
বাংলােদশ �যাাাা ডর সা � ে�ং ং ইইিশি 
মাি ভবি 

১১৬-ক, �তজগাঁ েশশ সলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
 

পেদর িাম : অেফর রহায়ক (সমসলসরসর) । 
�রাল ি�র : ২৪০০১ হেত ২৪০৮৭ পয ড্ ।  
�মৗেখক পরী�ার তােরখ: ১৫-১০-২০১৭ে�ঃ, রময় : রকাল ১০.০০ া। 
পরী�ার �ক� : বাংলােদশ �যাাাা ডর সা � ে�ং ং ইইিশি (েবসরইটং) 

 মাি ভবি, ১১৬/ক, �তজগাঁ েশ/স, ঢাকা-১২০৮। 
 
*** �মৗেখক পরী�ার রময় েশ�াগত �যা�তা ঁ রংে�� অ�া� েবষেয়র রকল রিদপে�র মলকেপ রােে 
টিেত হেব। 
 

�েমক িং টেবদিকারীর িাম, েপতার িাম ঁ বতডমাি  কািা 
 

২৪০০১ িাম: �মাঃ রবাংয়াত 
েপতার িাম: �মাঃ �গালাম রববািী  
�যে�: �মাঃ রেফকল ংরলাম 
�াম: �গলাহা , পেলশ ফােি 
াাকঘর: ৈরয়দপর-৫৩১০ 
িপেজলা: ৈরয়দপর, �জলা: িীলফামারী। 

২৪০০২ িাম: রােবিা ংয়াছেমি 
েপতার িাম: �মাঃ  ংিসফ টলী খাি  
�যে�:  �মাঃ েমজানর রহমাি 
বারা: ৮, য ডাং�েকি ে� , ফরচি  াঁয়ার  
(দে�ি ভবি), �া -১০/ের, ঁয়াের, ঢাকা-১১০০।  

২৪০০৩ িাম: �মাঃ হারাি 
েপতার িাম : �মাঃ শাহ টলম 
হাঁলাদার �মোেকল হল 
রদর �রাা �বারহািগ� বাজার 
�াম: পে�য়া, াাকঘর: �বারহািগ� 
�পা� �কাা ি�র: ৮৩২০ 
িপেজলা: �বারহািিে�ি, �জলা: �ভালা।  

২৪০০৪ িাম: �মাঃ জহরল ংরলাম 
েপতার িাম: �মাঃ টবল কােশম  
�যে�: �মাঃ টবল কােশম 
�াম: কিাংপািা, াাকঘর: �পািাাা�া-৬৬৬০  
িপেজলা: সজািগর, �জলা: পাবিা। 

২৪০০৫ িাম: টহা�দ �হােরি 
েপতার িাম : �মাহা�দ ট�ল কােদর  
�যে� : �মাহা�দ ট�ল কােদর 
�াম: সেবল, াাকঘর: সেবল 
�পা� �কাা ি�র: ৩৫৩১ 
িপেজলা: �দবী�ার, �জলা: কেমমা।  



�েমক িং টেবদিকারীর িাম, েপতার িাম ঁ বতডমাি  কািা 
 

২৪০০৬ িাম: রােজদা ট�ার 
েপতার িাম : হােকম হাঁলাদার 
�যে�: ট: মােলক �বপারী 
�াম: চ�পািা, াাকঘর: চ�পািা- ৭৮২০  
িপেজলা: রদরপর, �জলা: ফেরদপর। 

২৪০০৭ িাম: �মাছা: জাহািারা ট�ার 
েপতার িাম : �রজািল রহমাি 
�যে�: হারাি টরকারী 
�াম: কাকিহাই, াাকঘর: গাফেরয়া মাাারা- ২২৮০  
িপেজলা: ঈ�রগ�, �জলা: ময়মিেরংহ।  

২৪০০৮ িাম: �মাঃ েমঠি �হােরি 
েপতার িাম :�মাঃ িােরর িে�ি 
�মা: রােকবল ংরলাম (েরপি) 
�ব �ািােরজ েলেমে া 
২১, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৯। 

২৪০০৯ িাম: িােগ ডর ট�ার 
েপতার িাম :�মাঃ রেফজে�ি 
�াম: �কািাবািী, াাকঘর: টমাালা 
িপেজলা: েশবালয়, �জলা: মােিকগ�। 

২৪০১০ িাম: �মাহা�দ ংরমাংল �হােরি 
েপতার িাম : �মাঃ টেজজল হক 
বারা: মজমদার বােি, �াম: মা�া 
াাকঘর: বাংয়ারা, �পা� �কাা ি�র: ৩৫৮২  
িপেজলা: িা�লেকা ড, �জলা: কেমমা।  

২৪০১১ িাম: �মাঃ কািছার টলী 
েপতার িাম : �মাঃ হােববর রহমাি 
�যে�: টব �রদঁয়াি 
কাজী ফােম ডরী, ১৩৮/১, বি�াম �রাা 
�পা:+োিা : ঁয়ারী, �পা� �কাা ি�র: ১২০৩  
�জলা: ঢাকা। 

২৪০১২ িাম: �মাঃ টেমনর রহমাি  
েপতার িাম : �মাঃ হারি-অর-রেশদ 
বারা: ১০৫, �াম: বােতখালী 
৬িং  ঁয়াা ড পাংকগাছা �পৗররভা 
াাকঘর: পাংকগাছা, �পা� �কাা ি�র: ৯২৮০  
িপেজলা: পাংকগাছা, �জলা: খলিা। 

২৪০১৩ িাম: মেির িে�ি �খা�কার 
েপতার িাম : মেহিে�ি �খা�কার 
�যে�: হাজী সরশাদ িমাহ �খা�কার 
বারা: েিজ পানয়া বি বােি 
�াম:+াাক : েিজ পানয়া, িপেজলা: ছাগলিাংয়া  
�জলা: �ফিী। 

২৪০১৪ িাম: েমঠি চ� িাে 
েপতার িাম : পেরমল চ� িাে 
১৯৪৭/ েব, টেশয়ািা (৫ তলা) 
রবজবাগ �মাি, হািেজং সে� , হােলশহর  
�জলা: চ��াম-৪২১৬। 



�েমক িং টেবদিকারীর িাম, েপতার িাম ঁ বতডমাি  কািা 
 

২৪০১৫ িাম: টব বকর েছে�ক 
েপতার িাম : মতঃ ট�ল বােতি 
�যে�: ংিসফ  প অব ংাা: 
৫১ �র�াল �রাা, ধািমো,  াাকঘর: েিিমােকড , 
�জলা: ঢাকা-১২০৫। 

২৪০১৬ িাম: �মাঃ মামি �হােরি 
েপতা: ট�র রা�ার হাঁলাদার 
�যে�: মেফজ িে�ি টহমদ 
রহকারী পেরচালক, েবসরইটং শাখা অেফর,  
বারা: ৪৬/২, �রাা িং ০১ �াম: পয ড ি  ব ড পািা  
াাকঘর+িপেজলা+�জলা: রংপর (৫৪০০)। 

২৪০১৭ িাম: অনপম �ঘাষ 
েপতার িাম : েিেখল কমার �ঘাষ 
�াম: বলরামপর �ঘাষপািা   
াাকঘর: বলরামপর- ৭৩৫০ 
িপেজলা: কালীগ�, �জলা: েঝিাংদহ। 

২৪০১৮ িাম: �মাঃ �গালাম মাহমদ রেবল 
েপতার িাম : �মাঃ �গালাম �মা�ফা গাজী  
গাজী বােি �রাা, �াম:  ব ড ফলহার,  
াাকঘর: �রালা, �পা� �কাা ি�র: ৮৫১০ 
িপেজলা:  রাজাপর, �জলা: ঝালকাঠী। 

২৪০১৯ িাম: �মাহা�দ টলী ফরহাদ রািা 
েপতার িাম : �মাঃ টবল �হােরি 
�যে�:  �মাঃ টবল �হােরি 
বারা: েব-৪/সফ-৫ 
েবসরইটং �াফ �কায়া ডার 
মহাখালী, ঢাকা। 

২৪০২০ িাম: �মাঃ সজি টলী 
েপতার িাম : �মাঃ রবদর টলী 
বারা: ৯২/৪, �াম:  �মামাপািা 
াাকঘর: রাজশাহী �কা ড, �পা� �কাা ি�র: ৬২০১  
িপেজলা:  রাজপািা, �জলা: রাজশাহী।  

২৪০২১ িাম: ট�র রেহম 
েপতার িাম: হারাি �শখ 
তাহেরি �মোেরি কণ ডার 
বারা: শভঢযা  ি�র পাাা,  
�াম+ াাকঘর: শভঢযা, �পা� �কাা ি�র: ১৩১০  
িপেজলা:  �করািীগ�, �জলা: ঢাকা। 

২৪০২২ িাম: �মাঃ �রােহল �শখ 
েপতার িাম : �মাঃ রামচ �শখ 
বতডমাি  কািা: �যে�: �মাঃ রামচ �শখ 
২৮০ �গা-হা া, ব তলা �রাা 
�াম: �গা-হা া, ব তলা, �পা� �কাা ি�র: ৮১০০  
িপেজলা: �গাপালগ� রদর, �জলা: �গাপালগ�।  



�েমক িং টেবদিকারীর িাম, েপতার িাম ঁ বতডমাি  কািা 
 

২৪০২৩ িাম: শারেমি ট�ার 
েপতার িাম : �মাঃ সরজ েময়া 
�াম: ধরাভা�া ( ব ড পািা), াাকঘর: রেলমগ�  
�পা� �কাা ি�র: ৩৪১৮, িপেজলা: িবীিগর 
�জলা: েব-বািীয়া। 

২৪০২৪ িাম: �মাঃ েরয়াজ িে�ি 
েপতার িাম : নরিবী 
�যে�: টলী টকবর ভংূয়া বািী 
৩৭৪, �াম: ট�লাপর,  
াাকঘর: ট�লাপর েময়া বািী, 
�পা� �কাা ি�র: ৩৮০২ 
িপেজলা: রদর, �জলা: �িায়াখালী। 

২৪০২৫ িাম: ঁবােয়দমাহ 
েপতার িাম : ট�র রামাদ (বীর মে�েযাাা) 
�াম+ াাক: ম�িগর, �পা� �কাা ি�র: ১৬৩০  
িপেজলা: রায়পরা, �জলা: িরেরংদী। 

২৪০২৬ িাম: �মাঃ টেিায়ার �হােরি 
েপতার িাম : �মাঃ টবল কালাম 
বাবল মহাজেির বােি 
বারা: ৪৭২, �াম: দরেবশপর,  
াাকঘর: মাংজদী �কা ড, �পা� �কাা ি�র: ৩৮০০  
িপেজলা:  রদর, �জলা: �িায়াখালী। 

২৪০২৭ িাম: েমঠি বািং 
েপতার িাম: অমতলাল বািং  
�াম:  জাে�, াাকঘর: জাে� 
�পা� �কাা ি�র: ৭৮৩০ 
িপেজলা: ভাং�া,  �জলা: ফেরদপর।  

২৪০২৮ িাম: �মাহা�দ তািভীর হারাি 
েপতার িাম : �মাহা�দ কামরল হারাি 
�াম: চরেধাপাখালী, াাকঘর: খাি খািাপর 
�পা� �কাা ি�র: ৭৭১১, িপেজলা: রাজবািী রদর  
 �জলা: রাজবািী। 

২৪০২৯ িাম: সর,সম রােরল 
েপতার িাম : �মাঃ �মাজালী ররদার  
�যে�: সর,সম েরে�কর রহমাি  
 বারা: ৭৭/৫ ি�র চাষািা, �াম: চাষািা  
াাকঘর: িারায়ণগ� রদর, �পা� �কাা ি�র: ১৪০০  
িপেজলা: িারায়ণগ�, �জলা: িারায়ণগ�। 

২৪০৩০ িাম: পারভীি 
েপতার িাম : টঃ কুছ �মামা 
�যে�: টরলাম েরকদার (িয়ি) 
১১৬/ক, �তজগাঁ েশশ সলাকা 
ঢাকা-১২০৮। 

২৪০৩১ িাম: সর.সম নররামাি শােকল 
েপতার িাম : �মাঃ টেজজল হক 
বারা: ১৯২/েব, �তজকিীপািা, �তজগাঁ 
ঢাকা-১২১৫। 



�েমক িং টেবদিকারীর িাম, েপতার িাম ঁ বতডমাি  কািা 
 

২৪০৩২ িাম: রেম খািম 
েপতার িাম : ট�ল হাং �মা�া 
�াম: চর বাংরাংল, াাকঘর: ফলবািীয়া 
�পা� �কাা ি�র: ৮১৪০, িপেজলা: রালো  
�জলা: ফেরদপর। 

২৪০৩৩ িাম: �মাঃ বজলর রহমাি 
েপতার িাম: টঃ ছালাম �মামা 
�যে�: রােরল েময়া (�াে�গত কম ডকতডা) 
েব�াি ঁ �যে� মমণালয় 
বাংলােদশ রেচবালয়, ঢাকা-১০০০।  

২৪০৩৪ িাম: �মাঃ রা�াম �হােরি (সলতাি) 
েপতার িাম : �মাঃ জয়িাল টেবদীি 
�াম: েবি�াম, াাকঘর: েবি�াম (ভায়া ি�ী �াম)  
�পা� �কাা ি�র: ৫৮৬০, িপেজলা: েরংিা  
�জলা: িাে ার। 

২৪০৩৫ িাম: স�কাশ রায় 
েপতার িাম : সধ� কমার রায় 
জাতীয় গণমা�ম ংিে�ইি  
১২৫/স, দারর রালাম, স.াে�ি. �চৗধরী �রাা 
েমরপর, �জলা: ঢাকা-১২১৬। 

২৪০৩৬ িাম: �মাঃ শেফিল টলম ি�ল 
েপতার িাম : �মাঃ মাহতাব ি�ীি 
�ার � কেিকযাল �েেিং �র�ার 
১৭  ব ড রামপরা (৪ে ড তলা)  
ো.টং.ই �রাা, ঢাকা-১২১৯। 

২৪০৩৭ িাম: �গালাম মেহিে�ি েচশতী 
েপতার িাম: �গালাম �মাহা�দ েচশতী 
�াম+াাক: কলপাী, �পা� �কাা ি�র: ৭৯০২  
িপেজলা: মাদারীপর রদর, �জলা: মাদারীপর।  

২৪০৩৮ িাম: মাহমদল হারাি 
েপতার িাম : �মাহা�দ ট�ল টিয়াল 
�াম: বােহরচর, াাকঘর: িয়িাবাদ 
�পা� �কাা ি�র: ১৪৪০, িপেজলা: টিাংহাজার  
�জলা: িারায়ণগ�। 

২৪০৩৯ িাম: �মাঃ িাজমল রােকব 
েপতার িাম : �মাঃ েবলােয়ত �হােরি 
�যে� : �মাঃ েবলােয়ত �হােরি 
জাতীয় ব��ােধ হারপাতাল মহাখালী  
াাকঘর: গলশাি, �পা� �কাা ি�র: ১২১২ 
িপেজলা: বিািী , �জলা: ঢাকা। 

২৪০৪০ িাম: �মাঃ মেিরজ টমাি 
েপতার িাম : মত: জয়িাল টেবদীি 
�াম: কেশ, াাকঘর: বাদলা 
�পা� �কাা ি�র: ২৩৯০ 
িপেজলা: ং িা, �জলা: েকেশারগ�। 



�েমক িং টেবদিকারীর িাম, েপতার িাম ঁ বতডমাি  কািা 
 

২৪০৪১ িাম: �মাহা�দ �মেহদী হারাি 
েপতার : �মাহা�দ �রাহরাব �হােরি �মা�া  
�যে�: �তৗেহদজামাি মজমদার 
বারা; ২৭/২ েব, �াম: মােলবাগ �চৗধরী পািা  
াাকঘর:  েখলগাঁ, �পা� �কাা ি�র: ১২১৯  
�জলা: ঢাকা। 

২৪০৪২ িাম: সমি �দবিাে 
েপতার িাম : সভাষ �দবিাে 
�যে�: েরপি �বিাে 
বারা: সম-১১ ই .েব হারপাতাল, 
াাকঘর: গলশাি, �পা� �কাা ি�র: ১২১২ 
িপেজলা: গলশাি, �জলা: ঢাকা। 

২৪০৪৩ িাম: �মাঃ সমি হাঁলাদার 
েপতার িাম: ট: খােলক হাঁলাদার  
বারা: ০২, �াম: গাজীপরা  
াাকঘর: সরশাদ িগর, �পা� �কাা ি�র: ১৭১২ 
িপেজলা:  ংগী, �জলা: গাজীপর। 

২৪০৪৪ িাম: �মাঃ রহল টেমি রেবল 
েপতার িাম : �মাঃ বাহাদর মফতী 
 �যে� : �মাঃ বাহাদর মফতী 
১৬৯/১৩/৪ (২য় তলা), পুরী টবােরক সলাকা 
 ব ড রামপরা, রামপরা, ঢাকা-১২১৯। 

২৪০৪৫ িাম: �মাঃ টলমগীর কেবর 
েপতার িাম: �মাঃ কামররামাি  
�াম+ াাক: েচিাে ালা, �পা� �কাা ি�র: ৭৪৪০  
িপেজলা: মেিরামপর,  �জলা: যেশার। 

২৪০৪৬ িাম: �মাঃ লােয়ক েময়া 
েপতার িাম : ট�ল হক েময়া  
�াম: শরীফাবাদ,  ংিেিয়ি: ঘারয়া 
াাকঘর: শরীফাবাদ, �পা� �কাা ি�র:৭৮৩০ 
িপেজলা: ভাং�া, �জলা: ফেরদপর।  

২৪০৪৭ িাম: �মাঃ মেকত রহমাি 
েপতার িাম: রাংদর রহমাি 
বারা: ৩০১/১, �রাা িং ০৬ 
েখলগাঁ েতলপাপািা, াাকঘর: েখলগাঁ 
�পা� �কাা ি�র: ১২১৯, েখলগাঁ, ঢাকা। 

২৪০৪৮ িাম: �মাঃ ংকবাল �হােরি 
েপতার িাম : টবদল খােলক 
�াম+াাক: �খঁিা, �পা� �কাা ি�র: ৩৪৬০  
িপেজলা: করবা, �জলা: �া�িবািীয়া। 

২৪০৪৯ িাম: �মাশারফ �হােরি 
েপতার িাম :  �মাঃ �মা�ফা 
পপলার ঁয়াচ সা ংেলকেেিন, ��শি �রাা, �ফিী। 

২৪০৫০ িাম: �মাঃ েমজানর রহমাি 
েপতার িাম : �মাঃ শমেশর টলী 
�াম: টগপািা �শরেকাল 
াাকঘর: �শরেকাল, �পা� �কাা ি�র: ৬৪৫০ 



�েমক িং টেবদিকারীর িাম, েপতার িাম ঁ বতডমাি  কািা 
 

িপেজলা: েরংিা, �জলা: িাে ার।  
২৪০৫১ িাম: �মাঃ সমি টকি 

েপতার িাম: �মাঃ রারাক 
�াম:  ব ড ৈরয়দ কাঠী, াাকঘর: মরেজদ বািী  
�পা� �কাা ি�র: ৮৫৩০, িপেজলা: বািরীপািা  
�জলা: বেরশাল। 

২৪০৫২ িাম: �মাঃ শামীম �রজা 
েপতার িাম: �মাঃ টবশামা ফেকর 
�াম: �েগােব� পর, াাকঘর: সলংজািী  
�পা� �কাা ি�র: ৬৭৬২, োিা: ফেরদপর  
�জলা: পাবিা। 

২৪০৫৩ িাম: মধ  দি �চৗধরী 
েপতার িাম : অেিল কমার �চৗধরী 
�াম+ াাক: পাচাকেি, পা� �কাা ি�র: ৭৪৪০  
িপেজলা: মেিরামপর, �জলা: যেশার। 

২৪০৫৪ িাম: রালািে�ি কােদর 
েপতার িাম : �মা�াক 
�যে�:  নর �হােরি েম�র 
১৯২, পে�ম জরাংি, �ামপর 
াাকঘর: ফেরদাবাদ, �জলা: ঢাকা-১২০৪।  

২৪০৫৫ িাম: ট��াহ ংবেি মেির 
েপতার িাম : মত মেির টহা�দ 
ঝরিা-০৩, �াম: কমারপািা, ঝরিার পাি  
াাকঘর: েরেল  রদর, �পা� �কাা ি�র: ৩১০০  
িপেজলা: েরেল  রদর, �জলা: েরেল ।  

২৪০৫৬ িাম: �মাঃ টববকর েছ�ীক 
েপতার িাম : �মাঃ তাজল ংরলাম 
�যে�: �মাঃ সজি �হােরি 
িগর ি�য়ি অেধদ�র, ৮২, �রগি বােগচা 
ঢাকা-১০০০। 

২৪০৫৭ িাম: �মাঃ টশরাফল ংরলাম টেিায়ার 
েপতার িাম : �মাঃ টবদর ছালাম 
�াম: পাগলা, াাকঘর: পাগলা বাজার  
�পা� �কাা ি�র: ২২৩৩, িপেজলা: গফরগাঁ  
�জলা: ময়মিেরংহ। 

২৪০৫৮ িাম: টেতকর রহমাি 
েপতার িাম : �মাঃ জয়িাল টেবেদি  
�যে�: �মাহা�দ টলী 
১৮২/২, রসলবাগ, াাকঘর: �পা�া 
�পা� �কাা ি�র: ১২১১, িপেজলা: লালবাগ  
�জলা: ঢাকা। 

২৪০৫৯ িাম: �মাঃ েমজানর রহমি 
েপতার িাম: �মাঃ দােরাগ টলী 
�াম: �বায়াংলমারী, াাকঘর: রােেয়া  
�পা� �কাা ি�র: ৬৬৭০,িপেজলা: রােেয়া  
�জলা: পাবিা। 



�েমক িং টেবদিকারীর িাম, েপতার িাম ঁ বতডমাি  কািা 
 

২৪০৬০ িাম: �মাঃ কামরল ংরলাম 
েপতার িাম : �মাঃ মকবল টকি 
হারাি �লি, �াম: দ�পািা, াাকঘর: সরশাদ িগর  
�পা� �কাা ি�র: ১৭১২, িপেজলা:  ংগী  
�জলা: গাজীপর। 

২৪০৬১ িাম: জা�াতল �ফরেদৗর �রামা 
েপতার িাম : মত �শখ �রেক�ার টলী 
�যে�: �মােমিা �রেক�ার 
�াম: েশেরামেি  ব ড পািা, াাকঘর: েশেরামেি  
�পা� �কাা ি�র: ৯২০৪, িপেজলা: ফলতলা  
�জলা: খলিা। 

২৪০৬২ িাম: �দব�ত দার 
েপতার িাম : িারায়ি চ� দার 
মাংেকল রিক, �াম: হারাি পর 
াাকঘর: বেিহাই, �পা� �কাা ি�র: ৭৪৫০ 
িপেজলা: �কশরপর, �জলা: যেশার। 

২৪০৬৩ িাম: �মাঃ শেরফল ংরলাম 
েপতার িাম: �মাঃ ঁয়ােজদ টলী মাল 
�াম:  ি�র েহ�কাে�, াাকঘর: রােরয়াকাে�  
�পা� �কাা ি�র: ৫৮৩০, িপেজলা: রােরয়াকাে�  
�জলা: বগিা। 

২৪০৬৪ িাম: নরল টলম  
েপতার িাম : মীর েমজানর রহমাি 
বারা: ১৯৫/২/সফ শাে্বাগ (৭ম তলা)  
শাে্বাগ, শাহজাহািপর, াাকঘর: শাে্িগর 
�পা� �কাা ি�র: ১২১৭, িপেজলা: ঢাকা 
 �জলা: ঢাকা। 

২৪০৬৫ িাম: �মাঃ টেিায়ার �হােরি 
েপতার িাম : �মাঃ �লাকমাি হক 
�াম: চককাপােশয়া, াাকঘর: �চৗমহিী বাজার  
�পা� �কাা ি�র: ৬০০০, িপেজলা: চারঘা  
 �জলা: রাজশাহী। 

২৪০৬৬ িাম: �মাঃ নর ংরলাম 
েপতার িাম : �মাঃ টজাদ টলী 
�াম:  টেমি িগর, াাকঘর: রােকারা 
�পা� �কাা ি�র: ৫০১০, িপেজলা: �বাদা  
�জলা: প�গি। 

২৪০৬৭ িাম: �জরেমি ট�ার 
েপতার িাম : কােজ �মাঃ চাি েময়া 
�াম: খাগাহর (শাহী মরেজদ) 
াাকঘর: খাগাহর বাজার, �পা� �কাা ি�র: ২২০০  
িপেজলা:  ময়মিেরংহ রদর, �জলা: ময়মিেরংহ।  

২৪০৬৮ িাম: �মাঃ ংমদাদল হক �খাকি 
েপতার িাম : �মাঃ ট�র �রাবাহাি 
�াম: মাহমদাবাদ, াাকঘর: মিাপািা  
�পা� �কাা ি�র: ১৪৬৪, িপেজলা: রপগ� 
�জলা: িারায়ণগ�। 



�েমক িং টেবদিকারীর িাম, েপতার িাম ঁ বতডমাি  কািা 
 

২৪০৬৯ িাম: �মাঃ জেরম ি�ীি 
েপতার িাম  : �মা: ের�ীকর রহমাি 
�াম:  ব ড �রেির ইেককা া 
ঁয়াা ড িং- ২, াাকঘর: ইেক কা া মাাারা 
�পা� �কাা ি�র: ৮৫৬০, িপেজলা:  মঠবােিয়া  
�জলা: েপেরাজপর। 

২৪০৭০ িাম: �মাঃ শাহীি টলম 
েপতার িাম : �মাঃ কালা েময়া 
বারা: ১৯২, �াম: ব ড কািরা   
াাকঘর: �গােব�পর, �পা� �কাা ি�র: ২২৭০ 
িপেজলা: �গৗরীপর, �জলা: ময়মিেরংহ।  

২৪০৭১ িাম: �মাঃ ট�মাহ টল মামি 
েপতার িাম : �মাঃ �রজািল হক 
�াম: কােলকাপর (গালর �ল রংল�) 
�পৗর ঁয়াা ড ০৩, �পা: �দঁয়ািগ�-২০৩০  
িপেজলা:  �দঁয়ািগ�, �জলা: জামালপর।  

২৪০৭২ িাম: �রােহল রািা 
েপতার িাম: টলী টজগর 
�যে�: সিােয়ত কেরম 
বাংলােদশ ফরম ঁ �কাশিা অেফর �তজগাঁ 
ঢাকা-১২০৮।  
 

২৪০৭৩ িাম: কাজী রাংফল ংরলাম 
েপতার িাম : কাজী িেজর �হারি 
বারা: স/৪/১ অবকাশ, ছায়ােবেী ং�াি ড হািেজং 
ম� বারােবা, রবজ বাগ, �জলা: ঢাকা-১২১৪। 

২৪০৭৪ িাম: টেিায়ার �হারাংি 
েপতার িাম : �মাতােলব ঢালী 
বারা: ১০/ো, েদলেরাা, েিিং�া ি  
াাকঘর: রমিা, �পা� �কাা ি�র: ১০০০  
িপেজলা:  রমিা, �জলা: ঢাকা। 

২৪০৭৫ িাম: �মাঃ মাসদর রহমাি 
েপতার িাম : বত মাতববর 
�াম: �পািােদয়া বােলয়া, ংিেিয়ি: কাংচাংল  
াাকঘর: �পািােদয়া বাজার, �পা� �কাা ি�র: ৭৮৪০  
িপেজলা: িগরকা�া, �জলা:ফেরদপর। 

২৪০৭৬ িাম: রীমা রািী দার 
েপতার িাম : জীবি কৃ দার 
বারা: অে�িী �পা�ার বােি,  
তজমে�ি রিক, �াম: টিােলয়া (কালারা) 
াাকঘর: �গালকপর, �পা� �কাা ি�র:৮৩৫০  
িপেজলা: তজমে�ি, �জলা: �ভালা।  



�েমক িং টেবদিকারীর িাম, েপতার িাম ঁ বতডমাি  কািা 
 

২৪০৭৭ িাম: �মাঃ টব জাফর সমি 
েপতার িাম : �মাঃ �গালাম �মা�ফা  
�যে�: �শখ �রজািল কেরম (জংশি �মাি)  
বারা; ৫৪, পরাতি যেশার �রাা 
�াম: বয়রা, েজ.েপ.ঁ, �পা� �কাা ি�র: ৯০০০  
িপেজলা: খােলশপর, �জলা: খলিা। 

২৪০৭৮ িাম: �মাঃ িােরর িে�ি �মামা 
েপতার িাম : �মাঃ ংিসব টেল �মামা  
বারা: ৯ িং �গায়ালঘা  �লি (৪ তলা) 
�ধালাংখাল, াাকঘর: রদরঘা  
�পা� �কাা ি�র: ১১০০, িপেজলা: ঁয়ারী  
�জলা: ঢাকা। 

২৪০৭৯ িাম: �মাঃ জাহা�ীর টলম  
েপতার িাম : �মাঃ শেফি�ীি েব�ার 
বারা: ৫৯, �াম: কাতলী, াাকঘর: শতখালী 
�পা� �কাা ি�র: ৭৬২০, িপেজলা: শােলখা  
�জলা: মাগরা। 

২৪০৮০ িাম: বেি টেমি 
েপতার িাম : টলমগীর �হােরি 
�াম: ছয়ঘেরয়া (মালপািা) 
ঁয়াা ড িং- ৪িং শতখালী, াাকঘর: রীমাখালী 
�পা� �কাা ি�র: ৭৬২০, িপেজলা: শােলখা  
 �জলা: মাগরা। 

২৪০৮১ িাম: �মাছাঃ তােিয়া খাতি 
েপতার িাম: �মাঃ টব তােহর  
�াম: বােতয়া, াাকঘর: িেরিা 
�পা� �কাা ি�র: ৬৭৭০, িপেজলা: শাহজাদপর  
�জলা: েররাজগ�। 

২৪০৮২ িাম: �মাঃ �গাফফার টলী 
েপতার িাম : �মাঃ বাদশা েময়া 
�াম: �বেজািা দে�ি পািা  
াাকঘর: মাদলা, �পা� �কাা ি�র: ৫৮০০  
িপেজলা: শাজাহািপর, �জলা: বগিা। 

২৪০৮৩ িাম: �মাঃ মাহববর রহমাি 
েপতার িাম: �মাঃ রাংদর রহমাি 
�যে� : �মাঃ রাংদর রহমাি 
বারাঃ কাকলী- ৩য় তলা  
বাংলােদশ �ার েফ� �কা�ািী েলঃ  
�হা অেফর �কায়া ার েবরারার  
িপেজলা: �া�িবােিয়া-৩৪০০, �জলা: �া�িবােিয়া।  

২৪০৮৪ িাম: েব�েজৎ মেমক 
েপতার িাম : মত েিতাং মেমক 
�যে�: ৈচতভাশীষ কমার মেমক  
বারা: ৫৯০, �াম:পাংোলী (বাজােরর ি�র পােশ)  
াাকঘর: পাংখালী, �পা� �কাা ি�র: ৯৪৬০ 
িপেজলা: টশাশেি, �জলা: রাত�ীরা। 



�েমক িং টেবদিকারীর িাম, েপতার িাম ঁ বতডমাি  কািা 
 

২৪০৮৫ িাম: �মাঃ ংমারত �হারাংি 
েপতার িাম  : ট�ল মেজদ ফরাজী 
�যে�: �শখ টশরাফ �হােরি (হারি) 
টল �হারাংি �কাশিী 
 ৩৪/১ িে ড  ক হল �রাা 
 বাংলাবাজার, স�াপর, ঢাকা-১১০০। 

২৪০৮৬ িাম: িােরমা ট�ার টশা 
েপতার িাম : ৈরয়দ ট�ার টলী 
�যে�: শাহজালাল হাঁলাদার 
গািাচালক (পেরবহি শাখা) 
েব.সর.সম.সম.ংি, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। 

২৪০৮৭ িাম: �মাঃ িাজমল হক 
েপতার িাম : �মাঃ নর �হােরি েরকদার  
�যে� :  �মাঃ টঃ রব খাি,  
কযােশয়ার, েব াক, �তজগাঁ েশ/স, ঢাকা। 

 


