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�িমক
নং

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

1 0001 �মাঃ আিরফ সরকার
িপতা-�মাঃ �মা�ার �হােসন সরকার ,িদল�বা পারিভন, এিপিবএ
অিফস --উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2 0002 �মা রায়হান
িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম,�ছাটবন�াম পূব �পাড়া, ডাকঃ সপুরা
৬২০৩, �বায়ািলয়া--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

3 0003 �মাছাঃ আজিমরা খাত�ন
িপতা-�মাঃ আ�লু আ�জজ ,৩৬৮/৭/িব উ�র িপেররবাগ--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4 0004 �মাঃ সাইফুল ইসলাম বুলবুল িপতা-�মাঃ আবু সাঈদ,আড়ংঘাটা-আড়ংঘাটা-িদঘিলয়া,
খুলনা

5 0005 এ িব এম মঈন উ��ন িপতা-এ �ক এম আ�রু রউফ ,২৮৪/১ এ শাি�বাগ--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

6 0006 �মাঃ �মাবাি�র রহমান
ফািহম

িপতা-আহমদ আলী শাহ,১২২/১৮/িস, উ�র মুগদা, মিদনাবাগ,
ওয়াড�-৬, বাসােবা--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

7 0007 �সয়দ মুিহববুর রহমান িপতা-�সয়দ িমজানুর রহমান ,১৯২ মািলবাগ, শাি�নগর--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

8 0008 �মাঃ শাহেনওয়াজ িপতা-�মাঃ রিফকুল ইসলাম ,িব�াস পাড়া-গাংনী �পৗরসভা-গাংনী,
�মেহরপুর

9 0009 �মাঃ রিবউল আলম
িপতা-�মাঃ আ�লু হািমদ,৫ম তলা, আসমা ভবন, ৬১ নথ �
সাকু�লার �রাড (ভূেতর গিল)--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

10 0010 আবুল কােসম িসকদার িপতা-�মাঃ ইয়ার উ��ন িসকদার ,375-ব�িরয়া-িমজ�াপুর,
টা�াইল

11 0011 হাসানু�ামান িপতা-মকেছদ আলী,২১৬/১৪, �তেরাখা�টয়া, ক�া�নেম�--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

12 0012 �মাঃ �বারহান উ��ন �চৗধুরী
িপতা-শিফকুল ইসলাম,হািববুর রহমান (�খাকন), চ��াম �চ�ার
অব কমাস � এ� ই�াি�, �চ�ার হাউস, ৩৮, আ�াবাদ িস/এ--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

13 0013 �মাঃ সােজদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আিনছ� র রহমান,বািড়- বায়ত�ল িকবিরয়া, ২৯৬, উ�র
শাহজাহানপুর, থানাঃ শাহজাহানপুর--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

14 0014 �মাঃ আিনসুর রহমান
িপতা-�মাঃ আিমর আলী ,১০২/িব/২ ওিলিময়ারেটক, পঃ
�শওরাপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

15 0015 িহেমল �হােসন
িপতা-�মাহা�দ আফজাল �হােসন হাওলাদার,২৪/১৪-১৫,
��াট-৫িস, �ক-িস, তাজমহল �রাড--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

16 0016 ইফেতখার মাহমুদ আিফফ
িপতা-�মাঃ ইউনুছ� র রহমান ,১৫/৩, ২২ আ�াবাদ , ব�র --
ডবলমুিরং,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন
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17 0017 �মাঃ সিফকুর রহমান
িপতা-মিনর আহা�দ,নু� মু�ী বাড়ী, �ামঃ মজপুুর, ডাকঃ
মমতাজ িময়ার হাট-নবাবপুর-�সানাগাজী,
�ফনী

18 0018 খ�কার �মাঃ নুর�বী
িপতা-খ�কার �মাঃ আইয়ুব আলী ,খাতাপাড়া(মাজার)-সাি�বাড়ী-
আিদতমারী,
লালমিনরহাট

19 0019 �খা�কার সািদকু�ামান িপতা-�খাঃ আ�া��ামান,কুশলীবাসা-চাদঁপুর-কুমারখালী,
কু��য়া

20 0020 সজীব চ� পাল িপতা-�পন কুমার পাল ,৭/৫ শাি�বাগ, মািলবাগ, --রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

21 0021 �মাঃ নাজমুল হাসান
িপতা-�মাঃ সুজা-উদ-�দৗলা,বাসা-১৪৯, �রাড-১/৪, িস ও বাজার,
ডাকঃ উপশহর--রংপুর সদর,
রংপুর

22 0022 �মাঃ �জয়াউর রহমান
িপতা-�মাঃ শিহদুল ইসলাম ,কমলাপুর �রল ��সন, এম এস
িস��াল অিফস--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

23 0023 �ভ জামান িপতা-আিরফুল �জায়াদ�ার ,-�শলকুপা �পৗরসভা-�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

24 0024 সুদীপ বিনক িপতা-সুেরশ চ� বিনক ,১৯/এ �লক সাক�াস �রাড--কলাবাগান,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

25 0025 তালহা ইবেন বিন আিমন
িপতা-�মাঃ বিন আিমন ,মহাজন প��, হােফজ ম��ল-�ভালা
�পৗরসভা-�ভালা সদর,
�ভালা

26 0026 �মাঃ সাখাওয়াত �হােসন
সরকার

িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন সরকার,�মিডক�াল কেলজ ক�া�াস,
িব��ং-১২, �ম-িড-৬, রাজাপাড়া--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

27 0027 সা�াম �হােসন িপতা-আ�লু মােলক িফেরাজ ,�রািধ, চামারী-চামারী-িসংড়া,
নােটার

28 0028 আেশক রহমান
িপতা-�শখ আবুল কালাম ,খা�াহান আলী, িশেরামিন, িশেরামিন, -
-,
খুলনা

29 0029 �মাঃ রা�জব �হােসন
িপতা-�মাঃ �তাতা িময়া,বানিকনা, ডাকঃ কেলাহা-পাইকড়া-
কািলহাতী,
টা�াইল

30 0030 মণৃাল িব�াস
িপতা-মেনােতাষ িব�াস,�ক এন আই হল, �ম-৩০২, DUET--
গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

31 0031 ফয়সাল আিমন তানভীর
িপতা-মতৃ �মাঃ আিমনুল ইসলাম,�েকৗশলী বাহাদুর �হােসন,
সু�িপিরয়র ইেলক��ক িলঃ, বাড়ী-৫, �রাড-১, �ক-িড--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

32 0032 �মাঃ �সিলম �রজা
িপতা-�মাঃ ইছা�ল হক ,393 হািনফ ম�ানশন, ড� েয়ট।--গাজীপুর
সদর,
গাজীপুর
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33 0033 পলক সাহা
িপতা-পিরমল সাহা,৫৫/১, �রাড-৮/১, ধানম�� আর/এ, �জগাতলা-
-ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

34 0034 পিরমল চ� রায় িপতা-�ভা কা� রায় ,ড� েয়ট--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

35 0035 �মাঃ কাজী �সােহল রানা
িপতা-কাজী ওমর �হােসন,বাসা-১, �মটাল লাল পাথর, ��াট-িস৫,
�রাড-১/এ, (আজমত গােম ��েসর পােশ)--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

36 0036 �মাঃ ইউনুস �হােসন
িপতা-�মাঃ আেনায়ার �হােসন ,বাসা--৫, জেুলখা ম��ল, লা�াম
�রাড, আহ�দ ন�ায়--কুিম�া সদর,
কুিম�া

37 0037 �মাঃ কাওসার �হােসন িপতা-�মাঃ শাহ আলম,রতনকা��-হািববু�াহ নগর-শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

38 0038 �মাঃ শাহিরয়ার হাসান
িপতা-�মাঃ িগয়াস উ��ন,বাসা-৬/ঙ, িব�িবদ�ালয় ম�রী কিমশন
আ/এ, �সনপাড়া --কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

39 0039 অেলাক িম�ী
িপতা-অমতৃ লাল িম�ী ,বাসা-২৩৪, পাগলা মাজার,শাি�নগর--
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

40 0040 �মাঃ হািববুর রহমান
িপতা-�মাঃ �মাজাে�ল হক,জিহ�ল ইসলােমর বাড়ী, পূ� ��
নগর, �জাকা, সা�িলয়া--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

41 0041 �মাঃ কাম্রুল হাসান
িপতা-�মাঃ আ�লু ম�জদ ,�া�াথপুর, পাল পাড়া, -শাহজাদপুর
�পৗরসভা-শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

42 0042 শাহ ্ আলম শাহীন
িপতা-রজব আলী ,�রাড-৩, �ক-ই, �লন-২ উঃ ইসদাইর--
নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

43 0043 স�জবুল ইসলাম িপতা-এেমজলু ইসলাম ,হাট জাগদল --মা�রা সদর,
মা�রা

44 0044 এইচ এম ফাহাদ-িবন-ইসলাম

িপতা-এইচ এম আফেরাজ-উল-ইসলাম,এইচ এম আফেরাজ-উল-
ইসলাম (আইনজীবী জজ �কাট�, বােগরহাট), �রাড-সেফদাতলা,
মু�াজাবুল হক সড়ক--বােগরহাট সদর,
বােগরহাট

45 0045 এস এম হািসনুর রহমান
িপতা-�মাঃ আলািমন সরকার ,বাসা-২৭৯, বাইত�ল আমান
হাউ�জং--আদাবর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

46 0046 �মাঃ সিফউল বাসার
িপতা-�মাঃ আবুল বাসার,আি�য়ার বাড়ী, দি�ন �ঘাড়ামারা-
�সানাইছিড়-সীতাকু�,
চ��াম

47 0047 �শখ িসহাব উ�ীন
িপতা-�শখ �মাহা�দ,৫৫৩/৫, হাজী িব�াত আলী �রাড, চালাবন
(হাজীপাড়া), আজমপুর, দি�নখান--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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48 0048 আরাফাত �চৗধুরী
িপতা-আ�লু ম�জদ �চৗধুরী ,১১৪/৮/২ মাসকা�া, জালুর �দাকান -
-ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

49 0049 �মাঃ ম�জবার রহমান
িপতা-আহে�দ আলী,জিলিবয়া, ডাকঃ সেরাজগ�-কুত� বপুর-
চ�য়াডা�া সদর,
চ�য়াডা�া

50 0050 �মাঃ �মেহদী হাসান
িপতা-�মাঃ নজর্ুল ইসলাম ,জয়নগর, আই �ক �রাড-ছিলমপুর-
ঈ�রদী,
পাবনা

51 0051 �শখ মািনক উ��ন
িপতা-�মাঃ �মাহাতাব আলী,আকনা, ডাকঃ শাহােগালা-বরগাছা-
রাণীনগর,
নওগা ঁ

52 0052 �মাঃ সাদমান সািকব
িপতা-�মাঃ হািমদুর রহমান বাকাউল ,৯ দঃ �সওতা, ��িডয়াম
�রাড।-মািনকগ� �পৗরসভা-মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

53 0053 আিনস আহেমদ
িপতা-আবু তােলব,�বড় আকিছ, ডাকঃ আকিছ-জগদল-মা�রা
সদর,
মা�রা

54 0054 �মাঃ ওমর ফা�ক িপতা-মতৃ খিললুর রহমান ,আবাদপুকুর, �ভ�ট--রাণীনগর,
নওগা ঁ

55 0055 �মাঃ সাইদুর রহমান
িপতা-�মাম ইউসুফ আলী হাওলাদার,১/৩৯, ১/িব, িমরপুর-১--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন


