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�ঃনংঃ নাম,িপতার নাম ও �ায়ী �কানা �রাল নং ছিব

1

নাম:�মাঃ জাহা�ীর �হােসন 
িপতার নাম:�মাঃ জামাল �শখ 
�কানা:�াম- আরশনগর, ডাক- মা�রােঘানা, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা-
খুলনা। ,�মাবাইল:01300262315

06790(খুলনা
পিবস)

2

নাম:ইমরান �হােসন 
িপতার নাম:�গালাম রসুল 
�কানা:�াম- ভবানীপুর, থানা- �তরখাদা, �জলা-
খুলনা,�মাবাইল:01304794509

06791(খুলনা
পিবস)

3

নাম:রাজ ুসরকার 
িপতার নাম:�পন সরকার 
�কানা:�াম- রংপুর, ডাকঘর- রংপুর, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা -
খুলনা,�মাবাইল:01306627970

06792(খুলনা
পিবস)

4

নাম:রায়হান �হােসন 
িপতার নাম:আবলু �হােসন 
�কানা: �াম- ৩০০, �শর -এ-বাংলা �রাড, থানা-�সানাডা�া, উপেজলা-খুলনা
সদর-৯১০০ �জলা-খুলনা ,�মাবাইল:01308950580

06793(খুলনা
পিবস)

5

নাম:�মাঃ �তেয়বরু রহমান তুিহন 
িপতার নাম:�মাঃ ফা�ক �হােসন 
�কানা:�াম- দােমাদর, ডাকঘর- ফুলতলা, উপেজলা- ফুলতলা, �জলা-
খুলনা,�মাবাইল:01400767572

06794(খুলনা
পিবস)

http://hrms.brebpbs.net/index.php
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6

নাম:�সৗরভ �শখ 
িপতার নাম:�মা: ইমান আলী �শখ 
�কানা: �াম- �তিলগাতী (রাজাপুর), ডাকঘর-�েয়ট, উপেজলা-িদঘিলয়া,
�জলা-খুলনা ,�মাবাইল:01403722499

06795(খুলনা
পিবস)

7

নাম:শি� ম�ল 
িপতার নাম:�খাকন ম�ল 
�কানা:�াম- ধাই�াম, ডাক- আড়ংঘাটা, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা।
,�মাবাইল:01406636309

06796(খুলনা
পিবস)

8

নাম:রােসল খান 
িপতার নাম:মািজদ খান 
�কানা: �াম- কািত� ক�ল �স �রাড, ডাকঘর-মেহ�র পাশা, উপেজলা-
�দৗলতপুর, �জলা-খুলনা ,�মাবাইল:01611081195

06797(খুলনা
পিবস)

9

নাম:�শখ রােসল �হাসাইন 
িপতার নাম:�মাঃ খিলল �শখ 
�কানা:�াম- �শখবািড়, ডাক- মালিতয়া, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা।
,�মাবাইল:01634107252

06798(খুলনা
পিবস)

10

নাম:�মেহদী হাসান 
িপতার নাম:�মাঃ জািকর �হােসন গাজী 
�কানা:�াম- শাহপুর, ডাকঘর- শাহপুর, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা -
খুলনা,�মাবাইল:01641029708

06799(খুলনা
পিবস)

11

নাম:আব ুসাইদ গাজী 
িপতার নাম:আঃ লিতফ গাজী 
�কানা:�াম- মধু�াম, ডাক- শাহপুর, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা।
,�মাবাইল:01641030076

06800(খুলনা
পিবস)

12

নাম:ফা�ক �হােসন 
িপতার নাম:�মাফাে�ল �হােসন 
�কানা:�াম- কাটিনয়া, ডাকঘর- শিরষামটু, উপেজলা- কয়রা, �জলা-
খুলনা,�মাবাইল:01703246691

06801(খুলনা
পিবস)
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13

নাম:�মেহদী হাসান গাজী 
িপতার নাম:�মাঃ আতাউর রহমান গাজী 
�কানা:�াম- �চচুড়ী, ডাক- �চচুড়ী বাজার, থানা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা
,�মাবাইল:01710311179

06802(খুলনা
পিবস)

14

নাম:�মাঃ তাইফুর রহমান 
িপতার নাম:�মাঃ িসরাজ সরদার 
�কানা:�াম- দােমাদর, ডাকঘর- ফুলতলা, থানা- ফুলতলা, �জলা-
খুলনা,�মাবাইল:01716766060

06803(খুলনা
পিবস)

15

নাম:�মাঃ ওিহদ�ুামান বাব ু
িপতার নাম:মতৃ �মাঃ আিতয়ার রহমান 
�কানা:�াম- িপপরাইল, ডাকঘর- জািমরাহাট, উপেজলা- ফুলতলা, �জলা-
খুলনা,�মাবাইল:01719777576

06804(খুলনা
পিবস)

16

নাম:�মা: িরয়াজলু ইসলাম 
িপতার নাম:�মা: �রজাউল কিরম ল�র 
�কানা: �াম- ২৯ হাজী ইসমাইল িলংক �রাড, থানা-�সানাডা�া, �জলা-খুলনা
,�মাবাইল:01721349981

06805(খুলনা
পিবস)

17

নাম:�মাঃ হািববলু ইসলাম হািবব 
িপতার নাম:সাবান আিল খাঁ 
�কানা:�াম- কা�নপুর (কা�ড়পাড়া), ডাকঘর- মা�রােঘানা, উপেজলা-
ডুমিুরয়া, �জলা - খুলনা,�মাবাইল:01721985454

06806(খুলনা
পিবস)

18

নাম:সূয�� ম�ল 
িপতার নাম:িশবপদ ম�ল 
�কানা:�াম- �ঘানা, ডাক- �ঘানাডা�া, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা।
,�মাবাইল:01734542059

06807(খুলনা
পিবস)

19

নাম:কে�াল ম�ল 
িপতার নাম:অ�ন ম�ল 
�কানা:�াম- বাদরুগাছা, ডাক- রয়ারিসং, থানা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা
,�মাবাইল:01736480591

06808(খুলনা
পিবস)
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20

নাম: আল শাহািরয়া িলমন 
িপতার নাম:�শখ আকরাম �হােসন 
�কানা: �াম- িশেরামিন, ডাকঘর- খানজাহান আলী, উপেজলা- ফুলতলা,
�জলা- খুলনা ,�মাবাইল:01737540496

06809(খুলনা
পিবস)

21

নাম:�মাঃ আলাউ�ীন ইসলাম 
িপতার নাম:�মাঃ আয়ুব আলী গাজী 
�কানা: �াম- িবরাশী, ডাকঘর- আগড়ঘাটা, উপেজলা- পাইকগাছা, �জলা-
খুলনা ,�মাবাইল:01739966651

06810(খুলনা
পিবস)

22

নাম:শাওন রায় 
িপতার নাম:িনরাপদ রায় 
�কানা:�াম- ধািনবিুনয়া, ডাক- �ঘানাবা�া , উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা-
খুলনা। ,�মাবাইল:01740404300

06811(খুলনা
পিবস)

23

নাম:�মাঃ সালমান �হােসন 
িপতার নাম:�মাঃ কামাল গাজী 
�কানা:�াম- কাওয়ালী, ডাকঘর- চাঁদখালী, উপেজলা- পাইকগাছা, �জলা-
খুলনা,�মাবাইল:01745439554

06812(খুলনা
পিবস)

24

নাম:�মাঃ জািকর �হােসন 
িপতার নাম:মতৃ �গাপাল গাজী 
�কানা:�াম- ল�ীেখালা, ডাকঘর- ল�ীেখালা, উপেজলা- পাইকগাছা, �জলা-
খুলনা,�মাবাইল:01750187930

06813(খুলনা
পিবস)

25

নাম:�মাঃ �মানােয়ম �হােসন রাজ ু
িপতার নাম:�মাঃ শিফ�ল ইসলাম �মাড়ল 
�কানা:�াম- রাড়ুলী, ডাকঘর- রাড়ুলী, উপেজলা- পাইকগাছা, �জলা-
খুলনা,�মাবাইল:01752451048

06814(খুলনা
পিবস)

26

নাম:�মাঃ ইি�স গাজী 
িপতার নাম:�মাঃ শিফ�ল ইসলাম 
�কানা:�াম- গদাইপুর, ডাকঘর- গদাইপুর, উপেজলা- পাইকগাছা, �জলা-
খুলনা,�মাবাইল:01760246267

06815(খুলনা
পিবস)
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27

নাম:�মাঃ িসরাজলু ইসলাম 
িপতার নাম:�মাঃ �খারেশদ �গালদার 
�কানা:�াম- রাড়ুলী, ডাকঘর- রাড়ুলী, উপেজলা- পাইকগাছা, �জলা-
খুলনা,�মাবাইল:01762430598

06816(খুলনা
পিবস)

28

নাম:�মাঃ আলমগীর �হাসাইন 
িপতার নাম:�মাঃ আইয়ুব আলী গাজী 
�কানা:�াম- �চৗ�নী, ডাকঘর- সাতহািলয়া, উপেজলা- কয়রা, �জলা-
খুলনা,�মাবাইল:01762515884

06817(খুলনা
পিবস)

29

নাম:�দয় িক�ু�নীয়া 
িপতার নাম:রনিজত িক�ু�নীয়া 
�কানা:�াম- রংপুর, ডাকঘর- কালীবা�, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা -
খুলনা,�মাবাইল:01777637069

06818(খুলনা
পিবস)

30

নাম:�দয় �জা�ার 
িপতার নাম:তাপস �জা�ার 
�কানা:�াম- রংপুর, ডাক- শলয়ুা বাজার, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা
,�মাবাইল:01779935386

06819(খুলনা
পিবস)

31

নাম:িশিশর ম�ল 
িপতার নাম:সুেশন ম�ল 
�কানা:�াম- রংপুর ডাক- কালীবা�, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা।
,�মাবাইল:01780234849

06820(খুলনা
পিবস)

32

নাম:আ�ুল�াহ আল মামনু 
িপতার নাম:শিহদলু�াহ সানা 
�কানা:�াম- �জাড়িশং, ডাকঘর- �জাড়িশং, উপেজলা- কয়রা, �জলা-
খুলনা,�মাবাইল:01784639246

06821(খুলনা
পিবস)

33

নাম:অনতু ম�ল 
িপতার নাম:সুশীল ম�ল 
�কানা:�াম- বা�ইকা�, ডাক- বয়ারিসং, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা-
খুলনা। ,�মাবাইল:01790801067

06822(খুলনা
পিবস)
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34

নাম:িদপু গাইন 
িপতার নাম:সুশা� �মার গাইন 
�কানা:�াম- লতা, ডাক- আড়ংঘাটা, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা।
,�মাবাইল:01791523850

06823(খুলনা
পিবস)

35

নাম:�সকত রহমান িজসান 
িপতার নাম:সাগর �শখ 
�কানা: �াম- বারাকপুর, ডাকঘর-িজ.বারাকপুর, উপেজলা-িদঘিলয়া, �জলা-
খুলনা ,�মাবাইল:01795461424

06824(খুলনা
পিবস)

36

নাম:মাহফুজরু রহমান 
িপতার নাম:রিফ�ল সরদার 
�কানা:�াম- উঃ আিমরপুর, ডাকঘর- ব�লার চক, উপেজলা- পাইকগাছা,
�জলা- খুলনা,�মাবাইল:01795719085

06825(খুলনা
পিবস)

37

নাম:নাঈমরু রহমান 
িপতার নাম:আ�ুল জিলল 
�কানা:�াম- নরিনয়া, ডাক- চুকনগর, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা।
,�মাবাইল:01797675655

06826(খুলনা
পিবস)

38

নাম:�মা: আকাশ �শখ 
িপতার নাম:�মা: তির�ল ইসলাম 
�কানা: �াম- বামনডা�া, ডাকঘর-পাক� বারাসাত, উপেজলা-িদঘিলয়া, �জলা-
খুলনা ,�মাবাইল:01823502257

06827(খুলনা
পিবস)

39

নাম:তানযীল খান 
িপতার নাম:�মাঃ �সিলম �নওয়াজ খান 
�কানা:�াম- �গালনা, ডাক- সািজয়াড়া, থানা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা
,�মাবাইল:01849228002

06828(খুলনা
পিবস)

40

নাম:িব�িজত �বরাগী 
িপতার নাম:পিতরাম �বরাগী 
�কানা:�াম- িচ�ামারী, ডাক- বয়ারিসং, থানা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা
,�মাবাইল:01851442733

06829(খুলনা
পিবস)
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41

নাম:শিরফুল ইসলাম গাজী 
িপতার নাম:�মাঃ আশরাফ গাজী 
�কানা:�াম- কািলকাপুর, ডাকঘর- সাতহািলয়া, উপেজলা- কয়রা, �জলা-
খুলনা,�মাবাইল:01854958165

06830(খুলনা
পিবস)

42

নাম:রািকবলু হাসান খাঁ 
িপতার নাম:�মাঃ মিুজবার খাঁ 
�কানা: �াম- িশেরামিন, ডাকঘর- িশেরামিন (৯২০৪), থানা- খানজাহান
আলী, উপেজলা- ফুলতলা, �জলা- খুলনা ,�মাবাইল:01857930695

06831(খুলনা
পিবস)

43

নাম:তির�ল ইসলাম 
িপতার নাম:�মাঃ কওছার িব�াস 
�কানা:�াম- বা�াগাতী, ডাকঘর- জািমরাহাট, উপেজলা- ফুলতলা, �জলা-
খুলনা,�মাবাইল:01861386800

06832(খুলনা
পিবস)

44

নাম:িদগ� ম�ল 
িপতার নাম: দলুাল ম�ল 
�কানা:�াম- খামার বা�, ডাক- আড়ংঘাটা, থানা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা
,�মাবাইল:01872411353

06833(খুলনা
পিবস)

45

নাম:�শখ রায়হান 
িপতার নাম:�শখ আঃ হা�ান 
�কানা:�াম- �টুিদয়া, ডাকঘর- ডুমিুরয়া, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা -
খুলনা,�মাবাইল:01874726559

06834(খুলনা
পিবস)

46

নাম:�মাঃ িজহাদ িমেন 
িপতার নাম:�মাঃ জাকািরয়া িমেন 
�কানা:�াম- শাহপুর, ডাক- শাহপুর, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা।
,�মাবাইল:01874969012

06835(খুলনা
পিবস)

47

নাম:আল মামনু 
িপতার নাম:�মাঃ আজগার খাঁন 
�কানা:�াম- শাহপুর, ডাকঘর- শাহপুর, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা -
খুলনা,�মাবাইল:01874970431

06836(খুলনা
পিবস)



�ঃনংঃ নাম,িপতার নাম ও �ায়ী �কানা �রাল নং ছিব

48

নাম:ইমদাদলু হক মা�া 
িপতার নাম:�মা: �মারেশদ আলম 
�কানা: �াম- সরদারডা�া, ডাকঘর-আড়ংঘাটা, উপেজলা-িদঘিলয়া, �জলা-
খুলনা ,�মাবাইল:01903067770

06837(খুলনা
পিবস)

49

নাম:�মাঃ িব�াল �হােসন 
িপতার নাম:�মাঃ বজলরু রহমান �শখ 
�কানা:�াম- আরশনগর, ডাক- মা�রােঘানা, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা-
খুলনা। ,�মাবাইল:01903459766

06838(খুলনা
পিবস)

50

নাম:�মাঃ �সােহল �শখ 
িপতার নাম:�মাঃ ফজল ু�শখ 
�কানা:�াম- �শাভনা, ডাক- �শাভনা, থানা- ডুমিুরয়া, �জলা-
খুলনা।,�মাবাইল:01903776630

06839(খুলনা
পিবস)

51

নাম:মা�ফ হাসান 
িপতার নাম:আবলু কালাম আজাদ 
�কানা: �াম- �যাগীেপাল, ডাকঘর-িশেরামিন, উপেজলা-িদঘিলয়া, �জলা-
খুলনা ,�মাবাইল:01905747682

06840(খুলনা
পিবস)

52

নাম:�মাঃ আিনস িব�াস 
িপতার নাম:মিুজব িব�াস 
�কানা:�াম- আরািজ সািজয়াড়া, ডাক- সািজয়াড়া, থানা- ডুমিুরয়া, �জলা-
খুলনা ,�মাবাইল:01909140657

06841(খুলনা
পিবস)

53

নাম:�মাঃ আিরফ িব�াহ 
িপতার নাম:�মাঃ �রা�ম আলী �শখ 
�কানা:�ামঃ রায়পুর, �পা�ঃ সুরখালী, থানাঃ ব�য়াঘাটা, �জলাঃ
খুলনা,�মাবাইল:01909923661

06842(খুলনা
পিবস)

54

নাম:�বদ�ত ম�ল ওম 
িপতার নাম:িব�ব কাি� ম�ল 
�কানা: �াম- প�য়াবা�া, ডাকঘর- গাড়ােখালা, উপেজলা- ফুলতলা, �জলা-
খুলনা ,�মাবাইল:01911213859

06843(খুলনা
পিবস)
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55

নাম:�দয় বসু 
িপতার নাম:িনমাই চ� বসু 
�কানা: �াম- আজগড়া, ডাকঘর-আজগড়া, উপেজলা-�তরখাদা, �জলা-খুলনা
,�মাবাইল:01912804614

06844(খুলনা
পিবস)

56

নাম:�শখ �মাঃ িনয়াজীর ইসলাম 
িপতার নাম:এসেক এমিড ন�ুল ইসলাম 
�কানা: �াম- মধু�াম, ডাক- শাহপুর, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা।
,�মাবাইল:01913579802

06845(খুলনা
পিবস)

57

নাম:িমনা�ল সরদার 
িপতার নাম:নরূ �মাহা�দ সরদার 
�কানা:�াম- শাহপুর, ডাক- শাহপুর, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা।
,�মাবাইল:01914832522

06846(খুলনা
পিবস)

58

নাম:ফয়সাল হাসান 
িপতার নাম:�শখ হায়দার আলী 
�কানা:�ামঃ মহা�াদ নগর (হাজীবাড়ী �রাড), �পা�ঃ জলমা, থানাঃ লবন
চরা, �জলাঃ খুলনা,�মাবাইল:01916142366

06847(খুলনা
পিবস)

59

নাম:মাহববুরু রহমান 
িপতার নাম:মা�ফ �হােসন 
�কানা:�ামঃ িবরাট, �পা�ঃ িবরাট, থানাঃ ব�য়াঘাটা, �জলাঃ
খুলনা,�মাবাইল:01919888685

06848(খুলনা
পিবস)

60

নাম:রািজব �শখ 
িপতার নাম:�রজাউল �শখ 
�কানা:�ামঃ �হতালবিুনয়া, �পা�ঃ ব�য়াঘাটা, থানাঃ ব�য়াঘাটা, �জলাঃ
খুলনা,�মাবাইল:01920869485

06849(খুলনা
পিবস)

61

নাম:�মাঃ নাজমলু হাসান ফিকর 
িপতার নাম:রিফক ফিকর 
�কানা:�ামঃ �ঘানা, �পা�ঃ দােকাপ, থানাঃ দােকাপ, �জলাঃ
খুলনা,�মাবাইল:01922754138

06850(খুলনা
পিবস)
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62

নাম:ইমন �হােসন 
িপতার নাম:কাম�ল ইসলাম 
�কানা:�াম- যু�ীপাশা, ডাকঘর- রাজঘাট, উপেজলা- ফুলতলা, �জলা-
খুলনা,�মাবাইল:01925376008

06851(খুলনা
পিবস)

63

নাম:�মা: ইউসুফ �শখ 
িপতার নাম:�মা: মা�ান �শখ 
�কানা:�াম-জাবসুা, ডাকঘর- জাবসুা, উপেজলা-�পসা, �জলা-
খুলনা,�মাবাইল:01925589745

06852(খুলনা
পিবস)

64

নাম:অন�ব িম�ী 
িপতার নাম:কৃ� পদ িম�ী 
�কানা:�াম- িশবনগর, ডাকঘর- িশবনগর, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা -
খুলনা,�মাবাইল:01927023905

06853(খুলনা
পিবস)

65

নাম:িজ�রু রহমান 
িপতার নাম:কাম��ামান �শখ 
�কানা: �াম-িতলক, ডাকঘর-িতলক, উপেজলা-�পসা, �জলা-খুলনা
,�মাবাইল:01929198141

06854(খুলনা
পিবস)

66

নাম:�মাঃ মঈনলু ইসলাম 
িপতার নাম:�মাঃ �রজয়ান �মা��া 
�কানা:�াম- কােটংগা, ডাক- কােটংগা বাজার , উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা-
খুলনা। ,�মাবাইল:01929667583

06855(খুলনা
পিবস)

67

নাম:সাি�র �হাসাইন 
িপতার নাম:�মাঃ ছাকাম আলী গাজী 
�কানা: �াম- মালিতয়া, ডাক- চুকনগর , থানা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা
,�মাবাইল:01931408809

06856(খুলনা
পিবস)

68

নাম:�মাঃ িশমলু খান 
িপতার নাম:�মাঃ শাহাব�ুীন খাঁন 
�কানা:�াম- �শাভনা, ডাক- �শাভনা, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা।
,�মাবাইল:01933020602

06857(খুলনা
পিবস)
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69

নাম:�মাঃ কািরমলু ইসলাম আকাশ 
িপতার নাম:মিজদলু গাজী 
�কানা:�াম- শাহপুর, ডাকঘর- শাহপুর, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা -
খুলনা,�মাবাইল:01938136988

06858(খুলনা
পিবস)

70

নাম:িরপন ম�ল 
িপতার নাম:কৃ�পদ ম�ল 
�কানা:�ামঃ পি�ম �খজিুরয়া, �পা�ঃ বানীশা�া, থানাঃ দােকাপ, �জলাঃ
খুলনা,�মাবাইল:01939530637

06859(খুলনা
পিবস)

71

নাম:�মাঃ এনামলু �শখ 
িপতার নাম:�মাঃ িপর আলী �শখ 
�কানা:�াম- �রা�মপুর, ডাকঘর- চুকনগর, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা -
খুলনা,�মাবাইল:01941152878

06860(খুলনা
পিবস)

72

নাম:দজু� য় সরকার 
িপতার নাম:�ব সরকার 
�কানা:�াম- বা�া, ডাক- �ঘানাবা�া, থানা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা
,�মাবাইল:01941238226

06861(খুলনা
পিবস)

73

নাম:�মাঃ ই�ািহম �মাড়ল 
িপতার নাম:�মাঃ িনজাম �মাড়ল 
�কানা:�াম- সাহস, ডাকঘর- রাজাপুর, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা -
খুলনা,�মাবাইল:01942052223

06862(খুলনা
পিবস)

74

নাম:�দয় িশকদার 
িপতার নাম:�গৗর িশকদার 
�কানা: �াম-�ডাবা, ডাকঘর-�ডাবা, উপেজলা-�পসা, �জলা-খুলনা
,�মাবাইল:01944775619

06863(খুলনা
পিবস)

75

নাম:আ�ুর রহমান �শখ 
িপতার নাম:�মা: আেনায়ার �হােসন 
�কানা: �াম-দজু� নীমহল, ডাকঘর-দজু� নীমহল, উপেজলা-�পসা, �জলা-খুলনা
,�মাবাইল:01947522895

06864(খুলনা
পিবস)
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76

নাম:�মাঃ �দয় খ�কার 
িপতার নাম:জািহদ খ�কার 
�কানা:�াম- িগলাতলা, ডাকঘর- জাহানাবাদ ক�া�:, উপেজলা- ফুলতলা,
�জলা- খুলনা,�মাবাইল:01954154190

06865(খুলনা
পিবস)

77

নাম:�মাঃ সােদক 
িপতার নাম:আ�ুর রহমান �শখ 
�কানা:�াম- মিশয়ালী, ডাকঘর- খানজাহান আলী, উপেজলা- ফুলতলা,
�জলা- খুলনা,�মাবাইল:01954420033

06866(খুলনা
পিবস)

78

নাম:�দয় দাস 
িপতার নাম:রেমশ দাস 
�কানা: �াম-�ডাবা, ডাকঘর-�ডাবা, উপেজলা-�পসা, �জলা-খুলনা
,�মাবাইল:01955861888

06867(খুলনা
পিবস)

79

নাম:সুবণ� িব�াস 
িপতার নাম:সুনীল িব�াস 
�কানা:�াম- রংপুর, ডাকঘর- রংপুর, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা -
খুলনা,�মাবাইল:01959815435

06868(খুলনা
পিবস)

80

নাম:মঈন উ�ীন িম�ী 
িপতার নাম:মতৃ �মাজা�ফার �হােসন 
�কানা:�াম- উঃ আিমরপুর, ডাকঘর- ব�লার চক, উপেজলা- পাইকগাছা,
�জলা- খুলনা,�মাবাইল:01970034682

06869(খুলনা
পিবস)

81

নাম:�মা: রমজান �শখ 
িপতার নাম:�মা: হািববরু রহমান �শখ 
�কানা: �াম-৬/৩ চাঁনমারী �মেহর সড়ক, �পসা ��া� �রাড চাঁনমারী,
ডাকঘর-িশপইয়াড� -৯২০১, খুলনা সদর, খুলনা ,�মাবাইল:01970454670

06870(খুলনা
পিবস)

82

নাম:িরয়ািজবলু আলম 
িপতার নাম:কাম�ল গাজী 
�কানা:�াম- গাজীপাড়া, ডাকঘর- উ�র �বদকাশী-৯২৯০, উপেজলা- কয়রা,
�জলা- খুলনা,�মাবাইল:01972209132

06871(খুলনা
পিবস)
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83

নাম:সািদ�র রহমান 
িপতার নাম:�মা: আলআিমন �মা��া 
�কানা: �াম- আজগড়া, ডাকঘর-আজগড়া, উপেজলা-�তরখাদা, �জলা-খুলনা
,�মাবাইল:01975942095

06872(খুলনা
পিবস)

84

নাম:�মা: আলাউি�ন হালদার 
িপতার নাম:�মা: ন�ুল ইসলাম হাওলাদার 
�কানা: �াম-আমদাবাদ, ডাকঘর-িতলক, উপেজলা-�পসা, �জলা-খুলনা
,�মাবাইল:01979110509

06873(খুলনা
পিবস)

85

নাম:�মাঃ মাসুদরু রহমান 
িপতার নাম:�মাঃ মিজবরু রহমান �মাল�া 
�কানা:�াম- চা�ি�য়া, ডাক- বরািতয়া, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা।
,�মাবাইল:01983138521

06874(খুলনা
পিবস)

86

নাম:ত�য় ঘরামী 
িপতার নাম:�মাহনলাল ঘরামী 
�কানা:�াম- মেহ�রীপুর, ডাকঘর- মেহ�রীপুর, উপেজলা- কয়রা, �জলা-
খুলনা,�মাবাইল:01985319768

06875(খুলনা
পিবস)

87

নাম:রায়হান মি�ক 
িপতার নাম:নজ�ল ইসলাম মি�ক 
�কানা:�াম- আরাজী ডুমিুরয়া, ডাক- ডুমিুরয়া, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা-
খুলনা। ,�মাবাইল:01985560041

06876(খুলনা
পিবস)

88

নাম:�মাঃ মিুশ�দ দফাদার 
িপতার নাম:�মাঃ আিজজ দফাদার 
�কানা: �াম- �শাভনা, ডাকঘর- �শাভনা, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা - খুলনা
,�মাবাইল:01986674753

06877(খুলনা
পিবস)

89

নাম:সুেশাভন ম�ল 
িপতার নাম:সুশা� ম�ল 
�কানা:�াম- আিমরপুর, ডাকঘর- বাইনবািড়য়া, উপেজলা- পাইকগাছা,
�জলা- খুলনা,�মাবাইল:01989135061

06878(খুলনা
পিবস)
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90

নাম:�মাঃ শাহিরয়ার পারেভজ অিনক 
িপতার নাম:�মাঃ িসরাজলু ইসলাম 
�কানা:�াম- শাহপুর, ডাকঘর- শাহপুর, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা -
খুলনা,�মাবাইল:01991704900

06879(খুলনা
পিবস)

91

নাম:ঋি�ক �মার বর 
িপতার নাম:িব�িজৎ বর 
�কানা: �াম- আজগড়া, ডাকঘর-আজগড়া, উপেজলা-�তরখাদা, �জলা-খুলনা
,�মাবাইল:01992514731

06880(খুলনা
পিবস)

92

নাম:�মাঃ ইসমাইল খান 
িপতার নাম:আব ুব�ার খান 
�কানা:�াম- খলশী, ডাক- সািজয়াড়া, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা।
,�মাবাইল:01993501167

06881(খুলনা
পিবস)

93

নাম:�মা: রাি� �হােসন 
িপতার নাম:�মা: লােয়ক মধৃা 
�কানা: �াম- ইসলাম কিমশনার �মাড়, থানা-�সানাডা�া, �জলা-খুলনা
,�মাবাইল:01994872737

06882(খুলনা
পিবস)

94

নাম:িব�ব 
িপতার নাম:নািসর উ�ীন গাজী 
�কানা:�াম- �ঘাষড়া, ডাক- মা�রােঘানা, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা।
,�মাবাইল:01995578597

06883(খুলনা
পিবস)

95

নাম:শিরফুল ইসলাম গাজী 
িপতার নাম:ওদতু গাজী 
�কানা:�াম- �টুিদয়া, ডাক- �টুিদয়া, থানা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা
,�মাবাইল:01995630594

06884(খুলনা
পিবস)

96

নাম:�শখ �তৗিহদ�ুামান 
িপতার নাম:�শখ �মাশারফ �হােসন 
�কানা:�াম- �শালগািতয়া, ডাক- �দাঘরা, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা-
খুলনা। ,�মাবাইল:01995786310

06885(খুলনা
পিবস)
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97

নাম:�সােহল �মাল�া 
িপতার নাম:আেনায়ার �মাল�া 
�কানা:�াম- শাহপুর , ডাক- শাহপুর , উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা।
,�মাবাইল:01995868697

06886(খুলনা
পিবস)

98

নাম:ইয়ািছন ফিকর 
িপতার নাম:�মাঃ �রজাউল ফিকর 
�কানা:�াম- শাহপুর , ডাক- শাহপুর , উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা- খুলনা।
,�মাবাইল:01995868900

06887(খুলনা
পিবস)

99

নাম:কাজল িব�াস 
িপতার নাম:িবকাশ িব�াস 
�কানা:�াম- রংপুর, ডাকঘর- রংপুর, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা -
খুলনা,�মাবাইল:01996160252

06888(খুলনা
পিবস)

100

নাম:সব�সাচী ম�ল 
িপতার নাম:সুেখন ম�ল 
�কানা:�ামঃ হাটবা�, �পা�ঃ ব�য়াঘাটা, থানাঃ ব�য়াঘাটা, �জলাঃ
খুলনা,�মাবাইল:01998232686

06889(খুলনা
পিবস)

101

নাম:ইয়ািছন সুিফয়ান 
িপতার নাম:�মাঃ ইলতুতিমশ গাজী 
�কানা:�াম- রঘুনাথপুর, ডাক- আর- �কামরাইল, থানা- ডুমিুরয়া, �জলা-
খুলনা ,�মাবাইল:01998578352

06890(খুলনা
পিবস)

102

নাম:মািহম �মাড়ল 
িপতার নাম:�মাঃ মিন�ল ইসলাম �মাড়ল 
�কানা:�াম- শাহপুর, ডাকঘর- শাহপুর, উপেজলা- ডুমিুরয়া, �জলা -
খুলনা,�মাবাইল:01999790853

06891(খুলনা
পিবস)
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