৄয  

1301098 

1099.  ারভা আক্তায 

প্রতা: আব্দুছ ছারাভ 

501, যাাইচটি, গপযাগাঁ, ভয়ভনপ্রাং-2230 

ভয়ভনপ্রাং 

1301099 

1100.  জনাফ কাজ াজ্জাদুর ইরাভ 

প্রতা: কাজী থগারাভ থাদন  

গ্রাভ: ফাকা,  ডাকঘয: কাপ্ররয়া 

উদজরা: কাপ্ররয়া, থজরা: নড়াইর-7520 

নড়াইর 

1301100 

1101.  জনাফ িিকায থভাোঃ নাপ্রপ থাফানী 

প্রতা: িিকায থভাোঃ জগলুর  

প্রক্রদন্ট থাভ, ফ্ল্যাট #এইচ-2 

150/1 া আরীফাগ, প্রভযনৄয-1, ঢাকা -1216 

থগাারগঞ্জ 

1301101 

1102.  ভপ্রনকা প্রপ্রিকী 

প্রতা: িান প্রপ্রিকুয যভান 

288/প্রফ/1, টাপ্রর অপ্রপ থযাড, াজাযীফাগ,  

ঢাকা-1209 

কুপ্রভল্লা  

1301102 
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1103.  জনাফ থভাোঃ াপ্রফবুল্লা 

প্রতা: থভাোঃ ীদুর ইরাভ 

রুভ নাং-529, কপ্রফ জীভ উিীন র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ফযগুনা  

1301103 

1104.  জনাফ থভাোঃ তাপ্রযকুয ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ভপ্রতন 

ফাা নাং-06, কারায ভোড়া, প্রিরদিত 

দপ্রিণিান, ঢাকা-1229 

ঢাকা  

1301104 

1105.  জনাফ থভাোঃ আবুফকয 

প্রতা: আগায আরী 

গ্রাভ: দপ্রযচক,  ডাকঘয: থভাফাযকনৄয 

উদজরা: প্রফগঞ্জ, থজরা: চাঁাইনফাফগঞ্জ-6341 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1301105 

1106.  জনাফ থভাোঃ ইযপানুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রজবুয যভান 

780 াপ্রজ ভপ্রন থযাড, চাঁদনৄয দয, চাঁদনৄয-3600 

চাঁদনৄয  

1301106 

1107.  তাফাছছুভ জাভার অপ্রনকা  

প্রতা: জাভার উপ্রিন 

ফাা-18, 2নাং থততুরতরা থযাড, উত্তয ফাড্ডা 

ঢাকা-1214 

ঢাকা  

1301107 

1108.  জনাফ থভাোঃ আপ্রনের ইরাভ যাজু 

প্রতা: থভাোঃ থরার উপ্রিন ারাদায 

জারার াজী ফাপ্রড়, িিািারী, ডাকঘয: সনপ্রভে, 

দয, থজরা: ফপ্রযার-8200 

ফপ্রযার 

1301108 

1109.  নূয ই াযা 

প্রতা: থযান উিীন র্ভইয়া 

র্ভইয়া ফাপ্রড়, ছয়ঘপ্রড়য়া, ডাকঘয: দুয়ঘপ্রড়য়া, 

উদজরা: চাপ্রিনা, থজরা: কুপ্রভল্লা-3510 

কুপ্রভল্লা  

1301109 

1110.  জনাফ থভাোঃ প্রপউর াান 

প্রতা: থভাোঃ াপ্রফবুয যভান 

দপ্রিণ প্রগদাযী, ডাকঘয: প্রগদাযী, গাইফান্ধা দয 

গাইফান্ধা-5700 

গাইফান্ধা  

1301110 

1111.  পাপ্রযয়া থাাইন 

প্রতা: থতাপাদয়র থাাইন 

থাপ্রিাং-৩39, থযাড-3 (ভপ্রজদদয াভদন), নফ য যসুরনৄয, 

কাভযাঙ্গীযচয, আশ্রাপফাদ, ঢাকা-1310 

ঢাকা  

1301111 

1112.  আপ্রপ আদনান যভান 

প্রতা: থভাোঃ প্রপ্রিকুয যভান 

প্রপ্রতবা (থাপ্রিাং নাং-2276), ইছাকাঠী,  

ডাকঘয: কাীনৄয, ফপ্রযার-8205 

ফপ্রযার 

1301112 

1113.  জনাফ অনু কুভায ারাদায 

প্রতা: প্রনতী কুভায ারাদায 

301, যপ্রদ প্রবরা, নৄযাড়, থভাাম্মদনৄয, 

ঢাকা-1207 

প্রদযাজনৄয  

1301113 

1114.  ভপ্রনযা প্রফনদত থভফা 

প্রতা: থভফা উিীন আদভদ 

3/প্রজ, ভারপ্রতকা, এভ ই এ, ঢাকা কযান্টনদভন্ট, 

ঢাকা-1206 

টাাংগাইর  

1301114 

1115.  ভভতাজ থফগভ 

প্রতা: থভাক্তায আরী 

মুন্পী াড়া, দযা তালুক, ডাকঘয: বায়াযাট 

উদজরা: কাউপ্রনয়া, থজরা: যাংনৄয-5440  

যাংনৄয 

1301115 

1116.  জনাফ থভাোঃ লুৎপয যভান 

প্রতা: থভাোঃ আপজার থাদন 

গ্রাভ: ধূয, ডাকঘয: নয়াফাড়ী 

উদজরা: প্রফারয়, থজরা: ভাপ্রনকগঞ্জ-1850 

ভাপ্রনকগঞ্জ 

1301116 

1117.  জনাফ প্রযপাত াদভ যাপ্রি 

প্রতা: আব্দুর াদভ 

1519, নফ য জুযাইন, কদভতরী, ঢাকা-1204 

ঢাকা  

1301117 
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1118.  জনাফ াাদাত থাদন জপ্রন 

প্রতা: থভাোঃ নাপ্রছয উপ্রিন 

থাপ্রিাং-96, ফ্ল্যাট-502, ফন্ধন টায়ায, প্রযাজউপ্রিন থযাড, 

থকানাাড়া, থডভযা, ঢাকা-1362 

ঢাকা  

1301118 

1119.  নাভ: জনাফ ইপ্রতয়াক আদভদ ভজুভদায 

প্রতা: মুপ্রজবুর ক ভজুভদায 

195/4, এপ্ররট াউ, সূপী দয উিীন ড়ক, (নাপ্রজয 

থযাড), থপনী দয, থপনী-3900 

থপনী  

1301119 

1120.  জনাফ আবু ফকয প্রছপ্রিক 

প্রতা: আবু তাদয 

110/ক, কি নাং-03, উত্তয মুগদাাড়া, বুজফাগ, 

ঢাকা-1214 

থনায়ািারী 

1301120 

1121.  জনাফ থকৌপ্রক যকায 

প্রতা: অভর কুভায যকায 

গ্রাভ: প্রিভ শুকদদফনৄয,  ডাকঘয: ধুপ্ররয 

াতিীযা দয, াতিীযা-9400 

াতিীযা  

1301121 

1122. তানপ্রজরা তাফাসুভ প্রাংপ্রক 

প্রতা: থভাোঃ আফদুর থভাপ্রত 

152-ই-3, াপ্রন্তনগয ফাজায থযাড, াপ্রন্তনগয ল্টন, ঢাকা-

1217 

প্রফগঞ্জ 

1301122 

1123.  আপানা কপ্রযভ 

প্রতা: আব্দুর কপ্রযভ 

82/2/এ/1, ভাদ্রাা থযাড, উত্তয মাোফাপ্রড়, 

থগিাপ্রযয়া, ঢাকা-1204 

নাযায়নগঞ্জ 

1301123 

1124.  জনাফ থভাোঃ প্রযনের ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ াযাজ প্রভয়া 

116/1, নফ য ব্রাহ্মািী, নযপ্রাংদী যকাপ্রয কদরজ,  

নযপ্রাংদী-1602 

নযপ্রাংদী  

1301124 

1125.  জনাফ মুপ্রপক আদভদ 

প্রতা: থভাোঃ যপ্রভ উিীন 

প্রিভ-12, ীদ কাভার থাদন, ফাাংরাদদ কৃপ্রল 

প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, দয, ভয়ভনপ্রাং-2202 

ভয়ভনপ্রাং 

1301125 

1126.  জনাফ থভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

প্রতা: থভাোঃ নুরুজ্জাভান প্রাাং 

ক-205/2, সুি প্রনরয় (2য় তরা), থফাড য ঘাট,  

প্রিরদিত, ঢাকা-1229 

প্রযাজগঞ্জ 

1301126 

1127.  জনাফ যাজু আদভদ 

প্রতা: থভাোঃ জাদয প্রভয়া 

113/1-এ, ভে াইকাড়া, প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

ঢাকা  

1301127 

1128.  জনাফ থভাোঃ জহুরুর ক 

প্রতা: থভাোঃ প্রজয়ারুর ক 

ফাা/থাপ্রিাং-উত্তয াড়া, গ্রাভ: াঁচদাতা,  

থা: থফায়াপ্ররয়া, উদজরা: করাদযায়া, াতিীযা-9410 

াতিীযা  

1301128 

1129.  প্রফউটি দত্ত 

প্রতা: নৃদন্দ্র চন্দ্র দত্ত 

57, ভদনাযভা বফন, যাভঘাট, দয, কুপ্রভল্লা-3500 

কুপ্রভল্লা  

1301129 

1130.  জনাফ থভাোঃ ইভযান থাদন 

প্রতা: থভাোঃ আবু দাউদ 

গ্রাভ: প্রনপ্রিন্তনৄয,  ডাকঘয: ফন্তনৄয, 

উদজরা: সরকুা, থজরা: প্রঝনাইদ-7320 

প্রঝনাইদ 

1301130 

1131.  জাানাযা আক্তায 

প্রতা: থভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ 

আযাপ উিীন র্ভইয়া ফাড়ী, প্রিভ ভাপ্রছভনৄয, 

ডাকঘয: নাদগয প্রদপ্রঘয াড়, যাভগঞ্জ, রক্ষ্মীনৄয-3712 

রক্ষ্মীনৄয  

1301131 

1132.  থভাোঃ আযানের ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ কত আরী 

গ্রাভ: াদড়য কায়ফা,  ডাকঘয: াঁচ কায়ফা 

উদজরা:  যা, থজরা: মদায-7432 

মদায  

1301132 
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1133.  জনাফ থভাোঃ াপ্রবুর াান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুল্লা আিি 

390/প্রজ, 3য় তরা, য়াদযদর থভাড়, ভধুফাগ ভাঠ 

াপ্রন্তনগয, ঢাকা-1217 

জাভারনৄয  

1301133 

1134.  পপ্রযদা প্রপদযাজ 

প্রতা: প্রপদযাজ আরাভ 

ম্যাদনজায, 29/1 ঠিকানা অযাাট যদভন্ট 

নৄযানা ল্টন, ঢাকা-1000 

থনায়ািারী 

1301134 

1135.  আইপ্রযন সুরতানা 

প্রতা: থভাোঃ জারায আদভদ 

প্রফ-13, াভ প্ররপ্রবাং, 13, আউটায াকুযরায থযাড, 

উত্তয াজাাননৄয, ভপ্রতপ্রঝর, ঢাকা-1217  

কুপ্রভল্লা  

1301135 

1136.  জনাফ থভাাম্মদ আব্দুল্লা আর মুপ্রকত 

প্রতা: থভাাম্মদ নুরুর আরভ 

আই প্রফ এ থাদটর, 140 প্রগ্রন থযাড, থদয-ফাাংরা নগয, 

ঢাকা-1215 

চট্টগ্রাভ 

1301136 

1137.  পাপ্রতভা নূয নাপ্রফরা 

প্রতা: থভাোঃ াভছুপ্রিন িান নাপ্রভ 

ফাপ্রড়-14, থযাড-09, ব্লক-এ, নদফাদয় াউপ্রজাং থাাইটি 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

ঢাকা  

1301137 

1138.  তানজুভ আযা প্রভতুর 

প্রতা: থভাোঃ অদদ আরী 

106/ থযাড: 04, থাি অপ্রপ,  

ঢাকা কযান্টনদভন্ট, ঢাকা-1206 

ঢাকা  

1301138 

1139.  জনাফ থভাোঃ পিরুর ইরাভ রা 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর াই 

কি নাং- 306, যপ্রপক বফন, অভয একুদ র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

কুপ্রভল্লা  

1301139 

1140.  জনাফ থভাোঃ পকরুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দু ারাভ 

697 বুাপ্ররভা, ডাকঘয: থফড়া, থজরা: াফনা-6680 

াফনা  

1301140 

1141.  জনাফ যপ্রপকুর ইরাভ প্রনরয় 

প্রতা: প্রপকুর ইরাভ প্ররটন 

49, ফঙ্গফন্ধু থযাড, ভিরাড়া,  

নাযায়নগঞ্জ দয, নাযায়নগঞ্জ-1400 

নাযায়নগঞ্জ 

1301141 

1142.  জনাফ থভাোঃ আর আপ্রভন 

প্রতা: থভাোঃ ইয়াপ্রছন আরী মৃধা 

থাপ্রিাং-276, গ্রাভ: প্রভজযাগঞ্জ,  

উদজরা: প্রভজযাগঞ্জ, থজরা: টুয়ািারী-8610 

টুয়ািারী 

1301142 

1143.  জনাফ থভাোঃ থযজাউর ইরাভ 

প্রতা: রারপ্রভয়া থফাড়ী 

গ্রাভ: চযগুপ্রফ ফাড়ী, ডাকঘয: সকজুযী ফাজায 

উদজরা: াজাদনৄয, থজরা: প্রযাজগঞ্জ-6773 

প্রযাজগঞ্জ 

1301143 

1144.  জনাফ প্রান্ত প্রফশ্বা 

প্রতা: সুদফাধ যঞ্জন প্রফশ্বা 

সুনীপ্রত (4থ য তরা), 95/প্রড, যভতগঞ্জ থদয়ানজী নৄকুয 

থরইন, গীতাঞ্জপ্রর কদরাপ্রন, যভতগঞ্জ, চট্টগ্রাভ-4000 

চট্টগ্রাভ 

1301144 

1145.  জনাফ থভাোঃ যাদদ থভাাযযপ 

প্রতা: থভাোঃ থকািাছ আরী 

গ্রাভ: িাড়জানী,  ডাকঘয: কাভাযজানী 

উদজরা: গাইফান্ধা দয, থজরা: গাইফান্ধা-5700 

গাইফান্ধা  

1301145 

1146.  ইযাত জাান থজযাপ্রত  

প্রতা: থভাোঃ াদয়দ আরী 

543/1, নফ য কুিা াড়া,  

দয, নীরপাভাযী-5300 

নীরপাভাযী  

1301146 

1147.  জনাফ অনু দা 

প্রতা: অভাদয দা 

গ্রাভ: প্রতাযাভনৄয দাাড়া,  ডাকঘয: নাড়া 

পপ্রযদনৄয  

1301147 



As fit80 
 

িঃ নাং নাম, ক্রতা/স্বামীর নাম ও বতমৃান ঠিকানা ক্রনজ বজলা  থযার নাং 

উদজরা: ভধুিারী, থজরা: পপ্রযদনৄয-7850 

1148.  জনাফ থভাোঃ ভাঈনুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ থভাজাদম্মর ক 

1/11 রাী স্ট্াপ থকায়াট যায, রারফাগ, ঢাকা-1211 

যাংনৄয  

1301148 

1149.  জনাফ থভাোঃ য়াপ্রভ উপ্রিন 

প্রতা: ভপ্রতউয যভান যদায 

অপ্রপা য থকায়াট যায, উদজরা প্রযলদ, প্রভজযানৄয 

ডাকঘয: প্রফজয়নগয, থজরা: ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া-3200 

যীয়তনৄয  

1301149 

1150.  জনাফ রুফাইয়া গুরান আযা 

প্রতা: থযজাউর কপ্রযভ 

থদারনচাঁা (6/প্রফ), থফজা আফাপ্রক কভদিক্স 

িট নাং-1-3, থযাড -3/প্রফ, থক্টয-15/এইচ, উত্তযা, ঢাকা-

1230 

কুপ্রিয়া  

1301150 

1151.  জনাফ এই এভ প্রজাদ 

প্রতা: থভাোঃ ইপ্ররয়াছ 

ইপ্রঞ্জপ্রনয়ায প্রবরা, যভজান আরী থরইন, আব্দুর রপ্রতপ াট, 

ফাকপ্ররয়া থানা, চট্টগ্রাভ-4000 

কক্সফাজায  

1301151 

1152.  জনাফ ইভযান থাদন 

প্রতা: একািায ভারী 

406/এ ারাভ ফযকত র, জাাঙ্গীযনগয প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, 

াবায, ঢাকা-1342 

যাজফাপ্রড় 

1301152 

1153.  জনাফ মুাম্মদ প্রযয়াদ আিতায প্রযভন 

প্রতা: মুাম্মদ জাযপ্রজ আদভদ 

ফ্ল্যাট-প্রফ/5, স্বপ্নছায়া, 1814, াাবুপ্রিন থভাড়,  

থাস্ট্ অপ্রপ গপ্রর, উত্তয ফাড্ডা, ঢাকা-1212 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1301153 

1154.  জনাফ থভাোঃ থভদদী াান 

প্রতা: থভাোঃ এভদাদুর ক 

কি নাং- 112, পজলুর ক মুপ্ররভ র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

নযপ্রাংদী  

1301154 

1155.  জনাফ সয়দ নজরুর ইরাভ 

প্রতা: সয়দ আবুর কারাভ 

অপ্রপা য থকায়াট যায, াট গদফলণা উদকন্দ্র,  

ভপ্রনযাভনৄয, মদায-7440 

প্রদনাজনৄয  

1301155 

1156.  জনাফ থভাাম্মদ আাদুজ্জাভান 

প্রমদে- থভাোঃ আকফয থাদন 

কাযী প্রাফযিণ কভ যকতযা, থজান াপ্রব যদ কভদিক্স, 

কণ যনেরী ইপ্রদজড, উত্তয দতঙ্গা, চট্টগ্রাভ-4204 

চট্টগ্রাভ 

1301156 

1157.  জনাফ থভাোঃ রুদফর 

প্রতা: থভাোঃ মুনছুয থফাযী 

রুভ নাং-503, ফযকত বফন, অভয একুদ র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ভাদাযীনৄয  

1301157 

1158.  জনাফ থভাোঃ নাপ্রজভ উিীন 

প্রতা: থভাোঃ আরতাপ থাদন 

অভয একুদ র, (ীদ যপ্রপক বফন-409) 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ঞ্চগড় 

1301158 

1159.  জনাফ থভাোঃ াপ্রফবুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ আবুর াদভ 

325, ভাস্ট্াযদা সূম যদন র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

চাঁদনৄয  

1301159 

1160.  জনাফ আব্দুল্লা আর থনাভান 

প্রতা: থভাোঃ প্রদুর ইরাভ 

50, ভতৄযডাঙ্গা, ডাকঘয: নৄযা 

উদজরা: থফায়াপ্ররয়া, থজরা: যাজাী -6203 

প্রযাজগঞ্জ 

1301160 

1161.  জনাফ মুাম্মদ যা’দ প্রপ্রিকী 

প্রতা: ভযহুভ এ প্রজ এভ আবু ফকয প্রপ্রিক 

ঠনঠপ্রনয়া ভাদযাা স্ট্াপ থকায়াট যায, ফাা নাং-07,  

ফগুড়া দয, ফগুড়া-5800 

ফগুড়া  

1301161 
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1162.  জনাফ থভাোঃ থাানুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ াপ্রপজুয যভান 

225/1-ঘ, আভতরী ফাজায, দপ্রিণ প্রদযযফাগ, 

প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

ফাহ্মনফাপ্রড়য়া  

1301162 

1163.  জনাফ থভাোঃ লুৎনের ক যাগ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ভাদরক 

কদরজ থাদস্ট্র থযাড, থানা াড়া, গাইফান্ধা-5700 

গাইফান্ধা  

1301163 

1164.  জনাফ থভাোঃ যাপ্রকবুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ যপ্রফউর ইরাভ 

73 প্রজ/2, াইকাড়া, আদভদনগয, প্রভযনৄয-1, 

ঢাকা-1216 

াফনা  

1301164 

1165.  জনাফ থভাোঃ তানপ্রজরা িাতুন 

প্রতা: থক এভ লুৎপয যভান 

ফাঘভাযা, গ্রাভ: আাংগারু,  ডাকঘয: নাইমুড়ী, 

উদজরা: উল্লাাড়া, থজরা: প্রযাজগঞ্জ-6721 

প্রযাজগঞ্জ 

1301165 

1166.  ভাপরুা সুরতানা 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রতয়ায যভান 

বফন: টাই-এ, ফ্ল্যাট নাং-07, উত্তযা ইপ্রদজড আফাপ্রক 

এরাকা, থা: কাজীযাট, নীরপাভাযী দয, নীরপাভাযী-

5300 

ফগুড়া 

1301166 

1167.  থভাোঃ প্রজবুয যভান 

প্রতা: মৃত আপ্রতয়ায যভান 

গ্রাভ: ভাজড়া,  ডাকঘয: ভাজড়া 

উদজরা: কাপ্রয়ানী, থজরা: থগাারগঞ্জ-8130 

থগাারগঞ্জ 

1301167 

1168.  াযপ্রভন আক্তায  

প্রতা: প্রযাজ উপ্রিন 

থাপ্রিাং নাং-05, নফাইর কারীগঞ্জ থযাড, নয়ানী াড়া, 

গাজীনৄয প্রটি কদ যাদযন, গাজীনৄয-1721 

গাজীনৄয  

1301168 

1169.  জনাফ অনাপ্রভকা ইরাভ প্রপ্রয়ভ 

প্রতা: থভাোঃ নূরুর ইরাভ সুজন 

ছায়াপ্রফথী-2 (তন্য়), 2-থয়ায থযাড,  

াপ্রন্তনগয, ঢাকা-1217 

ঞ্চগড় 

1301169 

1170.  থভাছা: িিকায প্রভরা াযবীন 

প্রতা: িিকায থভাকাযযভ আরী 

ফাা: 54-55ক (এবাদযস্ট্ এযাজাক্স), ফ্ল্যাট নাং-প্রড-7, আয 

থক প্রভন থযাড, থগাীফাগ, ঢাকা-1203 

নড়াইর  

1301170 

1171.  জনাফ থভাোঃ আভান উল্যা 

প্রমদে: থভাোঃ অপ্রজ উল্যা 

গ্রাভ: ভেভ াড়া,  ডাকঘয: ফািযফন দয 

উদজরা+থজরা: ফািযফন-4600 

ফািযফন  

1301171 

1172.  জনাফ থভাাম্মদ ািায়াত উল্লা 

প্রতা: থভাোঃ যভত উল্লা 

2নাং প্রচাপ্রতয়ায প্রফপ্রিাং, 164/প্রফ দাদযাগাাট থযাড, 

ডফরমুপ্রযাং, চট্টগ্রাভ-4000 

রক্ষ্মীনৄয  

1301172 

1173.  জনাফ থভাোঃ নজরুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ াভছুর ক 

প্রিভ গাঁ, থডভযা ফাজায, রুগঞ্জ, নাযায়নগঞ্জ-1360 

নাযায়নগঞ্জ 

1301173 

1174.  জনাফ থভাোঃ ভয যীপ প্রপাত 

প্রমদে: থভাোঃ ভয যীপ প্রপাত 

রুভ নাং-151, জহুরুর ক র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-

1000 

কুপ্রভল্লা  

1301174 

1175.  জয়শ্রী ভজুভদায 

প্রতা: মৃত দন্তাল ভজুভদায 

দন্তাল ভজুভদাযফাড়ী, নাথ াড়া, উত্তয কাট্টারী,  

থানা: আকফযা, চট্টগ্রাভ-4217 

চট্টগ্রাভ 

1301175 
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1176.  জনাফ থভাোঃ নুরুর হুদা 

প্রতা: থভাোঃ ইপ্ররয়াছ প্রভয়া 

কি নাং-213, ভাস্ট্াযদা সূম যদন র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া 

1301176 

1177.  জনাফ থভাোঃ াপ্রজদ আর যাপ্রপ 

প্রতা: থভাোঃ আোঃ যপ্রভ প্রভয়া 

রুভ নাং-154, জহুরুর ক র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, 

ঢাকা-1000 

টাাংগাইর  

1301177 

1178.  জনাফ আব্দুল্লা আর ভামুন 

প্রতা: আবুর ানাত থভাোঃ আরভগীয 

গ্রাভ: শুবিাই (যকায ফাড়ী),  ডাকঘয: রাউঘাই, 

উদজরা: নফ যধরা, থজরা: থনেদকানা-2411 

থনেদকানা  

1301178 

1179.  জনাফ থভাোঃ জাপ্রকয থাদন 

প্রতা: াপ্রপউল্লা 

33/3, ভাপ্রনকনগয (4থ য তরা), কুপ্রভ যল্লা প্রট্ট, মুগদা, 

ঢাকা-1203 

থপনী 

1301179 

1180.  জনাফ থভাোঃ প্রভজানুয যভান তুপ্রন 

প্রতা: থভাোঃ প্রযাজ উপ্রিন 

গ্রাভ: আতযদতাা, ডাকঘয: গপ্রচাটা, 

উদজরা: কটিয়াদী, থজরা: প্রকদাযগঞ্জ-2331 

প্রকদাযগঞ্জ 

1301180 

1181.  জনাফ ইযাত জাান এপ্রভ 

প্রতা: আবু নাদয়ভ 

96/5, (4থ য তরা), নাপ্রজমুপ্রিন থযাড, নফাফ ফাপ্রগচা, 

চকফাজায, ঢাকা-1211 

কক্সফাজায 

1301181 

1182.  জনাফ আতাউল্লা 

প্রতা: আব্দুর থভাতাপ্ররফ 

রুভ-4008, প্রফজয় একাত্তয র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া  

1301182 

1183.  প্রভপ্রভ 

প্রমদে: থভাোঃ থযজাউর ক 

প্রাপ্রনক কভ যকতযা, থফাভপ্রযক প্রফভান প্রযফন  ম যটন 

ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ প্রচফারয়, ঢাকা 

কুপ্রিয়া  

1301183 

1184.  জনাফ থভাোঃ থভদদী াান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দু াভাদ া 

গ্রাভ: দপ্রিন াজুপ্রড়য়া,  ডাকঘয: যাভযাভা 

উদজরা: ফাগভাযা, থজরা: যাজাী-6251 

যাজাী  

1301184 

1185.  জনাফ থভাোঃ াপ্রদকুয যভান 

প্রতা: মৃত াজাান থি 

রুভ নাং-1017, াজী মুম্মদ মুীন র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

যাজাী  

1301185 

1186.  জনাফ থভাোঃ জাপ্রদ থাদন  

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর রপ্রতপ ভাতুিয 

গ্রাভ: ফাদয ভাদ্রা,  ডাকঘয: ভাদ্রা 

উদজরা: ভাদাযীনৄয, থজরা: ভাদাযীনৄয-7900 

ভাদাযীনৄয  

1301186 

1187.  পাদতভা ভান্নান প্রভপ্রর 

প্রতা: আফদুর ভান্নান 

223/2, থযাড-1, ফনপ্রফথী আফাপ্রক এরাকা 

 আজভনৄয, দপ্রিণিান, ঢাকা-1230 

রক্ষ্মীনৄয  

1301187 

1188.  জনাফ ইজাজুর ক 

প্রতা: থভাোঃ ইযাইর প্রভয়া 

রুভ নাং-319, কপ্রফ জীভ উিীন র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়,  ঢাকা-1000 

প্রকদাযগঞ্জ 

1301188 

1189.  জনাফ অর থভাাম্মদ অপ্ররব 

প্রতা: থভাোঃ িরুয যভান 

গ্রাভ: ারভাযা, ডাকঘয: নারুয়া 

উদজরা: ফাপ্ররয়াকাপ্রি, থজরা: যাজফাড়ী-7730 

যাজফাড়ী 

1301189 
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1190.  জনাফ ঞ্জীফ যকায 

প্রতা: প্রাদন চন্দ্র যকায 

গ্রাভ: থভাননৄয, ডাকঘয: চুচুূঁয়া 

উদজরা+ থজরা: থনেদকানা-2400 

থনেদকানা  

1301190 

1191.  জনাফ এইচ এভ আপ্রতকুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ থগারাভ ছদযায়ায থভাল্লা 

রুভ নাং-643, াজী মুম্মদ মুীন র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

প্রঝনাইদ  

1301191 

1192.  জনাফ প্রভঠুন চক্রফতী 

প্রতা: অপ্রজত চক্রফতী 

কাদভ ম্যানান 1, ফাপ্রড় নাং-483, থযাড নাং-2, যদায 

ফাাদুয নগয, খুরী, চট্টগ্রাভ-4202 

চট্টগ্রাভ 

1301192 

1193.  জনাফ জপ্রন চাকভা 

প্রতা: কল্পদরাচন চাকভা 

গ্রাভ: ভধুনৄয, ানিাইয়াাড়া ড়ক,  িাগড়াছপ্রড় দয 

থজরা: িাগড়াছপ্রড়-4400 

িাগড়াছপ্রড় 

1301193 

1194.  জনাফ থভাোঃ তাভজীদুয যভান তন্য় 

প্রতা: থভাোঃ ভাবুবুয যভান 

ফ্ল্যাট নাং-1/401, ফাপ্রড়-106, থন্ট্রার থযাড,  

াপ্রতযনৄর, ঢাকা-1205 

থগাারগঞ্জ 

1301194 

1195.  জনাফ থভাোঃ আরাভ থাদন 

প্রতা: থভাোঃ আফদু ারাভ থভাল্লা 

সকত বফন (5ভ তরা), 113 নসু ভালুভ থরইন, 

নফ য ভাদাযফাড়ী, দযঘাট, চট্টগ্রাভ-4000 

চট্টগ্রাভ 

1301195 

1196.  জনাফ কাজী যাপাত াপ্রযয়ায 

প্রতা: কাজী পায়জুয যভান 

প্রড-33, জাাঙ্গীযনগয প্রফশ্বপ্রফদ্যারয় 

 াবায, ঢাকা-1342 

প্রদরট 

1301196 

1197.  জনাফ থভাোঃ নুরুউপ্রিন 

প্রতা: ভামুন অয যীদ 

ফ্ল্যাট-5এ, ফাপ্রড়-16, থযাড-10, থভাাম্মদীয়া াউপ্রজাং 

থাাইটি, থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

গাজীনৄয  

1301197 

1198.  জনাফ থৌযব ধয 

প্রমদে: প্রদার কাপ্রন্ত থদ,  

থভঘনা ডায়াগনপ্রিক থন্টায, 29/20 আিযপ্রকল্লা সুায 

ভাদকযট (2য় তরা), ফকীয াট, চট্টগ্রাভ-4000 

চট্টগ্রাভ 

1301198 

1199.  জনাফ থভাোঃ ভামুদুর ক 

প্রতা: থভাোঃ নূরুর ক 

ফাা নাং- 59, ীদ রপ্রতপ থযাড, থরন-1,  

আদকানা, দপ্রিণিান, ঢাকা-1230 

চাঁদনৄয  

1301199 

1200.  জনাফ পারুক াান পারুকী 

প্রতা: মৃত আফদুর ভান্নান প্রভয়া 

ফাড়ী-11, থযাড-01, প্রনদকতন, গুরান-1, ঢাকা-1212 

পপ্রযদনৄয  

1301200 

1201.  াম্মী আক্তায থাভা 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুয যভান 

গ্রাভ: থফতার,  ডাকঘয: থফতার 

উদজরা: কাটিয়াদী, থজরা: প্রকদাযগঞ্জ-2330 

প্রকদাযগঞ্জ 

1301201 

1202.  জনাফ থভাোঃ ভামারুর ইরাভ 

প্রতা: থগারাভ পারুক 

ফাা: তূম য কদটজ, গুরান াড়া,  

ডাকঘয: চুয়াডাঙ্গা, থজরা: চুয়াডাঙ্গা-7200 

চুয়াডাঙ্গা 

1301202 

1203.  ভপ্রনযা আক্তায 

প্রতা: আব্দুল্লা আর ভামুন 

প্র-2, ফ্ল্যাট নাং-8, প্রইপ্রদজড আফাপ্রক 

চট্টগ্রাভ ইপ্রদজদড, চট্টগ্রাভ-4223 

াফনা  

1301203 

1204.  জনাফ উফাইদুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ প্রভজানুয যভান 

ফাপ্রড় নাং-126, ফ্ল্যাট নাং-5প্রফ, থি াদফ ফাজায, 

প্রঝনাইদ 

1301204 



As fit84 
 

িঃ নাং নাম, ক্রতা/স্বামীর নাম ও বতমৃান ঠিকানা ক্রনজ বজলা  থযার নাং 

রারফাগ, ঢাকা-1211 

1205.  জনাফ আাম্মদ মুা 

প্রতা: আোঃ যীদ যকায 

তাজনৄয, প্রজযাদফা, াবায, ঢাকা-1341 

ঢাকা  

1301205 

1206.  জনাফ থভাোঃ রুহুর আভীন 

প্রতা: থভাোঃ যপ্রপকুর ইরাভ 

রুভ-208/প্রফ, ব্যাদচরয স্ট্াপ থকায়াট যায 

াদজযন্ট জহুরুয ক র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ফযগুনা  

1301206 

1207.  জনাফ য়াপ্রর উল্যা 

প্রতা: আক্কাছ আরী ফকাউর 

37/1/এ যজনী থচৌধুযী থযাড, থগিাপ্রযয়া, ঢাকা-1204 

যীয়তনৄয  

1301207 

1208.  প্রনাত থজযীন 

প্রতা: থভাোঃ জীভ উিীন 

1079 জাপ্রকয থাদন থযাড, হুযফাগ য প্রফপ্রিাং, 

খুরী, চট্টগ্রাভ-4225 

চট্টগ্রাভ 

1301208 

1209.  জনাফ াদকয আদভদ 

প্রতা: ভপ্রজফয যভান 

গ্রাভ: গাাংগাইয,  ডাকঘয: গাাংগাইয ফাজায 

উদজরা: ভধুনৄয, থজরা: টাাংগাইর-1996 

টাাংগাইর  

1301209 

1210.  জনাফ তভার প্রভে জয়া 

প্রতা: যািার প্রভে 

ফ্ল্যাট নাং-05, যাদদ ভপ্রঞ্জর, থগারপ্রদঘীয াড়,  

কক্সফাজায দয, কক্সফাজায-4700 

কক্সফাজায 

1301210 

1211.  জনাফ থগারাভ প্রকফপ্রযয়া 

প্রতা: থভাোঃ াপ্রফফ উল্লা 

ইউনূ ম্যানন (ফ্ল্যাট-প্রফ/6), ফাড়ী-4, থযাড-9, প্ররপ্রবউ 

আ/এ, ফাইজী থফাস্তাভী, চট্টগ্রাভ-4211 

থনায়ািারী 

1301211 

1212. জনাফ থভাোঃ যাপ্রকফ াান 

প্রতা: থভাোঃ ইভান আরী 

35/02, প্রিভ র্ভঞানৄয,  

র্ভঞানৄয, টাাংগাইর-1960 

টাাংগাইর  

1301212 

1213.  জনাফ থভাোঃ ভপ্রউপ্রিন থিাকন 

প্রতা: নুরুর কাদদয 

নেটফরায ভপ্রনয প্রকদাদযয ফাপ্রড় (রুভ নাং-201) 

করাফগান, উদজরা: আশুগঞ্জ, থজরা: ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া-3402 

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া 

1301213 

1214.  জনাফ আপ্রফদুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ াভছুর আকফয 

6/9, থযাড-03, থভাাম্মদনৄয, থদিযদটক, 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

কুপ্রভল্লা  

1301214 

1215.  জনাফ থভাোঃ প্রাফ থাদন িিকায 

প্রতা: থভাোঃ আরভগীয থাদন থিািকায  

ফাা নাং-4, থযাড নাং-12, 2য় তরা, রুনগয আ/এ 

প্রভযনৄয-2, ঢাকা-1216 

াফনা  

1301215 

1216.  জনাফ থৌযব দা 

প্রতা: দন্তাল কুভায দা 

16/2 জপ্রভয মুন্পী থরন 

ভয়ভনপ্রাং দয, ভয়ভনপ্রাং-2200 

ভয়ভনপ্রাং  

1301216 

1217.  দুরারী  ভজুভদায 

প্রতা: ব্রজফাী ভজুভদায 

রুভ নাং-622 (6ষ্ঠ তরা), বফন নাং-4, আইন, প্রফচায  

াংদ প্রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ প্রচফারয়, ঢাকা-1000 

থগাারগঞ্জ 

1301217 

1218.  জনাফ থভাাম্মদ প্রপকুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রতউয যভান 

75/এ/2 ইপ্রিযা থযাড, থতজগাঁ, ঢাকা-121 

ঢাকা  

1301218 

1219.  থাপ্রনয়া আক্তায 

প্রতা: নাজমুর ক র্ভঞা 

গ্রাভ: কলুভা, ডাকঘয : জায়ায,  

প্রকদাযগঞ্জ 

1301219 
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উদজরা: তাড়াইর, থজরা- প্রকদাযগঞ্জ-2316 

1220.  জনাফ থভাোঃ থাানুয যভান  

প্রতা: থভাোঃ থযজাউর কপ্রযভ 

কি নাং-29, থযাড: 1/2, ভাঝাড়া, ডাকঘয: যাদভশ্বয নৄয, 

উদজরা: গাফতপ্রর, থজরা: ফগুড়া-5800 

ফগুড়া  

1301220 

1221. জনাফ প্রদভর যাপান 

প্রতা: থভাোঃ প্রভাদয়ত থাদন 

341/5, ব্যাাংক াড়া, প্ররচুফাগান, ডাকঘয: থগাারগঞ্জ 

উদজরা+থজরা: থগাারগঞ্জ-8100 

থগাারগঞ্জ 

1301221 

1222.  জনাফ প্ররটন প্রফশ্বা 

প্রতা: অপ্রনর প্রফশ্বা 

গ্রাভ: কাপ্ররয়া (যাজফাংীাড়া),ডাকঘয: ভদনাযনৄয 

উদজরা: ভপ্রনযাভনৄয, থজরা: মদায-7440 

মদায  

1301222 

1223.  রাফনী যকায 

প্রতা: যদভন্দ্রনাথ যকায 

কি নাং-510, অনা য বফন, াভসুন নাায র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

গাইফান্ধা  

1301223 

1224.  জনাফ থভাোঃ াপ্রভদুর ইরাভ 

প্রতা: মৃত আব্দুর াই 

ফাা নাং-38, টি এি টি াড়া, ডাকঘয: আপ্রদতভাযী,  

থজরা: রারভপ্রনযাট-5510 

রারভপ্রনযাট 

1301224 

1225.  আপানা তাযানুভ ক 

প্রতা: তাপ্রভনুর ক 

প্রভনা ভপ্রঞ্জর, ফাা নাং-164, বুজ াড়া 

উদজরা+থজরা: নীরপাভাযী-5300 

নীরপাভাযী  

1301225 

1226.  জনাফ আবুর কারাভ আজাদ 

প্রতা: কাঞ্চন প্রভয়া 

সূম যদন র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয় 

ঢাকা-1000 

থনেদকানা  

1301226 

1227.  জনাফ ভামুদ আনপ্রজয  

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর য়াদুদ 

ফাা-36/6/2, াজী আরী থাদন থযাড, ফাইদটকী, 

প্রভযনৄয, কাপরুর, ঢাকা-1216 

থযনৄয  

1301227 

1228.  জনাফ আাদ থভাোঃ থভাদন যকায 

প্রতা: থভাোঃ নাপ্রজভ উপ্রিন যকায 

8 প্রফ, এইচ-90, াদতভফাগ, নফ য যাদয়য ফাজায, ধানভপ্রি, 

ঢাকা-1209 

নীরপাভাযী  

1301228 

1229.  আা যানী যায় 

প্রতা: প্রবু যাভ যায় 

15 নাং, তুযাগ বফন, প্রফপ্রএ স্ট্াপ থকায়াট যায, নীরদিত, 

প্রনউভাদকযট, ঢাকা-1205 

গাইফান্ধা  

1301229 

1230.  জনাফ থভাোঃ আপ্রকুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ আজাদুর ইরাভ 

গ্রাভ: টিযাড়া, ডাকঘয: নাযচী, 

উদজরা: প্রযয়াকািী, থজরা: ফগুড়া-5830 

ফগুড়া  

1301230 

1231.  জনাফ এনামুর ক 

প্রমদে: থরাকভান থাদন (ব্যপ্রক্তগত কভ যকতযা), 

বফন নাং-4, কি নাং-736, আইন, প্রফচায  াংদ প্রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ প্রচফারয়, ঢাকা-1000 

যীয়তনৄয  

1301231 

1232.  জনাফ কাভরুর াান 

প্রতা: এ আয এভ াভছুজ্জাভান 

137, ভারানা বাানী র, জাাঙ্গীযনগয প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, 

াবায, ঢাকা-1342 

ভয়ভনপ্রাং  

1301232 

1233.  জনাফ থভাাম্মদ থজাফাদয়য 

প্রতা: আফদুর কাদদয  

গ্রাভ: াপ্রঙ্গশ্বয,   ডাকঘয: প্রঙ্গশ্বয 

উদজরা: থচৌিগ্রাভ, থজরা: কুপ্রভল্লা-3583 

কুপ্রভল্লা 

1301233 



As fit86 
 

িঃ নাং নাম, ক্রতা/স্বামীর নাম ও বতমৃান ঠিকানা ক্রনজ বজলা  থযার নাং 

1234.  জনাফ প্রভজানুয যভান 

প্রতা: আদনায়ায থাদন 

কপ্রফ সুকান্ত থযাড, গ্রাভ: যতার, ডাকঘয: প্রপ্রকয ফাজায 

উদজরা: থকাটারীাড়া, থজরা: থগাারগঞ্জ-8110 

থগাারগঞ্জ 

1301234 

1235.  জনাফ ঞ্জয় থঘাল 

প্রতা: মৃত স্বন  কুভায থঘাল 

গ্রাভ: থদউরদবাগ,   ডাকঘয: শ্রীনগয 

উদজরা: শ্রীনগয, থজরা: মুপ্রন্পগঞ্জ-1550 

মুপ্রন্পগঞ্জ 

1301235 

1236.  জনাফ থভাোঃ থপ্ররভ থযজা ফাপ্পী 

প্রতা: ডা. ভপ্রভনুয যভান 

কি নাং-49, প্ররমুল্লা মুপ্ররভ র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

কুপ্রিয়া  

1301236 

1237.  জনাফ থভাোঃ যাদদ িান 

প্রতা: থভাোঃ যায়ান আরী 

উত্তয কয়া, কাজী াড়া, উদজরা: কুভাযিারী 

থজরা: কুপ্রিয়া-7010 

কুপ্রিয়া  

1301237 

1238.  জনাফ আব্দুয যভান  

প্রতা: আপতাফ উিীন 

রুভ নাং-117, ভাস্ট্ায’দা সূম যদন র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000  

ঢাকা  

1301238 

1239.  াপ্রফনা ইয়াভীন নীা 

প্রতা: থভাোঃ আব্দু ছারাভ 

এপ 1/7 আফাপ্রক এরাকা, প্রফপ্রএপ,  

গাজীনৄয থনাপ্রনফা, দয, গাজীনৄয-1703 

ভাপ্রনকগঞ্জ 

1301239 

1240.  জনাফ এ এ এভ যায়ান কপ্রফয 

প্রতা: থভাোঃ জদয়ন উিীন 

গ্রাভ: চন্দুযা,    ডাকঘয: ড়ননৄয 

উদজরা: াাায,  থজরা: নগাঁ-6560 

নগাঁ 

1301240 

1241.  জনাফ থভাোঃ থভদদী াান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর আপ্রজজ 

ফ্ল্যাট: 8/প্রফ, ফাা নাং- এইচ: 90, াদতভফাভ থযাড,  

স্ট্াপ থকায়াট যায থভাড়, ধানভপ্রি-15, ঢাকা  

নাদটায  

1301241 

1242.  জনাফ থভাোঃ থগারাভ াদযায়ায 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর ভান্নান 

প্রড-4/2, ভাদ্রাা থযাড, ইরাভনৄয,  

ধাভযাই,  ঢাকা-1350 

ভাপ্রনকগঞ্জ 

1301242 

1243.  জনাফ আর ভামুদ আজভ ইকফার 

প্রতা: আবু াান ইকফার 

ফাা নাং-06, ড়ক-5/গ, শু াাতার াড়া,  

ভদনৄয, প্রঝনাইদ-7340 

প্রঝনাইদ 

1301243 

1244.  জনাফ প্রপাত ই আনজুভ  

প্রতা: থভাোঃ পজদর য়াদদ থিািকায 

58/ছ প্রিভ যাজাযফাজায, 

থতজগাঁ (টিএ), ঢাকা-1215 

ঢাকা  

1301244 

1245.  জনাফ থভাোঃ ইভযান উয যপ্রদ 

প্রতা: থভাোঃ ারুন অয যপ্রদ 

থাপ্রিাং-90/86, অক্সদপাড য প্রভন থযাড,  

ফপ্রযার দয, ফপ্রযার-8200 

ফযগুনা   

1301245 

1246.  জনাফ থভাোঃ আবু নাদয আদম্মদ 

প্রতা: থভাোঃ আব্দু ছারাভ 

334 প্রিভ থকাভযনই (কুযাযফাতা) 

উদজরা: গাইফান্ধা দয, থজরা: গাইফান্ধা-5700 

গাইফান্ধা  

1301246 

1247. জনাফ যাদদ ভামুদ 

প্রতা: থভাোঃ াজাান আরী 

কি নাং-210, পজলুর ক মুপ্ররভ র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

কুপ্রিয়া  

1301247 
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1248.  সয়দা ভনপ্রজর আক্তায  

প্রতা: সয়দ াজ্জাদ থাদন 

প্র-1, 2/এ ফন যারী এাট যদভন্ট, দারুারাভ,  

দপ্রিণ কল্যাণনৄয, ঢাকা 

নড়াইর  

1301248 

1249.  জনাফ থভাোঃ আব্দুয যভান 

প্রতা: মৃত আকফয আরী 

গ্রাভ: থগানা,   ডাকঘয: থগানা 

উদজরা: যানীনগয, থজরা: নগাঁ-6590 

নগাঁ 

1301249 

1250.  জনাফ থভাোঃ থভজফা উপ্রিন িান 

প্রতা: থভাোঃ প্রপদযাজ আম্মদ িান 

ই-51, থদয ফাাংরা নগয যকাপ্রয কদরাপ্রন, 

আগাযগাঁ, ঢাকা-1207 

ঝারকাঠি 

1301250 

1251.  জনাফ থভাোঃ থভাাযপ থাদন 

প্রতা: থভাোঃ থভাকদদ আরী 

তযপ যাজাঘাট,  ডাকঘয: যাজনেরফাড়ীয়া 

াবায, ঢাকা-1347 

ঢাকা  

1301251 

1252.  জনাফ াইপ যাপ্রফ থভাোঃ মুাপ্রদ প্রফল্লা 

প্রতা: থভাোঃ া থনয়াজ 

88/থজ, আপ্রজভনৄয যকাপ্রয কদরানী,  

আপ্রজভনৄয, ঢাকা-1205 

প্রদরট  

1301252 

1253.  জনাফ থভাাম্মদ যাদদুর ক 

প্রতা: থভাাম্মদ আঞ্ছায আরী 

গ্রাভ: ফাপ্রনয়া াড়া,  ডাকঘয: থদপ্রফৈায 

উদজরা: থদপ্রফৈায, থজরা: কুপ্রভল্লা-3530 

কুপ্রভল্লা  

1301253 

1254.  জনাফ থভাোঃ কাভরুজ্জাভান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ 

গ্রাভ: ইরাভ নগয,   ডাকঘয: ঠাকুযগাঁ থযাড 

উদজরা: ঠাকুযগাঁ দয,  থজরা: ঠাকুযগাঁ-5101 

ঠাকুযগাঁ  

1301254 

1255.  জনাফ থভাোঃ জুফযান 

প্রতা: থভাোঃ ভাযপত আরী 

ফাা#প্রড-66, থযাড# 5/2, দপ্রিণ ফনশ্রী, 

প্রিরগাঁ, ঢাকা-1219 

চাঁদনৄয  

1301255 

1256.  জনাফ থভাোঃ পজদর যাপ্রি 

প্রতা: থভাোঃ আরার উপ্রিন 

39 নাং াটুয়াটুরী, ঢাকা দয, ঢাকা-1100 

ঢাকা  

1301256 

1257.  জনাফ এন এভ আপ্রনেয যভান  

প্রতা: থভাোঃ নাপ্রযউপ্রিন  

রুভ নাং-509, কপ্রফ জীভ উিীন র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

প্রকদাযগঞ্জ 

1301257 

1258.  জনাফ থভাোঃ াপ্রভউর আরভ 

প্রতা: থভাোঃ আনছায আরী 

গ্রাভ: থভািদরনৄয, জয়ায,  ডাকঘয: ফাজনাায 

উদজরা: প্রফযর,  থজরা: প্রদনাজনৄয-5210 

প্রদনাজনৄয   

1301258 

1259.  জনাফ থভাোঃ তপ্রযকুর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ ইউনুছ আরী ারাদায 

448/03, নরবুপ্রনয়া, উদজরা: যনদিারা 

থজরা: ফাদগযাট-9330 

ফাদগযাট  

1301259 

1260.  জনাফ প্রফকা চন্দ্র ফভ যন 

প্রতা: মদজ্ঞশ্বয ফভ যন 

416, জগন্নাথ র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, 

ঢাকা-1000 

রারভপ্রনযাট  

1301260 

1261.  জনাফ পাানা ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ যপ্রপকুর ইরাভ 

537/6/প্রফ, উত্তয ভাটিকাটা, ঢাকা কযান্টনদভন্ট 

ঢাকা-1206 

জাভারনৄয  

1301261 

1262.  জনাফ জাদফয ইকফার 

প্রতা: মৃত আব্দুর াফ 

গ্রাভ: চাঁদনৄয,   ডাকঘয: আাম্মদনগয 

কুপ্রভল্লা  

1301262 
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উদজরা: কুপ্রভল্লা দয দপ্রিন,  থজরা: কুপ্রভল্লা-3500 

1263.  তাপ্রনয়া ইরাভ 

প্রতা: টি এভ তাপ্রযকুর ইরাভ 

থভন্ত, 20/5, ফ্ল্যাট-প্রফপ্র-5, থভাাম্মপ্রদয়া াউপ্রজাং, 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

ফগুড়া  

1301263 

1264.  জনাফ থভাোঃ ইভাইর থাদন 

প্রতা: থভাোঃ টুলু 

গ্রাভ: নয়াপ্রদয়াড়ী (প্রযদটারা), ডাকঘয: নয়াপ্রদয়াড়ী 

উদজরা: থগাভস্তানৄয,  থজরা: চাঁাইনফাফগঞ্জ-6321 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1301264 

1265.  জনাফ জাপ্রদুর ইরাভ ান 

প্রতা: নজরুর ইরাভ 

58/এ, জাদদা প্রবরা, মুপ্রন্পাড়া,  

প্রদরট দয, প্রদরট-3100 

সুনাভগঞ্জ 

1301265 

1266.  জনাফ থভাোঃ াদফয াান 

প্রতা: থভাোঃ আপ্রজজুর ক 

কি নাং-412, স্যায এএপ যভান র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

থযনৄয  

1301266 

1267.  পাপ্রযা আপদযাজ 

প্রতা: থভাোঃ জপ্রভ উপ্রিন 

নুরুর হুদা প্রভয়া ফাড়ী, রক্ষ্মীনৄয, 

থনায়ািারী দয, থনায়ািারী-3802 

থনায়ািারী  

1301267 

1268.  থভাাোঃ ারভা আক্তায  

প্রতা: আব্দুর ফাদযক  

ধনুাজীয ফাপ্রড়, গ্রাভ: কুটুম্বনৄয,  ডাকঘয: াাযাড়  

উদজরা: চাপ্রিনা,  থজরা: কুপ্রভল্লা-3511 

কুপ্রভল্লা  

1301268 

1269.  জনাফ প্রফকা চন্দ্র যায় 

প্রতা: প্রযয চন্দ্র যায় 

গ্রাভ: আঠায াইকা,  ডাকঘয: ভিরাট 

উদজরা: উপ্ররনৄয, থজরা: কুপ্রড়গ্রাভ-5620 

কুপ্রড়গ্রাভ 

1301269 

1270.  জনাফ আপ্রকফ জাদফদ  

প্রতা: আজাায থাদন 

263, (1ভ, তরা), উত্তয থগাড়ান (প্রাী ফাগ 4 তরা গপ্রর), 

প্রিরগাঁ, ঢাকা-1219 

ঢাকা  

1301270 

1271.  তাপ্রনয়া সুরতানা 

প্রতা: থতৌপ্রদুর ইরাভ 

গ্রাভ: প্রনরপ্রিয়া উত্তযাড়া,  ডাকঘয: জয়গঞ্জ ফাজায 

উদজরা: ফকীগঞ্জ,  থজরা: জাভারনৄয-2140 

জাভারনৄয  

1301271 

1272.  জনাফ থভাোঃ আব্দুর ান্নান তালুকদায 

প্রতা: থভাোঃ ইভাইর থাদন তালুকদায 

523/1 (নাপ্রযন প্রবরা), নফ য কাজীাড়া,  

প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

প্রযাজগঞ্জ 

1301272 

1273.  ভাপ্ররা যভান পাল্গুনী 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রতউয যভান 

126/1, (এপ-7), ফাায টায়ায, উত্তয মুদগাড়া 

ফাাদফা, ঢাকা-1214 

ঢাকা  

1301273 

1274. জনাফ থভাোঃ ভপ্রউয যভান 

প্রতা: থভাোঃ থভায়াদজ্জভ থাদন 

60/2 রস্কয প্রনরয়, আব্দুর আপ্রজজ থরন, 

রারফাগ, ঢাকা-1211  

জয়নৄযাট  

1301274 

1275.  জনাফ থভাোঃ আবু াঈদ 

প্রতা: থভাোঃ লুৎপয যভান 

গ্রাভ: চকনাযায়ননৄয,  ডাকঘয: ফাঘা 

উদজরা: ফাঘা,  থজরা: যাজাী-6280 

যাজাী  

1301275 

1276.  জনাফ থভাোঃ পজদর যাপ্রি 

প্রতা: আ,ন, ভ, ফজলুয যপ্রদ 

কি নাং-প্রিভ 05, ীদ জাভার থাদন র, 

ফাাংরাদদ কৃপ্রল প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, দয, ভয়ভনপ্রাং-2202 

চুয়াডাঙ্গা 

1301276 
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1277.  জনাফ আর এভযান থনাভান 

প্রতা: থভাোঃ এনামূর ক 

াবায াউ, 669/1-এ, উত্তয কাপরুর,  

ঢাকা থনাপ্রনফা, ঢাকা-1206 

ঢাকা  

1301277 

1278.  জনাফ থভাোঃ কপ্রফয থাদন 

প্রতা: থভাোঃ আনায আরী 

17/এ, স্বন যরতা ফাপ্রড়, আপ্রজভনৄয,  

রারফাগ, ঢাকা-1205 

প্রঝনাইদ  

1301278 

1279.  জনাফ থভাোঃ আপ্রতকুয যভান তালুকদায 

প্রতা: থভাোঃ প্রপ্রিকুয যভান তালুকদায 

625, আপ্রযপ বফন, চক্ষুাাতার থযাড, াতাই নদীয 

াড়, থনেদকানা দয, থনেদকানা-2400  

থনেদকানা 

1301279 

1280.  জনাফ থভাোঃ আপ্রদর আদভদ 

প্রতা: থভাোঃ থভাাযপ থাদন 

রুভ নাং- 4009 দ্মা, প্রফজয় একাত্তয র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000  

কুপ্রভল্লা  

1301280 

1281.  জনাফ াইদুয যভান 

প্রতা: প্রজর থাদন 

রুভ নাং-221, স্যায এ এপ যভান র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

ফগুড়া  

1301281 

1282.  জনাফ এভ এ ান্নান যকায 

প্রতা: থভাোঃ ভপ্রউয যভান 

গ্রাভ: থদদডাফা, ডাকঘয: জহুরুরাট 

উদজরা: সুিযগঞ্জ,  থজরা: গাইফান্ধা-5720 

গাইফান্ধা  

1301282 

1283.  জনাফ এ এভ ভামুদ থাদন প্রযজন 

প্রতা: থভাোঃ আবুর থাদন 

241/2, নূযানী ভাদ্রাা থযাড, কাঠদগারা ফাজায, 

দয, ভয়ভনপ্রাং-2200 

ভয়নভপ্রাং  

1301283 

1284.  জনাফ থভাোঃ নাপ্রয়ান ইরাভ 

প্রমদে: থভাোঃ যায়ান ইরাভ  

ফাা#11/প্র/6, িট#03, প্রভর 

ইিাণ য াউপ্রজাং, আনিনগয, প্রভযনৄয-1, ঢাকা-1216 

মদায  

1301284 

1285.  জনাফ ভীয ইদপদতিায থাদন 

প্রতা: ভীয থভাাযপ থাদন 

প্রযথরটিব থাভ, 514 নফ য কাপ্রজাড়া 

প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

রক্ষ্মীনৄয  

1301285 

1286.  জনাফ থভাোঃ যনজু ভির 

প্রতা: থভাোঃ আপায ভির 

গ্রাভ: ফাসুদফায়াপ্ররয়া, ডাকঘয: আপ্ররয়াফাদ 

উদজরা: ফাগভাযা, থজরা: যাজাী-6251 

যাজাী  

1301286 

1287.  জনাফ থভাোঃ ারুন অয যীদ 

প্রতা: থভাোঃ ভকবুর থাদন 

288 প্রিভ থকাভযনই (কদভ তরা), গাইফান্ধা-5700 

গাইফান্ধা  

1301287 

1288.  তাভান্না সুরতানাপ্ররযা 

প্রতা: থভাোঃ আোঃ ভান্নান ারাদায 

9/6, ব্লক-এ ইকফার থযাড, থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

ফপ্রযার 

1301288 

1289.  য়াপ্ররনা ফপ্রযন আদনাজী  

প্রতা: যপ্রপকুর ইরাভ 

কারাগুর চা ফাগান, াদফ ফাজায 

প্রদরট দয, প্রদরট-3138 

পপ্রযদনৄয  

1301289 

1290.  জনাফ থভাোঃ যাপ্রকবুর ইরাভ ইভন 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর কুদ্দু 

রুভ নাং-2515 (ফপ্রধ যত বফন-2), ড. মুম্মদ ীদুল্লা র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

কুপ্রিয়া  

1301290 

1291.  জনাফ থভাোঃ ভাাবুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুর কাদদয  

গ্রাভ:  থক থক ফাপ্রড়,  ডাকঘয: থক থক ফাপ্রড়  

ঠাকুযগাঁ  

1301291 
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উদজরা: ঠাকুযগাঁ দয,  থজরা: ঠাকুযগাঁ-5100 

1292.  াপ্রদয়া প্ররবী 

প্রতা: া থভাোঃ আাদ উল্লা 

20/3 ফাপ্রগচায থটক, প্রিভ যাভনৄযা, ঢাকা-1219 

ঢাকা  

1301292 

1293.  জনাফ থভাোঃ ছাপ্রিয থাদন 

প্রতা: থভাোঃ আব্দুয যপ্রদ  

গ্রাভ: থিািযর্ভতছাড়া,    ডাকঘয: র্ভতছাড়া 

উদজরা: কাউপ্রনয়া,  থজরা: যাংনৄয-5440 

যাংনৄয  

1301293 

1294.  জনাফ থভাোঃ ভীয ানু আরভ 

প্রতা: থভাোঃ ীদুল্লা 

গ্রাভ: প্রাটা,   ডাকঘয:  প্রাটা 

উদজরা: থভরাি,  থজরা: জাভারনৄয-2012 

জাভারনৄয  

1301294 

1295.  জনাফ থভাোঃ আবু ফকয প্রিীক 

প্রতা: থভাদরভ উিীন আদভদ 

গ্রাভ: ভাপ্রনকনগয, াজীাড়া,  ডাকঘয: ভাপ্রনকনগয 

উদজরা: থফাদা,  থজরা: ঞ্চগড়-5010 

ঞ্চগড় 

1301295 

1296.  জনাফ থভাোঃ থদদরায়ায থাদন 

প্রতা: থভাোঃ জপ্ররর ক 

আপ্রকজ ইদকাদনাপ্রভক থজান, যায়ভপ্রন 

উদজরা: প্রোর,  থজরা:ভয়ভনপ্রাং-2220 

থযনৄয  

1301296 

1297.  জনাফ থভাোঃ াঈদুয যভান 

প্রতা: থভাোঃ প্রপ্রিকুয যভান 

39/2 প্রপ্রিক ভপ্রঞ্জর, উত্তয াতাই, 

থনেদকানা দয, থনেদকানা-2400 

থনেদকানা  

1301297 

1298.  জনাফ প্রভজানুয যভান 

প্রতা: এ, এভ চাঁদ প্রভয়া 

83, আবু আম্মদ ড়ক, গল্লাভযী 

উদজরা: খুরনা দয,  থজরা: খুরনা-9100 

খুরনা  

1301298 

1299.  জনাফ থতৌপ্রকয আম্মদ 

প্রতা: থভাোঃ ইপ্ররয়া উপ্রি তালুকদায 

গ্রাভ: বুপ্রড়ঝুপ্রড়, ডাকঘয: বুপ্রড়ঝুপ্রড় 

উদজরা: থনেদকানা দয,  থজরা: থনেদকানা-2400 

থনেদকানা 

1301299 

1300.  জনাফ থভাোঃ জীফ প্রভয়া 

প্রতা: াভছুর ক ভাদফয 

থাতায াড়, মুপ্রন্পয থভাড়, চয গজাপ্রযয়া 

উদজরা: প্রফচয,  থজরা: ভাদাযীনৄয-7930 

ভাদাযীনৄয  

1301300 

1301.  জনাফ রভা: বিন্প বভয়া 

বতা: আবুর কাসভ 

গ্রাভ: রা গাতী, রাস্ট: ভন্ডর গাতী  

থানা:  ভম্মদনৄয, রজরা: ভাগুযা-৭৬৩২  

ভাগুযা 

1301301 

1302.  জনাফ রভা: াাবুর ক 

বতা: রভা: জাকাবযয়া রাসন  

ফাা-১৬, রযাড -০৯, ব্লক-ব, ল্লফী 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

রভসযনৄয 

1301302 

1303.  জনাফ  রভা: আবযফুর ইরাভ 

বতা:  রভা: যবফউর ইরাভ 

গ্রাভ: াতাবখয়া, রাস্ট: ফড়ইচাড়া  

থানা:  রখাকা, রজরা: কুবিয়া-৭০২১  

কুবিয়া 

1301303 

1304.  জনাফ রভা: জবভ উবিন 

বতা: রভা: আবু তাসয 

গ্রাভ: ফযকইট, রাস্ট: ফযকইট  

থানা:  চাবিনা, রজরা: কুবভল্লা-৩৫১০  

কুবভল্লা 

1301304 

1305.  জনাফ পাযানা ইরাভ 

বতা: রভা: ফায়দুর ইরাভ 

১৯/৫, ব্লক-ব, তাজভর রযাড, রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭  

ঢাকা 

1301305 

1306.  জনাফ  রভা: আবু াান াইফুর এযাবফ 

বতা: রভা: আব্দুর ভান্নান 

ঞ্চগড় 1301306 
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গ্রাভ: াতভাথায, রাস্ট: রফাদা  

থানা:  আসটায়াযী, রজরা: ঞ্জগড়-৫০১০  

1307.  জনাফ াযবভন সুরতানা 

বতা: আব্দু াভাদ ভবল্লক 

ফ্ল্যাট-বফ১ টায়ায#১, দবিন কল্যাননৄয 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭  

ফাসগযাট 

1301307 

1308.  জনাফ এ.এভ. আান উজ জাভান 

বতা: এ.এভ. আব্দুর খাসরক 

১৫, বদরকুা, ব/এ, ভবতবঝর, ঢাকা-১০০০  

ঢাকা 

1301308 

1309.  জনাফ রভা: াবপজুর ইরাভ 

বতা:  রভা: ছদযউিীন 

বজব-চ, ১৮৭/২, য়যাযসর রগট, ভাখারী, ঢাকা-১২১২  

াতিীযা 

1301309 

1310.  জনাফ  ফযকত উল্লা 

বতা: রভা: বশু বভয়া 

৪২১, ভধ্যাড়া, ব্রাহ্মনফাবড়য়া দয, ব্রাহ্মনফাবড়য়া-৩৪০০  

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 

1301310 

1311.  জনাফ রভা: আবতক উল্লা 

বতা: রভা: রুহুর আবভন 

গ্রাভ: ফড়রবদয়া, রাস্ট: নাউযী ফাজায  

থানা:  ভতরফ উত্তয, রজরা: চাঁদনৄয-৩৬০০  

চাঁদনৄয 

1301311 

1312.  জনাফ পাযজানা আরভ রভৌসুভী 

বতা: রখ া আরভ 

ফাা-৪৯, ড়ক-০৩, রক্টয-০৩, উত্তযা, ঢাকা-১২৩০  

নাযায়নগঞ্জ 

1301312 

1313.  জনাফ পাাদ াান আদনান 

বতা: কাভরুর াাভ 

৪৪৭/১ বিভ যাভনৄযা,ঢাকা-১২১৯  

ঢাকা 

1301313 

1314.  জনাফ রভা: নাজমুর াান 

বতা: রভা: সুজা-উদ-রদৌরা 

ফাা-১৪৯, ড়ক-১/৪, ব. ফাজায 

উভয,  যংনৄয-৫৪০০  

যংনৄয 

1301314 

1315.  জনাফ ানাসনা 

বতা: রভা: ইবি আরী 

গ্রাভ: রফতুয়া, রাস্ট: আনিনৄয  

থানা:  করভকািায, রজরা: রনত্রসকানা-২৪৩০  

রনত্রসকানা 

1301315 

1316.  জনাফ  রভা: আব্দুর খাসরক 

বতা:  রভা: আব্দুর রবতপ 

গ্রাভ: যুবগখারী, রাস্ট: কাভাযারী  

থানা:  করাসযায়া, রজরা: াতিীযা-৯৪১৩  

াতিীযা 

1301316 

1317.  জনাফ  তাসয়ফা আক্তায বভবি 

বতা:  এ.বফ.এভ যবপকুর ক 

ফাা-০৮, রযাড-২, ব্লক-ই, যাভনৄযা 

বখরগাঁ, ঢাকা-১২১৯  

রনত্রসকানা 

1301317 

1318.  জনাফ  রভা: তাবনভ আসনায়ায 

বতা:  এ.এভ. আসনায়ায রাসান 

গ্রাভ: নৄযিযনৄয, রাস্ট: বঝকযগাছা  

থানা:  বঝকযগাছা, রজরা: মসায-৭৪২০  

মসায 

1301318 

1319.  জনাফ রভা: জুসয়র  

বতা: আব্দুর জবরর 

৫৮৭ ইব্রাীভনৄয,  

ঢাকা কযান্টনসভন্ট, ঢাকা-১২০৬  

ভয়ভনবং 

1301319 

1320.  জনাফ  রভা: রভাবভনুর ইরাভ 

বতা:  রভা: াজাান রখ 

গ্রাভ: কুমুশ্রী, রাস্ট: কুরাঘাট  

থানা:  +, রজরা:  রারভবনযাট-৫৫০০ 

রারভবনযাট 

1301320 

1321.  জনাফ  রচৌধুযী আভীয আব্দুল্লা 

বতা:  পারুক উবিন রচৌধুযী 

রুভ-৯০, বরমুল্লা মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়  

বফগঞ্জ 

1301321 
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1322.  জনাফ রজাফাসয়দ রাসন  

বতা: নুরুজ্জাভান রচৌধুযী 

গ্রাভ: চয জাঙ্গাবরয়া, রাস্ট: াবজযাট  

থানা:  কভরনগয, রজরা: রিীনৄু্য-৩৭৩১  

রিীনৄয 

1301322 

1323.  জনাফ  রভা: রভাস্তাবপজুয যভান 

বতা:  রভা: াসয়দুজ্জাভান 

১৫৩, াসয়াবনয়ায রযাড 

রগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০  

জাভারনৄয 

1301323 

1324.  জনাফ রভা: ভাবয রাবফফ রচৌধুযী 

বতা: ভকছুমুর াবকভ রচৌধুযী 

ডাক ফাংরা ড়ক, টাউন রভৌজা, 

নীরপাভাযী-৫৩০০  

নীরপাভাযী 

1301324 

1325.  জনাফ ভবনরুজ্জাভান 

বতা: জনাফ সুরুজ্জাভান 

গ্রাভ: নরদাইয, রাস্ট: ফরদী আটা ফাজায 

থানা: বযলাফাবড়, রজরা: জাভারনৄয-২০৫২ 

জাভারনৄয 

1301325 

1326.  জনাফ ইনযান ভ ূঁইয়া 

বতা: জনাফ ইভান উবিন ভ ূঁইয়া 

৩২, বরমুল্লা মুবরভ র, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

নযবংদী 

 1301326 

1327.  জনাফ রভাোঃ াইফুর ইরাভ যবন 

বতা: জনাফ রভাোঃ বযাজুর ইরাভ 

১৬/১৮, াবিনগয ফাজায গবর, াবিনগয, ঢাকা-১২১৭ 

রপনী 

1301327 

1328.  জনাফ রভাোঃ ভাসুভ বফল্লা 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর ভান্নান 

গ্রাভ: রডসগযচারা, রাস্ট: জাতীয় বফশ্ববফদ্যারয় 

থানা:+রজরা: গাজীনৄয-১৭০৪ 

ফযগুনা 

1301328 

1329.  জনাফ ভনজুয কাসদয াসটায়াযী 

বতা: জনাফ নুয আাম্মদ াসটায়াযী 

আাম্মদ ফাগ, ফাাসফা, বুজফাগ, ঢাকা-১২১৪ 

রপনী 

1301329 

1330.  জনাফ রভাোঃ রাসয়ফ রচৌধুযী 

বতা: জনাফ আব্দুয যভান 

ঝণ লা কুঠিয, রযাড-১২, ফাা-১১ 

গুরান, ঢাকা-১২১২ 

চট্টগ্রাভ 

1301330 

1331.  জনাফ জান্নাতুর পাসতভা রচৌধুযী 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবু তাসরফ রচৌধুযী 

১০১, রভসন, ররইন, রভাবভন রযাড 

কসতায়ারী, ঢাকা-৪০০০ 

চট্টগ্রাভ 

1301331 

1332.  জনাফ রভাোঃ আবফদ াান বভজু 

বতা: জনাফ রভাোঃ ইয়াবছন আরী 

রুভ-২০৫, অভয একুস র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

যংনৄয 

1301332 

1333.  জনাফ যাবদ নাবয়ান 

বতা: জনাফ আব্দুর ভান্নান মুন্পী 

৩৭৮/১, জাপযাফাদ, রভাাম্মদনৄযদ, ঢাকা-১২০৭ 

ঝারকাঠী 

1301333 

1334.  জনাফ রভাোঃ নাবদ বভয়া 

বতা: জনাফ রভাোঃ াবফজ উবিন 

রুভ-১৩১, বরমুল্লা মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

নযবংদী 

1301334 

1335.  জনাফ রভাোঃ নাবছয উবিন 

বতা: জনাফ আবু তাসয  

১৭/৩, ইস্কাটন গাসড লন, াবিনগয, ঢাকা-১০০০ 

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 

1301335 

1336.  জনাফ রভাোঃ জাবদুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ নয়া বভয়া 

রুভ-২২, পজলুর ক মুবরভ র, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা 

ফযগুনা 

1301336 

1337.  জনাফ অাি যায় 

বতা: জনাফ বনধীয ভলণ যায় 

গ্রাভ: াতরাখারী, রাস্ট: নয়াখারী  

বসযাজনৄয 

1301337 
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থানা: বান্ডাবযয়া, রজরা: বসযাজনৄয-৮৫৫০ 

1338.  জনাফ রভাোঃ পখরুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাখসরছুয যভান 

ফাা-১০২/এ, রযাড-০৫ 

রাট ল কসরানী, ফিয, চট্টগ্রাভ-৪১০০ 

কুবভল্লা 

1301338 

1339.  জনাফ রভাোঃ বসভর রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ খবরলুয যভান 

গ্রাভ: ফাবঘয়া, রাস্ট: নীরনগয  

থানা:+রজরা: গাজীনৄয-১৩৪৬ 

গাজীনৄয 

1301339 

1340.  জনাফ ায়াভ যভান বপাত 

িমসে; রভাোঃ আরতাপ রাসন, ক্র্যাপট ইন্পট্রাক্টয 

ঢাকা বরসটকবনক স্টাপ রকায়াট লায 

রতজগাঁ, ঢাকা-১২০৮ 

কুবভল্লা 

1301340 

1341.  জনাফ বজান ভামুদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ জারার উিীন 

ক ৪/১, ফাংরাসদ ব্াংক কসরানী 

ভবতবঝর, ঢাকা-১০০০ 

ফগুড়া 

1301341 

1342.  জনাফ বফ এভ বযফুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর জবরর বফশ্বা 

গ্রাভ: ভাগুযা, রাস্ট: ররবুতরা 

থানা:+রজরা: মসায-৭৪০০ 

মসায 

1301342 

1343.  জনাফ রভাোঃ রখাকন আরী 

বতা: জনাফ রভাোঃ ফজলুর ক 

গ্রাভ: ববি, রাস্ট: রফনীনৄয  

থানা: শরকুা, রজরা: বঝনাইদ-৭৩০০ 

বঝনাইদ 

1301343 

1344.  জনাফ রভাোঃ আবকুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ াবনপ উবিন 

৩৭, রযাড-১২, ব্লক-এর, বখরগাঁ, ঢাকা-১২১৯ 

জাভারনৄয 

1301344 

1345.  জনাফ রভাোঃ ভবনরুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাকসছদুয যভান 

গ্রাভ: বনবিাযা শররারাড়া 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: ফগুড়া-৫৮০০ 

ফগুড়া 

1301345 

1346.  জনাফ কায়ায আাম্মদ া 

বতা: জনাফ রভাোঃ কাভারউবিন পবকয 

রুভ-২৫৬, পজলুর ক মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

রনত্রসকানা 

1301346 

1347.  জনাফ ভনজুরুর ক 

বতা: জনাফ রভাোঃ নজরুর ক  

গ্রাভ: কবযভারী, রাস্ট: মাদফনৄয 

থানা: বঝকযগাছা, রজরা: মসায-৭৪৩২ 

মসায 

1301347 

1348.  জনাফ আযাফুর আরভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আইয়ুফ আরী 

রুভ-১০৭, স্যায এ এপ যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

বযাজগঞ্জ 

1301348 

1349.  জনাফ াবদ ইরাভ 

বতা: জনাফ বদুর ইরাভ 

রুভ-১১৪, বজয়াউয যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

বসযাজনৄয 

1301349 

1350.  জনাফ রভাোঃ সুজন বভয়া 

বতা: জনাফ রভাোঃ আোঃ ছাত্তায 

১২৫/৪, যাজা বভয়া গবর 

বতজকুবন াড়া, রতজগাঁ, ঢাকা-১২১৫ 

গাইফান্ধা 

1301350 

1351.  জনাফ াি  ফবনক 

বতা: জনাফ নসয চন্দ্র ফবনক 

রুভ-২৫৫, জগন্নাথ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 

1301351 
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1352.  জনাফ রভাোঃ পাবভ াান খান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবুর কাসভ খান 

৫৮/২৩/০৪, উত্তয মুগদা াড়া 

ফাাসফা, ঢাকা-১২১৪ 

বযাজগঞ্জ 

1301352 

1353.  জনাফ রভাোঃ বভনাজ উিীন 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর ভান্নান যকায 

গ্রাভ: বন্ডাযাটি, রাস্ট: াফইফাজায 

থানা:+রজরা: জাভারনৄয-২০০০ 

জাভারনৄয 

1301353 

1354.  জনাফ রভাোঃ বদুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর ভান্নান 

৯৭/বফ, নফ ল ফাাসফা 

বুজফাগ, ঢাকা-১২১৪ 

ঢাকা 

1301354 

1355.  জনাফ বদরী কুভায যকায 

বতা: জনাফ সয চন্দ্র যকায 

গ্রাভ: পসতনৄয, রাস্ট: কাবরয়াগঞ্জ  

থানা: বফযর, রজরা: বদনাজনৄয-৫২১০ 

বদনাজনৄয 

1301355 

1356.  জনাফ উসম্ম পাসয়জা 

বতা: জনাফ আবজজুর ক 

ই-১৫, ব্লক-এইচ, চকসদফ জনকল্যাণ াড়া, নগাঁ-৬৫০০ 

নগাঁ 

1301356 

1357.  জনাফ তাবরভা আক্তায 

বতা: জনাফ রভাোঃ রবরভ 

রুভ-৫০০৩, াভসুন্নাায র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

রক্ষ্মীনৄয 

1301357 

1358.  জনাফ রভাোঃ ভাইনউিীন 

বতা: জনাফ লুৎপয যভান 

রুভ-২০৬, অভয একুস র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

কুবভল্লা 

1301358 

1359.  জনাফ রভাোঃ নাজমুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ যবফউর ইরাভ 

রুভ-৪১৭, জাবতয জনক ফঙ্গফন্ধু রখ ভবজবুয যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

মসায 

1301359 

1360.  জনাফ রভাোঃ ইয়াবছয আযাপাত 

বতা: জনাফ রভাোঃ বরয়াকত আরী 

গ্রাভ: ফক্তাযনৄয, রাস্ট: যাগখারী 

থানা: রবড়াভাযা, রজরা: কুবিয়া-৭০৪০ 

কুবিয়া 

1301360 

1361.  জনাফ রভাস্তাবপজুয যভান 

বতা: জনাফ আতাউয যভান 

৪২/৭ এ, ভসনশ্বয রযাড 

বজগাতরা, ঢাকা-১২০৯ 

বকসাযগঞ্জ 

1301361 

1362.  জনাফ রভাছোঃ রাফনী খাতুন 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর ফাযী 

গ্রাভ:রজাড়নৄকুবযয়া, রাস্ট: বচনাখযা  

থানা: সুজানগয, রজরা: াফনা-৬৬০০ 

াফনা 

1301362 

1363.  জনাফ আযাফুর আরভ 

বতা: জনাফ এ রক এভ াবপজুয যভান 

গ্রাভ: ধাভাচাভা, রাস্ট: বনভগাছী 

থানা: ধুনট, রজরা: ফগুড়া-৫৮৫০ 

ফগুড়া 

1301363 

1364.  জনাফ আবু যায়ান ভাসুদ 

প্রতা: আফদুর াইয়ান 

আকন ফাপ্রড়, ফড় সবৎয, থা: চািায 

উদজরা: ফানাযীাড়া,  থজরা: ফপ্রযার-8531 

ফপ্রযার  

1301364 

1365.  জনাফ ইনাভ আভদ 

প্রতা: থভাোঃ রুহুর আপ্রভন মুন্পী 

16-17, ব্লক-প্রফ, রারভাটিয়া 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

নাযায়নগঞ্জ 

1301365 

1366.  জনাফ থভাোঃ আাদুজ্জাভান 

প্রতা: থভাোঃ জাকীয থাদন 

125/4, যাজা প্রভয়া গপ্রর, থতজকুপ্রনাড়া, ঢাকা-1215 

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া 

1301366 
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1367.  জনাফ প্রভঠুন প্রফশ্বা 

প্রতা: অভর প্রফশ্বা 

কি নাং-8011, জগন্নাথ র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000  

মদায  

1301367 

1368.  জনাফ কাকন যায় 

প্রতা: কাপ্রত্তযক চন্দ্র যায় 

থাপ্রিাং নাং-758, দপ্রিন যাদঙ্গভাপ্রয, ডাকঘয: ছয়ঘপ্রযয়া, 

উদজরা: ফটিয়াঘাটা, থজরা: খুরনা-9260 

খুরনা  

1301368 

1369.  জনাফ থভাপািিারুর াান প্রযয়াদ 

প্রতা: আনয়ারুর ক 

306/এ থাদন ীদ থাযায়াদী র,  

ফাাংরাদদ কৃপ্রল প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ভয়ভনপ্রাং-2202 

ভয়ভনপ্রাং 

1301369 

1370.  জনাফ রুদফর প্রভয়া 

প্রমদে: আব্দুর জপ্ররর যকায 

গ্রাভ: প্রমুরকাপ্রি,   ডাকঘয: যায়দুভ থযৌা 

উদজরা: নফ যধরা,  থজরা: থনেদকানা-2410 

থনেদকানা  

1301370 

1371.  জনাফ ভানেজ ইফদন যভান 

প্রতা: আব্দুয যভান 

রুভ নাং-408, মুীন র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, 

ঢাকা-1000 

ভয়ভনপ্রাং  

1301371 

1372.  জনাফ থভাোঃ ানাইন 

প্রতা- পযমুজর ক 

218,  ফঙ্গফন্ধু র, 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

থবারা  

1301372 

1373.  জনাফ মুন ভির যাজীফ 

প্রতা-যাজ কুভায ভির 

ফ্ল্যাট-প্রফ/7, ফাপ্রড়-210, কাঁঠার ফাগান,  

ধানভপ্রি, ঢাকা-1205 

ঢাকা  

1301373 

1374.  জনাফ থভাোঃ এযাদ আরী 

প্রমদে- আোঃ যপ্রভ (র অপ্রপ) 

ীদ যপ্রপক জিায র, জাাঙ্গীযনগয প্রফশ্বপ্রফদ্যারয় 

াবায, ঢাকা-1342 

াতিীযা  

1301374 

1375.  জনাফ এ এভ সুভন াযদবজ 

প্রতা- থভাোঃ আব্দুর ভাদরক 

গ্রাভ: যঘুযাভনৄয, ডাকঘয: থবকুটিয়া 

উদজরা: থকাতয়ারী, থজরা: মদায-7400 

প্রঝনাইদ  

1301375 

1376.  কাভরুন্নাায কাভনা 

প্রতা- থভাোঃ আভজাদ থাদন 

গ্রাভ: িাপ্ররয়াাড়া, ডাকঘয: উল্লাাড়া, 

উদজরা: উল্লাাড়া, থজরা: প্রযাজগঞ্জ-6760 

জাভারনৄয  

1301376 

1377.  নাপ্রদা আক্তায 

প্রতা-থভাোঃ থদদরায়ায থাদন 

প্রজ-1, ফন যারী এাট যদভন্ট, 2/এ,  

দপ্রিণ কল্যাণনৄয, প্রভযনৄয থযাড, ঢাকা-1207 

মুপ্রন্পগঞ্জ 

1301377 

1378.  জনাফ থভাোঃ াাদাত থচৌধুযী 

প্রতা- আরী আকফয থচৌধুযী 

রুভ নাং-315/এ ভীয থভাাযযপ থাদন র,  

জাাঙ্গীযনগয প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-1342 

চাঁদনৄয  

1301378 

1379.  জনাফ থভাোঃ জাপ্রকয থাদন 

প্রতা- প্রপউল্লা 

33/3, ভাপ্রনকনগয (4থ য তরা), কুপ্রভল্লা প্রট্ট,  

মুগদা, ঢাকা-1203 

থপনী  

1301379 

1380.  জনাফ গ্রীন ীযা  

প্রতা- ভদনাযঞ্জন ীযা  

ীযা ফাড়ী, ফাগান উত্তয াড়া,  

উদজরা- থকাটারীাড়া, থজরা: থগাারগঞ্জ-8110 

থগাারগঞ্জ 

1301380 
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1381.  জনাফ থভাোঃ জপ্ররুর ইরাভ 

প্রতা- থভাোঃ ারা উপ্রিন 

ফাা-100/1-প্রফ, থযাড-1216, একতা গপ্রর, ভে ীদযযফাগ, 

ফ্ল্যাট-নীর তরা প্রফ, প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

মুন্পীগঞ্জ 

1301381 

1382.  জনাফ থভাোঃ ভাসুভ যানা 

প্রতা-থভাোঃ ভপ্রজবুয যভান 

গ্রাভ: কাপ্রভনৄয, ডাকঘয: াপ্ররফাজায 

উদজরা: দূগ যানৄয, থজরা: যাজাী-6240 

যাজাী  

1301382 

1383.  জনাফ প্রভল্টন ভির 

প্রতা- প্রনীর ভির 

356/প্র, শ্রীধয নৄকুয থযাড, থফজাড়া,  

মদায দয, মদায-7400 

মদায  

1301383 

1384.  প্রযাজুর ভপ্রনযা 

প্রতা- থভাোঃ লুৎপয যভান 

গ্রাভ: ধানুয়া, ডাকঘয: ধানুয়া 

উদজরা: প্রফনৄয, থজরা: নযপ্রাংদী-1620 

নযপ্রাংদী  

1301384 

1385.  জনাফ থভাাম্মদ থাদর র্ভইয়া 

প্রতা- থভাাম্মদ থপ্ররভ র্ভইয়া 

57, প্রিভ নািার াড়া, (6ষ্ঠ তরা) 

থতজগাঁ, ঢাকা-1215 

কুপ্রভল্লা  

1301385 

1386.  জনাফ থভাোঃ ইউসুপ পযাদ 

প্রতা- থভাোঃ আবু তাদয 

গ্রাভ: আরীনৄয, ডাকঘয: য়ারুক 

উদজরা: াযাপ্রস্ত, থজরা: চাঁদনৄয-3610 

চাঁদনৄয  

1301386 

1387.  াপ্রদয়া আক্তায 

প্রতা- াান থভাড়র 

গ্রাভ: থভম্বায ফাপ্রড়, দয়াটা, ডাকঘয: শ্রীনগয 

থজরা: মুন্পীগঞ্জ-1550 

মুন্পীগঞ্জ 

1301387 

1388.  জনাফ চঞ্চর প্রফশ্বা 

প্রতা- প্রচত্তযঞ্জন প্রফশ্বা 

ফাা-31/1, ঢাদকশ্বযী থযাড, রারফাগ, ঢাকা-1211 

থগাারগঞ্জ 

1301388 

1389.  ভাবুফা িানভ 

প্রতা- থভাোঃ থকািয আরী 

গ্রাভ: নফাপ্রড়য়া, ডাকঘয: গপ্রচাটা 

উদজরা: কাটিয়াদী, থজরা: প্রকদাযগঞ্জ-2331 

প্রকদাযগঞ্জ 

1301389 

1390.  জনাফ ভাজারুর ইরাভ 

প্রতা- থভাোঃ াপ্রফবুর ইরাভ 

চ-59/4/2, উত্তয ফাড্ডা, গুরান ভদডর টাউন 

ঢাকা-1212 

চাঁদনৄয  

1301390 

1391.  জনাফ তানবীয আরভ 

প্রতা- আব্দুর যউপ 

গ্রাভ- নাথনৄয, ডাকঘয: বুঝতরা 

উদজরা: করাদযায়া, থজরা: াতিীযা-9410 

াতিীযা  

1301391 

1392.  জনাফ ভাবুফা আক্তায রুপ্রফ 

প্রতা- থভাোঃ আরী আজভ 

আরী আজদভয ফাপ্রড়, কাউিারী দয, 

উদজরা: কাউিারী, থজরা: যাঙ্গাভাটি-4510 

যাঙ্গাভাটি  

1301392 

1393.  জনাফ জাপয উল্লা 

প্রতা- আবুর িাদয়য 

944/2 নফ য থড়াাড়া,  

প্রভযনৄয, ঢাকা-1216 

থপনী  

1301393 

1394.  জনাফ নপ্রথন্দ্র চাকভা 

প্রতা- নতফযন চাকভা 

রুভ নাং- 215, ব্লক-প্রফ, থদয ফাাংরা র,  

থদয ফাাংরা কৃপ্রল প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1207 

িাগড়াছপ্রড় 

1301394 

1395.  জান্নাত াযবীন 

প্রতা- এপ এভ াদফ আরী 

তপ্রকবুয যভান ড়ক, থভাাম্মদ নগয, খুরনা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, 

ফাদগযাট 

1301395 
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উদজরা: ফাটিয়াঘাটা, থজরা- খুরনা-9208 

1396.  জনাফ থভাস্তপা 

প্রতা- আইউফ আরী 

252, ভাস্ট্াযদা সূম যদন র,  

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-1000 

গাজীনৄয  

1301396 

1397.  জনাফ নাপ্রভ াান 

প্রতা- থভাোঃ কাভরুর াান 

থাি ভাস্ট্ায ফাা, ভাংগরপ্রকদায ফাজায 

উদজরা: রারদভান, থজরা: থবারা-8330 

থবারা  

1301397 

1398.  জনাফ থভাোঃ রুদফর আজাদ 

প্রতা- থভাোঃ আব্দুর িাদরক 

78/2, ফনানী 12 

ঢাকা-1213 

টুয়ািারী 

1301398 

1399.  জনাফ থভাোঃ কাভরুজ্জাভান 

প্রতা-থভাোঃ পজলুর ক 

ফ্ল্যাট নাং প্রফ-04, আদভজী ইপ্রদজড আফাপ্রক এরাকা 

উদজরা: প্রপ্রিযগঞ্জ, থজরা: নাযায়নগঞ্জ-1431 

যীয়তনৄয 

1301399 

1400.  জনাফ জাাঙ্গীয আরভ 

প্রতা- আব্দুয যপ্রভ 

থাপ্রিাং নাং-372, যভইর, যায়ঘাটি 

উদজরা: থভাননৄয, থজরা: যাজাী-6220 

যাজাী  

1301400 

1401.  জনাফ থভাোঃ কাভরুজ্জাভান 

প্রতা- থভাোঃ আব্দুয যপ্রভ 

1/5, প্রভজান টায়ায, কল্যাণনৄয 

থভাাম্মদনৄয, ঢাকা 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1301401 

1402.  জনাফ মুাম্মদ তাপ্ররভ যভান 

প্রতা- মুাম্মদ ভাবুবুয যভান 

9/প্রড, ফ্ল্যাট নাং- প্র-1/3 

শ্যাভরী, থযাড নাং-1, ঢাকা-1207 

ঢাকা  

1301402 

1403.  জনাফ ইয়াীয আযাপাত 

প্রতা-থভাাম্মদ এযাদ উল্লা 

াীকদরানী, 045, প্রভঠাছড়া,  

উদজরা: াটাজাযী, থজরা: চট্টগ্রাভ-4331 

চট্টগ্রাভ 

1301403 

1404.  জনাফ আরী াান নূয 

প্রতা-থভাোঃ নূরুর ইরাভ 

গ্রাভ: চন্দ্রনৄয,  ডাকঘয: চন্দ্রনৄয 

উদজরা: ফাযাট্টা, থজরা: থনেদকানা-2440 

থনেদকানা  

1301404 

1405.  জনাফ থভাোঃ ভয আর ভাবুফ 

প্রতা- থভাোঃ ভয পারুক 

প্রকদায ফাড়ী, দাদযাগায াট 

উদজরা: ছাগরনাইয়া, থজরা: থপনী-3912 

থপনী  

1301405 

1406.  থভৌসুভী প্রভে 

প্রতা- ইন্দ্রপ্রজত কুভায প্রভে 

প্রভরন প্রফরা, থাপ্রি নাং- 293, পজলুর ফাড়ী থচৌধুযী ড়ক 

(উপ্রকরাড়া), প্রফপ্রক, কুপ্রিয়া-7000 

কুপ্রিয়া  

1301406 

1407.  জনাফ অপ্রভয় কুভায প্রভে 

প্রতা- দীদগন্দ্র চন্দ্র ভপ্রল্লক 

রুভ নাং- 33, জগন্নাথ র, ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয় 

ঢাকা-1000 

গাজীনৄয  

1301407 

1408.  হুভায়যা প্রফনদত কাভার 

প্রতা-থভাোঃ কাভার উপ্রিন 

ফাা-15, ড়ক-8, কল্যাণনৄয,  

প্রভযনৄয, ঢাকা-1207 

ঢাকা  

1301408 

1409.  জনাফ সুভন কুভায ভি 

বতা: জগদী চন্দ্র ভি 

গ্রাভ: নিননৄয, রাস্ট: শ্যাভনৄয 

থানা: ফদযগঞ্জ, রজরা: যংনৄয-৫৪৩০ 

যংনৄয 

1301409 
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1410.  জনাফ রভা: ারাউবিন রভাল্লা 

বতা: রভাোঃ ানাউল্লা রভাল্লা 

গ্রাভ: ধভ লনগয, রাস্ট: কভ লভঠ 

থানা: আখাউড়া, রজরা: ব্রাহ্মণফাবড়য়া-৩৪৫২ 

ব্রাহ্মণফাবড়য়া 

1301410 

1411.  জনাফ মুক্তা াযবীন 

বতা: রভাোঃ আ: মুন্নাপ 

গ্রাভ: নয়াগা কাভযাঈীয চয, রাস্ট: আশ্রাপাফাদ 

থানা: কাভযাঈীয চয, রজরা: ঢাকা-১২১১ 

ঢাকা 

1301411 

1412.  জনাফ এ.এভ. আবুর পাত্তা তুবন 

বতা: এ.রক.এ. াখায়াত রাসন 

কি-২২৪, ড. মুম্মদ ীদুল্লা র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

রনত্রসকানা 

1301412 

1413.  জনাফ তানবজন িীবত 

বতা: আব্দুর কাবদয রদয়ান 

১০৮,২০/৩, ব্লক-রক, দবিন ফনশ্রী 

বখরগা টিএ, ঢাকা-১২১৯ 

মুবন্পগঞ্জ 

1301413 

1414.  জনাফ বজান ভামুদ ান 

বতা: রভাোঃ রবরভ ারাদায 

প্লাট-২২, রযাড-০৪, শ্যাভনৄয 

কদভতরী থানা, ঢাকা-১২০৪ 

ঢাকা 

1301414 

1415.  জনাফ রভা: যাসজদুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ আব্দুর জব্বায 

গ্রাভ: ভটগাড়ী, রাস্ট: + 

থানা: ভািা, রজরা: নগাঁ-৬৫১০ 

নগাঁ 

1301415 

1416.  জনাফ রভা: রভাতাারুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ রভাকসরছায যভান 

রুভ-১৫০১, ড. মুম্মদ ীদুল্লা র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

যংনৄয 

1301416 

1417.  জনাফ রভসরুন রনছা 

বতা: আব্দুর ফাবযক 

গ্রাভ: াাায রদায়ানী াড়া, রাস্ট: + 

থানা: াাায, রজরা: নগাঁ-৬৫৬০ 

নগাঁ 

1301417 

1418.  জনাফ রভা: য়াসয় াান 

বতা: রভাোঃ আব্দু রবরভ 

ফাংরা বনসকতন, ৯২, ইবিযা রযাড 

রতজগাঁ, ঢাকা-১২১৫ 

চুয়াডাঙ্গা 

1301418 

1419.  জনাফ অবফফা আরী 

বতা: রভাাম্মদ আরী রাসন 

৭৩/ক, গ্রীনসযাড 

রতজগাঁ, ঢাকা-১২০৫ 

ফবযার 

1301419 

1420.  জনাফ রভা: াানুজ্জাভান 

বতা: আব্দুয যভান 

২২৫/বড, আর রফরুবন র, াবায 

জাাঙ্গীয নগয বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১৩৪২ 

মসায 

1301420 

1421.  জনাফ মুাম্মদ াইফুয যাভান 

বতা: মুাম্মদ আবু ফকয 

গ্রাভ: চযাফ লতী, রাস্ট: রক.টি.এভ াট 

থানা: রকাম্পানীগঞ্জ, রজরা: রনায়াখারী-৩৮৫০ 

রনায়াখারী 

1301421 

1422.  জনাফ পখরুর ইরাভ 

বতা: কাজী আাম্মদ আরী 

গ্রাভ: বরাকুট, রাস্ট: + 

থানা: নাবযনগয, রজরা: ব্রাহ্মনফাবড়য়া-৩৪৪০ 

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 

1301422 

1423.  জনাফ আপবযন ায়দায 

বতা: আবযপ ায়দায 

১১, াকুলরায রযাড, ভুসতয গবর 

করাফাগান, ঢাকা-১২০৫ 

ভয়ভনবং 

1301423 
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1424.  জনাফ রভাস্তপা আসম্মদ 

বতা: আব্দুয রভানপ 

ফাা-২৭, রযাড-০৪, ব্লক-বফ, আবভন  জুট বভর 

ফাসয়বজদ রফাস্তাভী, চট্টগ্রাভ-৪২১১ 

চট্টগ্রাভ 

1301424 

1425.  জনাফ রভা: আপাকুয যভান 

বতা: খবরলুয যভান 

ফাা-১২, ড়ক-০৭, বনকুঞ্জ-০২ 

বখরসিত, ঢাকা-১২২৯ 

ফগুড়া 

1301425 

1426.  জনাফ রভা: কত 

বতা: রভাোঃ ভবতউয যভান 

রুভ-২৮৫, জগন্নাথ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০। 

ভাদাযীনৄয 

1301426 

1427. জনাফ রভা: রভাস্তাবপজুয যভান 

বতা: রভাোঃ পজলুয যভান 

১৫ চাসভরী ববরা, রভাল্লা াড়া 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

গাজীনৄয 

1301427 

1428.  জনাফ রভা: আান উল্লা 

বতা: রভাোঃ আব্দুয যভান 

রুভ-২৪১২, ীদ স্মৃবত র , বুসয়ট 

রারফাগ, ঢাকা-১০০০ 

জাভারনৄয 

1301428 

1429.  জনাফ রফাযান উিীন 

বতা: নবজয আসভদ 

ফাা-০৭, ড়ক-২, ব্লক-এপ, ফনশ্রী 

যাভনৄযা, ঢাকা-১২১৯ 

চাঁদনৄয 

1301429 

1430.  জনাফ রভা: াইদুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ ব্দয আরী 

গ্রাভ: চাঁিনৄয, রাস্ট: কুবভল্লা 

থানা: +, রজরা: কুবভল্লা-৩৫০০ 

কুবভল্লা 

1301430 

1431.  জনাফ রভা: জুরা আসভদ 

বতা: রভাোঃ াবপজ উবিন 

গ্রাভ: ফয়ড়া, রাস্ট: সুবতয়াখারী 

থানা: +, রজরা: ভয়ভনবং-২২০৩ 

ভয়ভনবং 

1301431 

1432.  জনাফ রভাাম্মদ আাদুজ্জাভান বভয়া 

বতা: রভাাম্মদ আবতয়ায যভান বভয়া 

গ্রাভ: ডায়ারী, রাস্ট:ারথা ফাজায 

থানা: ারথা, রজরা: পবযদনৄয-৭৮০১ 

পবযদনৄয 

1301432 

1433.  জনাফ রভা: আবু নাবয়ান 

বতা: রভাোঃ আবু তাসরফ ভন্ডর 

খ-১৬৭/১, আরাতুনসনছা স্কুর রযাড 

ভধ্য ফাড্ডা, ঢাকা-১২১২ 

ফগুড়া 

1301433 

1434.  জনাফ রভা: রুহুর আবভন 

বতা: নুয উিীন আসভদ 

কি-১৫৪, ভীদ াসজলন্ট জহুরুর ক র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

বকসাযগঞ্জ 

1301434 

1435.  জনাফ রভাছা: বতনা খানভ 

বতা: রভাোঃ আব্দুর ভবতন ভন্ডর 

৭৫/ বসিযী, ফাা-৭/এ 

যভনা, ঢাকা-১২১৭ 

ফগুড়া 

1301435 

1436.  জনাফ ভাবুবুয যাভান 

বতা: ভবজবুয যাভান 

ফাংরাসদ অথ লননবতক অঞ্চর কর্তলি (রফজা) 

১১১ ফীয উত্তভ ব.আয.দত্ত রযাড, ঢাকা-১২০৫ 

নাযায়ণগঞ্জ 

1301436 

1437.  জনাফ সুভাইয়া তানীভ 

বতা: রভাোঃ রগারাভ নফী 

ফাা-১৫, রযাড-৫/এ, রক্টয-৫ 

উত্তযা, ঢাকা-১২৩০ 

ঢাকা 

1301437 
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িঃ নাং নাম, ক্রতা/স্বামীর নাম ও বতমৃান ঠিকানা ক্রনজ বজলা  থযার নাং 

1438.  জনাফ ইযাত জাান 

বতা: রভাোঃ লুৎয যভান 

ফাা-২০, ড়ক ৩/১, ১০ নং যাসজন্দ্রনৄয 

রকযানীয াট, যংনৄয-৫৪০০ 

যংনৄয 

1301438 

1439.  জনাফ রভা: ইয়াবছন আযাপাত 

বতা: রভাোঃ আব্দুয যবভ 

রুভ-৩০১০, ীদ াসজলন্ট জহুরুর ক র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

রযনৄয 

1301439 

1440.  জনাফ রনাসফযা নবযন 

বতা: রভাোঃ রদাসরায়ায রাসন 

গ্রাভ: ভধ্য রডন্ডাফয, রাস্ট: নফীনগয কযান্ট: 

থানা: াবায, রজরা: ঢাকা-১৩৪৪ 

ঢাকা 

1301440 

1441.  জনাফ পারুক রাসন 

বতা: আবু তাসয 

গ্রাভ: চাঁন্দুগড়া, রাস্ট: চািাই 

থানা: রাঙ্গরসকাট, রজরা: কুবভল্লা-৩৫৮০ 

কুবভল্লা 

1301441 

1442.  জনাফ রভা: াবভদুয যভান 

বতা: রভাোঃ ভকসছদ আরী গাজী 

গ্রাভ: রনায়ারী, রাস্ট: াযখাজুযা 

থানা: +, রজরা: মসায-৭৪৪০ 

মসায 

1301442 

1443.  জনাফ রভাাম্মদ রভসদী াান 

বতা: রভাাম্মদ াবফবুয যভান 

ফাবড়-১, খারাড়া রযাড, ফাাসফা 

বুজফাগ, ঢাকা-১২১৪ 

ভাদাযীনৄয 

1301443 

1444.  জনাফ রভা: রযজাউর কবফয াগয 

বতা: রভাোঃ আবুর রাসন 

গ্রাভ: রতযাই, রাস্ট: ঘুঘুয়া 

থানা: নীযগনজ, রজরা: ঠাকুযগাঁ-৫১১০ 

ঠাকুযগাঁ 

1301444 

1445.  জনাফ রভাাম্মদ রভাসভন বভয়া 

বতা: রভাাম্মদ কারা বভয়া 

গ্রাভ: দবড়সবরা নগয, রাস্ট: ছয়ফুল্লা কাবি 

থানা: ফাঞ্ছাযাভনৄয, রজরা: ব্রাহ্মণফাবড়য়া-৩৪১৩ 

ব্রাহ্মণফাবড়য়া 

1301445 

1446.  জনাফ দুজলয় কুভায কুন্ডু 

বতা:  ঠাকুয দা কুন্ডু 

গ্রাভ: টুব াড়া, রাস্ট: খাভায াড়া 

থানা: শ্রীনৄয, রজরা: ভাগুযা-৭৬১০ 

ভাগুযা 

1301446 

1447.  জনাফ ধ্রফ দত্ত 

বতা: বদরী কাবি দত্ত 

গ্রাভ: জুিসখারা, রাস্ট: নাফায়ন াট 

থানা:  পটিকছবড়, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪৩৫৫ 

চট্টগ্রাভ 

1301447 

1448.  জনাফ বিতভ কুন্ডু 

বতা: বদরী কুভায কুন্ডু 

০০৫৩-৫ক, নৄজ্ঞ রখারা, রছাট ফয়যা 

রখানাডাঙা, খুরনা-৯০০০ 

খুরনা 

1301448 

1449.  জনাফ নূরুজ্জাভান আকন 

বতা: রভাোঃ সুরতান আকন 

৪৪/৩এ, রন্ট্রার রযাড, ভধ্য াইক াড়া 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1301449 

1450.  জনাফ নাবদয়া আপবযন অবন 

বতা: রভাোঃ আপ্তাফ উিীন ভইয়া 

পবজরাতুসন্না মুবজফ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়-১২০৫ 

নযবংদী 

1301450 

1451.  জনাফ াফনাজ আযা াভীন 

বতা: রখ আব্দুর ফাযী 

কভ লজীফী ভবরা রাসস্টর 

নীরসিত, ঢাকা-১২০৫ 

খুরনা 

1301451 
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1452.  জনাফ রভাছা: যাসফয়া রভৌসুভী 

বতা: রভাোঃ আরী আকফায 

গ্রাভ: পবযদনৄয, রাস্ট: আভদাফাদ ফাজায 

থানা: রকাতয়ারী, রজরা: মসায-৭৪০০ 

মসায 

1301452 

1453.  জনাফ াভীভ খান 

বতা: বরয়াকত আরী 

গ্রাভ: বদঘবরয়া, রাস্ট: + 

থানা: বদঘবরয়া, রজরা: খুরনা-৯২২০ 

খুরনা 

1301453 

1454.  জনাফ রভা: নুয আরভ যকায 

বতা: রভাোঃ যাজ্জাক যকায 

রুভ-১৬৮, বরমুল্লা মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

গাইফান্ধা 

1301454 

1455.  জনাফ রভাাম্মদ নাজমুর রাসন 

বতা: রভাাম্মদ বরয়াকত আরী 

আয়বনক বফন, ২৩/১ বিভ নাখারাড়া 

রতজগাঁ, ঢাকা-১২১৫ 

টাঙ্গাইর 

1301455 

1456.  জনাফ রভা: জাবদুর ক ভইয়া 

বতা: রভাোঃ জবরুর ক ভইয়া 

গ্রাভ: ডুমুবযয়া, রাস্ট: আদ ল দয 

থানা: আদ ল দয, রজরা: কুবভল্লা-৩৫০০ 

কুবভল্লা 

1301456 

1457.  জনাফ রভা: আবু খাবরদ াইফুল্লা 

বতা:  আব্দুল্লা বর ফাকী 

রুভ-ারাভ-৪০৩, অভয একুস র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

যংনৄয 

1301457 

1458.  জনাফ রখ  ারাউিীন কফীয 

বতা: রখ বপউল্লা 

গ্রাভ: ফারাকাঠি, রাস্ট: রভৌখারী 

থানা: কাবরগঞ্জ, রজরা: াতিীযা-৯৪৪০ 

াতিীযা 

1301458 

1459.  জনাফ রভা: যাসর ভামুদ 

বতা: রভাোঃ জয়নার আসফদীন 

রুভ-৩০৫, স্যায এ এপ যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

রারভবনযাট 

1301459 

1460.  জনাফ বরতুন বজযা আজবযন 

বতা: রভাাম্মদ আবু রাসয় 

ব বফচ রযাড, ধুভাড়া, সতঙ্গা 

ফিয, চট্টগ্রাভ-৪২২২ 

রনায়াখারী 

1301460 

1461.  জনাফ রভা: নাবপজ যীপ 

বতা: এ.রক.এভ.যীফুর ইরাভ 

গ্রাভ: যসুরগঞ্জ, রাস্ট: াটগ্রাভ 

থানা: াটগ্রাভ, রজরা: রারভবনযাট-৫৫৪০ 

রারভবনযাট 

1301461 

1462.  জনাফ  রভা: জাাঙ্গীয আরভ 

বতা: রভাোঃ ভঞ্জুরুর ক 

গ-৮/৬, ফাংরাসদ ব্াংক কসরানী 

শ্যাভনৄয, ঢাকা-১২০৪ 

ভয়ভনবং 

1301462 

1463.  জনাফ রভা: রভসদী াান রভাল্যা 

বতা: রভাোঃ া আরভ রভাল্যা 

কবযাইট বযদ লক, কবযাইট অবপ 

আগাযগাঁ, ঢাকা-১২০৭ 

পবযদনৄয 

1301463 

1464.  জনাফ রভৌসুভী আকতায 

বতা: রভাোঃ আব্দুর ভবজদ 

ই-১/১, রাস্টার অবপা ল রকায়াট লায 

আবজভনৄয, ঢাকা-১২০৫ 

ফগুড়া 

1301464 

1465.  জনাফ রভা: ইয়াকুফ রাসন 

বতা: রতাপাসয়র আম্মদ 

বফ-৪৩১/২, ভািাা রযাড, ানাযাড় 

নাযায়ণগঞ্জ-১৩৬১ 

রিীনৄয 

1301465 
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1466.  জনাফ যাজীফ আসভদ 

বতা: রভাোঃ আবুর খাসয়য 

ফাা-১৭, রযাড-৫, বনউভাসকলট 

ধানভবন্ড, ঢাকা-১২০৫ 

খুরনা 

1301466 

1467.  জনাফ রভা:  ভাাতাফ আরী 

বতা: রভাোঃ আতাউয যভান 

গ্রাভ: নাবিগ্রাভ, রাস্ট: রফরঘবযয়া 

থানা: দুগ লানৄয, রজরা: যাজাী-৬২৪০ 

যাজাী 

1301467 

1468.  জনাফ রভা: ভবভনুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ আবুর কাসভ 

গ্রাভ: বনয়াভতনৄয, রাস্ট: শয়দনৄয 

থানা: শয়দনৄয, রজরা: নীরপাভাযী-৫৩১০ 

নীরপাভাযী 

1301468 

1469.  জনাফ শয়দ পযাদ রাসন 

বতা: শয়দ রভাকাযযভ রাসন 

ফ্ল্যাট-১৩০৭, এবজব কসরানী 

ভবতবঝর, ঢাকা-১০০০ 

যংনৄয 

1301469 

1470.  জনাফ রভা: উজ্জর রাসন 

বতা: রভাোঃ আযাফুর ইরাভ 

গ্রাভ: দাবথয়া কয়ড়া াড়া, রাস্ট: ভথুযানৄয 

থানা: চাটসভায, রজরা: াফনা-৬৬০০ 

াফনা 

1301470 

1471.  জনাফ সুপবত তাবভমুর কভয আভদ 

বতা: মুপাফ এ.রক. কভয উবিন আভদ 

গ্রাভ: দযগা ভল্লা, রাস্ট: বসরট দয 

থানা: রুসতায়ারী, রজরা: বসরট-৩১০০ 

বসরট 

1301471 

1472. জনাফ রভা: ভাসুভ বফল্লা 

বতা: রভাোঃ যবপকুর আরভ 

রুভ-৪৪২/বফ, ীদ ারাভ ফযকত র 

জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১৩৪২ 

খুরনা 

1301472 

1473.  জনাফ রভা: কাভরুজ্জাভান 

বতা: রভাোঃ আব্দু াত্তায ভন্ডর 

রভধা  ভনন রকাবচং রন্টায, ফযাত নগয 

ধাভযাই, ঢাকা-১৩৫০ 

কুবড়গ্রাভ 

1301473 

1474.  জনাফ রভাছা: নযীন জাবি 

বতা: রভাোঃ আবনছুয যভান 

ফ্ল্যাট-৬/এ, রফজা রযবসডবন্পয়ার কভসপ্লক্স, রক্ট-১৫/এইচ 

উত্তযা, ঢাকা-১২৩০ 

জয়নৄযাট 

1301474 

1475.  জনাফ ভাবযয়া ইরাভ 

বতা: রভাোঃভঞ্জুরুর ইরাভ 

৩৭২/১, ব্লক-ব, বদবঘযচারা 

ফান, গাজীনৄয 

জাভারনৄয 

1301475 

1476.  জনাফ রভা: নাবপউয যভান 

বতা: রভাোঃ ভবজবুয যভান 

২৩/ঘ, রগারকীফাড়ী রযাড, ভয়ভনবং দয 

ভয়ভনবং-২২০০ 

ভয়ভনবং 

1301476 

1477.  জনাফ রভা: ভাবপজুয যভান 

বতা: রভাোঃ রভায়াসজ্জভ খান 

৮/২ গবণ ববরা, আবজভনৄয রযাড 

রারফাগ, ঢাকা-১২০৫ 

পবযদনৄয 

1301477 

1478.  জনাফ ানবজদা সুরতানা 

বতা: রভাোঃ আজাদ রাসন 

এবাযগ্রীন টায়অয  াউজ-৫(ব), ব্লক-২৯৩ 

ববিযগঞ্জ, নাযায়ণগঞ্জ-১৪৩০ 

রিীনৄয 

1301478 

1479.  জনাফ রযাবজনা ইরাভ 

বতা: রভাোঃ যবকবুর ইরাভ 

গ্রাভ: জীফননগয, রাস্ট: রদৌরৎগঞ্জ 

থানা: জীফননগয, রজরা: চুয়াডাঙ্গা-৭২৩০ 

চুয়াডাঙ্গা 

1301479 
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1480.  জনাফ রভা: ভবনয রাাইন 

বতা: রভাোঃ রভানাসয়ভ খান 

গ্রাভ: বরুজারী, রাস্ট: + 

থানা: +, রজরা: গাজীনৄয-১৭০০ 

গাজীনৄয 

1301480 

1481.  জনাফ তাবভদা াম্মী 

বতা: আবুর কারাভ আজাদ 

ফাা-৬/১, রযাড-১, শ্যাভরী 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

ফবযার 

1301481 

1482.  জনাফ আঞ্জুভান আসভদ 

বতা: কাভার উিীন 

রুভ-৩৪১, ভীদ া: জহুরুর ক র 

 ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

রনত্রসকানা 

1301482 

1483.  জনাফ রভা: বপকুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ নুরুন নবফ বভয়া 

রকন-১০, বফবডং-০৭, অথ ল বফবাগ 

অথ ল ভন্ত্রণারয়-১০০০ 

গাইফান্ধা 

1301483 

1484.  জনাফ ভসনায়াযা নীা 

বতা: এভ.এ. াবকভ বভয়া 

ফাা৬০৭, ব্লাক-ধ, রকন-১২, বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

যীয়তনৄয 

1301484 

1485.  জনাফ ানজানা যভান 

বতা: ভবজবুয যভান 

ডযসভটযী বফটিবব নাসটায, নাসটায-৬৪০০ 

ভাদাযীনৄয 

1301485 

1486.  জনাফ াইবয়দ াান 

বতা: রভাোঃ াবরমুজ্জাভান যকায 

ফাা-১০৭৮, বডএইড রযাড, ফাবযধাযা, গাইফান্ধা-৫৭০০ 

গাইফান্ধা 

1301486 

1487.  জনাফ আভীন আর আভান 

বতা: নূরুর আভীন খান 

রুভ-৫১৯, স্যায এ এপ যভান র, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

রগাারগঞ্জ 

1301487 

1488.  জনাফ সুভন কুভায  াা 

বতা: নি দুরার াা 

গ্রাভ:+রাস্ট: ভাজন 

উসজরা: কাবরয়া, রজরা: নড়াইর-৭৫২১ 

নড়াইর 

1301488 

1489.  জনাফ াবব্বয আভাদ 

বতা: এইচ.আই.নূয রভাাম্মদ 

গ্রাভ: ফড়ইরবদয়া, রাস্ট: নাউযী ফাজায 

থানা: ভতরফ উত্তয, রজরা: চাঁদনৄয-৩৬০০ 

চাঁদনৄয 

1301489 

1490.  জনাফ  রভা: রখাযসদ আরভ 

বতা: রভাোঃ জহুরুর ক 

৩৭/৪/১, ভাজ কল্যান বযলদ 

আবজভনৄয, ঢাকা-১২০৫ 

জাভারনৄয 

1301490 

1491.  জনাফ রভা: বুজ বভয়া 

বতা: রভাোঃসাসরভান বভয়া 

গ্রাভ: +,রাস্ট: মুনযাফাদ 

থানা: বাংগা, রজরা: পবযদনৄয-৭৮৩০ 

পবযদনৄয 

1301491 

1492.  জনাফ কাজী আবু জাসভ 

বতা: কাজী াাফ উবিন 

গ্রাভ: শুক্লাভবি, রাস্ট: াসটায়াযীয াট 

থানা: কবফযাট, রজরা: রনায়াখারী-৩৮১১ 

রনায়াখারী 

1301492 

1493.  জনাফ শভিী যকায 

বতা: যকায যনবজৎ কুভায 

গ্রাভ: ফায়ায কুভাযজানী, রাস্ট: বভজলানৄয 

থানা: বভজলানৄযসজরা: টাংগাইর-১৯৪০ 

টাংগাইর 

1301493 

1494.  জনাফ রভাস্তাবপজুয যভান 

বতা: মুনসুয আসভদ 

গ্রাভ: উরা, রাস্ট: া 

উসজরা: ডুমুবযয়া, রজরা: খুরনা 

খুরনা 

1301494 
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1495.  জনাফ রভা: বপকুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ আব্দুর াবভদ 

গ্রাভ: দাযাড়া, রাস্ট: নগযবভযগঞ্জ 

থানা: ভাবগঞ্জ, রজরা: যংনৄয-৫৪০৩ 

চুয়াডাঙ্গা 

1301495 

1496.  জনাফ ইবতয়াক আভদ ারভান 

বতা: রভাোঃ আব্দু াত্তায 

ফ্ল্যাট-১, ফাা-১০, ব্লক-রক, যাভনৄয 

াবরয, চট্টগ্রাভ-৪২২৪ 

চট্টগ্রাভ 

1301496 

1497.  জনাফ রভা: াবভদুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ রফরাসয়ত রাসন 

গ্রাভ: +, রাস্ট: াতীফান্ধা 

থানা: বখনৄয, রজরা: টাঙ্গাইর-১৯২০ 

টাঙ্গাইর 

1301497 

1498.  জনাফ রভাোঃ আবভনুর ইরাভ 

বতা: তাফসযজ আবর 

গ্রাভ: নাসদযাফাদ, রাস্ট: আরীনগয 

থানা: রগাভস্তানৄয, রজরা: চাঁাইনফাফগঞ্জ-৬৩২০ 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1301498 

1499.  জনাফ রভা: জাসয়য আাম্মদ 

বতা: রভাোঃ আফদুর ভবজদ 

৬৮/এ গ্রীনসযাড, কুবভল্লা াউজ, ঢাকা-১২০৫ 

কুবভল্লা 

1301499 

1500.  জনাফ রভা: ািাভ রাসন 

বতা: রভাোঃ নাবজভ উবিন 

গ্রাভ: শ্রীনগয, রাস্ট: বমুরকাবি 

থানা: শবযফ, রজরা: বকসাযগঞ্জ-২৩৫০ 

বকসাযগঞ্জ 

1301500 

1501.  জনাফ রভাোঃ ভইন উিীন যাবকফ 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভবনয রাসন 

খ-১/১, বখরসিত, ঢাকা-১২২৯ 

ঢাকা 

1301501 

1502.  জনাফ রভাোঃ আযাপাত রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভনসছয আরী 

গ্রাভ: গুন রখারা, রাস্ট:+থানা: নফাফগঞ্জ  

রজরা: বদনাজনৄয-৬২৮০ 

বদনাজনৄয 

1301502 

1503.  জনাফ রভাোঃ যাসদুজ্জাভান নয়ন 

বতা: জনাফ রভাোঃ হুসনজ্জাভান 

১৪৪/খ, দবিণ ীসযযফাগ, বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

বদনাজনৄয 

1301503 

1504.  জনাফ াফনাজ াযবীন 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভাকছুদুয যভান 

উত্তয আউচাড়া, বনাতনগয, গাজীনৄয-১৭১১ 

যংনৄয 

1301504 

1505.  জনাফ রভাোঃ নজরুর ইরাভ 

বতা: জনাফ আপতাফ  উবিন 

গ্রাভ:+রাস্ট: নয়নাফাদ  

থানা: আড়াইাজায, রজরা: নাযায়ানগঞ্জ-১৪৪০ 

নাযায়ানগঞ্জ 

1301505 

1506.  জনাফ রভাোঃ নজরুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবুর কারাভ 

১০৭১,এববোঃ-৮, রযাড-৬/এ, বভযনৄয, াল্লফী, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1301506 

1507.  জনাফ রভাোঃ জাানুয আর রাাইন 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাাযপ রাসন 

১৩/১ শুক্র্াফাদ, রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

কুবিয়া 

1301507 

1508.  জনাফ খাসরদা আক্তায 

বতা: জনাফ এ এভ রভাাযযপ রাসন 

নৄবর ড়ক  গসফলনাগায, াইকাড়া 

বভযনৄয-০১, ঢাকা-১২১৬ 

রগাারগঞ্জ 

1301508 

1509.  জনাফ াজ্জাদ রাাইন খান 

বতা: জনাফ জবভ উবিন খান 

রুভ নং-২০২, পজলুর ক মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ভয়ভনবং 

1301509 

1510.  জনাফ রজন্নীযা বভজলা তানজীভ  

বতা: জনাফ বভজলা যবপকুর আজভ 

রভাল্লাাড়া, তারতরা, আগাযগাঁ, ঢাকা-১২০৭ 

ভাগুযা 

1301510 
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1511.  জনাফ এবড আব্দুর কাসদয 

বতা: জনাফ জনাফ াহ্ আবুর াসভ 

রুভ নং-৫২০, স্যায এ এপ যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

রারভবনযাট 

1301511 

1512.  জনাফ আবযপ আসভদ 

বতা: জনাফ আাদুর ইরাভ 

গ্রাভ: ইছানৄয, রাস্ট:+থানা: রচৌগাছা 

রজরা: মসায-৭৪১০ 

মসায 

1301512 

1513.  জনাফ রভসরুন রনা 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দু াভাদ 

২১/২, রযাড-০৪, ভধ্য যসুরনৄয, আশ্রাপাফাদ 

কাভযাঙ্গীযচয, ঢাকা-১২১১ 

ঢাকা 

1301513 

1514.  জনাফ রক  এভ আযাপ-উর-আভীন 

বতা: জনাফ রক এভ রুহুর আভীন 

গ্রাভ: রগাারনৄয ফাজায, রাস্ট:+থানা: ফাযাট্টা 

রজরা: রনত্রসকানা-২৪৪০ 

রনত্রসকানা 

1301514 

1515.  জনাফ রভাোঃ ারনায়ায রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ এনামুর ক 

গ্রাভ: রছাট বযনৄয, রাস্ট:+থানা: াফ লতীনৄয 

রজরা: বদনাজনৄয-৫২৫০ 

বদনাজনৄয 

1301515 

1516.  জনাফ জয়ি কুভায যায় 

বতা: জনাফ বিসজন্দ্র নাথ যায় 

৩৫/৩ এ রখ ফাজায, রারফাগ, ঢাকা-১২১১ 

বদনাজনৄয 

1301516 

1517.  জনাফ সুরতানা ারয়যা আিারীফ 

বতা: জনাফ রভাোঃ এনাসয়ত রাাইন 

ফাা-৬৩, রযাড-১৮ উত্তযা, ঢাকা-১২৩০ 

ঢাকা 

1301517 

1518.  জনাফ অবনরুি যকায 

বতা: জনাফ অবনর যকায 

গ্রাভ: জয়খারী, রাস্ট: শকয়াফাজায  

থানা: ফটিয়াঘাটা, রজরা: খুরনা-৯২৬০ 

খুরনা 

1301518 

1519.  জনাফ রভাোঃ আবভনুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ 

ফাা-১১১৬, ফাঙ্গাফাবড়য়া (স্লুই রগট), নগাঁ-  

নগাঁ 

1301519 

1520.  জনাফ জাবদুর ইরাভ 

বতা: জনাফ ভাবুবুয যভান 

তাকয়া রাইসব্রযী, আবু াইদ ফাজায  

কাভযাঙ্গীযচয, ঢাকা-১২১১ 

ভাদাযীনৄয 

1301520 

1521.  জনাফ রভাোঃ বযয়াজুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভাফুজুর ইরাভ 

গ্রাভ: বয়াযাখারী, রাস্ট:+থানা: ঈশ্বযদী  

রজরা: াফনা-৬৬২০ 

াফনা 

1301521 

1522.  জনাফ তাভান্না আরভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ াভসুর আরভ 

অধ্যি খসগন্দ্রনাথ রযাড, গরাবচা 

নাযায়ানগঞ্জ-১৪০০ 

নাযায়ানগঞ্জ 

1301522 

1523.  জনাফ রভাাোঃ াঈপ কাবদযী যাইয়ান 

বতা: জনাফ রভাোঃ ইবরয়াভ রাসন 

ফাা-১৪, রযাড-৩/৩, চাঁি বভয়া াউবজং 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

খুরনা 

1301523 

1524.  জনাফ পাযজানা কাবনজ বমু 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবনছুয  যভান 

রুভ নং-২০২, রফগভ সুবপয়অ কাভার র 

জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-১৩৪২ 

ভয়ভনবং 

1301524 

1525.  জনাফ রভাোঃ খবরলুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুয যবদ 

রুভ নং-১৭, স্যায বরমুল্লা মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ঠাকুযগাঁ 

1301525 
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1526.  জনাফ াবফা ইরাভ 

বতা: জনাফ াইফুর ইরাভ 

াযদা রঘাল রযাড, নসভার 

ভয়ভনবং-২২০০ 

ভয়ভনবং 

1301526 

1527.  জনাফ রভাোঃ আাদুজ্জাভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ ফায়দুয যভান 

রুভ নং-২০৮/এ, ভীয রভাাযপ রাসন র 

জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-১৩৪২ 

বদনাজনৄয 

1301527 

1528.  জনাফ উিীন ভন্ডর 

বতা: জনাফ রূরার ভন্ডর 

গ্রাভ: নাগযদী, রাস্ট: টি ব াই স্কুর 

থানা: যানজয, রজরা: ভাদাযীনৄয-৭৯১১ 

ভাদাযীনৄয 

1301528 

1529.  জনাফ আবতকুয যভান 

বতা: জনাফ আব্দুর ভবতন 

রুভ নং-২২৩, রসয ফাংরা র 

রসয ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১২০৭ 

রযনৄয 

1301529 

1530.  জনাফ আফদুল্লা আর ভামুন 

বতা: জনাফ রভাখসরসুয যভান 

উত্তয াজাাননৄয, াবিনগয, ঢাকা-১২১৭ 

ভয়ভনবং 

1301530 

1531.  জনাফ এ রক এভ ভাসজদুর ক 

বতা: জনাফ এ  রক এভ াবফবুর ক 

৩০৪/৭, ব্লক বফ, ফসুন্ধযা আ/এ 

গুরান, ঢাকা-১২১৩ 

জাভারনৄয 

1301531 

1532.  জনাফ আবুর কারাভ আজাদ  

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাস্তপা রাসন 

গ্রাভ: আসরয়াকাবি, রাস্ট: ফীয ভাইজবদয়া  

থানা:  ভসনাযদী, রজরা: নযবংদী-১৬৫২ 

নযবংদী 

1301532 

1533.  জনাফ রভাোঃ রাানুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভবউয যভান 

রুভ নং-২০৮/এ, ভীয রভাাযপ রাসন র 

জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-১৩৪২ 

নীরপাভাযী 

1301533 

1534.  জনাফ রভাছাোঃ রুানা ফানু 

বতা: জনাফ রভাোঃ আান আরী 

গ্রাভ: বচড়াববজা রগারনা, রাস্ট: রগারনা কাচাযী ফাজায  

থানা: জরঢাকা, রজরা: নীরপাভাযী-৫৩৩০ 

নীরপাভাযী 

1301534 

1535.  জনাফ রভাোঃ া আরভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ নজরুর ইরাভ 

নাবযিা,  রক্ষ্মীফাজায, সুত্রানৄয, ঢাকা-১১০০ 

কুবভল্লা 

1301535 

1536.  জনাফ রভাোঃ আরী আকফয 

বতা: জনাফ রভাোঃ ারুন-আয-যবদ রফাযী 

আদভজী ইবসজড আ/এ, ববিযগঞ্জ, নাযায়ানগঞ্জ-১৪৩১ 

বসযাজনৄয 

1301536 

1537.  জনাফ রভাোঃ ইভযান খান বজসকা 

বতা: জনাফ রভাোঃ আইয়ুফ আরী খান 

৮/৩, আবজভনৄয রযাড, বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫ 

মসায 

1301537 

1538.  জনাফ রভাোঃ াহ্ ভবন 

বতা: জনাফ া নুরু আপছায 

ফাা-১৭০/বফ, নযবংটিরা, ফাগফাবড়, বসরট-৩১০০ 

সুনাভগঞ্জ 

1301538 

1539.  জনাফ রভাোঃ রদসরায়ায রাসন 

বতা: জনাফ যইছউবিন আসভদ 

গ্রাভ: কাটখার, রাস্ট: কাটখার  

থানা: বভঠাভইন, রজরা: বকসাযগঞ্জ-২৩৭১  

বকসাযগঞ্জ 

1301539 

1540.  জনাফ রভাোঃ যাব্বী িধান 

বতা: জনাফ রভাোঃ মুনসুয আরী িধান 

৪৪২, সূম লসন র, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

চাঁদনৄয 

1301540 

1541.  জনাফ রূভাইয়া ইরাভ 

বতা: জনাফ যবপকুর ইরাভ 

ধা কটকীাড়া, যংনৄয-৫৪০০ 

যংনৄয 

1301541 
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1542.  জনাফ বরটন ভন্ডর 

বতা: জনাফ শরন্দ্র নাথ ভন্ডর 

গ্রাভ:+রাস্ট: রবদ বুবনয়া  

থানা: রভাংরা, রজরা: ফাসগযাট 

ফাসগযাট 

1301542 

1543.  জনাফ রভাোঃ যাবকবুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আরাউবিন খান 

ফাা-৪৩৬, জুবভয খান ড়ক, আভতরা, ফবযার-৮২০০ 

ফবযার 

1301543 

1544.  জনাফ আক্তারুজ্জাভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভবয়ায যভান 

১৯/১-ই, রখ াসফ ফাজায, বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫ 

াতিীযা 

1301544 

1545.  জনাফ রভাোঃ কবফয খান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আ: ভবজদ খান 

গ্রাভ: ভাবরনৄয, রাস্ট:+থানা: নরবছটি,  

রজরা: ঝারকাঠী-৮৪২০ 

ঝারকাটী 

1301545 

1546.  জনাফ বরন চন্দ্র যকায 

বতা: জনাফ বসভ চন্দ্র যকায 

গ্রাভ: রফাতরাফাড়ী, রাস্ট: শ্বালফািয  

থানা: শয়দনৄয, রজরা: নীরপাভাযী-৫৩১০ 

নীরপাভাযী 

1301546 

1547.  জনাফ এ এভ সুজন ভামুদ 

বতা: জনাফ জাভার উবিন আসভদ 

গ্রাভ: কুটিাড়া, রাস্ট: দাবযয়ানৄয  

থানা:+রজরা: গাইফান্ধা-৫৭০০  

গাইফান্ধা 

1301547 

1548.  জনাফ রফাযানউবিন 

বতা: জনাফ াভছুর ক 

গ্রাভ: াজীফাড়ী, রাস্ট: ফাকই উয 

থানা: রারভাই, রজরা:  কুবভল্লা-৩৫৭০ 

কুবভল্লা 

1301548 

1549.  জনাফ রভাোঃ আরাদ রাাইন 

বতা: জনাফ রভাোঃ ববিকুয যভান 

গ্রাভ: শযাংকুর রাস্ট: ফড়ারঘয 

থানা: রদবফিায, রজরা: কুবভল্লা-৩৫৩২ 

কুবভল্লা 

1301549 

1550.  জনাফ রভাোঃ জারার রাসন 

বতা: জনাফ আব্দুয যাজ্জাক 

গ্রাভ: ফবক্র্কাবি, রাস্ট: ভধ্যনগয  

থানা: রদবফিায, রজরা: কুবভল্লা-৩৫৩৩ 

কুবভল্লা 

1301550 

1551.  জনাফ রুবভ আক্তায 

বতা: জনাফ আব্দুয বুয 

২১৬, রফগভ পবজরাতুসন্নছা মুবজফ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ভাবনকগঞ্জ 

1301551 

1552.  জনাফ রভাোঃ যামীন আযাপ রাসন 

বতা: জনাফ রভাাম্মদ রাসন 

৭০/২, ইবিযা রযাড, পাভ লসগট, ঢাকা-১২০৭ 

জাভারনৄয 

1301552 

1553.  জনাফ রভাস লভা রভাবনী রভৌটুী 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর রভাসভন 

৩৫, ব্লক-বড, আযাভফাগ াউবজং 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1301553 

1554.  জনাফ রভাছাোঃ আসয়া খাতুন 

বতা: জনাফ রভাোঃ য়াবরউর ক 

গ্রাভ: ইরাভনৄয, রাস্ট: রগারানগয  

থানা: রবড়াভাযা, রজরা: কুবিয়া-৭০৪০  

কুবিয়া 

1301554 

1555.  জনাফ রভাোঃ রতৌবদুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুয যউপ 

ফাা-১৮৭, বিভ াইকাড়া, ব্রাহ্মনফাবড়য়া-৩৪০০ 

কুবভল্লা 

1301555 

1556.  জনাফ ইযপান ভামুদ অভ লন 

বতা: জনাফ রভাোঃ রগারাভ ভামুদুর াছান 

রযাড-৩, রভাাম্মদীয়া াউবজং বরোঃ 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

কুবভল্লা 

1301556 
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1557.  জনাফ রভাোঃ াবযয়ায াবদক বিয়ভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ নজরুর ইরাভ যকায 

রুভ নং-৩৫৪, পজলুর ক মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

জয়নৄযাট 

1301557 

1558.  জনাফ রভাা: নুযফানু খাতুন 

বতা: জনাফ রভাোঃ নুরুর ইরাভ 

গ্রাভ: ভইভনৄয, রাস্ট: উবজযনৄয  

থানা: নাসচার, রজরা: চাাইনফাফগঞ্জ-৬৩১০  

চাাইনফাফগঞ্জ 

1301558 

1559.  জনাফ রভাোঃ পযাসুর ইরাভ 

বতা: জনাফ ইভাইর রভাল্লা 

গ্রাভ: গাফতরী নফ লাড়া, রাস্ট: জাসভয়া-ই-কাসবভয়া  

থানা:+রজরা: নযবংদী-১৬০০ 

নযবংদী 

1301559 

1560.  জনাফ আব্দুর কাবযমুর ইরাভ 

বতা: জনাফ আযাফুর ইরাভ 

১/৭, ভধ্যফাাসফা, বুজফাগ, ঢাকা-১২১৪ 

ঢাকা 

1301560 

1561.  জনাফ বিাথ ল ংকয দা 

বতা: জনাফ মৃত সুনীর কুভায দা 

রুভ নং-৭০১৩, জগন্নাথ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ভাগুযা 

1301561 

1562.  জনাফ রভাোঃ াবকর যায়ান 

বতা: জনাফ রভাোঃ দবফরুর ইরাভ 

রুভ নং-১৪৯,পজলুর মুবরভ ক র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ঠাকুযগাঁ 

1301562 

1563.  জনাফ আপবযদা বজননুযাইন উফী 

বতা: জনাফ অধ্যাক জাবদ রাসন 

রুভ নং-২০২, কবফ সুবপয়া কাভার র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ফবযার 

1301563 

1564.  জনাফ দীংকয দত্ত াথ ল 

বতা: জনাফ মতীন্দ্র চন্দ্র দত্ত 

ফসমুযকৃবফ রযাড, ইাসগট 

ারনা, গাজীনৄয-১৭০৬ 

ভয়ভনবং 

1301564 

1565.  জনাফ নাজমুর াান 

বতা: জনাফ আব্দুল্লা রচৌধুযী 

গ্রাভ:  সুরতাননৄয, রাস্ট: বয়ারা 

থানা: ফাবনয়াচং, রজরা: বফগঞ্জ-৩৩০০ 

বফগঞ্জ 

1301565 

1566.  জনাফ াান ভামুদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ জারার  উবিন 

ফাা-১০ ররন, ব্লক-বফ, বভযনৄয-০৬, ঢাকা-১২১৬ 

যাজাী 

1301566 

1567.  জনাফ রভাোঃ রভাস্তপা কাভার 

বতা: জনাফ রভাোঃ তাসযক 

ফাা-৫, ব্লক-ব, ফশ্রী, যাভনৄযা, ঢাকা-১২১৯ 

াফনা 

1301567 

1568.  জনাফ রভাাম্মদ অবদ উল্লা 

বতা: জনাফ আব্দুর ভবতন 

রুভ নং-২০১০, বফজয় একাত্তয র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

কুবভল্লা 

1301568 

1569.  জনাফ রভাোঃ যাসর ভামুদ 

বতা: জনাফ আব্দুর ছাত্তায রভাল্লা 

রুভ নং-১০০৯, ড. মুাম্মদ ীদুল্লা র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ফবযার 

1301569 

1570.  জনাফ যাজ চন্দ্র ধয 

বতা: জনাফ ভযন চন্দ্র ধয 

রুভ নং-৩১৫,আ  ভ কাভারউবিন র 

জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-১৩৪২  

চাঁদনৄয 

1301570 

1571.  জনাফ ভানসুযা খানভ 

বতা: জনাফ আফদুর াবরভ ারাদায 

রকপাইতনগয, ঝারকাঠী-৮৪০০ 

ঝারকাঠী 

1301571 
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1572.  জনাফ রভাোঃ জুসয়র যানা 

বতা: জনাফ রভাোঃ নুরুর ইরাভ 

গ্রাভ: রদসতাগ, রাস্ট: ফযাফ 

থানা: রানাযগাঁ, রজরা: নাযায়ানগঞ্জ-১৪১১  

নাযায়ানগঞ্জ 

1301572 

1573.  জনাফ রভাোঃ নাঈভ রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ রফরার রাসন 

গ্রাভ: জাভগড়া, রাস্ট: বজযাসফা  

থানা: াবায, রজরা: ঢাকা-১৩৪১ 

ঝারকাঠী 

1301573 

1574.  জনাফ রভাোঃ ইউসুপ বভয়া 

বতা: জনাফ রভাোঃ আরী আাম্মদ 

গ্রাভ: যাজানৄয, রাস্ট: আউবরয়াফাদ 

থানা: ভাধফনৄয, রজরা: বফগঞ্জ-৩৩৩১ 

বফগঞ্জ 

1301574 

1575.  জনাফ ভামুদা আক্তায 

বতা: জনাফ রভাোঃ পজলুর ক 

ইউসুপ রাইন, ঢাকা কযান্টনসভন্ট, ঢাকা-১২০৬ 

ভয়ভনবং 

1301575 

1576.  জনাফ ভবনযা 

বতা: জনাফ আবু ফকয ভাতুব্বয 

চযকভরানৄয, আবরয়াফাদ, পবযদনৄয-৭৮০০ 

পবযদনৄয 

1301576 

1577.  জনাফ রভাোঃ কবফয রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ রদসরায়ায রাসন 

বয়াগবর রানসন দারান রযাড, চকফাজায, ঢাকা-১১০০ 

বযাজগঞ্জ 

1301577 

1578.  জনাফ আবতকা 

বতা: জনাফ রভাোঃ রদসরায়ায রাসন 

১৩৯/১ ভাবরফাগ, াবিনগয, ঢাকা-১২১৭ 

ফযগুনা 

1301578 

1579.  জনাফ রতৌবপক আসভদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আকযাভ রাসন 

আভফাগান, াথাবরয়া, াবায, ঢাকা-১৩৪২ 

নাসটায 

1301579 

1580.  জনাফ রভাোঃ রভাত্তাসরফ রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ নুরুজ্জাভান 

িমসে; কুরসুভা জান্নাত বকদায 

রিাগ্রাভায, ফাংরাসদ রটবরববন িধান কাম লারয় 

যাভনৄযা, ঢাকা-১২১৯ 

নগাঁ 

1301580 

1581.  জনাফ তাবযা আক্তায মুক্তা 

বতা: জনাফ আব্দুর ভান্নান 

গ্রাভ: রারািবতভা, রাস্ট: রফায়ারী  

থানা: বখনৄয, রজরা: টাংগাইর-১৯৫০ 

টাংগাইর 

1301581 

1582.  জনাফ াবজদ বফন ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ রযজাউর ইরাভ 

২৮৪/০১, যাধানগয, াফনা-৬৬০০ 

াফনা 

1301582 

1583.  জনাফ ানবজদা খানভ র্তবপ্ত 

বতা: জনাফ আব্দুর কাসদয 

ফাদর বিন্টা ল, ২৩, ব রক যায় ররন 

ফাদাভতরী, ইরাভনৄয, ঢাকা-১১০০ 

 

ভাবনকগঞ্জ 

1301583 

1584.  জনাফ াদাফ বায ইব্বান 

বতা: জনাফ িসপয ড.রভাকতায আসভদ 

ব ব্লক, ২৬৩/এ, ফসুন্ধযা আ/এ 

বাটাযা, ঢাকা-১২২৯ 

কক্সফাজায 

1301584 

1585.  জনাফ াবজয়া সুরতানা রকয়া 

বতা: জনাফ রভাোঃ আপছায 

গ্রাভ: নফ ল রাভাাড়া, রাস্ট: স্তানৄয 

থানা:+রজরা: নাযায়ানগঞ্জ-১৪২০ 

নাযায়ানগঞ্জ 

1301585 

1586.  জনাফ আবু াদাত াঈভ 

বতা: জনাফ নজরুর ইরাভ 

গ্রাভ: কাঠার ফাবড়য়া, রাস্ট: রিভতরী 

থানা: রগাদাগাড়ী, রজরা: যাজাী-৬২৯১  

রগাদাগাড়ী 

1301586 

1587.  জনাফ াজ্জাদ রাসন 

বতা: জনাফ আফদুর াদী 

রক্ষ্মীনৄয 1301587 
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আবজভনৄয কাসরানী, বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫ 

1588.  জনাফ রাোঃ আব্দুর ভবজদ গাজী 

বতা: জনাফ রভাোঃ জবরর গাজী 

রুভ নং-৫২৮, কবফ জবভউিী র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

খুরনা 

1301588 

1589.  জনাফ আবপ ভামুদ 

বতা: জনাফ মৃত রভাোঃ ভকবুর রাসন 

৭৯৬/২, ভবননৄয, বভযনৄয-০২, ঢাকা-১২১৬ 

কুবভল্লা 

1301589 

1590.  জনাফ রভাোঃ াজ্জাদুর ফাবয 

বতা: জনাফ রভাোঃ নজরুর ইরাভ 

২৩৩, কারা ফাজায, দবিন খান 

বখরসিত, ঢাকা-১২২৯ 

ঢাকা 

1301590 

1591.  জনাফ রভাোঃ আবযপ যাব্বানী 

বতা: জনাফ নজরুর ইরাভ 

রুভ নং-১১৪, িধান বফন, পজলুর ক মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ভয়ভনবং 

1301591 

1592.  জনাফ ইপসতখায আসভদ 

বতা: জনাফ রভান বভয়া 

রারকঠি, ৩য় কাসরানী, বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 

1301592 

1593.  জনাফ রখ বযফুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ তাসন উবিন 

গ্রাভ: ফনগ্রাভ, রাস্ট: বকছভত ফন গ্রাভ 

থানা: নািাইর, রজরা: ভয়ভনবং-২৬০৯ 

ভয়ভনবং 

1301593 

1594.  জনাফ রভাোঃ রভাইর কবফয 

বতা: জনাফ রভাোঃ বযাজুর ইরাভ 

গ্রাভ: রযগুরগাঁ, রাস্ট:+থানা: ীযগঞ্জ 

রজরা: ঠাকুযগাঁ-৫১১০ 

ঠাকুযগাঁ 

1301594 

1595.  জনাফ কাজী া আরভ 

বতা: জনাফ কাজী আফদুর াবভদ 

নাগবযয়াকািা, নযবংদী-১৬০০ 

চাঁদনৄয 

1301595 

1596.  জনাফ নুরুর ইরাভ 

বতা: জনাফসভাোঃ আসনায়ায আরী 

১১০ নং, যাজ্জাক আরী যদায রযাড, জুযাইন 

শ্যাভনৄয, ঢাকা-১২০৪ 

ঢাকা 

1301596 

1597.  জনাফ রখ াসর আসভদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর রবতপ 

১৬২/১, য়াদা রযাড, বিভ যাভনৄযা 

বখরগাঁ, ঢাকা-১২১৯ 

জাভারনৄয 

1301597 

1598.  জনাফ রভাোঃ ভয পারুক 

বতা: জনাফ আরী রাসন 

১৬/১, ভধ্যাইকাড়া, বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

যীয়তনৄয 

1301598 

1599.  জনাফ রভাোঃ বগয়া উবিন (জীফ) 

বতা: জনাফ রভাাম্মদ নাবয উবিন 

উ-ব্ফস্থাক (বাফ), উত্তযা ইবসজড, নীরপাভাযী 

চট্টগ্রাভ 

1301599 

1600.  জনাফ টুম্পা আক্তায 

বতা: জনাফ রভাোঃ জাবকয রাসন 

নুয ভবঞ্জর, নাবজয রযাড, রপনী-৩৯০০ 

রপনী 

1301600 

1601.  জনাফ রভাোঃ আাদ বভয়া 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দু ছাত্তায 

গ্রাভ: ধযগাঁ উকুিীাড়া, রাস্ট: ধযগাঁ  

থানা: নািাইর, রজরা: ভয়ভনবং-২৩০০ 

ভয়ভনবং 

1301601 

1602.  জনাফ পয়ার ইরাভ 

বতা: জনাফ নুরুর ইরাভ 

যংধনু কভসপ্লক্স, আগাযগাঁ, তারতরা, ঢাকা-১২০৭ 

রনায়াখারী 

1301602 

1603.  জনাফ াফবযনা নাবযন 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দু াভাদ 

সুখনগয, নাযায়াননৄয,গাইফান্ধা-৫৭০০ 

গাইফান্ধা 

1301603 
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1604.  জনাফ রভাোঃ বপসযাজ আসভদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ া আরভ 

গ্রাভ:+রাস্ট: রফানাযাড়া  

থানা: াঘাটা, রজরা: গাইফান্ধা-৫৭৫০ 

গাইফান্ধা 

1301604 

1605.  জনাফ রভাোঃ নুরুর ক  

বতা: জনাফসভাোঃ আব্দু ছাত্তায 

গ্রাভ: ভানফ, রাস্ট: ফাযাড়া  

থানা: নািাইর, রজরা: ভয়ভনবং-২৩০০ 

ভয়ভনবং 

1301605 

1606.  জনাফ াানাজ াযবীন 

বতা: জনাফ বযাজ উবিন 

গ্রাভ:নফইর নায়ানীাড়া, রাস্ট: নফাইর  

থানা:+রজরা: গাজীনৄয-১৭২১ 

গাজীনৄয 

1301606 

1607.  জনাফ রুসফর রচাকদায 

বতা: জনাফ ববিক রচাকদায 

গ্রাভ: শ্রীনাথদী, রাস্ট: দত্ত রকন্দুয়া  

থানা:+রজরা: ভাদাযীনৄয-৭৯০১ 

ভাদাযীনৄয 

1301607 

1608.  জনাফ রুভা আক্তায 

বতা: জনাফ রভাোঃ ইউসুপ রফাযী 

গ্রাভ: চাযয়ানী, রাস্ট: নাবযসকাট 

থানা: াবজগঞ্জ, রজরা: চাঁদনৄয-৩৬১১  

চাঁদনৄয 

1301608 

1609.  জনাফ আবনকা াবদয়া 

বতা: জনাফ আফদুর ফাযী 

৯/১/ই, যাজাযফাগ, বুজফাগ, ঢাকা-১২১৪ 

রপনী 

1301609 

1610.  জনাফ রভাোঃ নাজমুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ জহুরুর ইরাভ 

াবফা ববরা, রস্টবডয়াভ রযাড, বযাজগঞ্জ-৬৭০০ 

বযাজগঞ্জ 

1301610 

1611.  জনাফ আবতকুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর আরী 

গ্রাভ: বসটযকািী, রাস্ট: অবরনৄযী ফাজায 

থানা: রানাযগাঁ, রজরা: নাযায়ানগঞ্জ-১৪৪০ 

নাযায়ানগঞ্জ 

1301611 

1612.  জনাফ রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ জহুরুর ইরাভ 

রুভ নং-৪১০, স্যায এ এপ যভান র, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

কুবিয়া 

1301612 

1613.  জনাফ টিনৄ সুরতান 

বতা: জনাফ মৃত আব্দুর াই 

গ্রাভ: ফাঘভাযা, রাস্ট:+থানা: বফশ্বম্ভযনৄয 

রজরা: সুনাভগঞ্জ-৩০১০ 

সুনাভগঞ্জ 

1301613 

1614.  জনাফ ফাবু যাভ যায় 

বতা: জনাফ ধীসযন্দ্রনাথ যায় 

গ্রাভ:+রাস্ট: াযনৄকুয  

থানা: আবদতভাযী, রজরা: রারভবনযাট-৫৫১০ 

রারভবনযাট 

1301614 

1615.  জনাফ যাাত উর আরভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ া আরভ 

৫৬৭, আছভা ববরা, উত্তয সদফনৄয 

নতুন াড়া, রপনী-৩৯০০ 

রপনী 

1301615 

1616.  জনাফ রভাোঃ বদুর ইরাভ 

বতা: জনাফ আফদু াত্তায ারাদায 

কি নং-৩০২, রচবফন, ২২ ভাবনক বভয়া এবববনউ 

রসয ফাংরানগয, ঢাকা-১২০৭ 

টুয়াখারী 

1301616 

1617.  জনাফ সুরতান ারা উবিন 

বতা: জনাফ সুরতান ভামুদ 

ফ্ল্যাট৭/এ, এযবববনউ স্বসেয সুগবন্ধ 

বাটাড়া, াবায, ঢাকা-১৩৪৩ 

ফবযার 

1301617 

1618.  জনাফ রভাোঃ আব্দুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ সুরতান আসভদ 

৮৩/১, বজ এন এভ রযাড, কভরানৄয, কুবিয়া-৭০০০ 

কুবিয়া 

1301618 



As fit112 
 

িঃ নাং নাম, ক্রতা/স্বামীর নাম ও বতমৃান ঠিকানা ক্রনজ বজলা  থযার নাং 

1619.  জনাফ রভাোঃ সযায়ায  

বতা: জনাফ নজরুর ইরাভ 

রুভ নং- ১, ভবজদ রভ, দবিন নীরসিত, আ/এ 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ফবযার 

1301619 

1620.  জনাফ রভাোঃ য়াবদ-উজ-জাভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবর-মুয-জাভান 

গ্রাভ: ফাড়াবদ (উত্তযাড়া), রাস্ট: ফযনৄয  

থানা: ফাবরয়াকাবি, রজরা: যাজফাড়ী-৭৭৩০  

যাজফাড়ী 

1301620 

1621.  জনাফ রভাোঃ ইকফার ভামুদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আাদ আরী ভন্ডর 

দবিন রখাদ ল াঢ লানা, রারভবনযাট-৫৫০০ 

রারভবনযাট 

1301621 

1622.  জনাফ অংজাইং ভাযভা 

বতা: জনাফ ভংভংস ভাযভা 

গ্রাভ: রচৌড়াংছবযড় রডম্যানাড়া 

রাস্ট: ভারছবড়, রজরা: খগড়াছবড়-৪৪৩০ 

খাগড়াছবড় 

1301622 

1623.  জনাফ যাবজয়া সুরতানা 

বতা: জনাফ রভাতাসরফ রাসন 

ফাা-৪৯১, ফ্ল্যাট-২/এ, উত্তয কাপরুর 

ঢাকা কযান্টনসভন্ট, ঢাকা-১২০৬ 

যাঙ্গাভাটি 

1301623 

1624.  জনাফ তানবজরা তুন নূয 

বতা: জনাফ ভীজলা রভাোঃ ইব্রাীভ 

৯৪-ই/৩, কযাসাবযনা, ীদ ারাউবিন রনাবনফা 

ঘাটাইর, টাঙ্গাইর-১৯৮০ 

চট্টগ্রাভ 

1301624 

1625.  জনাফ মুাম্মদ কাভরুর আরভ 

বতা: জনাফ মুাম্মদ রাছাইন আজাদ 

৫০১, ফঙ্গফন্ধু রখ মুবজবুয যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

চট্টগ্রাভ 

1301625 

1626.  জনাফ বনজাভ  উিীন 

বতা: জনাফ নাবছয উিীন 

গ্রাভ: কাবজয তালুক, রাস্ট: ভঘাবদয়া 

থানা: বভযযাই, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪৩২১  

চট্টগ্রাভ 

1301626 

1627.  জনাফ জুম্মান আরী 

বতা: জনাফ ভয আরী 

নয়া ড়ফা, ১৬নং য়াড ল, বসরট-৩১০০ 

বসরট 

1301627 

1628.  জনাফ খিকায াজফীয যভান 

বতা: জনাফ খিকায বপকুয যভান 

গ্রাভ: ভাদাঘযাাড়া, রাস্ট: যাভনৄয 

থানা: াবরয, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪২২৪  

বকসাযগঞ্জ 

1301628 

1629.  জনাফ রভাোঃ জীভ উবিন 

বতা: জনাফ রভাোঃ আোঃ রভাতাসরফ 

রুভ নং-৬৪৮, াজী মুাম্মভদ মুবন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ফবযার 

1301629 

1630.  জনাফ রভাোঃ আফদুর কবযভ বভয়া 

বতা: জনাফ রভাোঃ াবপজুয যভান 

ড্রাগ রটবস্টং ল্যাফসযটযী, আই. ব. এইচ. বফন 

ভাখারী, ঢাকা-১২১২ 

বদনাজনৄয 

1301630 

1631.  জনাফ রভাোঃ হুভায়ুন কবফয 

বতা: জনাফ রভাোঃ পয়জুর ক 

গ্রাভ:+রাস্ট: যাভবি, 

থানা: আটাড়া, রজরা: রনত্রসকানা-২৪০০ 

রনত্রসকানা 

1301631 

1632.  জনাফ রভাোঃ রকাযফান আরী 

বতা: জনাফ রভাোঃ ববিকুয যভান 

গ্রাভ: াবফফনৄয, রাস্ট:+থানা: ভধুনৄয 

রজরা: টাঙ্গাইর-১৯৯৬  

টাঙ্গাইর 

1301632 

1633.  জনাফ পাবযতা পাইজা 

বতা: জনাফ রভাোঃ াবভভ াহ্ 

৫৮৮, দোঃ ঠাকুযাড়া, কুবভল্লা-৩৫০০ 

চাঁদনৄয 

1301633 
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1634.  জনাফ রভাোঃ ভান গবন ভুঞা 

বতা: জনাফ রভাোঃ পারুক ভঞা 

১৭৪, আবভ ল রাাইটি রযাড-১, দবিনখান, ঢাকা-১২৩০ 

চাঁদনৄয 

1301634 

1635.  জনাফ ফাসয়জীদ রফাস্তাভী 

বতা: জনাফ ভাসুদুয যভান 

গ্রাভ: নয়াাড়া, রাস্ট: ধানুয়া কাভারনৄয 

থানা: ফকীগঞ্জ, রজরা: জাভারনৄয-২১৪০ 

জাভারনৄয 

1301635 

1636.  জনাফ রভাোঃ ভামুদুর াান 

বতা: মৃত আব্দুর ভবতন ভন্ডর 

গ্রাভ: ভাবয়াযনৄয, রাস্ট: ঠিফাড়ী 

থানা: বভঠনৄকুয, রজরা: যংনৄয-৫৪৬০  

যংনৄয 

1301636 

1637.  জনাফ আব্দুল্লা আর ভামুন 

বতা: জনাফ রভাাম্মদ আরী 

গ্রাভ: ফড় কাবয়া, রাস্ট:+থানা:রভানগঞ্জ 

রজরা: রনত্রসকানা-২৪৪৬ 

রনত্রসকানা 

1301637 

1638.  জনাফ রভাোঃ ভাবুফ রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভকবুর রাসন 

ব্লক-এ, ফাা-৪৯৮, দবিণ ারনা 

গাজীনৄয-১৭০৩ 

গাজীনৄয 

1301638 

1639.  জনাফ ায়া খাতুন 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাতাসরফ ারাদায 

গ্রাভ:+রাস্ট: চািরা  

থানা: ব্রাহ্মনফাবড়য়া, রজরা: কুবভল্লা-৩৫২৬ 

কুবভল্লা 

1301639 

1640.  জনাফ রভাোঃ রুসফর যানা 

বতা: জনাফ রভাোঃ ইয়াকুফ আরী 

গ্রাভ: যাভনগয, রাস্ট: কাবচনীয়া 

থানা: খানাভা, রজরা: বদনাজনৄয-৫২৩০  

বদনাজনৄয 

1301640 

1641.  জনাফ রভাোঃ আকফয আরী 

বতা: জনাফ রভাোঃ ফাফলুয যবদ 

গ্রাভ: কারীকানৄয, রাস্ট: যায়কারী  

থানা: আসিরনৄয, রজরা: জয়নৄযাট-৫৯৪২ 

জয়নৄযাট 

1301641 

1642.  জনাফ পয়জুনসনা বফথী 

বতা: জনাফ রভাোঃ বভজানুয যভান 

৪৮৮, উত্তয দবনয়া, মাত্রাফাবড়, ঢাকা-১২৩৬ 

বকসাযগঞ্জ 

1301642 

1643.  জনাফ আঁবখ আরভগীয 

বতা: জনাফ রভাোঃ আরভগীয রাসন 

রুভ নং- ৫১০, পয়জুনসনা রচৌধুযানী ছাত্রীবনফা 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

পবযদনৄয 

1301643 

1644.  জনাফ রভাোঃ ইভযান আভাদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ াবফবুয যভান 

২৬২/২, ব-৮, ইব্রাীভনৄয িাভাযী স্কুর রযাড 

কাপরুর, ঢাকা-১২০৬ 

ফাসগযাট 

1301644 

1645.  জনাফ াবকর 

বতা: জনাফ জয়নার আসফদীন 

রুভ নং- ৫/খ, াজী মুাম্মদ মুীন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

বকসাযগঞ্জ 

1301645 

1646.  জনাফ আর ইভযান রভাোঃ ইভন 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভবতয়ায যভান 

গ্রাভ:+রাস্ট:+থানা: বঘয 

রজরা: ভাবনকগঞ্জ-১৮৪০  

ভাবনকগঞ্জ 

1301646 

1647.  জনাফ রভাোঃ নান্টু রাসন 

বতা: জনাফ চাঁদ আরী 

রুভ নং- ২০, বরমুল্লা মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

কুবভল্লা 

1301647 

1648.  জনাফ নুযাত আক্তায 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবু নাইভ রচৌধুযী 

৪৩২, দবিন াইকাড়া, রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 

1301648 
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1649.  জনাফ রভাোঃ খবরলুয যভান 

বতা: জনাফ আব্দুয যউপ গাজী 

গ্রাভ: নফ ল নাযায়ননৄয, রাস্ট:+থানা: কাবরগঞ্জ  

রজরা: াতিীযা-৯৪৪০ 

াতিীযা 

1301649 

1650.  জনাফ তন্য় াা 

বতা: জনাফ তাযাদ াা 

সিাল চন্দ্র ফট্টচাম ল বফন, জগনাথ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

বদনাজনৄয 

1301650 

1651.  জনাফ রভাোঃ যাবদুর রনয়াজ ান 

বতা: জনাফ রভাোঃ পজলুয যভান 

৪থ ল তরা, বফবডং ০১, অবপা ল রকায়াট লায নৄবর স্টাপ 

কসরজ, বভযনৄয-০১, ঢাকা-১২০৬ 

রভসযনৄয 

1301651 

1652.  জনাফ রজ এভ বভযাজ 

বতা: জনাফ রভাোঃ ইভাইর রজাভািায 

ফাা-৫১, রযাড-০৫, বড আই টি িসজক্ট 

রভরুর ফাড্ডা, ঢাকা-১২১২ 

টুয়াখারী 

1301652 

1653.  জনাফ মুাম্মদ পয়ার ভাসুদ 

বতা: ভযহুভ মুাম্মদ নুরুর আবজভ 

২০৯/এ, ফঙ্গফন্ধু র, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

চট্টগ্রাভ 

1301653 

1654.  জনাফ ইন্দ্রবজত রবৌবভক 

বতা: জনাফ সুকুভায রবৌবভক 

রুভ নং- ২০৭, আ প ভ কাভারউবিন র 

জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-১৩৪২ 

যাজফাবড় 

1301654 

1655.  জনাফ রভাোঃ আবুর পজর  

বতা: জনাফ াসপজ আব্দু ারাভ 

গ্রাভ: ফাঘাফাবড়, রাস্ট: অরুয়াইর  

থানা: যাইর, রজরা: ব্রহ্মনফাবড়য়া-৩৪৩০ 

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 

1301655 

1656.  জনাফ রছাটন চন্দ্র দা 

বতা: জনাফ চন্দ্রসভান দা 

৫৮, এপ এ ববরা, ীদ পযাদ ররইন 

রানাাড়া, দযঘাট, চট্টগ্রাভ-৪০০০ 

রনায়াখারী 

1301656 

1657.  জনাফ াবকয ইযবতজা 

বতা: জনাফ রভাোঃ াখায়াত রাসন 

৫ নং ানবকাড়া ফাইসরন, ভয়ভনবং-২২০০ 

ভয়ভনবং 

1301657 

1658.  জনাফ আর ভাসুদ 

বতা: জনাফ আবুর ফাায 

রুভ নং- ২১৯,কবফ জবভ উিীন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ফাসগযাট 

1301658 

1659.  জনাফ রভাোঃ আকযাভ রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ নুয নফী 

রুভ নং- ১২৭, জহুরুর ক র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

রক্ষ্মীনৄয 

1301659 

1660.  জনাফ ইভন ার 

বতা: জনাফ জীফন কৃষ্ণ ার 

২৯/২৯/১, ভদনফাবু রযাড, আঠাযফাবড় বফবডং 

ভয়ভনবং-২২০০ 

ভয়ভনবং 

1301660 

1661.  জনাফ তানবজন তাভান্না 

বতা: জনাফ রভাাম্মদ আরী বজন্না 

এ-৮/১, যকায ববরা, আটাড়া 

াবায, ঢাকা-১৩৪৯ 

ঢাকা 

1301661 

1662.  জনাফ রভাোঃ বুজ বভয়া 

বতা: জনাফ রভাোঃ তাসভদ আরী 

গ্রাভ: ভাধফনৄয, রাস্ট: ভাবরা 

থানা: রচৌগাছা, রজরা: মসায-৭৪১০  

মসায 

1301662 

1663.  জনাফ নাববদ ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ াইফুর ইরাভ 

গ্রাভ: বিভ ব্রাপিী, রাস্ট: নযবংদী যকাযী কসরজ  

থানা:+রজরা: নযবংদী-১৬০২ 

নযবংদী 

1301663 
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1664.  জনাফ রভাোঃ ভাইদুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর জবরর 

গ্রাভ: পসতখাঁ, রাস্ট: ছাইতানতরা  

থানা: সুিযগঞ্জ, রজরা: গাইফান্ধা-৫৭২০ 

গাইফান্ধা 

1301664 

1665.  জনাফ রখ ছাসরয আকতায বযয়ার 

বতা: জনাফ রখ আব্দু ছারাভ 

১২৭/৮ আবু আসভদ রযাড, ফানযগাবত 

রানাডাঙ্গা, খুরনা-৯১০০ 

খুরনা 

1301665 

1666.  জনাফ রভাোঃ ভাবুবুয যভান খান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর আউয়ার খান 

িমসে; রভাোঃ আজভ খান 

ফাংরাসদ রট্রডা ল, উসজরা রভায, নযবংদী-১৬০০ 

নযবংদী 

1301666 

1667.  জনাফ ারভান ববিক 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবু ববিক 

চ-৫৯/৪/২, উত্তয ফাড্ডা, ঢাকা-১২১২ 

ঢাকা 

1301667 

1668.  জনাফ অয়ন দত্ত 

বতা: জনাফ বফশ্বনাথ দত্ত 

রুভ-৪২৫, অসক্টাফয স্মৃবত বফন, জগন্নাথ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ফবযার 

1301668 

1669.  জনাফ রভাোঃ আবপ আবযয়ান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আজাায উিীন 

গ্রাভ:+রাস্ট:+থানা: তুরাযাভনৄয 

রজরা: নড়াইর-৭৫০০   

নড়াইর 

1301669 

1670.  জনাফ রভাোঃ রজাফাসয়য আর ভামুন 

বতা: জনাফ রভাোঃ াচ্চু বভয়া 

৩১৪/ব, ফায়তুর তাকয়া জাসভ ভবজদ 

বখরগাঁ, ঢাকা-১২১৯ 

বকসাযগঞ্জ 

1301670 

1671.  জনাফ ানবজদা আপসযাজ রাভা 

বতা: জনাফ ামুদ আরী 

ফাবড়-১৩৯/এ, রযাড-৩, ইদগাহ্ আ/এ 

বদনাজনৄয-৫২০০ 

বদনাজনৄয 

1301671 

1672.  জনাফ রভাোঃ ানাবফসয়র কবফয 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভবজফয যভান 

গ্রাভ: খাতা াড়া, রাস্ট: ান্ফীফাড়ী  

থানা: আবদতভাযী, রজরা: রারভবনযাট-৫৫১০ 

রারভবনযাট 

1301672 

1673.  জনাফ রভাোঃ যাবকফ যায়ান 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাস্তাবপজায যভান 

গ্রাভ: নয়াসটারা, রাস্ট:+থানা: শয়দনৄয  

রজরা: নীরপাভাযী-৫৩১০ 

নীরপাভাযী 

1301673 

1674.  জনাফ ভাফুজা বভতা 

বতা: জনাফ রতৌবপকুয যভান 

গ্রাভ: চকফাবড়য়া, রাস্ট:+থানা:+রজরা: নাগাঁ-৬৫০০  

নগাঁ 

1301674 

1675.  জনাফ সুভন চন্দ্র আচাম ল 

বতা: জনাফ বযয আচাম ল 

গ্রাভ: সুিরনৄয, রাস্ট: কারামুন্পী ফাজায  

থানা: কবফযাট, রজরা: রনায়াখারী-৩৮০০ 

রনায়াখারী 

1301675 

1676.  জনাফ বযপা তাবনয়া 

বতা: জনাফ রভাোঃ বপউল্লা বভয়া 

গ্রাভ: খাসননৄয, রাস্ট: ায-কাযখানা  

থানা: রা, রজরা: নযবংদী-১৬১১  

নযবংদী 

1301676 

1677.  জনাফ রভাোঃ যীফুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাাম্মদ আরী আকি 

ফাা-৭, রযাড-৭, রক্টয-১০, উত্তযা, ঢাকা-১২৩০ 

ভয়ভনবং 

1301677 

1678.  জনাফ ভামুদুর াান 

বতা: জনাফ আব্দু বুয 

গ্রাভ:+রাস্ট: যসুরনৄয  

থানা: আড়াইাজায, রজরা: নাযায়ানগঞ্জ-২৮৮১  

নাযায়াযগঞ্জ 

1301678 
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1679.  জনাফ ানবজদা রকািায 

বতা: জনাফ া রভাোঃ রকািায 

ফাা-৫২/১, া আরী ফাগ, বভযনৄয-০১, ঢাকা-১২১৬ 

নড়াইর 

1301679 

1680.  জনাফ রখ আবভন উয যীদ 

বতা: জনাফ রখ ারুন উয যীদ 

১২০/১৮, কবফ রফনজীয ফাগান 

উত্তয াজাাননৄয, ঢাকা-১২১৭ 

ফবযার 

1301680 

1681.  জনাফ জাফাসর যভত 

বতা: জনাফ আবু ফকয বিীক 

৮/২৫, ভান্ডা ১ভ গবর, মুগদা, ঢাকা-১২১৪ 

ঢাকা 

1301681 

1682.  জনাফ রভাোঃ লুৎপয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবু াবনপ 

গ্রাভ:+রাস্ট: ছুনটিয়া  

থানা: ঘাটাইর, রজরা: টাঙ্গাইর-১৯৮০  

টাঙ্গাইর 

1301682 

1683.  জনাফ াবফফা খাতুন 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাক্তায রাসন 

গ্রাভ: নুযফাগ, রাস্ট: কুতুফনৄয 

থানা: পতুল্লা, রজরা: নাযায়ানগঞ্জ-১৪২১ 

চাঁদনৄয 

1301683 

1684.  জনাফ রভাোঃ রযজয়ান আসভদ ধ্রুফ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আতাায আরী 

ফাড়ী-৩৭, রযাড-০৪, ব্লক-এ, ফাউবনয়া 

তুযাগ, ঢাকা-১২৩০ 

ঢাকা 

1301684 

1685.  জনাফ তুলায দত্ত 

বতা: জনাফ ফাদর দত্ত 

গ্রাভ: আধাতা, রাস্ট: রবাভযকাবি  

থানা: চাবিনা, রজরা: কুবভল্লা-৩৫১০ 

কুবভল্লা 

1301685 

1686.  জনাফ রভাোঃ আরভগীয রাাইন  

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুয যভান 

গ্রাভ: ন্নযাীয চয, রাস্ট: ডুফায চয  

থানা:+রজরা: রযনৄয-২১০০  

রযনৄয 

1301686 

1687.  জনাফ রভাোঃ নাজমুর াান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুয যভান 

২২০, স্যায এ এপ যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

বঝনাইদ 

1301687 

1688.  জনাফ রভাছাোঃ ভামুদা আক্তায 

বতা: জনাফ রভাোঃ ইাাক  আরী 

ইরাভনৄয, নফ ল রগায়ারনৄয, ঠাকুযগাঁ-৫১০০ 

ঠাকাযগাঁ 

1301688 

1689.  জনাফ যজত শফশ্য 

বতা: জনাফ ভীয ভলণ শফশ্য 

গ্রাভ:+রাস্ট: জাাঙ্গীযনৄয,  

থানা: ভদন, রজরা: রনত্রসকানা-২৪৯০ 

রনত্রসকানা 

1301689 

1690.  জনাফ শয়দ আভজাদ রাসন 

বতা: জনাফ শয়দ রভাস্তপা কাভার 

গ্রাভ: নূযফাগ, নফ ল বনভাইকাাযী, রাস্ট: ানাযাড় 

থানা: ববিযগঞ্জ, রজরা: নাযায়ানগঞ্জ-১৪৩০  

রনায়াখারী 

1301690 

1691.  জনাফ রযজয়ানা সুরতানা 

বতা: জনাফ যবপকুর ইরা, 

গ্রাভ: বনউ ইবঞ্জবনয়াযাড়া 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: যংনৄয-৫৪০০ 

যংনৄয 

1301691 

1692.  জনাফ এ বফ এভ কাউায জাভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ াভসুজ্জাভান 

গ্রাভ: রাভনা রৌযবা 

রাস্ট:+থানা: রাভনা, রজরা: কুবভল্লা-৩৫৪৬  

নাযায়ানগঞ্জ 

1301692 

1693.  জনাফ মুনতাবয ভামুদ  

বতা: মৃত রভাোঃ আফদুর ভান্নান 

১১,০০৫, বফজয় একাত্তয র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

চট্টগ্রাভ 

1301693 
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1694.  জনাফ রভাোঃ যন আরী 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর াই রভাল্লা 

গ্রাভ: ফালুঘাটা, রাস্ট: ধনুয়াঘাটা  

থানা: পবযদনৄয, রজরা: াফনা-৬৫৫০  

াফনা 

1301694 

1695.  জনাফ রভাোঃ ইভাইর রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ এফাদৎ রাসন বফশ্বা 

গ্রাভ: ছাবফনগয, রাস্ট: ভাাবরয়া  

থানা: শ্রীনৄয, রজরা: ভাগুযা-৭৬১১ 

ভাগুযা 

1301695 

1696.  জনাফ রভাোঃ ারুন-অয-যবদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর জব্বায 

জয়নাফ টায়ায ২৩৪/১/৩, ভ ূঁইয়াাড়া রভযাবদয়া 

বখরগাঁ, ঢাকা-১২১৯ 

নগাঁ 

1301696 

1697.  জনাফ ারুর আক্তায 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর ান্নান 

৯৪, ব্লক-বফ, নরসবাগ রভইন রযাড 

তুযাগ, উত্তযা, ঢাকা-১২৩০ 

ঢাকা 

1301697 

1698.  জনাফ আাদুজ্জাভান 

বতা: জনাফ আবু তাসরফ 

১১,০০৯, বফজয় একাত্তয র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

নীরপাভাযী 

1301698 

1699.  জনাফ রভাোঃ বজল্লুয যভান 

বতা: জনাফ আরী আসভদ 

গ্রাভ:+রাস্ট: জয়নগয   

থানা: ঈশ্বযদী, রজরা: ফনা-৬৬২০ 

াফনা 

1301699 

1700.  জনাফ গাজী কত রাাইন 

বতা: জনাফ আবুর ফাায গাজী 

৩৫/৩, উত্তয ফাাসফা, বুজফাগ, ঢাকা-১২১৪ 

ফযগুনা 

1301700 

1701.  জনাফ তাবনয়া আক্তায াথী 

বতা: জনাফ রভাোঃ রদসরায়ায রাসন 

বজ-১, ফন লারী অযাট লসভন্ট, দবিণ কল্যাণনৄয 

বভযনৄয রযাড, রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

মুন্পীগঞ্জ 

1301701 

1702.  জনাফ রভাোঃ রগারাভ যব্বানী 

বতা: মৃত আব্দুর আবজজ 

গ্রাভ: সিালনৄয, রাস্ট: রগাারনৄয  

থানা: বভঠানৄকুয, রজরা: যংনৄয-৫৪৬০  

যংনৄয 

1301702 

1703.  জনাফ াসর আসভদ 

বতা: জনাফ আশ্রাপ উবিন আসভদ 

৮৬ নং, চকাফাজায, ফবযার-৪২০০ 

ফবযার 

1301703 

1704.  জনাফ যবপকুর  

বতা: জনাফ আব্দুর আবজজ 

গ্রাভ: ফাগসফড়, রাস্ট:+থানা: রূগঞ্জ 

রজরা: নাযায়ানগঞ্জ-১৪৬০  

নাযায়ানগঞ্জ 

1301704 

1705.  জনাফ যায়ানা আক্তায 

বতা: জনাফ জাপয ইকফার 

১২৬/১-এ ভবননৄযীাড়া 

রতজগাঁ, ঢাকা-১২১৫ 

ভাগুযা 

1301705 

1706.  জনাফ এ এভ পাযান াজ্জাদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ যবজবুর ইরাভ 

গ্রাভ: রবতপনৄয, দবিণাড়া 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: ফগুড়া-৫৮০০  

ফগুড়া 

1301706 

1707.  জনাফ রভাোঃ কত আরী 

বতা: জনাফ রভাোঃ জুরবপকায  আরী 

৫৯৮/১, ভবদনা ড়ক, দবিণ রগাড়ান 

বখরগাঁ, ঢাকা-১২১৯ 

ফগুড়া 

1301707 

1708.  জনাফ রভাোঃ সুভন যানা 

বতা: জনাফ রভাোঃ এনামুর ক 

১৪৯, বডবিরাযী রযাড, রগন্ডাবযয়া 

সুত্রানৄয, ঢাকা-১২০৪ 

ঠাকুযগাঁ 

1301708 
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1709.  জনাফ রভাছাোঃ রতা খাতুন 

বতা: জনাফ রভাোঃ আোঃ রবতপ রখ 

গ্রাভ: রকারাদী, রাস্ট: দুফবরয়া 

থানা:+রজরা: াফনা-৬৬০০ 

াফনা 

1301709 

1710.  জনাফ আব্দুল্লা আর ভামুন 

বতা: জনাফ এভ এভ মুবরভ উবিন 

৫০০৯, বফজয় একাত্তয র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

বযাজগঞ্জ 

1301710 

1711.  জনাফ উজ্জর চন্দ্র রভাদক 

বতা: জনাফ কানুযাভ চন্দ্র রভাদক 

১৪৯, বডবিরাযী রযাড, রগন্ডাবযয়া 

সুত্রানৄয, ঢাকা-১২০৪ 

যংনৄয 

1301711 

1712.  জনাফ পাসতভা নুযাত ািা 

বতা: জনাফ আফদুর আউয়ার 

ফাা-৪৫, রযাড-৮, ব্লক-ব, রকন-১৩ 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1301712 

1713.  জনাফ রভাোঃ ভাসুদুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাতাায আরী 

গ্রাভ: রনাটি, ভধ্যভাড়া, ভিী জাসভ ভবজদ 

রাস্ট: রনাটি, থানা: বদঘরবদয়া 

রজরা: খুরনা-৯২২২ 

খুরনা 

1301713 

1714.  জনাফ অিয বফশ্বা 

বতা: জনাফ মৃনার কাবি বফশ্বা 

৫/২-বড, রযাড-২, কল্যাণনৄয 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

রগাারগঞ্জ 

1301714 

1715.  জনাফ অনফ ল ফড়ুয়া 

বতা: জনাফ তরুন ফড়ুয়া 

গ্রাভ: াইদচবকয়া, রাস্ট: াইিং  

থানা: পটিকছবড়, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪৩৫০ 

চট্টগ্রাভ 

1301715 

1716.  জনাফ রভাোঃ আান নাবদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ বভজানুয যভান 

৫০১, জাবতয জনক ফঙ্গফন্ধু রখ মুবজবুয যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

বদনাজনৄয 

1301716 

1717.  জনাফ নীন আাদ বিভা 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর আাদ পারুক 

িমসে; বজ এভ যাবকফ াান 

ববনয়য ইবঞ্জবনয়ায, রটবরসপান বল্প ংস্থা বরোঃ 

টঙ্গী, গাজীনৄয-১৭১০ 

বফগঞ্জ 

1301717 

1718.  জনাফ অফনী আপসযাজ 

বতা: জনাফ এভ এ খাসরক 

গ্রাভ: আউচাড়া, রভাক্তায ফাবড় 

রাস্ট: বনাতনগয, থানা: টঙ্গী 

রজরা: গাজীনৄয-১৭১১  

টুয়াখারী 

1301718 

1719.  জনাফ াপাসয়ত জাবভর 

বতা: জনাফ ছাসফয আাভদ 

গ্রাভ: সুগন্ধা আ/এ, রাস্ট: চকফাজায 

থানা: াঁচরাই, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪২০৩ 

কক্সফাজায 

1301719 

1720.  জনাফ রভাোঃ রযজাউর ক রচৌধুযী 

বতা: ভযহুভ পজরায যভান  

গ্রাভ: যবদনৄয, রাস্ট: রখড়কাটি াট  

থানা: জরঢাকা, রজরা: নীরপাভাযী-৫৩৩০  

নীরপাভাযী 

1301720 

1721.  জনাফ রভাোঃ আান াফীফ 

বতা: জনাফ রভাোঃ াহ্ জাান যকায 

৪০২, রসয ফাংরা র 

বুসয়ট, ঢাকা-১০০০ 

যংনৄয 

1301721 

1722.  জনাফ মুখসরছুয যভান খান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আরী আক্তায খান 

কি-১৬২০, বফন-৬ স্থানী যকায বফবাগ 

বকসাযগঞ্জ 

1301722 
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ফাংরাসদ বচফারয়, ঢাকা-১০০০ 

1723.  জনাফ নাবদা সুরতানা 

বতা: জনাফ জাপয আভদ 

গ্রাভ:+রাস্ট: তভযবি 

থানা: াবতয়া, রজরা: রনায়াখারী-৩৮৯২ 

রনায়াখারী 

1301723 

1724. জনাফ এ এইচ এভ নাজমুর ইরাভ 

বতা: জনাফ এ এইচ এভ আনয়ারুর ইরাভ 

গ্রাভ: ভািাযাড়া 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: নীরপাভাযী-৫৩০০  

নীরপাভাযী 

1301724 

1725.  জনাফ ীভাি রঘাল 

বতা: জনাফ কৃষ্ণদ রঘাল 

গ্রাভ: ভারবতয়া, রাস্ট: চুকনগয  

থানা: ডুমুবযয়া, রজরা: খুরনা-৯২৫২ 

খুরনা 

1301725 

1726.  জনাফ রভাোঃ যাবকফ াান 

বতা: জনাফ রভাোঃ জারার উবিন 

৫/এ, ইরাভ টায়ায, ফযাসফা রভাননৄয 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

ঢাকা 

1301726 

1727.  জনাফ আদনান রাসন াবকফ  

বতা: জনাফ রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা 

৮৭/২, ভধ্য াইকাড়া 

বভযনৄয-০১, ঢাকা-১২১৬ 

বসযাজনৄয 

1301727 

1728.  জনাফ রভসদী াান 

বতা: জনাফ এরাভ আরী 

গ্রাভ: এরাইনৄয, রাস্ট: রানাইচন্ডী  

থানা: নাসচার, রজরা: চাঁাইনফাফগঞ্জ-৬৩১০ 

চাাইনফাফগঞ্জ 

1301728 

1729.  জনাফ বযন যকায 

বতা: জনাফ বচত্তযঞ্জন যকায 

৫/২, কুভল্লী, নফাফগঞ্জ, ঢাকা-১৩২০ 

ঢাকা 

1301729 

1730.  জনাফ রভাোঃ রভাখসরছুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর খাসরক 

গ্রাভ: বনবিিনৄয, রাস্ট: বজন্নানগয  

থানা: ভসনৄয, রজরা: বঝনাইদ-৭৩৪০  

বঝনাইদ 

1301730 

1731.  জনাফ শয়দা আসয়া নাঈভ 

বতা: জনাফ শয়দ ভবজবুয যভান 

৫৬/৭/১-২, নথ লববউ  কারবাট ল 

ফাসাসফা, ঢাকা-১২১৪ 

কুবভল্লা 

1301731 

1732.  জনাফ রভাোঃ আব্দুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ জবরুর ইরাভ 

গ্রাভ:+রাস্ট: উছভাননৄয  

থানা: কুবরয়াযচয, রজরা: বকসাযগঞ্জ-২৩৪০  

বকসাযগঞ্জ 

1301732 

1733.  জনাফ াপায়াত খান বাফ 

বতা: জনাফ রভাাম্মদ মুছা খান 

গ্রাভ: দুঠকুভড়া, রাস্ট: রফাযাবরয়া 

থানা: আসনায়াযা, রজরা: চট্টগ্রাভ- 

চট্টগ্রাভ 

1301733 

1734.  জনাফ খাবরদুজ্জভান 

বতা: জনাফ আপতাফ উবিন আসভদ 

ফাা-৪২, রযাড-৯, বনকুঞ্জ 

বখরসিত, ঢাকা-১২২৯ 

 

গাজীনৄয 

1301734 

1735.  জনাফ বভঠুন তালুকদায 

িমসে; ঞ্জয় কুভায রদফ, উ-কাযী িসকৌরী 

ঢাকা ইবসজড, াবায, ঢাকা-১৩৪৯ 

রক্ষ্মীনৄয 

1301735 

1736.  জনাফ রতাপাসয়র আসভদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ রযজাউর কবযভ খিকায 

রুভ-৩২১০, ীদ স্মৃবত র 

বুসয়ট, ঢাকা-১০০০ 

গাইফান্ধা 

1301736 
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1737.  জনাফ বনউটন ভন্ডর 

বতা: জনাফ ভানি ভন্ডর 

গ্রাভ: যথফাড়ী, রাস্ট: কদভফাড়ী  

থানা: যানজয, রজরা: ভাদাযীনৄয-৭০১১ 

ভাদাযীনৄয 

1301737 

1738.  জনাফ রভাোঃ যাবকবুর াান বযসকা 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভাসুদ াযসবজ যউপ 

জনতা ব্াংক বরোঃ রযনৄয াখা 

রযনৄয, ফগুড়া-৫৮৪০ 

বঝনাইদ 

1301738 

1739.  জনাফ রভাোঃ আাদুজ্জাভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবনসুয যভান 

ড়ক-৪২, দবিণ বখরগাঁ 

বুজফাগ, ঢাকা-১২১৪ 

ফযগুনা 

1301739 

1740.  জনাফ রভাছাোঃ নুযাত জাান 

বতা: জনাফ রভাোঃ নফাারুর ইরাভ 

ফাা-৪১/৯, ড়ক-৪ 

চাঁনবভঞা াউবজং রাাইটি বরোঃ 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

যংনৄয 

1301740 

1741.  জনাফ রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন 

বতা: জনাফ রভাোঃ নসয আরী যদায 

গ্রাভ: ফাবযঘাট, রাস্ট: রচঙ্গুটিয়া  

থানা: অবয়নগয, রজরা: মসায-৭৪৬০ 

মসায 

1301741 

1742. জনাফ কাবফর উবিন 

বতা: জনাফ রভাোঃ জারার উবিন 

৩১৩, স্যায এ এপ যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

টাঙ্গাইর 

1301742 

1743.  জনাফ পারুক আাসম্মদ 

বতা: জনাফ সুরতান আাসম্মদ 

গ্রাভ: নরকুবড়, রাস্ট: নরুবি  

থানা:+রজরা: জাভারনৄয-২০০২ 

জাভারনৄয 

1301743 

1744.  জনাফ পাযজানা জাভান সুইটি 

বতা: জনাফ আবনসুজ্জাভান 

৬৫৩, গাফতরা, ভগফাজায 

াবিনগয, ঢাকা-১২১৭ 

ভয়ভনবং 

1301744 

1745.  জনাফ রভাোঃ া জাভার রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ নজরুর ইরাভ 

িমসে; া দাউদ রাসন 

৩৩/বফ নু্ফ ল আবজভনৄয কাসরাবন 

বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫ 

রারভবনযাট 

1301745 

1746.  জনাফ ভাফুজুয যভান 

বতা: জনাফ আব্দুর ভান্নান 

গ্রাভ: ারং আদ লনযগ 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: যীয়তনৄয-৮০০০  

যীয়তনৄয 

1301746 

1747.  জনাফ পযাদ রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ রুহুর আবভন 

গ্রাভ: ভব্বতনৄয, রাস্ট: ধূযইর  

থানা: রভাননৄয, রজরা: যাজাী-৬২২০ 

যাজাী 

1301747 

1748.  জনাফ াবভযা রপযসদৌ 

বতা: জনাফ রভাোঃ রপযসদৌ আসভদ 

এ-৭, িাটি ল যাইজ, ৭২/১, ভাবরফাড় 

াবিনগয, ঢাকা-১২১৭ 

ঢাকা 

1301748 

1749.  জনাফ পাযজানা ভঈন 

বতা: জনাফ ভঈন উবিন আসভদ 

৩৯৫, দবিন াইকাড়া, আর আবভন রযাড 

বভযনৄয-০১, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1301749 

1750.  জনাফ তানবীয রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ আরী রাসন 

গ্রাভ: জগতনৄয, রাস্ট: ফাজায জগতনৄয 

থানা: কচুয়া, রজরা: চাঁদনৄয-৩৬৩০ 

চাঁদনৄয 

1301750 
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1751.  জনাফ রভৌসুভী আক্তায 

বতা: মৃত রভাোঃ তবভজ উবিন 

তাবভনা আক্তায, অবপ কাযী কাভ কবম্পউটায 

অাসযটয, কুবভল্লা ইবসজড, কুবভল্লা-৩৫০০ 

কুবভল্লা 

1301751 

1752.  জনাফ রভাোঃ যীপ রাসন  

বতা: জনাফ রভাোঃ ভবভয রাসন 

গ্রাভ: রিীনৄয, রাস্ট: বাসফযচয  

থানা: গজাবযয়া, রজরা: মুন্পীগঞ্জ-১৫১০ 

মুন্পীগঞ্জ 

1301752 

1753.  জনাফ রভাোঃ জাবভরুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ পজলুয যভান 

রুভ-৩০৫, ফঙ্গফন্ধু রখ মুবজবুয যভান র 

খুরনা িসকৌর  িযুবক্ত বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা-৯২০৩ 

নগাঁ 

1301753 

1754.  জনাফ শয়দ আবু াইবয়দ রভাত্তাসরফ 

বতা: জনাফ শয়দ আব্দুর ভাসরক 

ফাা-৮৭২, উত্তয ইব্রাবভনৄয 

ঢাকা কযান্টনসভন্ট, ঢাকা-১২০৬ 

জয়নৄযাট 

1301754 

1755.  জনাফ াফবযন আযা 

বতা: জনাফ রভাোঃ বযাজুর ইরাভ 

ফাবড়-১০, রযাড-০৪, ধানভবন্ড, ঢাকা-১২০৫ 

নাসটায 

1301755 

1756.  জনাফ সুভাইয়া খাতুন 

বতা: জনাফ রভাোঃ আরী আসম্মদ মৃধা 

গ্রাভ: তাযাী, রাস্ট: ভধ্যল্লী  

থানা:+রজরা: নড়াইর-৭৫০০  

নড়াইর 

1301756 

1757.  জনাফ য়াবদুজ্জাভান 

বতা: জনাফ াপাসয়ত রভাল্লা 

গ্রাভ:+রাস্ট: কাারনৄয 

থানা: রভাল্লাযাট, রজরা: ফাসগযাট-৯৩৮১ 

ফাসগযাট 

1301757 

1758.  জনাফ রভাোঃ বপকুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর খাসরক 

৩২/ব, রযাড-৬, রসখযসটক 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

টুয়াখারী 

1301758 

1759.  জনাফ রভাোঃ বপউর ফাায 

বতা: জনাফ রভাোঃ আরভগীয রাাইন 

৪৪৮, ফণ লভারা স্কুর রযাড, নয়াাড়া 

দবনয়া, রডভযা, ঢাকা-১২৩৬ 

কুবভল্লা 

1301759 

1760.  জনাফ রভাোঃ রাফলু বভয়া 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর গফুয 

গ্রাভ: কাবনগয, রাস্ট: ঝাড়ফাড়ী  

থানা: ফীযগঞ্জ, রজরা: বদনাজনৄয-৫২৩০  

বদনাজনৄয 

1301760 

1761.  জনাফ খিকায আাদুল্লাবর গাবরফ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আদুজ্জাভান 

৪০১০, বফজয় একাত্তয র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

রগাারগঞ্জ 

1301761 

1762.  জনাফ মুনতাবয ভামুন মুন 

বতা: জনাফ এ রক এভ াভসুজ্জাভান 

রুভ-৩৫০৭, ীদ স্মৃবত র, বুসয়ট, ঢাকা-১২০৭ 

গাইফান্ধা 

1301762 

1763.  জনাফ ইসতয়াক জাান 

বতা: জনাফ আব্দুয যভান 

গ্রাভ: যাভচন্দ্রনৄয, রাস্ট: রঘাযাভাড়া 

থানা: রফায়াবরয়া, রজরা: যাজাী-৬১০০ 

নগাঁ 

1301763 

1764.  জনাফ রভাোঃ রভসদী াান 

বতা: জনাফ রভাোঃ ইয়াকুফ আরী যকায 

গ্রাভ:+রাস্ট:+থানা: ফদযগঞ্জ, রজরা: যংনৄয-৫৪৩০ 

যংনৄয 

1301764 

1765.  জনাফ ভাবুবুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ  আবুর কাসভ 

িমসে; ইভযান নাবজয 

৪৬৪, াজী মুাম্মদ মুবন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

কুবিয়া 

1301765 
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1766.  জনাফ কাজী তানীভ আরভ 

বতা: জনাফ কাজী রখ নুরুল্লা ফাায 

এ-৪ ফ্ল্যট, রক-ব্লক, াবরয, চট্টগ্রাভ-৪২১৬  

রপনী 

1301766 

1767.  জনাফ রভাোঃ জাসদ াান 

বতা: জনাফ রভাোঃ রকািায  

গ্রাভ: াজীাড়া, রাস্ট:+থানা: যাউজান 

রজরা: চট্টগ্রাভ-৪৩৪০ 

চট্টগ্রাভ 

1301767 

1768.  জনাফ রভাোঃ আবপ রভাত্তাবকন 

বতা: জনাফ আবু রনা রভাোঃ নুরুর ইরাভ 

গ্রাভ: যদাযাড়া, রাস্ট:+থানা: েীতরা 

রজরা: নগাঁ-৬৫৪০ 

নগাঁ 

1301768 

1769.  জনাফ রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ াসফ আরী 

গ্রাভ: রগাসগায ভাঝটরা, রাস্ট: রগাসগাযাট  

থানা: যানীং শকর, রজরা: ঠাকুযগাঁ-৫১২০ 

ঠাকুযগাঁ 

1301769 

1770.  জনাফ রভাোঃ বযপাত রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ দযসফ আরী 

১৭০, াসজলন্ট জহুরুর ক র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ভাবনকগঞ্জ 

1301770 

1771.  জনাফ সুবপ আর ভামুদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ পয়জায যভান 

গ্রাভ: রানানৄকুয, রাস্ট: রফরাইচন্ডী  

থানা: াফ লতীনৄয, রজরা: বদনাজনৄয-৫২৫০ 

বদনাজনৄয 

1301771 

1772.  জনাফ উসম্ম কুরসুভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ বপসযাজ আসম্মদ 

গ্রাভ: কারামুবড়য়া, রাস্ট: কুটি  

থানা: কফা, রজরা: ব্রাহ্মনফাড়ীয়া-৩৪৬১  

ব্রাহ্মনফাড়ীয়া 

1301772 

1773.  জনাফ রভাোঃ পয়ার রাসন রনাভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর ান্নান 

এস্টাবব্লসভন্ট এন্ড কভন াবব ল, বফবডবফএর, ররসবর-০৯ 

৮ যাজউক এবববনউ, ভবতবঝর, ঢাকা-১০০০ 

ফাসগযাট 

1301773 

1774.  জনাফ বভঠুন যকায 

বতা: জনাফ নৃসন যকায 

গ্রাভ: ফাঁফদবড়য়া, রাস্ট: কাবরনগয ীড় ভবঞ্জর  

থানা: মুকসুদনৄয, রজরা: রগাারগঞ্জ-৮১৪০  

রগাারগঞ্জ 

1301774 

1775.  জনাফ রতৌবপ উিীন আসভদ 

বতা: জনাফ তাজ উিীন আসভদ 

গ্রাভ:+রাস্ট: যাজযাভনৄয 

থানা:+রজরা: চাঁাইনফাফগঞ্জ-৬৩০১ 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1301775 

1776.  জনাফ আবনকা বজয়া 

বতা: জনাফ রভাোঃ বজয়াউর ক 

িবাবত ০৭, ধানভবন্ড রকায়াট লায, বঝগাতরা, ঢাকা-১২০৮ 

ফবযার 

1301776 

1777.  জনাফ রভাোঃ রযজাউয কবযভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ বভজানুয যভান 

গ্রাভ: রানৄয, রাস্ট: দবনয়া  

থানা: কদভতরী, রজরা: ঢাকা-১২৩৬  

রবারা 

1301777 

1778.  জনাফ রভাোঃ ইভযান রাসন রা 

বতা: জনাফ রভাোঃ লুৎপয যভান 

গ্রাভ: বাল্লুককাবি 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: টাঙ্গাইর-১৯০০ 

কুবভল্লা 

1301778 

1779.  জনাফ আভা রফগভ 

বতা: জনাফ আব্দু বুয 

৮১ং আগাাসদক রযাড, াতযামা 

রকাতয়ারী, ঢাকা-১১০০ 

ঢাকা 

1301779 

1780.  জনাফ মৃবত্তকা জাভান 

বতা: জনাফ যীদুজ্জভান 

গ্রাভ: বভয়াাড়া 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: খুরনা-৯১০০  

খুরনা 

1301780 
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1781.  জনাফ রভাোঃ যায়ান ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ যান গবন 

৫৭/১-খ, নফ ল ইরাভফাগ 

চকফাজায, ঢাকা-১২১১ 

ঢাকা 

1301781 

1782.  জনাফ তাব্দী ভজুভদায 

বতা: জনাফ বযিন্ন ভজুভদায 

গ্রাভ: অজুলনতরা, রাস্ট:+থানা: রনফাগ,  

রজরা: রনায়াখারী-৩৮৬০  

রনায়াখারী 

1301782 

1783.  জনাফ কাভরুজ্জাভান 

বতা: জনাফ আব্দুর ভান্নান 

২০১০, বফজয় একাত্তয র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

মুবন্পগঞ্জ 

1301783 

1784.  জনাফ জবরুর ক 

বতা: জনাফ আোঃ ফাসযক খান 

গ্রাভ: ইভাদনৄয, রাস্ট: য়াযী 

থানা: ফুরনৄয, রজরা: ভয়ভনবং-২২৫০  

ভয়ভনবং 

1301784 

1785.  জনাফ রভাোঃ াজ্জাদ রাসন 

বতা: জনাফ বরয়াকত আরী 

রুভ-৬১১, অভয একুস র 

ঢাকা বফবশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

বদনাজনৄয 

1301785 

1786.  জনাফ রভাোঃ ভবউয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ রগারজায রাসন 

রুভ-৬৪২, াজী মুাম্মদ মুীন র 

ঢাকা বফবশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

বযাজগঞ্জ 

1301786 

1787.  জনাফ নাবযন আক্তায 

বতা: জনাফ রভাোঃ আসনায়ায রাসন 

গ্রাভ: কাইছাফাড়ী, রাস্ট: ধাভসানা  

থানা: াবায, রজরা: ঢাকা-১৩৪৯ 

ঢাকা 

1301787 

1788.  জনাফ রভাোঃ াবভউর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ যবপকুর ইরাভ 

রুভ-১২৯, রসয ফাংরা র, রসয ফাংরা কৃ: বফ: 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

টাংগাইর 

1301788 

1789.  জনাফ আসনায়ারুর ইরাভ 

বতা: জনাফ সুরুজ বভয়া 

রুভ-৬০৫, অভয একুস র 

ঢাকা বফবশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ভয়ভনবং 

1301789 

1790.  জনাফ রভাোঃ বয়াভ রাসন 

বতা: জনাফ আবু তাসয 

ফিব্াবধ াাতার স্টাপসকায়াটায-ডবব্ল-৫ 

ভাখারী, ঢাকা-১২১২ 

রক্ষ্মীনৄয 

1301790 

1791.  জনাফ শুবব্রত দা 

বতা: জনাফ অভর কাবি দা 

বফ এ নাায বফন, রিন্ড রযাড, চট্টগ্রাভ-৪০০০ 

ফবযার 

1301791 

1792.  জনাফ রভাোঃ জায়াদ নুয জাটি 

বতা: জনাফ রভাোঃ রগারাভ যব্বানী 

রুভ-২২৬, রসয ফাংরা র, রসয ফাংরা কৃ: বফ: 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

বদনাজনৄয 

1301792 

1793.  জনাফ রগারাভ ভতুলজা 

বতা: জনাফ রভাোঃ আরাভদু 

গ্রাভ: ফাভনাড়া 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: রভসযনৄয-৭১০০ 

রভসযনৄয 

1301793 

1794.  জনাফ রভাোঃ আবভনুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ কাভরুজ্জভান 

িমসে; আবভনা াযবীন (আযব), আনায বববডব 

একাসডভী, গাজীনৄয-১৭৫১ 

খুরনা 

1301794 

1795.  জনাফ এ এভ াভসুর ক  

বতা: জনাফ এ এভ রারাইভান 

গ্রাভ: রভাক্তাযনৄয, রাস্ট: াযাইদ ফাজায  

গাজীনৄয 

1301795 
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থানা: কারীগঞ্জ, রজরা: গাজীনৄয-১৬১১ 

1796.  জনাফ রনৌবন তাবনভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ বযয়াজউবিন ভ ূঁঞা 

গ্রাভ: নগুয়া রখ রভায 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: বকসাযগঞ্জ-২৩০০  

বকসাযগঞ্জ 

1301796 

1797.  জনাফ রভাাোঃ নূয এ জান্নাত রজবযন 

বতা: জনাফ এ এভ আব্দুর ভবতন 

ফাবড়-২, রযাড-২, াইদ ম্যানন, টি বফ ক্র্ রযাড 

খুরনা-৯১০০ 

ফাসগযাট 

1301797 

1798.  জনাফ রভাোঃ রভসদী াান 

বতা: জনাফ রভাোঃ রারাইভান রদা 

৪নং ফীযউত্তভ ভীয কত ড়ক, গুরান, ঢাকা-১২১২ 

টুয়াখারী 

1301798 

1799.  জনাফ বদফাকয ফবনক 

বতা: মৃত অমৃত রার ফবনক 

৩৭/রজ, আবজভনৄয যকাযী কসরানী 

বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫ 

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 

1301799 

1800.  জনাফ হৃদয় ার 

বতা: জনাফ বদরী ার 

৯০/১, যাবধকা রভান ফাক ররন 

রকাতয়ারী, ঢাকা-১১০০ 

ঢাকা 

1301800 

1801.  জনাফ য়াসছক আরী 

বতা: জনাফ মুনসুয আভাদ 

গ্রাভ: ফড় কাচনা, রাস্ট: নাসগয াড়া  

থানা: রগাাইয াট, রজরা: যীয়তনৄয-৮০৫০  

যীয়তনৄয 

1301801 

1802.  জনাফ রভাোঃ ভাসুভ াযসবজ তাসযক 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভাযপত আরী 

রুভ-৩২৯, বজয়া র, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

টাংগাইর 

1301802 

1803.  জনাফ পাযভী যভান 

বতা: জনাফ রভা: পয়জায যভান 

গ্রাভ: রানানৄকুয, রাস্ট: রফরাইচন্ডী  

থানা: াফ লতীনৄয, রজরা: বদনাজনৄয-৫২৫০ 

বদনাজনৄয 

1301803 

1804.  জনাফ আর আবভন কবফয 

বতা: জনাফ রভা: আদুল্লা 

৬০৫, অভয একুস র 

ঢাকা বফবফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

াফনা 

1301804 

1805.  জনাফ বিয়ভ াা 

বতা: জনাফ চিন কুভায াা 

৭০০৫, জগন্নাথ র 

ঢাকা বফবফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ঞ্চগড় 

1301805 

1806.  জনাফ অন্নদা চযন চাকভা 

িমসে: চুঞ্চু ভবন চাকভা 

অথ ল বফবাগ, অথ ল ভন্ত্রনারয় 

ফাংরাসদ বচফারয়, ঢাকা-১০০০। 

খাগড়াছবড় 

1301806 

1807.  জনাফ রভাোঃ াইফুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আভীয রাসন 

গ্রাভ: াজী ফাবড় চাংনৄয, রাস্ট: ারাখার 

থানা: কচুয়া, রজরা: চাঁদনৄয-৩৬৩৩ 

চাঁদনৄয 

1301807 

1808.  জনাফ রভাোঃ ভামুদ াান 

বতা: জনাফ  রভাাম্মদ কাইয়ুভ রাসন 

২৫৯/ক, ২নং বফন 

৪বড, এভ এ খাসরক বটি, ফাগান ববরা 

গাফতরী, ঢাকা-১২১৬ 

নড়াইর 

1301808 

1809.  জনাফ ভান্না ার 

বতা: জনাফ ভাখন চন্দ্র ার 

গ্রাভ: ভদন মুযত, রাস্ট: গুনই  

থানা: ফাবনয়াচং, রজরা: বফগঞ্জ-৩৩৫০ 

বফগঞ্জ 

1301809 
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1810.  জনাফ রভাোঃ আবককুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবুর াসভ মৃধা 

গ্রাভ: চংসঙ্গযফাইদ, রাস্ট: াযফাইদ 

থানা:+রজরা: গাজীনৄয-১৭০৬  

গাজীনৄয 

1301810 

1811.  জনাফ রুভানা যভান রূা 

বতা: জনাফ রভাোঃ াবফবুয যভান খান 

১০১/০৭ িীননাথ রন রযাড, রগন্ডাবযয়া, ঢাকা-১১০০ 

ঢাকা 

1301811 

1812.  জনাফ রাফন্য আক্তায 

বতা: জনাফ এভ এ জবরর 

গ্রাভ: যউপনগয, চযকাবরগঞ্জ, রাস্ট: শুবাঢযা 

থানা: রকযানীগঞ্জ, রজরা: ঢাকা-১৩১০  

ঢাকা 

1301812 

1813.  জনাফ রভাোঃ আর য়াবভ খাঁন 

বতা: জনাফ রভাোঃ াসফয উবিন খাঁন 

গ্রাভ: রবরভাফাদ, রদয়ান জাইগীয 

রাস্ট:+থানা: বফগঞ্জ 

রজরা: চাাইনফাফগঞ্জ-৬৩৪০ 

চাাইনফাফগঞ্জ 

1301813 

1814.  জনাফ নাজমুর াান 

বতা: জনাফ আভদ রাাইন 

৬৫৫, ভীন র, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

রক্ষ্মীনৄয 

1301814 

1815.  জনাফ এভদাদুর ক 

বতা: জনাফ ফদয উবিন 

গ্রাভ: আসরা বনরয়, উত্তযফালুযচয 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: বসরট-৩১০০ 

সুনাভগঞ্জ 

1301815 

1816.  জনাফ রভাছাোঃ খাবদজা আক্তায 

িমসে; রভাছা: যীনা সুরতানা 

উচ্চ ম লসফিক, ফাংরাসদ আফায়া অবধদপ্তয 

আগাযগাঁ, ঢাকা-১২০৭ 

ঠাকুযগাঁ 

1301816 

1817.  জনাফ াান ভামুদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ জয়নার আসফদীন 

গ্রাভ: ালুয়াসটকী, রাস্ট: রটাকনয়ন ফাজায  

থানা: কাাবয়া, রজরা: গাজীনৄয-১৭৪৩ 

গাজীনৄয 

1301817 

1818.  জনাফ রভাছা: জান্নাতুর রপযসদৌ 

বতা: জনাফ রভাোঃ বদুর ইরাভ 

গ্রাভ: ফাইাইর নতুনাড়া, রাস্ট: আবরয়া ভািাা  

থানা: াবায, রজরা: ঢাকা-১৩৪৯  

বঝনাইদ 

1301818 

1819.  জনাফ রভাোঃ তানফীয াান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর য়াসজদ ভন্ডর 

গ্রাভ: াতগাড়া, বভবিাড়া 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: যংনৄয-৫৪০০ 

যংনৄয 

1301819 

1820.  জনাফ রভাোঃ রফরার উবিন 

বতা: জনাফ ছযয়ায উবিন 

৫১৩, ফঙ্গফন্ধু র, 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

কক্সফাজায 

1301820 

1821.  জনাফ যীপ আসভদ বরভন 

বতা: জনাফ আব্দুর ফাসছত আসভদ 

গ্রাভ: বজধুযী, রাস্ট:+থানা: রফরকুবচ  

রজরা: বযাজগঞ্জ-৬৭৪১ 

বযাজগঞ্জ 

1301821 

1822.  জনাফ রভাোঃ রভজফাহুর কবযভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ পজলুর কবযভ 

রুভ-৫২৬, নফাফ বযাজউসিৌরা র 

রসয ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১২০৭ 

রারভবনযাট 

1301822 

1823.  জনাফ ভবযয়ভ খাতুন 

বতা: জনাফ রভাোঃ যয আরী 

২১৩/৭/বফ, বিভ আগাযগাঁ 

রসয ফাংরানগয, ঢাকা-১২০৭ 

রগাারগঞ্জ 

1301823 

1824.  জনাফ রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন 

বতা: জনাফ রভাোঃ ইবি আরী 

রুভ-৫১৭, কবফ কাজী নজরুর ইরাভ র 

মসায 

1301824 
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রসয ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১২০৭ 

1825.  জনাফ রভাোঃ রপাযকান বভয়া 

বতা: জনাফ রভাোঃ াত্তায বভয়া 

এবভটি টুইন গাসড লন, ফাধনফাবড়, বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ঝারকাঠি 

1301825 

1826.  জনাফ রভাোঃ সুভন রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ নূরুর ইরাভ 

ফ্ল্যাট-৫/এ, ৪৫/ক,১১ 

উত্তয বফবর, বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

নগাঁ 

1301826 

1827.  জনাফ বয়া দা 

বতা: জনাফ ভীযন দা 

এ রক রভবযন রস্টায, াথযঘাটা 

রকাতয়ারী, চট্টগ্রাভ-৪০০০ 

চট্টগ্রাভ 

1301827 

1828.  জনাফ কাজী রভসদী াান 

বতা: জনাফ কাজী বভজানুয যভান 

রুভ-১০০১, নফাফ বযাজউসিৌরা র 

রসয ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১২০৭ 

নগাঁ 

1301828 

1829.  জনাফ রভাোঃ জবয যয়ান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর াবকভ 

রুভ-৪৪০/বড, রাসন ীদ রাযামাদী র 

 ফাংরাসদ কৃবল বফশ্ববফদ্যরয়, ভয়ভনবং-২২০২ 

নাসটায 

1301829 

1830.  জনাফ রভাোঃ াভীভ কাছায ফাঁধন 

বতা: জনাফ রভাোঃ কাছায আরী 

রুভ-৬২২, নফাফ বযাজউসিৌরা র 

রসয ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১২০৭ 

মসায 

1301830 

1831.  জনাফ আযাপাত উল্লা 

বতা: জনাফ এ এ এভ াভসুয যভান 

বড ১/২, রডইবয পাভ ল, াবায, ঢাকা-১৩৪১ 

ভয়ভনবং 

1301831 

1832.  জনাফ আব্দুল্লা ভয র 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবভনুর ইরাভ যকায 

৪২৭, মুবক্তসমািা বজয়াউয যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

গাইফান্ধা 

1301832 

1833.  জনাফ পাযজানা  

বতা: জনাফ া আরভ রভাল্যা 

িডসে; রখ আবুর ফাায 

কবযাইট বযদ লক (জাতীয় গ্রন্থগায বফন) 

আগাযগাঁ, ঢাকা-১২০৭ 

পবযদনৄয 

1301833 

1834.  জনাফ রযজাউর কবযভ 

বতা: জনাফ আব্দুয যবভ 

গ্রাভ: নদাাড়া, রাস্ট: বখবদযনৄয  

থানা: আটঘবযয়া, রজরা: াফনা-৬৬১০  

ফনা 

1301834 

1835.  জনাফ রভাোঃ ভাবনকউবিন 

বতা: জনাফ রভাোঃ আরাউবিন 

গ্রাভ: ফাজুডাঙ্গা, রাস্ট: বযপাসয়তনৄয  

থানা: রদৌরতনৄয, রজরা: কুবিয়া-৭০৫০  

কুবিয়া 

1301835 

1836.  জনাফ রভাোঃ াখায়াত রাাইন 

বতা: জনাফ রভাোঃ াভছুজ্জাভান 

১৬১/৪৮, ভািাা রযাড, নফ ল ফক্স নগয 

ারুবরয়া, রডভযা, ঢাকা-১৩৬১ 

ঢাকা 

1301836 

1837.  জনাফ রভাোঃ রযজাউর কবযভ যকায 

বতা: জনাফ রভাোঃ তাজুর ইরাভ যকায 

১১/গ, বফবভল্লা রাাইটি, ফবক্সফাজায 

রারফাগ, ঢাকা-১২১১ 

কুবভল্লা 

1301837 

1838.  জনাফ রভাছাোঃ জান্নাতুর রপযসদৌ 

বতা: জনাফ রভাোঃ জয়নার আসফদীন 

গ্রাভ: ফাগাটা, রাস্ট: াচসদানা  

থানা:+রজরা: নযবংদী-১৬০৩  

রারভবনযাট 

1301838 
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1839.  জনাফ আপবযনা খিকায 

বতা: জনাফ খিকায আযাফুর আরভ 

৫৫/বড১, ফবযউবিন রযাড, উত্তয ধানভবন্ড 

বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫ 

টাঙ্গাইর 

1301839 

1840.  জনাফ ভাইন উবিন 

বতা: জনাফ আব্দুর খাসরক 

িমসে; নাজভা রফগভ, উচ্চভান কাযী 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় রভবডসকর রন্টায 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

নাযায়ানগঞ্জ 

1301840 

1841.  জনাফ এএভ আবযফুর যভান 

বতা: জনাফ আফদুর খাসরক বকদায 

জা.বফ. কযাম্পা, াথাবরয়া 

াবায, ঢাকা-১৩৪২ 

টুয়াখারী 

1301841 

1842.  জনাফ রভাোঃ ভাইনউবিন াআদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভবউবিন ারুন 

রুভ-৪২২, কবফ কাজী নজরুর ইরাভ র 

রসয ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১২০৭ 

রবারা 

1301842 

1843.  জনাফ া মুবদুর ইরাভ  

বতা: জনাফ া আব্দুর খাসরক 

গ্রাভ:+রাস্ট: বযবচ, থানা:+রজরা: বফগঞ্জ-৩৩০০  

বফগঞ্জ 

1301843 

1844.  জনাফ াবযয়া আযজু 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবুর কারাভ 

গ্রাভ: বাটাড়া 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: যাজাী-৬০০০  

যাজাী 

1301844 

1845.  জনাফ রভাোঃ কাভরুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ উভান আরী 

গ্রাভ: নফ ল নাড়াইর, রাস্ট: কায়ারীজান  

থানা: ালুয়াঘাট, রজরা: ভয়ভনবং-২২৬০ 

ভয়ভনবং 

1301845 

1846.  জনাফ তানবজরা পাযা বরববয়া 

বতা: জনাফ ভামুদা াান 

ফাা-২৮/এ, রযাড-১৬, বজগাতরী 

ধানভবন্ড, ঢাকা-১২০৫ 

ঢাকা 

1301846 

1847.  জনাফ রভাোঃ ভবফবুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ মুা 

রুভ-৪১৮, কবফ কাজী নজরুর ইরাভ র 

রসয ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয় 

ঢাকা-১২০৭ 

নীরপাভাযী 

1301847 

1848.  জনাফ রভাোঃ ইউনু কবফয 

বতা: জনাফ রভাোঃ রতাপাজ্জর রাসন 

িমসে; আোঃ ছারাভ, যকাযী বফজ্ঞান কসরজ 

রতজগাঁ, ঢাকা-১২১৫ 

ফযগুনা 

1301848 

1849.  জনাফ আব্দুল্লা আর ভামুন 

বতা: জনাফ বজ এভ যবফউর ইরাভ 

রাডাঙ্গা আ/এ, রানাডাঙ্গা, খুরনা-৯০০০ 

খুরনা 

1301849 

1850.  জনাফ ভারুপ খান 

বতা: জনাফ রভাোঃ বপসযাজ খানা 

১৮-এপ, ব্াংক কসরানী, াবায, ঢাকা-১৩৪০ 

ঢাকা 

1301850 

1851.  জনাফ রভাোঃ আবু ইউসুপ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আফদুর ক 

গ্রাভ: রক্ষ্মীনৄয, রাস্ট: আনিনৄয  

থানা:+রজরা: কুবভল্লা  

কুবভল্লা 

1301851 

1852.  জনাফ রভাোঃ াান ভাামুদ 

বতা: জনাফ সুরতান আসভদ 

গ্রাভ: বিভ টাউন কাবরকানৄয 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: টুয়াখারী-৮৬০০  

টুয়াখারী 

1301852 

1853.  জনাফ আসভদ আরী খান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর ান্নান খান 

গ্রাভ: বুজাড়া 

চুয়াডাঙ্গা 

1301853 
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রাস্ট:+থানা:+রজরা: চুয়াডাঙ্গা-৭২০০  

1854.  জনাফ এভ ভাইনুর হুাইন 

বতা: জনাফ াভসুর ক 

রুভ-২০৫, বফশ্ব কবফ যবফন্দ্রনাথ ঠাকুয র 

জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-১৩৪২ 

পবযদনৄয 

1301854 

1855.  জনাফ রভাোঃ নজরুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর াবভদ 

২০৭/এ, ীদ নাজমুর আান র 

ফাংরাসদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং-২২০২ 

বযাজগঞ্জ 

1301855 

1856.  জনাফ প্লাফন চাকভা 

বতা: মৃত অভরকাবি চাকভা 

গ্রাভ: রানাই রডম্যান াড়া 

রাস্ট:+থানা: রংদু, রজরা: যাঙ্গাভাটি-৪৫৮০  

যাঙ্গাভাটি 

1301856 

1857.  জনাফ রভাোঃ কাউছারুর ক 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবভনুর ক 

গ্রাভ: ছাতায রকানা, রাস্ট: বচনাকাবি  

থানা: বফশ্বম্ভযনৄয, রজরা: সুনাভগঞ্জ-৩০০০  

সুনাভগঞ্জ 

1301857 

1858.  জনাফ তাবনয়া ইরাভ ঝুমুয 

বতা: জনাফ নুরুর ইরাভ 

১১/গ, বফবভল্লা রাাইটি, জয়নাগ রযাড 

ফবক্সফাজায, রারফাগ, ঢাকা-১২১১ 

রনত্রসকানা 

1301858 

1859.  জনাফ রভাোঃ বপউর আরভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর ফাসছদ 

রুভ-৫৩১, কবফ জবভ উিীন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ফগুড়া 

1301859 

1860.  জনাফ রভাছাোঃ রুভাইয়া ইয়াবভন বরব 

বতা: জনাফ রভাোঃ যবফউর ক 

রুভ-৩২, কবফ বপয়া কাভার র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

চুয়াডাঙ্গা 

1301860 

1861.  জনাফ রভাোঃ ইপসতখায যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ পজলুয যভান 

িমসে; রভাোঃ আসনায়ায হুাইন 

বফক্র্য় উন্নয়ন কভ লকতলা, ইরাভী পাউসন্ডন 

আগাযগাঁ, ঢাকা-১২০৭ 

মসায 

1301861 

1862.  জনাফ রভা: াবব্বয আম্মদ 

বতা: রভাোঃ সযায়ায রাসন বকদায 

গ্রাভ: কাবরকা ফাড়ী, রাস্ট: কাবরকাফাড়ী াট 

থানা: রভাসড়রগঞ্জ, রজরা: ফাসগযাট-৯৩২০ 

ফাসগযাট 

1301862 

1863.  জনাফ রাইরাতুর রপযসদৌ মুবব 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাজাসম্মর ক 

৪৯/১, যাভকূষ্ণ বভন রযাড, য়াযী, ঢাকা-১২০৩ 

কুবিয়া 

1301863 

1864.  জনাফ রভাোঃ ারুনয যবদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ রতৌবপক 

গ্রাভ: ভািাযাড়া, রাস্ট: আভনুযা 

থানা:+রজরা: চাঁাইনফাফগঞ্জ-৬৩৩০  

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1301864 

1865.  জনাফ নাজবভন আক্তায 

বতা: জনাফ রভাোঃ বভজানুয যভান 

ফাা-১৩৬২, রযাড-০৪, যাসয়যফাগ 

কদভতরী, ঢাকা-১৩৬২ 

কুবভল্লা 

1301865 

1866.  জনাফ রভাোঃ রভসদী াান 

বতা: জনাফ াবভদা খাতুন 

বজ ব চ-২৭/৭, য়যাযসর রগট  

ভাখারী, ঢাকা-১২১৩ 

ভয়ভনবং 

1301866 

1867.  জনাফ সুফন লা আক্তায 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাাযপ রাসন খান 

ইরাভনগয, ভাতুয়াইর  

মাত্রাফাড়ী, ঢাকা-১৩৬২ 

ঢাকা 

1301867 
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1868.  জনাফ রভাোঃ জাকাবযয়া  

বতা: জনাফ রভাোঃ াসভ আরী 

২/২৪, ডাযসভটযী বফন, গ্রীন রযাড 

ধানভবন্ড, ঢাকা-১২০৫ 

রযনৄয 

1301868 

1869.  জনাফ ইভযান খান তাবনভ 

বতা: জনাফ যীয়ত উল্লাহ্ 

ই-১৩/২, বদ ববকউবযটি বিবন্টং কস লাসযন বরোঃ 

বফএপ, গাজীনৄয-১৭০৩ 

নাযায়ানগঞ্জ 

1301869 

1870.  জনাফ রভাোঃ যবপউর কদয 

বতা: জনাফ রভাোঃ াবফবুয যভান 

গ্রাভ: ভধুনৄয ফাজায, রাস্ট: তাজনৄয  

থানা: ঈশ্বযগঞ্জ, রজরা: ভয়ভনবং-২২২৩ 

ভয়ভনবং 

1301870 

1871.  জনাফ রভাছাোঃ াবভদা খাতুন 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবু াবনপ 

ফ্ল্যাট-ই-১, বি স্কুর িীট, করাফাগান 

ধানভবন্ড, ঢাকা-১২০৫ 

াফনা 

1301871 

1872.  জনাফ রভাোঃ ভাবুফ আরভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ াা আরী 

গ্রাভ: রফড়ীটর, রাস্ট:+থানা: কাবজনৄয  

রজরা: বযাজগঞ্জ-৬৭১০ 

বযাজগঞ্জ 

1301872 

1873.  জনাফ আবভনুর ইরাভ 

বতা: জনাফ ভবজবুয যভান 

গ্রাভ:+রাস্ট: ইরাভনৄয 

থানা:+রজরা: চাঁাইনফাফগঞ্জ-৬৩০০  

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1301873 

1874.  জনাফ শয়দ নাজমুর রাসন 

বতা: জনাফ শয়দ আরী যকায 

রুভ-৩৪৩/বড, পজলুর ক র 

ফাংরাসদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং-২২০২ 

কুবড়গ্রাভ 

1301874 

1875.  জনাফ চিন দত্ত 

বতা: জনাফ যানবজত দত্ত 

গ্রাভ: মুবন্পাড়া, রাস্ট: আনিফাজায 

থানা: ফিয, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪২১৫  

চট্টগ্রাভ 

1301875 

1876.  জনাফ রভাোঃ তানববয ইরাভ  

বতা: জনাফ রভাোঃ খবরলুয যভান 

ফাা-২৩, রযাড-১, কাটাসুয 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

বদনাজনৄয 

1301876 

1877.  জনাফ রভাোঃ আবযফুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ াাবুর ইরাভ 

গ্রাভ: আভরা উত্তয াড়া,  রাস্ট: আভরা  

থানা: বভযনৄয, রজরা: কুবিয়া-৭০৩২  

কুবিয়া 

1301877 

1878.  জনাফ ফনী আবভন 

বতা: জনাফ রভাাযযপ রাসন 

১৫/বড-১, আব্দুর াসতভ ররন 

বজগাতরা, ঢাকা-১২০৯ 

ফাসগযাট 

1301878 

1879.  জনাফ রুভা আক্তায 

বতা: জনাফ রভাোঃ নাসয়ফ উবিন 

গ্রাভ: াসরা, রাস্ট:+থানা: রভানগঞ্জ  

রজরা: রনত্রসকানা-২৪৪৬ 

রনত্রসকানা 

1301879 

1880.  জনাফ রভাোঃ ভাসুদায যভান ভাসুদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর কাসদয যকায 

গ্রাভ: রচৌযঙ্গী রভাড় 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: নীরপাভাযী-৫৩০০ 

নীরপাভাযী 

1301880 

1881.  জনাফ ফীসযন সূত্রধয 

বতা: জনাফ সুবাল সূত্রধয 

গ্রাভ: আটকাবড়য়া, রাস্ট: ফায়যা  

থানা: বংগাইয, রজরা: ভাবনকগঞ্জ-১৮২১  

ভাবনকগঞ্জ 

1301881 
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1882.  জনাফ আর ভামুন 

বতা: জনাফ আব্দুর ভবজদ 

ফাা-১৭২৯, ভবদনাফাগ, ভাতুয়াইর 

কদভতরী, ঢাকা-১৩৬২ 

টাঙ্গাইর 

1301882 

1883.  জনাফ রনা খাতুন 

বতা: জনাফ রভাোঃ বদুর ইরাভ 

গ্রাভ: গাংগুবরয়া, রাস্ট: রখদাাড়া  

থানা: ভবনযাভনৄয, রজরা: মসায-৭৪০০ 

মসায 

1301883 

1884.  জনাফ রভাোঃ জাবদ াান 

বতা: জনাফ রভাোঃ পযাদ আরী 

রুভ-৪০৫, অভয একুস র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

গাইফান্ধা 

1301884 

1885.  জনাফ রভাোঃ াইফুর  ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা 

গ্রাভ: উত্তয ভবভননৄয, রাস্ট: ভবভননৄয 

থানা:+রজরা: যংনৄয-৫৪০১  

যংনৄয 

1301885 

1886.  জনাফ যবপকুর ইরাভ 

বতা: জনাফ আপজার রাসন 

গ্রাভ: ফড় বালুকা, রাস্ট: বালুকা রচৌযাঙ্গী  

থানা: কুভাযখারী, রজরা: কুবিয়া-৭০১০  

কুবিয়া 

1301886 

1887.  জনাফ রূক কুভায রঘাল 

বতা: জনাফ ভধু সুদন রঘাল 

৪৩৮/এ, ভীয ভাযযপ রাসন র 

জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয় 

াবায, ঢাকা-১৩৪২ 

কুবিয়া 

1301887 

1888.  জনাফ রভাোঃ াবভভ ভামুদ 

বতা: জনাফ রগারাভ রভাস্তপা 

রুভ-৩০২১, ড. মুাম্মদ ীদুল্লা র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

মসায 

1301888 

1889.  জনাফ রভাোঃ রভসদী াান 

বতা: জনাফ রযজাউর ক 

ভায়াফন, ভবল্লকনৄয, রভসযনৄয-৭১০০ 

রভসযনৄয 

1301889 

1890.  জনাফ কুভকুভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ াভসুয যভান 

গ্রাভ: ফনী, রাস্ট: শ্রীধযনৄয  

থানা: অবয়নগয, রজরা: মসায-৭৪৬০ 

মসায 

1301890 

1891.  জনাফ রাকী রফগভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ তাযা বভয়া 

গ্রাভ:+রাস্ট: ফাসদসদউরী   

থানা: রপঞ্চুগঞ্জ, রজরা: বসরট-৩১১৬  

বসরট 

1301891 

1892.  জনাফ ইভবতয়াজ ভমুদ বয়াভ 

বতা: জনাফ রভাাম্মদ জাভার উিীন 

আসনায়াযা যকাযী কসরজ ফাবফন 

আসনায়াযা, চট্টগ্রাভ-৪৩৭৬  

রনায়াখারী 

1301892 

1893.  জনাফ আজসভযী আক্তায 

বতা: জনাফ রভাোঃ আরাউবিন 

২/খ, স্বাভীফাগ ররন, দয়াগঞ্জ, য়াযী, ঢাকা-১১০০ 

ঢাকা 

1301893 

1894.  জনাফ ানবজদা ইরাভ র্তবপ্ত 

বতা: জনাফ ফাজী তাজুর ইরাভ 

গ্রাভ:+রাস্ট: আশুগঞ্জ ায কাযখানা  

থানা: আশুগঞ্জ, রজরা: ব্রাহ্মনফাবড়য়া-৩৪০৩ 

নযবংদী 

1301894 

1895.  জনাফ াদাত যীদ ফন লা 

বতা: জনাফ রভাোঃ ারুন আর যীদ 

গ্রাভ: কাটাফাবড়য়া, রাস্ট: ব্রহ্মনকচুযী 

থানা:+রজরা: বকসাযগঞ্জ-২৩০০  

বকসাযগঞ্জ 

1301895 

1896.  জনাফ রভাোঃ পযাদ রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা 

গ্রাভ: জয়নৄয, রাস্ট: খাজুয 

নগাঁ 

1301896 
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থানা: ভাসদফনৄয, রজরা: নগাঁ  

1897.  জনাফ রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ ফাবছয বভয়া 

গ্রাভ: বুজফাগ, রাস্ট:+থানা:+রজরা: ব্রাহ্মনফাবড়য়া-৩৪০০  

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 

1301897 

1898.  জনাফ আ ন ভ যাসদুর ইরাভ 

বতা: জনাফ নূয আসভদ 

২/বফ/১ রগাসডন িীট, বযং রযাড, শ্যাভরী 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

ঢাকা 

1301898 

1899.  জনাফ রভাোঃ রভাস্তাবপজুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর গবন 

ফাা-৪৬, রযাড-৫, দবিণ বফবর দযগা যীপ 

বভযনৄয-০১, ঢাকা-১২১৬ 

বঝনাইদ 

1301899 

1900.  জনাফ রভাোঃ আর ভামুন  

বতা: জনাফ রভাোঃ পযাদ আরী 

গ্রাভ: ইন্দ্রান, রাস্ট: ফবড়য়া  

থানা: বংড়া, রজরা: নাসটায-৬৪৫০  

নাসটায 

1301900 

1901.  জনাফ রভাোঃ রভসদী াান 

বতা: জনাফ রভাোঃ াবপজুয যভান 

গ্রাভ: আভতরায াড় 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: ফযগুনা-৮৭০০  

ফযগুনা 

1301901 

1902.  জনাফ আবযফুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আফদুর ভবতন 

গ্রাভ:+রাস্ট:  বফানীগঞ্জ  

থানা:+রজরা: রক্ষ্মীনৄয-৩৭০২  

রক্ষ্মীনৄয 

1301902 

1903.  জনাফ রভাোঃ মুখসরছুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভনু বভয়া 

রুভ-৪৩৫, ভািায দা সূম ল রন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

বকসাযগঞ্জ 

1301903 

1904.  জনাফ রভাাোঃ আব্দুর াই ববিকী 

বতা: জনাফ রভাোঃ শুকুয আরী ভন্ডর 

গ্রাভ: ড়াফাড়ীয়া, রাস্ট: আন্দুরফাড়ীয়া 

থানা:+রজরা: চুয়াডাঙ্গা-৭২২২  

চুয়াডাঙ্গা 

1301904 

1905.  জনাফ রযাবজনা আক্তায 

বতা: জনাফ রভাোঃ মুনসুয আরী 

িমসে; এভ এ ভবতন 

ফাবড়-৬৭, রযাড-২৭, গুরান-০১, ঢাকা-১২১২ 

ফবযার 

1301905 

1906.  জনাফ তাবভদ আনাভ রচৌধুযী 

বতা: জনাফ দরুর আনাভ রচৌধুযী 

গ্রাভ: বফযাইভনৄয, রাস্ট:+থানা: শ্রীভঙ্গর 

রজরা: রভৌরবীফাজায-৩২১০  

রভৌরবীফাজায 

1301906 

1907.  জনাফ াইফুয যভান 

বতা: জনাফ দাসয়ন রভাল্লা 

রুভ-৪৩৫, কবফ জবভ উবিন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ভবনকগঞ্জ 

1301907 

1908.  জনাফ কাজী আবক 

বতা: জনাফ কাজী রগারাভ আবজজৎ 

৮/২, গবন ববরা, আবজভনৄয রযাড 

রারফাগ, বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫ 

খুরনা 

1301908 

1909.  জনাফ রভাোঃ াসজদুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভবতয়ায যভান 

রুভ-১০২১, ড. মুাম্মদ ীদুল্লা র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

গাইফান্ধা 

1301909 

1910.  জনাফ তাবযখুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ নুরুর ইরাভ 

গ্রাভ: বভজলানগয ভধ্যাড়া, রাস্ট: বভজলানগয 

থানা: কাাবয়া, রজরা: গাজীনৄয-১৭৩০ 

গাজীনৄয 

1301910 
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1911.  জনাফ বরভা নাথ 

বতা: জনাফ বফধু ভলণ নাথ 

বযফাগ গাসড লন টায়ায, াফাগ, ঢাকা-১০০০ 

কুবভল্লা 

1301911 

1912.  জনাফ রভাোঃ ইব্রাবভ রখ 

বতা: জনাফ  রভাোঃ ইউনু রখ 

৩৩/১, ফাগভাযা ঈদগা ররন রযাড, খুরনা-৯১০০ 

খুরনা 

1301912 

1913.  জনাফ রভাোঃ আব্দু ারাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ াভত আরী 

গ্রাভ: যাতন ঞ্চগড়, রাস্ট: ধািাভাযা  

থানা:+রজরা: ঞ্চগড়-৫০০০  

ঞ্চগড় 

1301913 

1914.  জনাফ বযয়াদ ভামুদ 

বতা: জনাফ আবুর রাসন 

ফাা-২৫, রযাড-০৭, ল্লফী, বভযনৄয, ঢাকা 

জাভারনৄয 

1301914 

1915.  জনাফ পয়ার ভামুদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ পজলুয যাভন 

৩৬২/৪, উত্তভ ীসযয ফাগ 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

াতিীযা 

1301915 

1916.  জনাফ রভাোঃ কাভার উবিন 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভবযন আসভদ 

ফাবড়-১৭৪, রযাড-১, আবভ ল াউবজং রাাইটি 

দবিণখান, ঢাকা-১২৩০ 

কুবভল্লা 

1301916 

1917.  জনাফ রভাোঃ আান কফীয 

বতা: জনাফ রভাোঃ াইফুর ইরাভ 

গ্রাভ: উত্তয দরদবরয়া, রাস্ট: দরদবরয়া  

থানা: উবরনৄয, রজরা: কুবড়গ্রাভ-৫৬১১  

কুবড়গ্রাভ 

1301917 

1918.  জনাফ যবফউর কবযভ 

বতা: জনাফ আব্দুয যাজ্জাক 

ধানভবন্ড ১৯, ভধুফাজায, াজাবযফাগ, ঢাকা-১২০৯ 

নাসটায 

1301918 

1919.  জনাফ পাযজানা আসম্মদ ইরা 

বতা: জনাফ বপসযাজ আসম্মদ 

ফাবড়-১৩, রযাড-৬/১, বনসকতন, ব্লক-বড 

গুরান, ঢাকা-১২১২ 

ঢাকা 

1301919 

1920.  জনাফ রভাোঃ রভাাইবভনুর 

বতা: জনাফ রভাোঃ বযয়াজুর ইরাভ 

গ্রাভ: াদীনৄয, রাস্ট: রফনাসার  

থানা: া লা, রজরা: মসায-৭৪৩১ 

মসায 

1301920 

1921.  জনাফ বভজলা রগারাভ ইপসতখায 

বতা: জনাফ বভজলা রগারাভ ইয়াজদানী 

ফাবড়-১১/বফ, রযাড-০১, ব্লক-বফ 

রসকযসটক, রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

ঢাকা 

1301921 

1922.  জনাফ নাবদ পয়ার 

বতা: জনাফ রভাোঃ ইউসুপ 

গ্রাভ: কুরগাঁ, রাস্ট: জারারাফাদ  

থানা: ফাসয়বজদ রফাস্তভী, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪২১৪  

চট্টগ্রাভ 

1301922 

1923.  জনাফ বমুর আক্তায ফল লা 

বতা: জনাফ রভাোঃ নুরুর ইরাভ 

২৯/৪৫/১, তী যকায রযাড 

রগন্ডাবযয়া, সুত্রানৄয, ঢাকা-১২০৪ 

যীয়তনৄয 

1301923 

1924.  জনাফ রভাাম্মদ জাবকয রাাইন 

বতা: জনাফ রভাাম্মদ আব্দুর ভান্নান 

গ্রাভ: রকতুযা ভবজদ ররন, রাস্ট: যাভনৄয 

থানা: াবরয, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪২২৪  

রপনী 

1301924 

1925.  জনাফ যাবকবুর কবযভ 

বতা: জনাফ আব্দুর রভাত্তাসরফ 

২৪০/বড, জাসকয রযাড, নফ ল যাভনৄযা, ঢাকা-১২১৯ 

জাভারনৄয 

1301925 

1926.  জনাফ রভাোঃ রুহুর ক 

বতা: জনাফ আরভগীয ভাতুব্বয 

ভাদাযীনৄয 1301926 
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রুভ-৬৪৪, াজী মুাম্মদ মুবন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

1927.  জনাফ আাম্মদ আর পাত্তাহ্ 

বতা: জনাফ বপক আাসম্মদ আসরাভগীয (ভািায) 

২২/১, ব্লক-এ, রকযাবনগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০ 

চুয়াডাঙ্গা 

1301927 

1928.  জনাফ আব্দুল্লা আর আজাদ 

বতা: জনাফ জাভার রাসন 

ফাা-২৭৭, রযাড-০১ 

ফায়তুর আভান াউবজং রাাইটি 

আদাফয, রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

রনায়াখারী 

1301928 

1929.  জনাফ রখ ভানতাা বফনসত যফ 

বতা: জনাফ রখ বভয়াযফ ইরাভ 

১১৬, বনউ ল্টন রাইন, আবজভনৄয 

বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫ 

খুরনা 

1301929 

1930.  জনাফ াবব্বয আসভদ 

বতা: জনাফ আবু ববিক 

গ্রাভ: বাড়াবযয়া, রাস্ট: যাজানগয  

থানা: বযাজবদখান, রজরা: মুন্পীগঞ্জ-১৫৪৪  

মুন্পীগঞ্জ 

1301930 

1931.  জনাফ াভীভ আসম্মদ  

বতা: জনাফ শজন উবিন 

রুভ-২২৮, ভারানা বাানী র 

জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয় 

াবায, ঢাকা-১৩৪২ 

ভয়ভনবং 

1301931 

1932.  জনাফ বফষ্ণু সুত্রধয 

বতা: জনাফ কুাই সুত্রধয 

আনিনগয, সূয়ানৄয, ঢাকা-১৮২০ 

ঢাকা 

1301932 

1933.  জনাফ রভাোঃ জাবকয রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাফাযক গাজী 

গ্রাভ:+রাস্ট: খবররনগয  

থানা: তারা, রজরা: াতিীযা-৯৪২০  

াতিীযা 

1301933 

1934.  জনাফ রভাোঃ রারায়ভান রযজা 

বতা: জনাফ রভাোঃ ইউনু আরী 

গ্রাভ: বুজরুক ফাসুসদফনৄয 

রাস্ট:+থানা: বফযর 

রজরা: বদনাজনৄয-৫২১০  

বদনাজনৄয 

1301934 

1935.  জনাফ রভাোঃ ানাউল্লা মুযাদ 

বতা: জনাফ এ রজ এভ ীদুল্লা 

গ্রাভ: চািগাঁ, রাস্ট: ফাসয়বজদ রফাস্তাভী  

থানা: চািগাঁ, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪২১০ 

চট্টগ্রাভ 

1301935 

1936.  জনাফ শ্রীকৃষ্ণ যকায 

বতা: জনাফ বত্রনাথ যকায 

১৪/৩, সুকরার দা ররন, কাগজী রটারা 

সুত্রানৄয, ঢাকা-১১০০ 

ঢাকা 

1301936 

1937.  জনাফ রবতপা যভান রতা 

বতা: জনাফ রভাোঃ লুৎপয যভান 

০২, রক্টয-০৯, উত্তযা, ঢাকা-১২৩০ 

টাংগাইর 

1301937 

1938.  জনাফ নাবদ াান 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভবতউয যভান 

রুভ-১০১৩, ড. মুাম্মদ ীদুল্লা র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

জাভারনৄয 

1301938 

1939.  জনাফ বজাদ ভামুদ 

বতা: জনাফ আরতাপ ভামুদ 

গ্রাভ: সভতনৄয, রাস্ট:+থানা: রদৌরতনৄয  

রজরা: ভাবনকগঞ্জ-১৮৬০ 

ভাবনকগঞ্জ 

1301939 

1940.  জনাফ ভাবনজা আযভীন 

বতা: জনাফ রভাোঃ মুা 

৩২১/এ, রযাড-১৮, ব্লক-ই 

ফসুন্ধযা, ঢাকা-১২২৯ 

ঢাকা 

1301940 
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1941.  জনাফ রভাোঃ রফাযানউিীন 

বতা: জনাফ রভাোঃ ইভাঈর 

রুভ-৪৬৫, সূম ল রন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

চট্টগ্রাভ 

1301941 

1942.  জনাফ চায়না আক্তায 

বতা: জনাফ রভাোঃ হুভায়ুন কাবফয 

৩০২/১, নফ ল নাখারাড়া 

রতজগাঁ, ঢাকা-১২১৫ 

ঢাকা 

1301942 

1943.  জনাফ রভাোঃ যাবকবুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃআবুর কারাভ আজাদ 

ফাবড়-৬০৫, উত্তয কাপরুর 

ঢাকা কযান্টনসভন্ট, ঢাকা-১২০৬ 

যংনৄয 

1301943 

1944.  জনাফ রভাোঃ ভাসুভ াযসবজ 

বতা: জনাফ রভাোঃ নুজরুর ইরাভ 

রুভ-৪০৩, স্যায এ এপ যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

মসায 

1301944 

1945.  জনাফ রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দু রাফান 

রভাাম্মদ আরী এন্ড ব্রাদা ল 

াবতরা বট্ট, বযাজগঞ্জ-৬৭০০ 

বযাজগঞ্জ 

1301945 

1946.  জনাফ মুতলজা াবকর আভদ রচৌধুযী 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভনুরুর ক রচৌধুযী 

১৫৩/বফ, ডাক্তায গবর 

ফড় ভগফাজায, াবিনগয, ঢাকা-১২১৭ 

নগাঁ 

1301946 

1947.  জনাফ রভাোঃ রবরভ ভবল্লক 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দু ারাভ 

২৫৬, বভযনৄয, বযাজগঞ্জ-৬৭০০ 

বযাজগঞ্জ 

1301947 

1948.  জনাফ ইয়াবভন আযা তাযবজরা 

বতা: জনাফ ইয়াবছন নূয রাসন 

ফাা-৪১১, রযাড-৪, আদফয 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

যংনৄয 

1301948 

1949.  জনাফ সুদীপ্ত রঘাল 

বতা: জনাফ সুনীর রঘাল 

গ্রাভ: াতসদাা াড়া 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: ভাগুযা-৭৬০০  

ভাগুযা 

1301949 

1950.  জনাফ খান নাঈভ রাসন তভার 

বতা: জনাফ খান আকযাভ রাসন 

গ্রাভ:+রাস্ট: রগাারনৄয   

থানা: আরপাডাঙ্গা, রজরা: পবযদনৄয-৭৮৭০ 

পবযদনৄয 

1301950 

1951.  জনাফ বিতভ নাথ  

বতা: জনাফ বদরী কাবি নাথ 

গ্রাভ: রগাবানীয়া, রাস্ট:+থানা: বভযযাই 

রজরা: চট্টগ্রাভ-৪৩২০ 

চট্টগ্রাভ 

1301951 

1952.  জনাফ উসম্ম ারভা 

বতা: জনাফ মুবজবুয যভান 

গ্রাভ:+রাস্ট: রটংযাখারী   

থানা: কচুয়া, রজরা: ফাসগযাট-৯৩১০  

ফাসগযাট 

1301952 

1953.  জনাফ পাবভ আসভদ আবরপ 

বতা: জনাফ রভাোঃ মুক্তায রাসন 

গ্রাভ: আকছাইর, রাস্ট: করাবতয়া  

থানা: রকযানীগঞ্জ, রজরা: ঢাকা-১৩১৩ 

ঢাকা 

1301953 

1954.  জনাফ রভাোঃ আযাফুর াান 

বতা: জনাফ রভাোঃ যবপকুর ইরাভ 

ফাা-০২, নুযজাান রযাড 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

গাজীনৄয 

1301954 

1955.  জনাফ রক এভ াবপজুয যভান 

বতা: জনাফ রক এভ নজরুর ইরাভ 

গ্রাভ: কযভজা, রাস্ট: কযভজা বয়া রফড়া 

াফনা 

1301955 
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থানা: াঁবখয়া, রজরা: াফনা-৬৬৮০ 

1956.  জনাফ াযবভন আক্তায 

িমসে; রভাোঃ াইফুর ইরাভ 

রুভ-১৫০৪, াঁট ভিািবযক কাভ কভ: অ: 

াবন ম্পদ ভন্ত্রনারয় 

ফাংরাসদ বচফারয়, ঢাকা-১০০০ 

বদনাজনৄয 

1301956 

1957.  জনাফ কাভরুর াান 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাাযপ রাসন 

গ্রাভ: নড়া, রাস্ট: রভসয 

থানা: াযাবস্ত, রজরা: চাঁদনৄয-৩৬২০  

চাঁদনৄয 

1301957 

1958.  জনাফ মুনমুন আসভদ  

বতা: জনাফ রভাোঃ যবপকুর ইরাভ 

গ্রাভ: রগাবফিনৄয, রাস্ট: যাভবদয়া  

থানা: ফাবরয়াকাবি, রজরা: যাজফাড়ী-৭৭২২ 

গাজীনৄয 

1301958 

1959.  জনাফ রভাোঃ রতৌবপক রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ রতাপাজ্জর রাসন 

গ্রাভ: খরুলা, রাস্ট: উরাী 

থানা: বঝকযগাছা, রজরা: মসায-৭৪৩২ 

মসায 

1301959 

1960.  জনাফ রদসরায়ায রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর জবরর 

রুভ-৭০১২, বফজয় একাত্তয র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

বদনাজনৄয 

1301960 

1961.  জনাফ ভনজুয াান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আফদুয যীদ 

১১/বফ, নফ ল আভদ নগয 

বভযনৄয, ঢাকা, ১২১৬ 

ঢাকা 

1301961 

1962.  জনাফ রকৌস্তুব ব্রহ্মচাযী 

বতা: জনাফ কারাচাঁদ ংকয ব্রহ্মচাযী 

ফাা-০২, রযাড-১২, ব্লক-এ 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

াফনা 

1301962 

1963.  জনাফ তাবনয়া ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ তাজুর ইরাভ 

ফাা-৩০৬/১, রযাড-১০, নফ ল রগাড়ান 

বখরগাঁ, ঢাকা-১২১৯ 

নযবংদী 

1301963 

1964.  জনাফ রভাাম্মদ বভনাজুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ বভজানুয যভান 

১০৯/২-এ, াসতভফাগ, নফ ল যাসয়য ফাজায 

বজগাতরা, ঢাকা-১২০৯ 

ভয়ভনবং 

1301964 

1965.  জনাফ রভাোঃ াইপ উিীন 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভী উিীন 

গ্রাভ: বকদায াড়া, রাস্ট: ভাতাযফাড়ী  

থানা: ভসখারী, রজরা: কক্সফাজায-৪৭০০  

কক্সফাজায 

1301965 

1966.  জনাফ রভাোঃ  কাভরুর াান 

বতা: জনাফ রভাোঃ পযাদ রাসন 

ফাা-১২১, রযাড-৩, রকন-০৭ 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1301966 

1967.  জনাফ রভাোঃ যবফউর াান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবুর ফাায 

৫৩, আযাভফাগ, ভবতবঝর, ঢাকা-১০০০ 

কুবভল্লা 

1301967 

1968.  জনাফ এ এভ সযায়ায জাান 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাতাায রাসন 

গ্রাভ: নযায়াননৄয, রাস্ট:+থানা: াংা 

রজরা: যাজফাড়ী-৭৭২০  

যাজফাড়ী 

1301968 

1969.  জনাফ রভাোঃ ইভযান আরী 

িমসে; মুন্নাপ কযাষ্ট্রর 

১০৪/বফ, ফবযউবিন রযাড, করাফাগান, ঢাকা-১২০৫ 

াফনা 

1301969 
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1970.  জনাফ রভাোঃ আোঃ যবভ আকুন্জী 

বতা: জনাফ রভাোঃ মুস্তাইন আকুন্জী 

রুভ-১৪৩, বরমুল্লা মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

খুরনা 

1301970 

1971.  জনাফ নুযাত জাান স্মৃবত 

বতা: জনাফ রখ রগারাভ রভাস্তপা 

৩১২/৪এর, রটারাযফাগ ৩নং রগট 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

খুরনা 

1301971 

1972.  জনাফ ভাসুভা আক্তায কণা 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর াবকভ 

৮৬/৯-এ, বনঝুভ আ/এ, বজগাতরা 

াজাযীফাগ, ঢাকা-১২০৯ 

যংনৄয 

1301972 

1973.  জনাফ রভাোঃ আবভনুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ নুজরুর ইরাভ 

গ্রাভ: ভুবযযচয, রাস্ট: জাতীয় বচবনয কর 

থানা:+রজরা: বকসাযগঞ্জ  

বকসাযগঞ্জ 

1301973 

1974.  জনাফ সুরতানা নাছবযন 

বতা: জনাফ রভাোঃ ারুন-অয-যীদ 

াজী ভবন রযাড, গাংগুবর াড়া, চাঁদনৄয 

চাঁদনৄয 

1301974 

1975.  জনাফ রভাোঃ আবফুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাতাসরফ যকায 

গ্রাভ:+রাস্ট:+থানা: বচবনয ফিয 

রজরা: বদনাজনৄয-৫২৪০  

বদনাজনৄয 

1301975 

1976.  জনাফ িীচযণ যায় 

বতা: জনাফ ভবতযাভ যায় 

গ্রাভ: আযাবজ বকায নৄয, রাস্ট: ভাসড়য়া 

থানা: রফাদা, রজরা: ঞ্চগড়-৫০১০  

ঞ্চগড় 

1301976 

1977.  জনাফ একযামুর ক ইয়াবন 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভীন 

১৬৫/৯, নফ ল কাজীাড়া 

কাপরুর, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1301977 

1978.  জনাফ রভাাম্মদ নাবদ াান 

বতা: জনাফ বপসযাজ আসভদ 

৫২/৪, আসম্মদনগয, বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1301978 

1979.  জনাফ রভাাম্মদ ইপযানুর হুদা 

বতা: জনাফ  রভাোঃ রভাজাসম্মর ক 

গ্রাভ: বিভ ধরই, রাস্ট: এনাসয়তনৄয  

থানা: াটাজাযী, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪৩৩৩  

চট্টগ্রাভ 

1301979 

1980.  জনাফ কাভরুজ্জাভান 

বতা: জনাফ বগয়াউবিন 

রুভ-২০১০, ড. মুাম্মদ ীদুল্লা র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ভয়ভনবং 

1301980 

1981.  জনাফ াবকফ াছান খাঁন 

বতা: জনাফ আব্দুর গাপপায খাঁন 

গ্রাভ: ববটি কাভারদী, রাস্ট: ধিী  ফাজায  

থানা: আড়াইাজায, রজরা: নাযায়ানগঞ্জ-১৪৪০ 

নাযায়ানগঞ্জ 

1301981 

1982.  জনাফ াজ্জাদুর াবকভ 

বতা: জনাফ আবুর কারাভ আজাদ 

গ্রাভ: ভধ্য ধভ লগঞ্জ, রাস্ট: এনাসয়তগঞ্জ 

থানা:+রজরা: নাযায়ানগঞ্জ-১৪২০  

নাযায়ানগঞ্জ 

1301982 

1983.  জনাফ ভাজারুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ জবরুর ইরাভ 

৭৯, ভামুদ বফন, ব টি আই দবিণ গবর 

বকাসাযগঞ্জ-২৩০০ 

বকসাযগঞ্জ 

1301983 

1984.  জনাফ রভাোঃ এভযান রাসন রুসফর 

বতা: জনাফ রভাোঃ াজাান বভয়া 

গ্রাভ: যাসয়যগ্রাভ, রাস্ট: দয  

থানা: দবিন সুযভা, রজরা: বসরট-৩১০০ 

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 

1301984 
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1985.  জনাফ আভা ইয়াকুত  

বতা: জনাফ রভাাম্মদ ইাক খান 

২/২, এ-৪, রটারাযফাগ আ/এ, বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1301985 

1986.  জনাফ ভাগফুরুর রভফা 

বতা: জনাফ যহুর কুদ্দু যকায 

গ্রাভ: কবরভা খারী, রাস্ট: নাবছভাফাদ  

থানা: আাশুবন, রজরা: াতিীযা-৯৪৬০ 

াতিীযা 

1301986 

1987.  জনাফ আযী যভান বনা 

বতা: জনাফ রভাোঃ আরভগীয যভান 

গ্রাভ: ভঠ াড়া, রাস্ট:+থানা: রবড়াভাযা 

রজরা: কুবিয়া-৭০৪০ 

কুবিয়া 

1301987 

1988.  জনাফ নাবজয়া রপযসদৌ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আফদুর গবন 

িাবিক বশু স্বাস্থয ইনবস্টটিউট 

ভাতুয়াইর, তুলাযধাযা, ঢাকা-১৩৬২ 

ভয়ভনবং 

1301988 

1989.  জনাফ আবক ভামুদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আভজাদ রাসন 

ভদীনাফাগ, য়াা রযাড 

ফাাসফা, ঢাকা-১২১৪ 

নগাঁ 

1301989 

1990.  জনাফ আবরপ ভামুদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভজফা উবিন 

ফাা-৩১, কভরানৄয ফাজায রযাড 

াবিনগয, ভবতবঝর, ঢাকা-১২১৭ 

চট্টগ্রাভ 

1301990 

1991.  জনাফ বপকুয যভান  

বতা: জনাফ রখাযসদ কফীয 

গ্রাভ:+রাস্ট: ফাউী ভধ্যাড়া  

থানা: বযলাফাড়ী, রজরা: জাভারনৄয-২০৫২  

জাভারনৄয 

1301991 

1992.  জনাফ রভাোঃ আফদুর ভবতন 

বতা: জনাফ রভাোঃ আফদুর ভান্নান 

৭৮৬, ভভতাজ ববরা, বডব রযাড 

বিভ ফাকবরয়া, চকফাজায, চট্টগ্রাভ-৪২০৩ 

চট্টগ্রাভ 

1301992 

1993.  জনাফ রভাোঃ াজদায যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ খবরলুয যভান 

গ্রাভ: বতযাইর, রাস্ট: আগ্রান 

থানা: ফড়াইগ্রাভ, রজরা: নাসটায-৬৪৩০ 

নাসটায 

1301993 

1994.  জনাফ আবু রনা রভাস্তাবপজ 

বতা: জনাফ যবফউর আরভ 

রুভ-৬৪৪, ড. মুাম্মদ ীদুল্লা র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

বঝনাইদ 

1301994 

1995.  জনাফ রভাোঃ আবু ায়াদ  

বতা: জনাফ এ এইচ আবু ীদ 

বভযনৄয,ফবড়ারাকুঠি, দয বযাজগঞ্জ-৬৭০০ 

বযাজগঞ্জ 

1301995 

1996.  জনাফ রগারাভ যইসুর আরভ 

বতা: জনাফ াবফবুয যভান 

গ্রাভ:+রাস্ট: বফসনাদনৄয  

থানা: ভবতায, রজরা: যাজাী-৬২০৬  

নীরপাভাযী 

1301996 

1997.  জনাফ রভাাম্মদ আবতকুর ক রচৌধুযী 

বতা: জনাফ রভাাম্মদ জবরুর ক রচৌধুযী 

এসনক্স বফন-২, রুভ-৪০১০, ঢাকা আইনজীফী বভবত 

৬-৭ রকাট ল াউজ িীট, কসতায়ারী, ঢাকা-১১০০ 

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 

1301997 

1998.  জনাফ এ এভ রুসফর াযসবজ 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাাযযপ রাসন 

গ্রাভ: গাংজবদয়া, রাস্ট:+থানা: নগযকািা  

রজরা: পবযদনৄয-৭৮৪০ 

পবযদনৄয 

1301998 

1999.  জনাফ রভাোঃ াজ্জাদ ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আাদুর ইরাভ 

১১, টি বফ ফাউন্ডাযী রযাড, রূা, খুরনা-৯১০০ 

াফনা 

1301999 
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2000.  জনাফ রভাছাোঃ নুযাত জাান 

বতা: জনাফ রভাোঃ য়াবজর ক 

গ্রাভ: রগায়ালু, রাস্ট: বুবড়য াট  

থানা: দয, রজরা: যংনৄয-৫৪০০  

যংনৄয 

1302000 

2001.  জনাফ াানুজ্জাভান 

বতা: আব্দুর ভান্নান রভাল্লা 

রুভ-১০, বরমুল্লা মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

যীয়তনৄয 

1302001 

2002.  জনাফ রভা: বয়াভ ারাউবিন 

বতা: রভা: আব্দুয যবভ 

 রুভ-১০, বরমুল্লা মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ফগুড়া 

1302002 

2003.  জনাফ রভাোঃ আজারুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ আনছায আরী 

রুভ-৩৬, বরমুল্লা মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

মসায 

1302003 

2004.  জনাফ রভাোঃ আবুর ফাায 

বতা: আব্দুর রজাব্বায 

গ্রাভ:+রাস্ট: ধরাায 

থানা: +রজরা: জয়নৄযাট- 

জয়নৄযাট 

1302004 

2005.  জনাফ নবপ ইনসতায নাবপ 

বতা: রভাোঃ আবু াবনপ 

রুভ-৫১০-ই, আইবফএ রাসস্টর 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাফাজায, ঢাকা-১২১৫ 

বকসাযগঞ্জ 

1302005 

2006.  জনাফ রভাোঃ রপযসদৌ আরভ  

বতা: নুয ইরাভ 

গ্রাভ: কাজরডাঙ্গা, রাস্ট: তফকনৄয 

থানা: উবরনৄয, রজরা:কুবড়গ্রাভ-৫৬২০।  

কুবড়গ্রাভ 

1302006 

2007.  জনাফ রভাোঃ রভাাম্মদ নাবদ বনয়াজী 

বতা: রভাাম্মদ পবযদ উবিন 

৪৩/২, ক্লাফ ফাড়ী ররন,নফাফাগঞ্জ 

 রারফাগ, ঢাকা-১২১১। 

ব্রাহ্মনফাড়ীয়া 

1302007 

2008.  জনাফ রভাোঃ যায়ান াবফফ 

বতা: রভাোঃ ায়দায আরী 

ফ্ল্যাট-৬ এ রদারনচাা বফন 

রফজা রযবসডনবয়ার কভসপ্লক্স 

রযাড-৩/বফ,রক্টয-১৫/এইচ, ঢাকা-১২০৩ 

বযাজগঞ্জ 

1302008 

2009.  জনাফ রভৌসুভী াযবভন 

বতা: রভাোঃ ভবজবুয যভান ভঞাঁ 

ফাা-১৭১, করাফাগান 

বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫। 

কুবভল্লা 

1302009 

2010.  জনাফ জান্নাত আযা 

বতা: রভাোঃ আব্দুর কবযভ 

গ্রাভ: ফাযই টর, রাস্ট: ীদ গয 

থানা: বযলাফাবড়,  রজরা: জাভারনৄয-২০৫৪। 

জাভারনৄয 

1302010 

2011.  জনাফ ফকুর আক্তায 

বতা: রভাোঃ রপাযকান খান 

ফাা নং-৭, রযাড- ৭, ব্লক-এ 

রফনাযী ল্লী 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬।  

যীয়তনৄয 

1302011 

2012.  জনাফ রভাোঃ াবপউর ইরাভ বফপ্লফ  

বতা: আরাজ্ব রভাোঃ আকফয আরী ভন্ডর  

গ্রাভ: ৩১৩, মুবজফনগয রাস্ট: রভসযনৄয 

থানা: + রজরা: রভসযনৄয-৭১০০  

রভসযনৄয 

1302012 

2013.  জনাফ রভাোঃ জাবর ভামুদ াসবর 

বতা: আফদুর ফাসযক রফাযী 

বফ-১/৯, বফএবডব স্টাপ রকায়াট লায, 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬  

ঢাকা 

1302013 
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2014.  জনাফ রভাোঃ জহুরুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ যভজান আরী 

ফাা-১৬৯/৪,ফাইগাযসটক, 

ঢাকা রনাবনফা, ঢাকা-১২০৬ূূ  

কুবড়গ্রাভ 

1302014 

2015.  জনাফ আবতকা বফরবক বদনা 

বতা: রভাোঃ আিা উবিন 

৬১,আয.রক.বভভন রযাড, 

রগাীফাগ,য়াযী,ঢাকা-১২০৩  

ঢাকা 

1302015 

2016.  জনাফ  বাফ াবযয়ায াযবজজ 

বতা: রভাোঃ ারা উবিন 

ফ্ল্যাট-বড-৪,রুায়ন রযবড এ টায়ায, 

াবিনগয,ঢাকা-১২১৭  

ঢাকা 

1302016 

2017.  জনাফ ক বভয়া 

বতা: াাফ উবিন 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ভয়ভনবং 

1302017 

2018.  জনাফ ভাফুজুয যভান  

বতা: রভাোঃ আবু শুকুয 

ফাা-৪৯, রক্টয-০৩, 

উত্তযা, ঢাকা-১২৩০  

াতিীযা 

1302018 

2019.  জনাফ রভাোঃ াবরভ বভয়া রচৌধুযী  

বতা: আব্দুর ভাসরক রচৌধুযী 

গ্রাভ: রাভনা,রাস্ট:+  

থানা: রাভনা,রজরা: কুবভল্লা  

কুবভল্লা 

1302019 

2020.  জনাফ বভ লতা পাযবন 

বতা: রভাোঃ লুৎপয যভান 

রসখযসটক,রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭  

ফাসগযাট 

1302020 

2021.  জনাফ রভাোঃ আকযাভ রাসন  

বতা: া আরভ  

 ব-৫/১০,ইবসজড আফাবক এরাকা, 

াবায, ঢাকা-১৩৪৯  

রপনী 

1302021 

2022.  জনাফ সুরুরুভ ভাযফুয়া  

বতা: রভাোঃ থীউর আরভ 

রুভ-৪০২,নৄযাতন বফন, কভ লজীফী ভবরা রাসস্টর, 

নীরসিত, ঢাকা-১২০৫  

নীরপাভাযী 

1302022 

2023.  জনাফ রভাাম্মদ াইদুর ইরাভ  

বতা: রভাাম্মদ নজরুর ইরাভ 

গ্রাভ: মুজাবদ নগয, রাস্ট: াবফফনগয  

থানা: কদভতরী, রজরা: ঢাকা-১৩৬২  

চাঁদনৄয 

1302023 

2024.  জনাফ আসভদ নূরুর আরভ 

বতা: রাসযছ উবিন 

গ্রাভ: রনত্রসকানা, রাস্ট: রদনৄয  

থানা: +  রজরা: রনত্রসকানা  

রনত্রসকানা 

1302024 

2025.  জনাফ রভাছা: নাজমুন নাায 

বতা: রভা: আব্দুর ভবজদ ভন্ডর  

গ্রাভ: রদাগাবছ, রাস্ট: রছাটভাবঝাড়া  

থানা: + রজরা: জয়নৄযাট  

জয়নৄযাট 

1302025 

2026.  জনাফ বযপাত আযা জান্নাত 

বতা: রখাযসদ আরভ 

৭/১৬, ব্লক-বফ, রারভাটিয়া, ঢাকা-১২০৭  

ঢাকা 

1302026 

2027.  জনাফ এ,এভ, ভয কাছায 

বতা: রভাোঃ আব্দু রছাফান  

গ্রাভ: য়াধানগড়া দবিণাড়া, রাস্ট: বযাজগঞ্জ  

থানা: + রজরা: বযাজগঞ্জ  

াফনা 

1302027 

2028.  জনাফ রভাোঃ আবযফুজ্জাভান িধান  

বতা: রভাোঃ ফাফলু িধান 

ফাা-১২,রযাড-২৯,ল্লফী বঝরাড়া 

ল্লফী, ঢাকা-১২১৬  

গাইফান্ধা 

1302028 
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2029.  জনাফ রভাোঃ বপবযজুর আরভ 

বতা: ভনছুয আরী 

গ্রাভ: াঠান াড়া, রাস্ট: ভীযগঞ্জ  

থানা:  জরঢাকা, রজরা: নীরপাভাযী  

নীরপাভাযী 

1302029 

2030.  জনাফ রভাোঃ বদদায আসভদ 

বতা: রভা: সুযতান আসভদ 

গ্রাভ: াঠানসটারা, রাস্ট: ধাভযাই  

থানা: ধাভযাই, রজরা: ঢাকা-১৩৫০  

ঢাকা 

1302030 

2031.  জনাফ ছাবদয়া রপযদাউ 

বতা: রভা: ান্নান 

৩/৯ বরয়াকত এবববনউ, জনন রযাড 

দযঘাট, ঢাকা-১১০০  

রবারা 

1302031 

2032.  জনাফ মু্ভ দা 

বতা: বফজয় দা 

গ্রাভ: াযা,রাস্ট: রসনযগাতী  

থানা:  তারা, রজরা: াতিীযা  

াতিীযা 

1302032 

2033.  জনাফ ভাবরা যভান 

বতা: রভাস্তাকুয যভান 

২২৩/১,জফাইদা ড্রীভ, 

বজগাতরা টিএ, ঢাকা-১২০৫  

ঢাকা 

1302033 

2034.  জনাফ রভাোঃ াবব্বয রাসন শুব 

বতা: রভা: আ ফাবছত বভয়া 

রুভ--১০০০৮, বফজয় ৭১ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

টাংগাইর 

1302034 

2035.  জনাফ আবু যায়ান াযসবজ 

বতা: রভাোঃ আব্দুর কাসদয 

ফাা-০৪, ড়ক-১০ 

বখরসিত, ঢাকা-১২২৯ 

ভয়ভনবং 

1302035 

2036.  জনাফ বভকাতুয জান্নাত  

বতা: নূয রভাাম্মদ 

৬০/এ, রযাড-৩, রাট ল কসরানী 

ফিয, চট্টগ্রাভ-৪১০০  

চট্টগ্রাভ 

1302036 

2037.  জনাফ রখ পাযা আবিতা  

বতা: রভাোঃ রগারাভ পারুক 

ফাা-০১,রযাড-০১,জুম্মাাড়া 

রারভবনাট,রারভবনযাট-৫৫০০  

রারভবনাট 

1302037 

2038.  জনাফ রভাোঃ রাানুয যভান 

বতা: রভাোঃ আবু ফিয যদায 

১৫২/২/রক, গ্রীনসযাড, ধানভবন্ড, ঢাকা-১২০০  

নগাঁ 

1302038 

2039.  জনাফ রভাোঃ াদাত রাসন  

বতা: রভাোঃ রুহুর আবভন 

৩/ব, রলাফার বনফা,াবিনগয, 

াজাাননৄয, ঢাকা-১২১৭  

ঢাকা 

1302039 

2040.  জনাফ রভাোঃ ইভবতয়াজ 

বতা: রভাাম্মদ আফদুর জবরর 

গ্রাভ: ঈদগা, রাস্ট: খাসড়যা  

থানা:  কফা, রজরা: ব্রািনফাবড়য়া  

ব্রািনফাবড়য়া 

1302040 

2041.  জনাফ যাবপ আব্দুল্লা 

বতা: রক. এপ. এ রবরভ 

গ্রাভ: ভধ্যাড়া, রাস্ট: রগাারগঞ্জ  

থানা:  +রজরা:  রগাারগঞ্জ 

রগাারগঞ্জ 

 

1302041 

2042.  জনাফ রভাোঃ আরভগীর রাসন  

বতা: রভাোঃ রতাফ আরী 

গ্রাভ: ফাগান াড়া, রাস্ট: চুয়াডাঙ্গা  

থানা:  +রজরা: চুয়াডাঙ্গা 

চুয়াডাঙ্গা 

1302042 

2043.  জনাফ সুযী খীা 

বতা: কৃষ্ণ বফকা খীা 

৩৪, নথ ল রযাড,গ্রীণ রযাড, ধানভবন্ড, ঢাকা  

খাগড়াছবড় 

1302043 



As fit141 
 

িঃ নাং নাম, ক্রতা/স্বামীর নাম ও বতমৃান ঠিকানা ক্রনজ বজলা  থযার নাং 

2044.  জনাফ আফদুর ভান্নান  

বতা: রভাোঃ আবু তাসয 

গ্রাভ:  আবুব্কযনৄয রাস্ট: আবভনাফাদ  

থানা: চযপযান, রজরা: রবারা-৮৩৪০  

রবারা 

1302044 

2045.  জনাফ রভাোঃ াফুজ্জাভান 

বতা: রভাোঃ আরতাপ রাসন 

১৫২/২/রক, গ্রীণসযাড, ধানভবন্ড, ঢাকা-১২০৫  

বঝনাইদ 

1302045 

2046.  জনাফ কাভরুর ইরাভ  

বতা: আব্দুর কুদ্দু 

ফাা-৭৭, রযাড-৭/এ, বজগাতরা 

ধানভবন্ড, ঢাকা-১২০৯  

চাঁদনৄয 

1302046 

2047.  জনাফ রভাাম্মদ যাবকফ উবিন 

বতা: রভাাম্মদ কাভার উবিন 

গ্রাভ: ফাসকাড়া, রাস্ট: চযনিী  

থানা: রফায়ারখারী, রজরা: চট্টগ্রাভ  

চট্টগ্রাভ 

1302047 

2048.  জনাফ আবভনুর ইরাভ 

বতা: াাফ উবিন বভয়া 

গ্রাভ: ঈভাবিনৄয, রাস্ট: করাবতয়া 

থানা: রকযানীগঞ্জ, রজরা: ঢাকা-১৩১৩ 

ঢাকা 

1302048 

2049.  জনাফ রভাোঃ রভজফা উবিন 

বতা: রভাোঃ আব্দুয যবভ 

রুভ-৪০০৭, ীদ াসজলন্ট জহুরুর ক র, 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়  

কুবভল্লা 

1302049 

2050.  জনাফ রভাোঃ নাজমুর াান  

বতা: রভাোঃ নুরুর আবভন 

গ্রাভ: রগন্ডাবযয়া, রাস্ট:+  

থানা: রগন্ডাবযয়া, রজরা: কুবভল্লা  

কুবভল্লা 

1302050 

2051.  জনাফ আবু যাসদ আর াদাত 

বতা: আবুর কাসভ রভাাম্মদ আতায 

ফাড়ী-০৫, রযাড- ০৩, ফনশ্রী 

বখরগাঁ, ঢাকা-১২১৯ 

বকসাযগঞ্জ 

1302051 

2052.  জনাফ মুাম্মদ যাবকফ খান  

বতা: আফদুর খাসরক খান 

১/ব, রজ.রজ. টায়ায ররক-াকলা 

করাফাগান, ঢাকা-১২০৫ 

বসযাজনৄয 

1302052 

2053.  জনাফ যবকবুর ইরাভ  

বতা: াভছুর ইরাভ 

২০/১, নফ ল রড়া াড়া, কাপরুর, ঢাকা-১২১৬ 

রনায়াখারী 

1302053 

2054.  জনাফ  রভাোঃ রাাগ ইরাভ 

বতা: রভাোঃ আসভাদ আরী 

কি-১৪৫, বরমুল্লা মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০  

বঝনাইদ 

1302054 

2055.  জনাফ  কাজী আজাদুর ইরাভ 

বতা: কাজী ভাবজদুর ইরাভ 

গ্রাভ: শ্রীকরা, রাস্ট:+ 

থানা: কারীগঞ্জ, রজরা: াতিীযা  

াতিীযা 

1302055 

2056.  জনাফ  রভাোঃ রুসফর ভন্ডর 

বতা: রভাোঃ যবপকুর ইরাভ 

গ্রাভ: ববু ভাবরাড়া, রাস্ট: ফাড়ুয়াাট 

থানা: কাউবনয়া, রজরা: যংনৄয 

যংনৄয 

1302056 

2057.  জনাফ রভাোঃ যবফউর আয়ার জবন  

বতা: রভাোঃ আবু ফকয 

ফাবড়-১৩১, রযাড-০৪, ব্লক-এ, ফনানী, ঢাকা-১২১৩ 

যাজফাড়ী 

1302057 

2058.  জনাফ  আজবভযাতুন বজবম্ম বনঝুভ 

বতা: রভাোঃ আবজজুর ক াহ্ 

ভনসুয ববরা, বড৩৬, ৫/১, রগাযান 

বখরগাঁ, ঢাকা-১২১৯ 

ঞ্চগড় 

1302058 
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2059.  জনাফ  রভাোঃ রভাযসদ আরভ 

বতা: রভাোঃ রখাযসদ আরভ 

আপতাফ উবিন বফন, ৭২/৬, 

উত্তয মাত্রাফাড়ী, ঢাকা-১২০৪ 

রবারা 

1302059 

2060.  জনাফ  ছুয়াভং ভাভা 

বতা: রভাোঃ ভগান ভাভা 

গ্রাভ: ধুংযী রডম্যান াড়া, রাস্ট: নাইিযংছবড় 

থানা: নাইিযংছবড়, রজরা:ফািযফান 

ফািযফান 

1302060 

2061.  জনাফ  রভাোঃ কাভরুর ইরাভ রাান 

বতা: রভাোঃ জাবকউর আরভ 

গ্রাভ: বফরবযট, রাস্ট: বাযাডাঙ্গা 

থানা:  শ্রীফযদী, রজরা: রযনৄয 

রযনৄয 

1302061 

2062.  জনাফ  ভবনকা যভান শচবত 

বতা: রভাোঃ ভবতউয যভান 

১২৬/১, এপ-৭, ফাায টায়ায, ফাাসফা, ঢাকা-১২১৪ 

নগাঁ 

1302062 

2063.  জনাফ  ইপসতখায ইফসন ভামুদ 

বতা: রভাোঃ ভামুদ একািায 

ফাা-১১,রযাড-১, বভযনৄয-২, ঢাকা-১২১৬ 

রিীনৄয 

1302063 

2064.  জনাফ  রভা: আরভগীয রাসন 

বতা: রভাোঃ পজলুর ক 

১০৬,  মুবক্তসমািা বজয়া: র, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

বঝনাইদ 

1302064 

2065.  জনাফ  রভা: বভজানুয যভান 

বতা: রভাোঃ রভাজাসম্মর ক 

গ্রাভ: রখজুযফাগ, রাস্ট:শ্রবাঢযা 

থানা: রকযানীগঞ্জ, রজরা: ঢাকা-১৩১০ 

ঝারকাঠি 

1302065 

2066.  জনাফ  বদা ারদায 

বতা: রভাোঃ ভবণন্দ্রণাথ ারদায 

গ্রাভ: যঘুনাথনৄয, রাস্ট: কাউখারী 

থানা: বসযাজনৄয, রজরা: বসযাজনৄয-৮৫১০ 

বসযাজনৄয 

1302066 

2067.  প্রদদরায়াযা আক্তায ডপ্রর 

প্রতা- থভাোঃ আবুর কারাভ 

অপ্রপ কাযী, কণ যনেরী ইপ্রদজড 

উত্তয দতঙ্গা, চট্টগ্রাভ-4204 

থনায়ািাপ্রর 

1302067 

2068.  জনাফ  রভাোঃ আবযফুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ ইউসুপ 

৪৩০,ফণ ল ভারা ড়ক,কাপরুর 

বভযনৄয-১৪, ঢাকা-১২০৬ 

গাজীনৄয 

1302068 

2069.  জনাফ  আবপ ইকফার 

বতা: রভাোঃ াজাান রযজা 

রুভ-৫০৮, কবফ জবভউবিন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

চুয়াডাঙ্গা 

1302069 

2070.  জনাফ  রভাোঃ ভঞ্জুরুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ াসয়দ আরী 

গ্রাভ: নফ ল কুখাাড়া, রাস্ট: নীরপাভাযী 

থানা:+ রজরা: নীরপাভাযী 

নীরপাভাযী 

 

1302070 

2071.  জনাফ  রভাোঃ যায়ান রাসন  

বতা: রভাোঃ াভসুর আরভ 

বফ/১৬,আন ববরা,ইিাণ ল াউবজং-২ 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

চট্টগ্রাভ 

1302071 

2072.  জনাফ  াইসয়দুজ্জাভান 

বতা: রখ াদী 

গ্রাভ: চািাভাযী, রাস্ট:যাজাযাট 

থানা: যাজাযাট, রজরা:কুবড়গ্রাভ 

কুবড়গ্রাভ 

1302072 

2073.  জনাফ  ইভবতয়াজ আসযবপন 

বতা: আব্দুর  ভান্নান 

৩০৪/১ উরন রযাড, যাভনৄযা, বখরগাঁ, ঢাকা-১২১৯ 

রবারা 

1302073 
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2074.  জনাফ  াযাধন চন্দ্র রদ 

বতা: রগাযাঙ্গ চন্দ্র রদ 

গ্রাভ: বফষ্ণুযাভনৄয, রাস্ট: ফাবুগঞ্জ ফাজায 

থানা: ফুরফাবড়য়া, রজরা: ভয়ভনবং 

ভয়ভনবং 

1302074 

2075.  জনাফ রভাোঃ াীনুয যাভান বভঠুন 

বতা: রভাোঃ ভবনয উবিন িাভাবনক 

গ্রাভ: ভাবনকদীয, রাস্ট: সুজানগয 

থানা: সুজানগয, রজরা: াফনা 

াফনা 

1302075 

2076.  জনাফ  যাহুর রদফ নাথ 

বতা: নূসন্দ্র রদন নাথ 

গ্রাভ: মাত্রাফড়ফাড়ী, রাস্ট: পবকযাফাদ 

থানা: +রজরা: বফগঞ্জ 

বফগঞ্জ 

1302076 

2077.  জনাফ  রভাোঃ আনারুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ বভজানুয যাভান 

গ্রাভ: রানানৄয, রাস্ট: বসযাজনৄয 

থানা: +রজরা: রভসযনৄয-৭১০০ 

রভসযনৄয 

1302077 

2078.  জনাফ  যাবদুজ্জাভান 

বতা: ফাবুর রাসন 

গ্রাভ: ড়াতরা, রাস্ট: কযভবদ 

থানা: গাংনী, রজরা: রভসযনৄয-৭১১০ 

রভসযনৄয 

1302078 

2079.  জনাফ  রভাোঃ আবু ফিয ববিক 

বতা: রভাোঃ আব্দু াভাদ  

৭৩/৩,জনতা াউবজং 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

ঠাকুযগাঁ 

1302079 

2080.  জনাফ  রভাোঃ রভাাযপ রাসন 

বতা: রভাোঃ মুনছুয আরী 

রুভ-৪৩৫/বড, পজলুর ক র,ফাংরাসদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয় 

ফগুড়া 

1302080 

2081.  জনাফ  রভাোঃ তাবযক আবজজ 

বতা: রভাোঃ কাবযভ রখ 

৪নং সয়স্ট ইন্ড বিট, করাফাগান, ধানভবন্ড, ঢাকা-১২০৫ 

কুবিয়া 

1302081 

2082.  জনাফ  বনরয় বফশ্বা 

বতা: অসাক কুভায বফশ্বা 

কি-৮০২৪, জগন্নাথ র, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

নড়াইর 

1302082 

2083.  জনাফ  রভাোঃ বদুর ইরাভ 

বতা: ইবরয়াছ উবিন দাবড়য়া 

গ্রাভ: ভাঝফাবড়, রাস্ট:+থানা:  রকাটারীাড়া 

রজরা: রগাারগঞ্জ-৮১১০ 

রগাারগঞ্জ 

1302083 

2084.  জনাফ  রভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন 

বতা: রভাোঃ রদসরায়ায রাসন 

রুভ-৩৩৫, াজী মুম্মদ মুীন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ফগুড়া 

1302084 

2085.  জনাফ  রভাোঃ াান াবযয়ায 

বতা: রভাোঃ আব্দুর  ভান্নান 

গ্রাভ: রফরাট রদৌরৎনৄয, রাস্ট: াট ফাযফাজায 

থানা: কাবরগঞ্জ, রজরা: বঝনাইদ-৭৩৫১ 

বঝনাইদ 

1302085 

2086.  জনাফ  এভ, এসতাভ আসভদ 

বতা: রভাোঃ আব্দুর খাসরক 

ফঙ্গফন্ধু রখ মুবজবুয যভান র 

যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়-৬২০৫ 

যাজাী 

1302086 

2087.  জনাফ  অবজত কুভায দা 

বতা:  বনতযানি দা  

গ্রাভ: ফাগধা, রাস্ট: +থানা: আসগরঝাড়া, রজরা: ফবযার 

ফবযার 

1302087 

2088.  জনাফ  আন্নী আক্তায 

বতা: আবুর কারাভ আজাদ  

রযাড-০৬, রদগাঁ,যাজান 

াবায, ঢাকা-১৩৪০ 

ঢাকা 

1302088 
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2089.  জনাফ  রভাোঃ ফাসয়জীদ 

বতা: মযত আরী 

রুভ-৬৩৫, মুীন র, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

বকসাযগঞ্জ 

1302089 

2090.  জনাফ  রভাোঃ আজারুর ইরাভ আবফয 

বতা: রভাোঃ জাপয আসভদ 

৮৩/৫, য়াদা রযাড, যাভনৄযা, ঢাকা-১২১৯ 

কক্সফাজায 

1302090 

2091.  জনাফ  রভাোঃ রভসদী াান 

বতা: রভাোঃ আক্তায রাসন 

রুভ-৪৬৮, াজী মুাম্মদ মুীন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

বঝনাইদ 

1302091 

2092.  জনাফ  তানবীয আসভদ 

বতা: রভাকাযযভ রাসন 

কি-২১২/বফ, ীদ াসজন্ট জহুরুর ক র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

বদনাজনৄয 

1302092 

2093.  জনাফ  তনুশ্রী রদফনাথ 

বতা: কাবরদা রদফনাথ  

গ্রাভ: াকুবড়য়া,রাস্ট: যায়নৄয 

থানা: ফাঘাযাড়া, রজরা: মসায-৭৪৭০ 

মসায 

1302093 

2094.  জনাফ  রখ রভাোঃ রপযসদৌ আযাপাত 

বতা: রখ ভকবুর ইরাভ  

রুভ-৩৩৭, ফঙ্গফন্ধু রখ মুবজবুয যভান র 

জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয় 

ফাসগযাট 

1302094 

2095.  জনাফ  জীফ শ্রভ্র রন 

বতা: মাবভনী যঞ্জন রন  

১৩২/৮, নফ ল যাজাফাজায,পাভ লসগট 

রতজগাঁ, ঢাকা-১২১৫ 

গাইফান্ধা 

1302095 

2096.  জনাফ  রভাোঃ ভাসুদ যানা 

বতা: রভাোঃ আবতয়ায যভান রখ 

 কি-২৬৮, সূম লভরন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

মসায 

1302096 

2097.  জনাফ  রভাোঃ জবয যায়ান 

বতা: রভাোঃ যবপকুর ইরাভ 

গ্রাভ: নফ ল বঝবনয়া, রাস্ট: বঝবনয়া 

থানা: শ্রীফযবদ, রজরা: রযনৄয-২১০০ 

রযনৄয 

1302097 

2098.  জনাফ  খাসরদা পযাজী 

বতা: আবুর খাসরক 

গ্রাভ: রতবরাটি, রাস্ট:+থানা: শ্রীনৄযৎ 

রজরা: গাজীনৄয-১৭৪০ 

গাজীনৄয 

1302098 

2099.  জনাফ  কাজী বজবুর ইরাভ 

বতা: কাজী রুসার আবভন 

গ্রাভ: কাজীাড়া, রাস্ট: বযনৄয 

থানা: াবরখা, রজরা: ভাগুযা-৭৬২০ 

ভাগুযা 

1302099 

2100.  জনাফ  রগাবফি দা 

বতা: অতুর চন্দ্র  দা  

গ্রাভ: রছাট ফাড্ডা, রাস্ট: ভস্তপানৄয 

থানা: +রজরা: ভাদাযীনৄয-৭৯০৪ 

ভাদাযীনৄয 

1302100 

2101.  জনাফ  রভাোঃ আবু াবনপ 

বতা: রভাোঃ আবুর কাসভ 

বফন-০৫, ফ্ল্যাট-১৩/ব 

রারফাগ, ঢাকা-১২০৫ 

ভয়ভনবং 

1302101 

2102.  জনাফ  বযাজুর মুস্তাজীফ যীপ 

বতা: রভাোঃ ারা উিীন 

াজী ভান ত্ত: ফাবড়, রইসরা ল কসরানী 

ইবসজড, চট্টগ্রাভ-৪২১৮ 

চট্টগ্রাভ 

1302102 

2103.  জনাফ  তানবজয়া রাসন 

বতা: রদসরায়ায রাসন 

রুভ-৪০৬, নফাফ পয়জুসন্না রচৌধুযী ছাত্রী বনফা 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

ঢাকা 

1302103 
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2104.  জনাফ  গাপকায আরী 

বতা: রভাোঃ এভদাদুর ক 

গ্রাভ: উত্তয কৃলভ গাবফন্দ্র াট, রাস্ট: যাভচন্দ্রনৄয াট 

থানা: +রজরা: চাঁাইনফাফগঞ্জ-৬৩০২ 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1302104 

2105.  জনাফ  বপসযাজ রাসন 

বতা: রদসরায়ায রাসন 

রুভ-২১৪, বজয়া র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

াতিীযা 

1302105 

2106.  জনাফ  ইভাইর রাসন 

বতা: আবভয আসভদ  

এ-৫৯/১ ফননৄকুয,াসফ ফাড়ী, াবায, ঢাকা-১৩৪০ 

ভাবনকগঞ্জ 

1302106 

2107.  জনাফ  রভাোঃ আসযবপন রযজা 

বতা: রভাোঃ রভাজাসম্মর ক 

১৩৭/ব, ইযাত ভবঞ্জর,রগাীফাগ 

ভবতবঝর, ঢাকা- ১২০৩ 

ফবযার 

1302107 

2108.  জনাফ  রভাোঃ যাজীবুয যভান 

বতা: রভাোঃ বরয়ায যভান 

গ্রাভ: রভাবভন নগয, রাস্ট: নদাগ্রাভ 

থানা: +রজরা: মসায-৭৪০০ 

মসায 

1302108 

2109.  জনাফ  রভাোঃ রাাগ বকদায 

বতা: রভাোঃ জাবকয রাসন 

গ্রাভ: তাযাগুবনয়া, রাস্ট:+ 

থানা: রদৌরতনৄয, রজরা: কুবিয়া 

কুবিয়া 

1302109 

2110.  জনাফ  রভাোঃ ভাামুদুর াান ভ ূঁইয়া 

বতা: রভাজাসম্মর রাসন রফরার 

১১৫৬/বফ, বরসটকবনক রাসস্টর 

খুরী, চট্টগ্রাভ-৪২০৯ 

চট্টগ্রাভ 

1302110 

2111.  জনাফ  রযজুু্য়ান আসভদ যাসর 

বতা: আব্দুন নুয 

ফাংরাসদ কবযাইট অবপ, 

আগাযগাঁ, ঢাকা-১২০৭ 

বসরট 

1302111 

2112. জনাফ পাসতভাতুজ রজাযা  

বতা: রভাোঃ াবপজুয যভান 

ীদ ভীউয যভান ড়ক, নতুন খসয়য তরা 

মসায দয, মসায-৭৪০০ 

মসায 

1302112 

2113.  জনাফ  তানবজয হুাইন 

বতা: রভাোঃ যায়ান উবিন যদায 

রুভ- ৬৩১, াজী মুা: ভীন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

াতিীযা 

1302113 

2114.  জনাফ  রভাোঃ আবনসুয যভান 

বতা: রভাোঃ রভাক্তায রাসন 

৩০ রন্ট্রার রযাড, াবতযনৄর, ধানভবন্ড, ঢাকা-১২০৫ 

ভাগুযা 

1302114 

2115.  জনাফ  রভাোঃ জবয 

বতা: রভাোঃ ভবজবুয যভান 

ফাা-৯,ড়ক-১, ব্লক-বজ 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1302115 

2116.  জনাফ  রভাোঃ বুযরু ইফসন আজভ 

বতা: রভাোঃ বপউর আজভ 

গ্রাভ: বসযাইর  ভঠনৄকুয, রাস্ট: রঘাড়াভাযা 

থানা: +রজরা: যাজাী-৬১০০ 

যাজাী 

1302116 

2117.  জনাফ  রভাোঃ যাসর রভাল্লা 

বতা: রভাোঃ রভাতাবরফ রভাল্লা 

রুভ--৩০০৭,বফজয় একাত্তয র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

গাজীনৄয 

1302117 

2118.  জনাফ  নবিতা ভন্ডর 

বতা: বনভ লর ভন্ডর 

খুরনা 1302118 



As fit146 
 

িঃ নাং নাম, ক্রতা/স্বামীর নাম ও বতমৃান ঠিকানা ক্রনজ বজলা  থযার নাং 

গ্রাভ: লুয়া, রাস্ট: লুয়া ফাজায 

থানা: ডুমুবযয়া, রজরা: খুরনা 

2119.  জনাফ  জাবকয়া সুরতানা 

বতা: রভাোঃ জবভয উবিন 

গ্রাভ: খানাটি, রাস্ট: গাবরভনৄয 

থানা: নফাফগঞ্জ, রজরা: ঢাকা-১৩২০ 

ঢাকা 

1302119 

2120.  জনাফ  রভাোঃ ভবনরুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ রভাকাসব্বয রাসন 

২৬, কাজী আব্দুয যউপ রযাড, 

করতাফাজায, ঢাকা-১১০০ 

ফগুড়া 

1302120 

2121. জনাফ রভাাম্মদ যীপ উবিন 

বতা: রভাাম্মদ পবযদ বভয়া 

রুভ-২১৩, ফঙ্গফন্ধু রখ মুবজফয যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

চট্টগ্রাভ 

1302121 

2122.  জনাফ আতানুয আাম্মদ 

বতা: রভাসরছ উিীন আাম্মদ 

উত্তয রাইন,ইরাভ নগয 

ঠাকুযগাঁ রৌযবা, ঠাকুযগাঁ 

 ঠাকুযগাঁ 

1302122 

2123.  জনাফ  দুরার ভিায 

বতা: রারসভান ভিায 

গ্রাভ: ীসযয াড়,রাস্ট:+ 

থানা: উবজযনৄয, রজরা: ফবযার-৮২২১ 

ফবযার 

1302123 

2124.  জনাফ রভসদী াান াভীভ 

বতা: রভাোঃ ছাসর আম্মদ 

কি-১২৭, বরমুল্লা মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

কুবভল্লা 

1302124 

2125.  জনাফ ভনসজয আরী 

বতা: াবদ বভয়া 

গ্রাভ: মুন্পী াড়া, রাস্ট: বফযাভনৄয 

থানা: বফযাভনৄয, রজরা: বদনাজনৄয-৫২৬৬ 

বদনাজনৄয 

1302125 

2126.  জনাফ শছয়দা নাছবযন আক্তয 

বতা: শছয়দ আব্দুর কাবক 

গ্রাভ: চািনা, রাস্ট:+ 

থানা: ব্রাহ্মণাড়া, রজরা: কুবভল্লা-৩৫২৬ 

কুবভল্লা 

1302126 

2127.  জনাফ  বভল্টন বফশ্বা 

বতা: তয যঞ্জণ বফশ্বা  

১২/৫,  রুভ-ই, রটারাযফাগ 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ভাগুযা 

1302127 

2128.  জনাফ রভাোঃ মুবফন খান 

বতা: রভাোঃ আব্দুর াই খান 

কি-১১৩, াজী মুম্মদ ভীন র, 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

রনত্রসকান 

1302128 

2129.  জনাফ  রভাোঃ আভান উল্লা যকায 

বতা: রভাোঃ আব্দুর ভবতন যকায 

গ্রাভ: ফাবনয়াাড়া, রাস্ট: ংগরী 

থানা: +রজরা: নীরপাভাযী 

নীরপাভাযী 

1302129 

2130.  জনাফ  রাযাফ ইরাভ 

বতা: এ. রক. এভ জবরুর ইরাভ  

কাসভ রভনন, ব্লক-ব,রযাড-১ 

খুরভী, চট্টগ্রাভ-৪২২৫ 

কুবভল্লা 

1302130 

2131.  জনাফ  বমুর ভজুভদায 

বতা: বনবখর যঞ্জন ভজুভদায 

গ্রাভ: বতরাড়া, রাস্ট: রিীনৄয 

থানা: নাবযনগয, রজরা: ব্রাহ্মণফাড়ীয়া-৩৪৪০ 

ব্রাহ্মণফাড়ীয়া 

1302131 

2132.  জনাফ  তাবনয়া আক্তায  

বতা: রভাোঃ ভাসুদ বকদায 

রকাট ল নং-১১(এ), ফাংরাসদ সুিীভসকাট ল 

াইসকাট ল বফবাগ, ঢাকা-১০০০ 

ফযগুনা 

1302132 
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2133.  জনাফ  আব্দুয যভান 

বতা: রভাোঃ ভবনয রাসন 

রুভ-১১৫, াজী মুম্মদ ভীন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ফবযার 

1302133 

2134.  জনাফ  রভাোঃ াসবর রভাল্লা 

বতা: রভাোঃ আব্দুয যীদ রভাল্লা 

গ্রাভ: ডাকুযাইর, রাস্ট: ফড়ইফাড়ী 

থানা: কাবরয়ানকয, রজরা: গাজীনৄয-১৭৫০ 

গাজীনৄয 

1302134 

2135.  জনাফ আান াফীফ পজসর যাব্বী 

বতা: নজরুর ইরাভ 

আসরয়া কুঞ্জ, ৯০৫/৩ বনউ কসরজ রযাড 

কাচাযী াড়া, জাভারনৄয-২০০০ 

জাভারনৄয 

1302135 

2136.  জনাফ রভাসয়ত 

বতা: আসনায়ায রফাযী 

গ্রাভ: দ: দুধখারী, রাস্ট: নফ ল রানাফাদ 

থানা: +রজরা: ভাদাযীনৄয-৭৯০০ 

ভাদাযীনৄয 

1302136 

2137.  জনাফ  াভীভ আসভদ 

বতা: রভাোঃ আব্দু াত্তায 

গ্রাভ: নীরপাভাযী ফাজায, রাস্ট:+ 

থানা: +রজরা: নীরপাভাযী-৫৩০০ 

নীরপাভাযী 

1302137 

2138.  জনাফ রভাোঃ রতৌবপক াান 

বতা: রভাোঃ জয়নার আসফবদন 

বউরী দন, কাটনাযাড়া,  

বফফাটা, ফগুড়া-৫৮০০ 

ফগুড়া 

1302138 

2139.  জনাফ রভাোঃ যাসদুর ইরাভ  

বতা: রভাোঃ আব্দুয যভান 

রুভ নং-৪৬৬, াজী মুম্মদ মুীন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

মসায 

1302139 

2140.  জনাফ  রভাোঃ াবকবুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ জুরা উবিন 

গ্রাভ: ফুরফাবড়য়া, রাস্ট: বভযনৄয 

থানা: বভযনৄয, রজরা: কুবিয়া-৭০৩০ 

ফুরফাবড়য়া 

1302140 

2141.  জনাফ  রভা: রভসদী াান 

বতা: রভাোঃ কাভার াা 

১৮২, ভধ্য াইকাড়া, বভযনৄয-১, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1302141 

2142.  জনাফ  চঞ্চর কুভায রদ 

বতা: চাঁদ রভান রদ  

রাবন্ডং-৮৮৬, রগাারনৄয, াফনা দয, াফনা-৬৬০০ 

াফনা 

1302142 

2143.  জনাফ  রভা: জাবদুর ইরাভ 

বতা: আব্দুছ শুকুয বভয়া 

জাতীয় বফজ্ঞান  িযুবক্ত জাদুঘয 

আগাযগাঁ, ঢাকা-১২০৭ 

পবযদনৄয 

1302143 

2144.  জনাফ  রভা: রাাগ আসভদ 

বতা: রভাোঃ আব্দুর রভাতাসরফ 

গ্রাভ: তাযাবমুবরয়া, রাস্ট: বতরই 

থানা: ডামুডযা, রজরা: যীয়তনৄয-৮০৪০ 

যীয়তনৄয 

1302144 

2145.  জনাফ  আবভনুর ইরাভ জুনঈদ 

বতা: রভাোঃ আব্দুর রবকভ 

গ্রাভ: বচসথবরয়া, রাস্ট: বচযাং ফাজায 

থানা: রকন্দুয়া, রজরা: রনত্রসকানা-২৪৮০ 

রনত্রসকানা 

1302145 

2146.  জনাফ া রভাোঃ বভজানুয যভান  

বতা: ছাসফদ আরী 

রুভ-৩০১, স্যায এ, এপ যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়-১০০০ 

গাইফান্ধা 

1302146 

2147. জনাফ  রভাোঃ রভাস্তাবপজুয যভান 

বতা: রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা 

১০৯/২এ, নফ ল যাসয়য ফাজায, বজগাতরা 

াজাবযফাগ, ঢাকা-১২০৯ 

কুবিয়া 

1302147 
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2148.  জনাফ  রভাোঃ রভাতাবছভ বফল্লা 

বতা: রভাোঃ আবুর ফাায 

গ্রাভ: কাবরকানৄয, রাস্ট: দুগ লানৄয ফাজায 

থানা: াফ লতীনৄয, রজরা: বদনাজনৄয-৫২৫০ 

বদনাজনৄয 

1302148 

2149.  জনাফ  বফনৄর বফশ্বা 

বতা: রগাকুর বফশ্বা  

গ্রাভ: াতাড় বিভ াড়া 

রাস্ট:+থানা: +রজরা: রগাারগঞ্জ-৮১০১ 

রগাারগঞ্জ 

1302149 

2150.  জনাফ  এন.এভ. ইভযানুর াান 

বতা: রভাোঃ দবরলুয যভান 

কাযসডাবা স্কাযসরট, কাকযাইর রযাড,১৫ 

াবিনগয, ঢাকা-১২১৭ 

যাঙ্গাভাটি 

1302150 

2151.  জনাফ বাফ উিীন 

বতা- রভাোঃ আব্দুর ান্নান ভন্ডর 

রুভ নং-১৪৭, বরমুল্লা মুবরভ র,  

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

জয়নৄযাট  

1302151 

2152.  জনাফ  রভাোঃ ফাসয়বজদ রাসন 

বতা: রভাোঃ রভাতাসরফ রাসন 

রুভ-৩১৬, বজয়া র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

াফনা 

1302152 

2153.  জনাফ  আব্দুল্লা-আর-রনাভান 

বতা: রভাোঃ বযাজুর ইরাভ 

ফাা-৪৬,রাইন-৩১, ব্লাক-বড 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1302153 

2154.  জনাফ  মুাম্মদ নুরুর রাসন 

বতা: আম্মদ নুয 

গ্রাভ: সুচক্র্দন্ডী, রাস্ট: টিয়া 

থানা: টিয়া, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪৩৭০ 

চট্টগ্রাভ 

1302154 

2155.  জনাফ  রভাোঃ খাসরকুজ্জাভান ববিক 

বতা: রভাোঃ আবু ফকয বছবিক 

গ্রাভ: ফাসদকল্পা, রাস্ট: ভয়ভনবং 

থানা: +রজরা: ভয়ভনবং-২২০০ 

ভয়ভনবং 

 

1302155 

2156.  জনাফ  রভা: ভবনরুজ্জাভান 

বতা: যইছ উবিন 

রুভ-২৪০২, ীদল্লা র, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

যংনৄয 

1302156 

2157.  জনাফ  আবু াঈদ 

বতা: মুজাপপয াইন 

৫১, নথ ল রযাড, ভসতয গবর 

করাফাগান, ঢাকা-১২০৫ 

বদনাজনৄয 

1302157 

2158.  জনাফ  তুলায আসভদ 

বতা: ভবনয বভয়া  

গ্রাভ: কুকযাযাই, রাস্ট: ফাবজতনৄয 

থানা: ফাবজতনৄয, রজরা: বকসাযগঞ্জ-২৩৩৬ 

বকসাযগঞ্জ 

1302158 

2159.  জনাফ আফদুল্লা-আর-রনাভান  

বতা: রভাোঃ আরভগীয াসদক 

৪১/১২-বফ, রভৌরবী খাসরক রযাড 

বঝগাতরা, ঢাকা-১২০৯ 

কুবভল্লা 

1302159 

2160.  জনাফ  িসনবজৎ যকায 

বতা: কভসরন্দু যকায 

গ্রাভ: কৃষ্ণনৄয, রাস্ট: বভঠানৄকুয 

থানা: বভঠানৄকুয, রজরা: যংনৄয-৫৪৬০ 

যংনৄয 

1302160 

2161.  জনাফ  রভাোঃ নাবদুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ নজরুর ইরাভ 

মমুনা-৫০০৫, বফজয় ৭১ র, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

বযাজগঞ্জ 

1302161 

2162.  জনাফ কাজী রজাফাসয়য রাসন 

বতা: রভাোঃ কাজী াবভদুর ক 

২৯/১১, ঢাকা রনাবনফা, ঢাকা-১২০৬ 

নীরপাভাযী 

1302162 
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2163.  জনাফ  রভাাম্মদ আকভার রাসন 

বতা: াসদ আরী বভয়া 

কি-১৫১, ীদ াসজলন্ট জহুরুর ক র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

ফুবযদনৄয 

1302163 

2164.  জনাফ পাযজানা আক্তায 

বতা: নজরুর ইরাভ 

গ্রাভ: দত্তাড়া, রাস্ট: ইরাভনৄয 

থানা: টংগী, রজরা: গাজীনৄয-১৭১২ 

টুয়াখারী 

1302164 

2165.  জনাফ রভাোঃ আব্দু বুয 

বতা: রভাোঃ আবুর কাসভ 

২/২/১এ, ভয়ভনবং রযাড, বযফাগ, াফাগ, ঢাকা-১০০০ 

বদনাজনৄয 

1302165 

2166.  জনাফ রভা: যাসর রাসন 

বতা: রভাোঃ আবজজুর িাং 

গ্রাভ: রিীনৄয, রাস্ট: + 

থানা: ঈশ্বযদী, রজরা: াফনা-৬৬২০ 

াফনা 

1302166 

2167.  জনাফ অয়ন কুভায রদ 

বতা: যতন কুভায রদ 

১৫৬৭/এ, রক. আভান আরী রযাড 

চকফাজায, ঢাকা-৪২০৩ 

চট্টগ্রাভ 

1302167 

2168.  জনাফ ফাইবজদুয যভান 

বতা: রভাোঃ রগারাভ রাসন 

গ্রাভ: বভয়াাড়া, রাস্ট: রগাারগঞ্জ 

থানা: +রজরা: রগাারগঞ্জ-৮১০০ 

রগাারগঞ্জ 

 

1302168 

2169.  জনাফ রভা: ররাকভান 

বতা: ছাসযয আভদ 

গ্রাভ: ফাকবরয়া, রাস্ট: বজব 

থানা: ফাকবরয়া, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪০০০ 

চট্টগ্রাভ 

1302169 

2170.  জনাফ রভা: য়াবদুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃআবুর াসভ 

গ্রাভ: ছরাইন, 

রাস্ট: +থানা: টিয়া, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪৩৬৭ 

চট্টগ্রাভ 

1302170 

2171.  জনাফ রভা: রভসবদ াান 

বতা: রভাোঃ আব্দু ারাভ 

গ্রাভ: বচথুবরয়া, রাস্ট: রগাাইফাড়ী 

থানা: ধুনট, রজরা: ফগুড়া-৫৮৫১ 

ফগুড়া 

1302171 

2172.  জনাফ তবরভা নাবযন 

বতা: রভাোঃ াজাান বভয়া 

গ্রাভ: বচুড়ী, রাস্ট: ফাথুরী াদী 

থানা: ফাাইর, রজরা: টাঙ্গাইর-১৯০৩ 

টাঙ্গাইর 

1302172 

2173.  জনাফ আপানা মুতাবযন 

বতা: আসনায়ারুর ইরাভ 

বদ বিিান রভসট্টাবরটন াউবজং রাাইটি 

টংগী, গাজীনৄয-১৭১০ 

যংনৄয 

1302173 

2174. জনাফসভা: ভাঈনুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ আব্দুর ভান্নান 

রুভ-৫০১, শয়দ নজরুর ইরাভ র 

ঢাকা বরসটকবনক, ঢাকা-১২০৮ 

টাঙ্গাইর 

1302174 

2175.  জনাফ রভযীনা সযন 

বতা: ববযর সযন 

গ্রাভ: চাঁদ নৄকুয, রাস্ট: ফাকযইর 

থানা: েীতরা, রজরা: নগাঁ-৬৫৬১ 

নগাঁ 

1302175 

2176.  জনাফ কাজী পাবতভা রপযসদৌ 

বতা: কাজী আফদুয ক 

সুরতান কসরাবন, াঠানটুবর 

ডাফর মুবযং, চট্টগ্রাভ-৭১০০ 

চট্টগ্রাভ 

1302176 

2177.  জনাফ রভা: াঈদ রযজা 

বতা: রভাোঃ যবফউর ইরাভ 

ফ্ল্যাট-১বফ, ড়ক-০১, ব্লক এ 

রভসযনৄয 

1302177 
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বভযনৄয-০২, ঢাকা-১২১৬ 

2178.  জনাফ ভাবুবুয যভান 

বতা: আবু তাসয 

ফাা-৩৬, রযাড-০৪, ব্লক-ব,ফনশ্রী 

যাভনৄযা, ঢাকা-১২১৯ 

ঢাকা 

1302178 

2179.  জনাফ রভা: যায়ান আরভ 

বতা: রভাোঃ রখাযসদ আরভ 

গ্রাভ: কাবরকানৄয, রাস্ট: আম্মদনৄয 

থানা: রফড়া, রজরা: াফনা-৬৬৮০ 

াফনা 

1302179 

2180.  জনাফ অববরূ াা 

বতা: বদরী কুভায াা 

গ্রাভ: বনচাফাজায, রাস্ট: নাসটায দয 

থানা: +রজরা: নাসটায-৬৪০০ 

নাসটায 

1302180 

2181.  জনাফ আবনসুয যভান 

বতা: নফীফুর ইরাভ 

গ্রাভ: বচনাযাটি, রাস্ট: দবিণ বফবউড়া 

থানা: +রজরা: রনত্রসকানা-২৪০০ 

রনত্রসকানা 

1302181 

2182.  জনাফ রভাাম্মদ আবকুয যভান 

বতা: রভাোঃ আবতকুয যভান 

ফাা-৪২৫, রনাড়া ফ লতা, বভযনৄয-১০, ঢাকা-১২১৬ 

কুবভল্লা 

1302182 

2183.  জনাফ যাজু আসভদ 

বতা: রভাোঃ নবজয আরী 

ফাা-৩৭, ড়ক-১, ব্লক-ব 

বভযনৄয-০২, ঢাকা-১২১৬ 

কুবিয়া 

1302183 

2184.  জনাফ রভা: ারুন অয যীদ 

বতা: রভাোঃ আবুর ফাায 

৯২/১, নফ ল রতজতুযী ফাজায 

রতজগাঁ, ঢাকা-১২১৫ 

রিীনৄয 

1302184 

2185.  জনাফ রভা: যাবকবুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ য়াবরউয যভান 

ফাা-২৮৮, কফযস্থান রভাড়,  

বছট ইটসখারা, নীরপাভাযী-৫৩০০ 

নীরপাভাযী 

1302185 

2186.  জনাফ রভা: বজয়াউর ক 

বতা: রভাোঃ আবভনুর ক 

গ্রাভ: ীযখাইন, রাস্ট: + 

থানা: আসনায়াযা, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪৩৭৬ 

চট্টগ্রাভ 

1302186 

2187.  জনাফ রযজয়ানা যীদ অিযা 

বতা: এভ.এ. যীদ ারাদায 

ফাা-১৬/১৮, ব্লাক-বফ, ফাফয রযাড 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

ঢাকা 

1302187 

2188.  জনাফ আব্দুর জবরর 

বতা: রভাোঃ ভাবুর ক 

রুভ-১০২২, াজী মুাম্মদ ভীন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

বদনাজনৄয 

1302188 

2189.  জনাফ জাবদুর ইরাভ 

বতা: আবভয আরী 

রুভ-১০২৪, ড.সু. ীদুল্লা র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

যাজফাড়ী 

1302189 

2190.  জনাফ বদক কুভায 

বতা: রভাোঃ সুযত কুভায াা 

গ্রাভ: নাযায়ননৄয, রাস্ট: ফাঘা 

থানা: ফাঘা, রজরা: যাজাী-৬২৮০ 

যাজাী 

1302190 

2191.  জনাফ রভা: া জারার রাাইন 

বতা: রভাোঃ াবনপা খান 

গ্রাভ: টগড়া, রাস্ট: াসড়য াট 

থানা: ইন্দুযকানী, রজরা: বসযাজনৄয-৮৫০২ 

বসযাজনৄয 

1302191 
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2192.  জনাফ রভা: আবভনুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ আব্দুর ফাসযক 

রুভ-২৫১, ভাস্টায দা সূর্যল রন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

কুবড়গ্রাভ 

1302192 

2193.  জনাফ নাবয খান 

বতা: আরাউবিন খান 

গ্রাভ: াখাবযয়া, রাস্ট: নবরন ফাজায 

থানা: রগাারনৄয, রজরা: টাঙ্গাইর-১৯৯২ 

টাংগাইর 

1302193 

2194.  জনাফ রখ আবযপ রাসন 

বতা: আব্দুর য়াদুদ রখ 

গ্রাভ: বফশ্বনাথনৄয, রাস্ট: নড়াইর খান 

থানা: কাবয়ানী, রজরা: রগাারগঞ্জ-৭৮৬০ 

রগাারগঞ্জ 

1302194 

2195.  জনাফ মুাম্মদ আতাফ উবিন 

বতা: রভাোঃ ভামুদ আরী  

গ্রাভ: ফযাইদ, রাস্ট: + 

থানা: াটুবযয়া, রজরা: ভাবনকগঞ্জ-১৮১০ 

ভাবনকগঞ্জ 

1302195 

2196.  জনাফ আভাতুল্লা াসজযা যীপ 

বতা: রভাোঃ আফদুর রতীপ ারাদায 

বফ-৭, ব্লক-ই, জাবকয রাসন রযাড 

রভাাম্মদনৄয,  ঢাকা-১২০৭ 

ঢাকা 

1302196 

2197.  জনাফ রভা: রযাভান াান 

বতা: রভাোঃ আোঃ যবদ 

কি-৫০৪, ফঙ্গফন্ধু রখ মুবজবুয যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

যংনৄয 

1302197 

2198.  জনাফ বভতা যকায 

বতা: বসফ চন্দ্র যকায 

বাফ াখা-১, িধান িসকৌরীয অবপ, নতল বফন, 

রগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০  

টাংগাইর 

1302198 

2199.  জনাফ রভা: রাসর যানা 

বতা: রভাোঃ আ: বুয রভাল্লা 

১৮ উত্তযা, রক্টয-১৪, রযাড-১৫, ঢাকা-১২৩০ 

নগাঁ 

1302199 

2200.  জনাফ রভা: া ভাছুভ 

বতা: রভাোঃ ভনছুয আরী 

রুভ-৩৪০, াজী মুাম্মদ মুীন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

যংনৄয 

1302200 

2201.  জনাফ রভা: বযয়াজুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ আবু দাউদ ানা 

গ্রাভ: রেঁচুয়া, রাস্ট: আনুবরয়া 

থানা: আাশুবন, রজরা: াতিীযা-৯২৯০ 

াতিীযা 

1302201 

2202.  জনাফ রভা: আবনছুয যভান 

বতা: নূয রভাাম্মদ 

গ্রাভ: াতফাড়ীয়া, রাস্ট: খা াতফাড়ীয়া 

থানা: াজাদনৄয, রজরা: বযাজগঞ্জ-৬৭৭০ 

বযাজগঞ্জ 

1302202 

2203.  জনাফ রভা: ইভযান রাসন 

বতা: রভাোঃ আরভগীয রাসন 

৯০/বড, াসতভফাগএরাকা, ৮/এ 

বঝগাতরা, ঢাকা-১২০৯ 

ফবযার 

1302203 

2204.  জনাফ ভয পারুক 

বতা: রভাোঃ আোঃ ফাযী 

গ্রাভ: জাবভযবদয়া, রাস্ট: ীডসস্টায 

থানা: বালুকা, রজরা: ভয়ভনবং-২২৪০ 

মসায 

1302204 

2205.  জনাফ নবভ 

বতা: ারুন-অয-যীদ 

গ্রাভ: মুবরভ াড়া, রাস্ট:বান্ডাবযয়া 

থানা: বান্ডাবযয়া, রজরা: বসযাজনৄয-৮৫৫০ 

বসযাজনৄয 

1302205 

2206.  জনাফ রভা: পজলুর কবযভ 

বতা: রভাোঃ নুরুর কবযভ 

গ্রাভ: রিীবদয়া, রাস্ট: াবতয়া 

রনায়াখারী 

1302206 
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থানা: াবতয়া, রজরা: রনায়াখারী-৩৮৯০ 

2207.  জনাফ রভা: আবযপ রাসন ভ ূঁইয়া 

বতা: রভাোঃ জুরা উবিন ভ ূঁইয়া 

৬০/৯/এইচ/৫, কবভনায রযাড, ধরনৄয 

মাত্রাফাড়ী, ঢাকা-১২০৪ 

চাঁদনৄয 

1302207 

2208.  জনাফ বভািী রখয দা 

বতা: কৃষ্ণ চন্দ্র দা 

গ্রাভ: ফাঘড়া, রাস্ট: +থানা: শ্রীনগয, রজরা: মুবন্পগঞ্জ-১৫৫৭ 

মুবন্পগঞ্জ 

1302208 

2209.  জনাফ রভা: ায়দায কবফয 

বতা: রভাোঃ যবপকুর ইরাভ 

রুভ-৪০৫,ফঙ্গফন্ধু র, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

রনত্রসকানা 

1302209 

2210.  জনাফ রভা: বভন্টু িাং 

বতা: রভাোঃ আক্তায িাং 

গ্রাভ: যতননৄয, রাস্ট: চাটসভায 

থানা: চাটসভায, রজরা: াফনা-৬৬৩০ 

াফনা 

1302210 

2211. জনাফ আবতয়া সুরতানা 

বতা: রভাোঃ আরতাপ রাসন 

রাবডং-২৪৮, আটুয়া উবিন গবর, দয, াফনা-৬৬০০ 

াফনা 

1302211 

2212.  জনাফ আবুর কাসভ 

বতা: নূয রভাাম্মদ 

৭৪২, বিভ কাবজাড়া, বভযয, ঢাকা-১২১৬ 

চাঁদনৄয 

1302212 

2213.  জনাফ রভা: যবফউর রাসন 

বতা: রভাোঃ তাজুর ইরাভ 

৬ই, ফাা-৩৬/৩৭, উসভদ রযাড 

রারফাগ, ঢাকা-১২১১ 

চট্টগ্রাভ 

1302213 

2214.  জনাফ রভা: রভসদী াান 

বতা: রভাোঃ আবতয়ায বফশ্বা 

গ্রাভ: জয়যাভনৄয, রাস্ট: ফসুবিয়া 

থানা: ফাঘাযাড়া, রজরা: মসায-৭৪০৬  

মসায 

1302214 

2215.  জনাফ রভা: রজানাসয়ত 

বতা: রভাোঃ ইউছু 

২৮২ ফাটা গবর, আর রযা পাসভ লী, যভনা, ঢাকা-১২১৭ 

চট্টগ্রাভ 

1302215 

2216.  জনাফ রভা: আবু ইউসুপ 

বতা: রভাোঃ ভবনয রাসন 

১২২, াজী মুাম্মদ ভীন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০। 

কুবভল্লা 

1302216 

2217.  জনাফ সুযাইয়া যভান 

বতা: রভাোঃসভাজাপপয যভান 

#৪১/৩, যাণীফাজায, রঘাড়াভাযা 

রফায়াবরয়া, যাজাী-৬১০০ 

যাজাী 

1302217 

2218.  জনাফ আবু আবপ ভারুপ 

বতা: আব্দু ছাত্তায 

গ্রাভ: উত্তয রভাযা, রাস্ট: চািূঁগাঁ 

থানা: চািূঁগাঁ, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪২১২ 

চট্টগ্রাভ 

1302218 

2219.  জনাফ রভা: াদরুজ্জাভানন আবভয আর ভাফুজ 

বতা: রভাাোঃ আবভয াভজা 

গ্রাভ: খড়কনৄয, রাস্ট: মুযীভুজা 

থানা: রবারাাট, রজরা: চাঁাইনফাফগঞ্জ-৬৩২০ 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1302219 

2220.  জনাফ জুরবপকায মুতাবভ যীদ 

বতা: ারুনুয যীদ 

ফাা-৫৬৮, রযাড-০৮, বভযনৄয DOHS 

ল্লফী, ঢাকা-১২১৬ 

চট্টগ্রাভ 

1302220 

2221.  জনাফ উসম্ম সুভাইয়া কথা 

বতা: রভাোঃ আব্দুর কুদ্দু যকায 

গ্রাভ: কালুচয, রাস্ট: চাটসভায নতুন ফাজায 

থানা:  চাটসভায, রজরা: াফনা-৬৬৩০ 

াফনা 

1302221 



As fit153 
 

িঃ নাং নাম, ক্রতা/স্বামীর নাম ও বতমৃান ঠিকানা ক্রনজ বজলা  থযার নাং 

2222.  জনাফ বিয়াংকা বনা 

বতা: িনীত কুভায বং 

ই-১৪৯, চন্দ্রভবল্লকা, ঈঁা খান এবববনউ 

দবিন াবরয, চট্টগ্রাভ-৪২১৮ 

রভৌরবীফাজায 

1302222 

2223.  জনাফ পবযদা আক্তায 

বতা: নাবজভ উবিন আসভদ 

গ্রাভ: তরাগ্রাভ, রাস্ট: ফরুড়া 

থানা: ফরুড়া, রজরা: কুবভল্লা-৩৫৬০ 

কুবভল্লা 

1302223 

2224.  জনাফ পখরুর ইরাভ 

বতা: আব্দুয াই 

গ্রাভ: ব্রাহ্মণগাঁ, রাস্ট: াগরা ফাজায 

থানা: দবিণ সুনাভগঞ্জ, রজরা: সুনাভগঞ্জ-৩০০১ 

সুনাভগঞ্জ 

1302224 

2225.  জনাফ দুজলয় ফড়ুয়া 

বতা: ধনাঢয ফড়ুয়া 

৭৬ রভসন ররইন, ২১জাভার খান 

বজব, চট্টগ্রাভ-৪০০০ 

চট্টগ্রাভ 

1302225 

2226.  জনাফ রভাোঃ যাসর রাসন 

বতা: আছান উল্যা 

২৬৬/৩, বিভ আগাযগাঁ 

রসয ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 

রিীনৄয 

1302226 

2227.  জনাফ রভাোঃ াবভউর ইরাভ 

বতা: রভাোঃককুর ইরাভ 

গ্রাভ: মুবভন াড়া, রাস্ট: চাঁদনৄয রৌযবা 

থানা: +রজরা: চাঁদনৄয-৩৬০০ 

চাঁদনৄয 

1302227 

2228.  জনাফ  াবপজুর ইরাভ 

বতা: রাসন আরী 

গ্রাভ: দুল্লা, রাস্ট: +থানা: মুক্তাগাছা\ 

রজরা: ভয়ভনবং-২২১০ 

ভয়ভনবং 

1302228 

2229.  জনাফ রভাোঃ াীন আরভ 

বতা: রভাোঃ াবপয়ায যভান 

গ্রাভ: ফটতরা, রাস্ট: +থানা: + রজরা: নীরপাভাযী-৫৩০০ 

নীরপাভাযী 

1302229 

2230.  জনাফ ইযাত জাান  

বতা: ইভদাদুর ক 

গ্রাভ: ফীযাইর, রাস্ট: যাভবদয়া কসরজ 

থানা: কাবয়ানী, রজরা: রগাারগঞ্জ-৮১৩১ 

রগাারগঞ্জ 

1302230 

2231.  জনাফ খাসরদ রভা: াইফুল্লা 

বতা: রভাোঃ ারুনুয যবদ 

১৪৬৮ ফনফুর টায়ায, রযাড-১, ব্লক-০৯ 

াবরয, চট্টগ্রাভ-৪২২৪ 

চট্টগ্রাভ 

1302231 

2232.  জনাফ জুনাসয়দ াফীফ 

বতা: আবুর ভনছুয রভাাম্মদ াফীফ 

এপ-২/৩, রযাড-০৪, ব্লক-বফ চািূঁগা আফাবক 

চাঁিগা, চট্টগ্রাভ-৪২১৪ 

চট্টগ্রাভ 

1302232 

2233.  জনাফ রভাাম্মদ জবরুর ইরাভ 

বতা: রভাাম্মদ আব্দুয যবভ 

১০/১-এ, রভযাবদয়া,বাবফাগ, বখরগাঁ, ঢাকা-১২১৯ 

বযাজগঞ্জ 

1302233 

2234.  জনাফ রভনাজ তাফাসুভ 

বতা: ডাোঃ ভবতউয যভান 

কি-০৪, করাফাগান ৩য় ররন, ররক াকলা 

করাফাগান, ঢাকা-১২০৫ 

জাভারনৄয 

1302234 

2235.  জনাফ রভাাম্মাদ আরী াান 

বতা: রভাাম্মদ আরী 

মমুনা-৬০১০, বফজয় ৭১ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০। 

চট্টগ্রাভ 

1302235 

2236.  জনাফ রভা: এভযান 

বতা: রভাোঃ কালু 

া আভানত রকাবচং, ফিায ফাড়ী ড়ক 

চািগাঁ, চট্টগ্রাভ-৪২১২ 

চট্টগ্রাভ 

1302236 



As fit154 
 

িঃ নাং নাম, ক্রতা/স্বামীর নাম ও বতমৃান ঠিকানা ক্রনজ বজলা  থযার নাং 

2237.  জনাফ ইয়াবন াজন 

বতা: ভবউবিন 

গ্রাভ: ফল্লবদী, রাস্ট: াইজাদী 

থানা: আড়াইাজায, রজরা: নাযায়নঘঞ্জ-১৪৪০ 

নাযায়ণগঞ্জ 

1302237 

2238.  জনাফ রভা: াবব্বয রাসন 

বতা: রভাোঃ রযজাউর কবযভ 

৬২  রয- াশুবড় রযাড, রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

াফনা 

1302238 

2239.  জনাফ রভা: াভসুবিন ইভযান 

বতা: রভাোঃ আব্দু মুবকত 

৫১, উিীন বভযাফাজায, বসরট দয, বসরট-৩১০০ 

বসরট 

1302239 

2240.  জনাফ রভা: ইভাইর রাসন 

বতা: রভাোঃ জাাঙ্গীয বভয়া 

১৩৯, অক্সসপাড ল বভন রযাড,  

ফবযার দয, ফবযার-৮২০০ 

ফবযার 

1302240 

2241.  জনাফ আযাপাত আর- ভাবপ 

বতা: রভাোঃ আফদুয যবভ 

গ্রাভ: সুবতয়াখারী 

রাস্ট: +থানা: +রজরা: ভয়ভনবং-২২০২ 

ভয়ভনবং 

1302241 

2242.  জনাফ আবজজুর ইরাভ 

বতা: নাবজভ উবিন 

রযাড-০১, রফন্ডাফয নতুন াড়া 

াবায, ঢাকা-১৩৪৪ 

সুনাভগঞ্জ 

1302242 

2243.  জনাফ ভবপজুর ক 

বতা: রভাাম্মদ রযজাউর ক 

রুভ-৪০৩, বজয়অউয যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

ভাদাযীনৄয 

1302243 

2244.  জনাফ রভাোঃ আব্দুল্লা আর বপসযাজ 

বতা: রভাোঃ জাভার উিীন 

গ্রাভ: িসপয াড়া, রাস্ট: াাায 

থানা: াাায, রজরা: নগাঁ-৬৫৬০ 

নগাঁ 

1302244 

2245.  জনাফ াান ভামুদ 

বতা: য়াসজদ 

গ্রাভ: রকাঁচকুবড়, রাস্ট: কসযযগ্রাভ 

থানা: নরডাঙ্গা, রজরা: নাসটায-৬৪০১ 

নাসটায 

1302245 

2246.  জনাফ রভা: আব্দুল্লা-আর-ভামুন 

বতা: রভাোঃ ইউসুপ আরী 

কি-৪৯, বরমুল্লা মুবরভ র, 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

চুয়াডাঙ্গা 

1302246 

2247.  জনাফ রভাাম্মাদ াবযয়ায 

বতা: াান যকীফ 

ফাা-২৫৮, নফ ল রনাড়া ফ লতা 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ভাগুড়া 

1302247 

2248.  জনাফ রভা: যাসর আর ভামুন 

বতা: রভাোঃ বরয়াকত আরী 

৮/৩, আবজভনৄয রযাড, রারফাগ, ঢাকা-১২০৫ 

টাংগাইর 

1302248 

2249.  জনাফ নাজভা আক্তায 

বতা: রভাোঃ ফাদা দজী 

গ্রাভ: মাত্রাফাড়ী, রাস্ট: রগাারা 

থানা: মুকসুদনৄয, রজরা: রগাারগঞ্জ-৭৯১১ 

রগাারগঞ্জ 

1302249 

2250.  জনাফ অবভত রজায়ািায 

বতা: অভন রজায়ািায 

গ্রাভ: াতুবড়য়া, রাস্ট: ফাবগয়া 

থানা: +, রজরা: ভাগুড়া-৭৬০০ 

ভাগুড়া 

1302250 

2251.  জনাফ রভাোঃ আব্দুল্লা আর-ভাসুভ 

বতা: রভাোঃ আব্দুর াবভদ 

ফাা-২৩, ১০ নং ড়ক, উত্তযা, ঢাকা-১২৩০ 

াফনা 

1302251 
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2252.  জনাফ রভা: াসযাজ এনাভ 

বতা: রভাোঃ নজরুর ইরাভ 

ফাা-৪৪, যাস্তা-০৯, বখরসিত, ঢাকা-১২২৯ 

গাইফান্ধা 

1302252 

2253.  জনাফ তন্য় চক্র্ফতী 

বতা: কৃষ্ণ রার চক্র্ফতী 

রাবডং-৪৪৯, বুজফাগ ড়ক নরবছটি 

নরবছটি, ঝারকাঠী-৮৪২০ 

ঝারকাঠী 

1302253 

2254.  জনাফ রভাোঃ আবরুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ বরু তযপদায 

গ্রাভ:  নাযচী ভধ্যাড়া 

রাস্ট: +থানা: াবযয়াকাবি, রজরা: ফগুড়া-৫৮৩০ 

ফগুড়া 

1302254 

2255.  জনাফ আফদুল্লা আর ভামুন 

বতা: মুনু্পয আরী 

১১০/২, উত্তয মাত্রাফাড়ী 

পবযদাফাদ, ঢাকা-১২০৪ 

ব্রাহ্মণফাড়ীয়া 

1302255 

2256.  জনাফ রভাোঃ ভনসুয যভান 

বতা: রভাোঃ খবরলুয যভান 

গ্রাভ: আদ ল াড়া, রাস্ট: জয়নৄযাট 

থানা:+রজরা: জয়নৄযাট-৫৯০০ 

জয়নৄযাট 

1302256 

2257.  জনাফ রভাোঃ জাবদুর ইরাভ যকায 

বতা: রভাোঃ আবু জাসয যকায 

গ্রাভ: বদরাই, রাস্ট: +থানা: ব্রাহ্মণাড়া 

রজরা: কুবভল্লা-৩৫২৬ 

কুবভল্লা 

1302257 

2258.  জনাফ রভাোঃ ইপসতকায আরভ রচৌধুযী 

বতা: রভাোঃ আবুর ফাযী রচৌধুযী 

রুভ-৪১৮, াজী মুম্মদ মুীন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

রনত্রসকানা 

1302258 

2259.  জনাফ ইযাত জাান আন্নী 

বতা: রভাোঃ আনছায উিীন 

গ্রাভ: কাবরনাথ যাসয়য ফাজায, রাস্ট: রবারা দয 

থানা: +, রজরা: রবারা-৮৩০০ 

রবারা 

1302259 

2260.  জনাফ রভাছা: রুম্পা িাভাবনক 

বতা: আবু আবভন 

গ্রাভ: দূগ লানৄয, রাস্ট: + 

থানা: আদবতভাবয, রজরা: রারভবনযাট-৫৫০১ 

রারভবনযাট 

1302260 

2261.  জনাফ রচৌধুযী খাসরদ ইফসন জবয 

বতা: রভাাম্মদ জবয উবিন 

৮৮৯/এ, নূয আভদ রযাড, নৄযাতন বফভান অবপ 

রকাতয়ারী খানা, চট্টগ্রাভ-৪০০০ 

রনায়াখারী 

1302261 

2262.  জনাফ রভা: রভসদী াান 

বতা: রভাোঃ াভছুর ক 

মমুনা-৪০০৩, বফজয় ৭১ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

টাংগাইর 

1302262 

2263.  জনাফ ভাসুদ যানা 

বতা: রভাোঃ আব্দু াভাদ 

ফাা-বজ-৮/১, বফ..এপ, গাজীনৄয-১৭০৩ 

গাজীনৄয 

1302263 

2264.  জনাফ রভা: তাইজুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ ররার উিীন 

রুভ-৪১০, ফঙ্গফন্ধু র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০। 

ভয়ভনবং 

1302264 

2265.  জনাফ নাঈভ আসভদ বযয়াদ 

বতা: রভাোঃ হুভায়ন কফীয 

গ্রাভ: বদগযাজ 

রাস্ট: +থানা: রভাংরা, রজরা: ফাসগযাট-৯৩৫১ 

সুনাভগঞ্জ 

1302265 

2266.  জনাফ পয়ার কবফয 

বতা: কাভার রাসন 

কি-১০১৪, ড. মু. ীদুল্লা র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০। 

কুবভল্লা 

1302266 
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2267.  জনাফ কাজী আসয়া 

বতা: কাজী রভা: সুরাইভান 

২১৫ দবিণ রগাড়ান, 

বখরগাঁ, ঢাকা-১২১৯ 

ঢাকা 

1302267 

2268.  জনাফ রভাোঃ কাভরুর াান 

বতা: রভাোঃ আব্দুয যউপ আকি 

রুভ-৪০৮, অভয একুস র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০। 

গাইফান্ধা 

1302268 

2269.  জনাফ রভাাম্মদ াজাান 

বতা: আব্দুর ভবতন 

ফাা-৭৬, নফ ল রতজতুযী ফাজায 

রতজগাঁ, ঢাকা-১২১৬ 

চট্টগ্রাভ 

1302269 

2270.  জনাফ রভা: আদনান রভসদী 

বতা: রভাোঃ আবতয়ায যভান 

৫৩৩/১, নফ ল কাজীাড়া, বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1302270 

2271.  জনাফ রভবযনা সুরতানা 

বতা: সুরতান ারাদায 

গ্রাভ: ডুমুবযয়া, রাস্ট: ারাযডাঙ্গা 

থানা: রভাযরগঞ্জ, রজরা: ফাসগযাট-৯৩০০ 

ফাসগযাট 

1302271 

2272.  জনাফ রযসজায়ান াবকপ 

বতা: রযজাউর ক আরকাদযী 

১০/ই/১, রটারাযফাগ, বভযনৄয-১, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1302272 

2273.  জনাফ রভাছা: তাজবভনা আক্তায 

বতা: রভাোঃ তাসয বভয়া 

গ্রাভ: বফানীনৄয, রাস্ট: মুজাবদনৄয 

থানা: +, রজরা: বদনাজনৄয-৫২০০ 

বদনাজনৄয 

1302273 

2274.  জনাফ রভাছা: নাজমুন নাায 

বতা: রভাোঃ যবপকুর ইরাভ 

গ্রাভ:  সুটিয়াকাঠী, রাস্ট: রকাবযখাড়া 

থানা: রনছাযাফাদ, রজরা: বসযাজনৄয-৮৫২২ 

বসযাজনৄয 

1302274 

2275.  জনাফ উসম্ম াবফফা নীবত 

বতা: রভাোঃ আফদুয যবভ 

রযকড ল াখা, বজই (বফভান) কুবভসটারা 

ঢাকা কযান্টসভন্ট, ঢাকা-১২০৬ 

ঢাকা 

1302275 

2276.  জনাফ বভজলা আবযপ আাম্মদ 

বতা: এযাদ উবিন আাম্মদ 

গ্রাভ: বিভ ছাগরনাইয়া 

রাস্ট: +থানা: ছাগরনাইয়া, রজরা: রপনী-৩৯১০ 

রপনী 

1302276 

2277.  জনাফ াভীভা আক্তায সুভা 

বতা: াান রভাড়র 

রুভ-১১২২, রযাসকয়া র 

 ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০। 

মুন্পীগঞ্জ 

1302277 

2278.  জনাফ রভা: াযসবজ 

বতা: রভাোঃ মযত আরী 

গ্রাভ: ইকফারনৄয, রাস্ট: জাভারনৄয 

থানা: +, রজরা: জাভারনৄয-২০০০ 

জাভারনৄয 

1302278 

2279.  জনাফ রভা: াসদ খান 

বতা: আরী আাসম্মদ খান 

গ্রাভ: নাবছযাফাদ 

রাস্ট: +থানা: নফীনগয, রজরা: ব্রাহ্মণফাবড়য়া 

ব্রাহ্মণফাবড়য়া 

1302279 

2280.  জনাফ মুাম্মদ াইফুর ইরাভ 

বতা: মুাম্মদ আবজজুর ক 

গ্রাভ: াধুাড়া, রাস্ট: বিঁচা 

থানা: তাযাকািা, রজরা: ভয়ভনবং-২২০০ 

ভয়ভনবং 

1302280 

2281.  জনাফ আযাফুর আবজভ বভটু 

বতা: আবজভ রাসন 

৬৪৪২, রকাট ল রস্টন রযাড, বফগঞ্জ-৩৩০০ 

বফগঞ্জ 

1302281 
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2282.  জনাফ রভা: আাদুজ্জাভান 

বতা: রভাোঃ পখরুর আছান 

৩৩১/এ, নফ ল নাখারাড়া 

রতজগাঁ, ঢাকা-১২১৫ 

চাঁদুনৄয 

1302282 

2283.  জনাফ রভা: বগয়া উবিন 

বতা: রভাোঃ আফদুর য়াদুদ 

গ্রাভ: বুবড়চং, রাস্ট:+থানা: বুবড়চং, রজরা: কুবভল্লা-৩৫২০ 

 কুবভল্লা 

1302283 

2284.  জনাফ রভৌসুভী যানী ার 

বতা: সিাল কুভায ার 

ফ-১১২, দবিণ ফাড্ডা 

গুরান, ঢাকা-১২১২ 

াতিীযা 

1302284 

2285.  জনাফ রভাা: আইবযন খাতুন 

বতা: রভাোঃ এনামুর ক 

৩৭/এ, ৫ নং রযাড, কযান্ট ফাজায 

কযান্টনসভন্ট, ঢাকা-১২০৬ 

চাঁাই নফাফগঞ্জ 

1302285 

2286.  জনাফ রভা: আব্দুল্লা- আর- রমাফাসয়য 

বতা: রভাোঃ যই উবিন 

গ্রাভ: গৃিানাযায়ণনৄয,রাস্ট: রযনৄয 

থানা: +, রজরা: রযনৄয-২১০০ 

রযনৄয 

1302286 

2287.  জনাফ তাভান্না ইরাভ 

বতা: রভাোঃ জবরুর ইরাভ খান 

ফাা-০৪, রযাড-২২, ব্লাক-ব 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1302287 

2288.  জনাফ উসম্ম সুভাইয়া সুবভ 

বতা: এ রক এভ ভঞ্জুয কাসদয 

কি-২১১, আফাবক এরাকা 

রভাংরা ইবসজড, ফাসগযাট-৯৩৫১ 

বঝনাইদ 

1302288 

2289.  জনাফ আজারুর ইরাভ 

বতা: ভবপজুর ইরাভ 

রুভ- নফ ল ২৬,ফাংরাসদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

ঢাকা 

1302289 

2290.  জনাফ আয়া রফগভ 

বতা: রভাোঃ কাভার রাসন 

ফাা-১৫৮, কসরজ রযাড, রারসভান, রবারা-৮৩৩০ 

রবারা 

1302290 

2291.  জনাফ রভাোঃ আবকুয যভান 

বতা- রভাোঃ আবু তাসরফ 

রফজা রজান াবব ল কভসপ্লক্স, ঈশ্বযদী ইবসজড 

াকী, াফনা-৬৬২২ 

মসায  

1302291 

2292.  জনাফ রভা: আফদুয যভান 

বতা: রভাোঃ আফদুর খাসরক 

ফাংরাসদ বনফ লাচন কবভন 

িধানভন্ত্রীয ত্রাণবান্ডায, রতজগাঁ, ঢাকা-১২১৫ 

ফবযার 

1302292 

2293.  জনাফ রভা: যাসদুর াান 

বতা: রভাোঃ আফদুজ্জাসয 

২২, ফ্ল্যাট-১/এ, চাসভরীফাগ, যভনা, ঢাকা-১২১৭ 

কুবভল্লা 

1302293 

2294.  জনাফ জবন াা 

বতা: সয াা 

গ্রাভ: আড়াড়া, রাস্ট: +থানা: াবরয়া 

রজরা: ভাগুযা-৭৬২০ 

ভাগুযা 

1302294 

2295.  জনাফ রভা: ভাউসুদ যানা 

বতা: রভাোঃ আভজাদ রাসন 

গ্রাভ: যাভকৃষ্ণনৄয, রাস্ট: বুঝতরা 

থানা: করাসযায়া, রজরা: াতিীযা-৯৪১০ 

াতিীযা 

1302295 

2296.  জনাফ াসদকুয যভান ভজুভদায 

বতা: আবযফুয যভান ভজুভদায 

গ্রাভ: ঝাটিয়াাড়া ফাজায, রাস্ট: রফল্টা 

থানা: রাঈরসকাট, রজরা: কুবভল্লা-৩৫৮০ 

কুবভল্লা 

1302296 
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2297.  জনাফ অনুযন্ঞ্জন বফশ্বা 

বতা: অভয বফশ্বা 

কি-৩৪৪, ভরানা বাানী র 

জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১৩৪২ 

ভাগুযা 

1302297 

2298.  জনাফ রভা: রভসদী াান 

বতা: রভাোঃ আবজজুর ক 

গ্রাভ: তাযাকাবি, রাস্ট: যাভনৄয ফাজায 

থানা: +, রজরা: রযনৄয 

রযনৄয 

1302298 

2299.  জনাফ রভা: নাজমুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ নজরুর ইরাভ 

২৩১/ঘ, আযাফুর ক র 

ফাংরাসদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং-২২০২ 

বযাজগঞ্জ 

1302299 

2300.  জনাফ আর ফাত্তানী জুরকায নাইভ 

বতা: রখ কাসভ উবিন 

গ্রাভ: ঠিফাড়ী, রাস্ট: +থানা: বভঠানৄকুয 

রজরা: যংনৄয-৫৪৬০ 

যংনৄয 

1302300 

2301.  জনাফ রভা: রদাসয়ত উল্যা 

বতা: রভাোঃ বযয়ত উল্যা 

গ্রাভ: বফজফাগ, রাস্ট: + 

থানা: রনফাগ, রজরা: রনায়াখারী-৩৮৬২ 

রনায়াখারী 

1302301 

2302.  জনাফ রভা: বভযাজ বভয়া 

বতা: রভাোঃ আৃসনায়ায সন 

া-ভীভ গ্রু, নযবংনৄয, বজযাসফা 

াবায, ঢাকা-১৩৪১ 

টুয়াখারী 

1302302 

2303.  জনাফ াবফা আক্তায 

বতা: আবু আাদ 

গ্রাভ: চযকাসনাইবদয়া, রাস্ট: কানাইবদয়া 

থানা: তারা, রজরা: াতিীযা-৯২৮২ 

াতিীযা 

1302303 

2304.  জনাফ আবযফুয াছান 

বতা: বফল্লার রাসন 

গ্রাভ: শ্যাভনৄয, রাস্ট: +থানা: কফা 

রজরা: ব্রাহ্মণফাড়ীয়া-৩৫০০ 

ব্রাহ্মণফাড়ীয়া 

1302304 

2305.  জনাফ যাসর ভামুদ 

বতা: রভাোঃ রভাাযযপ রাসন 

গ্রাভ: বফঝয়নৄয, রাস্ট: রগায়ারাড়া 

থানা: +রজরা: বঝনাইদ-৭৩০০ 

বঝনাইদ 

1302305 

2306.  জনাফ  তাইসয়যফ ভামুদ 

বতা: রভাোঃ জাবকয রাসন 

গ্রাভ: আভফাগান, রাস্ট: রনয়াবরয়া 

থানা: াবায, রজরা: ঢাকা-১৩৪৪ 

ঢাকা 

1302306 

2307.  জনাফ আীল যকায 

বতা: রগাবফি রার যকায 

গ্রাভ: ভধ্য বংনাইয 

রাস্ট: +থানা: বংনাইয 

রজরা: ভাবনকগঞ্জ-১৮২০ 

ভাবনকগঞ্জ 

1302307 

2308.  জনাফ ভাইনুয যভান 

বতা: রভাোঃ ভবজবুয যভান 

গ্রাভ: কাভাযসকানা, রাস্ট: কাটিয়াদী 

থানা: কাটিয়াদী, রজরা: বকসাযগঞ্জ-২৩৩০ 

বকসাযগঞ্জ 

1302308 

2309.  জনাফ জাবকয রাসন 

বতা: ফাবুয আরী 

কি-২০০৯, জহুরুর ক র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

াতিীযা 

1302309 

2310.  জনাফ সুসন চন্দ্র যায় 

বতা: রিীচযণ যায় 

গ্রাভ: ভবল্লকদ, রাস্ট: +থানা: রদফীগঞ্জ 

রজরা: ঞ্চগড়-৫০২০ 

ঞ্চগড় 

1302310 
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2311.  জনাফ বদররুফা াান 

বতা: রভাোঃ ভামুদুর াান 

গ্রাভ: উত্তয বুরুজফাগান, রাস্ট: মাদফনৄয 

থানা: াা, রজরা: মসায-৭৪৩২ 

মসায 

1302311 

2312.  জনাফ রভা: এনামুর ক 

বতা: রভাোঃ চাঁন বভয়া 

গ্রাভ: জাভগড়া, রাস্ট: ইয়াযনৄয 

থানা: াবায, রজরা: ঢাকা-১৩৪৯ 

ভয়ভনবং 

1302312 

2313.  জনাফ রভা: কাভরুর রাসন 

বতা: রভাোঃ আবুর ফয 

গ্রাভ: বিভ কুরুয়া, রাস্ট: কভয আরী ফাজায 

থানা: বভযযাই, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪৩১১ 

চট্টগ্রাভ 

1302313 

2314.  জনাফ রভা: রুহুল্লা ভজুভদায 

বতা: আফদুর ভবভবন ভজুভদায 

গ্রাভ: রছাটতুরাগাঁ, রাস্ট: +থানা: ফরুড়া 

রজরা: কুবভল্লা-৩৫৬০ 

কুবভল্লা 

1302314 

2315.  জনাফ রভা: রভাস্তাবপজুয যভান 

বতা: রভাোঃ নজরুর ইরাভ 

গ্রাভ: ংকযনৄয, রাস্ট: াবভদনৄয 

থানা: করাসযায়া, রজরা: াতিীযা-৯৪১৩ 

াতিীযা 

1302315 

2316.  জনাফ রভা: রভাস্তবপজুয যভান 

বতা: রভাোঃ রভাাযপ রাসন 

গ্রাভ: ভসনাযনৄয, রাস্ট: ফালুযচয 

থানা: +, রজরা: কুবভল্লা-৩৫০০ 

কুবভল্লা 

1302316 

2317.  জনাফ ভবযয়ভ রপযসদৌী 

বতা: শয়দ আসভদ খান 

গ্রাভ: শ্রীকািনৄয, রাস্ট: রদসফাত্তয 

থানা: আটঘবযয়া, রজরা: াফনা-৬৬১০ 

াফনা 

1302317 

2318.  জনাফ সুভন ভন্ডর 

বতা: ভসনাযঞ্জন ভন্ডর 

রুভ-২৬০, জগন্নাথ র, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০। 

াতিীযা 

1302318 

2319.  জনাফ সুভন কুভায রঘাল 

বতা: সুবাল কুভায রঘাল 

রুভ-১১০, রগাবফি চন্দ্র রদয বফন, জগন্নাথ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০। 

াফনা 

1302319 

2320.  জনাফ আব্দুল্লা-আর-জাকাবযয়া 

বতা: রভাোঃ এভ,এ, ছারাভ 

২২৬৯/১, উত্তযখান ভাজায াড়া 

উত্তযা, ঢাকা-১২৩০ 

ঢাকা 

1302320 

2321.  জনাফ রভা: তবদুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ পয়জুর ক 

গ্রাভ: কন লকাঠী, রাস্ট: ফবযার 

থানা: +, রজরা: ফবযার-৮২০০ 

ঞ্চগড় 

1302321 

2322.  জনাফ আবতকুয  যভান 

বতা: আসনায়ায রাসন 

ব্লক-ই, ৪৪/১০, মুবরভাফাদ রযাড, গাজীনৄয-১৭০০ 

গাজীনৄয 

1302322 

2323.  জনাফ রভা: জাকাবযয়া রাসন 

বতা: রভাোঃ আপজার রাসন 

গ্রাভ: কসয়য দাঁড়া, রাস্ট: নৄযা 

থানা:+রজরা: যাজাী-৬২০৩ 

যাজাী 

1302323 

2324.  জনাফ রভাস্তপা কাভার জবন 

বতা: রভাাম্মাদ াসভ 

গ্রাভ: মুযাদনৄয, রাস্ট: রগন্ডাবযয়া 

থানা: কদভতরী, রজরা: ঢাকা-১২০৪ 

ঢাকা 

1302324 

2325.  জনাফ াইপ াান 

বতা: ববিক ায়দায 

রুভ-৪২২, মুবক্তসমািা বজমাউয যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০। 

চট্টগ্রাভ 

1302325 
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2326.  জনাফ যীফুর আরভ 

বতা: আফদুর রভাতাসরফ 

গ্রাভ: বফজয়নগয, রাস্ট: চট্টগ্রাভ বফভানফিয 

থানা: সতঙ্গা, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪২০৫ 

কুবভল্লা 

1302326 

2327.  জনাফ এ.এভ.ইভযান 

বতা: এ.এভ. ায়দায আরী 

গ্রাভ: াথ লী, রাস্ট: ভরভগঞ্জ 

থানা: ইরাভনৄয, রজরা: জাভারনৄয-২০৩১ 

জাভারনৄয 

1302327 

2328.  জনাফ রভাাম্মাদ ভয পারুক 

বতা: রভাাম্মদ আইউফ আরী 

গ্রাভ: আমুয়া, রাস্ট: দূগ লানৄয ফাজায 

থানা: রারভাই, রজরা: কুবভল্লা-৩৫৭০ 

কুবভল্লা 

1302328 

2329.  জনাফ রভা: াবফবুল্লা 

বতা: রভাোঃ আজগয আরী 

গ্রাভ: শফন্যা, রাস্ট: আভতরী 

থানা: রদৌরতনৄয, রজরা: ভাবনকগঞ্জ-২৮৫৫ 

ভাবনকগঞ্জ 

1302329 

2330.  জনাফ থভাোঃ াপ্রভউর ইরাভ 

প্রতা: থভাোঃ ছাদনায়ায থাদন 

গ্রাভ: উল্লাাড়া,  ডাকঘয: ধুনট 

উদজরা:  ধুনট,  থজরা: ফগুড়া-5850 

ফগুড়া  

1302330 

2331.  জনাফ রভাোঃ আবু সুবপয়ান সুজন 

বতা: রভাোঃ কবফয রাসন 

২/এপ, ৫/৩, বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬  

ব্রাহ্মণফাবড়য়া 

1302331 

2332.  জনাফ ভাবযয়া আবজজ রুকাইয়া 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর আবজজ 

২২/১৩, ফড়ফাগ, বভযনৄয-০২, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1302332 

2333.  জনাফ রভা: ইউসুপ 

বতা: রকািায আসভদ 

২৪১-ফনানী রযাড, কসরজ াড়া 

গরাবচা, টুয়াখারী-৮৬৪০ 

টুয়াখারী 

1302333 

2334.  জনাফ াঈদ ভাবুফ বফলু 

বতা: রভাাম্মদ যীকুজ্জাভান 

গ্রাভ: রভাাম্মদনৄয, রাস্ট: কল্যািী 

থানা: রনফাগ, রজরা: রনায়াখারী-৩৮৬১ 

রনায়াখারী 

1302334 

2335.  জনাফ রভা: জুসয়র 

বতা: রভাোঃ ফাসয়বজদ রাসন 

গ্রাভ: ফাবনয়াদ ফুরফাড়ী, রাস্ট: রাউফুরা 

থানা: ভধুনৄয, রজরা: টাংগাইর-১৯৯৬ 

টাংগাইর 

1302335 

2336.  জনাফ রভাাম্মদ লুৎপয যভান 

বতা: রভাোঃ রখাযসদ আরী 

গ্রাভ: ফাস্তা, রাস্ট: াকযাইর 

থানা: বযযাভনৄয, রজরা: ভাবনকগঞ্জ-১৮০০ 

ভাবনকগঞ্জ 

1302336 

2337.  জনাফ আদনান রচৌধুযী 

বতা: রভাাম্মদ আফদুর ফাযী 

২১২/৪১২, রসয ফাংরা রযাড 

যাসয়যফাজায, বঝগাতরা, ঢাকা-১২০৯ 

কক্সফাজায 

 

1302337 

2338.  জনাফ বনগায সুরতানা 

বতা: রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক তালুকদায 

কাতায ভাসফ লর রকা: ফাংরাসদ, রভাংরা রাট ল 

রভাংরা, ফাসগযাট-৯৩৫১ 

চাঁদনৄয 

1302338 

2339.  জনাফ উবভ লরা কভ লকায 

বতা: যাধাকাি কভ লকায 

গ্রাভ: নতুনফাজায, রাস্ট: স্বসদীফাজায 

থানা: +রজরা: ভয়ভনবং-২২০০ 

ভয়ভনবং  

1302339 

2340.  জনাফ অম্যান রদফনাথ 

বতা: াধন রদফনাথ 

৮৩/১, এ স্বাভীযফাগ, রগন্ডাবযয়া, ঢাকা-১১০০ 

কুবভল্লা 

1302340 
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2341.  জনাফ রভাাম্মদ আবরউয যভান 

বতা: রভাাম্মদ ীদুল্লা 

গ্রাভ: রাগরাবতয়া, রাস্ট: নািা 

থানা: +, রজরা: ভাদাযীনৄয-৭৯০০ 

ভাদাযীনৄয 

1302341 

2342.  জনাফ রভা: ফবদউজ্জাভান 

বতা: রভাোঃ জহুরুর রভাল্লা 

রুভ-৮০০৪, বফজয় ৭১ র, 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০। 

চাঁদনৄয 

1302342 

2343.  জনাফ এভ এভ রভসদী াান সুভন 

বতা: রভাোঃ াবপজুয যভান রভাল্লা 

ফ্ল্যাট-৬ই, উসভ দত্ত রযাড, ফকবফাজায 

রারফাগ, ঢাকা-১২১১ 

খুরনা 

1302343 

2344.  জনাফ সুনিা রন 

বতা: বতাংশ্র রন 

৭৩/বজ-১, রন্ট্রার রযাড, বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫ 

ঢাকা 

1302344 

2345.  জনাফ রভা: ভামুদুর াান 

বতা: ফকুর বভয়া 

রুভ-৪৬১, াজী ভবন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০। 

রনত্রসকান 

1302345 

2346.  আপসযাজা াদীয়া 

বতা: রভাোঃ আবুর ফাায এনামুর ক 

ফাা-০২, ররন নং-০৬, ব্লক-বফ, রকন-১০ 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ভয়ভনবং 

1302346 

2347.  জনাফ রভা: ইপসতখারুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ বপকুর ইরাভ 

গ্রাভ: নীজনান্দুয়ারী, রাস্ট: ভাগুযা 

থানা: +, রজরা: ভাগুযা-৭৬০০ 

ভাগুযা 

1302347 

2348.  জনাফ রভা: যাসদুর ইরাভ 

বতা: রভাোঃ দবফয উবিন 

জবয যায়ান রযাড, বুসয়ট, আবজভনৄয 

রারফাগ, ঢাকা-১২০৫ 

ফগুড়া 

1302348 

2349.  জনাফ রভা: সুভন উবিন 

বতা: রভাোঃ আরভগীয রাসন 

কি-২০০৮, ীদ াসজলন্ট ভরুর ক র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০। 

বঝনাইদা 

1302349 

2350.  জনাফ রভা: আবভয রাাইন 

বতা: রভাোঃ াবভদ আরী 

গ্রাভ: দবিণ রগাফধা, রাস্ট: দুগ লানৄয 

থানা: আবদতভাযী, রজরা: রারভবনযাট-৫৫০১ 

রারভবনযাট 

1302350 

2351.  জনাফ থভাোঃ অপ্ররউল্লা 

প্রতা- থভাোঃ থদদরায়ায থাদন 

থজান াপ্রব যদ কভদিক্স, থভাাংরা ইপ্রদজড, 

থভাাংরা, ফাদগযাট-9351 

ফপ্রযার 

1302351 

2352.  জনাফ সুবভ আক্তায 

বতা: রভাোঃ াবনুয যভান 

গ্রাভ: বংঝুরী, রাস্ট: +থানা: রচৌগাছা 

রজরা: মসায-৭৪১০ 

মসায 

1302352 

2353.  জনাফ জান্নাতুর রপযসদৌ 

বতা: রভাোঃ জবয উবিন 

গ্রাভ: াঁচবড়য়া, রাস্ট: +থানা: চাটসভায 

রজরা: াফনা-৬৬১০ 

বযাজগঞ্জ 

1302353 

2354.  জনাফ রযাভানা আপসযাজ 

বতা: জাাঙ্গীয আরভ যকায 

৩৭, নৄযানা ল্টন রাইন, বজব, ঢাকা-১০০০ 

কুবভল্লা 

1302354 

2355.  জনাফ রুবর ইরাভ  

বতা: রভাোঃ যবফউর ইরাভ 

ফাা-০৮, রযাড-১০, রভাাম্মাদী াউবজং 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

বঝনাইদ 

1302355 
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2356.  জনাফ তানবীয আসভদ 

বতা: ফবয আসভদ 

গ্রাভ: ফাবনয়ানগয, রাস্ট: রিীফাজায 

থানা: সূত্রানৄয, রজরা: ঢাকা-১১০০ 

নযবংদী 

1302356 

2357.  জনাফ নাবদয়া রপযসদৌ 

বতা: রভাোঃ আফদুর গবন 

িাবিক বশু ভার্ত স্বাস্থয ইনবস্টটিউট 

ভাতুয়াইর, তুলাযধাযা, ঢাকা-১৩৬২ 

ভয়ভনবং 

1302357 

2358.  জনাফ াবভয়া ইরাভ 

বতা: ভবপজুর ইরাভ 

৬৮১, টি এন্ড টি ড়ক, রারাসভান, রবারা-৮৩৩০ 

রবারা 

1302358 

2359.  জনাফ রগারাভ জাকাবযয়া 

বতা: রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা 

ফাা-১২৩২, যদাযাড়া 

জাভারনৄয দয, জাভারনৄয-২০০০ 

জাভারনৄয 

1302359 

2360.  জনাফ যাসক যঞ্জন নাগ 

বতা: বফজন বফাযী নাগ 

৩৩/ক, ভায়াকানন, ফাাসফা, বুজফাগ, ঢাকা-১২১৪ 

কুবভল্লা 

1302360 

2361.  নুযাত জাান 

প্রতা-থভাোঃ প্রগয়া উপ্রিন 

37/16, ব্লক-এপ, জদয়ন্ট থকায়াট যায 

জহুযী ভল্লা, থভাাম্মদনৄয, ঢাকা-1207 

ব্রাহ্মনফাপ্রড়য়া  

1302361 

2362.  সুভাইয়া ক জুপ্রথ 

প্রতা-ভপ্রনরুর ক ভপ্রনক 

থফজা থযপ্রদডনপ্রয়ার কভদিক্স, ানাদনা প্রফপ্রিাং  

6-প্র, থক্টয: 15-এইচ, উত্তযা, ঢাকা 

পপ্রযদনৄয 

1302362 

2363.  জনাফ প্রপকুর 

প্রতা-আনছায 

থফজা থযপ্রদডনপ্রয়ার কভদিক্স, ানাদনা প্রফপ্রিাং  

6-এ থক্টয: 15-এইচ, উত্তযা, ঢাকা 

াতিীযা 

1302363 

2364.  জনাফ থভাোঃ প্রপদযাজ কফীয 

প্রতা-থভাোঃ যপ্রপকুর ইরাভ 

থফজা কভদিক্স, এভআইএ ািা 

ফাপ্রড়#19/প্রড, থযাড#06, ধানভপ্রি, ঢাকা-1205 

মদায  

1302364 

2365.  জনাফ াপ্রপজুয যভান 

প্রতা: জনাফ আবু তাদরফ 

১২২৫-০২, এনাদয়তনৄয 

থাস্ট্+থানা+থজরা: টাঙ্গাইর-১৯০০ 

টাঙ্গাইর 

1302365 

2366.  জনাফ এ এভ আপ্রতকুয থযজা 

প্রতা: জনাফ আব্দুর াপ্রভদ 

ফপ্রযার কযাদডট কদরজ 

ফাা-প্রজপ্রনয়া-১৫/৩, কাদডট কদরজ ািা 

ফাবুগঞ্জ, ফপ্রযার-৮২১৬। 

ব্রাহ্মণফাপ্রড়য়া 

1302366 

2367.  জনাফ থক এভ নজরুর ইরাভ 

প্রতা-থক এভ ভপ্রতয়ায যভান 

273/330, প্রঝপ্রকড়া, উল্লাাড়া, প্রযাজগঞ্জ-6760 

প্রযাজগঞ্জ 

1302367 

2368.  জনাফ সুভনা আক্তায সুভা 

বতা: জনাফ রভাোঃ ইবি আরী  

গ্রাভ: াসধয জঙ্গর রাস্ট: জঙ্গরফাড়ী 

থানা: কবযভগঞ্জ রজরা: বকসাযগঞ্জ-২৩১০ 

বকসাযগঞ্জ 

1302368 

2369.  জনাফ আজারুর ইরাভ 

বতা: জনাফ একরাছ আকি 

গ্রাভ: উত্তযাটি, রাস্ট: ভজবরনৄয 

থানা: রকন্দুয়া, রজরা: রনত্রাসকানা-২৪৮০ 

রনত্রসকানা 

1302369 

2370.  জনাফ রক এইচ জাকাবযয়া-আর-যাজী 

বতা: রক এইচ বজয়াউর ইরাভ 

ফাা-৬, রযাড-৩১, প্যাবযদা রযাড 

বভযনৄয-১০, ঢাকা-১২১৬  

পবযদনৄয 

1302370 
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2371.  জনাফ রভাাইবভনুর ইরাভ ভামুন 

বতা: জন্নাতুর ইরাভ 

গ্রাভ: ভাস্টাযাড়া, রাস্ট: আবদতভাযী 

থানা: আবদতভাযী, রজরা: রারভবনযাট-৫৫১০ 

রারভবনযাট 

1302371 

2372.  জনাফ রভাোঃ বভজানুয যভান 

বতা: রভাোঃ ইাক আরী 

গ্রাভ: ৫১০, ভাবনক বভয়া রযাড 

রাস্ট: কাজরা, থানা: ভবতায 

রজরা: যাজাী-৬২০৪ 

কুবিয়া 

1302372 

2373.  জনাফ রভাোঃ রুভান 

বতা: চাঁন বভয়া বকদায 

৬৩১, াজী মুাম্মদ ভীন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ভাদাযীনৄয 

1302373 

2374.  জনাফ নয়ন চন্দ্র দা 

বতা: যনবজৎ চন্দ্র দা 

ধাবভ লকাড়া, ভাতুয়াইর 

রডভযা, ঢাকা-১৩৬২ 

ঢাকা 

1302374 

2375.  জনাফ আব্দুর ভাবুদ 

বতা: আব্দু াভাদ ফসুবনয়া 

৮৫/৯, ভধ্যবসযযফাগ, বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

নীরপাভাযী 

1302375 

2376.  জনাফ রভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবভয রাসন 

গ্রাভ: বভরননৄয, রাস্ট: গসড়য়া 

থানা:+রজরা: ঠাকুযগাঁ-৫১০০  

ঠাকুযগাঁ 

1302376 

2377.  জনাফ আবভয রভাাম্মদ রভাাযপ রাছাইন 

বতা: ভাস্টায আফদুর কাসদয 

গ্রাভ: হুনাযজুভ, রাস্ট: রবরাভাবনকচয 

থানা: চকবযয়া, রজরা: কক্সফাজায-৪৭৪১ 

কক্সফাজায 

1302377 

2378.  জনাফ মুাম্মদ নাবজভ রখ 

বতা: জনাফ রভাোঃ া নয়াজ রাসন 

ম লাং গ্ তাজ টায়ায, ২০-২২ গ্রীণ রযাড 

করাফাগান, ঢাকা-১২০৫ 

নীরপাভাযী 

1302378 

2379.  জনাফ রভাাইবভনুর ইরাভ 

বতা: জনাফ এ এভ ভবজবুয যভান 

নফ ল রদরাড়া, কুতুফনৄয, পতুল্লা 

নাযায়ানগঞ্জ-১৪২১ 

চাঁদনৄয 

1302379 

2380.  জনাফ রভাোঃ ভয পারুক 

বতা: জনাফ নুয আসভদ 

৩০০৪, বফজয় একাত্তয র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

রপনী 

1302380 

2381.  জনাফ যাজু আসভদ 

বতা: রভাোঃ আর-আবভন খবরপা 

২৪নং নৄষ্পযাজ াা ররন  

রারফাগ, ঢাকা-১২১১ 

নাসটায 

1302381 

2382.  জনাফ যাসফয়া রফগভ 

বতা: রভাোঃ আবু জাপয 

গ্রাভ: ভাসঝয রদত্তয, রাস্ট: রভৌডুফী 

থানা: যাঙ্গাফারী, রজরা: টুয়াখারী-৮৬৪০ 

টুয়াখারী 

1302382 

2383.  জনাফ রভাোঃ জাসফদুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ মযত আরী 

গ্রাভ: রডাভন নৄকুয, রাস্ট: ভাবঝড়া  

থানা: াজাাননৄয, রজরা: ফগুড়া-৫৮০১ 

ফগুড়া 

1302383 

2384.  জনাফ মুবপকা ইকপাত তন্নী 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভায়াসজ্জভ রাসন 

৬০/বড, আবজভনৄয যকাযী কসরানী 

বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫ 

মসায 

1302384 
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2385.  জনাফ রছাটন নাথ  

বতা: বভরন কাবি নাথ 

িমসে; রগৌযাঙ্গ চন্দ্রনাথ 

িধান বাফ যিক 

কুমুদীবন পাভ লা বরোঃ 

নাযায়ণগঞ্জ-১৪০০ 

চট্টগ্রাভ 

1302385 

2386.  জনাফ রভাোঃ ভারুপ আর যবদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভামুনুয যবদ 

গ্রাভ: রভনাজ ফাজায নুয ভবঞ্জর, রাস্ট: াযাগাছ 

থানা: কাউবনয়া, রজরা: যংনৄয-৫৪৪১ 

যংনৄয 

1302386 

2387.  জনাফ আফদুর াবরভ 

বতা: এ বফ এভ বছবিক ভ ূঁইয়া 

গ্রাভ: সুরতাননৄয 

রাি+থানা+রজরা: রপনী-৩৯০০ 

রপনী 

1302387 

2388.  জনাফ যাজন ভাতুব্বয 

বতা: আভত আরী ভাতুব্বয  

২/২৫, বঝগাতরা স্টা রকায়াট লায 

াজাযীফাগ, ঢাকা-১২০৯ 

ভাদাযীনৄয 

1302388 

2389.  জনাফ উভান গবন 

বতা: জনাফ ভভতাজ উবিন 

৮/২, গবন ববরা, আবজভনৄয রযাড 

বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫ 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1302389 

2390.  জনাফ নাবযন সুরতানা 

বতা: জনাফ ভবপর উবিন রচৌধুযী 

ক-১/বড, কুবড়র, বখরসিত 

ফাটাযা, ঢাকা-১২২৯ 

রনত্রসকানা 

1302390 

2391.  জনাফ আক্তায রাাইন 

বতা: জনাফ আরী আকফয 

১৯/১বফ, টিিাাড়া 

রভাাম্মনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

যীয়তনৄয 

1302391 

2392.  জনাফ রভাোঃ পযাদ রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ াজাান আরী 

গ্রাভ: কাটাখারী, রাস্ট: আভাদী 

থানা: কয়যা, রজরা: খুরনা-৯২৯১ 

খুরনা 

1302392 

2393.  জনাফ যাবদুর ইরাভ 

বতা: জনাফ যায়ান ভামুদ 

৩৩/এ, কাসঠযনৄয ররন 

ফাবনয়ানগয, সুত্রানৄয, ঢাকা-১১০০ 

নাসটায 

1302393 

2394.  জনাফ তানবজয আসভদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ রগারাভ রভাতুলজা 

গ্রাভ:+রাস্ট: আপতাফনগয  

থানা: াবথয়া, রজরা: াফনা-৬৬৭০ 

াফনা 

1302394 

2395.  জনাফ রভাাম্ম্ম্মদ বপাত 

বতা: জনাফ রভাাম্মদ ইবি আরী 

২৫/২, কারী, াল্লফী, বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1302395 

2396.  জনাফ আব্দুল্লা আর রনাভান 

বতা: মুাম্মদ আরী  

রভানপ বফবডং, বিভ ফাকবরয়া 

চকফাজায, চট্টগ্রাভ-৪২০৩ 

কক্সফাজায 

1302396 

2397.  জনাফ ায়ভা সুরতানা 

বতা: জনাফ গাজী রভাোঃ আরী 

icddrb াউবজং, াইন রফাড ল, রদাফাবদয়া 

দবিনখান, ঢাকা-১২৩০ 

চাঁদনৄয 

1302397 

2398.  জনাফ রভাোঃ ইভরুর কসয় 

বতা: জনাফ রভাোঃ াবফর উিীন 

৪৪৬, াজী মুাম্মদ মুবন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

যাজাী 

1302398 
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2399.  জনাফ রভাোঃ আযাফুজ্জাভান 

বতা: রভাোঃ আব্দুর ভবজদ 

৩৫, কসরজ এবযয়া 

বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫ 

মসায 

1302399 

2400.  জনাফ কল্যানী ভজুভদায 

বতা: জনাফ গসন চন্দ্র ভজুভদায 

ফাা-১৩, রযাড-১৯, রক্টয-১১ 

উত্তযা, ঢাকা-১২৩০ 

বযাজগঞ্জ 

1302400 

2401.  জনাফ স্তাফক দা 

বতা: অভর কাবি দা 

গ্রাভ: রকয়াযী ইবরবয়াভ, রাস্ট: চকফাজায 

থানা: কসতায়ারী, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪২০৩ 

চট্টগ্রাভ 

1302401 

2402.  জনাফ রভাোঃ মৃদুর াান িাংক 

বতা: রভাোঃ ভজনু বভয়া 

২৫৮/৫, সুরতানগঞ্জ, যাসয়যফাজায 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৯ 

পবযদনৄয 

1302402 

2403.  জনাফ রভাোঃ রভাবপকুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ যভজান আরী 

গ্রাভ: মুবরভনগয, রাস্ট: ানাইর 

থানা:+রজরা: জয়নৄযাট-৫৯০০ 

জয়নৄযাট 

1302403 

2404.  জনাফ নাবয ভামুদ 

বতা: আবুর রাাইন 

২২৩, রয-ই ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয় 

ঢাকা-১২০৭ 

টাঙ্গাইর 

1302404 

2405.  জনাফ রভাোঃ তবযকুর ইরাভ 

বতা: মৃত সুরুজ আরী 

গ্রাভ:+রাস্ট: াছদবযল্লা   

থানা: নিাইর, রজরা: ভয়ভনবং-২২৯১ 

ভয়ভনবং 

1302405 

2406.  জনাফ রভাোঃ আন ভামুদ 

বতা: রভাোঃ আরতাপ রাসন 

ফাা-৫৮৬, উত্তয াজাাননৄয 

ঢাকা-১২১৭ 

যাজাী 

1302406 

2407.  জনাফ আঞ্জুভান আযা আা 

বতা: রভাোঃ আরাউবিন ভন্ডর 

ফাা-২২৬/২জ, বিভ আগাযগাঁ 

রয-ই ফাংরানগয, ঢাকা-১২০৭ 

যাজফাবড় 

1302407 

2408.  জনাফ রভাোঃ কাভরুর াান  

বতা: জনাফ রভাোঃ কাত আরী 

গ্রাভ: বঝবকড়া দবিন াড়া  

রাস্ট:+থানা:উল্লাাড়া 

রজরা: বযাজগঞ্জ-৬৭৬০ 

বযাজগঞ্জ 

1302408 

2409.  জনাফ ফাসয়বজদ াান 

বতা: জনাফ ভামুদুন্নফী 

২০০৮, বফজয় একাত্তয র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

বকসাযগঞ্জ 

1302409 

2410.  জনাফ এবরজা মুনমুন রকয়া 

বতা: এ এভ আরাউবিন 

১৩৫৩/১/এ, দবিন দবনয়া 

কতভতরী, ঢাকা-১২৩৬ 

যাজফাড়ী 

1302410 

2411.  জনাফ রভাছাোঃ াবফনা াযবীন 

বতা: রভাোঃ বপউর আরভ 

গ্রাভ:+রাস্ট:+থানা: রযৌভাযী 

রজরা: কুবড়গ্রাভ-৫৬৪০ 

কুবড়গ্রাভ 

1302411 

2412.  জনাফ রভাোঃ ভাসুদ আরভ 

বতা: রভাোঃ ইছযাবপর 

গ্রাভ: াাবনৄয, রাস্ট: শবযফ রচৌধুযী ফাজায  

থানা: রানাগাজী, রজরা: রপনী-৩৯৩১ 

রপনী 

1302412 
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2413.  জনাফ ভারুপ আসভদ খিকায 

বতা: জনাফ আব্দুর রবতপ খিকায 

ফাা-৩৩, রযাড-০৯ 

রভরুর ফাড্ডা, ঢাকা-১২১২ 

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 

1302413 

2414.  জনাফ রভাোঃ যাবপউর আরভ 

বতা: জনাফ  রভাোঃ যবফউর আরভ 

গ্রাভ: খাজুযা, রাস্ট: ফাঐডাঙ্গা  

থানা: পবকযাট, রজরা: ফাসগযগাট-৯২৪০ 

ফাসগযাট 

1302414 

2415.  জনাফ রখ আবপকুর ক 

বতা: জনাফ রখ বদুর ক 

ফাা-২/১৩, ব্লক-বফ, রারভাটিয়া 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

মসায 

1302415 

2416.  জনাফ রকৌবক ার 

বতা: জনাফ আশুসতাল কুভায ার 

৫৪, বসিযশ্বযী াকুলরায রযাড 

াবিনগয, ঢাকা-১২১৭ 

ফাসগযাট 

1302416 

2417. জনাফ জান্নাত বফনসত াবফফ 

বতা: জনাফ রভাোঃ াবফবুয যভান বভয়া 

ফাা-৬, রযাড-১৩, রকন-১ 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1302417 

2418.  জনাফ বপকুর ইরাভ ান 

বতা: জনাফ রভাোঃ াছান আরী 

১১০০৯, বফজয় একাত্তয র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

গাজীনৄয 

1302418 

2419.  জনাফ যাসদুজ্জাভান  

বতা: জনাফ রভাোঃ নফাফ আরী 

৪৫৩, াজী মুাম্মদ মুবন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

াতিীযা 

1302419 

2420.  জনাফ এ এভ রভসদী াান 

বতা: এ এভ বপসযাজ আরভ 

গ্রাভ:+রাস্ট: রনাটি, ৩০৭  

থানা: বদঘবরয়া, রজরা: খুরনা-৯২২২ 

খুরনা 

1302420 

2421.  জনাফ বযয়াজুর ক যানা 

বতা: জনাফ রভাোঃ  নুরুর ইরাভ 

গ্রাভ:+রাস্ট: নফ লনধয 

থানা:মুযাদনগয,  রজরা: কুবভল্লা-৩৫৪৩ 

কুবভল্লা 

1302421 

2422.  জনাফ মুাম্মদ াবনুয ইরাভ 

বতা: মুাম্মদ াজাান বফশ্বা 

গ্রাভ:+রাস্ট: কানাইনৄয 

থানা:+রজরা: পবযদনৄয-৮৭০১ 

পবযদনৄয 

1302422 

2423.  জনাফ এ এভ াইদুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ য়াসজদ আরী 

গ্রাভ: চয কাদাই, রাস্ট: শ্রীপরতরা 

থানা: াজাাননৄয, রজরা: বযাজগঞ্জ-৬৭৭১ 

বযাজগঞ্জ 

1302423 

2424.  জনাফ আব্দুল্লা আর রনাভান 

বতা: রভাাম্মদ ভতুলজা ভ ূঁঞা 

৯৭/৪, রচয়াযম্যান গবর 

বঝগাতরা, ঢাকা-১২০৯ 

রপনী 

1302424 

2425.  জনাফ পাযজানা আক্তায 

বতা: আফদুর খাসরক ভািায 

গ্রাভ:+রাস্ট:  রজায়াগ  

থানা:-------- রজরা: কুবভল্লা-৩৫৬০ 

কুবভল্লা 

1302425 

2426.  জনাফ অবনসভ কুভায বফশ্বা 

বতা: বযবা বফশ্বা 

গ্রাভ: রধাাফায়া, রাস্ট: ভাখারী 

থানা: াবরখা, রজরা: মসায-৭৬২০ 

ভাগুযা 

1302426 
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2427.  জনাফ াবফনা আক্তায 

বতা: রভাোঃ নুরুর ইরাভ 

গ্রাভ:+রাস্ট: নফ লনধইয  

থানা: মুযাদনগয, রজরা: কুবভল্লা-৩৫৪৩ 

কুবভল্লা 

1302427 

2428.  জনাফ উজ্জর ভন্ডর 

বতা: বিতী চন্দ্র ভন্ডর 

১৩৮/৬, ভবিসযয গবর, আবজভনৄয 

বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫ 

খুরনা 

1302428 

2429.  জনাফ রভাোঃ াবকফ াসদকীন 

বতা: রভাোঃ আবুর রাাইন 

২(ই)২ নযতন কসরানী, রফইরী রযাড 

াবিনগয, ঢাকা-১২১৭ 

নীরপাভাযী 

1302429 

2430.  জনাফ রভাোঃ রারায়ভান রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভবনয উবিন 

১২২/৮/খ, উত্তভ মুযাদাড়া 

ফাাসফা, ঢাকা-১২১৪ 

ঢাকা 

1302430 

2431.  জনাফ বনবখর কুভায যকায 

বতা: নীর রভান যকায 

গ্রাভ: চাাইন, রাস্ট: ব আয ব  

থানা:  াবায, রজরা: ঢাকা-১৩৪৩ 

টাংগাইর 

1302431 

2432.  জনাফ রভাোঃ আবযপ আকযাভ 

বতা: রভাোঃ আকযাভ আরী মৃধা 

ফাা-১৬, চালাড়া, নাযায়ানগঞ্জ-১৪০০ 

মুন্পীগঞ্জ 

1302432 

2433.  জনাফ রভাোঃ আবযপ রাাইন 

বতা: আবু তাসয 

৪৫৩, াজী মুাম্মদ ভীন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

চট্টগ্রাভ 

1302433 

2434.  জনাফ আযাফুর আরভ জীফন 

বতা: জনাফ আবুর কারাভ আজাদ 

গ্রাভ: দবিন আউচাড়া, রাস্ট: বনাতনগয 

থানা: টঙ্গী, রজরা: গাজীনৄয-১৭১১ 

রপনী 

1302434 

2435.  জনাফ এ এভ তবযকুর ইরাভ 

বতা: জনাফ এ এভ বজয়াউর ক 

গ্রাভ: বিভ টাউন কাবরকানৄয  

রাস্ট:+থানা:+রজরা: টুয়াখারী-৮৬০০ 

টুয়াখারী 

1302435 

2436.  জনাফ রূস চাকভা 

বতা: রারবফাযী চাকভা 

গ্রাভ: শভদং মুখাড়া 

থানা:+রাস্ট: জুযাছবড় 

রজরা: যাঙ্গাভাটি-৪৫৬০ 

যাঙ্গাভাটি 

1302436 

2437.  জনাফ রভাাম্মদ রতৌবদুর আরভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ ীদুর আরভ রচৌধুযী 

াসজযা ম্যানন, রুভঘাটা 

বজব, চট্টগ্রাভ-৪০০০ 

চট্টগ্রাভ 

1302437 

2438.  জনাফ রভাোঃ জাবকয রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাস্তপা কাভার 

গ্রাভ: বফনাথনৄয 

রাস্ট:+থানা: রানাযগাঁ 

রজরা: নাযায়ানগঞ্জ-১৪৪০ 

নাযায়ানগঞ্জ 

1302438 

2439.  জনাফ রভাোঃ আরাউবিন 

বতা: জনাফ রভাোঃ ফাবুয আরী 

৪৪০, সূম ল রন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

মসায 

1302439 

2440.  জনাফ এ এভ খাইরুর ইরাভ 

বতা: জনাফ এ এভ াাবুর ইরাভ 

১৩, ব্লক-বড, ল্লবফ 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

রগাারগঞ্জ 

1302440 
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2441.  জনাফ ভাবিদ ভাবুফ 

বতা: জনাফ আয়ুফ আরী 

গ্রাভ: ধুরফাবড়য়া, রাস্ট: বভজলানৄয 

থানা:----- রজরা: াতিীযা-৯৪২১ 

াতিীযা 

1302441 

2442.  জনাফ রভাোঃ জাসফদ ায়াত হৃদয় 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দু শুকুয 

৩১৮, রায়াদী র 

ফা: কৃ: বফ:, ভয়ভনবং-২২০২ 

বঝনাইদ 

1302442 

2443.  জনাফ রভাোঃ আর-আবভন ারাদায 

বতা: জনাফ আব্দুর খাসরক ারাদায 

৩২৭, ফাবড়-২১৪, ভয়নাফাগ 

ফাড্ডা, ঢাকা-১২১২ 

ভাদাযীনৄয 

1302443 

2444.  জনাফ আবুর কারাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভবউিীন 

৫২৭, সূম ল রন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ঝারকাঠী 

1302444 

2445.  জনাফ নাবফরা তাফাসুভ 

বতা: জনাফ শয়দ রভাোঃ আসনায়ায উর ইরাভ 

রযাড-৮, ীদনগয 

রারফাগ, ঢাকা-১২১১ 

ভাগুযা 

1302445 

2446.  জনাফ রভাোঃ াভীমুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ বপয়য যভান 

গ্রাভ: রগাড্ডাযাড়াড়, রাস্ট: ারভাযা  

থানা: নাসগশ্বযী, রজরা: কুবড়গ্রাভ-৫৬৬০ 

কুবড়গ্রাভ 

1302446 

2447.  জনাফ তানবজরা আক্তায 

বতা: জনাফ রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা 

ক-১৪৫/২৩, নয়ানগয  

বখরসিত, ঢাকা-১২২৯ 

ফবযার 

1302447 

2448.  জনাফ রভাোঃ আবু নাঈভ সুভন 

বতা: জনাফ রভাোঃ াজাান 

৩৭, এ এভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ঝারকাঠি 

1302448 

2449.  জনাফ বরভন কাবি রদ  

বতা: নান্টু কৃষ্ণ রদ 

গ্রাভ:+রাস্ট: ঠান্ডাছবড়,  

থানা: যাঙ্গুবনয়া, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪৫১১ 

যাঙ্গাভাটি 

1302449 

2450.  জনাফ অনফ ল কুভায বফশ্বা 

বতা: জনাফ বনতয রগাার বফশ্বা 

গ্রাভ: খবড়ঞ্চা, রাস্ট: স্বরূদা 

থানা: ----------রজরা: মসায-৭৪১০ 

মসায 

1302450 

2451.  জনাফ রখ ভামুদা আক্তায 

বতা: রভাোঃ ভসয়জ উবিন 

গ্রাভ: কায়ারটি, রাস্ট: দানৄবনয়া ফাজায  

থানা:+রজরা: ভয়ভনবং-২২০০ 

ভয়ভনবং 

1302451 

2452.  জনাফ রভাোঃ পারুক রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ যবপকুর ইরাভ 

৫১৩, স্যায এ. এপ যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

চুয়াডাঙ্গা 

1302452 

2453.  জনাফ ভয আরী 

বতা: জনাফ ইউসুপ আরী 

গ্রাভ: রচয়াযম্যান াড়া 

রাস্ট:+থানা: নাভা, রজরা: ফািযফান-৪৬৪০ 

ফািযফান 

1302453 

2454.  জনাফ রভাোঃ কাভরুজ্জাভান 

বতা: জনাফ নয়াফ আরী 

গ্রাভ: ভাছাড়া, রাস্ট: যাভসকার 

থানা: াংা, রজরা: যাজফাড়ী-৭৭২১ 

যাজফাড়ী 

1302454 
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2455.  জনাফ াবনা ভভতাজ 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাস্তাক আরভদ বকদায 

৩৪, যাসয়যফাগ ফাজায 

াবফফ নগয, কতভতরী, ঢাকা-১৩৬২ 

কুবভল্লা 

1302455 

2456.  জনাফ আবকা জাান আা 

বতা: জনাফ আবু আরভ খান 

ফাা-৩৩, রযাড-৩, শ্যাভরী 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

টাংগাইর 

1302456 

2457.  জনাফ রভাোঃ ফবয আভদ  

বতা: জনাফ রভা আব্দুর জবরর 

গ্রাভ: বফষ্ণুনৄয,  

রাস্ট:+থানা:কানাইখাট 

রজরা: বসরট-৩১৮০ 

বসরট 

1302457 

2458.  জনাফ রভাোঃ কাসয় ভবউয  

বতা: জনাফ রভাোঃ ায়দায আরী 

১৬৮/১, রযাড-১, গুদাযাঘাট 

ফাড্ডা, ঢাকা-১২১২ 

চট্টগ্রাভ 

1302458 

2459.  জনাফ রভাোঃ ভয পারুক  

বতা: রভাোঃ া আরভ  

গ্রাভ: ঝম্প াড়া, রাস্ট: সূম ল নাযায়াননৄয 

থানা:+রজরা: চাঁাইনফাফগঞ্জ-৬৩০০ 

চাঁাইনফাফগঞ্জ 

1302459 

2460.  জনাফ াখায়াত রাসন 

বতা: জনাফ রভাাযপ রাসন 

৬৯১, নফ ল ফাবগচাগাঁ, কুবভল্লা-৩৫০০ 

কুবভল্লা 

1302460 

2461.  জনাফ রভাোঃ আযভান রাাইন 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর যবভ 

এক-২২, ফবধ লত ল্লফী 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

রনায়াখারী 

1302461 

2462.  জনাফ থভদদী াান 

প্রতা- থভাোঃ আব্দুয যফ 

ফাা-৯১৫, থযাড-০৯, ভাদানীনগয 

পতুল্লা, নাযায়ানগঞ্জ-১৪২০ 

নাযায়নগঞ্জ 

1302462 

2463.  জনাফ রভাোঃ ভামুনুয যীদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 

গ্রাভ: ভাধাযনৄয, রাস্ট: ভাইজখায  

থানা: চাবিনা, রজরা: কুবভল্লা-৩৫১০ 

কুবভল্লা 

1302463 

2464.  জনাফ যাহুর কং ফবনক 

বতা: বযদ কং ফবনক 

গ্রাভ: রগায়ারাড়া, রাস্ট: বজব 

থানা: কসতায়ারী, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪০০০ 

চট্টগ্রাভ 

1302464 

2465.  জনাফ নয়ন ফড়ুয়া 

বতা: জনাফ আবদনাথ ফড়ুয়া 

৯৬/১০৮, াসর বফবডং 

ফিয, চট্টগ্রাভ-৪১০০ 

চট্টগ্রাভ 

1302465 

2466.  জনাফ রভাোঃ াাবুর াবফ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দু রাফান া 

গ্রাভ: ফারাবদয়ায, রাস্ট: বনভাড়া 

থানা: চাযঘাট, রজরা: যাজাী-৬২৬০ 

যাজাী 

1302466 

2467.  জনাফ রভাোঃ আবু কাায 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবু সুবপয়ান 

৯৩২, াজী বফন, ইব্রাীভনৄয 

কযান্টনসভন্ট, ঢাকা-১২০৬ 

রনায়াখারী 

1302467 

2468.  জনাফ রভাোঃ আবু রনা জুসয়র 

বতা: রভাোঃ আকযাভ রাসন 

গ্রাভ: ফাযািী, রাস্ট: ায়যাাট 

থানা: অবয়নগয, রজরা: মসায-৭৪৬১ 

মসায 

1302468 
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2469.  জনাফ াবফা আক্তায বভতা 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাতাসরফ রভাল্লা 

৬-বড, ৪৭নং স্বাভীফাগ, য়াযী 

ঢাকা-১২০৩  

ভাগুযা 

1302469 

2470.  জনাফ রভাোঃ আবযপ রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবু াবনপ আকন 

গ্রাভ:+রাস্ট: রছাখারী  

থানা: রফতাগী, রজরা: ফযগুনা-৮৬১০ 

ফযগুনা 

1302470 

2471. জনাফ ইসত্তাদুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ নুরুর ইরাভ 

ফাা-২এ, রযাড-৪, াতাযকুর রযাড 

একতা আফাবক এরাকা, ফাড্ডা, ঢাকা-১২১২ 

রনায়াখারী 

1302471 

2472.  জনাফ রভাাম্মদ বফল্লার  

বতা: মৃত আব্দুর জবরর 

২৫০, জহুরুর ক র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

রনত্রসকানা 

1302472 

2473.  জনাফ রভসদী াান রৌযব 

বতা: জনাফ রভাোঃ পজলুর ক 

১৬, নাসয়ভ রযাড, কসরজ িীট 

বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫ 

ভাবনকগঞ্জ 

1302473 

2474.  জনাফ যাবজয়া সুরতানা ইবত 

বতা: জনাফ রভাোঃ বগয়া উিীন আসভদ 

ফাা-২৮/২, রযাড-৩, ব্লক-এ 

বভযনৄয-০১, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1302474 

2475.  জনাফ রভাোঃ আবু রনা রভাস্তপা কাভার  

বতা: জনাফ রভাোঃ ভতসরফ আরী 

স্টায রটকবনকযার রট্রবনং রন্টায 

৬৪, নফ ল াজীাড়া বডআইটি রযাড 

যাভনৄযা, ঢাকা-১২১৯ 

মসায 

1302475 

2476.  জনাফ নুসযা তাজযীন 

বতা: জনাফ রভাাম্মদ নাবছয উবিন 

চবক বভউবনবচপ্যার ভসডর স্কুর এন্ড কসরজ 

রকায়াট লায, কাসতায়ারী, চট্টগ্রাভ-৪০০০ 

ঢাকা 

1302476 

2477.  জনাফ বিতা যকায 

বতা: জীফন যকায 

এবাসযস্ট এজাক্স, ৫৪, আয.রক বভন রযাড 

য়াযী, ঢাকা-১২০৩ 

চট্টগ্রাভ 

1302477 

2478.  নাভ জনাফ এভ এ নাসয খান াঠান 

বতা জনাভ রভাোঃ বনজাভ উিীন খান াঠান  

গ্রাভ: রদৌরতনৄয 

রাস্ট:+থানা: রভানগঞ্জ  

রজরা: রনত্রসকানা-২৪৪৬ 

রনত্রসকানা 

1302478 

2479.  জনাফ জয় দা গুপ্ত 

বতা: জনাফ তন দা গুপ্ত 

বনতই বফন, ১৩৫২/২১৭১, ব্াটাযী গবর 

কসতায়ারী, চট্টগ্রাভ-৪০০০ 

চট্টগ্রাভ 

1302479 

2480.  জনাফ রভাোঃ ইভযান রাাইন 

বতা: রভাোঃ া রনয়াজ রখ 

গ্রাভ: নাাাড়া, রাস্ট: ফজ্রসমাবগনী  

থানা:+রজরা: মুন্পীগঞ্জ-১৫২৩ 

মুন্পীগঞ্জ 

1302480 

2481.  জনাফ ফাপ্পী চন্দ্র কুযী 

বতা: অবনর চন্দ্র কুযী 

গ্রাভ: বিভ রবতপনৄয, রাস্ট: চন্দ্রগঞ্জ  

থানা:+রজরা: রক্ষ্মীনৄয-৩৭০৮ 

রক্ষ্মীনৄয 

1302481 

2482.  জনাফ জবরুর ইরাভ 

বতা: জনাফ নাবজয আসভদ 

ফাংরাসদ ইন্টাযন্যানার স্কুর এন্ড কসরজ 

বনঝলয, ঢাকা কযান্টনসভন্ট, ঢাকা-১২০৬ 

ফাসগযাট 

1302482 
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2483.  জনাফ সুরতান ভামুদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আরী রাসন 

১৯৫/২/১ এ, রতজকুবনাড়া 

পাভ লসগট, ঢাকা-১২১৫ 

কুবভল্লা 

1302483 

2484.  জনাফ রভাোঃ যায়ানুর আরভ  

বতা: জনাফ রভাোঃ াভসুর আরভ 

১৬৪, সুবরমুল্লা মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

বকসাযগঞ্জ 

1302484 

2485.  জনাফ রভাোঃ াসরহুয যভান 

বতা: জনাফ বপকুর ইরাভ 

২৩৩/২, গ্রীণ রযাড (গ্রীণ াাতাসরয াভসন) 

বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫ 

বদনাজনৄয 

1302485 

2486.  জনাফ নুনৄয খাতুন 

বতা: জনাফ রভাোঃ কাভার  উবিন 

গ্রাভ: যাজযাড়ী (ভধ্যাড়া), রাস্ট: এসরঙ্গা রৌযবা 

থানা: কাবরাতী, রজরা: টাঙ্গাইর-১৯৭৪ 

টাঙ্গাইর 

1302486 

2487.  জনাফ রভাোঃ জাবপরুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাাযপ রাসন 

গ্রাভ: উত্তয বন্দুন লা 

রাস্ট:+থানা: াতীফান্ধা, রজরা: রারভবনযাট-৫৫৩০ 

রারভবনযাট 

1302487 

2488.  জনাফ নুযাত জাান স্বণ লা 

বতা: জনাফ কাজী ফজলুয যভান 

২৭২, জগন্নাথ াা রযাড 

রারফাগ, ঢাকা-১২১১ 

খুরনা 

1302488 

2489.  জনাফ রভাোঃ রভাস্তপা জারার 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাস্তপা 

বজ-৪, রভইন রযাড, দবিন ফনশ্রী 

বখরগাঁ, ঢাকা-১২১৯ 

ঢাকা 

1302489 

2490.  জনাফ রভাোঃ ভইনূয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর আবজজ 

গ্রাভ: আড়াড়া, রাস্ট: ভাড়ুয়া 

থানা: রচৌগাছা, রজরা: মসায-৭৪১০ 

মসায 

1302490 

2491.  জনাফ রভাোঃ পখরুবিন  

বতা: জনাফ রভাোঃ ভবজবুয যভান 

জাানাযা ভবঞ্জর, রক্টয-০৬ 

পাযদাফাদ, উত্তযা, ঢাকা-১২৩০ 

কুবভল্লা 

1302491 

2492.  জনাফ যবন যায় 

বতা: জনাফ বকসায যায় 

গ্রাভ:+রাস্ট: গরা   

থানা: ধভ লাা, রজরা: সুনাভগঞ্জ-২৪৩০ 

সুনাভগঞ্জ 

1302492 

2493.  জনাফ আফীয কারাভ আজাদ 

বতা: জনাফ ভাবুফ যভান 

ফাা-৪৯/৫১, রযাড-০১ 

ল্লফী, বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1302493 

2494.  জনাফ রভাোঃ আসনায়ায রাসন 

বতা: জনাফ এসভ আরী 

৫৬১, সূম ল রন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

যাজফাবড় 

1302494 

2495.  জনাফ রভাোঃ ভয পারুক 

বতা: জনাফ রভাোঃ তাযা বভয়া 

গ্রাভ: ভবল ফাথান, রাস্ট: ফগদুর ঝুরা 

থানা: রফাদা, রজরা: ঞ্চগড়-৫০২০ 

ঞ্চগড় 

1302495 

2496.  জনাফ ভামুনুয যবদ 

বতা: জনাফ রভাসর উবিন 

গ্রাভ: চতাবরয়া, রাস্ট: দোঃ ভািাযী  

থানা:+রজরা: রক্ষ্মীনৄয-৩৭০৩ 

রক্ষ্মীনৄয 

1302496 
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2497.  জনাফ ভঈনুর ইরাভ 

বতা: জনাফ শছয়দ রাছাইন ভামুদ 

জাানাযা াউজ, বি স্কুর বিট 

কাঠারফাগান, ঢাকা-১২১৫ 

কক্সফাজায 

1302497 

2498.  জনাফ রভাোঃ নফী রাাইন 

বতা: জনাফ রভাোঃ আোঃ ফাসযক রভাল্লা 

১০৮৭, ব্লক-বড, ভাবরফাগ 

যাভনৄযা, ঢাকা-১২১৯ 

কুবভল্লা 

1302498 

2499.  জনাফ াইদুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুল্লা 

গ্রাভ: ফযভনৄয, রাস্ট: ফগ লা 

থানা: কাবরাতী, রজরা: টাঙ্গাইর-১৯৭০ 

টাঙ্গাইর 

1302499 

2500.  জনাফ ারা উিীন রখ 

বতা: জনাফ রভাোঃ পজলুর ক 

গ্রাভ: রচয়াযম্যান াড়া, রাস্ট: আবজজনগয  

থানা: রাভা, রজরা: ফািযফান-৪৬৪১ 

ফািযফান 

1302500 

2501.  জনাফ রখ ভাাবুবুর ক 

বতা: এএভ ভাাবুফ আরভ 

গ্রাভ: আনবফক কসরানী, রাস্ট: বড ইবসজড  

থানা: াবায, রজরা: ঢাকা-১৩৪৯ 

ফাসগযাট 

1302501 

2502.  জনাফ রভাোঃ আবতকুয যভান 

বতা: জনাফ ভাবুফ আরভ খিকায 

গ্রাভ: া লনাদী নতুন ভল্লা, রাস্ট: বভজবভবজ  

থানা:রজরা: নাযায়ণগঞ্জ-১৪৩০ 

কুবভল্লা 

1302502 

2503.  জনাফ আফদুল্লা আর রজাফাসয়য 

বতা: জনাফ ররার উবিন 

গ্রাভ: বদঘাকাবি, রাস্ট: নাযািী  

থানা: ভসনাযদী, রজরা: নযবংদী-১৬৫১ 

নযবংদী 

1302503 

2504.  জনাফ রভাোঃ ফাবুর বভয়া 

বতা: জনাফ আব্দু বুয বভয়া 

৪নং বফন, ৭০১ ফ্ল্যাট, ংদ দস্য বফন 

নাখারাড়া, রতজগাঁ, ঢাকা-১২১৫ 

পবযদনৄয 

1302504 

2505.  জনাফ লুফাফা াান 

বতা: রখ কাভরুর াান 

৩০/৭, রযাসুযী রযাড 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

াতিীযা 

1302505 

2506.  জনাফ খিকায আবযফুর ইরাভ 

বতা: খিকায আবুর পজর 

গ্রাভ: াবরকা, রাস্ট: আভানখারী  

থানা: আরভডাঙ্গা, রজরা: চুয়াডাঙ্গা-৭২০১ 

চুয়াডাঙ্গা 

1302506 

2507.  জনাফ রভাোঃ রভাাযপ রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবু তাসয 

গ্রাভ: ফরাইবমুর (ভধ্যাড়া), রাস্ট: আশুবজয়া  

থানা: রকন্দুয়া, রজরা: রনত্রসকানা-২৪৮০ 

রনত্রসকানা 

1302507 

2508.  জনাফ রভাোঃ ইভাভ ভঞ্জুয 

বতা: জনাফ রভাোঃ ইউসুপ আরী 

৪০৩, স্যায এ এপ যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

খুরনা 

1302508 

2509.  জনাফ তাবনভ রাসন কৃবি 

বতা: জনাফ রফরাসয়ত রাসন 

৬১৬, ভবননৄয 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1302509 

2510.  জনাফ রজবুন্নাায 

বতা: জনাফ কাভরুর াান 

গ্রাভ: ছয়াী, রাস্ট: রছচড়াখারী ফাজায  

থানা: রভানগঞ্জ, রজরা: রনত্রসকানা-২৪৪৬ 

রনত্রসকানা 

1302510 
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2511.  জনাফ বজফ চন্দ্র যকায 

বতা: জনাফ ভধুরার যকায 

গ্রাভ: নাংরা, রাস্ট: তুরাই পাসতনৄয  

থানা: কচুয়া, রজরা: চাঁদনৄয-৩৬৩০ 

চাঁদনৄয 

1302511 

2512.  জনাফ তাবভনা আক্তায 

বতা: জনাফ রভাোঃ তবযক  উল্লা 

গ্রাভ: আরাভ মুন্পী ফাবড়, রাস্ট: কল্যািী  

থানা: রনফাগ, রজরা: রনায়াখারী-৩৮৬১ 

রনায়াখারী 

1302512 

2513.  জনাফ াজবরন াভাযা 

বতা: জনাফ রভাোঃ াজাান ভজুভদায 

৪০/১/২, রযাড-০৬, ব্লক-ই 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৩ 

খুরনা 

1302513 

2514.  জনাফ রভাোঃ আব্দুর খাসরক বকদায 

বতা: জনাফ যবপকুর ইরাভ বকদায 

গ্রাভ:+রাস্ট: নফ ল খালকবডবরয়া  

থানা: রচৌারী, রজরা: বযাজগঞ্জ-১৯৩০ 

বযাজগঞ্জ 

1302514 

2515.  জনাফ রখ জাাঙ্গীয রাসন 

বতা: জনাফ রভাস্তাবপজুয যভান 

২১৪, স্যায এ এপ যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

চুয়াডাঙ্গা 

1302515 

2516.  জনাফ রভাোঃ রাসফ রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ রদসরায়ায রাসন 

গ্রাভ: রভৌরবীফাজায, রাস্ট: রভাযা  

থানা: চাদগাঁ, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪২০৮ 

রনায়াখারী 

1302516 

2517.  জনাফ বফতা যানী যায় 

বতা: জনাফ রকফ চন্দ্র যায় 

গ্রাভ: বিভ খুটাভাযা, রাস্ট: খুটাভাযা  

থানা: জরঢাকা, রজরা: নীরপাভাযী-৫৩৩০ 

 নীরপাভযী 

1302517 

2518.  জনাফ জাাঙ্গীয আরভ 

বতা: জনাফ আোঃ আউয়ার 

গ্রাভ: াযযবদয়া 

রাস্ট:+থানা: ভসনাযদী 

রজরা: নযবংদী-১৬৫০ 

নযবংদী 

1302518 

2519.  জনাফ আসনায়ায জাান রচৌধুযী 

বতা: জনাফ ভবপর উবিন রচৌধুযী 

ক-১/বড, কুবড়র, বখরসিত 

ঢাকা-১২২৯ 

রনত্রসকানা 

1302519 

2520.  জনাফ রভাাম্মদ আবপ সুরতান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আপায আরী 

গ্রাভ: ভধ্য বুধাড়া, রাস্ট: বুধাড়া  

থানা: ভবতায, রজরা: যাজাী-৬২০৫ 

যাজাী 

1302520 

2521.  জনাফ এ এভ রাাইন আর জাদীদ 

বতা: এ এভ জবরলুয যভান 

ব-১৩০, রযাড-০৫, ইস্টান ল াউবজং 

ল্লফী বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

নগাঁ 

1302521 

2522.  জনাফ আব্দুর আরীভ 

বতা: জনাফ াভসুর ক 

২০৯, ল্লী কবফ জবভ উিীন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

যংনৄয 

1302522 

2523.  জনাফ রভাোঃ রমাফাসয়য আরভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ যইসুর আরভ 

ফাা-৭৩৭, রযাড-০৯ 

ফাইতুর আভান াউবজং রাাইটি 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

ঠাকুযগাঁ 

1302523 

2524.  জনাফ আযাপাত জাান 

বতা: জনাফ রভাোঃ একযামুর ক 

১৫২/২-রক, গ্রীণ রযাড 

বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫ 

নগাঁ 

1302524 
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2525.  জনাফ শয়দ আর আবভন 

বতা: জনাফ রভাোঃ কত আরী 

ফাা-২২, রযাড-০১ 

ঢাকা বযসয়র এসস্টট াউবজং 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

যংনৄয 

1302525 

2526.  জনাফ রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আভজাদ রাসন 

২০৩, স্যায এ এপ যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

বযাজগঞ্জ 

1302526 

2527.  জনাফ রভাোঃ এযাদুর ক 

বতা: জনাফ রভাোঃ জয়নার আসফদীন 

৫৩৩, সূম ল রন র 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

কুবড়গ্রাভ 

1302527 

2528.  জনাফ রভাোঃ অবদুর ইরাভ  

বতা: জনাফ রভাোঃ া আরভ 

২৫৯, ভাস্টায দ্যা সূম ল রন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ফযগুনা 

1302528 

2529.  জনাফ মুাম্মদ মুজাবদুর ইরাভ ফুয়াদ 

বতা: মুাম্মদ রভাছসর উবিন 

১৬৭/২, নসফ ল কাপরুর 

ঢাকা কযান্টনসভন্ট, ঢাকা-১২০৬ 

রবারা 

1302529 

2530.  জনাফ রভাোঃ পযাদুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর কাইয়ুভ 

গ্রাভ: নাজীয আরী সুকানী ফাড়ী 

রাস্ট: রইর ল কসরানী 

থানা:+রজরা: চট্টগ্রাভ-৪২১৮ 

চট্টগ্রাভ 

1302530 

2531.  জনাফ বগয়া উবিন 

বতা: জনাফ আফদুচ শুক্কুয 

গ্রাভ: াবভয়াাড়া, রাস্ট: াতকাবনয়া 

থানা: াতকাবনয়া, রজরা: চট্টগ্রাভ-৪৩৮৬ 

চট্টগ্রাভ 

1302531 

2532.  জনাফ আযাফুর ইরাভ 

বতা: জনাফ এযাজ যদায 

গ্রাভ: নৄটিভাযী, রাস্ট: রযসকার   

থানা: বংড়া, রজরা: নাসটায-৬৪৫০ 

নাসটায 

1302532 

2533.  জনাফ রক এভ যাাদ আর কাবদয 

বতা: জনাফ যাইয়ুফ আরী খান 

গ্রাভ: কসরা, রাস্ট: য়াী াইকাড়া  

থানা: বভজলানৄয, রজরা: টাঙ্গাইর-১৯৪৩ 

ঢাকা 

1302533 

2534.  জনাফ থভাোঃ থভদদী াভীভ 

প্রতা: জনাফ থভাোঃ াপ্রপজায যভান 

গ্রাভ:+থাস্ট্: ফাফযী ঝাড় 

থানা:+থজরা: নীরপাভাযী-৫৩০০ 

নীরপাভাযী 

1302534 

2535.  জনাফ রভাোঃ আব্দুর ফাযী 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর ভবতন 

গ্রাভ: শ্রীনৄয ফাজায, রাস্ট: ফবরবি ফাজায 

থানা: াবায, রজরা: ঢাকা-১৩৪৯ 

নগাঁ 

1302535 

2536.  জনাফ কায়ায জাান 

বতা: জনাফ রভাোঃ নুরুর আরভ 

গ্রাভ: আযাকান াউবজং রাাইটি 

রাস্ট: চাঁিগা, থানা: াচরাই 

রজরা: চট্টগ্রাভ-৪২১২ 

চট্টগ্রাভ 

1302536 

2537.  জনাফ আব্দুর কাসদয নাঈভ 

বতা: জনাফ ববদদক আম্মদ 

গ্রাভ: যাজনগয, রাস্ট: াবতফান্ধা  

থানা: নাবরতাফাড়ী, রজরা: রযনৄয-২১১১ 

রযনৄয 

1302537 

2538.  জনাফ রভাোঃ ভাাবুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আইনার ক. 

ফাা-১২, রযাড-০৬, ব্লক-বড 

মসায 

1302538 
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বভযনৄয-০৬, ঢাকা-১২১৬ 

2539.  জনাফ ভামুদুর াান বযন 

বতা: জনাফ রভাোঃ জারর রদয়ান 

৮০০৭(গ), বফজয় একাত্তয র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

যীয়তনৄয 

1302539 

2540.  জনাফ ভাসুভ বফল্লা 

বতা: জনাফ ফাবুর ইরাভ 

৬০৭ াজী মুাম্মদ মুবন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

াতিীযা 

1302540 

2541.  জনাফ যাবপউর াান খান 

বতা: জনাফ আবু াান খান 

ফাবড়-৩০, রযাড-০৩, ব্লক-এ 

ফনশ্রী, যাভনৄযা, ঢাকা-১২১৯ 

বযাজগঞ্জ 

1302541 

2542.  জনাফ আসভদ ইভসতয়াজ 

বতা: জনাফসভাোঃ রভাক্তায রাসন  

গ্রাভ: স্থর, রাস্ট: াবন্ডয়ার  

থানা: চাটসভায, রজরা: াফনা-৬৬৩০ 

াফনা 

1302542 

2543.  জনাফ যন আক্তায 

বতা: জনাফ নুরুর ইরাভ 

গ্রাভ:+রাস্ট: রাতরী  

থানা: ফুরফাবড়য়া, রজরা: ভয়ভনবং-২২১৬ 

ভয়ভনবং 

1302543 

2544.  জনাফ রভাোঃ বজফ কবফযাজ 

বতা: মৃত আোঃ যভান 

ফাা-৩৯৩, রযাড-০৬ 

আদাফয, রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

যাজাী 

1302544 

2545.  জনাফ রভাোঃ য়গাভ আরী 

বতা: মৃত রভাোঃ বযপউবিন 

৬০২, াজী মুাম্মদ মুীন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ঠাকুযগাঁ 

1302545 

2546.  জনাফ জাবকয়া তুজ রজাহুযা 

বতা: জনাফ রক এভ গাছুজ্জাভান 

৭/৩, উত্তয ধানভবন্ড, করাফাগান 

বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫ 

ঢাকা 

1302546 

2547.  জনাফ আয়া বিীকা 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দু ছাত্তায রখ 

৪৩ আয/৬এ, ইবিযা রযাড 

পাভ লসগট, ঢাকা-১২১৫। 

ভাবনকগঞ্জ 

1302547 

2548.  জনাফ রভাোঃ াসদ আরভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ াজাান আরী 

গ্রাভ: কুির, রাস্ট:+থানা: শয়দনৄয  

রজরা: নীরপাভাযী-৫৩১০ 

নীরপাভাযী 

1302548 

2549.  জনাফ াবফফা ইরাভ 

বতা: জনাফ নুরুর ইরাভ 

১৬১/১৬২, রযাড-০৩, ব্লক-চ 

রকন-০২, বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1302549 

2550.  জনাফ রভাোঃ াইফুয যভান 

বতা: জনাফ আব্দু ারাভ 

গ্রাভ:+রাস্ট: বফন্নাফাইদ   

থানা: রফরাফ, রজরা: নযবংদী-১৬৪০ 

নযবংদী 

1302550 

2551.  জনাফ নণ লব্রত দা রগৌতভ 

বতা: জনাফ আীল কুভায দা 

গ্রাভ: রভাফাযকনৄয, রাস্ট: গাভুযসটবক  

থানা: ভানী নগয, রজরা: বসরট। 

বসরট 

1302551 

2552.  জনাফ রভাোঃ আবফদ রাসন যাবপ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আখতায রাসন 

১১, ভাকািা, ভয়ভনবং-২২০০ 

ভয়ভনবং 

1302552 
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2553.  জনাফ রভাোঃ ইভযান রাাইন 

বতা: জনাফ নজরুর ইরাভ 

গ্রাভ:+রাস্ট: িজাবত  

থানা: রদবফিায, রজরা: কুবভল্লা-৩৫৪২  

কুবভল্লা 

1302553 

2554.  জনাফ রভাোঃ কাইয়ুভ রাসন 

বতা: জনাফ আব্দুয যভান 

রুভ-১১৮, এ এভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

কুবভল্লা 

1302554 

2555.  জনাফ রভাোঃ তাীদ রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ বযাজুর ইরাভ 

ফাা-ব ২৩(৬বফ), নুযজাান রযাড 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 

1302555 

2556.  জনাফ রগারাভ যাবব্ব 

বতা: জনাফ আব্দুর ফাসযক বকদায 

গ্রাভ: রদাসরশ্বয, ফাা-০৪, রযাড-০৫ 

রাস্ট: রদাসরশ্বয 

থানা: রকযানীগঞ্জ, রজরা: ঢাকা-১২১১ 

ঢাকা 

1302556 

2557.  জনাফ হুভায়ুন কবফয 

বতা: জনাফ রভাোঃ নফীয উিীন 

গ্রাভ: ইিাায, রাস্ট: ভাত্রাই  

থানা: কারাই, রজরা: জয়নৄযাট-৫৯৩০ 

জয়নৄযাট 

1302557 

2558.  জনাফ রভাোঃ মুবফনুর ক  

বতা: জনাফ আবুর কারাভ 

৪৬৭, সুম ল রন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

চট্টগ্রাভ 

1302558 

2559.  জনাফ রভাোঃ বাফ উবিন 

বতা: জনাফ রভাোঃ য়ারী উল্লা 

গ্রাভ: রধসযযা, রাস্ট: রজায়াগ ফাজায  

থানা: চাবিনা, রজরা: কুবভল্লা-৩৫৬০ 

কুবভল্লা 

1302559 

2560.  জনাফ খাবদজা আক্তায বযবভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ রভাছসর উবিন 

১৪৮/১, ররক াকলা, করাফাগান 

বনউভাসকলট, ঢাকা-১২০৫ 

কুবভল্লা 

1302560 

2561.  জনাফ রভাোঃ রুসফর বভয়া 

বতা: জনাফ রভাোঃ ফাফয আরী  

২৮, রা-৩ া আরী, বভযনৄয 

ঢাকা-১২১৬ 

ভাগুযা 

1302561 

2562.  জনাফ বনয়াজ ভামুদ খান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দু ারাভ খান 

আবফয-যাজু ববরা, ৩২/২৭/৩, যাসয়য ফাজায 

বজগাতরা, ধানভবন্ড, ঢাকা-১২০৯ 

নগাঁ 

1302562 

2563.  জনাফ রভাোঃ আবজমুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ রুস্তভ রফাযী 

৬৬/১, কাসদযাফাদ াউবজং 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-৮৫৬১ 

বসযাজনৄয 

1302563 

2564.  জনাফ রভাোঃ পযাদ উল্যা রচৌধুযী 

বতা: জনাফ আবর কবযভ উল্যা রচৌধুযী 

ফাবড়: ক-৮৬/এ, রসবন াসকলর সুফুয টায়ায 

বখরসিত, ঢাকা-১২২৯ 

রপনী 

1302564 

2565.  জনাফ াযবভন রচৌধুযী 

বতা: জনাফ ভ জাভার রচৌধুযী 

ফাা-২৩,, রযাড-০১, তুযাগবটি 

বকন-০১, বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

ঢাকা 

1302565 

2566.  জনাফ জাবদুর াান জীফ 

বতা: জনাফ ভামুন বভয়া 

২৫৪, ংগ্রাভী যবণ, ভধ্য আজভনৄয 

উত্তযা, ঢাকা-১২৩০ 

ঢাকা 

1302566 
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2567.  জনাফ রভাোঃ াইফুর ইরাভ রচৌধুযী 

বতা: জনাফ রভাোঃ বভনাজুর ইরাভ রচৌধুযী 

গ্রাভ: ঢাকাযাড়া, রাস্ট: লাযাইনৄয 

থানা: াঁচবফবফ, রজরা: জয়নৄযাট-৫৯১০ 

জয়নৄযাট 

1302567 

2568.  জনাফ ভামুদুর ক 

বতা: জনাফ য়দায আরী 

৩০৬, পজলুর ক মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

জাভারনৄয 

1302568 

2569.  জনাফ আব্দুল্লা আর ইয়াবন 

বতা: জনাফ জাভার উিীন আভদ 

গযীবুল্লা াউবজং রাাইটি, ফ্ল্যাট-২বফ ররসবর 

খুরী, চট্টগ্রাভ-৪২২৫ 

চট্টগ্রাভ 

1302569 

2570.  জনাফ রভাোঃ জুসয়র ফাবু 

বতা: জনাফ রভাোঃ াজাভার রখ  

১৩৩, পজলুর ক মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

বযাজগঞ্জ 

1302570 

2571.  জনাফ রভাোঃ জাবভর হুাইন 

বতা: জনাফ রভাোঃ াবদুল্লা 

৬০২, াজী মুাম্মদ মুবন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

মসায 

1302571 

2572.  জনাফ ইভন আাসম্মদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ নুরুর ক 

৩৭, ফাগানফাড়ী ফাজায রযাড 

রগাবফিনৄয, ভাতুয়াইর, ঢাকা-১৩৬২ 

নাযায়ানগঞ্জ 

1302572 

2573.  জনাফ নাজবভন আক তায 

বতা: জনাফ রভাোঃ নাসদয রাসন 

৯৭/৮, এা ববরা, রচয়াযম্যান গবর 

ংকয, বিভ ধানভবন্ড, ঢাকা-১২০৯ 

কুবিয়া 

1302573 

2574.  জনাফ আব্দুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ াভসুয ক 

ফাা-বফ-৪৬, রযাড-০৮ 

ল্লফী, রূনগয, ঢাকা-১২১৬ 

ঝারকাঠি 

1302574 

2575.  জনাফ বনাত আযা বনা 

বতা: জনাফ রভাোঃ যবপকুর ইরাভ 

w-১৯, নুযজাান রযাড 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

ঢাকা 

1302575 

2576.  জনাফ ভাইন উবিন 

বতা: মৃত আসনায়ায রাসনয 

৩৯, রন্ট্রার রযাড, বনউভাসকলট 

ধানভবন্ড, ঢাকা-১২০৫ 

চাঁদনৄয 

1302576 

2577.  জনাফ শয়দা ভাকসুদা আক্তায 

বতা: জনাফ শয়দ ারুনুয যবদ 

১৬/১/রজ১, রটারাযফাগ ২নং রগট 

বভযনৄয-০১, ঢাকা-১২১৬ 

কুবভল্লা 

1302577 

2578.  জনাফ জুফাসয়দ আর ভামুন 

বতা: জনাফ রভাোঃ াজারার 

ফাা-২২, রযাড-১২, ব্লক-ব 

বভযনৄয-১২, ঢাকা-১২১৬ 

ফবযার 

1302578 

2579.  জনাফ আবু এান মু. আজমুর হুদা 

বতা: জনাফ আবু াঈদ মু. নুরুর ইরাভ 

গ্রাভ: াঠকবখয, রাস্ট: কাবিযাট  

থানা: ীযগাছা, রজরা: যংনৄয-৫৪৫০ 

যংনৄয 

1302579 

2580.  জনাফ পাসতভাতুজ রজাযা 

বতা: জনাফ টুকু বভয়া বফশ্বা 

৯/১১, াজী মুা ম্যান, আযভানীসটারা 

ফংার, ঢাকা-১১০০ 

রগাারগঞ্জ 

1302580 
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2581.  জনাফ রভৌসুভী খাতুন 

বতা: জনাফ রভাোঃ রগারাভ রভাস্তপা 

গ্রাভ: ভবল্লকনৄয, রাস্ট: রফথুরী  

থানা: কারীগঞ্জ, রজরা: বঝনাইদ-৭৩৫০ 

বঝনাইদ 

1302581 

2582.  জনাফ রভাোঃ নাবদ রাসন 

বতা: মৃত আবু াান ইকফার 

গ্রাভ: জসরশ্বয, খান ববরা, রাস্ট: ব. এ. টি. ব 

থানা: াবায, রজরা: ঢাকা-১৩৪৩ 

মসায 

1302582 

2583.  জনাফ যাবজয়া সুরতানা 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ 

গ্রাভ: সুতযাইর, রাস্ট: ফাবনয়াাড়া  

থানা: রিতরার, রজরা: জয়নৄযাট-৫৯২০ 

জয়নৄযাট 

1302583 

2584.  জনাফ াবদদ ভামুদ 

বতা: জনাফ লুৎফুর াবকভ 

ফাা-৩০৭, রযাড-০৪, বভযনৄয বডএইচএ 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

যাজফাড়ী 

1302584 

2585.  জনাফ রভাোঃ যাজীফ ভাবুফ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আরতাফ রাসন 

ফাা-২৫, রযাড-০৪, রক্টয-১১ 

উত্তযা, ঢাকা-১২৩০ 

াফনা 

1302585 

2586.  জনাফ রভাোঃ ভব উবিন 

বতা: জনাফ রভাোঃ পবযদ  উবিন  

৭/৪/বফ, ধরনৄয, পবযদাফাদ 

মাত্রাফাড়ী, ঢাকা-১২০৪ 

ঢাকা 

1302586 

2587.  জনাফ নৄনভ ীর 

বতা: জনাফ বফষ্ণু দ ীর 

গ্রাভ: ফাযাকনৄয, রাস্ট: বজ.ফাযাকনৄয  

থানা: বদঘবরয়া, রজরা: খুরনা-৯২২৩ 

খুরনা 

1302587 

2588.  জনাফ রভাাম্মদ রভাজাসম্মর রাসন  খান 

বতা: জনাফ আক্তায রাসন খান 

িমসে; ায়ভা খানভ 

কাযী অধ্যাক, মৃবত্তকা 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ঢাকা 

1302588 

2589.  জনাফ নুযাত জাান সুযবী 

বতা: জনাফ রভাোঃ আরী উল্লা 

ফাা-০৪, রযাড-৩৬, রক্টয-৭ 

উত্তযা, ঢাকা-১২৩০ 

ঢাকা 

1302589 

2590.  জনাফ রভাোঃ ভাজারুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবু মুছা 

রুভ-২০, বরমুল্লা মুবরভ র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

কুবভল্লা 

1302590 

2591.  জনাফ রভাোঃ াঈভ বভয়া 

বতা: জনাফ রভাোঃ রার বভয়া  

২২১, ভারানা বাানী র 

জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-১৩৪২ 

ভাবনকগঞ্জ 

1302591 

2592.  জনাফ রভাোঃ াসয়ভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ াত্তায  

৪২, রজ এন াা রযাড, রাস্তা 

রারফাগ, ঢাকা-১২১১  

ঢাকা 

1302592 

2593.  জনাফ াবপজা আক্তায 

বতা: জনাফ রভাোঃ এভাযত রাসন 

২৭৪/এ, উত্তয ীসযযফাগ 

বভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

মুবন্পগঞ্জ 

1302593 

2594.  জনাফ এইচ এভ ভান গবন 

বতা: জনাফ শছয়দ আরভ 

১৭৩, ম লসন র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

কক্সফাজায 

1302594 
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2595.  জনাফ আবকুয যভান 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ 

১২০, ড. মুাম্মদ ীদুল্লা র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

যাবজফাড়ী 

1302595 

2596.  জনাফ যাসর আসভদ বুজ 

বতা: জনাফ ব্দয আরী 

গ্রাভ: শবযফনৄয 

রাস্ট:+থানা: শবযফ 

রজরা: বকসাযগঞ্জ-২৩৫০ 

বকসাযগঞ্জ 

1302596 

2597.  জনাফ কাজী আসনায়ায রাসন 

বতা: জনাফ কাজী রগারাভ ভস্তপা 

১৫৬, াবিনগয, ঢাকা-১২১৭ 

ভাদাযীনৄয 

1302597 

2598.  জনাফ বকদায াবফ রযজা 

বতা: জনাফ বকদায বুলু বভয়া 

২৭১/২৪, বনবযবফবর াউবজং, ংকয 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

ঢাকা 

1302598 

2599.  জনাফ দীপ্ত কভ লকায 

বতা: জনাফ বযভর কভ লকায 

১২৪/এ বডবস্টরাযী রযাড 

রগন্ডাবযয়া, ঢাকা-১২০৪ 

রপনী 

1302599 

2600.  জনাফ ইভযান রাাইন াগয 

বতা: জনাফ যবভ উবিন 

গ্রাভ: বাদাইন, রাস্ট: ধাভসানা 

থানা: াবায, রজরা: ঢাকা-১৩৪৯ 

গাজীনৄয 

1302600 

2601.  জনাফ রভাোঃ ভামুদুর াান 

বতা: মৃত রদসরায়ায রাসন 

২০, রযাড-১০ রক্টয-১৩ 

উত্তযা, ঢাকা-১২৩০ 

যংনৄয 

1302601 

2602.  জনাফ রভাোঃ যাসদুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ নাসয়ফ আরী 

১৮৬/এ, জভজ রযাড 

বাটাযা, ঢাকা-১২২৯ 

জাভারনৄয 

1302602 

2603.  জনাফ হুভায়যা পাযজানা বপাত 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভবয়ায যভান 

ফাা-২৩, রযাড-০৫, ব্লক-ব 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

ঢাকা 

1302603 

2604.  জনাফ রভাোঃ রভাতাবম্মনূয যবদ 

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুয যবদ 

গ্রাভ: কাটনায াড়া 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: ফগুড়া-৫৮০০  

ফগুড়া 

1302604 

2605.  জনাফ আজারুর ইরাভ 

বতা: জনাফ ভবজদ তালুকদায 

গ্রাভ: ৭৬৫/১, দবিন চথ লা 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: কুবভল্লা-৩৫০০ 

ভাদাযীনৄয 

1302605 

2606.  জনাফ কাজী াইফুর ইরাভ 

বতা: জনাফ কাজী হুভায়ুন কবফয 

গ্রাভ:+রাস্ট: চড়ানর  

থানা: বুবড়চং, রজরা: কুবভল্লা-৩৫০০ 

কুবভল্লা 

1302606 

2607.  জনাফ রজাফাসয়য রাসন 

বতা: জনাফ রভাোঃ নাবয উিীন 

৫১৩, মুবক্তসমািা বজয়াউয যভান র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

যাজাী 

1302607 

2608.  জনাফ রভাোঃ মুবপকুয যভান ভ ূঁইয়া 

বতা: জনাফ রভাোঃ ভবজবুয যভান ভ ূঁইয়া 

প্লট-৩৪, রযাড-৯/ব, রক্টয-৫ 

উত্তযা, ঢাকা-১২৩০ 

রনত্রসকানা 

1302608 
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2609.  জনাফ ইভান সুরতানা 

বতা: জনাফ আফদুর আবজজ 

৩০৭, ফাংরাসদ কুসয়ত শভত্রী র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

রনায়াখারী 

1302609 

2610.  জনাফ রভাোঃ যাসদুর ইরাভ 

বতা: জনাফ রভাোঃ রখাযসদ আরভ 

গ্রাভ: ভটনৄকুবযয়া, রাস্ট: নযৎনৄয 

থানা: আদভদীবঘ, রজরা: ফগুড়া-৫৮৯২ 

ফগুড়া 

1302610 

2611.  জনাফ বভতা খানভ 

বতা: জনাফ জহুয রভাল্যা 

গ্রাভ: ভানাগ, রাস্ট: াজাইর  

থানা: কাবয়ানী, রজরা: রগাারগঞ্জ-৮১৩০ 

রগাারগঞ্জ 

1302611 

2612.  জনাফ থযদয়ান আদম্মদ 

প্রতা- থভাোঃ আাদুজ্জাভান  

রুভ-৪৫৯, ভািায দা সূম যদন র 

ঢাকা প্রফশ্বপ্রফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

ফযগুনা  

1302612 

2613.  জনাফ াদভান াভসুয যভান 

বতা: জনাফ এ এভ াভসুয যভান 

ক-৩৮, উত্তয ভধ্যাড়া 

বখরসিত, ঢাকা-১২২৯ 

ঢাকা 

1302613 

2614.  জনাফ রভাাম্মদ আরী 

বতা: জনাফ রভাাম্মদ শতয়ুফ 

২০০৯, বফজয় একাত্তয র 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

কক্সফাজায 

1302614 

2615.  জনাফ শয়দা আইবযন আক্তায 

বতা: জনাফ শয়দ আবভরুর আরভ 

৪০৯, াভসুন্নাায র  

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-১০০০ 

াফনা 

1302615 

2616.  জনাফ রভাোঃ রুসফর আাম্মদ  

বতা: জনাফ রভাোঃ আব্দুর য়াসদ 

২১৯, ভাতুছায়া, য়াদা রযাড 

দবিন যাভনৄযা, ঢাকা-১২১৯ 

ব্রাহ্মনফাবড়য়া 

1302616 

2617.  জনাফ রভবযনা খাতুন 

বতা: জনাফ ভাজারুর ইরাভ 

গ্রাভ: াযশ্রী যাভনৄয, রাস্ট: আরীগঞ্জ  

থানা: কারীগঞ্জ, রজরা: বঝনাইদ-৭৩৫০ 

বঝনাইদ 

1302617 

2618.  জনাফ রভাস্তপা রভাাম্মদ াবক 

বতা: জনাফ রভাোঃ আবুর কাসভ 

ফাা-১৪, রযাড-১৬, উত্তয আদাফয 

রভাাম্মদনৄয, ঢাকা-১২০৭ 

রনায়াখারী 

1302618 

2619.  জনাফ ভামুদুর াান অবনক 

বতা: জনাফ আরাউবিন ভইয়া 

ইরাভনগয, জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয় 

াবায, ঢাকা-১৩৪২। 

বকসাযগঞ্জ 

1302619 

2620. য় জনাফা যীপাত যীজুয়ানা 

বতা: জনাফ আব্দুর জব্বায 

রফজা াফবরক স্কুর এন্ড কসরজ 

ঢাকা ইবসজড, গণকফাবড়, আশুবরয়া, ঢাকা-১৩৪৩ 

নযবংদী 

1302620 

2621.  জনাফ া আরভ রফাযী 

বতা: জনাফ নুয ইরাভ রফাযী 

গ্রাভ: নফ ল স্বযভঙ্গর, রাস্ট: খাবরয়া  

থানা:  যানজয, রজরা: ভাদাবযনৄয-৭৯১১ 

ভাদাযীনৄয 

1302621 

2622.  জনাফ জাবদ রভাল্লা 

বতা: জনাফ বযাজ রভাল্লা 

গ্রাভ: াখাযাড়, রাস্ট: লুবি  

থানা: যানজয, রজরা: ভাদাবযনৄয-৭৯১০ 

ভাদাযীনৄয 

1302622 
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2623.  জনাফ রুসফর আসম্মদ  

বতা: জনাফ আব্দুর জবরর 

গ্রাভ: ঝাউতরা 

রাস্ট:+থানা:+রজরা: কুবভল্লা-৩৫০০ 

কুবভল্লা 

1302623 

2624.  জনাফ অবর-ঊন-নাায আা 

বতা: জনাফ রগারাভ য়াবরউল্লা আনাযী 

ফাা-৪২, রযাড-০২, ব্লক-ই 

বখরগাঁ, ঢাকা-১২১৯ 

ঢাকা 

1302624 

2625.  জনাফ থভাোঃ আর-আপ্রভন 

প্রতা- থভাোঃ াদয়দ আরী প্রফশ্বা 

গ্রাভ: চাযাইর, রাস্ট: রফথুরী  

থানা: কাবরগঞ্জ, রজরা: বঝনাইদ-৭৩৫০ 

প্রঝনাইদ  

1302625 

2626.  জনাফ থভাোঃ ইব্রাপ্রভ 

প্রতা- থভাোঃ আরাদ থাদন  

গ্রাভ: ভান্দ্রা, রাস্ট: বাগ্যকুর  

থানা: শ্রীনগয, রজরা: মুন্পীগঞ্জ-১৫৫৬ 

মুন্পীগঞ্জ 

1302626 

2627.  জনাফ প্রদুর ইরাভ ারভান 

প্রতা-কাজী নজরুর ইরাভ  

৪০/৪, ৪থ য তরা, নফ য যাভনৄযা, ঢাকা-১২১৯  

ফপ্রযার 

1302627 

2628.  জনাফ থভাোঃ যইচ িান 

প্রতা-থভাোঃ া আরভ  

গ্রাভ: রফজড়া, রাস্ট: বাটযা রফজড়া 

থানা: মুকসুদনৄয, রজরা: রগাারগঞ্জ-৮১৪০ 

থগাারগঞ্জ 

1302628 

2629.  জনাফ থভাোঃ  ভাবুফ আরভ ীযা  

প্রতা- থভাোঃ  মুক্তায আরী  

প্র-৬০/২, দপ্রিন াঠানদটারা 

ধাভযাই, ঢাকা-১৩৫০ 

ঢাকা  

1302629 

2630.  জনাফ পাপ্রভনা থপযদদৌ  

প্রতা- থভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ  

১৪৭/৫, দপ্রিন ীদযযফাগ 

প্রভযনৄয, ঢাকা-১২১৬ 

জাভারনৄয  

1302630 

2631.  জনাফ থতৌপ্রদুর ইরাভ 

প্রতা- থভাোঃ আবু তাদরফ  

গ্রাভ: ৬০১, যাভজয় ভাজন ররইন 

রাস্ট: রাভাফাজায, থানা: রকাসতায়ারী 

রজরা: চট্টগ্রাভ-৪০০০ 

কক্সফাজায  

1302631 

2632.  জনাফ থভাোঃ প্রগয়া উপ্রিন 

প্রতা- থভাোঃ পপ্রযদ প্রভয়া 

গ্রাভ:+রাস্ট: নন লভবত  

থানা: বুবড়চং, রজরা: কুবভল্লা-৩৫২০ 

কুপ্রভল্লা  

1302632 

2633.  জনাফ থকাযাইী আর ভামুদ 

প্রতা- প্রপদযাজ আদভদ র্ভঞা 

১১২, আযভান গপ্রর 

াংকয , ধানভপ্রি, ঢাকা-১২০৯ 

থপনী  

1302633 

2634.  জনাফ থভাোঃ জাকাপ্রযয়া 

প্রতা- থভাোঃ থতাপাজ্জর থাাইন 

ফাা-০৮, থযাড-১৮, ব্লক-প্র 

প্রভযনৄয-১২, ল্লফী, ঢাকা-১২১৬ 

চাঁদনৄয  

1302634 

2635.  জনাফ থভাোঃ ভারুপ াান 

প্রতা-মযত আরী 

পারুক ম্যান, কদরজ থযাড 

জাভারনৄয দয-২০০০ 

জাভারনৄয  

1302635 

2636.  জনাফ থভাোঃ জাপ্রদুর ইরাভ 

প্রতা- থভাোঃ রার প্রভয়া  

গ্রাভ: গুবধফাড়ী, রাস্ট: জাবভযতা 

থানা: াজাদনৄয, রজরা: বযাজগঞ্জ-৬৭৭২ 

প্রযাজগঞ্জ  

1302636 
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2637.  জনাফ থভাোঃ আপ্রযনেয যভান 

প্রতা- থভাোঃ পজলুর ক 

গ্রাভ: কুষ্ণনৄয, রাস্ট: কুসুভাটি  

থানা:+রজরা: রযনৄয-২১০০ 

থযনৄয  

1302637 

2638.  জনাফ থভাাম্মদ যায়ান 

প্রতা-থগার থভাাম্মদ 

১৫, আমুপ্ররয়া নফ যাড়া 

থডভযা, ঢাকা-১৩৬০ 

ঢাকা  

1302638 

2639.  জনাফা ঞ্চাযী থাভ থচৌধুযী 

প্রতা: জনাফ অপ্রনদভ চন্দ্র থাভ থচৌধুযী 

ফাা-২৩, থযাড-১৩/এ 

ধানভপ্রি, ঢাকা-১২০৫। 

ভয়ভনপ্রাং 

1302639 

  


