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ক্রম  bvg  ও ঠিকানা ম াবাইল নম্বর জাতীয় পররচয়পত্র নম্বর ‡kÖwY  gšÍe¨ 

 

1.  মেখ আকবর ম াসেন 

১৫১/৬,বাগ ারা ম ইন মরাড,খুলনা।       

01711-347357 ৬৪২১৮৭৩৬৩৬  K 1 

2.  নাজনীন সুলতানা 

৪৬, টুটপাড়া ম ইন মরাড, খুলনা। 

01818-776829  K 4 

3.  ো ারুখ মেখ  

 াজী   েীন মরাড, খুলনা। 

01776-266800 ৫৯৭২৭৮৫৫৭৯  K 7 

4.  মেখ আোদুজ্জা ান র থুন 

১০৬/১, খানজা ান আলী মরাড, 

খুলনা। 

01916-৪০৯২৯৭ ৪৭৯৫১২৯৪৯৯৩১৯  K 58 

5.  ম া: জা াঙ্গীর আল  

 স শ্বরপাো, জু দারপাড়া,খুলনা। 

01712-000507 ৬৪৩২৬১৭৮২৪  K 325 

6.  ফাল্গুনী আক্তার 

রেঅ্যান্ডরব কসলানী,মজাড়াসগট, 

খুলনা। 

01716-078872 ১৯১৫০৬৪৩০৫ L 31 

7.  ওয়ার দা খান  

ইেলা  র েন মরাড, খুলনা। 

01722-546650 

০১৬৭১০১৭৭১৯ 

 L 37 

8.  মনওয়াজ  াোন 

মুজগুন্নী আ/এ, খুলনা। 

01672-933924 ৬৪৩৫৫০৬৫৩৭  L 40 

9.  বনানী আফোনা মেতু  

মরাড নং-২, বাড়ী নং-২৭, বয়রা 

আ/এ, খুলনা। 

01710-278808 ৫০৭১১০৪৮৯৬  L 43 

10.  আে া-উল-হুেনা  

রেঅ্যান্ডরব কসলানী, মজাড়াসগট, 

খুলনা। 

01911-117570 ৩২৮৩৯০১১৪২  L 49 

11.   ররয়  সুলতানা রজরনয়া 

১২, নূরনগর  েরজদ মরাড, খুলনা। 

01787-269090 ১৯৯১৪৭৯৮৫১৬০০০২৭১  L 55 

12.  ম া: আজ ল  াোন  

“পরেন” ১০৩,  াজী   েীন মরাড, 

খুলনা। 

01791-314316 

০১৩০৩-৩৩০২৩০ 

৯৫৬১৩৭৬৮২৪  L 73 

13.  রকসোর বাড়ই 

১০১,  াজী ফসয়জউদ্দীন ক্রে মরাড, 

বয়রা, খুলনা।  

01770-116655 ১৯৯৪০১১৫৮২৯০০০১৩৫  L 79 

14.  খারদজাতুল কুবরা 

২৯৫, টুটপাড়া ম ইন মরাড, খুলনা। 

01670-133440 ৫৫০৪৭৪৮৯৭০  L 106 

15.  তা ান্না বাোর মজরবন 

ইেলার য়া কসলজ মরাড, খুলনা-

৯০০০। 

01932-242025 ১৯০৪৩০৪৩৪০  L 124 

16.  তারনয়া সুলতানা 

পূব ব বারনয়াখা ার, খুলনা। 

01718-811999 ১৯৯৪৪৭১১২৭১০০০২৭৯ L 130 

 

 

17.  োরবত্রী গাইন  

৯, টিরব ক্রে মরাড,ম ৌলভীপাড়া, 

খুলনা। 

01778-026131 ১৯৮৬৪৭১১৭৮৪৪৮১৪১৭ L 139 

18.  ম া: ইকবাল আল  মচৌধূরী 

১০৫, রাসয়র  ল, ম াল্লাপাড়া, 

01758-011111 ৪৭৯৮৫১৬২২২৩৬৮  L 142 

বাংলাসদে মবতার,খুলনা মকসের ম াষক-ম ারষকাসদর  ালনাগাদ তারলকা 
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খুলনা। 

19.  ম া: রেবলী োঈদ 

১৩, মকেবলাল মরাড, মদৌলতপুর, 

খুলনা। 

01718-336300 ১৯৮০৪৭৯২১০৬০৭৫০৮০  L 148 

20.  প্রসূন কু ার রায় 

টিঅ্যান্ডটি  াধ্যর ক রবদ্যালয়, 

মোনাডাঙ্গা, খুলনা। 

01707-308883 ২৮০০১৭৩৬৭২ L 190 

21.  সু না রেরাজ সু ী 

রপএ রজ কসলানী, বয়রা, খুলনা। 

01969-858123  L 199 

22.  োবররনা ফারা  বন্যা 

116, †MveiPvKv †gBb †ivW, 

Lyjbv| 

০১৬৭০-৬৫৬৪৩৩   গ   

23.  রজ এ   াকসুদুল  াোন পরে 

রেঅ্যান্ডরব কসলানী, মজাড়াসগট, 

খুলনা। 

01976-626079 ৭৩০০৪২৬০০৯ M 64 

24.  ফাসত া খাতুন 

রেঅ্যান্ডরব কসলানী, মজাড়াসগট, 

খুলনা। 

01926-110041  M 109 

25.  ের বলী সুলতানা 

সুর ম া াম্মদ েড়ক, ম াট বয়রা, 

খুলনা। 

01916-110011 ৩২৫০২৭৪৭১৩  M 112 

26.  ফারজানা আর ন 

১২, স্যার ইকবাল মরাড, খুলনা। 

01919-895573  M 118 

27.  ইেরাত জা ান 

খানাবাড়ী স্কুল, ফুলবাড়ীসগট, খুলনা। 

01706-450401  M 121 

28.    তাজ খন্দকার লাবনী  

বাড়ী নং-আর-৬৭,খারলেপুর, খুলনা। 

01718-555477 ৪৭৯৪৫১২১৬৪০৬৩ M 133 

29.  আরাফাত ম াসেন 

১৫/১০, ফারুকীয়া  েরজদ ক্রে মরাড, 

বয়রা, খুলনা। 

01725-460860 

   ০১৭১৬-১৩৪০৭৯ 

৩৭৪৮৩৯৫৮২৩  M 166 

30.  ম া: আরনে উদ্দীন 

১০, মবণী বাবু মরাড, খুলনা। 

01711-065757 ১৯২২৭৫৭২৮৯  M 172 

 

31.  উৎপল কু ার মচৌধূরী 

৫১/১, ফারাজীপাড়া, খুলনা। 

01733-804709 ৬৭১৯০১৫৯৫৬২২৮  M 175 

 

 

 

32.  স্মৃরত েরকার 

গ্রা  : কারে পুর, ডাকঃ মগৌররস ানা, 

মকেবপুর, যসোর। (কযাম্প : খুলনা) 

01742-290554 ১৯৯০৪১১৩৮১৯০০০১২৬ M 181 

33.  ম া: আ ানুর র  ান 

৩১, মুরিপাড়া ২য় গরল, খুলনা। 

01914-078587 ৪১৭২২৮২৯৭৪  M 187 

34.  ফাসত া তুজ মযা রা আরনকা  

রপতা- এে.এ  কা রুল ইেলা , 

১২২/১, নারজর াট ম ইন মরাড, 

খুলনা। 

01675-282618  ১৯৯২৪৭৯৮৫২৬০০০১৫২ M 211 
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35.  ইফফাত োরনয়া ন্যারি  

প্রযসে- ম া:  াসুদ ইব্রার  ,   

৯৭/১, রাসয়র  ল, খুলনা।  

01936-626358 ৬৮৬৪৯৬২৭৬৩  M 220 

36.  রপ্রয়াংকা রতরি  ালাকার  

রপতা- প্রদীপ  ালাকার, 

নি ব ব্লক-১৭, ক্ষুদ্র রেল্প মরাড, টি এন্ড 

টি এলাকা, খারলেপুর, খুলনা। 

01521-240852 

০১৫৩৭-৬২৪৩৮৪ 

 M 223 

37.  ম া: নুরুজ্জা ান সুজন  

রপতা- ম াঃ আব্দুল  াই 

৮/২, ররনা রভলা, মরাকনউরদ্দন েড়ক, 

র স্ত্রীপাড়া, খুলনা।  

01787-434793 ৩৭২৩৮৯২২৬৫ M 226 

38.  স্বণ বালী দাে  

রপতা- বীসরন দাে  

বারড়-নং ৯৪/১, স্যার ইকবাল মরাড, 

বাইরতপাড়া, খুলনা। 

01746-075888 ৪১৭৪২৩০৯৮৯ M 232 

39.  কা রুন না ার র রল  

মপ্র  কানন মরাড, খুলনা।  

01624-119711  M 244 

40.  রার  া আক্তার োন্তু 

গ্রা -আইচগাতী,মপা-মবলফুরলয়া 

িানা-রুপো,মজলা-খুলনা।  

01757-158694  M 255 

41.  মোস লী পারভীন রু া 

এন আর ৭৭,রচত্রালী বাজার,খুলনা 

রজরপও-৯০০০,খারলেপুর,খুলনা। 

০১৭৩৩৩৭২২২২ ৮৬৬১০৭৬৮৪৭   

42.  এে,এ  হু ায়ুন কবীর 

টুটপাড়া ম ইন মরাড,খুলনা।  

01748-496945  M 259 

43.  আল মুর য়ান ম াসেন 

৪০ নং,  াজী   রেন মরাড,বাইসলন-

১,খুলনা।  

01558- 902016 

০১৭০১-০০৭২৬২ 

 M 262 

 

 

 

 

44.  োরীকা নূর পান্না 

৮,ফারাজীপাড়া মলন,খুলনা।  

01674-671919 ১৪৮৫৯৩১৯৫৮  M 271 

45.   াজবানা র  ান আরনকা 

১১২/৩,টুটপাড়া ম ইন মরাড,খুলনা।  

01689-060163 ৬৪০৯৩৫৫৮৪৬  M 274 

46.  তা র না আক্তার 

আল নগর,খুলনা।  

01798-237534 ৮২৫৫৪৬২১০৬  M 289 

47.  সু া রায় 

ম ারডং নং-৩৩,মদালসখালা 

মলন,খুলনা।  

01912-745402 ২৮৪২৬৪৪০৬০ M 292 

48.  সুদীপ কু ার কুন্ডু 

১৫/১৬,রায়পাড়া ম ইন মরাড, োন্ত 

নীড় 

৩য় তলা,খুলনা।  

 

01754-438095 

 

৩৭৩৯১৭৭৭৩৫ 

 

M 

 

295 

49.  রিগ্ধা মেতু রবশ্বাে 

মরাড নং-২,মোনাডাঙ্গা আবারেক 

এলাকা,খুলনা।  

01558-985993 ১৪৭৪১৫০৬৯৩  M 298 
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50.   া মুদা খান  

৩৯,নারজর াট মরাড,খুলনা। 

01762-115077 ৪১৫১৮২৮৯৪৬  M 310 

 

51.  নুেরাত োয়লা র থুন 

৫৬,বয়রা ক্রে মরাড-

১,মোনাডাঙ্গা,খুলনা। 

01714-848609 ১৯০০৫৯৩৭৫৫  M 313 

52.  এযাড. োনজানা খান 

৫৭,রুপো স্ট্যান্ড মরাড,খুলনা। 

০১৭১৬-৫৩৭৯৮৭ ৩৭২২৩৬২৯৩০  M 316 

 

53.  আবু োঈদ জান কাদরী 

১৬,আল নগর ম াড়,রব.আ.রড.রে 

মরাড,খুলনা। 

01917-068444 ১৪৮৫৯০৮২০৪  M 319 

54.  রবপ্লবী   তাজ র র  

বসুআরড়,ডাক র-বাসুয়াড়ী,অ্ভয়নগর 

পল্লী,যসোর।  

01956-436395 ৬০০১৯৩৪৯৭২  M 341 

55.  অ্নুভা বসু 

গ্রা -মোলগাতীয়া,মপাষ্ট-

রুদা রা,ডুমুররয়া,খুলনা।  

01748-887515 ৩৩০১৮৩৮৮৮৮  M 347 

56.  মদসলায়ার ম াসেন 

৬ নং মেখ সুরত আলী মলন  

বাগ ারা ম ইন মরাড,খুলনা।  

01927-406929 ১৯৯১৪৭১১৭৭৩০০০১০০ M 350 

57.  ম া: োনাউল্লা   

গ্রা -নাংলা,উপসজলা-

তালা,োতক্ষীরা।  

01921-149117 ৮৬৬৫৪৪২২৮৪  M 362 

58.  োনরজদা আক্তার  

রপতা- ম া: আল গীর ম াসেন,  াতা- 

ম ােসন আরা  

ঠিকানা- ২২নং ইরাজ রন, মেখপাড়া 

পুরাতন  েরজদ মরাড, খুলনা।  

01822-406829|  M  

59.  মেখ ম া াম্মদ ই রান োঈদ   

ঠিকানা- বারড় # রব-২৬ (৩য় তলা), 

রাস্তা # ১৭১,  রত  েরজসদর পাসে, 

খারলেপুর আ/এ, খুলনা।  

01712-415093| ১৯৩১৪৫০৬৮৬  M  

60.  ম ৌর তা ো া পুতুল  

রপতা-  র সতাষ ো া,  াতা-  ালা 

ো া,  

ঠিকানা- ৫, তালতলা মরাড, খুলনা।  

01956-696093| ১৫০২৬৪০৮০৬ M  

61.  োরর ন আক্তার 

রপতা- মেখ আব্দুল কাসদর,  াতা- 

আলপনা মবগ  

ঠিকানা- ৪৩, স্বপ্ন নীড়, রব.এল 

কসলজ মরাড, মদৌলতপুর, খুলনা| 

01972-724002 ৩২৮২০০৩৬১৯  M  

62.  কাজী তাররকুল  াোন  

রপতা- মৃত: কাজী আব্দুল ওয়াদুদ, 

 াতা- মদৌলাতউসন্ন া, ঠিকানা- কাজী 

বারড়, ১৩/৩/ক, েবুজবাগ, রনরালা, 

খুলনা।  

01714-233463 ৬৮৭৩৭৯৪৪০৫  M  
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63.  আরলফা জান্নাত  

রপতা- ম াঃ জাফর আলী,  

 াতা- নাজ া খাতুন  

ঠিকানা- প্রযসে- মেখ ইয়াকুব আলী, 

জারকর মষ্টার, মদালসখালা রেতলা 

বারড়, খুলনা।  

01949-206131  M  

 

 

 

 

 

 

64.  ফারজানা পরপ  

স্বা ী- মৃত: নারদ  উল আল , 

ঠিকানা- ৭৪, বাগ ারা ম ইন মরাড, 

 া আস না  রিল, খুলনা। 

০১৯৪৬-৫২৯৮০৮ 

০১৯১৭-৯৭০৭৩২ 
 M  

65.  এে.এ . ো ারুজ্জা ান 

রপতা- এে.এ  আরনচউজ্জা ান, 

 াতা- ম া া: মেরলনা জা ান, 

ঠিকানা- ইেলা নগর, গল্লা ারী, 

বটিয়া াটা, খুলনা। 

01763-828786 ৮২১৫১৪৪৯৯২  M  

 
অ্রনয়র ত রেল্পী 

66.  nvwg`yi ingvb 

AvU© K‡j‡Ri mvg‡b, eqiv, 

Lyjbv| 

 ০১৭২৮-৭৬০৬০২ 

67.  †mwjbv Av³vi bvwM©m 

19, gywÝcvov 3q †jb, Lyjbv| 

 01712-662962 

68.  b~iRvnvb Av³vi  

iv‡qignj, L›`Kvi Avãyj 

gv‡jK moK,  

wRwcI-9000, Lyjbv| 

 01714-564862 

69.  mvwgqv Av³vi 

k¥kvbNvU ‡ivW,‡QvU eqiv,Lyjbv|     

               ০১৭৪৭১২-৮৬২৩৩৯ 

70.  bIwib Bqvmwgb(সংযুক্তিতে ঢাকা ককতে 

কর্ মরে) 

207, we‡K †gBb †ivW, Lyjbv| 

 01931-810659 

 
রনজস্ব রেল্পী 

71.  লুবনা  ােনা ফারুক(র রষ্ট)  ০১৭৩৮-০৭২৮৪৮ 

 


