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�িমক
নং

�রাল নং আেবদনকারীর নাম িপতা/�ামীর নাম ও �ঠকানা

1 0001 আিরফ �হােসন িপতা-সু�জ িময়া ঁ,চামারদহ, খাড়াকা�� মা�াসা--�করাণীগ�,
ঢাকা

2 0002 খ�কার সািম আহেমদ
িপতা-খ�কার কাম্রু�ামান ,363/10 উঃ িপেররবাগ ১০ নং উ�র
িমরপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3 0003 ফাইিহম আহেমদ

িপতা-�মা: ফিরদ উ��ন,বাসা: ৪৫২, �ক িস, মস�জদ �রাড, �াম:
িমজিম�জ প��ম কা�াপাড়া, ডাকঘর: সানারপাড়--নারায়নগ�
সদর,
নারায়ণগ�

4 0004 �মাঃ ইউছ� প আলী
িপতা-আহমদ নুর ,এয়াকুব দ��, দি�ন �লাইন, ৫ নং হািবলাশ
ি�প -প�টয়া �পৗরসভা-প�টয়া,
চ��াম

5 0005 সুমন �দওয়ানজী
িপতা-িদিলপ �দওয়ানজী,�ম ১৩০৫, শহীদ সিৃত হল , বুেয়ট--
লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

6 0006 �মা: রাহাত লিতফ �তৗিসফ
িপতা-িমঞা �মা: আ�লু লিতফ,বাসা: ৬০/১, �াম: বা�ানগর
�লন, ২২ নং ওয়াড�, ডাকঘর: িনউমােক�ট --হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

7 0007 নািসর উ��ন িরফাত িপতা-��ান উ��ন ,মােলক সােহেবর বাির-চরবাটা-সুবণ �চর,
�নায়াখালী

8 0008 �মা: ইমরান ইসলাম জিন
িপতা-�মা: আলম �মা�া,বাসা: ২৬৩, �মা�াপাড়া, ৬০ িফট �রাড--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

9 0009 �মাঃ আবু �জাবােয়র িপতা-�মাঃ �তাছাে�ক �হােসন ,বাসুপাড়া-রামপুর-পাব �তীপুর,
িদনাজপুর

10 0010 �মা: �সােহল রানা
িপতা-�মা: বাবুল �হােসন,�াম: ভাকুড়া, ডাকঘর: নারায়নপুর--
পীরগ�,
ঠাকুরগাওঁ

11 0011 �মাঃ আিতকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�াফুল ইসলাম ,বাসা-৩৮৪ রাজশাহী �কাট�--,
রাজশাহী

12 0012 �মাঃ মাসুদুর রহমান
িপতা-আ�সু সা�ার �মা�া ,১১/১ আ�রু রিহম সড়ক বা�াড়া
�মইন সড়ক --,
খুলনা

13 0013 �মা: আহসান হাবীব
িপতা-�মা: িলয়াকত আলী,বাসা: ৬৩৫/০১, �াম: মাছ� মপুর নত�ন
পাড়া-িসরাজগ� �পৗরসভা-িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

14 0014 �মাঃ মহিসন িপতা-�মাঃ �সিলম ,ম�� পাড়া-বাকশীমূল-বুিড়চং,
কুিম�া

15 0015 �মা: তােরক রহমান িপতা-�মা: িনজাম উ��ন,�াম: পবনপাচঁবাড়ীয়া, -মগৃী-কালুখালী,
রাজবাড়ী
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16 0016 �মাঃ আিতকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�সু �সাবহান ,ডঃ এস �ক এম আ�জজলু ইসলাম ,
িফ�জওল�জ বােয়ােকিম�, চ��াম �ভেটিরনাির --খুলশী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

17 0017 শােয়খ আহেমদ িপতা-�মাঃ শহীদু�াহ ,152/2 �ক �ীনেরাড, পা�পথ, --কলাবাগান,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

18 0018 �মা: সাইফুল ইসলাম িপতা-ডা: শাম�ল আলম,�ম নং ২১০৭, শহীদ �িৃত হল, বুেয়ট--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

19 0019 এস এম তামজীদ �হােসন
িপতা-এস এম �তাফা�ল �হােসন ,১৫০২/এ হাই �ুল �রাড--
উ�রখান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

20 0020 �মা: ফাইিদদ এহসান
িপতা-�মা: ওমর ফা�ক,১১৩/২/ই, প��ম �শওড়াপাড়া, --
কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

21 0021 �মাঃ �মাফাখখা�ল আলম
িপতা-�মাঃ �মা�ািফজরু রহমান ,বাসা-০৫, লালবাগ বাজার,
কারমাইেকল কেলজ--রংপুর সদর,
রংপুর

22 0022 িনলয় কুমার িব�াস
িপতা-িনত� �গাপাল িব�াস,�াম: কুিড়�াম, ডাকঘর: রতনগ�--
নড়াইল সদর,
নড়াইল

23 0023 �সয়দ মাইনুর রহমান
িপতা-�সয়দ মািহবুর রহমান ,�সয়দ মািহবুর রহমান , সহকাির
�র�জ�ার, পরী�া দপতর, চ� েয়ট--,
চ��াম

24 0024 শামীম মাহমুদ িপতা-হাসান মাহমুদ ,ড� েয়ট--,
গাজীপুর

25 0025 �মাঃ কাম্রুল হাসান
িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান ,িচনাধুকুিডয়া, সাতিবলা-উ�াপাড়া
�পৗরসভা-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

26 0026 �মাঃ িরয়াজ উ��ন সরকার
িপতা-মতৃ �মাঃ নািছর উ��ন সরকার ,বাসা-১৯২/িব �রাড-০৭ , উঃ
আবািসক এলাকা--ব�র,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

27 0027 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: সােদকুল আলম,�াম: উলাট, �পা�: কােদায়া--
সুজানগর,
পাবনা

28 0028 ফারহান সািদক �া�
িপতা-�মাঃ আ�সু সামাদ ,১৪৮ জামাল্পুর , প�া আবািসক
৬২০৭, �বায়ািলয়া--,
রাজশাহী

29 0029 তাপস কুমার পাল িপতা-কৃ� পদ পাল,উঃ হা�জপুর নুরনগর, -শ�ামনগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

30 0030 মীর সালাম িপতা-শাহজালাল,িব/১১, এম, দি�ন শাহজাহানপুর--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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31 0031 ফারহান ইসলাম
িপতা-�মাঃ নজমল ইসলাম ,২৭ �গালাম �মা�ািদর সড়ক ,
নবপ�ী, �সানাডা�া--,
খুলনা

32 0032 �মা: আহসান উ�াহ
িপতা-আ�রু রহমান,ওয়াড�: ঢাকা উদ�ান, চ��মা হাউ�জং, �রাড:
৫, হাউজ ২৩, --�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

33 0033 �মাঃ শিফউল ইসলাম িপতা-�মাঃ তািরফ উ��ন ,�ঢলুপাড়া,ডা�াপাড়া--িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

34 0034 সুমন কুমার সরকার
িপতা-মিতলাল সরকার,৬৪১-এ, উ�র কাফ�ল, ঢাকা
ক�া�নেম� --কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

35 0035 �মাঃ শরীফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আলমগীর ,�ম--৪০২ �ক এন আই হল , ড� েয়ট--
জয়েদবপুর,
গাজীপুর

36 0036 �মা: িসরাজলু ইসলাম
িপতা-�মা: আয়নুল হক,বাসা: �বনারশী প�ী, �াম: ফেত �মাহা�দ
পুর-ঈ�রদী �পৗরসভা-ঈ�রদী,
পাবনা

37 0037 �মা�ফা শািকল মাসুদ
িপতা-�মা�ার আহেমদ,বাসাঃ শািকেলর বাসা, �ামঃ প��ম
বামনকাটা--ক�বাজার সদর,
ক�বাজার

38 0038 �মাঃ আবু বকর িস��ক
িপতা-�মাঃ আ�লু হক,বািড়ঃ ৪২০/২/এ, গােড�ন িভউ �রাড, --
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

39 0039 �দবশীষ চ� �দ
িপতা-নারায়ন চ� �দ ,আড়ুয়া, সানতলা-�কশবপুর �পৗরসভা-
�কশবপুর,
যেশার

40 0040 রািকবুল ইসলাম িপতা-আসাদুল ইসলাম,�ামঃ বহালবাড়ীয়া-বহলবাড়ীয়া-িমরপুর,
কু��য়া

41 0041 �মাঃ আরাফাত �হােসন
িপতা-�মাঃ আলতাফ �হােসন ,আরজীনগাও, আন� নগর-নওগা ঁ
�পৗরসভা-নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

42 0042 �মা: রা�জব �হােসন
িপতা-�মা: শাহ আলম,�হা��ং: �মা: আ�জজলু ইসলাম, ৩/৫,
বরােবা--আদাবর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

43 0043 �মাঃ সুমন ভূইয়া
িপতা-�মাঃ কিবর �হােসন ভূইয়া ,9/7/1 পঃ রাজারবাগ, --
সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

44 0044 নাজমুস সািকব িপতা-�মা: হািববুর রহমান,কাজী নজ�ল ইসলাম হল, ড� েয়ট--,
গাজীপুর

45 0045 �মাঃ ইকবাল �হােসন
িপতা-�মাঃ বাইদুল আলম ,ড� েয়ট বই িবতান, ড� েয়ট �গইট--
জয়েদবপুর,
গাজীপুর
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46 0046 দুয �য় কম �কার িপতা-স�য় কম �কার ,পূব � �ম�ল বা�া, --�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

47 0047 �মাঃ সুমন �হাসাইন
িপতা-�মাঃ িব�াল �হাসাইন ,বা�ােরপাড়া, �গালা�গর-�ভড়ামারা
�পৗরসভা-�ভড়ামারা,
কু��য়া

48 0048 �মাঃ নু�ল আলম িপতা-�মাঃ আইয়ুব আলী ,Q.K হল-৩০৯ ড� েয়ট--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

49 0049 �মাঃ দােনজ আলী িপতা-ম�জবর রহমান ,ডঃ িকউ �ক হল ড� েয়ট, --গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

50 0050 �মাঃ �মসবাউল হক
িপতা-�মাঃ মিন�ল ইসলাম,বাসাঃ আবু সা�ার সরনী, প��ম
ভ��িলয়া, ড� েয়ট--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

51 0051 �মাঃ নুর নবী সরকার
িপতা-�মাঃ আ�লু মিমন সরকার ,িচনাড� কুিরয়া, �মাহনপুর, নাদা-
উ�াপাড়া �পৗরসভা-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

52 0052 �মাহা�দ ফা�ক িপতা-�মাঃ হা�নুর রিশদ,�ামঃ �লিশয়ারা পূব � পাড়া, -কু�ট-কসবা,
�া�ণবািড়য়া

53 0053 সজীব চ� রায়
িপতা-শংকর চ� রায় ,c/o ন� কুমার রায়, চ��াম চ�ু
হা�াতাল,--পাহাড়তলী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

54 0054 �মাঃ জাফর ইকবাল
িপতা-�মাঃ জালাল উ��ন ,রামচ�পুর হাট, দঃ কৃ� �গাির� পুর-
চাপঁাইনবাবগ� �পৗরসভা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

55 0055 �মা: আ�লু �মাতাে�ব
িপতা-�মা: আ�লু জ�ার,�াম: প��ম ভূ�িলয়া, ডাকঘর: ড� েয়ট-
-গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

56 0056 �মাঃ �গালাম রা�ানী িপতা-মতৃ হািববুর রহমান ,গ�ানারায়ন পুর, রঘুপাড়া--বাগমারা,
রাজশাহী

57 0057 �মাঃ শািহনুর ইসলাম
িপতা-�মাঃ শহীদুল ইসলাম,�ামঃ হিরনগাড়ী-�গাহাইল-
শাজাহানপুর,
ব�ড়া

58 0058 �মাঃ সাইফুল আলম
িপতা-�মাঃ সাহাবু��ন সরকার ,�ম-২২৪, আহসানু�াহ হল,
বুেয়ট--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

59 0059 �মাঃ কামাল উ��ন
িপতা-�মাঃ আিমনুল ইসলাম ,৭৮/৫ বাইত�ল মামুর জােম মস�জদ
, পূব � রামপুরা, ১২১৯--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন


