
প ী u য়ন eকােডমী, ব ড়া  
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‘B’- টাiপ াট বরাে র াথিমক তািলকা (রং র িবভাগ) 
 

ঃ  
নং সং া েবর 

ঃ নং 
েকাড  
নং নাম o িপতা/ ামীর নাম ায়ী কানা বতমান কানা েপশা েমাবাiল নং টাকা াি র তািরখ 

িবেদেশ বসবাসকারী (2ম পযায়) 

1.  2 515 515 eস eম মিশuর রহমান 
তঃ সাম ি ন আহেমদ 

oয়াড নং- 22, েরাড # 27, ঈদগ  
আবািসক eলাকা, সদর, িদনাজ র 

oয়াড নং- 22, েরাড # 27, ঈদগ  
আবািসক eলাকা, সদর, িদনাজ র েসৗিদ বাসী 1282৯85৯438 13/12/28 

েমাট= 12 জন 
সদর uপেজলা (2ম পযায়) 

2.  2 88 35৯ 
েমাঃ ামান 
তঃ আ র রিহম 

বাসা# ৯7/4, েরাড# 12, 
েসনপাড়া, সদর, রং র 

বাসা# ৯7/4, েরাড# 2, েসনপাড়া, 
সদর, রং র 

িনয়র aিফসার 12821722188 38/22/27 

3.  3 26 31 
েমাঃ মন র েহােসন 
েমাঃ আিমর েহােসন 

ামঃ িনu আদশপাড়া, ডাকঃ 
আলমনগর, সদর, রং র 

ামঃ িনu আদশপাড়া, ডাকঃ 
আলমনগর, সদর, রং র 

ভাষক (গিণত), িমিলিনয়াম ার 
ল e  কেলজ, ক া ঃ রং র 128৯9-738677 37/23/27 

4.  4 55 225 
দীপা রানী রায় 
ামী- িনরা ন চ  রায় 

25/3, েজিব েসন েরাড, মািহগ , 
রং র 

সহকারী a াপক,
কাuিনয়া মিহলা িডি  কেলজ, 
কাuিনয়া, রং র 

সহকারী a াপক,
কাuিনয়া মিহলা িডি  কেলজ, 
কাuিনয়া, রং র 

12839-163999 38/23/27 

5.  4 77 2৯3 e েক eম শাহীন 
তঃ আলাuি ন িময়া 

রাধাবললভ, 2৯ নং- oয়াড, সদর, 
রং র 

রাধাবললভ, 2৯ নং- oয়াড, সদর, 
রং র 

মা ার oয়াের  aিফসার (aবঃ), 
বাংলােদশ িবমান বািহনী 12821166137 38/23/27 

6.  6 49 ৯5 ভা  েসন 
ীেজ  নাথ েসন আমা , ক ল, সদর, রং র আমা , ক ল, সদর, রং র ব াপক o িসিনয়র aিফসার, 

বালী াংক িলঃ, রং র 12825-643761 3৯/23/27 

েমাট= 16 জন 
সদর uপেজলা (3য় পযায়) 

7.  2 571 571 েমাঃ হািব র রহমান 
েমাঃ আ ল বারী 

বাড়ী নং- 479/2, েরাড নং- 19, 
গেণশ র, রং র 

ধান সহকারী, কারমাiেকল কেলজ, 
রং র 

ধান সহকারী, কারমাiেকল 
কেলজ, রং র 

12827754986 29/12/29 

8.  3 572 572 েমাঃ মেয়ন uি ন েচৗ রী 
নজ ল iসলাম ামলী েলন, ধাপ, রং র ামলী েলন, ধাপ, রং র বসা, রং র 12873৯66622 29/12/29 

9.  4 575 575 তািনয়া জাহান িমলা 
েমাঃ ফরহান খান 

বাসা নং- 26, েরাড নং- 16, ধাপ 
বনানী, রং র 

সহকারী িশ ক, ব খেলয়া সরকারী 
াথিমক িব ালয়, গংগাচড়া, রং র 

সহকারী িশ ক, ব খেলয়া 
সরকারী াথিমক িব ালয়, 
গংগাচড়া, রং র 

128337884৯2 29/12/29 

10.  5 585 585 হাসান আল ফা ক 
তঃ মাহ ল হক 

বাড়ী নং- 627, পাড়া, সদর, 
রং র 

বাড়ী নং- 627, পাড়া, সদর, 
রং র বসা 12823৯78618 29/12/29 

11.  6 586 586 েমাছাঃ নাসিরন লতানা 
েমাঃ আঃ কাi ম ম ল 

ধমদাস (েচয়ার ান পাড়া), oয়াড 
নং- 43, িস  কেপাঃ, রং র ধাপ, েজল েরাড, রং র িহনী 12826883387 29/12/29 



ঃ  
নং সং া েবর 

ঃ নং 
েকাড  
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12.  7 587 587 েমাঃ মিন ামান শাহ 
েমাঃ আঃ ছােলক শাহ 

েক াব  (চoড়াপাড়া), িসo 
বাজার, রং র 

েক াব  (চoড়াপাড়া), িসo বাজার, 
রং র বসা 12822894492 29/12/29 

েমাট= 17 জন  
ি েযা া পিরবার (3য় পযায়) 

13.  2 557 557 কাজী আকমল আলী (বীর তীক) 
কাজী আকামত আলী ধাপ র নাথ র, সদর, রং র সাতগাড়া িম ীপাড়া, বাসা নং- 8৯, 

েরাড নং- 4, সদর, রং র মা ার oয়াের  aিফসার (aবঃ) 1282866৯673 25/12/29 

14.  3 564 564 শরাত জাহান 
েমাঃ আ ল মা ান 

িশ ীমারী, হািতবা া, 
লালমিনরহাট 

িশ ক, িষ িশ ণ iনি uট, 
িষ স সারণ aিধদ র, তাজহাট, 
রং র 

িশ ক, িষ িশ ণ 
iনি uট, িষ স সারণ 
aিধদ র, তাজহাট, রং র 

12834313228 25/12/29 

েমাট= 13 জন  
 

রং র েজলা (2ম পযায়) 

15.  2 42 7৯ 
েমাঃ শাম ল iসলাম 
েমাঃ বাদশা আলম 

ামঃ জয়েদব, ডাকঃ গজঘ া, 
uপেজলাঃ গংগাচড়া, রং র 

aিফসার,  ামীন াংক, েজানাল 
aিফস, রং র 

aিফসার, ামীন াংক, েজানাল 
aিফস, রং র 12824-838461 25/23/27 

16.  3 228 52 
সািবনা iয়াসিমন 
েমাঃ েমাফাক ল হাসান 

বাসা-371, িমতা েরাড, বদরগ , 
রং র িম ীপাড়া, সয়দ র, িনলফামারী সহকারী িশ ক 12৯22621465 26/23/27 

17.  4 223 33 
e  eম মা ন কবীর 
তঃ আ ল হািকম ধান 

সাহা র, েপাঃ জাহা ীরাবাদ, 
পীরগ , রং র 

সহঃ িনয়র iি িনয়ার, ঢাকা পললী 
িব ৎ সিমিত-5, ঢাকা। 

সহঃ িনয়র iি িনয়ার, ঢাকা 
প ী িব ৎ সিমিত-5, ঢাকা। 12৯4813৯৯91 2৯/23/27 

18.  5 253 38৯ েমাঃ েমা ািয়ন িবললাহ 
েমাঃ েরজাuর রহমান 

ামঃ েখাচবাগবাড়, েপাঃ রহমত র 
মা াসা, বদরগ , রং র 

ামঃ েটলাপাড়া, লতা, রচপগ , 
নারায়নগ  

aিফঃ সহকারী, িডম া  াংক 
িলঃ, শাহজাদ র, িসরাজগ  

12923283928 33/23/27 

19.  6 235 241 
েমাঃ রিবuল iসলাম 
েমাঃ শিরফ uি ন 

াম o েপাঃ েমাংলা ,পীরগাছা, 
রং র 

াম o েপাঃ েমাংলা , পীরগাছা, 
রং র 

সহঃ া  ােনজার, আশা, 
রং র 128817415৯7 37/23/27 

20.  7 86 351 নাজ ন নাহার 
ামী- েমাঃ আরশা ল iসলাম 

ামঃ িকশামত েশর র, েপাঃ 
েবতগাড়ী, গংগাচড়া, রং র 

ামঃ িকশামত েশর র, েপাঃ 
েবতগাড়ী, গংগাচড়া, রং র u মান সহকারী (aবঃ) 12885458632 

128858৯9786 38/23/27 

21.  8 7৯ 337 েমাঃ ের আলম িসি কী 
তঃ হাজী েমাঃ মিহর uি ন 

াম o ডাকঃ মিহ র, গংগাচড়া, 
রং র 

াম o ডাকঃ মিহ র, গংগাচড়া, 
রং র 

পিরদশক (সমবায় aিধদ র), 
রাধাব ব, রং র 128233823৯1 39/23/27 

22.  9 35 67 
েমাঃ হািব র রহমান 
তঃ রিফ ল iসলাম 

াম- পাiজান (হাজীপাড়া) ডাকঃ 
আলম িবিদতর, গংগাচড়া, রং র 

াম- পাiজান (হাজীপাড়া) ডাকঃ 
আলম িবিদতর, গংগাচড়া, রং র 

uপ-সহকারী uি দ সংর ণ 
aিফসার, uপেজলা িষ aিফস, 
গংগাচড়া, রং র 

12844366৯৯7 3৯/23/27 

23.  ৯ 3৯ 75 
েমাঃ রিফ ল iসলাম িব ল 
েমাঃ আ ল হািমদ 

ামঃ িড়িব া, ডাকঃ েকালেকা , 
uপেজলাঃ গংগাচড়া, রং র 

uপসহকারী িষ কমকতা, 
uপেজলা িষ aিফস, গংগাচড়া, রং র  

uপ-সহকারী িষ কমকতা,
uপেজলা িষ aিফস, 
গংগাচড়া, রং র  

12872-64264৯ 3৯/23/27 

24.  21 79 328 েমাঃ বী 
আিনছার রহমান 

ামঃ o ডাকঃ মিহ র, গংগাচড়া,  
রং র 

ামঃ o ডাকঃ মিহ র, গংগাচড়া,  
রং র aিফস iন-চাজ (aবঃ)/ বসা 1285৯881845 3৯/23/27 
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25.  22 513 513 েমাছাঃ ন রা েবগম 
ামী- েমাঃ িলয়াকত আলী মিনরাম, গংগাচড়া, রং র সহকারী িশি কা, মিনরাম সরকারী াথিমক 

িব ালয়, গংগাচড়া, রং র 
সহকারী িশি কা, মিনরাম সরকারী 
াথিমক িব ালয়, গংগাচড়া, রং র 1283৯562753 3৯/23/27 

26.  23 24৯ 363 েমাঃ মাহ বী সরকার 
েমাঃ আিজজার রহমান ামঃ ঘিনরাম র, তারাগ , রং র 266/e u র ামলী, 

েশেরবাংলানগর, ঢাকা 
সহঃ ব াপক ( শাঃ), প লার 
ফামাঃ িলঃ, ধানমি , ঢাকা 129283৯4738 3৯/23/27 

েমাট= 23 জন 
রং র েজলা (3য় পযায়) 

27.  2 325 372 
েমাছাঃ লিতফা খানম 
েমাঃ তির ল iসলাম aন রাম, পীরগাছা, রং র আরেক েরাড, iসলামবাগ, সদর, 

রং র 
সহকারী িশ ক, াiটন ল 
e  কেলজ, রং র 

1282৯317234 
128297621৯7 15/12/29 

28.  3 2৯3 32৯ েমাঃ হািব র রহমান 
েমাঃ শাহজাহান আলী 

ামঃ েচৗ রীপাড়া, থানাঃ বদরগ , 
েজলাঃ রং র  

ামঃ রবাটসনগ , েপাঃ আলমনগর, 
থানাঃ েকাতয়ালী, রং র 

নােয়ক (বাংলােদশ িলশ), েহড 
েকায়াটার, ঢাকা 12835921426 25/12/29 

29.  4 567 567 েমাঃ আ  তােহর 
তঃ আ ল মিতন তা কদার 

আিবেররপাড়া, েরর হাট, 
িমঠা র, রং র 

সা িফেকট েপশকার, uপেজলা িম 
aিফস, বদরগ , রং র 

সা িফেকট েপশকার, uপেজলা 
িম aিফস, বদরগ , রং র 

128879386৯1 26/12/29 

30.  5 527 527 েমাঃ আ া ল হক 
তঃ েমাবারক েহােসন 

রিহমা র, ব নাথ র, তারাগ , 
রং র 

বাসা # 53, েরাড # 12, ক া নেম  
েরাড, ধাপ, রং র 

ডাকশন ােনজার, ি ম সীড 
েকাং িলঃ, তারাগ , রং র 12823736178 27/12/29 

31.  6 556 556 েমাছাঃ শামীমা আ ার 
েমাঃ িমজা র রহমান 

দােমাদর র, শােনরহাট, পীরগ , 
রং র। 

ােনাট পরী ক, বাংলােদশ াংক, 
রং র শাখা, রং র।  

ােনাট পরী ক, বাংলােদশ 
াংক, রং র শাখা, রং র।  

1282৯357৯19 27/12/29 

32.  7 574 574 েমাছাঃ পরশ মিন 
েমাঃ আ াহ আল মা ন 

পি ম বড়িবল, পা িরয়া শিরফ, 
গংগাচড়া, রং র 

সহকারী িশি কা, িদন শাiিনং ারস 
ল e  কেলজ, রং র 

সহকারী িশি কা, িদন শাiিনং 
ারস ল e  কেলজ, রং র 

12828612623 29/12/29 

33.  8 583 583 েমাঃ লতান আেরিফন 
েমাঃ আ  বকর িছি ক িনজপাড়া, কাuিনয়া, রং র িনজপাড়া, কাuিনয়া, রং র ভাষক, নীড়বাক িডি  কেলজ, 

কাuিনয়া, রং র 
1282951৯65৯ 29/12/29 

েমাট= 18 জন 

রং র িবভাগ (2ম পযায়) 

34.  2 384 388 েমাঃ oয়ািলuর রহমান 
ত আ র রহমান 

ামঃ েছাট গা র, লসীঘাট, 
সদর, গাiবা া 

শাহনাজ লজ, খানকা শরীফ, 
গাiবা া। 

uপেজলা uি দ সংর ণ aিফসার, 
সাঘাটা, গাiবা া 12825৯36৯91 41/22/27 

35.  3 511 511 েমাঃ েমাবাে ল iসলাম 
েমাঃ ন র আলী সরকার 

াম+েপা - ধরনী বাড়ী, uিল র, 
িড় াম। 

কািলতলা হাট, ি েস  াব সংল , 
সদর, ব ড়া 

ি ি পাল aিফসার, eি ম 
াংক িলঃ, ব ড়া 1282৯513375 25/23/27 

36.  4 362 282 
েমাঃ েমাকাররম েহােসন 
তঃ আ ল কিরম সরকার 

কািশরাম, েপাঃ কিরম র, 
কালীগ , লালমিনরহাট 

কািশরাম, েপাঃ কিরম র, কালীগ , 
লালমিনরহাট 

সাব-e ািসসেট  কিমuিন  
েমিডেকল aিফসার, লালমিনরহাট 128272৯5994 26/23/27 

37.  5 435 383 
কািনজ ফােতমা (িবথী) 
েমাঃ রiচ uি ন 

ামঃ u র গরত মদাতী, েপাঃ 
েভাটমাির, কািলগ , লালমিনরহাট 

uপেজলা াফ েকায়াটার, 
রাণীশংৈকল, ঠা রগo 

িহনী 12839596213 33/23/27 

38.  6 41৯ 37৯ 
িপ  সাহা 
েগা ল চ  সাহা 

ামঃ u র বি শ হাজারী, 
চাপারহাট, কালীগ , লালমিনরহাট 

23৯, বড় মগবাজার, াট: িড-7, 
রমনা, ঢাকা-2328 

বসা (িমিডয়া o ত  ি ) 12823271118 39/23/27 
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39.  7 326 38 a ল চ  শমা 
লল মার শমা 

চলবলা, েসানারহাট, কালীগ , 
লালমিনরহাট 

aিফস সহঃ কাম-কি uটার aপাঃ,
uপেজলা মা িমক িশ া aিফস, 
সদর, রং র 

aিফস সহঃ কাম-কি uটার 
aপাঃ, uপেজলা মা িমক িশ া 
aিফস, সদর, রং র 

12825785448 3৯/23/27 

40.  8 346 ৯7 
েমাছাঃ সাজ ন নাহার 
ামী- িশ ামান আহে দ 

ামঃ কািশরাম, uপেজলাঃ 
কালীগ , েজলাঃ লালমিনরহাট 

ামঃ কািশরাম, uপেজলাঃ কালীগ , 
েজলাঃ লালমিনরহাট 

সহকারী িশি কা, মদন র বরাতী সরকারী 
াঃ িব ালয় কালীগ , লালমিনরহাট 12825-634৯5৯ 3৯/23/27 

41.  9 359 272 
েমাছাঃ শাহনাজ পারভীন 
ামী- েমাঃ মিহuি ন েশখ 

ামঃ uঃ বলিদয়া, েপাঃ বলিদয়া, 
রচ ামারী, িড় াম 

আ িলক িষ গেবষণা েক , বাির, 
িড়রহাট, সদর, রং র 

সহকারী িশ ক, াথিমক o 
গণিশ া, িড়রহাট, রং র 12879959233 3৯/23/27 

42.  ৯ 378 352 েমাঃ শিহ ল iসলাম 
েমাঃ আজগর আলী 

িহজলী দীঘল, হাi া, uিল র, 
িড় াম 

পাoয়ার হাuজ েকা-aিডেনটর, রং র পললী 
িব ৎ সিমিত-3, রং র। 

পাoয়ার হাuজ েকা-aিডেনটর, রং র 
পললী িব ৎ সিমিত-3, রং র। 128273৯9814 3৯/23/27 

43.  21 426 4৯6 
েমাঃ রিফ ল iসলাম 
তঃ েসােলমান আলী 

রহমান র, ধবনসতী, পাট াম, 
লালমিনরহাট 

রহমান র, ধবনসতী, পাট াম, 
লালমিনরহাট বসা 12831445346 3৯/23/27 

44.  22 47৯ 468 
তাজuি ন আহেমদ ( িষিবদ) 
আলহা  েমাঃ েতাজাে ল 
েহােসন ম ল 

াম- ধর ী, েপাঃ দাuদ র-6392, 
নবাবগ , িদনাজ র 

েমৗ , বাসা নং-61/2, 21 িড়রহাট 
েরাড, হাজীপাড়া, সদর, রং র 

েজানাল ােনজার, eেপ  
aগািনক েফাম i াঃ িলঃ, 
রং র 

12823772559 3৯/23/27 

45.  23 481 367 
হােজরা খা ন 
ামী-েমাঃ সা া র রহমান 

ামঃ সদর র, েপাঃ রাম িবহাট, 
থানাঃ েকাতয়ালী, িদনাজ র 263/2, াপাড়া, সদর, রং র সাধারন বসায়ী 12827183375 13/12/28 

46.  24 514 514 েমাসাঃ আেরফা খা ন 
eম,িজ,eম সােরায়ার েহােসন 

যে , েয়ল, েঘাষপাড়া, সদর, 
ঠা রগ । 

ধানিশিড় (3য় তলা), িস া- 2, 
আবািসক eলাকা ক , uপশহর, 
িনিশ ারা, ব ড়া 

িহনী 12823253417 13/12/28 

েমাট=  24 জন 
রং র িবভাগ (3য় পযায়) 

47.  2 76 327 েমাঃ আির ল iসলাম 
েগালবাহার েহােসন 

াম- ব শবাড়ী, েপাঃ+থানা- 
সয়দ র, নীলফামারী। 

াম- ব শবাড়ী, েপাঃ+থানা- 
সয়দ র, নীলফামারী। 

ভাষক ( ােনজেম ), সয়দ র 
সরকারী কেলজ, নীলফামারী 12828626213 14/12/29 

48.  3 563 563 েমাঃ আল iমরান 
েমাঃ আফতাব uি ন 

রাম  িমশন েরাড, সদর, 
লালমিনরহাট-6611 

রাম  িমশন েরাড, সদর, 
লালমিনরহাট-6611 বসা 12873৯99747 19/12/29 

49.  4 565 565 ফােতমা জ েজাহরা 
েমাঃ আশরা ল আলম 

কমলাবাড়ী, মড়ীরহাট, 
আিদতমারী, লালমিনরহাট 

ক নং- eiচ, েরাড নং- 15, বাড়ী 
নং- 17, েসকশন- 12 ( দারাঘাট), 
িমর র- 12, ঢাকা 

িহনী 128431762৯5 25/12/29 

50.  5 455 256 
িদলীপ মার রায় 
হের  নাথ রায় 

ামঃ আংগারপাড়া, েপাঃ 
বাংলাবাজার, uপেজলাঃ খানসামা, 
েজলাঃ িদনাজ র 

িষ স সারণ aিধদ র 
খামারবািড়, িদনাজ র 

u মান সহকারী-কাম িহসাবর ক, 
িষ স সারণ aিধদ র খামার 
বািড়, িদনাজ র 

12851-984688 25/12/29 

51.  6 578 578 েমাছাঃ সােজদা েবগম 
েমাঃ নািজ ল iসলাম 

দি ণ দল াম, দল াম, কািলগ , 
লালমিনরহাট 

সহকারী িশ ক, দল াম হাi সংল  সরকারী 
াথঃ িব ালয়, কািলগ , লালমিনরহাট 

সহকারী িশ ক, দল াম হাi সংল  
সরকারী াথঃ িব ালয়, কািলগ , 
লালমিনরহাট 

12849286412 25/12/29 
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52.  7 566 566 েমাঃ রমজান আলী 
েমাঃ বাহার uি ন 

আবালপাড়া, কাজলদীিঘ 
কািলয়াগ , েবাদা, প গড় 

aিফস সহঃ কাম কি ঃ া িরক, 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রং র 

aিফস সহঃ কাম কি ঃ 
া িরক, িবভাগীয় কিমশনােরর 

কাযালয়, রং র 
12824৯৯2338 26/12/29 

53.  8 549 549 েমাঃ eকলাস েহােসন সরকার 
েমাঃ সাখাoয়াত েহােসন সরকার uদয় সাগর, পলাশবাড়ী, গাiবা া uদয় সাগর, পলাশবাড়ী, গাiবা া uপেজলা িষ aিফসার, 

েঘাড়াঘাট, িদনাজ র 
1284424৯387 26/12/29 

54.  9 568 568 েসিলনা আ ার 
েমাঃ হারচন aর রিশদ কািনয়ালখাতা, সদর, নীলফামারী নািসং i া র, রং র নািসং 

কেলজ, রং র 
নািসং i া র, রং র নািসং 
কেলজ, রং র 

12821৯83265 26/12/29 

55.  ৯ 579 579 েমাঃ সাi ল iসলাম 
েমাঃ iয়া ব আলী 

টামারা, বালাটারী, সদর, 
লালমিনরহাট 

বা ালী র িনজপাড়া, সয়দ র, 
নীলফামারী 

িশ ক, াক িশ া কম চী, 
রং র 

128257373৯4 26/12/29 

56.  21 57৯ 57৯ েমাঃ গিমর uি ন 
তঃ েপায়াত মা দ 

ড়াটারী, নথেব ল েরাড, 
েখা সাপটানা, সদর, লালমিনরহাট 

ড়াটারী, নথেব ল েরাড, 
েখা সাপটানা, সদর, লালমিনরহাট aবসর া  12823792941 26/12/29 

57.  22 581 581 eেকeম সাখাoয়াত আলম 
oয়ািজu াহ িময়া 

নবীনগর, বাটরা, পাট াম, 
লালমিনরহাট 

ফামািস , eম আi েস ার, িলশ 
লাi , লালমিনরহাট 

ফামািস , eম আi েস ার, 
িলশ লাi , লালমিনরহাট 

1282৯319133 26/12/29 

58.  23 582 582 েমাছাঃ আছমা েবগম 
েমাঃ েসেক ার আলী িবে র, খিললগ , সদর, িড় াম সহঃ ক ািশয়ার, রং র প ী িব ৎ 

সিমিত-3, পাগলাপীর, রং র 
সহঃ ক ািশয়ার, রং র প ী িব ৎ 
সিমিত-3, পাগলাপীর, রং র 12827532957 26/12/29 

59.  24 569 569 েমাঃ eলাহান কিবর 
েমাঃ মিজ ল iসলাম 

েখাদরপাড়া, খাতা, দল াম, 
কািলগ , লালমিনরহাট 

সহকারী িশ ক, েখাদরপাড়া সরকারী 
াথিমক িব ালয়, খাতা, দল াম, 
কািলগ , লালমিনরহাট 

সহকারী িশ ক, েখাদরপাড়া 
সরকারী াথিমক িব ালয়, খাতা, 
দল াম, কািলগ , লালমিনরহাট 

12827956531 27/12/29 

60.  25 555 555 েমাছাঃ শািকলা আ ার 
েমাঃ িলটন আ ার 

জীবন র, মাহীগ , েগািব গ , 
গাiবা া। 

জীবন র, মাহীগ , েগািব গ , 
গাiবা া। 

সহকারী িশি কা, শালমারা 
সরঃ াঃ িবঃ, েগািব গ , 
গাiবা া 

12825৯53996 27/12/29 

61.  26 434 21 
েমাছাঃ মাহ জা েবগম মা নী 
ামী- শামীম হাসান েমাহাঃ মাহা ব 
েমােশদ 

াম- দঃ ঘােগায়া, েপাঃ 
পারবাজার, থানা+েজলাঃ 
গাiবা া 

aিফসাস কেলানী, সয়দ র, 
নীলফামারী িহনী 12874144663 28/12/29 

62.  16 56৯ 56৯ েমাছাঃ আকিলমা েবগম 
আ ফ ম সাi ল iসলাম 

দি ণ সরত মদাতী, মদাতী, 
কািলগ , লালমিনরহাট 

দি ণ সরত মদাতী, মদাতী, 
কািলগ , লালমিনরহাট 

সহকারী িশ ক, ে ািতধর জািমলবাড়ী 
সরঃ াঃ িবঃ, কািলগ , লালমিনরহাট 12842৯756৯6 29/12/29 

63.  28 573 573 েমাঃ আ ল কালাম আজাদ 
তঃ আ ল স 

াহিব, ষভা ার, কািলগ , 
লালমিনরহাট 

ভাষক (রা িব ান)
আিদতমারী কেলজ, আিদতমারী, 
লালমিনরহাট 

ভাষক (রা িব ান)
আিদতমারী কেলজ, আিদতমারী, 
লালমিনরহাট 

12832874666 29/12/29 

64.  29 577 577 আতিকয়া শরা 
িপতা- েমাঃ ব ল আলম 

u র ঘেন াম (েকরানীপাড়া), 
ষভা ার, কািলগ , লালমিনরহাট 

u র ঘেন াম (েকরানীপাড়া), 
ষভা ার, কািলগ , লালমিনরহাট 

ছা ী  (েশষ বষ), াiম 
েমিডেকল কেলজ, রং র 

12829894466 29/12/29 

65.  2৯ 584 584 eস. eম েমানােয়ম েহােসন 
েমাঃ কাম ল iসলাম 

েদoয়ােনর খামার, রচ ামারী, 
িড় াম 66/e, মানতলা, রং র বসা 128557312৯৯ 29/12/29 

েমাট=  2৯ জন  
 



ঃ  
নং সং া েবর 

ঃ নং 
েকাড  
নং নাম o িপতা/ ামীর নাম ায়ী কানা বতমান কানা েপশা েমাবাiল নং টাকা াি র তািরখ 

সম  বাংলােদশ (2ম পযায়) 

66.  2 489 223 
েমাঃ মা র রিশদ 
েমাঃ মহিসন আলী ম ল 

াম+েপাঃ ধলাহার, সদর, 
জয় রহাট 

বাসা নং- 96/3, েরাড নং-2, ধাপ, 
েজল েরাড, সদর, রং র 

িষ o পিরেবশ সম য়কারী 
আরিডআরeরস বাংলােদশ, রং র 12865-73921৯ 39/23/27 

েমাট= 12 জন 
সম  বাংলােদশ (3য় পযায়) 

67.  2 49৯ 254 
আেমনা পারভীন 
ামী-ড. েমাহাঃ হারচন aর 
রিশদ 

ামঃ দি ন রাঘব র (িমশন 
হাuেজর েপছেন), পাবনা 

েরেহনা িভলা, (গণ ত ভবেনর 
সামেন), রাধাব ভ, রং র 

সহকারী পিরচালক 
েজলা কমসং ান o জনশি  aিফস, রং র 12822-26৯417 14/12/29 

68.  3 562 562 ডাঃ েদশ বমা 
াধীন চ  বমা ন ন ভাঢ া, েকরানীগ , ঢাকা েরিজ ার (েমিডিসন), রং র 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, রং র 
েরিজ ার (েমিডিসন), রং র 
েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, রং র 128৯8৯23744 19/12/29 

69.  4 4৯1 255 
িনিখল চ  িব াস 
গ য় িবেনাদ িবহারী িব াস 

ামঃ গা খালী, েপাঃ মা রাহাট 
uপেজলাঃ মিনরাম র, েজলাঃ যেশার 

িডei, িদনাজ র েজলা িশ ণ কমকতা িডei, 
িদনাজ র 12৯49-937966 25/12/29 

েমাট= 14 জন 
 

 
‘A’- টাiপ াট বরাে র aিতির  টাকা জমাকারীেদর তািলকা 

 

ঃ সং া েবর 
ঃ নং 

েকাড 
নং নাম o িপতা/ ামীর নাম ায়ী কানা বতমান কানা েপশা েমাবাiল নং টাকা জমার তািরখ 

রং র িবভাগ 

70. 2 416 339 
শাহানাজ মমতাজ িবথী 
ামী-েমাঃ িরজভী েরজoয়া ল 

iসলাম 

বাসা-9, েরাড-3, থানাপাড়া, 
লালমিনরহাট 

ট-314, িব আেমনা েলক িভu, 
দি ণ বা া, লশান-2, ঢাকা  

েহড কিমuিনেকশন e  ােট ক, কেয়রী 
বাংলােদশ, াট- 5/িস,  িব আেমনা েলক 
িভu, ট-314, দি ণ বা া, লশান-2, 
ঢাকা 

128251831৯2 12/12/28 

71. 3 534 563 েমাঃ আরশাদ েহােসন 
েমাঃ iি স আলী শা  দি ণ রামনগর, সদর, িদনাজ র ধাপ, সােকট হাuজ েলন, সদর, 

রং র। 
েটকিনক াল ােনজার, েকয়ার 
বাংলােদশ, রং র 12826311494 13/12/28 

েমাট= 13 জন 

সম  বাংলােদশ 

72. 2 558 65 
e েক eম মিতয়ার রহমান 
তঃ েমাহা দ আলী েশখ 

ামঃ রাদ র, ডাক+ uপেজলাঃ 
আদমিদঘী, ব ড়া 

বাসা- 377, েরাড-6/2, লােটাল, 
সদর, রং র 

িসিনয়র ি পাল aিফসার, 
েসানালী াংক িলঃ, রং র 12827373487 38/22/27 

73. 3 53 264 
িফয়া নাজনীন 
িপং- েমাঃ মিতuর রহমান 

বাড়ী নং-e-4, আiিডeস 
েচয়ার ান পাক, 3/5/3, দি ণ 
ক ান র, ঢাকা। 

বাড়ী নং-e-4, আiিডeস 
েচয়ার ান পাক, 3/5/3, দি ণ 
ক ান র, ঢাকা। 

িসিনয়র িশ ক, িল াব. 
হাi ল, ধানমি , ঢাকা 12669176299 19/23/27 

74. 4 595 595 
েমাঃ আ ললা -আল-ফা ক 
মর ম e,িব,eম, কিছম uি ন 

াট নং- িব4, e াবকন সােলহা িনবাস, 
িরয়াজ কাজী েলন, া র, ব ড়া। 

aিতির  িলশ পােরর বাসভন, 
সািকট হাuস সংল , রং র aিতির  িলশ পার, রং র 12825343737 25/23/27 



ঃ সং া েবর 
ঃ নং 

েকাড 
নং নাম o িপতা/ ামীর নাম ায়ী কানা বতমান কানা েপশা েমাবাiল নং টাকা জমার তািরখ 

75. 5 54৯ 268 
েমাছাঃ রােবয়া খা ন 
ামী- েমাঃ জাহা ীর েহােসন 

ামঃ মানৈকড়, েপাঃ জগ াথ র, 
থানাঃ িশবগ , েজলাঃ ব ড়া 

িহসাব সহকারী, িলশ লাi  ল 
e  কেলজ, রং র 

িহসাব সহকারী, িলশ লাi  
ল e  কেলজ, রং র 

12825347714 26/23/27 

76. 6 561 235 
হা দ েতৗিহদ iমাম 
তঃ নoেশদ আলী 

ামঃ জামাল র, েপাঃ প া 
আবািসক, েবায়ািলয়া, রাজশাহী 

ধান সহকারী
ের  িডআiিজ aিফস, রং র 

ধান সহকারী 
ের  িডআiিজ aিফস, রং র 12827৯22273 39/23/27 

77. 7 59৯ 59৯ a ন চ  কী নীয়া 
aিবনাশ চ  কী নীয়া গদাধর ডা ী, নগর, ফিরদ র বাড়ী # 316, সাতগাড়া িমি পাড়া, 

সদর, রং র 
 ঋণ সম য়কারী, 

আরিডআরeস, রং র 1284143917৯ 3৯/23/27 

78. 8 598 598 
েমাঃ কিবর uি ন 
তঃ iu র রহমান 

রাধাকা র, িশবগ , চ পাi 
নবাবগ । 

u তন িশ ক, আরিডআরeস, 
বাংলােদশ, রাধাবললভ, রং র 

u তন 
িশ ক,◌ারিডআরeস, 
বাংলােদশ, রাধাব ভ, রং র 

12829728651 3৯/23/27 

79. 9 599 599 
েমাঃ আফজাল েহােসন 
েমাঃ েসানা িময়া 

িনি র, কাজীপাড়া, কাহা , 
ব ড়া 

44/2, েরাড নং- 12, েজল েরাড 
ধাপ েমিডেকল েমাড়, সদর, রং র 

aিতঃ uপ-পিরচালক, িডei, 
নীলফামারী 12828211726 3৯/23/27 

েমাট= 19 জন 
‘B’- টাiপ ােটর টাকা জমার াথিমক তািলকা 

সদর uপেজলা (4য় পযায়) 

80.  2 3 3 নািফসা মালী 
িপতা- নােছর ধান 

েহাি  নং- 26৯, মহােদব র-13, 
আলমনগর-65৯3, সদর, রং র। 

েহাি  নং- 26৯, মহােদব র-13, 
আলমনগর-65৯3, সদর, রং র। িহনী 1285292147৯ 21/17/3132 

81.  3 6 6 েমাঃ জাহা ীর আলম 
তঃ কাংগাল u ীন u র ীপাড়া, রং র সদর, রং র। u র ীপাড়া, রং র সদর, রং র। িহসাব র ক, রং র প ী িব ৎ 

সিমিত-3, পাগলাপীর, রং র। 12843৯৯25৯6 24/17/3132 

82.  4 23 23 কমেলশ রায় পলাশ 
হীের  নাথ রায় 

াম- রােজ র রায়পাড়া, ডাকঘর-
েকরানীরহাট, uপেজলা- রং র সদর, 
েজলা- রং র। 

াম- রােজ র রায়পাড়া, ডাকঘর- 
েকরানীরহাট, uপেজলা- রং র সদর, 
েজলা- রং র। 

ঔষধ বসায়ী 12981611513 34/17/3132 

  েমাট= 14 জন  
ি েযা া পিরবার (4য় পযায়) 

83.  2 8 8 েমাছাঃ হািববা েবগম 
ামী- eস, eম, শoকত আলম 

াম- েছাট মিহষ িড, েজাড়সয়রা 
হাট, রাজারহাট, িড় াম। 

াম- েছাট মিহষ িড, েজাড়সয়রা 
হাট, রাজারহাট, িড় াম। 

সহকারী  িশ ক
েছাট মিহষ িড সরকারী থিমক 
িব ালয়, রাজারহাট, িড় াম। 

128৯7273628 26/17/3132 

84.  3 28 28 েমাঃ আ াহ আল মা ন 
েমাঃ আ স সােদক 

াম+েপা - কািকনা, কালীগ , 
লালমিনরহাট। 

াম+েপা - কািকনা, কালীগ , 
লালমিনরহাট। সাধারণ বসা 128৯41651৯৯ 26/18/3132 

েমাট= 13 জন  
রং র েজলা (4য় পযায়) 

85.  2 2 2 েমাঃ মােজ ল হক 
েমাঃ iি স আলী 

াম- পাiকান (দািড়য়াপাড়া), 
ডাকঘর- আলম িবিদতর, গংগাচড়া, 
রং র। 

uপ-সহকারী েকৗশলী, বাংলােদশ 
েটিলিভশন রং র েক , রং র। 

uপ-সহকারী েকৗশলী, 
বাংলােদশ েটিলিভশন রং র 
েক , রং র। 

12829৯2151৯ 21/17/3132 



ঃ সং া েবর 
ঃ নং 

েকাড 
নং নাম o িপতা/ ামীর নাম ায়ী কানা বতমান কানা েপশা েমাবাiল নং টাকা জমার তািরখ 

86.  3 5 5 েমাঃ মিফ ল iসলাম 
েমাঃ iি স আলী 

াম- পাiকান (দািড়য়াপাড়া), 
ডাকঘর- আলম িবিদতর, গংগাচড়া, 
রং র। 

েপ  aিফসার  (ে ষেণ) 
বাংলােদশ েকা গাড , িবিসিজeস, 
মৎ  ব র, চ াম। 

েপ  aিফসার  (ে ষেণ) 
বাংলােদশ েকা গাড , 
িবিসিজeস, মৎ  ব র, চ াম। 

12852312118 24/17/3132 

87.  4 ৯ ৯ েমাঃ শামীম িময়া 
েমাঃ আ ল েমা াফ 

াম- পি ম বড় িবল, েপা - পা িড়য়া 
শরীফ, গংগাচড়া, রং র। 

11৯৯/14, েজল েরাড, ভিগ, থানা- 
েকাতয়ালী, েজলা- রং র। সাধারণ বসায়ী 12856747697 26/17/3132 

88.  5 22 22 মাহ বা iয়াছিমন িম  
ামী- েমাঃ নাি স-uল েবারহান 

পঃ বড়িবল, পা িরয়া শরীফ, 
গংগাচড়া, রং র। 

পঃ বড়িবল, পা িরয়া শরীফ, 
গংগাচড়া, রং র। 

সহকারী িশ ক, ব শীগ  
সরকারী াথিমক িব ালয় 12882248484 33/17/3132 

89.  6 27 27 মীর আসা া  
মীর ল iসলাম 

াম + ডাকঘর- মিহ র, গংগাচড়া, 
রং র। 

aিফস সহকারী কাম কি uটার 
aপােরটর, ঢাকা েড াল কেলজ 
হাসপাতাল, িমর র-25, ঢাকা। 

aিফস সহকারী কাম 
কি uটার aপােরটর, ঢাকা 
েড াল কেলজ হাসপাতাল, 
িমর র-25, ঢাকা। 

12984473873 25/18/3132 

েমাট= 16 জন  
রং র িবভাগ (4য় পযায়) 

90.  2 4 4 েমাঃ িসফাত েফরেদৗস েচৗ রী 
েমাঃ আলতাফ েহােসন েচৗ রী 

িড়য়া, বর না, পীরগ , 
ঠা রগo। 

সহকারী েজনােরল ােনজার (সঃ 
েসবা), রং র প ী িব ৎ সিমিত-2 
শ বাড়ী, রং র। 

সহকারী েজনােরল ােনজার (সঃ 
েসবা), রং র পললী িব ৎ সিমিত-2 

শ বাড়ী, রং র। 
12862377517 24/17/3132 

91.  3 7 7 সােজ  েমাঃ শাহী র আলম খান 
তঃ শহী র আলম খান 

াম- ব িস না, ডাকঘর- িস না, 
uপেজলা- হাতীবা া, েজলা- 
লালমিনরহাট। 

সােজ , বাংলােদশ েসনাবািহনী, 
2iিব, রং র েসনািনবাস, রং র। 

সােজ , বাংলােদশ 
েসনাবািহনী, 2iিব, রং র 
েসনািনবাস, রং র। 

12828446৯৯৯ 24/17/3132 

92.  4 9 9 েমাহা দ িমজা র রহমান 
আনছার আলী 

িসেনমা হল েরাড, বািনয়াপাড়া, 
প গড় সদর, প গড়। 

49, আফসার মি ল, কাoলার 
েগায়ালবাড়ী েমাড়, দি ণ খান, 
ঢাকা। 

িসিনয়র পার ভাiজার, eল, 
eফ, লিজি ক (বাংলােদশ) 
িলঃ, ঢাকা। 

1281৯৯৯97৯5 26/17/3132 

93.  5 21 21 ছাi ল iসলাম 
তঃ জিছম uি ন 

াম + ডাকঘর- েসানাহার, েদবীগ , 
প গড়। 

েরাড # 2/2, বাসা # 26, ধাপ েজল 
েরাড, রং র। ঔষেধর  বসা, রং র 12828636228 26/17/3132 

94.  6 24 24 েমাঃ আ র রিহম 
েমাঃ হিববর রহমান 

াম- লতাবর, ডাকঘর- চাপার হাট, 
uপেজলা- কালীগ , েজলা- 
লালমিনর হাট 

ধাপ iি িনয়ার পাড়া, সদর, রং র। 
সহকারী িশ ক, চর েভাটমারী 
সরঃ াঃ িব ালয়, কালীগ , 
লালমিনর হাট। 

12833569923 39/17/3132 

95.  7 25 25 িমজা রািফয়া খানম 
ামী- িসফাত েফরেদৗস েচৗ রী 

িরয়া, বর না, পীরগ , 
ঠা রগo। 

িরয়া, বর না, পীরগ , 
ঠা রগo। িহনী 12519273949 39/17/3132 

96.  8 26 26 েমাঃ র বী iসলাম 
রিফ ল iসলাম 

াম- uঃ শরত মদাতী, ডাকঘর-
েভাটমারী, থানা- কালীগ , েজলা- 
লালমিনরহাট। 

কা ম  aিফস, পাহাড় র, 
িদনাজ র। 

সহকারী রাজ  কমকতা, 
কা মস e াiজ o ভ াট 
কিমশনােরট, রং র। 

1282৯471248 41/17/3132 

েমাট= 18 জন  
 

 


