
িমক নং
আেবদনকারীর নাম, 
িপতা ও মাতার নাম

িনজ জলা জ  তািরখ

িডএ - ০০1

েয়ল রানা,  িপতাঃ ত 
সিহদ িময়া 
মাতাঃ মাছাঃ সােহরা  
বগম

া ণবািড়য়া ১৫/১০/১৯৮৮

িডএ - ০০২
মাঃ শখসািদ          

িপতা- মাঃ হযরত আলী, 
মাতাঃ ত আেলয়া বগম

িসরাজগ ১০/১২/১৯৯৫

িডএ - ০০৩
মাঃ ফির ল ইসলাম, 

িপতাঃ মাঃ শমেসর 
আলী, মাতাঃ তারা বা

নােটার ২৭/০৫/১৯৮৫

িডএ - ০০৪

রাজীব কর,  িপতাঃ 
অেশাক কর  
মাতাঃ দীি  কর  

চ াম ২৫/১০/১৯৮৯

িডএ - ০০৫
মাঃ র আলম রা , 

িপতাঃ আ ল বাশার, 
মাতাঃ রামানা আ ার

নায়াখালী ০৩/০৩/১৯৯৫

িডএ - ০০৬

মাঃ ওমর আলী, িপতাঃ 
মাঃ মবেজল হােসন, 

মাতাঃ মাছাঃ জিরনা 
বগম

িসরাজগ ০৩/০৪/১৯৯১

িডএ - ০০৭
মাঃ র উি ন, িপতাঃ 
মাঃ মফজল আহে দ, 

মাতাঃ আেনায়ারা বগম
িম া ০৫/০৭/১৯৮৮

িডএ - ০০৮
মাঃ রািক লল ইসলাম, 

িপতাঃ মাহা ল হক, 
মাতাঃ রািজয়া বগম

িম া ১২/০৯/১৯৯৩

িডএ - ০০৯

মাঃ এ.এস.এম. 
সােদক, িপতাঃ মাঃ 
আ  ব র িসি ক, 
মাতাঃ রিজয়া খা ন

লালমিনরহাট ০৪/০৩/১৯৯১

www.cca.gov.bd
পিরিশ -ঘ

পেদর নাম: ডাটা এি /কে াল অপােরটর
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িডএ - ০১০
আ  বকর, িপতাঃ 
আিজজার রহমান, 
মাতাঃ ল িল বগম

লালমিনরহাট ০২/০৪/১৯৮৬

িডএ - ০১১

মাঃ আিন র রহমান, 
িপতাঃ মাঃ ম আলী, 
মাতাঃ মাছাঃ আন না 
বগম

লালমিনরহাট ১৮/০৬/১৯৮৮

িডএ - ০১২

মাঃ মাহ ল হক, 
িপতাঃ আনসার আলী, 
মাতাঃ মাছাঃ মাহ জা 
বগম

লালমিনরহাট ৩০/১০/১৯৮৮

িডএ - ০১৩

মাঃ আ ল বাশার, 
িপতাঃ মাঃ জাব 
আলী, মাতাঃ মাছাঃ 
বাহা ন নছা

লালমিনরহাট ০১/০৫/১৯৯০

িডএ - ০১৪

এস এম মাহা ব ইসলাম, 
িপতাঃ এস এম আ ল 
হািমদ , মাতাঃ সাহানারা 
বগম

পাবনা ০১/১০/১৯৮৩

িডএ - ০১৫

মা: রায়হান কিবর, 
িপতাঃ মাঃ আ ল 
কােশম , মাতাঃ মাছাঃ 
রােকয়া বগম

িদনাজ র ০৪/০৬/১৯৯৫

িডএ - ০১৬

মা:কাম ামান, 
িপতাঃ মাঃ আ ল 
মিতন, মাতাঃ কানচন 
বগম

নওগ ০৩/০৩/১৯৯৩

িডএ - ০১৭
িব ল হােসন, িপতাঃ 
মাঃ দিলল উি ন , 

মাতাঃ আেবজাহান বগম
নড়াইল ২৫/১১/১৯৮৯

িডএ - ০১৮
এনা ল হক, িপতাঃ 
মিজবর রহমান, মাতাঃ 
আেনায়ারা

িড় াম ০/১/০১/১৯৯১

িডএ - ০১৯
আ র রহমান, িপতাঃ 
সেক ার আলী, মাতাঃ 
শফালী

নওগ ০১/০৩/১৯৯৩

িডএ - ০২০
সােহল কিবর, িপতাঃ 

সাই ল ইসলাম, মাতাঃ 
মিরয়ম খা ন

যেশার ২১/০৮/১৯৮৯
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িডএ - ০২১

মা: িমজা র 
রহমান,িপতাঃ মাঃ 
হায়দার আলী, মাতাঃ 
মাছাঃ িমনারা বগম

িড় াম ১৫/০৫/১৯৮৮

িডএ - ০২২

মা: েবল ইসলাম, 
িপতাঃ মাছাঃ জােয়র 
আলী, মাতাঃ মাছাঃ 
এেজদা বগম

নওগ ০৭/০৫/১৯৯১

িডএ - ০২৩
সািমউল ইসলাম, িপতাঃ 
আ স সা ার, মাতাঃ 
মাছাঃ রােবয়া বগম

গাইবা া ১৫/১১/১৯৮৬

িডএ - ০২৪
র মাহা দ, িপতাঃ 
মাঃ মাশাররফ হােসন, 

মাতাঃ রােবয়া খা ন
যেশার ১৫/০৫/১৯৮৭

িডএ - ০২৫

দওয়ান মা: মা ন 
িময়া, িপতাঃ দওয়ান 
মাঃ আ র রিশদ 

মাতাঃ মাছাঃ া 
বগম

গাইবা া ০১/০৫/১৯৯১

িডএ - ০২৬
সা ন কিবর, িপতাঃ 
মাঃ আ র রব, মাতা; 
হাসেন আরা বগম

নায়াখালী ৩০/০৮/১৯৮৮

িডএ - ০২৭
মা: উমর ফা ক, িপতাঃ 

মাইন উি ন, মাতাঃ 
ফােতমা বগম

শর র ০৫/০৭/১৯৮৬

িডএ - ০২৮
মিফ ল ইসলাম, িপতাঃ 
আ স সালাম, মাতাঃ 
মেমনা বগম

রং র ৩০/১০/১৯৮৮

িডএ - ০২৯
জাকািরয়া ইসলাম, 
িপতাঃ লিতফ আক , 
মাতাঃ মেহরা বগম

গাইবা া ০২/০২/১৯৯১

িডএ - ০৩০

মা: আ ল মােলক, 
িপতাঃ মা: আলতাব 
হােসন, মাতাঃ মাছাঃ 

মেনায়ারা বগম

গাইবা া ২৮/০৬/১৯৯০

িডএ - ০৩১

এ, এস, এম আ র 
রহমান, িপতাঃ মাঃ 
িলয়াকত আলী, মাতাঃ 
রওশন আরা বগম

লনা ০৮/০৬/১৯৮৫
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িডএ - ০৩২

মা: আই ব আলী, 
িপতাঃ মাঃ হযরত 
আলী, মাতাঃ আেয়শা 
বগম

রং র ০১/০৭/১৯৮৭

িডএ - ০৩৩

মা: রিক ল হাসান 
িপতাঃ মাঃ শির ল 
ইসলাম,মাতাঃ মাছাঃ 
িম বগম

নােটার ১৮/১০/.১৯৮৮

িডএ - ০৩৪

শািহ াহ হাসান িপতাঃ 
ত আ ল কিরম

মাতাঃ মাছাঃ হািসনা 
বগম 

িড় াম ০২/০২/১৯৯৩

িডএ - ০৩৫

মা: খায় ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ মন র 
আহে দ  
মাতাঃ মাছাঃ জেবদা 
বগম 

নােটার ২৬/০২/১৯৯৪

িডএ - ০৩৬

মা: রােসল রানা িপতাঃ 
মাঃ আ  তােলব   

মাতাঃ সািহদা বগম 
যেশার ২০/০২/১৯৯৩

িডএ - ০৩৭

সজীব হােসন, িপতাঃ 
মাঃ িরয়াজ  উ ীন    

মাতাঃ বলীয়ারা বগম 
নওগ ০৮/০২/১৯৯০

িডএ - ০৩৮

মা: আ ল ওয়া দ 
িপতা: গালাম মা াফা 
সরকার , মাতাঃ রােবয়া 
সরকার

িসরাজগ ০১/০১/১৯৮৬

িডএ - ০৩৯
মা ফ রানা, িপতাঃ 
মাহা দ মা ফা, 

মাতাঃ রােকয়া বগম
ল ী র ৩০/১০/১৯৯১

িডএ - ০৪০

মাহ র রহমান, িপতাঃ 
আ  মাঃ শহী র 
রহমান, মাতাঃ খােলদা 
বা

নীলফামারী ২৩/১১/১৯৯২

িডএ - ০৪১
তাহিমনা তা কদার, 
িপতাঃ আ  তােহর, 
মাতাঃ ন নাহার

িসেলট ২২/০৮/১৯৮৭
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িডএ - ০৪২

আেনায়ার হােসন, 
িপতাঃ মাঃ আিম ল 
ইসলাম, মাতাঃ মাছাঃ 
আিমরন নছা

য়াডা া ০৫/০২/১৯৮৭

িডএ - ০৪৩
ভ আহমেদ, িপতাঃ 

মাঃ হযরত আলী, 
মাতাঃ সােজদা বগম

নােটার ২২/০৪/১৯৮৮

িডএ - ০৪৪

মা: আ াহ আল 
মা ন, িপতাঃ মাঃ 
মক ল হােসন, মাতাঃ 
জািহদা বগম

নীলফামারী ১০/০১/১৯৮৭

িডএ - ০৪৫

মা: আ াহ আল 
মা ন, িপতাঃ নােয়ব 
আলী, মাতাঃ মাছাঃ 
মােজদা খা ন

পাবনা ১০/০১/১৯৮৭

িডএ - ০৪৬
আিরফ হােসন, িপতাঃ 
গালাম মােশদ, মাতাঃ 

আেবদা খানম
চ দ র ০১/০৩/১৯৮৭

িডএ - ০৪৭

মা: রািক ল 
হাসান,িপতাঃ মাঃ আ  
বকর িসি ক, মাতাঃ 
মাছাঃ হািসনা বগম

িদনাজ র ১৫/১০/১৯৮৮

িডএ - ০৪৮

মা: কিবর হােসন, 
িপতাঃ মাঃ গালাম 
মা ফা, মাতাঃ হািলমা 

ইসলাম

রাজবাড়ী ১০/০৯/১৯৯১

িডএ - ০৪৯

মা: রিবউল ইসলাম, 
িপতাঃ মাঃ কিফল 
উি ন, মাতাঃ আকিলমা 
বগম

িড় াম ২৫/১২/১৯৮৮

িডএ - ০৫০
আ  রায়হান, িপতাঃ 
গালাম মােশদ, মাতাঃ 

আেবদা খানম
নওগ ১৭/০৯/১৯৮৮

িডএ - ০৫১
সাই ল ইসলাম, িপতাঃ 
জিহ ল ইসলাম, মাতাঃ 
ফােতমা বগম

চ দ র ০১/০১/১৯৮৮

িডএ - ০৫২
রিবউল ইসলাম, িপতাঃ 
গালাম মা ফা, মাতাঃ 

হািলমা ইসলাম
রাজবাড়ী ০৪/০৪/১৯৮৮

িডএ - ০৫৩
মা: শাহাআলম, িপতাঃ 
মাঃ ইসমাইল হােসন, 

মাতাঃ িমিন খা ন
পাবনা ০১/০১/১৯৯০
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িডএ - ০৫৪

ফারজানা আ ার, 
িপতাঃ মাঃ ফজ ল 
হক, মাতাঃ জাহানারা 
বগম

া ণবািড়য়া ১৬/০৭/১৯৯১

িডএ - ০৫৫

মা: বী নািহদ, 
িপতাঃ মাঃ আ র 
রা াক, মাতাঃ মাছাঃ 
নািগজ বগম

লালমিনরহাট ১৬/০১/১৯৮৭

িডএ - ০৫৬

শখ সাি র হােসন, 
িপতাঃ মাঃ হািফ র 
রহমান, মাতাঃ 
রজাহান বগম

বােগরহাট ২৩/১০/১৯৯০

িডএ - ০৫৭
ফিন ষন রায়, িপতাঃ 
ি িত  নাথ রায়, 
মাতাঃ নিত রানী

লালমিনরহাট ১০/০৭/১৯৮৬

িডএ - ০৫৮
িক জল রায়, িপতাঃ 
গেজ  নাথ রায়, মাতাঃ 
কাশ া রায়

লালমিনরহাট ৩০/০৬/১৯৮৮

িডএ - ০৫৯

মা: রা া ল ইসলাম, 
িপতাঃ সিহদার রহমান, 
মাতাঃ মাছাঃ লািল 
বগম

িড় াম ১৫/১০/১৯৯৪

িডএ - ০৬০
িমলা আ ার, িপতা; 
গালাম মােশদ, মাতাঃ 
রেহনা বগম

নওগ ১৭/০৯/১৯৮৯

িডএ - ০৬১
গৗরা  মার ঘাষ, 

িপতাঃ চত  ঘাষ, 
মাতাঃ িরনা রানী

নােটার ১৫/১০/১৯৮৮

িডএ - ০৬২
নারায়ন ি রা, িপতাঃ 
রায়র ন ি রা, মাতাঃ 
পাবতী ি রা

খাগড়াছিড় ০৯/০৫/১৯৮৭

 

িডএ - ০৬৩

মাছা: শািমমা আকতার, 
িপতাঃ মাঃ সিহদার 
রহমান, মাতাঃ মাছাঃ 
লািল বগম

িড় াম  ০১/০১/১৯৯২

িডএ - ০৬৪

মা: ষার আলী, িপতাঃ 
মাঃ এনা ল হক, 

মাতাঃ মাসাঃ  
আফেরাজা বগম

রাজশাহী ১১/০৩/১৯৯৫

িডএ - ০৬৫
মিতয়ার রহমান, িপতাঃ 
মাঃ ফজ র রহমান , 

মাতাঃ মােজদা বগম
যেশার ১২/১২/১৯৮৫
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