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�িমক
নং

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

1 0001 �মাঃ ��ল আমীন
িপতা-�মাঃ রিফকুল ইসলাম,�ম নং-২০৮/িব, ব�ােচলর �াফ
�কায়াট�ার, সােজ�� জ��ল হক হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়--,
ঢাকা

2 0002 ��প কুমার �দ িপতা-জগ�াথ �দ,�ামঃ খারঁহাট, -ভাড়ািশমলা-কািলগ�,
সাত�ীরা

3 0003 �মাঃ িমজানুর রহমান িপতা-আঃ রব িসকদার,১৭/১িব, বাবর �রাড, শ�ামলী, �মাঃ পুর--,
ঢাকা

4 0004 �মাঃ হািসদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ শিহদুল ইসলাম,২৩/ িড (৫ম তলা), প��ম �তজত� ির
বাজার, �তজগাওঁ--,
ঢাকা

5 0005 রািছব িসকদার
িপতা-জাহা�ীর িসকদার,রানার অেটা �মাবাইল িলিমেটড, ৪৪৪
উিকলপাড়া--�ভালা সদর,
�ভালা

6 0006 আিবর রহমান

িপতা-�মাঃ আিনছ� র রহমান,সড়ক: ০২/এ, বাসা: ০৩, এলাকা:
আদশ � নগর, কালশী ডাকঘর: িমরপুর, �পা� �কাড ন�র: ১২১৬,
প�বী--,
ঢাকা

7 0007 পুলক িম�ী
িপতা-�হমলাল িম�ী,�াম: মু�াহার, ডাকঘর: �মশানী--
�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

8 0008 �মাঃ রােসল িময়া
িপতা-�মাঃ রমজান আলী,�ামঃ রমনা পানািত পাড়া, ডাকঘর:
রমনা-রমনা-িচলমারী,
কুিড়�াম

9 0009 �মাঃ আন�জর �হাসাইন
িপতা-�মাঃ ওসমান গিন,�যে�- এস.এম মিমনুল ইসলাম, সরদার
ক��উটার, পাক�- ৩৫, রজনীগ�া সুপার মােক�ট--,
ঢাকা

10 0010 উ�ীপন রায় িপতা-কমেলশ রায়,এি�ও পাড়া, �শহালাবুিনয়া--�মাংলা,
বােগরহাট

11 0011 �জবু�াহার ময়না
িপতা-�মাঃ ��ল আমীন িসকদার,�াম: লাউকাঠ� িকসমত,
ডাকঘর : লাউকাঠ�-লাউকাঠ�-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

12 0012 �মাঃ আ��ুা িহল বািক
িপতা-�মাঃ আ�সু �সাবহান,�ামঃ ভাটকা�� (প��মপাড়া) �পা�:
ব�ড়া-৫৮০০ ওয়াড� নং ২১-ব�ড়া �পৗরসভা-ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

13 0013 �মাঃ আবদু�াহ আল �নামান
িপতা-�মাঃ সুলতান মাহমুদ,বাসা/ �হা��ং, িবল িবলাস (অংশ),
ডাকঘর: িবলিবলাস-৮৬২০--বাউফল,
পট�য়াখালী

14 0014 �মাঃ সােজদুর রহমান
িপতা-�মাঃ সামস উ��ন সরকার,�ামঃ �গাড়দহ (উ�র পাড়া)-
গাবতিল-গাবতলী,
ব�ড়া
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15 0015 �মাঃ �জ�ুর রহমান
িপতা-�মাঃ �মাজাে�ল হক আক�,�াম: রসুলপুর, ডাক:
মিহষবা��-রসুলপুর-সাদু�াপুর,
গাইবা�া

16 0016 �মাঃ �তাফা�ল �হােসন িপতা-�মাঃ আশরাফ আলী,�ামঃ কাঠািলয়া-�দলদুয়ার-�দলদুয়ার,
টা�াইল

17 0017 কাজী শােকর মাহমুদ
িপতা-কাজী শহীদুল ইসলাম,১৫২, গাওয়াইর মা�াসা �রাড,
গাওয়াইব, আশেকানা, দি�ণখান--,
ঢাকা

18 0018 িমঠ�ন মজমুদার
িপতা-নারায়ন মজমুদার,�াম: িনরালী, ডাক: বািহর�াম--নড়াইল
সদর,
নড়াইল

19 0019 �মাঃ হািবব উ�াহ
িপতা-�মাঃ �হদােয়ত উ�াহ,৯৩/এ, বিশর উ��ন �রাড,
�পাঃ�জগাতলা, থানাঃকলাবাগান, উপঃ ধানম��--,
ঢাকা

20 0020 �মাঃ আরশা শািমিন হক
িপতা-এ. এইচ. এম. আসাদুল হক,��াট-�জ , িব��ং-৯২, এস এম
হল আবািসক িশ�েকর বাসভবন, ঢাকা িব�িবদ�ালয় এলাকা--,
ঢাকা

21 0021 আয়শা খাত� ন
িপতা-আ�রু রিশদ �মাড়ল,�ামঃ চালুয়াহাট�, ডাকঃ �নং�ড়াহাট--
মিণরামপুর,
যেশার

22 0022 �মাঃ িরয়াজ হাসান
িপতা-�মাঃ �মাজাে�ল হক সানা,৩৭৪, পূব � চিলিশয়া, নওয়াপাড়া-
চিলিশয়া-অভয়নগর,
যেশার

23 0023 �মাঃ শিফকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ রিবউল �হােসন,২২৮/এ, ভ� ইয়া �মনশন , িবজয় �রণী,
�তজগাওঁ--,
ঢাকা

24 0025 �মাঃ আবুল কাহহার
িপতা-�মাঃ আ�সু সামাদ,বািড় নং ৪২৩ , �রাড নং ০৬,
�সানাডা�া আবািসক এলাকা, ২য় �ফজ--,
খুলনা

25 0026 �মাঃ আলমগীর কবীর শাহ্
�চীধুরী

িপতা-�সেক�ার শাহ ্�চীধুরী,িশশা, িশশা বাজার-মিশদপুর-
�পারশা,
নওগা ঁ

26 0027 �মাঃ মহসীন ব�াপারী
িপতা-�মাঃ রা�াক ব�াপারী,বাসা: ব�াপারী বাড়ী, �াম: �দয়ারা,
ডাক: �দয়ারা-িদঘিলয়া-িদঘিলয়া,
খুলনা

27 0028 �মাঃ িরয়াদ �মােশ �দ
িপতা-�মাঃ আখতা��মান,িশেরামিন, িশেরামিন-৯২০৪, খান
জাহান আলী--,
খুলনা

28 0029 �মাঃ সাখাওয়াত �হােসন
িপতা-�মাহা�দ �মা�ফা,�মা�ফা মা�ার বািড়, ৭নং ওয়াড�, ডাক-
চরফ�াশন-চরফ�াশন �পৗরসভা-চরফ�াশন,
�ভালা

29 0030 �শখ শাহীন �হাসাইন িপতা-আজগার �হাসাইন,�ামঃ রিহমপুর-তারালী-কািলগ�,
সাত�ীরা
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30 0031 �সাহরাব �হাসাইন
িপতা-আজমল �হাসাইন,�ামঃ প��ম িবলপাড়া, ডাকঘর:
�দউলী-(�কাড নং- ৫৮১০)-�দউিল-িশবগ�,
ব�ড়া

31 0032 এ; িব, এস, এম আিম�ল
ইসলাম

িপতা-�মাঃ ওমর আলী,না�জর শংকরপুর, িপয়ারী �মাহন �রাড,
যেশার- ৭৪০০--যেশার সদর,
যেশার

32 0033 �মাঃ মাহাবুব আলম িপতা-�মাঃ িলয়াকত আলী,�ামঃ রায়মািনক-কচ�য়া-যেশার সদর,
যেশার

33 0034 মাহমুদ হাসান

িপতা-�মাঃ মিহউ�ীন,�হা��ং নং- ১৮৭৪-০৬, শাহ আ�লু কিরম
�রাড, সািক�ট হাউস পাড়া, খড়কী, ডাকঘর: যেশার ৭৪০০-
উপশহর-যেশার সদর,
যেশার

34 0035 �মাঃ িমজানুর রহমান িপতা-�মাঃ আমীর আলী,�াম: সমতকুড়, �পাঃ ভাইঘাট--ধনবাড়ী,
টা�াইল

35 0036 িদেনশ চাকমা
িপতা-িকরণ কুমার চাকমা,বাসা ০৫০৩-০০, �াম-নারানখাইয়া--
খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়

36 0037 ফারিদন নািসর
িপতা-�মাহা�দ নািসর উ��ন,১০৮, �লক সারকাস, কলাবাগান,
ঢাকা--,
ঢাকা

37 0038 আ��ুাহ-আল-ফাহাদ
িপতা-�মা: �মাশারফ �হােসন �মাল�া,�াম: কাপািলডা�া, ডাকঘর:
গেজ�পুর-৯২৫০--ড� মুিরয়া,
খুলনা

38 0039 মিরয়ম আ�ার ব�ৃ�
িপতা-ইয়াকুব আলী সরদার,বাসা/�হা��ং: �জ.িপ গ-১৭৭ �াম: �ুল
�রাড, মাহাখালী প��ম, ডাকঘর; �লশান-১২১২, �লশান--,
ঢাকা

39 0040 পিল �বরাগী
িপতা-িবমল কুমার �বরাগী,বাসা-২৪৯-২৫০, �রাড নং -৪, �সকশন
৭, িমরপুর ১১--,
ঢাকা

40 0041 �মাঃ সা�াদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ ওয়ােজদ �মাল�া,৬� তলা , ৩৫/এফ/এ (�ছাট দায়রা
শরীফ সংল�) আ�জমপুর �রাড, লালবাগ, ঢাকা-১২০৫--,
ঢাকা

41 0042 �সােহল রানা
িপতা-িমজানুর রহমান,�ামঃ বািলয়াডা�া, ডাকঃ খানপুর-খানপুর-
মিণরামপুর,
যেশার

42 0043 সা�াম �সাইন িপতা-আ�লু গফফার,২৫, �স�াল �রাড, ধানম��, ঢাকা-১২০৫-
-,

43 0044 �মাঃ জািকর �হাসাইন িপতা-�মা: মিতন �ামািনক,�সয়দপুর-হাটখালী-সুজানগর,
পাবনা

44 0045 �মাঃ মাকছ� দ আলম
িপতা-�মাঃ ছিলম উল�া,�ঠকানা: বাসা/�হা��ং: তালু আলা বাড়ী,
�াম: চাদখািল, ডাকঘর: রামান�ী-৩৭০২--ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর
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45 0046 তামা�া �জসিমন িপতা-খ�কার জয়নাল আেবদীন,�ম নং-১১০৭, ব�মাতা
ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, ইেডন কেলজ--,

46 0047 �মাঃ সজীব �শখ
িপতা-�মাঃ শাম �শখ,১৫১/১, আর এম দাস �রাড, সূ�াপুর,
ঢাকা-১১০০--,
ঢাকা

47 0048 �মাঃ মনসুর আলী িপতা-মতৃ: িসক�র আলী,�ফাকােস ২৭/িব, উ�র বালুচর--,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

48 0049 আিমর �হাসাইন
িপতা-আবদুর রব,�ইমারা বাজার পারা , �পাঃ �ইমারা, �পা�:
�ইমারা--�ইমারা,
খাগড়াছিড়

49 0050 কাম�ল আল হাসান
িপতা-জালাল আহে�দ,১৭১, �ফলনা ম��ল ৭নং ওয়াড� , �দাম
�কায়াট�ার -�ফনী �পৗরসভা-�ফনী সদর,
�ফনী

50 0051 আল-আিমন
িপতা-�রা�ম আলী,�াম-�খাড়াগাছ পূব � পাড়া-�খারাগাছ-
িমঠাপুকুর,
রংপুর

51 0052 �মাঃ শাহাব উ��ন
িপতা-িদল �মাহা�দ,রািকম ম�ানশন, খিলফা পাড়া (চ�নারটাল)
�গালাম আলী না�জর বািড় �রাড, চা�গাওঁ--,
চ��াম

52 0053 কাজী জাওয়াদ মুশ�দ
িপতা-কাজী মাহবুব মুশ�দ,৫২১,িব�কিব রবী�নাথ ঠাকুর হল,
জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়-সাভার-সাভার,
ঢাকা

53 0054 �মাঃ জািহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু হাই,ব�ব�ু �রাড, �গীরীপুর-আ�িলয়া-সাভার,
ঢাকা

54 0055 �েসন�জৎ রাহা
িপতা-িদলীপ কুমার রাহা,�যে�- হীরা ক��উটার, �াম-
কানুনেগাপাড়া, ডাকঘর-কানুনেগাপাড়া--�বায়ালখালী,
চ��াম

55 0056 নািহদুল আনসার
িপতা-নু�ল আবছর ,�যে� নু�ল আবছর �াম: িতন ঘিরয়ােটালা
, ডাকঘর:মিলয়াইশ--মীরসরাই,
চ��াম

56 0057 �মা: আিরফুর রহমান
িপতা-�মা: শাহাজাহান হাওলাদার,১৮৯, িস-৪,নয়াটলা, মগবাজার-
-হািতর�ঝল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

57 0058 �মা: মাহাবুর রহমান
িপতা-�মা: আইনাল হক,�ক -িব, �রাড নং-০৬, বাসা নং-১২,
িমরপুর-০৬ ঢাকা-১২১৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

58 0059 প�জ িব�াস
িপতা-মতৃ: নারায়ন চ� িব�াস,িব�াস বাড়ী, ভরতকাঠ�, ৭নং
�য়ােরখা-�দহারী-�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

59 0060 �মাহা�দ �জাবােয়র িপতা-�মাহা�দ সািফ উ��ন,�নায়াগাওঁ-ছয়সূতী-কুিলয়ারচর,
িকেশারগ�
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60 0061 �মা: সুজন �সাইন িপতা-�মা: আিতয়ার রহমান,�দবতলা, অিচ��পুর--�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

61 0062 �েবল তালুকদার
িপতা-মতৃ নারায়ান তালুকদার,�াম: কানুনেগাপাড়া, ডাকঘড়:
কানুনেগাপাড়া, থানা: �বায়ালখালী, �জলা: চ��াম--�বায়ালখালী,
চ��াম

62 0063 �সািনয়া সুলতানা
িপতা-�মা: �হকমত আলী,�াম+�পা�: কািদরদী-সাৈতর-
�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

63 0064 �মা: ইমরান ফারাজী
িপতা-�মা: ইকবাল ফারাজী,�াম+�পা�: লখপুর-ফিকরহাট-
ফিকরহাট,
বােগরহাট

64 0065 �মা: ইকবাল �হােসন
িপতা-�মা: কালু িময়া,�াম: ঝািরলা, ডাকঘর: �পাড়াবািড়:(৬৭৫০)-
-িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

65 0066 কাজলী খাত� ন
িপতা-ম�জবর রহমান,িদ মুন কমািশ �য়াল ইনি��টউট, ৯৩/১-এ,
সরদার কমে��, আগারগাওঁ--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

66 0067 �মাঃ ইমরান �হােসন
িপতা-�মাঃ বাবুল িময়াজী,�পালী ব�াংক িলিমেটড, কৈরয়া বাজার
শাখা--ছাগলনাইয়া,
�ফনী

67 0068 িমলন রায়
িপতা-িনর�ন চ� রায়,িময়া বাড়ী সড়ক,কাউিনয়া-�বতাগী-
�বতাগী,
বর�না

68 0069 �মা: নাঈম উ��ন িপতা-�নকবার ম�ল,�দবতলা, অিচ�াপুর--�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

69 0070 বাহা�ল ইসলাম
িপতা-ইউসুফ আলী �মাল�া,কৃপালপুর, ডাকঘর: কুিমরদাহ--
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

70 0071 �মা: ফিরদ আহেমদ িপতা-�মা: আ�রু রিহম,�াম+�পা: দড়�াম-সাট� িরয়া-সাট� িরয়া,
মািনকগ�

71 0072 �মা: আবুল কােশম
িপতা-�মা: আয়নুল হক,��াট: িব-৬, বাসা: ২৬৩/িড, �রাড:১৫,
�ক: িস, বসু�রা আবািসক এলাকা--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

72 0073 িনশাত সুলতানা
িপতা-�মা: ইমিতয়াজ িব�াস,�াম: আগরহা�ট, ডাকঘর:
�গৗরীেঘানা-৯২৫২-�কশবপুর-�কশবপুর,
যেশার

73 0074 �মাঃ হািববুর রহমান
িপতা-�মাঃ আেছর উ�ীন,দােরাগা বাড়ী-উ�াপাড়া সদর-
উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

74 0075 স�য় তালুকদার
িপতা-িচ� র�ণ তালুকদার,৩০ রহমান �গায়াল বািড, ২য় তলা,
কাওলার মধ�পাড়া--িবমানব�র,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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75 0076 আবু বকর িস��ক
িপতা-মতৃ: ফকরউ��ন �মা�া,�াম: পূব �গ�াবদ�, ইউিনয়ন:
�কৗজরুী থানা: �কৗত� য়ালী, �পা�: �কােমারপুর(৭৮০০)--,
ফিরদপুর

76 0077 তািরক আেনায়ার
িপতা-আহেমদ আলী,৩৬৫ �াি�ক, ��াট এ-৫, ইত�ািদর �মাড়,
জাফরাবাদ--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

77 0078 অিমত অিধকারী
িপতা-অনুপ অিধকারী,১৬৮/১, ৩য় তলা, লাল �মাহন সাহ �রাড,
নাির�া--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

78 0079 ফােতমা ত� জ �জাহরা �শফা
িপতা-সরদার �গালাম রসুল,৯৩৮, পূব � মিনপুর, িমরপুর, ঢাকা
১২১৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

79 0080 �মা: আকমল �হােসন
িপতা-�মা: আ�সু ছা�ার সরকার,৩০/১, ৬� তলা, �রাড: ১১,
কল�ানপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

80 0081 �মা: িফেরাজ আলী
িপতা-�মা: ছােরায়ার �হােসন,�াম: মধ�ভ�ঘাট, �পা�: মুগেবলাই--
কামারখ�,
িসরাজগ�

81 0082 �মা: হািববুর রহমান িপতা-�মা: হািমদ �াং,�াম- ইকরচালী-ইকরচালী-তারাগ�,
রংপুর

82 0083 কৃ� কুমার সাহা িপতা-ি�তীশ চ� সাহা,�াম+�পা: বনবািড়য়া--িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

83 0085 মাহবুব এনাম
িপতা-�মা: নজ�ল ইসলাম,১৬/২৪, জীবন টাওয়ার, �রাড: ০১,
ছনেটক, দিনয়া--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

84 0086 �মাঃ নাজমুল হাসান
িপতা-�মাঃ সুজা-উদ-�দৗলা,১৪৯, �রাড:-১/৪, িস.ও বাজার,
ডাকঘর: উপশহর-৫৪০০--রংপুর সদর,
রংপুর

85 0087 রানা দাশ
িপতা-ডা: সাধন দাশ,�াম: পাইরাং, �পা�: জািলয়াঘাট-৪৩৯০--
বাশঁখালী,
চ��াম

86 0088 বােয়জীদ �মেহদী
িপতা-আবদুস সা�ার,�াম: পূব �ষা��, ডাকঘর: ঈদগাহ বাজার-
�মেহ��গ�-�মেহ��গ�,
বিরশাল

87 0089 �মাসাঃ িসফাত আহেমদ সারা
িপতা-�মাঃ সুলতান আহেমদ,হাউস: ২৯, ��শন �রাড, �পা�:
ঝালকা�ঠ-৮৪০০--ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

88 0090 আলমগীর �হােসন
িপতা-এসকা�ার ফিকর,১৯৪, �াম: দি�ন �শৗ�া, �পা: িচক�ী-
শিরয়তপুর �পৗরসভা-শিরয়তপুর সদর,
শরীয়তপুর

89 0091 �মা: আছাদ-উজ-জামান নুর িপতা-�মা: আবুল কােশম,খাজরুা গাংপাড়া--�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ
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90 0092 �মাহা�দ ফা�ক
িপতা-জাফর আহা�দ,�াম: বাশঁপাড়া, ০৬নং ওয়াড�, ডাকঘর:
ছাগলনাইয়া--ছাগলনাইয়া,
�ফনী

91 0093 ধীের� চ� দাস
িপতা-দীন দয়াল দাস,�যে�: িবমল চ� রায়, িবেনাদ নীড়, �হা��ং
নং: ১৮৭৬, গািন �ংপাক�--হিবগ� সদর,
হিবগ�

92 0094 �মা: মামুন �হােসন
িপতা-�মা: আ�লু লিতফ,�াম: গােয়শপুর, �পা�: হাট যাদবপুর,--
মেহশপুর,
�ঝনাইদহ

93 0095 �মাহা�দ মিতন খান
িপতা-�মাহা�দ কিবর খান,২৪১, �রাড: ৪, শাি�পুর, �গাড়ান--
িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

94 0096 �মা: �মজবা�র �মান
িপতা-�মা: �মাসেলম উ��ন,�াম: রাণীপুকুর, �পা�: রাণীপুকুর--
িমঠাপুকুর,
রংপুর

95 0097 �মাঃ আল-আিমন
িপতা-আ: রা�াক হাওলাদার,বাড়ী নং: ২, ২য় তলা, হাজী
আখ্তা��ামান �রাড, পূব � নামাবািড়, �জন�জরা,--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

96 0098 �� আহে�দ
িপতা-িসরাজ আহে�দ,িপেকএসএস, পাড়াজয়নগর, �াম: পাড়া
জয়নগর, ডাক: িসংড়া-িসংড়া �পৗরসভা-িসংড়া,
নােটার

97 0099 তমাল দাশ
িপতা-দুলাল দাশ,সুধীর মহাজেনর বাড়ী, ৩ নং ওয়াড�, �াম:
ছনহরা-ছনহরা-প�টয়া,
চ��াম

98 0100 �মা: ফরহাদ �চৗধুরী

িপতা-�মা: কামাল,মি�কা ভবন, �হা: নং: ৩৪৮িস/১০০৯, রমনা
আবািসক এলাকা, রংগীপাড়া ২৪নং ওয়াড�, ৪২২৪ রামপুরা,
৪২৪২--হািলশহর,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

99 0101 �মা: ��ল আিমন
িপতা-�মা: হা�নুর রিশদ,৬/৫এ, �রাড নং: ১১, দি�ন িবিশল--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

100 0102 �মৗসুিম �হাড়
িপতা-দীপক কুমার �হাড়,�াম: কুমারীকা�ট, ডাকঘর: কুমারীকা�ট-
-কলােরায়া,
সাত�ীরা

101 0103 তালহা �হােসন
িপতা-এনামুল হক,১-এ আল মুিনর বাড়ী, ফেতপুর, প��ম প��,
ডাকঘর: চ�: িব�িবদ�ালয়-৪৩৩১-হাটহাজারী-হাটহাজারী,
চ��াম

102 0104 �মাছা: কেনলী আ�ার
িপতা-আ�সু ছালাম �াং,�াম: তারািবড়ীয়া বা�াইপাড়া,
তারাবাড়ীয়া, ডাকঘর: চর তারাপুর- ৬৬৬০--পাবনা সদর,
পাবনা

103 0105 �মা: িরয়াজ হাসান িপতা-�মা: িলয়াকত আলী,রায়মািনক,-কচ�য়া-যেশার সদর,
যেশার
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104 0106 আবুল কালাম আজাদ
িপতা-�তাফাে�ল �হােসন িব�াস,চরকৃ�পুর িব�াস ভা�ী,
ডাকঘর: বাকীগ� মা�াসা-অি�কাপুর-ফিরদপুর সদর,
ফিরদপুর

105 0107 �মা: আবুল কালাম আজাদ
িপতা-�মা: আলতাফ �হােসন খান,দামুয়াড় পাড় খা ঁপাড়া-
দলদিলয়া-উিলপুর,
কুিড়�াম

106 0108 �মাহা�দ কাম�ল হাসান
িপতা-�মাহা�দ কামাল �মা�ফা খানঁ,৩৫/ক, আহমদবাগ, ৭ম
তলা কাজী মাহমুদ আহেমদ, বাসােবা সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

107 0109 �মা: মাজহা�ল ইসলাম
িপতা-�মা: আিমনুল ইসলাম,�াম: পীরতলা, �পা: �বতবাড়ীয়া--
গাংনী,
�মেহরপুর

108 0110 �মাহা�দ সুজন আলী
িপতা-�মাহা�দ শাহাজান আলী,১৫২/২ �ক (১ম ��ার) �ীনেরাড
ধানম��, ঢাকা-১২০৫--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

109 0111 �ক. এম. সা�াম �হােসন
িপতা-�ক. এ. এইচ. �মা�ফা কামাল,৩৩৯, ৫ম তলা, কেলজ
�রাড:-১, অিহনুছবাচা, দি�নখান--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

110 0112 নয়ন �মাল�া
িপতা-ইয়ার আলী �মাল�া,�াম: িনরালী, ডাকঘর: বািহর�াম--
নড়াইল সদর,
নড়াইল

111 0113 কাজী আিনছ� র রহমান
িপতা-কাজী নজ�ল ইসলাম,�াম: রামমা�ঝ, �পা: পারখালী--
�তরখাদা,
খুলনা

112 0114 �মাঃ িরয়াজলু ইসলাম
িপতা-�মাঃ ইয়ািছন �শখ,�াম: �পেৃবতা�া, �পা: আড়কা�ী--
বািলয়াকা��,
রাজবাড়ী

113 0115 সেরা�জত ব�ানাজ� িপতা-িবকাশ চ� ব�ানাজ�,�াম+�পা: ল�ীেখালা--দােকাপ,
খুলনা

114 0116 �মা: ইবরাহীম খলীল
িপতা-�মা: ফখর উ�ীন,�ম নং: ২১, এস এম হল, ঢাকা
িব�িবদ�ালয়--,
ঢাকা

115 0117 মাহবুবুর রহমান
িপতা-আবদুল মা�ান,আহছ্ািনয়া িমশন ক�া�ার এ� �জনােরল
হাসপাতাল, �ট:৩ , �স�র: ১০, উ�রা, ঢাকা ১২৩০--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

116 0118 কুমারী ি�য়াংকা �হাড় িপতা-নীলকা� �হাড়,�াম+�পা: মুরারীকা�ট--কলােরায়া,
সাত�ীরা

117 0119 মুহা�দ মিহবু�াহ
িপতা-�মা�ফা �মা�া,বন�াম, মধ�বন�াম-৮১০০--�গাপালগ�
সদর,
�গাপালগ�

118 0120 হাসমত আলী
িপতা-�কাববাদ �শখ,�াম: দুদু খান পাড়া, ডাকঘর:�গায়াল�, ইউ:
৪ং উজান চর--�গায়াল�,
রাজবাড়ী
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119 0121 এস. এম. জলুকার নাঈম
িপতা-�শর ছিগর আহেমদ,২৪৯/৫৫, বটতলা, প��ম
�মা�ারেটক--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

120 0122 �মা: সাইদুল ইসলাম
িপতা-�মা: ইমাম উ��ন,�াম+ �পা�: হাবাশপুর-৭৩৪০--
মেহশপুর,
�ঝনাইদহ

121 0123 এহসান আহেমদ
িপতা-�মা: ফজলুর রহমান,�াম: দিড় খিশলা, ডাকঘর: রামপুর
বাজার-কািলহাতী �পৗরসভা-কািলহাতী,
টা�াইল

122 0124 শামীমা আ�ার
িপতা-�মা: রায়হান উ�ীন,বাসা নং: ২১, নত� ন উপশহর “ই” �ক,
ডাকঘর: িশ�ােবাড�--যেশার সদর,
যেশার

123 0125 জয়� �ঘাষ
িপতা-বীর প�ভ �ঘাষ,�াম: িবেনাদপুর, ডাকঘর: িবেনাদপুর--
মহ�দপুর,
মা�রা

124 0126 লায়লা শারিমন
িপতা-�মা: শানছ� ল আলম,�টকানা: আহসান ম��ল, �হা��ং নং:
০৫৮৭-০০--পাবনা সদর,
পাবনা

125 0127 �মা: রািকবুর রহমান �চৗধুরী
িপতা-�মা: আিনছ �চৗধুরী,বাসা নং: ৫, উদয়ন �ুল �রাড,
�মা�ারেটক, দি�নখান--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

126 0128 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মা: �রজাউল ইসলাম,�াম: রঘুনাথপুর, �পা�:
�হলাতলা-৯৪১০--কলােরায়া,
সাত�ীরা

127 0129 তানভীর আহমদ
িপতা-�মাঃ আ�লু খােলক,৬৭/I,দি�ন নীলে�ত আবািসক
এলাকা, ২১নং ওয়াড�--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

128 0130 �মা: আিতয়ার রহমান িপতা-�মা: আমীর �হােসন,�ঠকানা: বােজবাম�াহ--�কাটচাদঁপুর,
�ঝনাইদহ

129 0131 �মা: ওমর ফা�ক
িপতা-�মা: বাহার উ��াহ ্,বাসা/�হা��ং: ১০৬, ৪থ �(এ), রা�া: ৬,
১২/িব--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

130 0132 �মৗসুমী আ�ার
িপতা-মতৃ: �মাঃ মকবুল �হােসন খান,�াম: িশবপুর, ডাকঘর:
কািল�রী-বাউফল-বাউফল,
পট�য়াখালী

131 0133 আিসফ আহেমদ িবন সা�ার
িপতা-�মা: আ�সু সা�ার,B-I-W-T-A এর উ�র পােশ �, �মাহনপুর--
মিণরামপুর,
যেশার

132 0134 মিন�ল ইসলাম
িপতা-মিফজলু ইসলাম,�াম: উ: ফ�াশন, ডাক: হাসানগ�-
চরফ�াশন �পৗরসভা-চরফ�াশন,
�ভালা
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133 0135 �মৗসুমী িসকদার
িপতা-রবী�নাথ িসকদার,�াম: উ�জরপুর, ডাক: বকুলতলা--
নড়াইল সদর,
নড়াইল

134 0136 �মাছা: রওনক জাহান
িপতা-�মা: আ�রু রিশদ �শখ,বািড়: মায়াকু�, ইয়ািছননগর,
ঠনঠিনয়া দি�ণপাড়া--ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

135 0137 �মাসা: শারমীন আ�ার
(রানী)

িপতা-মানছ� র আহে�দ,�চৗগাছা (ঋিষপাড়া)-�চৗগাছা-�চৗগাছা,
যেশার

136 0138 শামীম আহেমদ
িপতা-�মা: িসরাজলু ইসলাম,২০৫িব�কিব রিব�নাতঠাকুর হল,
জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

137 0139 নবী তান�জমুল আহসান

িপতা-�মা: হািফজরু রহমান �মা�া,�যে� �মা: হািফজরু রহমান,
আদ�শ পাড়া (পুিলশ লাইেনর পূব � পাশ �), বািড় নং: ৪৮-মা�রা
�পৗরসভা-মা�রা সদর,
মা�রা

138 0140 �মাঃ তাবারক �হােসন
িপতা-�মাঃ �মায়ন কিবর,৬৮০, মু�জব সড়ক, ষ��তলা পাড়া, ৬
নং ওয়াড�--যেশার সদর,
যেশার

139 0141 �মা: িমজানুর রহমান িমজান
িপতা-�মা: মকবুল �হােসন,5C, 5th Floor, 299/2 South Pikpara--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

140 0142 �স�িপয়ার ম�ল িপতা-নেরশ চ� ম�ল,�াম+ডাক: �নারী-দােকাপ-দােকাপ,
খুলনা

141 0143 �মা: আসাদুল ইসলাম
িপতা-�মা: �মাবােরক আলী সানা,�াম: শ�ামনগর, �পা:
আগাড়ঘাটা--পাইকগাছা,
খুলনা

142 0144 �মা: আজাদ �হােসন
িপতা-�মা: হািফজরু রহমান,�াম: শাহাপুর(আড়পাড়া), �পা: িশ�া
�বাড�--যেশার সদর,
যেশার

143 0145 এস. এম. িরফাত ইফেতখার
িপতা-এস. এম. ইসহাক আলী,�যে�-এস.এম ইসহাক
আলী,৯/৭,িরং �রাড, শ�ামলী--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

144 0147 এ. িব. এম. রািকবুল হক
িপতা-এ. িব. এম. রওশানুল হক,৫/খ, ১০িড, সাত মস�জদ �রাড,
কনিফেড� টাওয়ার, ডাক: �মাহা�দপুর--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

145 0148 �মা: আিশকুর রহমান
িপতা-মতৃ হযরত আলী,বাড়ী নং-৩৩, �রাড নং-০৪,�স�র নং-১১--
উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

146 0149 �মৗসুিম আ�ার
িপতা-�মা: আ: সা�ার িশকদার,�াম: ত� জরডা�া, ডাকঘর:
শাহাবাদ--নড়াইল সদর,
নড়াইল
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147 0150 �দব�ত িব�াস
িপতা-কুমােরশ িব�াস,�াম: বড় বায়সা, ডাক: মশাখালী-৭৩৫০--
কালীগ�,
�ঝনাইদহ

148 0151 �মা: কিবর �হােসন িপতা-�মা: আিলমু��ন,�াম: কািল�ী, �পা: সাহরাইল--িসংগাইর,
মািনকগ�

149 0152 �মাঃ িরপন �হাসাইন
িপতা-�মাঃ সুলতান সালাই��ন খান,�াম: পািরখুপী-কুেশাডাংগা-
কলােরায়া,
সাত�ীরা

150 0153 জয়নাব খাত� ন চ�া
িপতা-হািফজরু রহমান,�াম: চাচঁড়া, �পা�: ত� লারামপুর--নড়াইল
সদর,
নড়াইল

151 0154 ওয়ািল-উল-ইসলাম
িপতা-�মাঃ জািকর �হােসন,বাসা: �াবন-৯, সরকারী �কায়াট�ার,
�ঘাপ �স�াল �রাড--,
যেশার

152 0155 কাজী রাহাজলু হাসান
িপতা-কাজী জয়নাল আেবিদন (মতৃ),�াম: পাচঁ� িড়য়া, �পা�: হাট
পাচঁ� িড়য়া--�লাহাগড়া,
নড়াইল

153 0156 �মাঃ আ�লু জিলল িপতা-�মাঃ ছেফর উ��ন,�াম: পূব � �য়াডহরী-�গাসাইবাড়ী-ধুনট,
ব�ড়া

154 0157 �মা: �মেহদী হাসান সুজন
িপতা-�মা: ইয়ািছন আলী,�াম: িসংহিড়য়া, ডাকঘর: মিত�ঝল--
আটঘিরয়া,
পাবনা

155 0158 কাজী িরয়াদুল হাসান
িপতা-কাজী জয়নাল আেবিদন (মতৃ),িনচতলা, ০৩৯১-০০, করবী,
িবমানব�র সরক,-আরবপুর-যেশার সদর,
যেশার

156 0159 শিহদুল ইসলাম িপতা-�মা: আমজাদ �হােসন,১২ এনােয়ত গ� �লন--হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

157 0160 �মাঃ িরয়াদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�াফুল আলম,�াম: িমঠাগ�, ডাক: �ছাট
বািলয়াতলী-বািলয়াতলী-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

158 0161 �মেহদী হাসান
িপতা-আঃ মা�ান িময়া,বাড়ী নং: ই-২, �রাড নং: এস-২ মহানগর
�েজ�--হািতর�ঝল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

159 0162 �মাঃ তানভীর ইসলাম
িপতা-�মাঃ িমরাজ হাওলাদার,�াম: ��মূ�ী, �পা: পরানগ�--
�ভালা সদর,
�ভালা

160 0163 �মাঃ �দেলায়ার �সাইন
িপতা-�মাঃ আবুবকর িস�ীক,�াম: দবূ �াকু�, �পা: জয়িদয়া--
�কাটচাদঁপুর,
�ঝনাইদহ

161 0164 ইনাম আহেমদ
িপতা-�মা: ��ল আিমন মু�ী,A১১, এন এইচ এ টাওয়ার,১৬-১৭,
�ক িব, লালমা�টয়া--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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162 0165 এস. এম. আ��ুাহ আল-হক
িপতা-এস. এম. আ�জজলু হক,474, িনিরিবিল পাড়া, ৬নং ওয়াড�-
�চৗগাছা-�চৗগাছা,
যেশার

163 0166 ফােতমাত� জেজাহরা
িপতা-�মাঃ হািফজরু রহমান,�াম: নূতন খেয়রতলা, ডাক:
যেশার-৭৪০০--যেশার সদর,
যেশার

164 0167 খািদজা আ�ার
িপতা-আিমনুল ইসলাম,৬১ �হাপকূ�, �ট নং:৩/৩০৪, ওমর
আলী �লন--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

165 0168 �মাঃ আিসফ আিরয়ান িপতা-�মাঃ আজাহার উ�ীন,-ত� লারামপুর-নড়াইল সদর,
নড়াইল

166 0169 �দবরাজ �ঘাষাল
িপতা-ফুরকুমার �ঘাষাল,�াম: ভাদুলীডা�া, �পা�: রতনগ�,--
নড়াইল সদর,
নড়াইল

167 0170 মা�ফ �হােসন
িপতা-জািহদ �হােসন,বাসা: মাঠ পাড়া, �াম+ডাক: বািনয়াব�--
�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

168 0171 �বাইয়া সুলতানা িপতা-�মাঃ ফরমান �মাল�া,আমবািড়য়া-িদঘিলয়া-িদঘিলয়া,
খুলনা

169 0172 �মা: তিরকুল ইসলাম
িপতা-�মা: ইউনুছ আলী হাওলাদার,�াম: লালবুিনয়া, ডাকঘর:
লালবুিনয়া (৯৩৩০)--শরণেখালা,
বােগরহাট

170 0173 িনিশত দাশ
িপতা-িনতাই দাশ,�াম: ঘনশ�ামপুর, ডাকঘর: ভা�নপাড়া--
ফিকরহাট,
বােগরহাট

171 0174 �মাঃ পারেভজ হাসান ইউসুফ
িপতা-�মাঃ �তাজাে�ল �হাসাইন,৪৩৪, ক�া� পাড়া, শাকপালা,
রানীরহাট--শাজাহানপুর,
ব�ড়া

172 0175 নূর ইসলাম �শখ
িপতা-ইউনুছ �শখ,�াম: লংকার চর, ডাক: পাংখার চর-৭৫১০-
�লাহাগড়া-�লাহাগড়া,
নড়াইল

173 0176 ওয়ািহদুল ইসলাম
িপতা-আশরাফ আলী,১৩/১মিতয়াখালী ২য় গিল, িশপা
ইয়াড�-৯২০১--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

174 0177 �মাঃ আমীর �হােসন
িপতা-�মাঃ নু��ামান,�াম: কয়লা, ডাক: মুরারীকা�ট--
কলােরায়া,
সাত�ীরা

175 0178 �মা: �দালন উ��ন
িপতা-�মা: বাবুল �হােসন,�াম: বাড়াইপড়া, �পা: হাতীবা�া--
হাতীবা�া,
লালমিনরহাট

176 0179 �মাঃ আহ�দ �মা�া িপতা-�মাঃ আকবর �মা�া,�াম+ডাক: মিরচপাশা--�লাহাগড়া,
নড়াইল
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177 0180 �মাঃ আল-আমীন
িপতা-�মাঃ ফজলুল হক,�াম: চ��পুর, ডাক: চ��পুর হাট,
উপেজলা: ই�রুকানী--,
িপেরাজপুর

178 0181 �মা: �তৗিহদুল ইসলাস ভঁূইয়া
িপতা-�মা: মিফজলু ইসলাস ভঁূইয়া,১৪৪/৫/এ, দ�ীন পীেরর বাগ,
১৩নং ওয়াড�, ডাকগর: িমরপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

179 0182 কাইছার আলম
িপতা-�মা: হাছান আলী,�াম: িস��ক হাজী পাড়া, �লমশীখালী,
ডাকঘর: �লমশীখালী--কুত� বিদয়া,
ক�বাজার

180 0183 জাহানারা আ�ার

িপতা-এস. এম. সিফকুল ইসলাম,বাড়ী: ৩, �রাড: ১৩, ওয়াড�: ৬,
�াম: বািহর �টংরা (আমতলা, তালতলা মস�জদ �রাড), মতৃ:
�দেলায়ার সােহেবর বাড়ী, ডাক: সা�িলয়া-১৩৬১--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

181 0184 �মা: সিহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: আ�সু �সাবহান,�াম: রাজপুর, �পা: রাজপুর--
লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

182 0185 আকাশ বাৈড়
িপতা-মাখন লাল বাৈড়,�াম: কুড়ালতলা, ডাকঘর: বাবুগ� বাজার-
িহজলা-িচতলমারী,
বােগরহাট

183 0186 এম. এ. আর. �ক. কাইছার
িপতা-�মাঃ কামাল উ��ন,ন�াশনাল ফেরনিসক িডএনএ
��াফাইিলং ল�াবেরটরী--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

184 0187 �জসিমন আরা
িপতা-�মাঃ জাহানুল হক,875, ��িডয়াম �রাড, কােয়তপাড়া,
ওয়াড�: ১-প�গড় সদর-প�গড় সদর,
প�গড়

185 0188 মু�াইন িব�াহ িপতা-আ�লু ওহাব,িসলুমপুর-রায়পুর-বাঘারপাড়া,
যেশার

186 0189 �গৗরাব কুমার �পা�ার
িপতা-�গাপাল চ� �পা�ার,�াম+ডাক: বনবাড়ীয়া--িসরাজগ�
সদর,
িসরাজগ�

187 0190 কাজী ই�াহীম
িপতা-কাজী ইউছ� ফ আলী,�াম: কাচারীিভটা, ডাকঘর: মাচারতলা-
-�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

188 0191 তৃষা খান
িপতা-নূ�ল হাসান খান,�াম: ২২/ই মু�জবসড়ক, মস�জদ মহ�া,
থানা: �কাতয়ালী-�লবুতলা-যেশার সদর,
যেশার

189 0192 �ক. এম. আবদু�া
িপতা-নূরেমাহা�দ,�াম: পািনছ�,ব�াংকারস কেলানী,ওয়াড�
নং-০৫-মাদারীপুর �পৗরসভা-মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

190 0193 �ীিতশ কুমার ম�ল
িপতা-কািত�ক চ� ম�ল,৪৫২ আরাজী ড� মুিরয়া, �পা:
সা�জয়াড়া-৯২৫০-ড� মুিরয়া-ড� মুিরয়া,
খুলনা
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191 0194 শংখনাথ সমাজপিত িপতা-��প সমাজপিত,বন�াম-�ধরপুর-অভয়নগর,
যেশার

192 0195 আবু বকর
িপতা-�মাতােলব হাওলাদার,�হরা �ড�াল �কয়ার, �ধান সড়ক
পুরান বাজার-িছলারচর-মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

193 0196 �মাঃ মহিসন উ��ন িপতা-�মাঃ মিফজ উ��ন,খািলয়াবাইদ-কৃ�পুর-মেনাহরদী,
নরিসংদী

194 0197 এ. এস. এম. সা��র �হােসন িপতা-�মাঃ আলতাব �হােসন,�াম+�পা: প�াশী--সিরষাবাড়ী,
জামালপুর

195 0198 �মা: রায়হানুর ইসলাম

িপতা-আ�লু কু�স িশকদার,িশকদার বািড়, �াম:
পারচ�িদঘিলয়, ডাকঘর: চ� িদঘিলয়া-জালালাবাদ-�গাপালগ�
সদর,
�গাপালগ�

196 0199 �মাঃ আ��ুাহ ্-আল মামুন
িপতা-�মাঃ মতৃ ম�জবুর রহমান,�াম: মিহষবাথান-�শেখরেকালা-
ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

197 0200 �মা: আিরফ �হােসন
িপতা-�মা: আলতাফ খ�কার,িশকদার বািড়, �াম: পারচ�
িদঘিলয়া, ডাকঘর: চ� িদঘিলয়া-জালালাবাদ-�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

198 0201 �মাঃ তােরক �হােসন
িপতা-�মাঃ নুর �হােসন,২৯/এ, �স� �পা�ার �লন, তাতঁীবাজার,
ঢাকা সদর - ১১০০--�কােতায়ালী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

199 0202 �মা: নজ�ল ইসলাম
িপতা-আবুল বাসার খানঁ,বাসা: ১২, সরক: ০২, �ক: িব, বন�,--
রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

200 0203 জাকািরয়া

িপতা-ইসমাইল �হােসন,�যে� - ড. তাজ�ু�ন (সহেযাগী
অধ�াপক) আমিলয়া �ম��পুর ইসলািময়া িসিনয়র আিলম
মাদরাসা, আমিলয়া--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

201 0204 �মাশারফ �হােসন িপতা-�মায়ুন কিবর,৪৮,প��ম মািলবাগ--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

202 0205 �মাঃেসােহল রানা
িপতা-�মাঃ �মাশাররফ �হােসন,�াম+�পা: ধম �দহ-�দৗলতপুর-
�দৗলতপুর,
কু��য়া

203 0206 �মাঃ আকতার �হােসন
িপতা-�মাঃ আ�রু রহমান,�াম: প��ম মাধনগর, �পা: মাধনগর--
নলডা�া,
নােটার

204 0207 �মা: আবু সাইদ �সাহাগ
িপতা-�মা: আিনছ� র রহমান,�াম: �হাই, �পা: িবলশা-না�জরপুর-
��দাসপুর,
নােটার
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205 0208 মুজািহদুল ইসলাম

িপতা-ফজলুল কিরম,�ভাষক (খ�কালীন), িবলওয়াবস, ব�ব�ু
�শখ মু�জবুর রহমান িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়--�গাপালগ�
সদর,
�গাপালগ�

206 0209 �মাঃ রায়হান উ��ন �চৗধুরী

িপতা-মতৃ: খাজা িগয়াস উ��ন �চৗধুরী,জােহদা কিবর ম�ানশন
(ডা. আতাউর রহমােনর বাসা সংল�), পাঠানবাড়ী �রাড, ডাক:
�ফনী-৩৯০০--�ফনী সদর,
�ফনী

207 0210 ফারজানা আফিরন
িপতা-�মা: ফা�কুল আলম,�াম: উ�র চর কলমী, ডাকঘর:
মােঝর চর মা�াসা--চরফ�াশন,
�ভালা

208 0211 মীর তািরকু�ামান িরমন
িপতা-মীর �কুনু�ামান,৩৩, আর এ খান �রাড, থানাপাড়া-
কু��য়া �পৗরসভা-কু��য়া সদর,
কু��য়া

209 0212 �েবল �চাকদার
িপতা-িস��ক �চাকদার,�াম: �নাথিদ, �পা: দ� �ক�য়ুা-�ক�য়ুা-
মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

210 0213 �মাছা: িশখা আ�ার
িপতা-�মাঃ আবু তােহর,৩১১, নওয়াব ফয়জেু�সা হল,
জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয় সাভার-সাভার-সাভার,
ঢাকা

211 0214 �মাঃ নাজমুল �দা
িপতা-�মা: মু�জবর রহমান,বাসা-১৮৩ (৪থ � তলা, উ�র পাশ) িনউ
প�ন--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

212 0215 �মাঃ আবু জােহদ হাসান
িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান,�াম: সিরষাডা�া, ডাক: নীলমিনগ�--
চ�য়াডা�া সদর,
চ�য়াডা�া

213 0216 �মাঃ �মেহদী হাসান
িপতা-�মাঃ বজলুর রহমান,�াম: মুজ��ী, ডাক: িচনােটালা-
মিনরামপুর-মিণরামপুর,
যেশার

214 0217 িশহাব উ��ন
িপতা-�মাকেছদ আলী হাওলাদার,�ক-িস, �রাড-০৬,বাসা
নং-১২,িমরপুর-০৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

215 0218 �াবণী সরকার
িপতা-হের� নাথ সরকার,খাজা ম��ল, ২য় তলা, ৩৪/৫ বাবু খান
�রাড--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

216 0219 মা�জ�য়া শারিমন
িপতা-�মাহা�দ আলী,বাসা নং-৪০১, িব��ং নং-A, িবমান �াফ
�কায়াটার, আশেকানা--,
ঢাকা

217 0220 �বলাল �হাসাইন
িপতা-�মাশারফ �হাসাইন,৪৩১, আল �ব�নী হল, জাহা�ীরনগর
িব�িবদ�ালয়-সাভার-সাভার,
ঢাকা
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218 0221 নূর আলম বাি�
িপতা-আঃ আিলম িমনা,৩৮/২৩, �ক: িড, ইমা��পুর-সাভার-
সাভার,
ঢাকা

219 0222 �মা: মাহমুদুর রহমান
িপতা-�মা: আ�লু মা�ান,�াম: আমবাগান, ডাকঘর:
�সনওয়ািলয়া,�পা� �কাড: ১৩৪৪-পাথািলয়া-সাভার,
ঢাকা

220 0223 িসনিথয়া মিরয়াম
িপতা-আবদুল হক,�াম: চ�নারচর, �পা: অ: ঘাট-পতারহাট-
আ�ারমািনক-�মেহ��গ�,
বিরশাল

221 0224 মাজহা�ল ইসলাম
িপতা-নূ�ল ইসলাম,�াম: �ব�া�র, ডাকঘর: চা��না-৩৫১০--
চা��না,
কুিম�া

222 0225 রােসল িশকদার মনা
িপতা-�সাবহাম িশকদার,�াম: চর অেযাধ�া িশকদার ডা�ী, ডাক:
চর অেযাধ�া--চরভ�াসন,
ফিরদপুর

223 0226 �মা: আবুল হাসান
িপতা-�মা: আয়নুর হক,��াট: B-6, বাসা নং-২৬৩/D, �রাড-১৫,
�ক-িস, বসু�রা আবািসক এলাকা--ভাটরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

224 0227 মাহমুদা খাত� ন
িপতা-ম�জবর রহমান,িদ মুন কমািশ �য়াল ইনি��টউট, ৯৩/১-এ,
সরদার কমে�� আগারগাওঁ, তালতলা--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

225 0228 �মা: আ�জজলু হািকম
িপতা-�মা: আজমাল �হােসন,�াম: ম�লপুর(পূব �পাড়া), ডাকঘর:
িবরামপুর--িবরামপুর,
িদনাজপুর

226 0229 নবী �হােসন
িপতা-জসীম উ��ন,কুত� ব ব�াপারী বাড়ী, ছাগাইয়া-আগানগর-
�ভরব,
িকেশারগ�

227 0230 �মা: মাহফুজরু রহমান
িপতা-�মা: ইি�স আলী মাত� �র,�াম: দি�ণ গ�ারামপুর,
ডাকঘর: খািলয়া-৭৯১১--মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

228 0231 �মাঃ �সাহাগ �হােসন
মজমুদার

িপতা-�মাঃ আলী আকবর,১৯২/িস- ছাতা মস�জদ গিল, রােয়র
বাজার--হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

229 0232 মা�ফ হাসান
িপতা-নজ�ল ইসলাম,�াম: পারফুল, �পা: ছািতয়ানতলা--
বাঘারপাড়া,
যেশার

230 0233 ফরহাদ
িপতা-মতৃ নূর �মাহা�দ �মা��া,�াম: মাদবর কা��, �পা: সিখপুর,
উপেজলা: �জরগ�--,
শরীয়তপুর

231 0234 �মাঃ আবু হায়াত
িপতা-মতৃ �সালায়মান সরকার,�াম: রিহমপুর, ডাক:
�বদ�নাথপুর--তারাগ�,
রংপুর
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232 0235 �মা: সাইফুল বাশার �টপু
িপতা-�মা: আবুল বাশার ,৮৫৫, �মাহনা টাওয়ার (A-5), মিনপুর--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

233 0236 সনাতন কুমার িব�াস িপতা-িচ� র�ণ িব�াস,�াম: বড়খুদুড়া-ব�িবলা-বাঘারপাড়া,
যেশার

234 0237 �মা: হািববুর রহমান
িপতা-�মা: �মাজাে�ল হক,বাসা: জিহ�ল ইসলােমর বািড়, �াম:
পূব �ব� নগর, �জাকা, ডাকঘর: সা�িলয়া--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

235 0238 �মাঃ ই�ািহম খিলল িপতা-�মাঃ আ�লু খােলক,৪৮, প��ম মািলবাগ--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

236 0239 �মাঃ �গালাম সেরায়ার
িপতা-�মাঃ নূর �মাহা�াদ,িলটল �লার �ুল, ৬৬ নং ওয়াড�
(বাৈমল), সা�িলয়া--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

237 0240 �মা: মাহামুদুল হাসান

িপতা-�মা: আবুল কােসম,�ম নং- ৪২০, মওলানা ভাসানী হল,
পাথািলয়া ইউিনয়ন, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়-১৩৪২-সাভার-
সাভার,
ঢাকা

238 0241 সুজন চ� হালদার
িপতা-সুভাষ হালদার,�াম: প��ম রতনপুর, ডাক: ধম �গ�-
�মেহ��গ�-�মেহ��গ�,
বিরশাল

239 0242 �মাঃ �মা�ািফজরু রহমান
িপতা-�মাঃ আিফজার রহমান,�াম: বাসুলী, ইউিপ-আেলাকঝাড়ী-
খানসামা,
িদনাজপুর

240 0243 �মা: তিমজ উ�ীন সরকার
িপতা-�মা: �সাসেলহ উ�ীন সরকার,বাসা নং-৪০১/A, িবমান �াফ
�কায়াটার, আশেকানা--িবমানব�র,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

241 0244 রিফকুল ইসলাম
িপতা-আ�লু হািলম,শহীদ মা�ার বাড়ী, চাইল�াতলী, ৫নং ওয়াড�-
ভাসান�াদম-লংগদু,
রা�ামা�ট

242 0245 �মা: িমছবাহ উ�ীন
িপতা-শিফ উ�াহ,বািড় নং- এফ-১০,�রাড় নং-১৩, �ক-িব,
আবািসক এলাকা--চা�গাওঁ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

243 0246 নাজমুল �হােসন
িপতা-কােশম �শখ,�যে�: ওয়ািহদু�ামান �চৗধুরী, রা��য় অিতিথ
ভবন, প�া-�মঘনা, (পুরাতন এিলফ�া� �রাড), �জিপও--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

244 0247 িব�ব কুমর দাশ
িপতা-রাধাপদ দাশ,�মসাস � আ�ার এ� স�, জয়পাড়া বাজার (
�টলপ��) -�দাহার �পৗরসভা-�দাহার,
ঢাকা

245 0248 �মাঃ সাহাদাত �হােসন
িপতা-�মাঃ আবু সাঈদ,িবশা, ডাক: �জয়ানগর হাট-৫৮৮০-
�জয়ানগর-দুপচািচঁয়া,
ব�ড়া



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

246 0249 �মাঃ হাসান ইমাম
িপতা-�মাঃ নওয়াব আলী,�াম: আড়য়াকা��, ডাকঘর: রেয়ড়া-
উেমদপুর-�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

247 0250 �মা: �েবল পারেভজ
িপতা-�মা: শিহদ িময়া,�ম নং-২৫৬, শহীদ সােজ�� জ��ল হক
হল, ঢাকা বা�িবদ�ালয়--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

248 0251 িমতালী দাশ
িপতা-তাপস কুমার দাশ,৩৭/এক.�ক �রাড (�কুে��রী
ঔষাধালয়)--যেশার সদর,
যেশার

249 0252 �মা: হািফজরু রহমান
িপতা-�মা: আতাউর রহমান,ই�ািহমপুর, ঢাকা
ক�া�নেম�-১২০৬, --কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

250 0253 �মা: আসাদু�ামান
িপতা-�গালাম �মা�ফা,�াম: সানানাগর, ডাকঘর:
কুরছাপ-৩৫১০--�দিব�ার,
কুিম�া

251 0254 আ�রু রা�াক খান
িপতা-�মাঃ িব�াল খান,�ম নং: ৫৬৪, সূয �েসন হল, ঢাকা
িব�িবদ�ালয়--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

252 0255 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: আলমগীর �হােসন,�াম: দি�ণ �ধাপাডা�া, ডাকঘর:
নুতনবাজার-৫৭২০--সু�রগ�,
গাইবা�া

253 0256 জাহা�ীর আলম

িপতা-ফুলু িময়া,�যে�- এস. এম মিমনুল ইসলাম, সরদার
ক��উটার, পাক�-৩৫, রজনীগ�া সুপার মােক�ট,--ঢাকা
�সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

254 0257 �মা: রাজ ুআহেমদ িপতা-�মা: িরয়াজলু ইসলাম,�াম: মাঘরী-�দবহাটা-�দবহাটা,
সাত�ীরা

255 0258 মু�াির রহমান
িপতা-�মাঃ মিশউর রহমান,২১৯, একতা হউ�জং �সাসাই�ট,
সাতারকুল �রাড, উ�র বা�া--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

256 0259 �মা: আ�রু রহমান িপতা-�মা: তসিলম উ�ীন,�াম: বেহলাগািড় -মা�ঝহ�-িশবগ�,
ব�ড়া

257 0260 �মাঃ মিশউর রহমান িপতা-�মাঃ �মায়ুন কিবর,িমরপুর-৬, প�বী--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

258 0261 �মাঃ মাহফুজলু হক
িপতা-�মাঃ ম�জবর রহমান,�াম: পূব � খাবাসপুর-ফিরদপুর
�পৗরসভা-ফিরদপুর সদর,
ফিরদপুর

259 0262 �মা: আবুল হােশম
িপতা-�মা: আয়নুল হক,��াট B-6, বাসা নং-263/D, �রাড-১৫,�ক-
িস, বসু�রা আবািসক এলাকা,--ভাটরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

260 0263 সুমন কুমার পাল িপতা-হিরদাস চ� পাল,�াম: �নহাট�, �পা: �দবীপুর--,
খুলনা
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261 0264 িলটন কুমার িব�াস িপতা-হিরপদ িব�াস,�াম+�পা: চা��ুটয়া--যেশার সদর,
যেশার

262 0265 �মাছা: যুথী খাত� ন
িপতা-�মাঃ িনশকার আলী,�াম: রাধানগর-মেনাহরিদয়া-কু��য়া
সদর,
কু��য়া

263 0266 �মাঃ নাজমুল �হােসন
িপতা-�মাঃ িসরাজলু ইসলাম,�াম: দির হির হর নগর, �পা: নেদর
চাদ ঘাট-�বায়ালমারী-�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

264 0267 কাম��াহার
িপতা-িব�াল �হােসন,�াম: �গাড়াই না�জর ফাড়া, �পা: �গাড়াই-
মেহড়া-িমজ�াপুর,
টা�াইল

265 0268 �মাঃ ইমাজ উ�ীন
িপতা-�মাঃ সাহাবু�ীন,�াম: �দবীনগর, ওয়াড� নং-৪-�দবীনগর-
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

266 0269 িদপংকর চ� কর
িপতা-িদিলপ চ� কর,১২০ িব�কিব রবী�নাথ ঠাকুর হল,
জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,-সাভার-সাভার,
ঢাকা

267 0270 �মাঃ মু�ার �হােসন
িপতা-�মাঃ মুিনব আলী,৪১০, আ.ফ.ম কামালউ��ন হল,
জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়-সাভার-সাভার,
ঢাকা

268 0271 �মা: হািববু�াহ �ব�ালী
িপতা-�মা: �হােসন আলী,�াম: �ঘারলাজ, ডাকঘর:
ল�নহাট�-৬৪১০-বাগািতপাড়া-বাগািতপাড়া,
নােটার

269 0272 �মাঃ তােয়ফ খান
িপতা-�মাঃ ইসলাম খান,পুরাতন কসবা, কা�জপাড়,
যেশার-৭৪০০--যেশার সদর,
যেশার

270 0273 �মাঃ কাম�ল হাসান িপতা-�মাঃ নূ�ল �দা,৭২, হাজী ইসমাইল �রাড, বানরগাতী--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

271 0274 �মাঃ সবুজ আলী
িপতা-�মাঃ ইয়ািছন আলী,৫, �তত� লেঝাড়া কেলজ �রাড,
�জাড়পুল, রাজফুলবািড়য়া-�তঁত� লেঝাড়া-সাভার,
ঢাকা

272 0275 �মা: রাফসান জািন
িপতা-সাঈদুল হক,�াম: রামপুর, ডাকঘর: বামিনয়া-৩৮৫০--
�কা�ানীগ�,
�নায়াখালী

273 0276 �মাঃ �তৗিহদু�ামান
িপতা-মর�ম ওয়ােহদ আলী �মা�ল,২০৯/খ, িব�জিব-২নং �গইট,
আ�জমপুর, ডাক: িনউমােক�ট--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

274 0277 সু�জত কুমার ম�ল
িপতা-সুশীল কুমার ম�ল,২৯০/খ, িব�জিব ২য় �গইট, আ�জমপুর,
িনউমারেকট-১২০৫--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

275 0278 মুহা: জািহদ হাসান িপতা-মুহা: আ�লু জিলল গাজী,�াম: �নহা�ট,-রতনপুর-কািলগ�,
সাত�ীরা
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276 0279 �মাঃ ফা�ক �হেসন
িপতা-�মাঃ লাল িময়া,ব�ন এপাট�েম�, িব-৪৩৩ (এ) িখলগাওঁ,
�হা��ং-১৩৩৫ (৭ম তলা)--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

277 0280 শারফ উ�ইন পােবল
িপতা-�মা: শামসু��ন,�াম: আইনুছ বাগ, দি�ণখান (পাট�),
ডাকঘর: দি�ণ খান, দি�ণ খান--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

278 0281 �মাঃ আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আবুল কােসম,৯৪৭/১, এলেডরােডা �নাে�ার, ��াট:
িব৪(৪থ � তলা), মিনপুর--,
ঢাকা

279 0282 এ, �ক, এম ফেয়জলু হক
িপতা-এ, �ক, এম মাইনুল হক,বািড় নং-১৬, �রাড নং-৬/এ, ��াট
নং-৫/িস, �ক-এ, নেবাদয় আবািসক এিরয়া,--আদাবর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

280 0283 �মা�াে�ল �হােসন
িপতা-�মােমন �হােসন,আ�লু আ�জজ �মা�া বাড়ী, বাখিরয়া, ১নং
ওয়াড�-�সানাগাজী-�সানাগাজী,
�ফনী

281 0284 এম এ. ইউসুফ
িপতা-�মাঃ আঃ ছালাম,�াম: মনুেখ পাড়া, �পা: তালতলী--
তালতিল,
বর�না

282 0285 �মাহা�দ কিরমুল হক
িপতা-মতৃ �মাহা�দ ম�জবুল হক,আফেরাজা সাঈদ ভবন,�হা��ং
নং-২৭৫, কামাল হাজারী �রাড, একােডমী--�ফনী সদর,
�ফনী

283 0286 মুফিত নািদমুল কমর
আহমদ

িপতা-মুফিত এ, �ক কমর উ��ন আহমদ,মুফিত বাড়ী, �াম:
দরগা মহ�া, িমউিনিসপ�ািল�ট, ডাক: িসেলট সদর--,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

284 0287 ফারজানা আ�ার িমিম
িপতা-�মা: না�জর �হােসন,রা�া-২, ডাকঘর: িমরপুরঙ-১২১৬--
প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

285 0288 মুকুল মি�ক
িপতা-মতৃ �েজ� ম�ীক,৫২৩(৪থ � তলা), ব�াপরীগলী, ওয়�ারেলস,
বড়মগবাজার,--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

286 0289 আবু তালহা �মাহাঃ িমম
িপতা-�মা: তিফজ উ��ন,১১০১িব, �াম: উ�র ব�ৃাবন পাড়া,
ডাকঘর: ব�ড়া সদর--ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

287 0290 আলফাহাদ �শখ
িপতা-মতৃ �মা: আনতাল হক,�াম+ডাকঘর: িশেবামিন, থানা: খান
জাহান আলী--,
খুলনা

288 0291 �মা: রােসল �হােসন
িপতা-�মা: আ�লু কু�ুস,�াম: বাজার পাড়া,তরফ উেমদ পুর,
ডাকঘর: রেয়ড়া-৭৩২০--�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

289 0292 �মাঃ মাহমুদুল হাসান
িপতা-মি�ক �মাঃ মাসুম,২৮৭/১/২, এিলফ�া� �রাড--িনউ
মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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290 0293 আিকব সাইদ আয়াত
িপতা-সাইদুল আলম,আদালত �রাড, ডাকঘর: �গৗরকঘাটা,
ওয়াড�-০৪--মেহশখালী,
ক�বাজার

291 0294 রওশনুল হক
িপতা-�খারেশদ আলম,�াম: তালম প�পাড়া, ডাক: ��া বাজার-
তাড়াশ সদর-তাড়াশ,
িসরাজগ�

292 0295 �মা: আ�লু আলীম
িপতা-�মা: আ�লু ম�জদ সরকার,�াম: কা�নপুর, ডাকঘর:
মাঘুরােঘানা--ড� মুিরয়া,
খুলনা

293 0296 �মাঃ �রদওয়ানুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ িসরাজলু ইসলাম,৫/ঘ, একােডমী �রাড, �গাহাইলকা��
(পূব � পাড়া)--,
ময়মনিসংহ িস�ট কেপ �ােরশন

294 0297 �মাহা�দ িশপন আলী িপতা-�মাহা�দ আ�লু বােছদ,�াম: �দলুয়া-দড়�াম-সাট� িরয়া,
মািনকগ�

295 0298 ছােলহ আহ�াদ �চৗধুরী
িপতা-খােয়জ আহ�দ �চৗধুরী,গাম: দি�ন �কালাপাড়া, ওয়াড� নং:
৫,--পর�রাম,
�ফনী

296 0299 �মা: ছােদকুর রহমান
িপতা-�মা: শিহদুল হক,চাউিলয়া প��, মা�টর মস�জদ--িদনাজপুর
সদর,
িদনাজপুর

297 0301 �মাঃ জািহদ হাসান
িপতা-�মাঃ আ�াস উ��ন �াং,পূব � পড়া, �াম ও ডাক:
বালানগর-৬২৫০-বাসুপাড়া-বাগমারা,
রাজশাহী

298 0302 জীবন �নছা িলজা
িপতা-�মা: কাম��ামান,�সানারগাওঁ িভলা, পূব � �দালাইর পাড়া,
�পা: ধিনয়া, কদমতলী--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

299 0303 �মাঃ খাই�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ �মাকাে�ল,�াম: বািলহারী, ডাক: �কৗিরখাড়া-৮৫২২-
��পকাঠ�-�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

300 0304 �মা: িমশন আলী
িপতা-�মা: মিতয়ার রহমান,�দবতলা পূব �পার, �াম: �দবতলা,
ডাকঘর: অিচ�পুর-৭৩২০--�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

301 0305 �মাঃ �দেলায়ার �হােসন
িপতা-�মাঃ আ�লু বাকী,�াম: �দওয়ান পাড়া, ডাক:
কাকনহাট-৬০০০-�গাদাগাড়ী-�গাদাগাড়ী,
রাজশাহী

302 0306 �মাঃ এনামুল কিবর
িপতা-�মাঃ হােশম আিল,২১৯ রাজধরপুর, ডাক:
�গায়ালপাড়া-৭৩০০--�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

303 0307 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: �মা�ার �হােসন,িব��ং নং- এফ২, �ম-এ১, িপপলস
পাচতরা কেলামী, ওয়াড� নং- ০৬, ডকঘর: খুলনা-৯০০০--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

304 0308 আবুল কালাম িপতা-বাদশা িময়া,�াম+ডাকঘর: খাগিরয়া--সাতকািনয়া,
চ��াম
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305 0309 �মাঃ আ�লু হািমদ
িপতা-�মাঃ মু�াজ আলী,৩৪১, West Nakhalpara, lane No:- 12
(Ground floor), Room No: 1--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

306 0310 জা�াত� ল �ফরেদৗস
িপতা-�মা: জালাল উ�ীন,�াম: নুতন উপশহর, �ক-ই, বাসা
নং-১৯, ডাকঘর: িশ�ােবাড�--যেশার সদর,
যেশার

307 0311 �মাঃ শাখাওয়াত আেরফীন িপতা-�মাঃ �কুর আলী,চ-১৯১/১, �টিব �গইট, মহাখালী--বনানী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

308 0312 �মা: সুমন আল িমজান
িপতা-�মা: হা�ন অর রিশদ িময়া,বাসা: িময়া বািড়, �াম: পার
চ�িদঘিলয়া, ডাকঘর: চ� িদঘিলয়া-৮১০০--�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

309 0313 �মাঃ শহীদু�াহ
িপতা-সাইফুল ইসলাম,�াম: চাকমা কাটা, ওয়াড� নং-৫, ডাক:
গজ�িনয়া বাজার-ক�িপয়া-রামু,
ক�বাজার

310 0314 রা�ল িব�াস
িপতা-রাধাকা� িব�াস,�াম: কুমিরয়া, �পা: কলাবাড়ী--
�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

311 0315 সাবিরনা সুলতানা িলমা িপতা-মকবল �হােসন,�াম: বদর পাশা, �পা: রাৈজর--রাৈজর,
মাদারীপুর

312 0316 �মাঃ �শােয়বুর রহমান
িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান,১৩৬, প��ম �দালাইরপাড় (৫ম তলা),
�াট নং: ৫০২,--�গ�ািরয়া,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

313 0317 মুহা�দ মিশউর রহমান
িপতা-মুহা�দ কুুত� ব উ�ীন,৭৩৫/িস, �ক-িস, ডাক: িখলগাওঁ �ট
এস ও--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

314 0318 এম, এন,মনজরু �মােশ �দ
িপতা-মুহা�দ নু�ল আবচার,সুপার িব�ং, �কাট� �রাড, �কাট�
�স�ার মগবাজার, ওয়াড�-০৬, িচিরংগা িস,িস--চকিরয়া,
ক�বাজার

315 0319 �মাঃ আ��ুাহ আল মামুন
িপতা-�মাঃ �রজাউল ইসলাম,�াম: জগ�াথপুর-িসংহঝুিল-
�চৗগাছা,
যেশার

316 0320 �মাঃ শিফকুল ইসলাম
িপতা-আ�লু কিরম,ন�াশনাল ফেরনিসক িডএনএ ��াফাইিলং
ল�াবেরটরী, ঢাকা �মিডেকল কেলজ--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

317 0321 �মাহা�দ ইউছ� ফ
িপতা-�মাহা�দ ইউনুছ,�মা: �দেলায়ার,�মসাস � �চতী �ফি��, ৪০,
মিত কমে�� (িনচ তলা)--চকবাজার,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

318 0322 �মা: আলাল উ��ন
িপতা-�মা: বজলুর রহমান,�াম: খাজরুা, �পা�: �ঝনাইদহ--
�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

319 0323 �মাঃ স�জব হাসান িপতা-�মাঃ িনয়ামত আলী,চ-১৯১/১, �টিব �গইট, মহাখালী--বনানী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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320 0324 িরয়াদ �হােসন
িপতা-আবুল কালাম আজাদ,�াম: ঝাউড� গী, ঝাউদাগী, ডাকঘর:
পুকুরিদয়া-৩৭০৫--ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

321 0325 এম. এ. নােসর খান পাঠান
িপতা-�মাঃ িনজাম উ�ীন খান পাঠান,�শখ বাড়ী, �দৗলতপুর, ৯
নং ওয়াড�--�মাহনগ�,
�ন�েকাণা

322 0326 �মা: জেুয়ল রানা
িপতা-�মা: আ�লু কিরম,�ম নং- ৩২৩, শহীদ সােজ�� জ��ল
হক হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

323 0327 িনয়ামুল কিবর
িপতা-�সাহারাপ �মা�া,কিরকর পাড়া, ডাক: চ�
িঢ�ািলয়া-৮০১৩-চ�িদঘিলয়া-�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

324 0328 আকতা��ামান
িপতা-আ�লু কােদর,�াম: �বলবাড়ী (�দবীপুর), �পা: পাগলাপীর-
মিমনপুর-রংপুর সদর,
রংপুর

325 0329 �মা: আল-মামুন
িপতা-মতৃ: �মা: আনছার আলী খানঁ,১২৮, মােলক ম�ানসন (৬�
তলা) পুরেকৗশল--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

326 0330 ইকবাল �হােসন সুমন

িপতা-আ�লু বােকর,বাসা: িসেম� �িসং, �াম: আকমল আলী
�রাড়, দি�ণ হািল শহর, ডাকঘর: �সইলস � কেলানী-৪২১৮--
হািলশহর,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

327 0331 িরপন �জ�ািত চাকমা
িপতা-কা�ারা চাকমা,বাসা: �জনাত মহল, �াম:িনচাবাজার, ২১নং
ওয়াড�-��পুর-নােটার সদর,
নােটার

328 0332 সরলা রানী
িপতা-তপন কুমার সাহা,সুলতান রা�জয়া হল, ক� নং-২১৯/খ
�ক, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়-অ�ধার-ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

329 0333 িবজন িব�াস
িপতা-মতৃ সুেবাধ চ� িব�াস,�াম: �দবাসুর, ডাকঘর: �জ�াৎকুরা
�ঘানাপাড়া-কািশয়ানী-কািশয়ানী,
�গাপালগ�

330 0334 �মা: সালাউ��ন
িপতা-�মা: িস��কুর রহমান,��াট নং-৬িব,বাসা নং-২৯২/৩,
�রাজেবড়ী, আহােল হাদীস মস�জদ সড়ক--সাভার,
ঢাকা

331 0335 মুফিত তািমমুল কমর
আহমদ

িপতা-মুফিত এ �ক কমর উ��ন আহমদ,বাসা: মুফিত বাড়ী, �াম:
দরগাহ মহ�া, ডাকঘর: িসেলট--,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

332 0336 �মা: িরপন �সাইন
িপতা-�মা: আ�লু গফুর মধৃা,রেয়ড়া, �াম: বাজার পাড়া, তরফ
উেমদপুর, ডাকঘর: রেয়ড়া-৭৩২০-��েবনী-�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

333 0337 সুমন র�ন িএপুরা
িপতা-বীের� কুমার িএপুরা,বািড় নং- ৮১০, রা�া: গজ�নতলী,
ডাকঘর: রামগড়-রামগড়-রামগড়,
খাগড়াছিড়
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334 0338 �মা: ইিলয়স কা�ন
িপতা-�মা: রিফকুল ইসলাম,১০২২, ব�াংক কেলানী, রােয়রবাগ,
কদমতলী--,
ঢাকা

335 0339 �মা: ইয়ািছন ইসলাম
িপতা-�মা: ইউনুছ,বাসাবা/�হা��ং:১৬৪১, �াম: নুপুর দিনয়া,
ডাকঘর: দিনয়া-১২৩৬, কদমতলী--,
ঢাকা

336 0340 আবু সাঈদ �মা: গািলব
িপতা-মতৃ �মা: জালাল উ��ন,�হা��ং নং-৮/১, রা�া-৮, �ক-িস,
�সকশন-৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

337 0341 ি�য় পাল িপতা-�েজশ পাল,৩১, তািঁত বাজার (২য় তলা)--,
ঢাকা

338 0342 �মাহা�দ সা�জম উ�ীন
মঞ্জু

িপতা-�মা: নািসর উ��ন,বাসা: মােলক ভবন, �াম: আলীশাহ
কেলানী-৪২১৮, চ��াম �পাট�--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

339 0344 রাজ ুচ� রায়
িপতা-কৃ� চ� রায়,বাসা নং- ১৭১, �াম: বরকইট-বরকইট-
চা��না,
কুিম�া

340 0345 এস, এম, সািকবুল ইসলাম
িপতা-�মা: িসরাজলু ইসলাম,�াম: উ�র বড়গাছা, ডাকঘর: নােটার
সদর--নােটার সদর,
নােটার

341 0346 �মা: দািবর উ��ন
িপতা-�মা: সরপ আলী,�াম: কামার জাগী, �পা: বাংগালা-িঘওর-
িঘওর,
মািনকগ�

342 0347 �মাঃ মাহমুদুল হাসান ফিকর
িপতা-�মাঃ শাহজাহান আলী,পুকুর পাড়া, িহ�া কসবা -৫৯২০-
বড়াইল-��তলাল,
জয়পুরহাট

343 0348 �মা: মাহমুদুল হাসান
িপতা-�মা: আবু বকর িস��ক,�াম: মাঝগাওঁ, �পৗ�:
হােরায়া-৬৪৩০-বড়াই�াম-বড়াই�াম,
নােটার

344 0349 সুিম ভ�াচায ��
িপতা-সুদশ �ন ভ�াচায ��,১৬৬, সদরঘাট �রাড, সদরঘাট চ��াম,
পূব � মাদারবাড়ী, ডাকঘর: �জিপও, সদর-৪০০০,
চ��াম

345 0350 মাসুদ রানা
িপতা-�হােসন িময়া,�াম: কািলহর, �জায়ারদার পাড়া, ডাকঘর:
কািলহর �পা: �কাড-২৪১০-�হাগলা-পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

346 0351 মেনায়ার �হােসন
িপতা-িসরাজলু ইসলাম,�াম: আটগিরয়া, ডাকঘর:
দয়ারামপুর-৬৪৩১-�জায়াড়ী-বড়াই�াম,
নােটার

347 0352 �মাছা: নুসরাত জাহান
িপতা-�মা: ইনতাজ আলী,�াম: কািরশা, ডাকঘর: �ধাপাঘাট--
�মাহনপুর,
রাজশাহী
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348 0353 �মা: �রজভী হাসান

িপতা-�মা: আবদুল আ�জজ,এইচ ২৫৭, �াম: নুতন মহ�া আর-২
(এল) িস��রগ�, ডাকঘর: িমজিম�জ-১৪৩০-আিলরেটক-
নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

349 0354 �মা: আ�সু সালাম
িপতা-�মা: আেবদ আলী,�াম: কিল�াম, ডাকঘর: ধারাইল-�কাশ-
িসংড়া,
নােটার

350 0355 �মা: ফিরদ উ��ন মাসুদ
িপতা-�মা: ই�ািহম �েসন,�াম: কমলাপুর, মীর বািড়, �পা:
পরীগ� বাজার -২২১৬-�দওেখালা-ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

351 0356 জািহদ হাসান
িপতা-আ�জজলু ইসলাম,�াম: আেলাকঝাড়ী, �পা: জয়গ�-
আেলাকঝাড়ী-খানসামা,
িদনাজপুর

352 0357 কংস�জৎ রায়

িপতা-হিরেমাহন রায়,�মাহা�দ আলী হাউজ
(�হা��ং-০২৬৩-০০), মু��েযা�া ��ল আমীন �রাড, ��শাল
উজান পাড়া-��শাল-��শাল,
ময়মনিসংহ

353 0358 িমলন �গাম�া িপতা-�গাকুল �গাম�া,জাতীয় ��েক�, ৫/িস.িব.িব. এিভিনউ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

354 0359 �মাঃ সুজন িময়া
িপতা-�মাঃ আ�লু জিলল,�গািব�পুর, ৮নং ওয়াড�, ডােকর চর-
কািনহারী-��শাল,
ময়মনিসংহ

355 0360 �মা: নু��ামান
িপতা-�মা: আঃ রা�াক িময়া,বাসা-০২, �াম: গলগ�া, ডাকগর:
ময়মনিসংহ সদর-২২০০--,
ময়মনিসংহ িস�ট কেপ �ােরশন

356 0361 �মা: িরয়াদুল হাসান
িপতা-�মা: আ�সু ছালাম,বাসা: ০২, �াম+ডাকঘর: ভরােডাবা-
ভরােডাবা-ভালুকা,
ময়মনিসংহ

357 0362 �রােকয়া আ�ার িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক,মাদারেটক আদশ �পাড়া,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

358 0363 পাথ � কুমার সরকার

িপতা-�পন কুমার সরকার,বাড়া নং- এল/২৭, �কওয়াটখালী
�রলওেয় কেলানী, ডাকঘর: �কওয়াটখালী, �পা� �কাড-২২০১-
অ�ধার-ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

359 0364 �মা: মঈনু��ন রাজু
িপতা-�মা: জাহা�ীর আলম,�াম: মীম িভলা (২য় তলা), �ম�ার
পাড়া, ০৮ নং ওয়াড�-বা�রবান সদর-বা�রবান সদর,
বা�রবান

360 0365 �মাঃ আতাউর রহমান
িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান �শখ,�াম-প��ম �সানাতলা,ডাকঘর-
পািখমারা-চাকামইয়া-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

361 0366 কাজল কুমার কম �কার
িপতা-কািত�ক কুমার কম �কার,�াম: ধুপাইল, ডাকঘর: দয়ারামপুর,
ইউিনয়ন: ওয়ািলয়া-লালপুর-লালপুর,
নােটার
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362 0367 �মাঃ ছােনায়ার �হােসন
িপতা-আ�রু রা�াক,ন��পাড়া, মুকসুদপুর-চর �মাচািরয়া-
�শরপুর সদর,
�শরপুর

363 0368 �মা: রাইসুল ইসলাম
িপতা-�মা: �গালাম �মা�ফা,বাসা নং-৫৯, �াম: আিলডা�া,
ডাকঘর: িশবগ�-৬৩৪০-িবেনাদপুর-িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�

364 0369 �মা: জািহদ খান
িপতা-�হলাল উ��ন খান,�াম: কাংশী, ডাকঘর: ধামুড়া-৮২২১-
উ�জরপুর �পৗরসভা-উ�জরপুর,
বিরশাল

365 0370 ফািহম ইসলাম �সৗরভ
িপতা-�মাঃ ফরহাদুল ইসলাম বাবু,�াম-জড়ুান �মা�ার পাড়া-
�গায়াল� �পৗরসভা-�গায়াল�,
রাজবাড়ী

366 0371 �মা: জলুহাস িময়া
িপতা-�মা: আলাল উ��ন,�াম: কামািরয়া, ডাকঘর: কামািরয়া
বাজার-কামািরয়া-তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

367 0372 ইমরান �হােসন

িপতা-�মাঃ আ�লু সা�ার �জহািদ,ফজলুল রহমান খান
সড়ক,�াম-খাগদী,ডাকঘর-চরমুগিরয়া-মাদারীপুর �পৗরসভা-
মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

368 0373 িনপা ভ�াচায ��
িপতা-সুদশ �ন ভ�াচায ��,বাসা নং-১৬৬, সদরঘাট �রাড, সদরঘাট,
চ��াম, পূব � মাদার বাড়ী, �জিপও-৪০০০,
চ��াম

369 0374 ইমরান �হােসন
িপতা-�মা: আকতার �হােসন,�াম: কুমুরিতয়া, ডাকঘর:
ইকড়াইল-৮১৩০-আলফাডা�া-আলফাডা�া,
ফিরদপুর

370 0375 রাজ ুআহেমদ িপতা-�মা: হািরছ উ��ন,�াম+ডাকঘর: পাি�-পাি�-কুমারখালী,
কু��য়া

371 0376 �মা: িরদুয়ান কিরম

িপতা-�মা: জাহা�ীর আলম,িমম িভলা (২য় তলা), �ম�ার পাড়া,
০৮ নং ওয়াড�, ডাকঘর: বা�রবান-৪৬০০-বা�রবান সদর-
বা�রবান সদর,
বা�রবান

372 0377 �মা: নািহদ রানা
িপতা-�মা: নাইমুল ইসলাম,�াম: �ব�লা, ডাকঘর:
�গাবরাতলা-৬৩০০-�গাবরাতলা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

373 0378 �মাঃ �কুনু�ামান
িপতা-মতৃ-জয়নাল আেবদীন,বাসা নং-09,ওয়াড� নং-03 দাশপুকুর-
-,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

374 0379 �মা: আিতকুল হক
িপতা-�মা: আসরাফুল হক, ৩৮৪, �াম: হাড়�াম �কাট� ��শন
�রাড, হাড়�াম, ডাকঘর: রাজশাহী �কাট�-৬২০১,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

375 0380 �মাহা: রিবউল কিরম
িপতা-লাল �মাহা�দ,�াম: িবেনাদপুর, ডাকঘর:
িবেনাদপুর-৬৩৪২-িবেনাদপুর-িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�
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376 0381 সালিমন সািদক
িপতা-�মা: আবুল কালাম আজাদ,৪৮৮/০১, িশেরাইল-২১,
ডাকঘর: �ঘাড়ামারা, ৬১০০, �বায়ািলয়া,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

377 0382 �মা: আকরামুল আলম নাঈম
িপতা-�মা: নু��বী,২২/১ �রােকয়া ম��ল, �াম: �কুর মাহমুদ
�রাড আউচপাড়া, ডাকঘর: িনশাত নগর-বাড়ীয়া-গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

378 0383 �মা: আলমগীর �হাসাইন
িপতা-মকবুল আহেমদ,ব�াপারী বাড়ী, �াম: পূব � একলাশপুর,
ডাকঘর: একলাশপুর বাজার-�বগমগ�-�বগমগ�,
�নায়াখালী

379 0384 �মা: মাহফুজরু রহমান
িপতা-�মা: মিন��ামান,বাসা-45/1-িস, উ�র মুগদাপাড়া,
ওয়াড�-06, ডাকঘর-বাসােবা-1214।,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

380 0385 সা�জয়া হাসান খান িপতা-�মাজাফফা�ল হাসান খান,43/34, সবুজকানন।--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

381 0386 আিরফুর ইসলাম -পলাশ
িপতা-ই�ত আলী,516, �মা�ািফজরু রহমান-আবু ( 6� তলা),
প��ম না্যখাল পাড়া, গিল-10, ওয়াড�-25--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

382 0387 দী� ডাকুয়া

িপতা-রবী� নাথ ডাকুয়া,�পা কেটজ, �হা��ং নং-1240 (পুরাতন-
853), শহীদ আ�রু রব �সিনয়াবাত সড়ক, �াম- ব�ড়া
আেলকা�া, ওয়াড�-20।-রায়পাশা কড়াপুর-বিরশাল সদর,
বিরশাল

383 0388 �মা: ইমরান-উর-রিশদ
িপতা-�মা: হা�ন-অর-রিশদ,কাজীকু�, অ�েফাড� িমশন �রাড।--
বিরশাল সদর,
বিরশাল

384 0389 �মা: �সােহর রানা
িপতা-�মা: �বলাল �হােসন,�াম- ধুপইল, ডাকঘর- দয়ারামপুর--
লালপুর,
নােটার

385 0390 �মাজাে�ল হক
িপতা-বয়ত� ল�া হক,িদগ� িনলয়,15/1এ, হাটেখালা �রাড,
�টকাট� িল।,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

386 0391 �মা: এনােয়ত উ�াহ
িপতা-আ�রু রিহম,�মা: আ: জিলল 1/এফ, মাদারেটক উ�র
পাড়া, �গাড়ান।--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

387 0392 মীর আিরফুর রহমান
িপতা-মীর মকেসদ আলী,�াম: হাজরা নােটার, ডাকঘর:
নােটার-6400--নােটার সদর,
নােটার

388 0393 �মা: সািদর খা
িপতা-আলাল উ��ন খা,�াম: দুরচাপুর, ডাকঘর: দুরচাপুর-2282।-
সা��েকানা-�ক�য়ুা,
�ন�েকাণা

389 0394 সাইফুল ইসলাম িপতা-আ�লু কিরম,12/2/খ, 7/িব, �রাড-02, শ�ামলী, 28 নং ওয়াড�,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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390 0395 �মা: �গালাম রা�ানী
িপতা-মতৃ হািববুর রহমান,�াম: গ�ানারায়ন পুর, �পা: রঘুপাড়া--
বাগমারা,
রাজশাহী

391 0396 �মা: রােশদ হাসান
িপতা-�মা: আ�সু সিহদ,খানঁ বািড়, িদদা��াহ, চরপাতা হাই �ুল।-
-�দৗলতখান,
�ভালা

392 0397 �মা: মাহাফুজরু রহমান
িপতা-�মা: �হকমত উ�াহ,বাসাও সড়ক: 78/1 এল.িপ লজ �ট.িব
�রাড, �াম: ল�ীপুর, ওযাড�: 06, ডাকঘর: �জ.িপ ও-6000--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

393 0398 �মা: রািকব �চাধুরী িপতা-�মা: লুৎফর রহমান,হাবুকু�টর পাড়া, সজঘ�া--গংগাচড়া,
রংপুর

394 0399 িনিখল হালদার
িপতা-িনিশকা� হালদার,�াম: আমবাড়ী, �পা: কা��--
�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

395 0400 �গৗতম �ঘাষ
িপতা-�বীর �ঘাষ,�াম: পলাশেপাল-সাত�ীরা �পৗরসভা-
সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

396 0401 �মা: আবু তােহর িপতা-নািছর আহে�দ,�চউয়া খািল , ধিনয়া--�ভালা সদর,
�ভালা

397 0402 ি�তম কুমার ম�ল িপতা-নেৃপ�নাথ ম�ল,ভািবচা-ভািবচা-িনয়ামতপুর,
নওগা ঁ

398 0403 সুমা খাত� ন
িপতা-�খারেশদ আলী সরদার,�াম: বসুপাড়া এিতম খানা �রাড,
ডাকঘর: খুলনা-9100, �সানাডা�া।--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

399 0404 �মা: ইমন হাসান
িপতা-�মা: �মাখেলছ� র রহমান,222/িব, িখলগাওঁ �চাধুরীপাড়া--
রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

400 0405 আ�সু সামাদ
িপতা-�মা: একরামুল হক,��াট নং: 5/িব জওয়ােহর কমে��, 14
নং �কাট� হাউজ ��ট--�কােতায়ালী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

401 0407 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মা: শিহদু�াহ,সািকন, দি�ন চরপাতা, ডাকঘর: বাঘার হাট
( �মদুয়া)--�ভালা সদর,
�ভালা

402 0408 �মা: নাজমুল ইসলাম িপতা-�মা: রিফকুল ইসলাম,�াম: কালুপুর--�ভালা সদর,
�ভালা

403 0409 �মা: কাম�ল ইসলাম
িপতা-�মা: আ�লু কােশম,িরপা প�ােলস (৪থ � তলা/পূব �) , ভা�ল
বািড় হাউ�জং, আেশাকতলা সদর--কুিম�া সদর,
কুিম�া

404 0410 �মা: রােসর ভঁূইয়া
িপতা-�মা: আবুল কালাম ভঁূইয়া,জব �কয়ার ,236,হািলমা ম�ানশন,
আগারগাওঁ, তালতলা--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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405 0411 নুসরাত জাহান

িপতা-�মা: নু�র আলম পারেভজ,�াম: �শেরে-ই-বাংলা সড়ক,
কািশপুর চ�ৎপুর, ডাকঘর: কািশপুর-রায়পাশা কড়াপুর-বিরশাল
সদর,
বিরশাল

406 0412 র�ন তালুকদার িপতা-পরান তালুকদার,�ামঃ ফুলকুমাির-জিলরপাড়-মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

407 0413 �মা: আল-ইমরান হাসান
িপতা-আ�লু ম�ান আকন,�মা: আল- ইমরান হাসান, �হনা এন
এস আই, কািলবািড় �রাড-রাজাপুর-�ভালা সদর,
�ভালা

408 0414 শংকর সরকার িপতা-নাগর সরকার,�াম: বাসুেদবপুর--মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

409 0415 �মাঃ শাহাদাত �হােসন
িপতা-�মাঃ কামাল আলী (�াঃ),�ামঃ দুিখয়াবািড়-সয়দাবাদ-
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

410 0416 িমজানুর রহমান িপতা-মাকসুদুর রহমান,ভ�পাড়া, 4 নং ওয়াড�--চরফ�াশন,
�ভালা

411 0417 �মা: �নয়ামুন নািসর
িপতা-�মা: �মাশারফ �হােসন,�াম: মধ� �মট�য়ানী, ডাকঘর:
কল�ানপুর--�বলকুিচ,
িসরাজগ�

412 0418 �মাঃ গািলব
িপতা-মতৃ �জ.এম শাহজাহান,৯৪/এ, চানমারী �রাড, লালখান
বাজার, খুলশী--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

413 0419 �মা: রিন �হােসন
িপতা-নু�ল ইসলাম,�াম: রঘুনাথপুর,ডাকঘর: ভূইঘর-1421, থানা:
ফত� �া--,
নারায়ণগ� িস�ট কেপ �ােরশন

414 0420 �মফতা�জাজামান
িপতা-মতৃ আ�লু ম�জদ,ডাকঘরঃ কােয়মপূর-রাধানগর-
�গাম�াপুর,
চাপঁাইনবাবগ�

415 0421 �কৗিশক হালদার িপতা-কৃ� হালদার,�াম: আমবাড়ী-কা��-�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

416 0422 রা�জব �হােসন
িপতা-িছ��কুর রহমান,�াম: ধুলজরুী, ডাকঘর: বাির�া বাজার--
ধামরাই,
ঢাকা

417 0423 অনুপম কুমার ম�ল
িপতা-সুিনল কুমার ম�ল,�াম: লািখরপাড়-রাধাগ�-
�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

418 0424 �মাঃ ফরহাদ �হােসন
িপতা-�মাঃ শাহেনওয়াজ �হােসন,মাত� ইল �মিডেকল �রাড,
কদমতলী মাত� ইল--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

419 0425 আলী কদর িপতা-ফজলুল হক,�াম: খানার পাড়,-কা�ঠ-�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�
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420 0426 �মা: ইয়ািছন আলী
িপতা-�মা: আবু তােলব �মা�া,�াম: নাগগাতী, ডাকঘর: তামাই--
�বলকুিচ,
িসরাজগ�

421 0427 �মা: লাল িময়া
িপতা-�মা: �বলােয়ত �হােসন,বাসা: পূব � পাড়া, �াম: �কানাবািড়,
ডাকঘর: �পৗজান বাজার-1974-দুগ �াপুর-কািলহাতী,
টা�াইল

422 0428 ইলানাজনীন
িপতা-�মাহা�দ আলী খানঁ,�জাড়ােগট িস, এ�িব কলনী,
�জিপও-৯০০, থানাঃ �সানােডা�া,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

423 0429 মািহদা আ�ার �দালা
িপতা-�মা: �মাহিসন আশরাফ,�াম: দি�ন �গায়ালব�--
নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

424 0430 িমতালী িব�াস
িপতা-িচ� িব�াস,�াম: �বদ�াম, �পা: �ুল �বদ�াম-উজানী-
মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

425 0431 তামা�া জামান নীলা
িপতা-�মা: মিন��ামান,�াম: উ�র �ভ�াবাড়ী, ডাকঘর:
িদঘারকুল--�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

426 0432 �মা: নািহদ হাসান �ভ
িপতা-�মা: এনামুল হক,বাসা: হা�ন সােহবর বািড়, �াম: উ�র
মাসদাইর, গাবতলী--নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

427 0433 �মাহা�াদ মিন��ামান
িপতা-�মাঃ মিফজ উ��ন,��া�াম এিস��া�, নবায়নেযাগ�
�ালািন উ�য়ন কতৃ�প�, আইইিব ভবন, �লেভল-১০--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

428 0434 �মা: জিহ�ল ইসলাম
িপতা-�মা: �মাজাহা�ল হক,�াম: দুজ�ন খান ভা�ী, ডাকঘর:
�ঢউখালী-7822--সদরপুর,
ফিরদপুর

429 0435 �মা: ি�ম মাহমুদ
িপতা-�মা: আবুল �হােসন,বাসা নং: 23, ওয়াড�: 18, �ক: িব, সদর
হাসপাতােলর পূব � পােশ, �কাদািলয়া--টা�াইল সদর,
টা�াইল

430 0436 �মাছা: শািহদা আ�ার
িপতা-কিবর আহে�দ,628, রিফক িভলা, অভয়িমত ঘাট �রাড, 33
নং ওয়াড�--�কােতায়ালী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

431 0437 গাজী আ�রু রহমান িপতা-�মা: বশীর আলম,আদশ � পাড়া 6 নং ওয়াড�--চরফ�াশন,
�ভালা

432 0438 জইুেয়না খান
িপতা-�মা: �দেলায়ার �হােসন খান,�াম: বরাইয়া, �পা: ন�ন
বাজার-1700--কালীগ�,
গাজীপুর

433 0439 কাম�ল হাসান িস��কী িপতা-কিবর িস��কী,�াম: পূব � আদালত পাড়া--টা�াইল সদর,
টা�াইল

434 0440 ওয়ােজদ আলী
িপতা-ছা�ার �সক,�াম: পলাশ বািড়,গা�জর চট, আিলয়া মা�াসা--
সাভার,
ঢাকা
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435 0441 পলাশ কুমার দাস িপতা-ি�েজশ চ� দাস,�াম:�শলগাছী-�শলগাছী-নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

436 0442 �মা: িমজানুর রহমান িপতা-মতৃ আল�াজ আফছার আলী,িভ. আই. �ট �েজ�, বা�া--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

437 0443 �মা: আিনসুল ইসলাম
তালুকদার

িপতা-�মা: আরেশদ আলী তালুকদার,�াম+�পা: বা�নজলী--
ঘাটাইল,
টা�াইল

438 0444 রাহাদ আলী িপতা-রহমত আলী িব�াস,�াম: রাকড়া, দােমাদরপুর--কালীগ�,
�ঝনাইদহ

439 0445 অনুপ কুমার চ�বত�
িপতা-ি�েজ� চ�বত�,�াম: 5/9, গ�াধরপ��, �ক-িব--
মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

440 0446 �মা: বাহ�ল ইসলাম
িপতা-�মা: ফিরদ উ��ন,�মদ কা� ম�ানশন, �হা�ং-ই77,
ওয়াড�-03, �গায়াল বাথান--কািলয়াৈকর,
গাজীপুর

441 0447 সা�াদ �হােসন
িপতা-শহীদ িময়া,�াম: �বলতলী প��ম পাড়া, ডাকঘর : বড়চওনা-
-সিখপুর,
টা�াইল

442 0448 �মা: �সােহল �রজা
িপতা-�মা: আ�রু রিহম,বািড় নং-154, �টন �সড কেলানী,
িমরপুর-13--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

443 0449 �মা: মাজহা�ল ইস�লাম
িপতা-�মা: �মাতািছন িব�াহ,�াম: দ: চরপাতা, �পা: �মদুয়া,
ওয়াড�-03--�ভালা সদর,
�ভালা

444 0450 আিরফুর রহমান
িপতা-�মা: মাইন উ��ন,�াম: আিবরনগর, ওয়াড�-12-ল�ীপুর
�পৗরসভা-ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

445 0451 �মা: আসাদু�ামান
িপতা-মতৃ� � �মা: ইজাবুল হক,�াম: আ�ার মািনক -আ�ারমািনক-
�মেহ��গ�,
বিরশাল

446 0452 �মা: ইয়াকুব �হােসন
িপতা-�মা: ই�াহীম,�াম: চর আলগী, �পা: রামদয়াল বাজার-চর
�পাড়াগাছা-রামগিত,
ল�ীপুর

447 0453 �কিময়া চাকমা
িপতা-কালাধন চাকমা,�াম: �তত�ঁ লতলা-খাগরাছিড় সদর-
খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়

448 0454 সা�াদ কিরম
িপতা-ফজল কিরম,বাসা: বানু বােপর বািড়, �ক.িব- আমান আলী
�রাড, পূব � �ষালশহর, ওয়াড�-06,�পা: চকবাজার--চা�গাওঁ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

449 0455 �মা: আিতকুল ইসলাম িপতা-�মা: নজ�ল ইসলাম,�াম: �দৗলতপুর--�দৗলতপুর,
মািনকগ�
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450 0456 �মা: ইমরান �হােসন
িপতা-�মা: শহীদুল ইসলাম,4 নং, কিব জিসমউ��ন �রাড, উ�র
কমলাপুর, মিত�জল--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

451 0457 আসাদু�ামান িপতা-শাহজাহান িসরাজ,বািড়-72, �িক-এফ, দি�ন বন�--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

452 0458 �মা: রােশদ আলম
িপতা-�মাধ শাহ আলম,�যে�- আিলমান পােটায়ালী বািড়, �াম:
সমেসরাবাদ--ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

453 0459 দীপ�র িব�াস িপতা-জীেত�নাথ িব�াস,সীমানা আিম � িক�া�-কুত� বপুর-িশবচর,
মাদারীপুর

454 0460 রা�ল �ামািনক
িপতা-িনিখল চ� �ামািনক,�াম: পা�ঁিরয়া, ডাকঘর: পা�ঁিরয়া--
বাগমারা,
রাজশাহী

455 0461 মাহমুদুল হাসান �চাধুরী
িপতা-�মা: রিফকুল আলম �চাধুরী,রিফকুল স�ােরর বাসা (
িনচতলা), গম গেবষনার িবপরীেত, শ�ামপুর--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

456 0462 �সািনয়া আ�ার
িপতা-�মা: আ�লু মিতন,বাসা/�হা��ং : �াম/রা�া: কলাজী,
ডাকঘর: মতলব-৩৬৪০-মতলব �পৗরসভা-মতলব দি�ণ,
চাদঁপুর

457 0463 �মা: মা�ক আলম িপতা-�মা: আ�লু মা�ান,�াম: নাউরী, ডাক: তাজপুর--ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ

458 0464 �মা: জবুােয়র �হােসন কিল�
িপতা-আ: রিশদ মু�ী,�হা��ং-37, রা�া- নত� ন কলাবাগান-
ঝালকা�ঠ �পৗরসভা-ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

459 0465 �মাহা: �সােহল রানা
িপতা-�মাহা: আসাদুল হক,�াম: বজরােটক, ডাকঘর:
বজরােটক-6330--�ভালাহাট,
চাপঁাইনবাবগ�

460 0466 �মা: কিবর �সাইন
িপতা-�মা: নু�ল ইসলাম,�াম: দরেবশপুর, ডাকঘর: আর. িপ.
বাজার-৬৬২৩--আটঘিরয়া,
পাবনা

461 0467 �মা: মা�ফ �হােসন
িপতা-�মা: িসরাজলু ইসলাম,�াম: ধামরা, �পা: সূচীপাড়া--শাহরা��
,
চাদঁপুর

462 0468 �মা: কাম��ামান
িপতা-�মা: আবুল কালাম,�াম: প��ম আিলপুর, ডাক:
অি�কাপুর-ফিরদপুর �পৗরসভা-ফিরদপুর সদর,
ফিরদপুর

463 0469 কুশল তালুকদার
িপতা-প� তালুকদার,�াম: ফুল কুমারী, ডাক: জিললপাড়--
মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

464 0470 �মা: িনশান আলী
িপতা-�মা: ইবাদত আলী,�াম: রামনগর, �পা�: পাি� (৭০১১)-
পাি�-কুমারখালী,
কু��য়া
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465 0471 সা��র �হােসন
িপতা-হা�ান িময়া,�াম: িশেরামিন (দি�ন পাড়া), ডাকঘর :
িশেরামিন, থানা : খনাজাহান আলী--,
খুলনা

466 0472 উ�াস িব�াস
িপতা-হােতম আলী িব�াস,�াম: দ:কুমরী রাজ, ডাক: িব-কয়া--
কালুখালী,
রাজবাড়ী

467 0473 �মা: আসাদু�ামান নুর
িপতা-�মা: জয়নাল আেবদীন,১৪৪ /১২, দি�ন পীেররবাগ, মু��
হাউ�জং, িমরপুর--,
ঢাকা

468 0474 �সােহল রানা
িপতা-আ�লু মােজদ িব�াস,�াম: িব-কয়া, ডাক-িব-কয়া--
কালুখালী,
রাজবাড়ী

469 0475 মাসুদ রানা
িপতা-নু�ল ইসলাম,�াম: কাজলেগৗরী, �পা: �গাহাইল--
শাজাহানপুর,
ব�ড়া

470 0476 নাজমুল নাহার
িপতা-মতৃ �মা: জামীর আলী,�াম: বাদঘাটা, ডাকঘর: নিকপুর--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

471 0477 সুজন চ� �ঘাষ
িপতা-িব�ু চ� �ঘাষ,1567/িব, ���স টাওয়ার, �পািল মেনােলাভা
আ/এ, দি�ন কা�লী, �াণ হিরদাশ �রাড, পাহাড়তলী--,
চ��াম

472 0478 �মা: ফয়সাল আহে�দ
িপতা-�মা: �সােলমান,�াম: বাউড়া ( হাজী বািড়), ওয়াড�-02, ডাক-
খানঁসুিহলপুর--হাজীগ�,
চাদঁপুর

473 0479 শিফকুল ইসলাম
িপতা-��ল আিমন,�াম: জামালপুর, ডাক- এনােয়তপুর--
�গাম�াপুর,
চাপঁাইনবাবগ�

474 0480 �মা: এনামুল হক
িপতা-�মা: �মাজাে�ল হক,�াম+�পা: তা�লী, থানা+�জলা:
ঝালকা�ঠ--,
ঝালকা�ঠ

475 0481 �মা: কাম�ল হাসান
তালুকদার

িপতা-�মা: হা�ন অর রিশদ তালুকদার,�াম: িখলপাড়া, ডাক:
বালুরচর--সদর দি�ণ,
কুিম�া

476 0482 �মা�ফা আহমদ
িপতা-পিনর আহমদ,22/4 ইয়াকুব গারেডন, ই�াটন গারেডন
�রাড--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

477 0483 �মা: আবু হাসান
িপতা-�মা: জািকর �হােসন,বাসা: �চীিকদার বাড়ী, �াম: রাজাবাড়ী,
ডাকঘর: রাজাবাড়ী ৮৫২২-বলিদয়া-�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

478 0484 �মাহা: আ�জজরু রহমান
িপতা-মর�ম বজলুর রহমান,�হা��ং-14, �াম: চত� রপুর,
ওয়াড�-05--িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�
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479 0485 �শখ �মা: সা�াম �হােসন িপতা-�মা: আবদুল হািদ,337 রাজবািড়, �াংকেরাড--�ফনী সদর,
�ফনী

480 0486 নাজমুল সািকব
িপতা-আ�লু রা�াক,�ম নং- 1019, হাজী মুহা�দ মুহসীন হল,
ঢাকা িব�িবদ�ালয়--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

481 0487 �মা: ফরহাদ �হােসন
িপতা-�মা: আ�জজল হক,আ�জজল হক মা�ার বািড়,
�াম:হাসানগ�, ওয়াড�-02--,
�ভালা

482 0488 �মা: মিহবুল ইসলাম

িপতা-�মা: মাহতাব উ��ন,বাসা: আ�জজ িভলা , বুমুিদনী
কেলেজর দি�ন পা� �, �াম/মহ�া: িব�াস �বতকা, ডাকঘর:
টা�াইল-টা�াইল �পৗরসভা-টা�াইল সদর,
টা�াইল

483 0489 রিফকুল ইসলাম িপতা-�মা: আবু তােহর,�হা��ং নং 49, ওয়াড� নং 3, �রাড বীর
�তীকক সড়ক, �ক এ, �ছালামাইদ ভাটারা--,

484 0490 �মা: মিফজরু রহমান
িপতা-�মা: হযরত আলী,�াম: কাঠািলয়া, �পা: কু�াগাছা--
�কাটচাদঁপুর,
�ঝনাইদহ

485 0491 সুশা� কুমার রায়
িপতা-িনিশ কা� ব� �ন,�াম: ভাদাই, ডাক: িকসামত বড়াই বািড়--
আিদতমারী,
লালমিনরহাট

486 0492 Md. Mizanur Rahman
িপতা-Md. Shahelam Mridha,vill: cherkagkhata, P.O: Chanpur-
চানপুর-�মেহ��গ�,
বিরশাল

487 0493 সািবকু�াহার কাসিপয়া
িপতা-�মা: আ�ল কু�ুছ,�াম: রঘুরামপুর, ওয়াড�-33, ডাক:
শ�গ�--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

488 0494 �মা: িরয়াজলু ইসলাম িপতা-�মা: বােতন,�াম: �টংির-মধুপুর �পৗরসভা-মধুপুর,
টা�াইল

489 0495 �মা: আ�লু মােলক ত� িহন িপতা-�মা: আ�লু মিতন,�াম: �পৗষার, ডাকঘর: ওয়াশীন--তাড়াশ,
িসরাজগ�

490 0496 ইসরাত জাহান িনপা
িপতা-�মা: ছােলহ উ��ন,�তজগাওঁ ফায়ার ��শন অিফসাস �
�কায়াট�ার, �তজগাওঁ আই/এ--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

491 0497 উ�ীপন ম�ল
িপতা-�পলাল ম�ল,�াম: নাগরদী , ডাকঘর: �ট, িপ, হাই�ুল,
�পা� �কাড: ৭৯১১-�হােসনপুর-রাৈজর,
মাদারীপুর

492 0498 �মা: ইকবাল �হাসন
িপতা-�মা: �মাশারফ �হােসন,হাওলাদার বািড়, �াম: হাসানগ�, 1
নং ওয়াড�--চরফ�াশন,
�ভালা

493 0499 �মা: �মেহদী হাসান মু�া
িপতা-�মা: আ�সু ছালাম িময়া নওশা,�াম: বলদীবাতান, �পা:
িগরাই--িমঠাপুকুর,
রংপুর
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494 0500 আিমন িসকদার
িপতা-এবাদত িসকদার,�াম: �ঘালা, �পা�- বড়�নী, ইউিনয়ন:
বড়বাড়ীয়া-বড়বািড়য়া-িচতলমারী,
বােগরহাট

495 0501 �রজাউর রহমান িপতা-আ�লু কিরম,�াম: িপংগলীয়া--কািশয়ানী,
�গাপালগ�

496 0502 �মা: নজ�ল ইসলাম িপতা-মতৃ আলহা� নু�ল হক,আলহা� মকবুল আহেমদ
আখনআদ, 10/3 আরামবাগ, থানা মিত�ঝল--,

497 0503 িস�ীকাত� ন নাহার
িপতা-মুকুল িমঞা,�াম: নােমারাজারামপুর ( হাজীপাড়া), �পা:
রাজারামপুর--চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

498 0504 �েবল িব�াস িপতা-আবদুল মােজ িব�াস,�াম : িব কয়া, ডাকঘর : িব কয়া,
উপেজলা : কালুখালী, �জলা রাজবাড়ী--,

499 0505 �মা: শিফউর রহমান জিন িপতা-�মা: মিশউর রহমান �মাল�া,�াম: �পানা--কািশয়ানী,
�গাপালগ�

500 0506 �মা: স�জবুর রহমান ভূইয়া
িপতা-�মা: আেনায়ার �হােসন ভূইয়া,�াম: কেলজ এিভিনউ, বড়
পুকুরপাড়,বাসা: রা�জয়া ম��ল ডাকঘর, বিরশাল (৮২০০) --,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন

501 0507 সা�াম �হােসন িপতা-আ�লু মােলক িফেরাজ,�াম: �রাধী, �পা: চামারী--িসংড়া,
নােটার

502 0508 �মা: এেহসানুল হক িপতা-�মা: আ�জজলু হক,205, বহরমপুর, রাজপাড়া--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

503 0509 সাধন কুমার হালদার
িপতা-সুেবাধ হালদার,�াম: দু��নীমহল, ডাকঘর : দু��নীমহল-
আইচগাতী-�পসা,
খুলনা

504 0510 সীমা মজমুদার
িপতা-পীযুস মজমুদার,বাসা: ৪৭ নং রাখাল কেলানী, �াম: ��প
চ� �সন �লইন--�কােতায়ালী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

505 0511 �মা: সােহদু�ামান সােহদ িপতা-�মা: আ�লু কািফ,�াম: তালসন--আদমিদিঘ,
ব�ড়া

506 0512 শাহিরয়ার আলম
িপতা-�মা: শামছ� ল আলম,বাসা: পািপয়া কু�, �াম: মকবুল
ই��িনয়ার �লন--বিরশাল সদর,
বিরশাল

507 0513 সুিমত কুমার �ঘাষ
িপতা-িচনু �ঘাষ,�াম: �গালাল বাড়ী, �পা�: িমরপুর, �পা� �কাড :
1218--সাভার,
ঢাকা

508 0514 �মা: নািহদু�ামান ভঁূঞা িপতা-�মা: মাহমুদুল হক ভঁূঞা,�চৗ��াম--�চৗ��াম,
কুিম�া

509 0515 �সাহাগ রানা
িপতা-আলাল উ�ীন,�াম: খিতব ম��ল, দি�ন নলাপাড়া,
 সদরঘাট--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন
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510 0516 �মা: জািকর �হােসন
িপতা-�মা: আ�লু কু�ুস,6� তলা, উপকরণ ও সরবরাহ ইউিনট,
পিরবার িপারকলআপনা অিধদ�র, 6 কাওরান বাজার--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

511 0517 �মা: শিরয়ত উ�াহ
িপতা-�মা: মুকুল উ��ন,�াম: বড় আইলাচারা (বাজার), �পা:
�পারাদহ--কু��য়া সদর,
কু��য়া

512 0518 নুর আলম �জকু
িপতা-�মা: �মা�ফা মধৃা,�াম: দিরতালক �মীকরণ, ডাকঘর:
�তিলখালী-৮৬০০--পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

513 0519 ফাহিমদা আলম িব� িপতা-শাহ আলম,434/1, বড় মগবাজার--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

514 0520 ইসরাত জাহান

িপতা-�মা: আবদুল কােশম,বাসা/�হাক��ং : 6, �াম/রা�া : 1, �ক-
�জ, �সনপাড়া পব �তা, ডাকঘর : িমরপুর-1216, িমরপুর, ঢাকা উ�র
িস�ট কেপ �ােরশন--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

515 0521 �মা: �গালাম �মা�ফা
িপতা-�মা: �সাহরাব �হােসন,�ম ৩৩৪, শহীদ রিফক-জ�ার হল,
জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২--,
ঢাকা

516 0522 আফসানা খানম
িপতা-�মা: আবুল হাসান খান,231, ি� �ুল ��ট , কাঠঁালবাগান
বাজার, ধানম��--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

517 0523 িনপুন বাৈড়
িপতা-পুিলন চ� বাৈড়,�াম: হাজরাবাড়ী, �পা�; ভাংগারহাট--
�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

518 0524 �মাছা: নাজমুন নাহার
িপতা-�মা: নু��ামান,6� তলা, উপকরন সরবরাহ ইউিনট,
পিরবার িপারক�না অিধদ�র, 6 কাওরান বাজার,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

519 0525 �সত�  দাস
িপতা-সু�জত দাশ,14 নং অ�া/বাই-�লইন, হািমদ িব��ং,ি�ক িফ�
�রাড, পাথর ঘাটা, ওয়াড�-34, �জিপও-4000--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

520 0526 ইসরাত জাহান িপতা-�মা: মহসীন,উ�র ব�র, মহালখান বাজার--কণ �ফুিল,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

521 0528 �মা: সুলতান মাহমুদ
িপতা-�মা: আ�রু রা�াক,�াম : ইসিপ�ারপুর, ডাকঘর:
ইিসপনজারপুর-২০৫০--ধনবাড়ী,
টা�াইল

522 0529 �তাপািদত� গাইন
িপতা-অ�ন কুমার গাইন,C/O আলমমুন খান, BIBM ভবন, �ট
নং 4, �সকশন-2--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

523 0530 �মা: ইমরান আলী
িপতা-�মা: নওেশর আলী,বাসা নং-এফ-55, উ�র রাজবাড়ী,
ওয়াড�-27--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর
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524 0531 �মা:সািকব �নওয়াজ

িপতা-�মা: শািমম �নওয়াজ,বাসা:১৮০/২(৩য় তলা), চ ব�,
মহাখালী �টিব �গট, ঢাকা, মহাখালী �টিভ �গট �লশান-১,
ঢাকা-১২১২--,
ঢাকা

525 0532 �মেহদী হাসান িপতা-আিমনুল হক,�হা��ং-245, উইলসন �রাড-ব�র-ব�র,
নারায়ণগ�

526 0533 পুেলাক কুমার �গা�ামী িপতা-বীেরশ চ� �গা�ামী,�াম: অ�মিণষা-অ�মিণষা-ভা�ুড়া,
পাবনা

527 0534 �মা: তান�জম হাসান িপতা-আবুল কােশম,54, শহীদ রিফক সড়ক--মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

528 0535 �মা: জিন �ধান িপতা-�মা: জিসম �ধান,62/িব, ধলপুর--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

529 0536 �মা: ই�ািহম খিলল িরপন
িপতা-�মা: ফিরদ িময়া,165/3, উ�র ভাষানেটক, ঢাকা
ক�া�নেম�--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

530 0537 �মা: আেনায়ার �হাসাইন
িপতা-�মা: ম�জদ হাওলাদার,বাসা: 38,�রাড-2, �ক-িস, আফতাব
নগর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

531 0538 �মাঃ িছ��ক �হােসন
িপতা-�মা: মাইন উ��ন,শন টাওয়ার, ২৪/১ চােমলী বাগ
শাি�নগর--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

532 0539 স�য় কুমার িপতা-িনর�ন কুমার সরকার,�াম: বাঘাবািড়--শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

533 0540 তাপস কুমার রায় িপতা-িচ�র�ন রায়,�াম: সয়দাবাদ-সয়দাবাদ-িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

534 0541 �মা: আ�জজলু রহমান
িপতা-�মা: মাজহা�ল ইসলাম,মাওলানা মাজহা�ল ইসলােমর
বাড়ী �াম: উ�র �রহািনয়অ, �পা: সূয �মুখী--হািতয়া,
�নায়াখালী

535 0542 তানভীর আহেমদ ত� িহন
িপতা-এম.এ. জিলল,92/�জ (5ম তলা), আ�জমপুর সরকারী
অিফসার কেলানী, ডাকঘর : িনউমােক�ট--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

536 0543 লুৎফুন নাহার

িপতা-মতলুব আহেমদ,403, ইউিল�ট ভবন, �াম: ব�ব�ু �শখ
মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ইউিনয়ন: সালনা, ডাক:
ব�ব�ু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

537 0544 �মা: তািরকুল ইসলাম
িপতা-�মা: নবীছ�ীন ম�ল,�াম: বলরামপুর, �পা�:
সাধুগন-7210--কু��য়া সদর,
কু��য়া

538 0545 খািলদ সাইফু�াহ
িপতা-�সিলম উ�াহ ,বাসা ন-৩২, এিভিনউ-০১, �ক- িব , কালশী
�ধান সড়ক--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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539 0546 �মা: �সালায়মান বাদশা
িপতা-�মা: আকবর আলী �মাল�া,জাতীয় িব�ান ও �যু��
জাদুঘর, আগারগাওঁ--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

540 0547 �মা: রােশদু�মান
িপতা-�মা: �রজাউল ইসলাম,�াম: চাপালী, ল�রপাড়া, ডাকঘর :
নলডা�া-৭৩৫০--কালীগ�,
�ঝনাইদহ

541 0548 �মা: কাম�ল হাসান
িপতা-�মা: আ�রু রা�াক,�াম+�পা�: খাসকররা, উ�র পাড়া,
�পা� �কাড-7210--আলমডা�া,
চ�য়াডা�া

542 0549 জািকর �হােসন
িপতা-�ছয়দ আেহমদ,�মিরট �ুল, কেলজ �গইট �রাড, আউচ
পাড়া, িনশাতনগর--ট�ী,
গাজীপুর

543 0550 �মা: আবু কাউছার িপতা-�মা: আবদুল হক,এইচ- ৭৬ , মহাখালী ( আমতলী)--বনানী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

544 0551 �মা: আ�সু সালাম
িপতা-�মা: আ�লু মা�ান,বাসা: নুর খান িডলার বািড়, �াম: ভােটর
গাওঁ, ওয়াড�-06, ডাক: শাহতলী বাজার--চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

545 0552 �মা: �ীন ইসলাম
িপতা-�মা: মু�জবার রহমান,�াম: বাগমারা, �পা: পূব ��পসা--
�পসা,
খুলনা

546 0553 �মা: সা��র আেনায়ার
িপতা-�মা: আেনায়ার �হােসন,বাসা: �দাহার িভলা, �াম:
মাসদাইর,--নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

547 0554 �মা: আজাদ
িপতা-�মা: আবুল কালাম,বাসা: আবু কালাম বাড়ী, �াম: ফুল
কািচয়া, ডাকঘর : কুনেজর হাট-8320-কািচয়া-�বারহান উ��ন,
�ভালা

548 0555 মুহা�দ �মেহদী হাসান
িপতা-তাহাজ উ��ন,�াম: কাকরাইদ, ডাক: হাতেকাড়া--
�দৗলতপুর,
মািনকগ�

549 0556 �মাছা: �সাহাগী খাত� ন িপতা-�মা: আকাব আলী,�াম ও �পা: হিরদাখলসী--নলডা�া,
নােটার

550 0557 মনা�া আ�ার
িপতা-আ�সু সা�ার �সখ,�াট নং- 2/খ, সহকারী অধ�াপক
�কায়াটার, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা-9208--,
খুলনা

551 0558 �মা: জয়নাল আেবদীন �সখ
িপতা-�মা: আ�সু সালাম �সখ,�াম: হিরপুর, �পা: বাগকা�ট --
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

552 0559 �মা: �মাবারক �হােসন ভঁূইয়া
িপতা-�মা: বু�জ আলী ভঁূইয়া,�াম: বড়গাও, �পা: সাওরাইদ
বাজার-1611--কালীগ�,
গাজীপুর

553 0560 �গালেকশ ম�ল িপতা-�শা� ম�ল,�াম: মাসুরাডা�া, ডাকঘর: বা�ইপাড়া--তালা,
সাত�ীরা
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554 0561 �মা: রােসল খান
িপতা-�মা: ম�জবর রহমান খান,�াম: �পা�বামারী, �পা:
পংবাইেজাড়া--নাগরপুর,
টা�াইল

555 0562 �মা: বজলুর রহমান
িপতা-�মা: আতাউর রহমান,িপ �ট আই ক�া�াস, রাজবাড়ী �রাড
বিডংেটক, 28 গা�জপুর সদর 1700, --গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

556 0563 নুর উ��ন হাওলাদার
িপতা-জিহর উ��ন হাওলাদার,185 ন�াপাড়া, তালতলা,
দি�ণখান ঢাকা--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

557 0564 �মা: ইিলয়াছ �হােসন িপতা-�শখ ইয়ািছন �হােসন,�াম: িমঠাবাড়ী-নগরঘাটা-তালা,
সাত�ীরা

558 0565 �মা: মাহমুদুল হাসান
িপতা-�মা: �দেলায়ার �হােসন,বাসা: 20, �রাড নং-10, �স�র-13,
উ�রা--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

559 0566 �মা: আিসফ রাজ
িপতা-�মা: ইউনুছ,297, প��ম দাশড়া, মািনকগ�-1800-
মািনকগ� �পৗরসভা-মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

560 0567 সু�ত কুমার সরকার িপতা-নারায়ন চ� সরকার,�াম: খাজরা-চা�াফুল-কািলগ�,
সাত�ীরা

561 0568 উ�ম বালা িপতা-সুকেদব বালা,�াম: িসংগা-িসংগা-কািশয়ানী,
�গাপালগ�

562 0569 কমেলশ চ� বাৈড়
িপতা-ধন�য় বাৈড়,মাতৃছায়া 84/4, �মীলভীপাড়া, ওয়াড� নং-01-
�গাপালগ� �পৗরসভা-�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

563 0570 অিহদুল ইসলাম
িপতা-আ: �সাবাহান ফিকর,�াম: উ�র তাফালবাড়ী, ডাকঘর:
তাফালবাড়ী (9330)--শরণেখালা,
বােগরহাট

564 0571 শায়লা আ�ার �চাধুরী
িপতা-�মা: শািহন �রজা �চাধুরী,�াম: চাড়ালডা�া, �পা:
কােয়মপুর-6320--�গাম�াপুর,
চাপঁাইনবাবগ�

565 0572 �মা: ছাইফুল ইসলাম িপতা-�মা: রিফকুল ইসলাম,�াম ও ডাক: কালুপুর--�ভালা সদর,
�ভালা

566 0573 �মা: কামাল �হােসন িপতা-�মা: না�জম উ��ন িব�াস,�াম: কাতলী-শতখালী-শািলখা,
মা�রা

567 0574 আিবর �হােসন িপতা-আবুল বাশার সরদার,�রাড : 5/8, �ক-িড, 6� তলা, দ:
বনা�--,

568 0575 মুতািলব মু�ী
িপতা-আ: ওহাব মু�ী,উইনার ইেল�িন�, �জ আলী ম�ানশন,
�ধান সড়ক,পুরান বাজার--মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

569 0576 হািছবুল হাসান িপতা-আবুল কােশম,�াম: ি�মুখা, ডাক: ি�মুখা--ধামরাই,
ঢাকা
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570 0577 �মা: িসরাজলু ইসলাম
িপতা-�মা: আিমন উ��ন,বাসা 8/3, 6� তলা, �ম-44, আ�জমপুর
�রাড--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

571 0578 �মা: �জাবায়দুল হক ভূঞা
িপতা-ওবাইদুল হক ভ� ঞা,ওবাইদুল হক ভ� ইঞান , ভূইঞান বাড়ী,
NSTU-3814,  �সানাপুর--,
�নায়াখালী

572 0579 িব, এ, কাইয়ুম
িপতা-�মাহা�দ কিবর উ��ন আহেমদ,�াম: পািনছএ--মাদারীপুর
সদর,
মাদারীপুর

573 0580 �মা: মেনায়ার খান
িপতা-�মা: আ�লু লিতফ খান,�াম: �ছাটবাজার (ছা�ব�ু
লাইে�রী) ডাকঘর : �ন�েকানা-2400--�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

574 0581 �মা: িফেরাজ আহে�দ িপতা-�মা: �সেক�ার আলী,�াম : চকভালী-খরনা-শাজাহানপুর,
ব�ড়া

575 0582 ফারজানা ইসলাম ি��া িপতা-আসাদু�ামান,পািনছএ, ওয়াড�-05--মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

576 0583 মু�া আ�ার িপতা- �মা: শিফক উল�া,�াম: ভাওর �কাট-জয়াগ-�সানাইমুড়ী,
�নায়াখালী

577 0584 আ��ুাহ আল তান�জল িপতা-�মা: আ�লু কািদর,�াম ও �পা: কাজলা--পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

578 0585 নািহদা আ�ার
িপতা-�মা: কামাল উ��ন,176/274 ঝাউলা হাট, ইউিনয় : আ�বাদ-
-কামরা�ীরচর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

579 0586 �মা: আিতকুর রহমান
িপতা-�মা: চা� িময়া,�যে�- �মা: �তাজাে�ল হক ( �তাতা
মা�ার), �াম: সাতকয়া, ডাক: বরশীভা�া--কাজীপুর,
িসরাজগ�

580 0587 আিতকুল ইসলাম
িপতা-�মা: ইউনুছ আলী,�াম: ভাট� বােড়রা, �পা: আমলী তলা--
ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

581 0588 �মা: ইকবাল হাছান
িপতা-�মা: চান খান,�াম: ড� মুর কিবর, ডাক: কািলদাসগাতী--
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

582 0589 Mst. Marufa Akter
িপতা-Md. Mojaffor Rahman,বাসা/�হা��ং : �বায়ািলয়া, �বায়ািলয়া-
-�গািব�গ�,
গাইবা�া

583 0590 �যাবােয়দ �হােসন �মাল�া
িপতা-সুলতান �মাল�া,�াম: ঘাটাইল, �পা: �ভড়ার হাট--
�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

584 0591 রােশদ আহেমদ
িপতা-�মা: আ�লু লিতফ �মা�া,�াম; খুকনী নত� ন পাড়া, ডাকঘর
: খুকনী-6770-খুকনী-শাহজাদপুর,
িসরাজগ�
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585 0592 �মা: রায়হানুল কিবর
িপতা-মতৃ �মা : আ�লু মা�ান,�াম: পুরাতন বাজার, 5 নং ওয়াড�, -
-পাব �তীপুর,
িদনাজপুর

586 0593 �মা: কিবর �হাসাইন িপতা-�মা: মুনসুর আলী,�াম ও ডাকঘর: লি��র--ঘাটাইল,
টা�াইল

587 0594 �মা: আলী হাসান
িপতা-�মা: জােয়দুর রহমান, �াম/রা�া : স��না, ডাকঘর :
এন,এস �কালা7510--�লাহাগড়া,
নড়াইল

588 0595 �শাভন চাকমা িপতা-লাবন� ময় চাকমা,�াম: বড়াদম--িদঘীনালা,
খাগড়াছিড়

589 0596 �মা: আবীর �হােসন
িপতা-�মা: আলমগীর �হােসন,বাসা: 308/িব �াম: এম �ক আলী
হল , ডাকঘর: দু�ী-8602-�রামপুর-দুমিক,
পট�য়াখালী

590 0597 �মা: �গালাম কু�ুস
িপতা-মতৃ আবুল বশর,�াম: দ: সু�রী পাড়া, ওয়াড�- 06, ডাক:
রাজাখালী--�পকুয়া,
ক�বাজার

591 0598 �মা: �েবল �মা�া
িপতা-�মা: ওয়ােজদ আলী ,�াম : কু�া , ডাকঘর : িঘওর-িঘওর-
িঘওর,
মািনকগ�

592 0599 শাহ ইমেরাজ ফািহম

িপতা-এ িব এম মাহাবুব হাসান,বাসা : 104, �াম : মুরলী যেশার,
খুলনা �রাড, মুরলী, ডাকঘর: রাজারহাট-7400-যেশার �পৗরসভা-
যেশার সদর,
যেশার

593 0600 �জলহ� �মাল�া িপতা-ফজর আলী �মাল�া,�াম: খাগবাড়ী--�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

594 0601 �মা: নু�ল ইসলাম
িপতা-�মা: আ�স সামাদ,�াম: দাইন�া �চাধুরী-বািঘল-টা�াইল
সদর,
টা�াইল

595 0602 আ�লু ওয়াদুদ উ��ন খান
িপতা-�মা: নািসর উ��ন খান,�যে�: �মা: নািসর উ��ন খান,
বাসা-ই-126/20, ওয়াড�-28, লালমা�ট--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

596 0603 �মাছা: ফারিমনা শারমীন
ম�া��

িপতা-�মা: আ�র রহমান ম�ল,বাসা নং ক, 30/2এ কালাচাদপুর,
18 নং িডএনিসিস �লশান ঢাকা -1212--�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

597 0604 �মা: �সােহল রানা
িপতা-�মা: �কুর আলী,�াম: উ�র িহ�কুা��-সািরয়াকা��
�পৗরসভা-সািরয়াকা��,
ব�ড়া

598 0605 �মেহদী ইমাম �টপু
িপতা-�মা: ইউসুফ,�পৗর 09নং ওয়াড�, ইউসুফ কিমশনােরর বাসা,
বাসা: 153-�বারহান উ��ন �পৗরসভা-�বারহান উ��ন,
�ভালা

599 0606 �মা: িদনার ইসলাম িপতা-�মা: জালাল উ�ীন,�াম : �দার পাড়া-তািঁতব�-সুজানগর,
পাবনা



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

600 0607 নাজমুছ ছায়াদত িপতা-হািফজরু রহমান,�ড়ইমহল-রতনপুর-কািলগ�,
সাত�ীরা

601 0608 শাহীনুর ইসলাম িপতা-আ�াছ আলী,�াম: পূব � আমবাড়ী-�গামনািত-�ডামার,
নীলফামারী

602 0609 �মা: রািফউ�ামান
িপতা-�মা: শাসছ� র রহমান,রািশদা খাত� ন,�টিলেফান ভবন ,
মাইকপ��, যেশার-7400--,
যেশার

603 0610 সু�ত রায় িপতা-সনাতন রায়,�াম: বন�াবাড়ী, ডাক: �জায়ািরয়া--ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�

604 0611 সুমন খান
িপতা-আ�লু মিতন খান,�াম: আলমপুর, �পা�: িশবপুর--
��তলাল,
জয়পুরহাট

605 0612 �জ. এম. ফরহাদ ফয়সাল রিন
িপতা-�মা: আতাউর রহমান গাজী,বাসা#180/2 (৩য় তলা) চ ব�,
মহাখালী �টিব �গট, ঢাকা-1212--�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

606 0613 �জ. এম. মাজাহা�ল হক
িপতা-�মা: আ�লু রব গাজী,সরকাির এ টাইপ �াফ �কায়াটার,
িব��ং নং 116, �ম নং 10, দা�সসালাম �রাড.--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

607 0614 �মা: সবুজ
িপতা-�মা: ইসমাইল,�াম: �কাড়ালমারা, �পা: খােসরহাট(8350)--
তজমু��ন,
�ভালা

608 0615 �মা: কাম�ল ইসলাম
িপতা-�মা: আেমনা �বগম,1নং জয়নাগ �রাড (িরফাত এ� রাইিভ
��ড �স�ার), �পা�: �পা�া--চকবাজার,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

609 0616 অ�� চাকমা
িপতা-িশউলী চাকমা,অিফস�টলা হাসপাতাল, অিফস�টলা সড়ক
৫০ নং খাগড়াছিড় ৪৪০০-খাগড়াছিড় �পৗরসভা-খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়

610 0617 জনুােয়দ আহেমদ
িপতা-�মা: কিবর আহেমদ,এইচ-731, মহ�া- গাছা ইসলামপুর-36-
-গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

611 0618 ছােনায়ার �হােসন
িপতা-আিমজ উ��ন,�াম: �গািপনাথপুর, ডাক: �ছান�টয়া বাজার-
-জামালপুর সদর,
জামালপুর

612 0619 রাজ ুআহেমদ
িপতা-�মা: ইরাদ আলী,�াম: নওদাপাড়া, ডাক: �বতবাড়ীয়া--
গাংনী,
�মেহরপুর

613 0620 িবপন চাকমা
িপতা-মিনন চ� চাকমা,�াম: বারেদানাপাড়া, 80 নং দুরছিড়, --
ল�ীছিড়,
খাগড়াছিড়

614 0621 �শখ মাহাবুবুল হক িপতা-এস.এম মাহাবুব আলম,�াম+�পা: ধামেসানা--সাভার,
ঢাকা
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615 0622 সু�ত কুমার ম�ল
িপতা-মেনার�ন ম�ল,�াম: আন� নগর, �পা: মালাই নগর--
�পুর,
মা�রা

616 0623 িশিশর চ� আয ��
িপতা-ভানু চ� আয ��,�াম: কেলজপাড়া ( চালাষ), �পা: ধনবািড়--
ধনবাড়ী,
টা�াইল

617 0624 �মাহা�দ মাহফুজ আলম

িপতা-�মাহা�দ �মা�ফা,মা�াস � এ� �াদাস � (মা�ার বাড়ী, বাসা
নং-523/1), মুলকুত� র রহমান সড়ক, ঈদগা কাচা রা�া িড.�ট �রাড,
25 নং রামপুর ওয়াড� ডাকঘর রামপুর-4224--হািলশহর,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

618 0625 উ�ম কুমার দ� িপতা-দীিলপ কুমার দ�,�াম: কািচয়া--�ভালা সদর,
�ভালা

619 0626 সুবল চ� রায়
িপতা-সুিদন চ� রায়,�াম ও ডা. িস�রুমিত-5610--লালমিনরহাট
সদর,
লালমিনরহাট

620 0627 শাহ �মাজাে�ল হক �চাধুরী
িপতা-শাহ �নওয়াজ �মা: মাসুদ �চাধুরী,বাড়ী: িশমু ম��ল, ( নত� ন
রা�া), �াম: কিরমপুর, ডাক: �চৗমুহনী--�বগমগ�,
�নায়াখালী

621 0628 িনরব �হােসন িপতা-এ�াজউ�ীন,�া. �পাপুর, �া. রামদাসপুর--�ভালা সদর,
�ভালা

622 0629 �মা: কাম�ল ইসলাম
িপতা-�মা: �মাতািছম িব�াহ,�াম: দ: চরপাতা, �পা: �মদুয়া, য়াড�-
03--�ভালা সদর,
�ভালা

623 0630 িচ�য় ভ�াচায �
িপতা-� নারায়ন চ� ভ�াচায �,�কপাড়া (পার ব�ড়া)--ব�ড়া
সদর,
ব�ড়া

624 0631 কৃ� �ভৗিমক িপতা-মতৃ রাখাল �ভৗিমক,�াম: দি�ন শিশকর--কালিকিন,
মাদারীপুর

625 0632 �মা: মিহউ��ন
িপতা-�মা: আ: ম�জদ,�াম: নারায়নপুর, �পা: জমিদয়া-7300--
�কাটচাদঁপুর,
�ঝনাইদহ

626 0633 িমলন �হােসন
িপতা-�মা: িহ� িময়া,ওয়াড� নং-07 ডাকঘর: ম�লগাতী-
পলাশবাড়ীয়া-মহ�দপুর,
মা�রা

627 0634 �মা: �মা�ািফজরু রহমান
িপতা-�মা: িমজানার রহমান,486, আজমতপুর �রাড, �ক-িস, পূব �
ধম �গ�, ডাক: এনােয়ত নগর-1421--নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

628 0635 �মা: আ�লু বারী িপতা-�মা: আবুল কােসম,�সেক�াবাদ-িশবগ�-িশবগ�,
ব�ড়া

629 0636 �মা: িরয়াদ �হােসন খান
িপতা-�মা: আলী হায়দার খান,�াম: দি�ন সুতালড়ী, �পা:
�তত� লবাড়ীয়া--�মােড়লগ�,
বােগরহাট
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630 0637 রা�ল �চাধুরী অপু িপতা-মহােদব চ� বসু,10/4, বাগমারা, 2 নং �স �রাড, িনরালা--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

631 0638 স�ীপ কুমার সরকার িপতা-�খাকন চ� সরকার,�াম বালােপাতা-চা�াফুল-কািলগ�,
সাত�ীরা

632 0639 �িপয়া আ�ার
িপতা-�মা: মু�জবার রহমান,�াম: বাগমার, �পা: পূব � �পসা--
�পসা,
খুলনা

633 0640 �মা: ইকবাল �হােসন
িপতা-�মা: আনা�ল ইসলাম,�াম: ছািতয়ান, ডাক: মটমুড়া--
গাংনী,
�মেহরপুর

634 0641 �মা: �মায়ুন িফেরাজ
িপতা-�শখ আ�লু কােদর ,মািনকু� বাড়ী নং 107, �রাড নং-09,
মুজ�ি� আ/এ, বয়রা, খুলনা �জ.িপ ও-9000, খািলশপুর--,
খুলনা

635 0642 �মা: িমজানুর রহমান
িপতা-�মা: ফজলুল হক হাওলাদার,�াম: চ��পুর, ডাক: চ��পুর
হাট, --,
িপেরাজপুর

636 0643 �মা: ফারক �হােসন
িপতা-�মা: মাহবুবর রহমান,�াম: নাথপুর, ডাক: বুঝতলা--
কলােরায়া,
সাত�ীরা

637 0644 �মা: সািকব হাসান িপতা-�মা: আ�সু সামাদ,ক� নং 232 �াধান ভবন ড.মুহা�দ
শিহদু�াহ হল ঢাকা িব�িবদ�ালয়--,

638 0645 ছা�না সুলতানা
িপতা-�মা: ইমান আলী,�াম: কািশমািড়, ডাক: কািশমািড়--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

639 0646 তািরকুল ইসলাম িপতা-মা�ান,রাজনগর--সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

640 0647 �জ. এম. হাসান আল মাহমুদ িপতা-�জ. এম. �জ�াত আলী,�াম+ডাক: পাওড়ােখালা--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

641 0648 সনজীত কুমার তরফদার
িপতা-িদলীপ কুমার তলকদার,�াম: শাহাবাজপুর, �পা: তীেরর
হাট--যেশার সদর,
যেশার

642 0649 �মা: রািকবুল হাসান
িপতা-�মা: আ�সু সবুর,�াম: রঘুনাথপুর, ডাক: বলরামপুর--
কালীগ�,
�ঝনাইদহ

643 0650 �মা; শািহন পারেভজ
িপতা-�মা: আ�সু সালাম,�া. মািনকিদিহ ডাকঘর : বারী নগর--
যেশার সদর,
যেশার

644 0651 �মা: রায়হান বাদশা নািহদ
িপতা-�মা: আ��ুাহ আল মামুন,346/িব, মীর �মাশাররফ �হােসন
হল, জাহা�ীর নগর িব�িবদ�িলয়--সাভার,
ঢাকা
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645 0652 এজাজলু রহমান
িপতা-�মা: অিলয়ার রহমান,বািনযালী �পা: রারীনগর (7407)--
যেশার সদর,
যেশার

646 0653 তানভীর আহমাদ
িপতা-�মা: জাহা�ার আলী,�াম: মিশপুর ( মাদার পাড়া), �পা:
মিশপুর-6770-গাড়াদহ-শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

647 0654 �জহাদুল রহমান িপতা-আহ�দ আলী,�া: িশরগাতী, ডা: দু��নীমহল--�পসা,
খুলনা

648 0655 সাইফুল ইসলাম
িপতা- আবুল �হােসন,সাইফুল ইসলাম, �ট-3, �ভ�ার টাওয়ার (
4থ � তালা), মহাখালী বা/এ--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

649 0656 �মা: �রজয়ুানিস��ক িপতা-�মা: �তাফা�লেহােসন,--টা�াইল সদর,
টা�াইল

650 0657 এসএম হািসনুর রহমান
িপতা-�মা: আলািমন সরকার,�াম: িবলহিরবাড়ী, �পা:
সাবগাড়ী-6450--��দাসপুর,
নােটার

651 0658 �মা: মামুন অর রিশদ

িপতা-�মা: হা�ন অর রিশদ,�যে�: �মা: রােসল �হােসন, কর
পিরদশ �ন অিধদ�র, িরজ আহেমদ �য়ার 50/1, িভ,আই,িপ �রাড,
নয়াট�ন--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

652 0659 �মা: আইয়ুব আলী
িপতা-�মা: আ�সু সামাদ,�া: �গায়ালজািন, ডা: �বায়ািলয়া বাজার-
-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

653 0660 �মা: সাখাওয়াত �হােসন
িপতা-ছাইফ উল�াহ,�াম: চর আলগী, ডাক: রামদয়াল বাজার--
রামগিত,
ল�ীপুর

654 0661 চ�ন কুমার বম �ন
িপতা-ছ� য়ােমাহন চ� বম �ন,�া; �জ�ািতডা�া ডা: জাহা�ীরবাদ--
পীরগ�,
রংপুর

655 0662 সা�াদ �হাসাইন
িপতা-ফজলুল হক,বাসা নং- 410/6, �মৗবাগ, িশমুলতলী, ডাক:
িবওএফ--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

656 0663 মুহা�দ নু�ল হক
িপতা-মুহা�দ জয়নুল আেবদীন,�া: উ�র চ��পুর �পা: দুধ মুখা--
দাগনভূঞা,
�ফনী

657 0664 �মা: রােসল �হােসন
িপতা-�মা: আ�জজলু �ামািনক,বাসা: বাধপাড়া , �া; কামালপুর
বাধ ঁপাড়া-ল�ীকু�া-ঈ�রদী,
পাবনা

658 0665 জােহদুল ইসলাম
িপতা-�রজাউল কিরম,বাসা: আ�েলর বাড়ী, �াম: মরগাং, ডাক:
আজমপুর-4325--মীরসরাই,
চ��াম
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659 0666 �মা: শিরফুল ইসলাম মু�া
িপতা-�মখ আহ�দ,বাসা: সুজা তালুকদােরর বাড়ী, �াম:
��লাপুর, ডাক: রিহমপুর--হাটহাজারী,
চ��াম

660 0667 সবুজ আহে�দ
িপতা-নজ�ল ইসলাম,�হাসেন আরা �বগম: 85/3 বড়বাগ--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

661 0668 বাবলু চ�বত�
িপতা-মনৃাল চ�বত�,�াম: িব�ুপুর, ডাক: কু�ঠর হাট--
�সানাগাজী,
�ফনী

662 0669 �মা: মাহফুজ আলম
িপতা-মতৃ আফতার উ��ন আহে�দ,শাহনাজ পারভীন
িবিসআইিস হাউ�জং বািড় িপ -5/1 ��াট নং 6--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

663 0670 �মা: ই�াহীম খিলল
িপতা-�মা: আিনছ� ল হক,�াম: �গাড়ারবাগ, ডাক: �পাছাড়া-3700-
-ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

664 0671 শিহদুল �হােসন
িপতা-আেনায়ার �হােসন,�া; �জয়নপুর িবলপাড়া-�জয়নপুর-
�দৗলতপুর,
মািনকগ�

665 0672 �মা: মিন��ামান িপতা-�মা: আজমত �হাসন,113/1-এ, শাহআলী বাগ, িমরপুর-1--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

666 0673 �মা: হাছান আলী
িপতা-�তাফােয়ল আহমদ,মু��বািড়, �পা: মু�ীগ�-চর মা�ট�ন-
কমলনগর,
ল�ীপুর

667 0674 আিসফ ইকবাল
িপতা-�মা: নু�ন নবী,5-িস, 36/6, �য়ার টাওয়ার, িমরপুর �রাড, --
ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

668 0675 �মা; সজীব �হােসন
িপতা-�মা: িরয়াজ উ��ন,�া: পলাশতলী �পা: রতনগ� বাজার--
কািলহাতী,
টা�াইল

669 0676 মাহফুজা আ�ার িপতা-�মা: �মায়ুন কিবর,�াম: উ�র �কালাপাড়া, --পর�রাম,
�ফনী

670 0677 িপয়াস �চীধুরী
িপতা-পেরশ চ� দাস,�া: ��াংক, ডা: মাইজদী �কাট, �কাড
নং-3800, থানা : সুধারাম, ওয়াড� নং: 5--�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

671 0678 শারমীন আ�ার �সত�
িপতা-�মা: শামীম-আল-মামুন,বাসা নং: িড 7/10, ডাক: এলাকা-
িবওএফ 1703,--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

672 0679 �মা; আ�লু জিলল
িপতা-�মা: তিকমউ�ীন কািরকর,�াম: বাসুেদবপুর-আনুিলয়া-
আশা�িন,
সাত�ীরা

673 0680 িমত� ল কুমার
িপতা-লংেক�র ম�ল,বাসা: ম�ল বাড়ী, �াম: চরহামকুিড়য়া,
ডাক: নােদাৈসয়দপুর-6630-মা�ড়া িবেনাদ-তাড়াশ,
িসরাজগ�
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674 0681 �মা: রােসল
িপতা-�হােসন হাওলাদার,িনউ বুক �স�ার বাংলা �ুেলর �মাড়--
�ভালা সদর,
�ভালা

675 0682 মাহামুদ হাসান িপতা-ফজলুল কিরম,বািড় নং 166/1 ওয়াড� নং 2--জলঢাকা,
নীলফামারী

676 0683 মুনী���ন আহমদ
িপতা-�হাসাইন আহমদ খ�কার,��াট-িব/2, বািড় নং- 03, �রাড
নং-17, িনকু� 02--িখলেখত,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

677 0684 পাথ � িবকাশ রায় বিণক
িপতা-ধেনশ চ� রায় বিণক,�াম ও ডা: িস�রুমিত , --
লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

678 0685 �নামান হাসান
িপতা-�মা: বদ��ুজা,�মিরট �ুল, কেলজ �গইট �রাড,
আউচপাড়া, িনশাতনগর--ট�ী,
গাজীপুর

679 0686 �মাহা�দ শরীফুল ইসলাম
সুজন

িপতা-�মাহ�দ সুিফয়া �বগম,�াম ও ডা: মাঝু�টয়া, পাকু�টয়া
1939-পাকু�টয়া-নাগরপুর,
টা�াইল

680 0687 �মা: �সােহল কাজী
িপতা-�মা: আতাহার কাজী,�াম: �সদারবালী, ডাক: মাদারীপুর--
মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

681 0688 �মা: আবু সুিফয়ান
িপতা-�মা: ইউসুফ আলী মধৃা,�াম; ইসলামনগর �পা:
�সনওয়ািলয়া-আ�িলয়া-সাভার,
ঢাকা

682 0689 �মা: �শাহানুর রহমান �সাহাগ
িপতা-�মা: সােহদুল ইসলাম,�া: খামার �মাহনা-আলমিবিদতর-
গংগাচড়া,
রংপুর

683 0690 মুহা�দ মহিসন
িপতা-সিফ আলম,�াম: শীতলপুর �চাধুরীঘাটা, ডাক:
শীতলপুর-4314--সীতাকু�,
চ��াম

684 0691 �মা: বরকত উ�াহ

িপতা-�মা: আ�লু মােলক ,17-18 �হােসন হউ�জং �সাসাই�ট
(িব-11) উদয়ন টাওয়ার (বাংলােদশ ��শাল হাউজ হসিপটােলর
িপছেন) শ�ামলী ঢাকা -1207--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

685 0692 বনী আিমন
িপতা-�মাশারফ �হােসন,বাসা ও সড়ক: 15/িড-1, আ�লু হােতম
�লন, �জগাতলা, --হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

686 0693 �নওয়াজ শরীফ
িপতা-আ�লু আজীজ,�া. মধৃুপুর �পা: পু�পাড়া,�পা.�কাড:
6600--পাবনা সদর,
পাবনা

687 0694 �মা: মুহা�দ রিফকুল ইসলাম
িপতা-মুহা�দ শিহদ উ�াহ,�া: দি�ন নু��াহপুর �পা:
নু��াহপুর--ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর
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688 0695 আবদুল কােদর �জলানী
িপতা-খােয়জ আহে�দ,বািড়- হােশম �কা�ানী বািড়, �াম-
প��ম মধুপুর ( 14 নং ওয়াড� )-�ফনী �পৗরসভা-�ফনী সদর,
�ফনী

689 0696 িরপন কুমার দাস
িপতা-রতন কুমার দাস ,449, সুিবদপুর লজ কেলজেরা--বিরশাল
সদর,
বিরশাল

690 0697 �মা: আবদুল আ�জজ আখ�
িপতা-�মা: আবদুল আলী আখ�,বাসা/�হা��ং- 44/5, �াম:
রাজনারায়ন ধর �রাড, ডাক: �পা�া-1211--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

691 0698 �মা: রািকবুল হাসান িপতা-আ�রু রহমান,�াম: বাড়াদী ফাম �পাড়া, --কু��য়া সদর,
কু��য়া

692 0699 �মা; মিহ উ��ন
িপতা-�মা: ফিরদ উ��ন,বািড় নং 7/4 িব ধলপুর �পা: ফিরদাবাদ--
যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

693 0700 �মা: �সায়াইর রহমান
িপতা-�মা: শামসুল হক,505 কাওলার মধ�পাড়া দি�নখান ঢাকা
1229--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

694 0701 সািদ ইসলাম
িপতা-সিহদুল ইসলাম,বাসা:-90 ( ��াট: িব-3), �রাড-10/1, �ক-িড,
িনেকতন--�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

695 0702 �মা: জেুয়ল
িপতা-�মা: জিসম উ�ীন,�া: পূব � সনমা�ী ই ডাকঘর : সনমা�ী
�কাড নং -1440-সনমা��-�সানারগা,ঁ
নারায়ণগ�

696 0703 �মা: মািহন �হােসন
িপতা-�মা: জািহদ �হােসন,ভবন: 02, ��াট: 704, ন�াম িব��ং, --
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

697 0704 মায়মুনা িবনেত মাসুদ
িপতা-�মা: মাসুদুর রহমান,�া: খািলশপুর-মেহশপুর �পৗরসভা-
মেহশপুর,
�ঝনাইদহ

698 0705 জািহদ সরওয়ার
িপতা-আবু তােহর পােটায়ারী,বাসা নং-19, �রাড-03, �ক- এফ,
বন�--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

699 0706 ত� ষার কুমার সরদার িপতা-মনী� নাথ সরদার,রােয়র মহল �জ িপ ও 9000--,
খুলনা

700 0707 �মা: আবরা��ামান সুমন
িপতা-আবু আহা�দ,বাসা: পাঠান পাড়া, �াম: িচকদাইর, ডাকঘর:
অ� পূন � বাড়ী-4349-িচকদাইর-রাউজান,
চ��াম

701 0708 তান�জর মাহমুদ িপতা-�মাহা�দ আলী মাল,�া: মহাজমপুর,--হাইমচর,
চাদঁপুর

702 0709 �মা: সাইদুর রহমান
িপতা-�মা: �রজাউল কিরম,�াম: নূরপুর মাল�� চকপাড়া, �পা:
তমালতলা-6410--বাগািতপাড়া,
নােটার
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703 0710 �মা: �রজাউল ইসলাম
িপতা-�মা: আজহা�ল ইসলাম,বাসা: 31/এ মায়া কানন �া: মায়া
কানন , ডা: বাসােবা -1214--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

704 0711 আশরাফ সরকার
িপতা-�মা: শাহ জাহান সরকার,বাসা: দ: পাড়া, �াম: চক চ�পুর,
ডাক: চ���ার-3462--কসবা,
�া�ণবািড়য়া

705 0712 �মা: মিসউর রহমান িপতা-�মা: বজলুল রহমান,14 চত� রপুর 05 িশবগ� 6340--,

706 0713 �মা: শামীম িসকদার
িপতা-আ: লিতফ িসকদার,�াম: প��ম িছটিক, ডাক: প:
িছটিক-8432--কাঠািলয়া,
ঝালকা�ঠ

707 0714 �মা; সামুেয়ল হক �চীধুরী
িপতা-�মা: সিহদুল হক �চীধুরী,16/ িব �লকসাক�াস 7ম তলা, �া:
কলাবাগান. িনউ মােক�ট 1205--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

708 0715 �মা: সািকল আহে�দ িপতা-�মা: মিন��ামান,2/এফ 5/3, --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

709 0716 �মা: িনয়াজ �মারেশদ
িপতা-�মা: �মারেশদ আলম,বাসা: 89/15/4, �া: কিমশনার �রাড
�া�ন িচরন, ডা: ফিরদাবাদ 1204--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

710 0717 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মা: হািববুর রহমান ( মা�ার) ,�াম: পূব � নলতা, ডাক:
নলতা--কািলগ�,
সাত�ীরা

711 0718 �মা: �মা�ািফজরু রহমান িপতা-�মা: লুৎফর রহমান,2/এফ, 5/3--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

712 0719 �মা: আিরফ �হােসন
িপতা-�মা: ইয়াকুব আলী শাহ,�া: �ছাটমু�ুক ডাকঘর: কািল�াম--
মা�া,
নওগা ঁ

713 0720 �মা: সািমউল ইসলাম
িপতা-�মা: ছােনায়ার �হােসন,�াম : উ�াপাড়া, �পা: ধুনট-5850--
ধুনট,
ব�ড়া

714 0721 �মা: আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: তাজলু ইসলাম,বাসা: 8/2 �া: আর �ক িমশন �রাড
ওয়ারী ডাক: ওয়ারী �ট এস ও 1203--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

715 0722 আফেরাজা �জসিমন
িপতা-�মা: আ�লু আ�জজ,�াম : আমেশা-তােনার �পৗরসভা-
তােনার,
রাজশাহী

716 0723 �মা: আবু সুিফয়ান সুজন িপতা-�মা: কিবর �হােসন,2/এফ, 5/3--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

717 0724 �মা: �মাজাে�ল হক
িপতা-�মা: ইি�স আলী,কাওয়ারকা�া 4 নং পুড়াকা�িুলয়া দুধনই
বাজার 2416-�পাড়াকা�িুলয়া-�ধাবাউড়া,
ময়মনিসংহ
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718 0725 �মা: ব�ৃ� ইয়াসিমন
িপতা-�মা: সাহাদৎ �হােসন,�াম: িদয়ার ধানগড়া, ভ� েতর িদয়ার-
িসরাজগ� �পৗরসভা-িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

719 0726 �মা: িমরাজলু ইসলাম
িপতা-�মা:�তাফাে�ল �হােসন,�াম: িশবপুর, ডাকঘর : বাওনাড়া
7730--বািলয়াকা��,
রাজবাড়ী

720 0727 নজ�ল ইসলাম
িপতা-সুজাত আলী,�াম: িনয়ামতপুর, ডাক: হািদরা বাজার--
�গাপালপুর,
টা�াইল

721 0728 �মা: কাউছার �হােসন িপতা-�মা: কিবর �হােসন,2/এফ, 5/3--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

722 0729 �মা: ইমরান িময়া
িপতা-�মা: শিহদুল ইসলাম হাওলাদার,�া:ডাক: �ছানাউঠা--
আমতলী,
বর�না

723 0730 �মা: শাওন �হােসন অিনক
িপতা-�মা: �সাবহান হাওলাদার,�হা��ং-2279, �জয়ানগর,
�পাতিল হাউ�জং-8207--,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন

724 0731 আ�জজ খান
িপতা-সােবদ আলী খান,ি�াম: িশবরামপুর, ডাক: বা�াবাড়ী-6320-
-�গাম�াপুর,
চাপঁাইনবাবগ�

725 0732 �মা: রায়হান -অর -রিশদ
িপতা-�মা: হা�ন -অর- রিশদ,53/1 জগ�াথপুর 05 িশবগ� 6340-
িশবগ� �পৗরসভা-িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�

726 0733 ইিলয়াস আহেমদ িরট�
িপতা-বিদর উ��ন আহেমদ,�াম: িকসামত কািদেকাল, ডাক:
�াষকা�র--�সয়দপুর,
নীলফামারী

727 0734 সািবকুন নাহার
িপতা-মতৃ �মা: ফজলু িময়া,ঁমমতাজ �বগম দাগ 629 আদশ � নগর -
-বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

728 0735 প�ী দাশ ��া
িপতা-�পন কাি� দাশ ��,473/491, রাজাপুর �লইন, আলম
ম��ল ( 4থ � তলা), আ�রিক�া--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

729 0736 এমদাদুল হক
িপতা-�মা�ািফজরু রহমান,�া: বনা�ট (গা�াইলপাড়া) ডাক:
আউটারগাতী-রাজগাতী-না�াইল,
ময়মনিসংহ

730 0737 �মা: মাইদুল ইসলাম
িপতা-�মা: আ�লু জিলল ,�হা��ং- 1101, �বরাগীপাড়া, 9 নং
ওয়াড�--সু�রগ�,
গাইবা�া

731 0738 �মা: আ��ুাহ আল মাহমুদ

িপতা-�মা: জেয়ন উ��ন আহেমদ,বািড় নং 230 বাবর আলী সড়ক
তালাইমাির শিহদ িমনার ওয়াড� নং 25 �পা: কাজলা 3204 থানা:
�বায়ািলয়া--,
রাজশাহী
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732 0739 শারিমন নাহার িপতা-মতৃ �মা: আ�লু আ�জজ,�াম+�পা: পাটেকলঘাটা--তালা,
সাত�ীরা

733 0740 �মা: রািকবুল হাসান রাজু
িপতা-�মা: �বলাল আহেমদ,িম�পাড়া, দয়ারামপুর 6431-
দয়ারামপুর-বাগািতপাড়া,
নােটার

734 0741 সুলতান মাহামুদ
িপতা-শাহাজাহান,�হা��ং- 49, ওয়াড�- 3, �রাড-বীর �তীক সড়ক,
�ক-এ--ভাটরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

735 0742 �মা: িসরাজলু ইসলাম
িপতা-হােরজ আিল �শখ,�াম: বড় লি�পুর, ডাক: রাজবাড়ী
-7700--রাজবাড়ী সদর,
রাজবাড়ী

736 0743 মুহা�দ হাসান উ�াহ
িপতা-মুহা�দ ছাইদুল হক,399/24 নং জামাল খান �লইন,
আসকার িদঘীর দ: পাড়, �জিপও-4000--�কােতায়ালী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

737 0744 �মাছা: ��া খাত� ন িপতা-�মা: নওশাদ আলী,�া: ডাক: �ধাপাঘাটা--�মাহনপুর,
রাজশাহী

738 0745 শ�ামল চ� �সন িপতা-শরৎ চ� �সন,73 নং শাখঁারী বাজার--�কােতায়ালী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

739 0746 জিুলয়াস িসজার িপতা-শামসু��ন িময়া,�াম: চরবদরপাশা--রাৈজর,
মাদারীপুর

740 0748 �মা: জািক�ল হক সরকার
িপতা-�মা: নুর ইসলাম,�া: প��ম �বলকা �সিনকপাড়া, -�বলকা-
সু�রগ�,
গাইবা�া

741 0749 শারমীন জামান
িপতা-�মা: মিন��ামান,বাসা: 45/1-িস, উ�র মুগদা, ওয়াড�-6 (
ঢাকা দ: ), ডাক: বাসােবা--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

742 0750 সু�ত ভ�
িপতা-তপন ভ�,�া: �কিলশহর, ডাক: �কিলশহর 4370-
�কিলশহর-প�টয়া,
চ��াম

743 0751 বােয়জীদ আলম
িপতা-আ�লু মােলক,বিদ আলেমর বাড়ী, বসু�রা আ/এ, �রাড নং-
05, উ�র আ�াবাদ--হািলশহর,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

744 0752 �মা; আবদুল কােদর িপতা-�মা: �সালাইমান িময়া,1159/36, �� শালা , মাজার সড়ক --,
চাদঁপুর

745 0753 �মা: মামুনুর রিশদ
িপতা-আিমর �হাসাইন,�হা��ং-424 ( আ�জজ ভলা) �রাড- িনউ
সাকু�লার �রাড ফের�ার বাড়ী, ওয়াড�-15--বিরশাল সদর,
বিরশাল

746 0754 �মা: আেনায়ার ইসলাম
িপতা-�মা: ইিলয়াছ �হােসন,মহ�া: �কশবপুর �হা��ং নং 147 ,
�পা: �জ িপ ও -6000 , থানা : রাজপাড়া--,
রাজশাহী

747 0755 নাজমুল ইসলাম িপতা-�মা: না�ু িময়া,�াম: দ: রাজাপুর--রাজাপুর,
ঝালকা�ঠ
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748 0756 পলাশ মজমুদার িপতা-নারায়ন চ� মজমুদার,�াম: ভা�ািরয়া, --ভা�ািরয়া,
িপেরাজপুর

749 0757 �মা: কাওসার �হােসন
িপতা-রিশদ হাওলাদার,�াম: বড় �কবত�খারী, ডাক: �কবত�খারী-
-8410--রাজাপুর,
ঝালকা�ঠ

750 0758 �মা: হাছান শরীফ
িপতা-�মা: আলাউ��ন,�াম: পা�ািলয়া, ওয়াড�-05, �পা:
গাজািরয়া--�দৗলতখান,
�ভালা

751 0759 কিবতা হাওলাদার
িপতা-বীরাজ চ� হাওলাদার,�াম: নলেগাড়া, ডাক: লামিদপাতা-
চরপাতা-�দৗলতখান,
�ভালা

752 0760 �মা : নাঈম �হােসন
িপতা-�মা: আবুল হােসম,�াম: রতনপুর, ডাক: রতনপুর--�ভালা
সদর,
�ভালা

753 0761 �মা: নািসর উ��ন
িপতা-আ: ম�ান,�াম: নাচনাপাড়া, 1 নং িওয়াড�, ডাক: �খপুপাড়া-
কলাপাড়া �পৗরসভা-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

754 0762 মাজহা�ল িহেমল
িপতা-ফিরদ উ��ন আহে�দ,�াম: �হােসন নগর, ডাক: �হােসন
নগর-1630-নারায়নপুর-�বলােবা,
নরিসংদী

755 0763 �মা: আ: কু�স
িপতা-আ: ছ�ার আকন,বাসা: দ: িদয়ারা কচ�য়া, �াম: িদয়ারা
কচ�য়া, ডাক: কালাইয়া, ওয়াড�-07--বাউফল,
পট�য়াখালী

756 0764 জােহদুল ইসলাম
িপতা-কােয়জ উ��ন,5ম তলা, 147/ই/1, কুই� টাওয়ার, পূব �
রাজাবাজার, ফাম �েগট, �পা: �তজগাও--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

757 0765 �মা: মঈন
িপতা-�মা: আ: ওহাব,�াম: উ: �টয়াখালী, �পা: চলাভা�া--
আমতলী,
বর�না

758 0766 �মা : হাসানু�ামান িশমুল
িপতা-�মা: শাহাদুল ইসলাম,�াম: প�রীবুিনয়া, ডাক: লালুয়া, --
কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

759 0767 �মা: মিশউর রহমান
িপতা-�মা: �গালাম �মা�ফা খান,বাড়ী-15, �রাড-18, �ক-এ--
বনানী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

760 0768 �মা: মিহউ��ন আল নািহয়ান
িপতা-�মা: নু�ল �দা বাত� ল,ম�জদ িময়ার বািড়, কাউিনয়া বা�
�রাড, 2য় পুকুর--বিরশাল সদর,
বিরশাল

761 0769 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: নবী �নওয়াজ খান,বািড় নং-17, �রাড নং-14, � ক-
এইচ, দ: বন�--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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762 0770 �মা: সা�াম �হােসন
িপতা-�মা: �গালাম �মা�ফা,284 ( 4থ � তলা), গাওয়াইর দ: পাড়া--
িবমানব�র,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

763 0771 �মাছা: আলপনা আকতার
িপতা-মতৃ আ�জজলু হক,114/িস ( 3য় তলা) , আশেকানা
�মিডেকল �রাড, দ: খান--িবমানব�র,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

764 0772 আল-আিমন �চাধুরী
িপতা-�মায়ুন �চাধুরী,�াম: বাড়াই, ডাক: বাড়াই-3462-
�গাপীনাথপুর-কসবা,
�া�ণবািড়য়া

765 0773 ফােয়জলু কিরম �রজা
িপতা-ইনামুল কিরম,ইনামুল কিরম, নয়াপাড়া, মাধবদী-1604--
নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

766 0774 �মাহা�দ এমদাদুল হক
িপতা-�মাহা�দ গাজীউর রহমান,�াম: ঘািশরিদয়া ( কা�াপাড়া),
�পা: শাষপুর--িশবপুর,
নরিসংদী

767 0775 ইভা আইিরন লাবনী
িপতা-�মা: িসরাজলু ইসলাম,বাসা: িস�ীিকয়া সড়ক �ঝনাইদহ,40,
�াম: ওয়ারেলস পাড়া, ডাক: �ঝনাইদহ--�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

768 0776 �হােসন আহে�দ
িপতা-�মা: আেনায়ার উল�াহ,�যে�- আেনায়ার উল�ার বাড়ী, �াম:
তাজমাহতাবপুর, �পা: �সানাপুর--�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

769 0777 �মা: িরয়াজ হাছান
িপতা-�মা: শাহ আলম,িহরা�ঝল আবািসক এলাকা,
িমজিম�জ-1430, িস��গ�--নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

770 0778 �মা: এনামুল হক
িপতা-�মা: বাচ্চ�  িময়া,�াম: �বলাবমা�টয়াল পাড়া, -�বলাব-
�বলােবা,
নরিসংদী

771 0779 মিদনা সরকার মুন
িপতা-জােহদুল ইসলাম,5ম তলা, 147/ই/1, কুই� টাওয়ার, পূব �
রাজাবাজার, ফাম �েগট--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

772 0780 সুদী� সাহা
িপতা-িমিহর কুমার সাহা,�াম: 5 �লন সবুজবাগ ( শাহাপাড়া)-
পট�য়াখালী �পৗরসভা-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

773 0781 ম�জ�না লীলা িপতা-�শখ আ�রু রা�াক,বাসা: 189, সাতারকুল �রাড--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

774 0782 লুৎফা আ�ার িপতা-�মা: ইকবাল �হােসন,�রাড-8, িমরপুর-13--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

775 0783 তাছিলমা �বগম
িপতা-�মা: আকবর �জাহা,344/1, নয়ােটালা ( নীচতলা),
মগবাজার--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

776 0784 �মা: ইফেতখা�ল আলম
িপতা-�মা: নুর আলম,�াম: জিুগর হাওলা, �পা: রা�াবালী--
রা�াবালী,
পট�য়াখালী
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777 0785 �মা: �সােহল রানা িপতা-আ: ছা�ার,�াম+ �পা: ড� মিদয়া--কাপািসয়া,
গাজীপুর

778 0786 �মা: ইসমাইল �হােসন িপতা-�মা: জনুাব আলী,�াম: ইসলামপুর--খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়

779 0787 �মা: সাইফুল ইসলাম িপতা-�মা: িসরাজলু ইসলাম,112, িনউ ই�াটন, বাংলামটর--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

780 0788 শাহনাজ �বগম িপতা-�মা: জাহা�ীর খানঁ,খানঁ বাড়ী, ধিনয়া, ত� লাতিল--�ভালা সদর,
�ভালা

781 0789 ম��লা জাহান
িপতা-মু: �মা�ফা কামাল,�াম: রামনগর, ডাক: ঝালকা�ঠ-8400--
ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

782 0790 �মা: �সিলম খান
িপতা-ঈমাম উ��ন খান,�াম: িচতিলয়া, ডাক:
মজমুদিরকা��-8001--শিরয়তপুর সদর,
শরীয়তপুর

783 0791 �মাছা: শারিমন আ�ার
িপতা-�মা: রিফকুল হক,6/ই ( 4থ � তলা), �শর-ই-বাংলা �রাড--
হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

784 0792 সাখাওয়াত �হােসন
িপতা-�মা: নু�ল ইসলাম,জিসম �চয়ারম�ান বাড়ী, �াম+�পা:
রতনপুর, -িশবপুর-�ভালা সদর,
�ভালা

785 0793 মিন�ল ইসলাম
িপতা-লুৎফর রহমান,�াম: কিলমাখািল, ডাক: নািসমাবাদ-9460-
�উলা-আশা�িন,
সাত�ীরা

786 0794 �মা: আিমনুল ইসলাম
িপতা-�মা: আবুল কালাম আজাদ,�াম: বা�াবািড়য়া (�ইচ �গট),
ওয়াড�-1, বাসা নং-1116--নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

787 0795 �মা: আিনসুর রহমান
িপতা-�মা: হািববুর রহমান,বাসা: 61, মহ�া: পূব � �া��ী,
ওয়াড�-02, ডাক: নরিসংদী সরকাির কেলজ-1602--নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

788 0796 �মা: কাওসার �হােসন
িপতা-�মা: আলাউ��ন প�াদা,�াম: ধানিখালী, �পা: পাচঁজিুনয়া--
কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

789 0797 ��েদব সাহা
িপতা-শম্ভ� নাথ সাহা,বাসা: 70, ওয়াড�-11, �াম: আন�� সাহা
পাড়া, �পা: মাধবদী--নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

790 0798 �িষেকশ চ� রায় িপতা-দয়াল চ� রায়,�াম+ডাক: রাজপুর--লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

791 0799 মাহফুজরু রহমান
িপতা-নু�ল ইসলাম,�াম : চরসনমািনয়া, �পা: সনমািনয়া--
কাপািসয়া,
গাজীপুর
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792 0800 ত�য় ভ� অপু
িপতা-দীপক ভ�,�াম: রাবন, ডাক: �ঘাড়াশাল ইউিরয়া
ফ�া�রী-1611--পলাশ,
নরিসংদী

793 0801 �মা: নুর �হােসন
িপতা-শরীফ আহা�দ ,�যে�: আনা িময়া প��ত বাড়ী, �াম:
অন�পুর, �পা: �নায়াখািল পুরিতন কেলজ-3801--�বগমগ�,
�নায়াখালী

794 0802 �মা: সাইদুর রহমান
িপতা-�মা: খিললুর রহমান,�াম: �মাহা�দপুর, ডাক: �দৗলতপুর--
কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

795 0803 রায়হান মাহমুদ
িপতা-আবুল কােশম ভঁইয়া,568, �পয়ারাবাগ, বড় মগবাজার--
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

796 0804 শহীদুল ইসলাম
িপতা-�মাহা�দ ইউসুফ,�ম-624, হাজী মুহা�দ মুহসীন হল,
ঢাকা িব�িবদ�ালয়--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

797 0805 এস. এম. আশহাব �হােসন
িপতা-�গালাম �মাহা�দ,151, িনউ রামকৃ� �রাড, চাচঁড়া
রায়পাড়া--যেশার সদর,
যেশার

798 0806 �মা: আহমদ উ�াহ
িপতা-�মা: ইউসুফ আলী,�াম: বায়া,করমজা, ডাক:
পুন্ড� িরয়া-6682--সািঁথয়া,
পাবনা

799 0807 �মাহা�দ �জলানী িপতা-�মা: ইয়ানুছ আলী,60/3, ধলপুর, উ�র যাএাবাড়ী--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

800 0808 অপূব � িব�াস
িপতা-কুমােরশ িব�াস,�াম: বড় বায়সা, ডাক: মশাখালী--
কালীগ�,
�ঝনাইদহ

801 0809 তান�জলুর রহমান িপতা-এস.এস হসনুজ জািহদ,380/18-িড, কু�বন--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

802 0811 �মা: মাহামুদুল হাসান

িপতা-�মা: �মাফা�ল �হােসন,�যে�-মিনকা শারিমন, নােস �স
�কায়াট�ার, 117/3 �াবনী িব��ং ( 3য় তলা বাম পােশ), �ক�ীয়
পুিলশ হাসপাতাল--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

803 0812 �মা: খািলদ হাসান
িপতা-�মা: নজ�ল ইসলাম,7/17, সিলমু�াহ সড়ক, --
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

804 0813 �মা: ছােনায়ার �হােসন
িপতা-�মা: �মা�ার আলী,�াম: সিফপুর, �পা্য: সিফপুর-1751--
কািলয়াৈকর,
গাজীপুর

805 0814 সুজল �দ িপতা-�শা� �দ,�াম: দুগ �াপুর , ডাক: মধ�প�ী--নড়াইল সদর,
নড়াইল

806 0815 �মা: রা�জবুল �হােসন
িপতা-�মা: আবুল �হােসন ফিকর,�াম: ইসলাম নগর, �পা:
জাহা�ীরনগর িব�িবকদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা
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807 0816 �মা: মাসুদ রানা
িপতা-�মা: আ�জজলু হক,�াট নং-7 িব, বাসা-14, �রাড-3,��ধারা
হাউ�জং, বিসলা--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

808 0817 �মা; জলু হক
িপতা-�মা: আিমনুর রহমান,�াম: কুত� বপুর, �পা: কু�ঠদুগ �াপুর--
�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

809 0818 �মা: হাসানু�ামান
িপতা-আ�রু রহমান,230/িড, আল-�ব�লী হল, জাহা�ীর নগর
িব�িবদ�ালয়--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

810 0819 �মা: শাহজালাল খানঁ িপতা-�মা: শাহজাহান খানঁ,�াম ;কুরগাও, �পা: িমজ�ানগর--সাভার,
ঢাকা

811 0820 �মা: ছেরায়ার �হােসন
িপতা-�মা: শাহার আলী,�াম: �গািপনাথপুর, ডাক: গা�া বাজার-
গা�া-�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

812 0821 �মা: তাসিব�ল ইসলাম সবুজ
িপতা-�মা: শিহদুল ইসলাম,বাসা: 764/569, �াম: িবআইিডিস �রাড,
�গায়ালপাড়, ডাক: খুলনা �জ িপ ও-9000--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

813 0822 �মা: শামসু�ামান িপতা-আ�লু মােলক,�াম+�পা: কা�ট�াম, --মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

814 0823 �মা: বােয়�জদ �বা�ামী
িপতা-�মা: না�জম উ��ন মধৃা,�াম: ভাত� িরয়া, ডাক: িদঘাপিতয়া--
নােটার সদর,
নােটার

815 0824 অত� ল চ� রায়
িপতা-রােজ� নাথ রায়,বাসা: ক-92/1/িব, উ�র পাড়া ( দ�জ�বাড়ী) -
-িখলেখত,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

816 0825 নািগ �স আ�ার

িপতা-�মা: �রজাউল কিরম,ওয়াড�-02, হাসপাতাল �রাড, সং�াম
অিফস সংল�, শাহজাহান িময়ার বাড়ী, �পা: পাথরঘাটা --
পাথরঘাটা,
বর�না

817 0826 �িৃত রাণী িব�াস
িপতা-িব�ু পদ িব�াস,�াম: চর মািলথীয়া, �পা: লা�লবাধ--
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

818 0827 �সকত ��
িপতা-�পন কুমার ��,30/2, হিরসভা, দ: �টপােখালা--ফিরদপুর
সদর,
ফিরদপুর

819 0828 মােজদুল হক
িপতা-�মা: আেমাদ আলী,�াম: চাদঁপুর, ডাক: কন�াদহ--
হিরণাকুন্ড� ,
�ঝনাইদহ

820 0829 �মা: ইয়ািছন
িপতা-আ: হািলম,�াম: কািশপুর, বড় আউিলয়া, ডাক:
নয়ারহাট-1350--সাভার,
ঢাকা
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821 0830 �মা: শিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: লুৎফর রহমান,�াম: �মা�াডা�া, ডাক:
�কালাপাটগাতী--িদঘিলয়া,
খুলনা

822 0831 তানভীর �সাইন
িপতা-�মা: �তাজাে�ল �হােসন ম�ল,�াম: বালুয়াভাটা, ওয়াড�-07-
-বদরগ�,
রংপুর

823 0832 এ. �ক. এম আিমনুল ইসলাম
িপতা-এ.�ক.এম কাম�ল ইসলাম ,বাসা-40, �াম: কেলজ পাড়া,
�মেহনগ�-লালেমাহন �পৗরসভা-লালেমাহন,
�ভালা

824 0833 �মা: ফজেল রা�ী

িপতা-�মা: আ�রু রা�াক ম�ল,আসমা িভলা, �হা��ং-55,
ওয়াড�-09, হা�জসােহব �রাড, কেলজপাড়া, ডাক: মা�ড়া-7600--
মা�রা সদর,
মা�রা

825 0834 অমতৃ কুমার িব�াস িপতা-�ভাষ িব�াস,�াম: খাদুনা, ডাক: দীঘা-7630--মহ�দপুর,
মা�রা

826 0835 �মা: নািহদু�ামান িপতা-�মা: �গালাম রসুল,�াম+ডাক: িব�বগিদয়া--�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

827 0836 �মা: আশরাফুল ইসলাম িপতা-�মা: আ�লু মােলক,�াম: পাব �তীপুর, --হিরণাকুন্ড� ,
�ঝনাইদহ

828 0838 সাজ ুআহে�দ �েবল
িপতা-�মা: ওমর আলী,বাসা: শাহালম এর বাড়ীর পােশ , �াম:
মাদারটারী, ডাক: ধরনীবাড়ী-5620--উিলপুর,
কুিড়�াম

829 0839 �মা: মা�ফুল আলম
িপতা-�মা: লুৎফর রহমান,�াম: �মা�াডা�া, ডাক:
�কালাপাটগাতী--িদঘিলয়া,
খুলনা

830 0840 �মা: রিবউল হাসান
িপতা-আ�সু সা�ার মধৃা,284 জগ�াথ সাহা �রাড, আল-মিদনা
লাইে�রী, �পা�া--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

831 0841 সুমন কুমার দাশ িপতা-শংকর কুমার দাশ,�াম+�পা: �শাড়না--ড� মুিরয়া,
খুলনা

832 0842 �মা: আকরাম সুলতান
িপতা-�মা: আকবর �হােসন,বাসা: 45/এ, �াম: ব�াংক কেলানী
এমিপ / কেলজ �রাড /এ,-সাভার �পৗরসভা-সাভার,
ঢাকা

833 0843 �মা: শামসুল �দা
িপতা-�মা: দু�ল �দা,বাসা: এইচ-46, �াম: ব�াংক কেলানী িস-�ক,
-সাভার �পৗরসভা-সাভার,
ঢাকা

834 0844 সাখাওয়াত �হােসন
িপতা-নজ�ল ইসলাম,�ম-206, এ এফ এম কামাল উ��ন হল,
জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

835 0845 এস.এম. শািকল হাসান
িপতা-সরদার শাহাবু�ীন,46/5 ক, িব, �ক, �মইন �রাড, �পা: খুলনা
সদর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন
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836 0846 �মা: সাইফুল ইসলাম কাজী
িপতা-�মাহা�দ কাজী,�াম: �টংরােখালা, ডাক: মুকসুদপুর-8140--
মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

837 0847 সু�ত কুমার পাল
িপতা-সুবাস চ� পাল ,120, রবী�নাথ ঠাকুর হল, জাহা�ীর নগর
িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

838 0848 �মা: আিতকুর রহমান িপতা-�মা: বজলুর রহমান,�াম: 67-চরমু�িরয়া--মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

839 0849 �মা: ইকবাল �হাসন
িপতা-জালাল �শখ,�াম: �তকা�টয়া, ডাক: ভাংগনপাড়--
ফিকরহাট,
বােগরহাট

840 0850 �মা: �হলাল মাহমুদ
িপতা-�জ. এম. আশরাফ আলী,�াম: খ�াগড়াদানা, ডাক:
নিকপুর-9450--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

841 0851 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: িসরাজলু ইসলাম,�াম: কািলয়ানী, ডাক: �বকারী--
সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

842 0852 �মা: আহসান হািবব
িপতা-�মা: িমজানার রহমান,�াম: বকুিলয়া, ডাক-সামটা-7432--
�ঝকরগাছা,
যেশার

843 0853 উবাইদুর রহমান
িপতা-�মা: িমজানুর রহমান,বািড় নং- 126, ��াট নং-5-িব, মহ�া:
�শখ সােহব বাজার, --লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

844 0854 �মা: জসীম উ�ীন
িপতা-�মা: রােশদ আলী,বাসা: বািলনগর, �াম: বািলনগর, �ভরবা,
ডাক: �ভরবা-7340--মেহশপুর,
�ঝনাইদহ

845 0856 �সকত িবকাশ ন�ী

িপতা-সুেখ� ুিবকাশ ন�ী,�যে�: সুেখ� ুিবকাশ ন�ী, �চাধুরী
ম�ানশন ( 5ম তলা), �হা��ং-102/িস/103, বংশাল �রাড, 33 নং
িফির�ীবাজার ওয়াড�, �কােতায়ালী--প�টয়া,
চ��াম

846 0857 �মা: সাইদুল ইসলাম
িপতা-মতৃ �ছারহাব আলী,বাড়ী নঙ-01, �রাড-01, িমি� �টালা--
বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

847 0858 �মা: শিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: িনজাম উ��ন,�াম: শািরকতলা, ডাক:
শািরকতলা-8500--িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

848 0859 �মা: আশবাহা�ল ইসলাম
িপতা-�মা: মাহাবুবর রহমান,�াম: আড়পাড়া, �পা: রতন হাট--
�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

849 0860 �মা: ইমরান খান �জেকা
িপতা-�মা: আইয়ুব আলী খান,বাসা-8/3, আ�জমপুর �রাড,
ওয়াড�-26 ডাক: িনউ মােক�ট--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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850 0861 �মা: শিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: আ�সু সালাম,�ম নং- 432, ব�ব�ু �শখ মু�জবুর
রহমান হল, জাহা�ীর নগর িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

851 0862 �মা: তিরকুল ইসলাম
িপতা-�মা: হাচান �মাল�া,�াম: �শলমারী, ডাক: িশয়ালদী-7870--
আলফাডা�া,
ফিরদপুর

852 0863 �গালাম রা�ানী খান
িপতা-�মাহা�দ শামছ� র রহমান খান,বাসা নং-77, পাওয়ার হাউজ
এলাকা, �কওয়াটলী--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

853 0864 িদপক সরকার
িপতা-�গৗরা� সরকার,�াম: িন���পুর, �পা: িশমুিলয়া,
আ�িলয়া--সাভার,
ঢাকা

854 0865 �মা: আিরফুল ইসলাম িপতা-�মা: জ��ল ইসলাম,িড-64, তালবাগ--সাভার,
ঢাকা

855 0866 �মা: মিফদুল ইসলাম রতন
িপতা-মতৃ আ�লু ম�জদ,29 নং �গায়ালঘাট �লন. �ধালাইসাল-
ওযারী,--�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

856 0867 �মা: নাজমুল হাসান
িপতা-�মা: শাহ আলম িশকদার,বাসা: 94, �াম: রামপুর, ডাক:
রামপুর-8610--িমজ�াগ�,
পট�য়াখালী

857 0868 �মা: তিরকুল ইসলাম িপতা-�মা: �সিলম িময়া,�াম+ �পা: বােহরচর, --রা�াবালী,
পট�য়াখালী

858 0869 �মা: মাসুদুর রহমান িপতা-মহািসন আলী,�াম+ �পা: িনমগাছী--ধুনট,
ব�ড়া

859 0870 আবু তােহর
িপতা-�মা: জাহা�ীর আলম,�সকশন-6, �ক-এ, �রাড-6, বাসা-7--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

860 0871 �মা: আ�ার �হােসন

িপতা-�মা: আ�রু রব,�গালাম �মা�ফা বাবু, 96, শহীদ মিশউর
রহমান সড়ক, পুরাতন কসবা, পুিলশ লাইন �মইন �রাড--যেশার
সদর,
যেশার

861 0872 �মা: মা�ফ-উজ-জামান
িপতা-�মা: ইি�স আলী,�সকশন-6, �ক-িড, �রাড-6, বাসা-18--
প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

862 0873 �মা: ইসমাঈল �হােসন
িপতা-মতৃ �গালাম খােলক,�বৗ বাজার মড�ান লাইে�রী, হািলশহর
�রাড, ডাক: রামপুর-4224--হািলশহর,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

863 0874 হািমম ইসলাম
িপতা-�মাহা�দ নজ�ুল ইসলাম,বাসা/�হা��ং:126/1,�াম-
রাজাসন-সাভার �পৗরসভা-সাভার,
ঢাকা

864 0875 �গালাম নাজমুস আলম
িপতা-�মা: �গালাম �হকমত আলম,76/এ �লান অিফস পাড়া,
এইচ.এম.এম �রাড--যেশার সদর,
যেশার
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865 0876 সুদী� কৃ� দ� িপতা-সুকা� কৃ� দ�,�াম: উ�র বু�জ বাগান, যাদবপুর--শাশ �া,
যেশার

866 0877 �মা: শিহদুল ইসলাম িপতা-�মা: ইমান আলী তালুকদার,�াম: চ�া--কািলয়াৈকর,
গাজীপুর

867 0878 �মাহা�দ িশমুল উজ জামান
িপতা-বােছদ িময়া,বাসা- 408, �াম: পাড়াতলী, ডাক:
ছয়ফু�াকা��-3413--বা�ারামপুর,
�া�ণবািড়য়া

868 0879 আবু সােলহ �মা: নািসম
িপতা-�মা: আ: আওয়াল,�াম: �ভেষরকুট, �পা: �মাহনপুর বাজার-
-�দিব�ার,
কুিম�া

869 0880 কিহনুর আখতার
িপতা-�মা: �হমােয়ত উ��ন,�যে�: �মা: আিমনুল ইসলাম, মা-
বাবা ম��ল ( িনচ তলা), �ক-িস 4/5, ব�াংক কেলানী--সাভার,
ঢাকা

870 0881 �মা: শিরফুল ইসলাম
িপতা-মতৃ নু�ল ইসলাম,�যে�: �মা: আিমনুল ইসলাম, মা-বাবা
ম��ল ( িনচ তলা), �ক-িস 4/5, ব�াংক কেলানী--সাভার,
ঢাকা

871 0882 �শখ �মা: আেনায়ার �হােসন
িপতা-�শখ �মা: আফজাল �হােসন,�াম: বােরাভূইয়া, �পা:
গিরয়ারডা�া--ব�টয়াঘাটা,
খুলনা

872 0883 �মা: নািছর উ��ন
িপতা-�মা: আিমর হামজা,নােদা �সয়দপুর, পাটগািড়পাড়া--
তাড়াশ,
িসরাজগ�

873 0884 নুর �মাহা�দ �পন
িপতা-�মা: গিমর উ��ন,13/িস, কাজী আ: রউফ �রাড,
কলতাবাজার--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

874 0885 �মা: নুর এেহছান
িপতা-�মা: রিফকুল ইসলাম,�পৗর 1 নং ওয়াড�, ওেয়�ান � পাড়া,
বাসা: 25, �পা: �বারহানউ��ন-8320--�বারহান উ��ন,
�ভালা

875 0886 �মাছা: জেুয়না
িপতা-�মা: িসরাজলু ইসলাম,অিরএী �াগ হাউস, িব�াল সাহ
�মিডিসন �াজা 7 নং হায়বৎ নগর, �দওয়ান সােহব �লন--বংশাল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

876 0887 শিহদুল ইসলাম
িপতা-�সিলম,বাসা: দ: পারেগ�িরয়া �রাড, �াম: পারেগ�ািরয়া,
ডাক: ঢাকা জটু িমলস-�ভাঢ�া-�করাণীগ�,
ঢাকা

877 0888 �মা: ফরহাদ �হােসন িপতা-�মা: �সােলমান,আলীপুর, ওয়ািরক বাজার--শাহরা�� ,
চাদঁপুর

878 0889 �দবাশীষ িব�াস
িপতা-মতৃ �গািব� িব�াস,�াম: আলাদাতপাড়া, ডাক: নড়াইল--
নড়াইল সদর,
নড়াইল

879 0890 �মা: নািসম �রজা
িপতা-�মা: নজ�ল ইসলাম,�াম+ডাক: চানঁু�টয়া-7407--যেশার
সদর,
যেশার
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880 0891 স�ীবন ঠাকুর
িপতা-সুজয় ঠাকুর,�াম: পংকিবলা, ডাক: রতনগ�--নড়াইল
সদর,
নড়াইল

881 0892 �মা: নজ�ল ইসলাম
িপতা-�মা: নু�ল ইসলাম,�াম: িচংড়াখািল, ডাক: রমজান
নগর-9450--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

882 0893 �মা: আ��ুাহ �হাসাইন
িপতা-�মা: রায়হান উ�ীন,�াম: �দািবলা, ডাক: �জাড়াদাহ-7210-
ভায়না-হিরণাকুন্ড� ,
�ঝনাইদহ

883 0894 �মা: আ�সু সালাম িময়া
িপতা-�মা: বাবুল িময়া,�াম: বাজাইল , ডাক: হেতয়া রাজাবাড়ী--
সিখপুর,
টা�াইল

884 0895 �মা: মাসুদ রানা িরংকু
িপতা-�মা: শাহীন �রজা সাঈদ ,�াম: বা�টকাডা�া, ডাক: সাধুহা�ট-
-�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

885 0896 �মা: সােদকু�ামান
িপতা-�মা: মনসুর আলী গাজী,�াম: �কামরপুর,�পা: শাখঁরা
�কামরপুর-9400--�দবহাটা,
সাত�ীরা

886 0897 এস এম �দেলায়ার �হােসন
িপতা-এস এম আবু হায়দার,�াম: �তকা�টয়া, ডাক: ভাংগনপাড়--
ফিকরহাট,
বােগরহাট

887 0898 �মা: আলািমন িপতা-�মা: আমজাদ �হােসন,�স�র-12, �রাড-19--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

888 0899 �মা: �নামান �হােসন
িপতা-�মা: �দেলায়ার �হােসন,বাসা-23, রা�া-170 িব �ক রায় �রাড,
ডাক: খূলনা সদর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

889 0900 শাহাবু�ীন
িপতা-মহািসন আলী,�াম: হাওয়ালখালী, কাওনডা�া, �পা:
কাওনডা�া-9400--সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

890 0901 আিনকা তাবাসসুম
িপতা-�মা: আবুল কােশম,হাউজ-5, �রাড-3, �ক-এ, নেবাদয়
হাউ�জং িলিমেটড--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

891 0902 আসাদু�ামান িপতা-আ�লু ওয়ােহদ,�াম+�পা: �গাগা-7432--শাশ �া,
যেশার

892 0903 শাহিরয়ার তানভীর
িপতা-রাজ ুআহমদ,ফিকর সুলাইমান িভলা, ফিকর বাড়ী, ওয়াড�-2,
�পা: কুেয়ট--িদঘিলয়া,
খুলনা

893 0904 িরপন বাগচী িপতা-মুকু� বাগচী,�াম: �ডাবা, ডাক: �ডাবা-9240--�পসা,
খুলনা

894 0905 �মা: আবু তােলব িময়া
িপতা-মতৃ মািনক িময়া,বাসা: 84/3 উ�র যাএাবাড়ী, মহ�া: িবিবর
বািগচা 1 নং �গইট, ডাক: �গ�ািরয়া �ট. এস. ও-1204--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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895 0906 �মাহা�দ আিমনুল ইসলাম
িপতা-�মাহা�দ িব�াল �হােসন,�াম: রামপুর, ডাক: �গায়ল�
�মাড়-শহীদওহাবপুর-রাজবাড়ী সদর,
রাজবাড়ী

896 0907 �মা: মাসুদ রানা

িপতা-�মা: ময়নুল ইসলাম,বাসা: 37, �রাড-13 ( িপিসকালচার
হাউ�জং �সাসাই�ট), মহ�া: �শেখরেটক, ডাক: �মাহা�দপুর--
আদাবর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

897 0908 �মা: জ��ল ইসলাম
িপতা-�মা: আকমাল সরদার,�াম: চরেঘাষপুর, ডাক:
িহমােয়তপুর--পাবনা সদর,
পাবনা

898 0909 �জ�াৎ�া খাত� ন
িপতা-আলতাপ �হােসন তরফদার,1/5 কল�ানপুর বাস ��া�,
িমজান টাওয়ার, --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

899 0910 রন�জৎ সরকার
িপতা-দীেনশ চ� সরকার,�াম: মস�জদ �রাড, বাশঁবাড়ী, ডাক:
�সয়দপুর--�সয়দপুর,
নীলফামারী

900 0911 �মা: আিরফু�ামান িপতা-�মা: নজ�ল ইসলাম,�াম: িশ�াস, �পা: পাকিশয়া--শাশ �া,
যেশার

901 0912 খািদজাত� ল �কাবরা
িপতা-�মা: আবু তােহর পাটওয়ারী,বাড়ী নং-230, পূব � রামপুরা--
রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

902 0913 আরফাত িবন আবছার

িপতা-নু�ল আবছার,আ�সু সালাম �ম�ার বাড়ী, আহলা �শখ
�চাধুলী পাড়া,ওয়াড�-9, ডাক: সােরায়াতলী-আহ�া করলেড�া-
�বায়ালখালী,
চ��াম

903 0914 মাসুদ আলম িপতা-ম�জবুর রহমান,45/ক, �রাড-11, উ�র িবি�ল --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

904 0915 �মা: আলী �রজা
িপতা- �মা: লুৎফর রহমান,�াম: জগহা�ট, ডাক: সলুয়া
বাজার-7407--যেশার সদর,
যেশার

905 0916 �েবল চ� মজমুদার
িপতা-িনহার র�ন মজমুদার,155/7-155/8, �শফালী আেনায়ারস
হ�ােভন, প��ম কাফ�ল, �মা�াপাড়া( বউ বাজার)--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

906 0917 িমঠ�ন দ�
িপতা-তপন কুমার দ�,�াম: কলসকাঠ�, �পা: কলসকাঠ�-8284--
বােকরগ�,
বিরশাল

907 0918 সুিমত পাল িপতা-সুশীল পাল,�াম+ �পা: গজািরয়া--লালেমাহন,
�ভালা

908 0919 �মা: আবুল কালাম আজাদ িপতা-�মা: আ�লু আ�জজ,চ-29/1, মহাখালী--বনানী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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909 0920 এস. এম তাসিনয়া আহেমদ
মুকুল

িপতা-�মা�া �মা: আ�সু মােলক,বাসা: এস. এম তাসিনয়া
আহেমদ মুকুল, �াম: এস.এম মমতাজ আহেমদ, --�শেরবাংলা
নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

910 0921 সাইদুল হক তাওিসফ
িপতা-আ�লু কাইউম,বাসা: 84 নং, �াম: নছ�  মালুম বাই �লইন,
পূব � মাদার বাড়ী, ডাক: �জ.িপ.ও -4000--ডবলমুিরং,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

911 0922 �মা: জািহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: ফুল িময়া,�াম: িপয়ারাতলী, ডাক: িশমপুর--কুিম�া
সদর,
কুিম�া

912 0923 ফােতমা িবিব
িপতা-�মা: আকবর িময়া,344/1 নয়ােটালা ( নীচতলা), মগবাজার--
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

913 0924 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মা: ইি�সুর রহমান,16/2, গণকট� িল �লন ( ি�তীয়), �পা:
িনউমােক�ট--হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

914 0925 খ�কার জনুােয়দ
িপতা-খ�কার �গালাম �মা�ফা,িড-1, 59/ই, প��ম রাজাবাজার--
�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

915 0926 নাসিরন
িপতা-আ�লু জিলল,�যে�-নাজমা, �লকচারার, ইসলােমর
ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয়--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

916 0927 �মা: জাহাংগীর �হােসন
িপতা-�মা: দিলল উ��ন সরদার,�াম: স��াগাছা, 140 নং
স��াগাছা, ডাক: �গৗরীেঘানা-9252--�কশবপুর,
যেশার

917 0928 �মা: কাম��ামান
িপতা-�মা: সুলতান �জামা�ার,ই/86/1, �রাড নং-2, ই�ান �
হাউ�জং--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

918 0929 �মা: সজীব হাওলাদার িপতা-�মা: মতেলব হাওলাদার,�পাতলী হাউ�জং --বিরশাল সদর,
বিরশাল

919 0930 জয়� সাহা
িপতা-�বীর কুমার সাহা,�যে�- শাি� চ�বত�, বাড়ী-141, রা�া:
মাতৃম��র �ুল গিল, ভা�টখানা, ওয়াড�-07--বিরশাল সদর,
বিরশাল

920 0931 তােরক রহমান
িপতা-আবদুর রহমান,বাসা: রাহাজী বাড়ী, �াম: অন�পুর, �পা:
�নায়াখালী পুরাতন কেলজ-3801--�বগমগ�,
�নায়াখালী

921 0932 মিরয়ম আ�ার ঝুিম
িপতা-আ: ম�ান,�াম: নাচনাপাড়া, 1 নং ওয়াড�, ডাক:
�খপুপাড়া-8650-�টয়াখালী-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

922 0933 �মা: আিরফ �হােসন
িপতা-�মা: কিবর �হােসন,�াম: দিড়রাম শংকর, ধিনয়া, 5 নং
ওয়াড�, ডাক: �ভালা--�ভালা সদর,
�ভালা
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923 0934 হাসান িময়া
িপতা-আজহার আলী,সড়ক নং-01,�াম: �পাড়াচক বাউিশয়া,
ডাক: বাউিশয়া-বাউিশয়া-গজািরয়া,
মু��গ�

924 0935 �মা: ইমরান
িপতা-নুর �মাহা�দ,273/1, বড় মগবাজার, ডাক: শাি�নগর--
হািতর�ঝল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

925 0936 তালহা ইবেন বিন আিমন
িপতা-�মা: বিন আিমন,�াম: হােফজ ম��ল সাকু�লার �রাড,
মহাজন প��, ওয়াড�-06, ডাক: �ভালা-8300--�ভালা সদর,
�ভালা

926 0937 �মা: ফিরদ উ��ন িপতা-�মা: িশহাব উ��ন,হাট শশীগ�, 5 নং ওয়াড�--তজমু��ন,
�ভালা

927 0938 মেনায়ার �হােসন
িপতা-আবদুল মােজদ হাওলাদার,এেন� ভবন, 2য় তলা, ক�
নং-302, �জলা আইনজীবী সিমিত--পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

928 0939 রানা বড়াল িপতা-মিন� বড়াল ,িসংখালী, চাদঁকাঠ� বাজার-8541--না�জরপুর,
িপেরাজপুর

929 0940 �মাহা�দ �মােশ �দুল হক িপতা-�মাহা�দ �সয়দ আহমদ,�চই�ু িময়ার �লইন--,
চ��াম

930 0941 িরফাত আল কাওছার
িপতা-�মা: মিতউর রহমান ম�ল,52,51/1-5, রহমান �িপক�াল
টাওয়ার, পরান প�ন �লন, িবজয় নগর--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

931 0942 �মা: রােশদ ইবেন নূর
িপতা-�মা: আ�লু �মাতােলব সরদার,24/িস ি� �ুল ��:, কাঠাল
বাগান--কলাবাগান,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

932 0943 �মা: শিরফুল ইসলাম িপতা-�মা: িসরাজলু ইসলাম,486 নং বাসা ( 4থ � তলা), ওয়�ারেলস,

933 0944 সুদীপ বিনক িপতা-সুেরশ চ� বিনক,19/এ, �লক সাক�াস, --কলাবাগান,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

934 0945 �মাছা: শাহানা ইয়াসিমন
িপতা-�মা: রাজা উ�াহ �বগ,�মাছা: শাহানা ইয়াসিমন, 54/0 নত� ন
আ�জমপুর--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

935 0946 �মা: িরফাত �হােসন
িপতা-�মা: �গালজার �হােসন,�াম: �ল, �পা: জগ�াথগ�ঘাট--
সিরষাবাড়ী,
জামালপুর

936 0947 আ�লু হক
িপতা-আ�লু মু�াফ,�াম: প��ম দে�র চর, �পা: নত� ন বাজার--
বকশীগ�,
জামালপুর

937 0948 অসীম কুমার �দ
িপতা-উ�ম কুমার �দ,মজমুদার বািড়, �াম: দ: কুত� বা, ওয়াড�-08,
ডাক: �বারহানউ��ন-8320--�বারহান উ��ন,
�ভালা

938 0949 �মা: কাম�ল হাসান
িপতা-�মা: ফিরদ উ�ীন,চরপাতা, �পা: কাজীরহাট, ওয়াড�-04--
�দৗলতখান,
�ভালা
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939 0950 �মা: ত� িহন রানা
িপতা-�মা: িমজানার রহমান,বাসা: 444, �াম: উ�র পাড়া,
প�াচঁবািড়য়া, ডাক: �য�শ�ার িশ�ােবড�-নওয়াপাড়া-যেশার সদর,
যেশার

940 0951 রওনক জাহান

িপতা-�গালাম িকবিরয়া,�গালাম িকবিরয়া, বীরেশ� মু�ী আ�রু
রউফ পাবিলক কেলজ, িপলখানা, �পা: িনউ মােক�ট-1205--
লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

941 0952 �শখ িশহাব উ��ন
িপতা-�শখ �মাহা�দ,553/5, হাজী িব�াত আলী �রাড, চালাবন
হাজীপাড়া--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

942 0953 নাজমুল আহসান
িপতা-�মা: আলী আহেমদ,বািড়: 125, �ক- িস, দ: নয়ামা�ট, �পা:
কুত� বপুর-1421--নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

943 0954 ফাহিমদা হক

িপতা-�মা: সা�জদুল হক �মা�া,বাসা: শাি�নুর িভল�অ,
ফিকরপাড়া, �াম: নয়ারহাট, ব�র�টলা, ডাক: �সইলস � কেলানী--
ইিপেজড,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

944 0955 �মা: িরজওয়ান সরকার
িপতা-�মা: রিফকুল ইসলাম,�াম: পেথরঘাটা সদর, ডাক: ফপথর
ঘাটা--পীরগ�,
রংপুর

945 0956 �মা: িরমন �হােসন
িপতা-�মা: ছাইদুল ইসলাম,�াম: �তঁত� িলয়া, �পা: �কালাহাট--
বদলগাছী,
নওগা ঁ

946 0957 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-ইয়ািছন আলী,�াম: কাজীপাড়া, ডাক: চাটেমাহর--
চাটেমাহর,
পাবনা

947 0958 �মা: শািমম �রজা
িপতা-�মা: আ�সু সামাদ মধৃা,11/7/�জ ি� �ুল ��ট, কাঠঁালবাগান
ব� কালভাট� �রাড--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

948 0959 �মা: আ��ুাহ আল মামুন
িপতা-এম.এ হাছান,287/7 িব, বািড়: �মাসা�ৎ �জ�াত� ে�সা,
নয়ােটালা, আমবাগান--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

949 0960 আবু �হারায়রা �মা: সােলক
িপতা-�মা: খুরেশদ আলী,�াম: ল�ীেসানা, �পা: ম�াগাছা--
মু�াগাছা,
ময়মনিসংহ

950 0961 িমথুন সাহা
িপতা-আন� সাহা,�হা��ং- 1262, ওয়াড�-05, হাসপাতাল �রাড-
নওয়াপাড়া �পৗরসভা-অভয়নগর,
যেশার

951 0962 �মা: �রজওয়ান আহেমদ
িপতা-আেফজরু রহমান,�াম: কাটাবািড়, �পা: ফুলবািড়,
ওয়াড�-08--ফুলবাড়ী,
িদনাজপুর
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952 0963 �মা: নু��বী ম�ল
িপতা-�মা: আ�রু রাজজাক ম�ল,�াম: আিরজপুর, ডাক:
ফেতপুর, লালিদঘী--পীরগ�,
রংপুর

953 0964 নূর নাহার আ�ার
িপতা-নূর নবী ভূঞা,ঁবািড়: নূর নবী �চয়ারম�ান বািড়, �াম: পূব �
অ�িদয়া, ডাক: মধৃ�ার হাট--�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

954 0965 ধীমান দাস িপতা-বলরাম দাস,483, শহীদ �সিলম সড়ক--িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

955 0966 রন�জৎ সরকার
িপতা-দীেনশ চ� সরকার,বাসা: মস�জদ �রাড, �াম: বাশঁবাড়ী,
ওয়াড�- 14, ডাক: �সয়দপুর--�সয়দপুর,
নীলফামারী

956 0967 �মা: শিফকুল ইসলাম িপতা-�মা: আলমগীর িময়া,তালতলী ব�র--তালতিল,
বর�না

957 0968 মাসুরা পিল িপতা-ওসমান গিন,3 নং ওয়াড� -পাথরঘাটা �পৗরসভা-পাথরঘাটা,
বর�না

958 0969 আলমগীর আলম িপতা-আহমদ �হাছন,�জায়ািরয়ানালা, সওদাগর পাড়া--রামু,
ক�বাজার

959 0970 মািহর আবসার সাইমুম
িপতা-�মা: আেনায়া�ল হক িন�,নবা�ন িভলা, �হা��ং-3242,
�াম: দ: পালরদী, ডাক: �গৗরনদী--বিরশাল সদর,
বিরশাল

960 0971 আ�রু রহমান িপতা-সালাউ�ীন িব�াস,�াম�: ইটাগাছা--সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

961 0972 �মা: নাজমুল �হােসন
িপতা-�মা: আেনায়ার �হােসন,ল�ীনারায়নপুর, মাইজদী--
�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

962 0973 গাজী মু: নাজমুল হক
িপতা-মমতাজ উ��ন গাজী,184, আমতলা, মািনকিদ, ঢাকা
ক�া�নেম�--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

963 0974 �সােহল �হাসাইন
িপতা-আবদুস স�ার খানঁ,�মা: �সােহল �হাসাইন, �াম: উ�র
ঝা�টবুিনয়া, �পা: মিহষকাটা--িমজ�াগ�,
পট�য়াখালী

964 0975 হাফসা আকতার
িপতা-মতৃ: আ�লু খােলক,�াম: ধানখালী, �পা: পাডজিনয়া--
কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

965 0976 �মা: আ�াবউল আলম িপতা-�মা: চানিময়া মধৃা‘,�খা�াকাটা, 3 নং ওয়াড�--আমতলী,
বর�না

966 0977 �মা: আবদুল আলীম
িপতা-�মা: আবদুল ওহাব,�াম: উ�র �টয়াখালী, �পা: চলাডাংগা--
আমতলী,
বর�না

967 0978 সাইফুল ইসলাম িকসলু
িপতা-�মা: আিব-আ��ুাহ,�যে�- শাহজাহান �মা�ার, বািড়-875,
ওয়াড�-09-আমতলী �পৗরসভা-আমতলী,
বর�না
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968 0979 তানভী�ল ইসলাম
িপতা-�মা: শহীদ উ�াহ,বাসা: 206/23, �াম: প��ম �া��ী,
ওয়াড�-02, ডাক: নরিসংদী সরকাির কেলজ--নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

969 0980 িমত�  আ�ার
িপতা-�গালাম �মা�ফা,বাসা: 181/িব, নয়ােটালা,( র �াব অিফেসর
গিল), বড় মগবাজার--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

970 0981 আসাদু�ামান
িপতা-�মা: তােহ��ামান,বাসা: 175, �াম: টাউয়াদী, ডাক:
নরিসংদী সরকাির কেলজ--নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

971 0983 ফারজানা জাহান িনসা িপতা-�মা: খাই�ল আলম,বাসা: 649/1, উ�র কাজীপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

972 0984 সু�ত হাজরা
িপতা-সুখর�ন হাজরা,িমরপুর-07, �রাড নং- 04, বািড় নং- 628--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

973 0985 �মা: ইমদাদুল হক
িপতা-�মা: আবুল কালাম আজাদ,�াম: মেহশপুর, �পা:
ঝামাবাজার--মহ�দপুর,
মা�রা

974 0986 িমঠ�ন �বপারী
িপতা-শাি� র�ন �বপারী,�াম: দ: �চঁচরী, �পা: �কখালী বাজার--
কাঠািলয়া,
ঝালকা�ঠ

975 0987 কাকন চ� ম�ল
িপতা-কাি��ক চ� ম�ল,�াম: খাগরাকুড়ী, ডাক: মুলজান-1802--
মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

976 0988 �মা: আিশকুর রহমান
িপতা-এ �ক এম �মাখেলছ� র রহমান,বাসা: 127, �াম: খরাবর,
ডাক: ঘাটাইল-ঘাটাইল �পৗরসভা-ঘাটাইল,
টা�াইল

977 0989 সবুজ সরদার
িপতা-হািববুর রহমান,�াম: ল�ীপুর পািখরা, ডাক: কালিকিন--
কালিকিন,
মাদারীপুর

978 0990 জয়� কুমার �ঘাষ
িপতা-জীবন কুমার �ঘাষ,�াম: খাজরুা, �পা: �লবুতলা-7400-
�লবুতলা-যেশার সদর,
যেশার

979 0991 �মা: আজহা�ল বারী
িপতা-এ.িব.এম আেনায়া�ল ইসলাম,বাসা: 393, �াম: লাইন -01,
ডাক: িমরপুর--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

980 0992 মাহামুদুল হাসান শািকল
িপতা-�মা: নূর-ঊন-নবী,বাসা: িব-56, বােয়া�জদ �বা�ামী �রাড,
�াম: দাপা ই�াকপুর, ডাক: ফত� �া--নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

981 0993 �মা: সােজদুর রহমান
িপতা-�মা: মিতয়ার রহমান,ি�াম: পূব �পাড়া ( �ব�জর িভটা), �পা:
গাইবা�া--গাইবা�া সদর,
গাইবা�া
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982 0994 �মা: আবু তােহর
িপতা-মতৃ �মা: ইমান আলী সানা,�মা: আবু তােহর ,54/0 ( নত� ন)
আ�জমপুর গভ: কেলানী--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

983 0995 �মা: নাজমুল হাসান
িপতা-�মা: �তাফা�ল �হেসন,বািড়: 89, �াম: টাউয়াদী, ডাক:
নরিসংদী সরকারী কেলজ--নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

984 0996 �জক�ল হক
িপতা-ইমিতয়াজ আহেমদ,�াম: �ছাট আমতলা, �পা: না�জরপুর--
না�জরপুর,
িপেরাজপুর

985 0997 �মা: �গালাম বারী
িপতা-�মা: আিমনুল ইসলাম,�াম: শশীদল, ডাক: শশীদল--
�া�ণপাড়া,
কুিম�া

986 0998 উপল বড়ুয়া
িপতা-�পন বড়ুয়া,বাসা: মুকু� িনলয়,46 �বৗ� ম��র সড়ক, �াম:
ন�ন কানন, ডাক: সদর-4000--�কােতায়ালী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

987 0999 �মা: িসফাত হাসান �চাধুরী
িপতা-�মা: িসরাজ উদেদৗলা �চাধুরী,বাসা: 109/1/এ হাজী ম�ানশন
2য় তলা, �াম: 2নং �গইট পূব � নািসরাবাদ--পাচঁলাইশ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

988 1000 রােকশ �দব
িপতা-িহরন চ� �দব,বাসা: অধ�াপক রতন �দব এর বাড়ী, �াম:
প��ম ধলাই ( শীতলাবাড়ী), ডাক: কা�টরহাট-ধলই-হাটহাজারী,
চ��াম

989 1001 �মাহা�দ আবুল কােশম
িপতা-�শখ আ�লু আ�জজ,বাসা: 9, �াম�: ই-�ক, ডাক:
িমরপুর-1216--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

990 1002 হাসানুল �সাইন

িপতা-�মা: �গালাম �মা�ফা,�যে�: �মা: �মাতােলব �হােসন, 673,
সরকারবািড়, মহ�া: �মঘনা কেলানী, �পা: িদগরাজ-9351 --
�মাংলা,
বােগরহাট

991 1003 �মা: বাচ্চ�  সরদার
িপতা-�মা: আিফল উ��ন সরদার,�াম: রাড়ুলী, �পা: রাড়ুলী--
পাইকগাছা,
খুলনা

992 1004 �দবাশীষ গােয়ন
িপতা-িবমল কৃ� গােয়ন,�াম: ছাওয়াখালী, �পা: নিকপুর--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

993 1005 আফেরাজা পারভীন
িপতা-�মা: �মাসেলম আলী সরদার,�াম: ঢ�ামশােখালা, ডাক:
সুজন সাহা--তালা,
সাত�ীরা

994 1006 �মা: তিরকুল ইসলাম িপতা-�মা: নজ�ল ইসলাম,এীশাল উজান পাড়া--��শাল,
ময়মনিসংহ

995 1007 সুভংকর রায়
িপতা-দগূ �াপদ রায়,�াম: সােহেবর আবাদ, ডাক: সােহেবর আবাদ-
-দােকাপ,
খুলনা
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996 1008 মাকছ� দ আহেমদ িপতা-আবুল মহিসন,কামারজরুী, ওয়াড�-36, গাছা--,
গাজীপুর িস�ট কেপ �ােরশন

997 1009 �মা: �গালাম �সাইন
িপতা-�মা: আ�সু সা�ার,�াম: দরগাহপুর, ডাক: দরগাহপুর--
আশা�িন,
সাত�ীরা

998 1010 �মা: আিরফুর রহমান িপতা-�মা: িনজাম উ��ন আকন,�াম: কািলদািশয়া--বােকরগ�,
বিরশাল

999 1011 �সৗেম� ুকুমার ম�ল
িপতা-রিতকা� ম�ল,বাসা: ম�ল বািড়, �াম: প� পুকুর, ডাক:
�বদকাশী-9290--কয়রা,
খুলনা

1000 1012 �মা: মিন�ল ইসলাম
িপতা-মতৃ ছােবদ আলী,বাসা: �ম নং-301, �জামা�ার, �াম: িভলা,
কওমী মা�াসা, ডাক: মঙলা �পাট�--�মাংলা,
বােগরহাট

1001 1013 �দব�ত িব�াস িপতা-রেমশ চ� িব�াস,�াম: �উলা, �পা: �উলা--আশা�িন,
সাত�ীরা

1002 1014 মীর িগয়াস উ��ন িপতা-মীর আেনায়ার �হােসন,�াম+�পা: যাএাপুর--হিররামপুর,
মািনকগ�

1003 1015 �হাসাইন িময়া িপতা-হািববুর রহমান,�াম+�পা: নারায়নডহর--পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

1004 1016 �গৗতম কুমার পাল
িপতা-�গাপাল চ� পাল,�াম: ফরমাইশখানা, �পা: �সনহা�ট--
িদঘিলয়া,
খুলনা

1005 1017 এ.�ক.এম তিহদু�ামান
িপতা-�মা: �মাজাে�ল হক,�াম: �ুলপাড়া (চারাবটতলা), ডাক:
ঈ�রদী--ঈ�রদী,
পাবনা

1006 1020 �মা: �গালাম পেরায়ার
িপতা-�মা: রাজাউ�াহ সরদার,�াম: িবহারী নগর, �পা: ঝাউডা�া--
সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

1007 1021 �মা: আ�লু ওয়াদুদ িপতা-আ�লু অেহদ,�াম: �গাগা,ডাক: শাশ �া--শাশ �া,
যেশার

1008 1022 �মা: ��ান সা��র িপতা-রািশদুল ইসলাম,রামকৃ� আ�ম সড়ক, শংকরপুর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

1009 1023 �মা: জািকর �হােসন
িপতা-�মা: আেবদ আলী,�াম: মাধবপুর, ডাক: নােগরহাট--
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

1010 1024 মাহমুদুল হাসান
িপতা-�মািশয়ার রহমান,�াম: প��ম দগূ �াপুর, ডাক: বাজার
�গাপালপুর-7200 -মধুহাট�-�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

1011 1025 �রশমা আ�ার
িপতা-�মা: �কামর �শখ,বাসা: �শখ বািড়, �াম: হিরডালী, ডাক
:হিরডালী-9282--পাইকগাছা,
খুলনা
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1012 1026 �মা: জাকািরয়া
িপতা-�মা: হািববুর রহমান,বাসা: �যে�: আবু �রদওয়ান, কাজী
ফােম �সী, �াম: 138/1 বন�াম �রাড, ওয়ারী--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1013 1027 �ফরেদৗস �মহবুব
িপতা-�মা: জািমউল কদর,�হা��ং-84, ওয়াড�-08, সাহাপাড়া,নত� ন
বাজার, ডাক: মা�রা-7600--মা�রা সদর,
মা�রা

1014 1028 ��া ম�ল
িপতা-তারাপদ ম�ল,�াম: �তকা�টয়া, ডাক: ভা�নপাড়--
ফিকরহাট,
বােগরহাট

1015 1029 �তৗিফক হাসান
িপতা-ইসমাইল �হােসন,ইসহাক সড়ক, শংকরপুর, চাচঁড়া--যেশার
সদর,
যেশার

1016 1030 ফাইজনু নাহার হ�ািপ
িপতা-�মা : �তাফাে�ল �হােসন,আরাপপুর প��ম িস�ট কেলজ
সড়ক--�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

1017 1031 �শখ �মা: শিফকুল ইসলাম
িপতা-�শখ �মা: আইয়ুব আলী,�যে�: �মা: মািনক �শখ,
�হা��ং-70, ভাসানী সড়ক, �শলাবুিনয়া--�মাংলা,
বােগরহাট

1018 1032 �মা: আকতা�ল ইসলাম
িপতা-�মা: ��ল আিমন,�াম: চারআনী পাড়া, সে�াষপুর, ডাক:
কাজীরহাট-5430-মধুপুর-বদরগ�,
রংপুর

1019 1033 �মা: িশমুল �হােসন
িপতা-�মা: হা�ান ঘরাপী,75/2 ( 81/4 এ িবপরীেত), সা�ার িব�াস
সড়ক, 18 নং ওয়াড�, �সানাডা�া--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

1020 1034 িলটন কুমার িব�াস
িপতা-মািনক কুমার িব�াস,�যে�: অিনেমষ কুমার িব�াস,
�জ.�ট.িস �রাড--মা�রা সদর,
মা�রা

1021 1035 �েবল �হােসন িপতা-�মা: মু�জবর,�াম: আলীপুর, ডাক: �ক.�দপাড়া--কচ�য়া,
বােগরহাট

1022 1036 �মা: িরয়াজলু ইসলাম রাজু িপতা-�মা: �রজাউল কিরম,�াম+ �পা: �মশাঘূনী--�পসা,
খুলনা

1023 1037 �মা: জােবদ হায়াত �দয়
িপতা-�মা: আ�সু �কুর,�াম: িন���পুর, ডাক: নলডা�া-7350--
কালীগ�,
�ঝনাইদহ

1024 1038 �মা: িলয়াকত �হােসন িপতা-�মা: হায়াত আলী,খিলফাঘাট, আ�ফাবাদ--কামরা�ীরচর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1025 1039 মেনাজ কুমার ম�ল
িপতা-মধু সূদন ম�ল,�াম: িশবপুর, ডাক: িশবপুর-9360--
িচতলমারী,
বােগরহাট

1026 1040 �মাহা�দ আিতকু�ামান

িপতা-�মাহা�দ আকতা��ামান,�হা��ং-1578, �রাড-টা�� বািড়
�রাড, ওয়াড�-05, �ক: ই/এফ, মহ�া: �েফসর পাড়া, কুরগাও,
নবীনগর--সাভার,
ঢাকা
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1027 1041 �মা: আ: রা�াক িপতা-মতৃ: �গালাম �মা�ফা,�াম+�পা: িবেনাদপুর--মহ�দপুর,
মা�রা

1028 1042 �মা: আল িমকদাদ
িপতা-�মা: আ�রু রিশদ,�াম: খড়কী, �পা: যেশার-7400--যেশার
সদর,
যেশার

1029 1043 রােসল রানা
িপতা-�মা: িস��কুর রহমান,বাসা: সা�জয়ারা, �াম: ��িডয়াম
পাড়ার অংশ, ওয়াড�-02, ডাক: মা�রা সদর--মা�রা সদর,
মা�রা

1030 1044 তািরক িবন ওয়ািহদ
িপতা-ওয়ািহদুল ইসলাম,�াম: �তকা�টয়া, ডাক: ভাংগন পাড়--
ফিকরহাট,
বােগরহাট

1031 1045 নীিলমা দাশ

িপতা-মতৃ হীরালাল দাশ,�যে�: মীরা রানী দাশ, আমবাগান
আবহাওয়া অিফস, ��ারাপাস �রাড, িগিরধারা আ/এ, �পা:
�জিপও--খুলশী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1032 1046 �শবাল বাবু জেুয়ল
িপতা-বাদল কাি� শীল,বাসা: ডা: �ভরব শীেলর বািড়, �াম: উ�র
মাদাশ �া, ডাক: মাদাশ �া-4336--হাটহাজারী,
চ��াম

1033 1047 অিমত �দ
িপতা-অরিব� ু�দ,�াম: জারক ঘাটা, ডাক: জারক ঘাটা--
মেহশখালী,
ক�বাজার

1034 1048 িনশাত �জরীন
িপতা-�মা: জসীম উ�ীন,বাসা: 1079 জািকর �হােসন �রাড, �াম:
�রবাগ, ডাক: খুলশী-4225--খুলশী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1035 1049 অিভ�জৎ চ�বত�
িপতা-দীপক চ�বত�,441/এ/649, জনকল�ান আ/এ, ইউনুচ �রাড,
প��ম বাকািলয়া--বাকিলয়া,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1036 1050 �মায়াে�ম �হােসন
িপতা-�মা: �মাশারফ �হােসন,�াম: দ: না�া �পা�া, �পা: �নহা�ট
বাজার--সাভার,
ঢাকা

1037 1051 খাত� েন জা�াত
িপতা-�মা: ইসহাক,�াম: প��ম িন���পুর, দ :রাজানগর,
খ�কার পাড়া, ডাক: ধামাইর হাট-4361--রা�ুিনয়া,
চ��াম

1038 1052 আিরফ
িপতা-মতৃ িনজাম উ��ন,�াম: তালতলা, ডাক: ডাংগা বাজার--
পলাশ,
নরিসংদী

1039 1053 �মা: ই�াহীম খিলল িপতা-�মা: ইি�স িময়া,�াম: �তৈতয়া, ডাক: �তৈতয়া-3630--কচ�য়া,
চাদঁপুর

1040 1054 তিহদুর রহমান
িপতা-কিবর আহ�দ,বাসা: ডা�ার বািড়, �াম: একা�রপুর, �পা:
চ�গ�--�বগমগ�,
�নায়াখালী
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1041 1055 �মা: আেনায়ার �হােসন

িপতা-�মা: হািফজ উ��ন,�যে�: �মা: হািফজ উ��ন, বাড়ী-
িসরাজ িভলা( আমতলা), �াম: �কঁওিচয়া, ডাক: বাইত� ল
ই�ত-4387--সাতকািনয়া,
চ��াম

1042 1057 �মা: শাহাদত �হােসন
িপতা-নূর �মাহা�দ,�াম: প�াশী ( নয়াপাড়া) , ডাক: প�াশী--
সিরষাবাড়ী,
জামালপুর

1043 1058 আেনায়ার জািহদ
িপতা-�মা: িমজানুর রহমান,বাসা: ই-1, �াম: কেলানী, পাহাড় তলী-
-খুলশী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1044 1059 ধীমান কুমার �দ
িপতা-মদৃুল কাি� �দ,বাসা: মদৃুল �দর বাড়ী, �াম: কচ�য়াই, ডাক:
চ�শালা-4370--প�টয়া,
চ��াম

1045 1060 স�য় �ঘাষ
িপতা-�পন কুমার �গাপ,বাসা: মা�ার বাড়ী, �াম: �দউলেভাগ,
ডাক: ি� নগর-1550--�নগর,
মু��গ�

1046 1061 �মা: শািহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: সাইদুল হক,�াম: �ভদেভদী , �পা: অ: কেলানী, ডাক:
কািল��পুর-রা�ামা�ট �পৗরসভা-রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

1047 1062 �মেহদী হাসান সািকব
িপতা-�মা: িসরাজলু ইসলাম,�মা:িসরাজলু ইসলাম, �হা��ং-19,
ওয়াড�-03, �ঘাশপাড়া, কলাদী, ডাক: মতলব দ:--মতলব দি�ণ,
চাদঁপুর

1048 1063 �মা�ফা কামাল
িপতা-মতৃ শিফকুর রহমান,সহকালী িশ�ক ( গিনত) মাইনীমুখ
মেডল হাই �ুল--লংগদু,
রা�ামা�ট

1049 1064 �মা: মিহর উ��ন িপতা-আবদুল জিলল,120, আরজত পাড়া, মহাখালী--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1050 1065 ইজিতহাদ পাঠান
িপতা-�মা: সিফউ�া পাঠান,বাসা: 34/1, �াম: নবীপুর �লন, ডাক:
�ঝগাতলা �ট এস ও--হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1051 1066 �মা: �েবল রানা
িপতা-আ�রু রা�াক,�াম: �বহারম�ল, ডাক: ফুলতিল--
�দিব�ার,
কুিম�া

1052 1067 আ��ুাহ আল আজীজ
িপতা-সিফকুর মাওলা,ইসলামী ব�াংক হাসপাতাল আ�াবাদ, ৩
�শখ মু�জব �রাড--ডবলমুিরং,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1053 1068 ত�য় �দব
িপতা-উৎপল কুমার �দব,মহ�া: �গাপালবাড়ী, ডাক: �শরপুর
টাউন--�শরপুর সদর,
�শরপুর

1054 1070 �মা: আবু ইবেন আল আসাদ
িপতা-মতৃ আবু �হােসন সরকার,�াম: পাথরঘাটা সদর, ডাক:
পাথরঘাটা--পাথরঘাটা,
বর�না
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1055 1071 ঝুন্ট�  �চাধুরী

িপতা-মতৃ �গৗরা� �চাধুরী,�যে�: ঝুন্ট�  �চাধুরী, সামসুল আলম
িব��ং, একতা আবািসক, �া�ণপাড়া, 4 নং ওয়াড�-প�টয়া
�পৗরসভা-প�টয়া,
চ��াম

1056 1072 এ,এস,এম ফয়সাল িবন
আলম

িপতা-�মা: শামসুল আলম,�মা: শাসুল আলম, িদগনাত ( 14 িব) ,3,
3 এ, পিরবাগ--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1057 1073 ফােতমা কুম িপতা-�মা: জিসম উ��ন,�িনকালয়,115, নয়ােটালা--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1058 1074 সািবনা ইয়াসিমন িপতা-আ�লু �মাতােলব মধৃঅ,43/3, প: যাএাবািড়--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1059 1075 বাদল ব�ভ িপতা-�পন ব�ভ,�াম: নাগার, �পা: �মা�াপাড়া--আৈগলঝাড়া,
বিরশাল

1060 1076 �মাঃ নু��বী ইসলাম িপতা-�মাঃ রমজান আলী,পাচার হাট, িডমলা, শালহা�ট--িডমলা,
নীলফামারী

1061 1077 �মা: �হমােয়ত �হােসন
িপতা-�মা: আলাদুর রহমান,1 আেনায়ারা ম��ল, িস এ� িব �রাড-
-বিরশাল সদর,
বিরশাল

1062 1078 �ভ চ� �দ
িপতা-সে�াষ চ� �দ,কাউিনয়া �া� �রাড, 2য় পুকুর( শাি�রমার
বাড়ী) --বিরশাল সদর,
বিরশাল

1063 1079 হাফসাজামান‘ িপতা-�মা: শামসু�ামান,�াম+ �পা: হািফজপুর--মেনাহরদী,
নরিসংদী

1064 1080 �মা: আশরাফু�ামান খান িপতা-�মা: আ�রু রিহম খান,751, িব�াস �বতকা--টা�াইল সদর,
টা�াইল

1065 1081 �ফারকান আহা�দ
িপতা-ন�জর আহা�দ,বাসা: ভঁূইয়া বািড়, �াম: হিরপুর, ডাক:
বানশা বাজার--চাটিখল,
�নায়াখালী

1066 1082 �মা: তাহিমদ হাসান
িপতা-এস. এম আবদুল অদুদ,বাসা: 420, িসকদার বাড়ী, �াম:
�সয়দ জাফর, ডাক: আরজেবগী--দশিমনা,
পট�য়াখালী

1067 1083 �মা: ছােয়ম
িপতা-�মা: মিফজলু হক,�াম: �কাড়ািলয়া, ওয়াড�-09, �পা: দ:
িদঘলদী--�ভালা সদর,
�ভালা

1068 1085 আল আিমন
িপতা-আ: রিহম গাজী,�াম: নাচনাপাড়া, 1 নং ওয়াড�, ডাক:
�খপুপাড়া-8650-�টয়াখালী-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

1069 1086 �মা: আ��ুাহ িবন নূর
িপতা-�মা্য: সুলতান আহা�দ,প��ম সুিদবপুর, ডাক: সুিদবপুর--
নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ
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1070 1087 �মা: আিতকু�ামান
িপতা-�মা: কাম��ামান,ভাষা �সিনক অধ�� �হােসন আলী
সড়ক, নত� ন বাজার--বিরশাল সদর,
বিরশাল

1071 1088 িনগার সুলতানা নুপুর
িপতা-�মাঃ শিহদুল ইসলাম,�পা� অিফস পাড়া, �দৗলতগ�-
জীবননগর �পৗরসভা-জীবননগর,
চ�য়াডা�া

1072 1089 �মা: জাকািরয়া িপতা-�মা: খিললুর রহমান,�াম: হারতা, ডাক: হারতা--উ�জরপুর,
বিরশাল

1073 1090 �মা: আসাদু�ামান
িপতা-�মা: রমজান আলী,বরহা�া , গগনপুর(৬৫৪০)-ঘষনগর-
পি�তলা,
নওগা ঁ

1074 1091 নুসরাত আ�ার
িপতা-�মা : নািসর উ��ন,বাসা: রিসদ ভবন, চরপাড়া, ডাক:
পট�য়া্যখালী--পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1075 1092 �মা: �মেহিদ হাসান
িপতা-�মা: িলটন তালুকদার,�াম: জিুগর হাওলা, �পা: রা�াবালী--
রা�াবালী,
পট�য়াখালী

1076 1093 �মা: তিরকুল ইসলাম �খাকন
িপতা-মীর জিহ�র ইসলাম,�াম: জিুগর হাওলা, ডাক: কািছয়া
বুিনয়া--রা�াবালী,
পট�য়াখালী

1077 1094 মুহা�দ শামসুল কিরম

িপতা-মর�ম মুহা�দ �সিলম ,বীর মু��েযা�া সুেবদার সােবর
আহমেদর বািড়, ত� ফািন সড়ক, কুলগাওঁ, বালুছড়া, - 4214--
বােয়�জদ �বা�ামী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1078 1095 �মা: শামছ� �ামান
িপতা-�মা: ��ল আিমন,�াম: জানজারগীর, �পা: চ��জান--
উিলপুর,
কুিড়�াম

1079 1096 �মা: হাসানুর রহমান
িপতা-�মা: আ�লু মােলক,�াম: �কশবপুর, ডাক: খিড়খালী--
�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

1080 1097 �মা: রােশদ
িপতা-�মা: িমন্ট�  ফরাজী,�াম: শ�ামপুর, 8 নং ওয়াড�, ডাক:
কালুপুর--�ভালা সদর,
�ভালা

1081 1098 �মা: এনােয়ত কিবর
িপতা-�মা: �বলােয়ত �হােসন ,গজািরয়া, ওয়াড� নং - ৩ ,
লালেমাহন, �ভালা -লালেমাহন-লালেমাহন,
�ভালা

1082 1099 �মা: মাহাবুব আলম
িপতা-�মা: আবদুল জ�ার,�াম: �তিলখালী, ডাক:
�তিলখালী-8601--পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1083 1100 এস এম আ�লু কািদর
িপতা-এস এম আ�লু হািমদ,�াম: নাউলী, ডাক: িস��পাশা-9207-
-অভয়নগর,
যেশার
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1084 1101 রােসল আহেমদ সবুজ
িপতা-শ�র আলী,জােম মস�জদ �রাড,�ভরবপুর ( দ:) পাড়া, 2 নং
ওয়াড�--�ভরব,
িকেশারগ�

1085 1102 �মা: মাহমুদ রহমান িপতা-�মা: �জত�  িময়া,�াম: রানীগাওঁ, ডাক: রানীগাওঁ--চ�না�ঘাট,
হিবগ�

1086 1103 এনামুর হক
িপতা-জিহর আহমদ ,�সনা িভলা,-157, কাঠাল বাগান , �ীন �রাড
, ঢাকা- ১২০৫--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1087 1104 আজমান মাহতাব
িপতা-আঃ রহমান,বাসা-616, �াম-মাঠপাড়া-মু��গ� �পৗরসভা-
মু��গ� সদর,
মু��গ�

1088 1105 �মাছা: �বাইয়া নুসরাত
জাহান

িপতা-�মা: ��ল আিমন,�াম: শ�ঠবাড়ী হিরপুর, �পা: শ�ঠবাড়ী--
িমঠাপুকুর,
রংপুর

1089 1106 �মা: জািকর �হাসাইন িপতা-�মা: আ�লু খােলক,108/5 প��ম �শওড়াপাড়া, --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1090 1107 �মা: নাজমুল হক

িপতা-�মা: নজ�ল ইসলাম ,�যে� �মা: নজ�র ইসলাম , �হা��ং
নং- 1030/5, এলাকা প��ম কাচারী পাড়া, �রাড -বটতলা ,-
জামালপুর �পৗরসভা-জামালপুর সদর,
জামালপুর

1091 1108 �মা: এনামুল �সাইন
িপতা-�মা: জাকাওয়াৎ �হােসন,অরিবট ই��ট�টউট অব
ই��িনয়ািরং এ� �টকেনাল�জ, বাসাইল--নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

1092 1109 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মা: আনছার আলী,�াম: �ি�পাড়া, �পা: �চৗধুরানী--
পীরগাছা,
রংপুর

1093 1110 িবপুল কুমার দাশ িপতা-িবধান দাশ ,আড়ংপাড়া, মজৃাপুর, তালা , সাত�ীরা --তালা,
সাত�ীরা

1094 1111 শািকলা ইয়াসিমন
িপতা-�মা: শাহজাহান িময়া‘,বাসা: 19 নং �জািত নগর, �রাড নং
3 , 2য় তলা--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1095 1112 �মাঃ কেয়ছ আলী
িপতা-�মাঃ আজমল আলী,�াম-বরায়া কা�জর গাওঁ-তাজপুর-
ওসমানী নগর,
িসেলট

1096 1113 শামীম �হােসন
িপতা-মন্জ�ুল হক ,বািড় ণং- হিলিভউ-121, সড়ক-02. শামীমা
বাদআ/এ, বাগবািড়, 10 নং ওয়াড�--,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

1097 1114 সাজ ুকুমার �দ
িপতা-মতৃ তপন �দ,�যে�-(িবমল �ম�ােরর বািড়) �াম-
�কিলশহর-�কিলশহর-প�টয়া,
চ��াম

1098 1115 �রােবল িময়া
িপতা-�মাহা�দ ছানাউ�াহ ,বাঘহাটা, নরিসংদী সদর, নরিসংদী--
নরিসংদী সদর,
নরিসংদী
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1099 1116 �মা: হািফজরু রহমান
িপতা-�মা: মিন�র ইসলাম িময়া‘,বাসা-192, �রাড-08, �ক-িড,
মহানগর আবািসক এলাকা--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1100 1117 কাজী মাসুদ রানা
িপতা-কাজী নজ�ল ইসলাম,�াম-তালতলা, �পাঃ ডাংগা বাজার-
ডাং�া-পলাশ,
নরিসংদী

1101 1118 আলাউ��ন আল আজাদ
িপতা-নূর �মাহা�দ,বাসা: নূের িভলা, �হা��ং- 766/ই, �াম:
�হা�ল পাড়া, দ: হািলশহর( �পাট�)--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1102 1119 রমজান আলী
িপতা-আেনায়ার �হােসাইন ,ইসলাম পাড়া,ডাংগা বাজার-1720,
পলাশ , -ডাং�া-পলাশ,
নরিসংদী

1103 1120 আবদু�াহ আল মামুন
িপতা-ইসমাইল �হােসন ,গ�ারঝাড়, বলরামপুর, িদনাজপুর
-িনজপাড়া-বীরগ�,
িদনাজপুর

1104 1121 কাজী �মঝবাউল হক
িপতা-কাজী ছােমদুল হক,বাসা-7, �লইন-2, �রাড-1 �ক-�জ--
হািলশহর,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1105 1122 মােতায়ারা �মরী
িপতা-আবুল কােসম,�াম: কািলকাপুর, ডাক: পট�য়াখালী--
পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1106 1123 �মা: �মা�ািফজার রহমান
িপতা-�মা: �লাকমান আলী ,বু�জ দি�নপাড়া, কদমতলী ,
গাবতলী , �পা� �কাড-- 5821-দি�ণপাড়া-গাবতলী,
ব�ড়া

1107 1124 �মা: �সালায়মান আিসফ িপতা-এ,এক,এম সামছ� ��ন ◌াাজাদ,768, মিনপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1108 1125 শাহনাজ আ�ার �সািনয়া
িপতা-�মাঃ সাইদুর রহমান,�যে� �মাঃ ইি�স আলী,94/ক/1,
বাটাসুর 2 নং গিল--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1109 1126 �মা: ইসমাঈল �হােসন
�চাধুরী

িপতা-�মা :আবু ইউছ� ফ �চাধুরী,বাসা: �াট-3/2, 60, সড়ক-5, �াম:
�ীনেভলী হাউ�জং �সাসাই�ট, �ট�াইল বােয়�জদ �বা�ামী �রাড,
ডাক: পিলেটকিনক�াল-4209--বােয়�জদ �বা�ামী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1110 1127 জয়� সাহা
িপতা-জয়েদব সাহা ,শ��জৎপুর, -7600, মা�রা সদর, মা�রা-
শ��জৎপুর-মা�রা সদর,
মা�রা

1111 1128 �বীর পাল
িপতা-�পন পাল,�াম: পু�টিবলা পালপাড়া, ডাক: ক�বাজার--
মেহশখালী,
ক�বাজার

1112 1129 �মা: মাইনুল ইসলাম খান

িপতা-�মা: কা�ন আলী খান,�যে�: �মা: কাইয়ুম খান (
অধী�ক), জা�াত হাউজ, 5ম তলা, �হা��ং-43/4, ওয়াড�-15--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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1113 1130 লুৎফুল হক পরাগ
িপতা-�মা: আবদুল খােলক ,থানাপাড়া, কেলজ �হাে�ল �রাড,
গাইবা�া -5700--গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

1114 1131 �নু রানী �দবী
িপতা-�গাপী নাথ �ভৗিমক,�াম :�দৗলতপুর, ডাক: পাকমুিসর হাট-
-�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

1115 1132 �মা: িমলন মাসুদ
িপতা-�মা: আবুল কােশম,িব 36, �াট- 06, �ক-এফ, জেয়�
�কায়াটার, িবজলী মহ�া--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1116 1133 মুহাঃ আশরাফ �হােসন
িপতা-মুহাঃ মিতয়ার রহমান,�জলা িশ�া অিফসারম পুরাতন
প�নগর-ধা�ামারা-প�গড় সদর,
প�গড়

1117 1134 �মা: �বােয়ত মাহাবুব
িস��কী

িপতা-�মা: মাহাবুব আলম ,--পাহাড়তলী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1118 1135 �মা: অিলউল ইসলাম
িপতা-�মা :আ�সু সামাদ,�াম: ভবানীপুর, ডাক:
বড়িবলিরবাজার-2216--ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

1119 1136 সুর�জত কুমার সরকার
িপতা-সুিনল চ� সরকার,�হা��ং-154, মহ�া-উপরবাজার,
ওয়াড�-01, ডাক: নােটার-6400--নােটার সদর,
নােটার

1120 1137 িব�ু চ� রায় িপতা-দুগ �া �মাহন রায়,�াম-�বাতলা-চ�পুর-কালীগ�,
লালমিনরহাট

1121 1138 �মা: শিফকুল ইসলাম
িপতা-�মা: আজাহার আলী,�াম: কালাম নগর, ডাক:
পারিখিদরপুর--আটঘিরয়া,
পাবনা

1122 1139 িমলন চ� রায় িপতা-খেগন চ� রায় ,শশরা, ফািসলা , িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর। ,

1123 1140 আিতকুর রহমান
িপতা-মাহফুজরু রহমান,দুলাল �ম�ােরর বাড়ী, �াম: �জাড়খালী,
�পা: বুিড়র চর-3890--হািতয়া,
�নায়াখালী

1124 1141 সবুজ মু�ী
িপতা-সাধন মু�ী,�াম: কািলয়া, ডাক:কািলয়া হিরপুর --িসরাজগ�
সদর,
িসরাজগ�

1125 1142 কাম�ননাহার পিপ
িপতা-�মা :হািববুর রহমান,�াম: সয়াধানগড়া, ডাক: িসরাজগ�--
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

1126 1143 �মাঃ শিহদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ পছ� আলী,বাসা নং-07, �লইন-04, �রাড-01, �ক - এ,
ওয়াড� নং-11, হািলশহর হাউ�জং এে�ট--পাহাড়তলী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1127 1144 �মা: শরীফ মামুর িছ��কী
তান�জল

িপতা-�মা: দিললুর রহমান িছ��কী,�হা��ং-446, হালকাকারা,
সওদাগর পাড়া, -চকিরয়া �পৗরসভা-চকিরয়া,
ক�বাজার
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1128 1145 �মা: ফা�ক �হাসন
িপতা-মতৃ �হােসন আলী,�াম: মু��পাড়া আরাজী কৃ�পুর, ডাক:
মাল�র--ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

1129 1146 জিমর উ��ন
িপতা-নু�ল আলম,�যে�: নূর আহমেদর বাড়ী, �াম: �শেখর
খীল, ডাক: �মৗলভীবাজার--বাশঁখালী,
চ��াম

1130 1147 �মা: ইফেতখার রহমান

িপতা-�মা: ফজলুল হক,�মা: আেনায়ার �সাইন, িব�য় উ�য়ন
কম �কত�া, ইসলামী পু�ক �কাশনা কায ��ম 2য় পয �ায় ( 10ম
তলা)--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1131 1148 উ�ল কুমার সরকার
িপতা-অ�জত সরকার,�হা��ং-14, সড়ক নং- 03, মহ�া-
বলারীপাড়া, ওয়াড�-03, ডাক: নােটার-6400--নােটার সদর,
নােটার

1132 1149 �মাহা�দ ইকবাল �হােসন

িপতা-�মাহা�দ �মাবাে�র আলী,�মাহা�দ ইকবাল �হােসন,
মহাব�ব�াপক ( �শাসন) এর দ�র �ট এস িপ কমে�� িল:--
পেত�া,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1133 1150 �মা: �সালায়মান খান িমট�ন

িপতা-�মা: �মাসেলম উ��ন খান,�যে�: �মাছা: তাছিলমা খান,
সাটিলিপকার, �জলা সমাজ �সবা কায �ালয়, �ছাটমিন িনবাস
কমে��--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1134 1151 িব��জৎ তালুকদার
িপতা-রন�জৎ তালুকদার,�হা��ং নং- 194, মহ�া - লালবাজার,
ওয়াড� -02, নােটার সদর , --নােটার সদর,
নােটার

1135 1152 মুহা: রাইসুল �সাইন
িপতা-মুহা: �কুর আলী,�াম: ধু�ন্ড� , ডাক: উ�রশ�ামপুর--
�খাকসা,
কু��য়া

1136 1153 �মা: নাঈম উ��ন
িপতা-�শখ ফিরদ উ��ন,বাসা: �শখ ফিরেদর বাড়ী, �াম:
সরাইপাড়া, ডাক: পাহাড়তলী-4202--পাহাড়তলী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1137 1154 �মা: �মােমন উ��ন
িপতা-সােজ� আবদুল বােতন ,বাসা নং - 779,/4, �রাড -3, মহ�া -
প��ম কাজীপাড়া, িমরপুর, --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1138 1155 �মা: শািহনুজ জামান শািহন
িপতা-�মা :আফতাব উ��ন,�াম: �তবািড়য়া, �পা: কুমারখালী--
কুমারখালী,
কু��য়া

1139 1156 �মাহা�দ �শখ �রাকন উ��ন
আহেমদ

িপতা-�শখ ফিরদ উ��ন আহ�দ,বাসা: �শখ ফিরেদর বাড়ী, �াম:
প� পুকুর প��ম পাড়, প��ম নািসরাবাদ, ডাক
;পাহাড়তলী-4202--পাহাড়তলী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1140 1157 এ.এস.এম আফতাব উ��ন
িপতা-�মা: তােহর িমঞা,436, এস,িব নগর, �রাড-2, ঝাউতলা, �পা:
পাহাড়তলী-4202 --,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন
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1141 1158 লাভলী আ�ার
িপতা-মর�ম মিনর আহেমদ‘,�ট-26, �রাড-04, িনউমুিরং আ/এ,
বড়েপাল, ডাক: ব�র-4100--হািলশহর,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1142 1159 �মা: শিহদুল আলম
িপতা-�মা: জাহা�ীর আলম,বাসা: আ�লু জিলল সারং বাড়ী, �াম:
মরাইপাড়া, ডাক :পাথরতলী-4202--পাহাড়তলী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1143 1160 এম. িদদা�ল কিরম িশকদার

িপতা-�মা: �মাহা�দ রিশদ িশকদার ,��াট নং - এ -৩, বািড় নং -
৬৬/৩, রা�া- ১২/এ ধানম�� , ওয়াড� - ১৫ , �পা� �কাড : ১২০৯ -
-ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1144 1161 �ভ �দ
িপতা-তপন কাি� �দ,22 নং আইচ ফ�া�রী �রাড, ডাক: �জ.িপ.ও -
-সদরঘাট,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1145 1162 �মা: �রজাউল কিরম
িপতা-�মা: আ�সু �সাবহান,�যে�: �মা: আ�সু �সাবহান, �াম:
হিরহরপুর, ডাক: রিহমানপুর--ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

1146 1163 সরকার িসফাত জাহান
িপতা-�মা : তিহদুল হক সরকার,বাসা: সুজালপুর, �াম: সুজালপুর
( অংশ), ডাক: বীরগ�-5220--বীরগ�,
িদনাজপুর

1147 1164 �মাঃ আল-আিমন িপতা-�মাঃ ফা�ক,�াম-হিরগ�-চরভূতা-লালেমাহন,
�ভালা

1148 1165 �মা: মহসীন আলী
িপতা-�মা: ইউসুফ আলী,�াম: �ভাপলা, দানার হাট--ঠাকুরগাওঁ
সদর,
ঠাকুরগাওঁ

1149 1166 �দয় �মা: আিতকুর রহমান
িপতা-িমজানুর রহমান ,�জ এম �িৃত নীড় , ১০৪৭, যুগীচাদঁ
মস�জদ �লইন , প��ম মাদার বাড়ী --ডবলমুিরং,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1150 1167 আন� �মাহন রায়
িপতা-িদেনশ চ� রায়,�াম: জাবারীপুর, ডাক: কংশরা-5216--
�বাচাগ�,
িদনাজপুর

1151 1168 মুহা�দ উমর ফা�ক
িপতা-আ�লু গফুর ,ইমাম হা�ানী জােম মস�জদ . ১২নং সারাই
পাড়া, ১২নং ওয়াড�, হাজী ক�া� -৪২02--পাহাড়তলী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1152 1169 �মা: সুজন িময়া িপতা-�মা: আিমর উ��ন,�াম: + �পা: ধনাকুশা--নকলা,
�শরপুর

1153 1170 �মা: মজনু িময়া
িপতা-�মা: ন�জর �হােসন,�াম : ব�নাগাওঁ ( ব�ড়া পাড়া), ডাক:
কালুে�এ-5100--ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

1154 1171 সজীব কুমার িসকদার
িপতা-উ�ম কুমার িসকদার,বাসা-2, �াম: আবাইপুর-আবাইপুর-
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ
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1155 1172 �মা: মিতউর রহমান
িপতা-�মা: আ�লু লিতফ ,কমলাকা�পুর, রানীহাট, িশবগ� ।--
িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�

1156 1173 �মা: �খারেশদ আলম
িপতা-�মা: আশরাফ আলী,বাসা: 117, �াম: মরকুন, িত�ােগট,
ডাক: ম�ুনগর--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

1157 1174 �মা: শাহাবুর রহমান িপতা-�মা: �দদার �হােসন,বাড়ী-01, �রাড-01, িমি�েটালা--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1158 1175 �মা: আিশকুল আলম নয়ন
িপতা-�মা :�মাজাে�ল হক,�াম: মধুবাগ,ডাক: পাড়াডগাইর--
�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1159 1176 রােবয়া খাত� ্ন
িপতা-�মা: ম�জদ �শখ ,ল�ীেখালা, -9270, দােকাপ, -দােকাপ-
দােকাপ,
খুলনা

1160 1177 �মা: আিরফ �সাইন

িপতা-�মা: হািফজরু রহমান,বাসা: চরখাজরুা, �াম: চরখাজরুা (
মাঠাপাড়া), ডাক: �ঝনাইদাহ সদর-7300-পাগলাকানাই-�ঝনাইদহ
সদর,
�ঝনাইদহ

1161 1178 সাইফু�াহ খােলদ সাইফুন
িপতা-�মা: এেহসান আলী �মা�া,বাসা: 428, �াম: সপুরা,
সাহাজীপাড়া, ডাক: রাজশাহী ক�া�-6202--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

1162 1179 �মাঃ মামুন অর রিশদ
িপতা-�মাঃ হা�ন অর রিশদ,�াম-িশবগ�-িশবগ� �পৗরসভা-
িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�

1163 1180 �মাসেলমা খাত� ন
িপতা-আেনায়ার সরদার,�াম: কাটাখালী, ডাক: বদরতলা--
আশা�িন,
সাত�ীরা

1164 1181 �মা: সুমন �হােসন
িপতা-�মা: কালাম �হােসন ,147, মা িভলা, 194-�াধীনতা �রণী,
উ�র বা�া , ডাকা - ১২১২--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1165 1182 �মাঃ শিহদুল ইসলাম িপতা-আহা�দ আলী,�াম+�পাঃ- ওমপুর--চরফ�াশন,
�ভালা

1166 1183 আফসানা িবনেত খােলক
িপতা-�সয়দ আিমনুল খােলক ,বাসা- 169,. পুব � �সনাপাড়া পব �তা,
িমরপুর-1216কাফ�র--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1167 1184 �মাহা�দ আিরফুর রহমান
িপতা-�মাহা�দ আবদুল ম�জদ,বাসা: 378, সড়ক: 02, ওয়াড�-06,
ডাক: প�বী--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1168 1185 �মা: আদনান �মেহদী
িপতা-মতৃ, �মা: আিতয়ার রহমান,�াম: 533/1, নং পূব � কাজীপাড়া,
ডাক :িমরপুর-1216--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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1169 1186 �মাঃ রিফকুল ইসলাম

িপতা-�মাঃ শােহআলম,বীর ��� �মা�ফা কামাল সড়ক, িসকদার
মস�জদ ম�াচ ওেয়�ান পাড়া, 5নং ওয়াড�-�ভালা �পৗরসভা-�ভালা
সদর,
�ভালা

1170 1187 �মা: ইবরািহম খিলল
িপতা-�মা: �সাহবুল ইসলাম,�াম: �গাবরাতলা, ডাক: �গাবরাতলা--
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

1171 1188 �মা: শিহদুল ইসলাম
িপতা-মতৃ রিবজল হক ,বালা আটাবাজার, গাইবা�া সদর,
কুপাতলা-5700-কুপতলা-গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

1172 1189 িফেরাজ আহেমদ িপতা-খাজয়ুার রহমান,464/6 দ: ই�াহীমপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1173 1190 মুহা�দ আবুল কালাম
আজাদ

িপতা-ওয়ািহদুর রহমান,জগৎপুর--দাগনভূঞা,
�ফনী

1174 1191 �মা: পারেভজ িময়া
িপতা-�মা: �সেক�ার আলী,�াম: �ঘাপখালী( ইউিনয়ন পিরষদ
সংল�), ডাক: তািরকাটা--আমতলী,
বর�না

1175 1192 আ��ুাহ আল �নামান
িপতা-�মা: শিহদুল ইসলাম ,মধুর ডা�া, বাসা নং - ৫০ , সপুরা,
�বায়ািলয়া , রাজশাহী --,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

1176 1193 �মা: সাইফুর রহমান
িপতা-�মা: এনােয়ত �হােসন মু�ী,এীমেহানী, মাত� �র বাড়ী �রাড-
-িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1177 1194 এম. এম. আ��ুাহ আল
মামুন গিন

িপতা-�মা: হািফজরু রহমান �মা�া,বাসা: 10/4, �াম: কিরমনগর
�ছাট বয়রা সুর �মা: সড়ক, বািনয়াখামাড়, ডাক: খুলনা
�জিপও-9000--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

1178 1195 �মা: আল আিমন
িপতা-আবদুর রা�াক,�াম: পূব � চ�নাখালী, ডাক: হাট চ�নাখালী--
আমতলী,
বর�না

1179 1196 রািকয়া সুলতানা
িপতা-�গালাম িকবিরয়া ,মা�ারপাড়া, ২ নং ওয়াড�, �ফনী --�ফনী
সদর,
�ফনী

1180 1197 ফারহানা ইয়াসিমন
িপতা-�মা: জািমদুল হক,�াম: নত� ন িবলিসমুলা, ডাক:
�জিপও-6000--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

1181 1198 �মা: কাম��ামান
িপতা-�মা: সাইয়াদুল হক �মা�া,680, বাগ-ই-শাহাবাজী, 3য় ��ার,
গাবতলা, মগবাজার--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1182 1199 �মা: মামুনুর রিশদ
িপতা-�মা: হািফজরু রহমান ,10/4, বয়রা �মইন �রাড, কিরম নগর,
�জিপও: 9000�সানাডা�া, --,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন
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1183 1200 �মা: নাজমুল হক
িপতা-জয়নাল আেবদীন,�াম: গা�জপুরা, ডাক: �গাপালদী-1451-
িবশন�ী-আড়াইহাজার,
নারায়ণগ�

1184 1201 আ�সু সা�ার
িপতা-আফজাল �হােসন,বাসা: 386, �াম: পাইকপাড়া, ডাক:
তারালী-9440-নলতা-কািলগ�,
সাত�ীরা

1185 1202 সাইলা শারিমন
িপতা-�মা: আ�সু সামাদ,148, �সা�াথপুর, প�া আবািসক- 6207,
�বায়ািলয়া--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

1186 1203 মাসুদ পারেভজ
িপতা-মিফজরু রহমান ,�াম: অ�িদয়া, �পা: দরেবশপুর--
�চৗ��াম,
কুিম�া

1187 1204 �মা: ইমরান �হােসন
িপতা-�মা: র�ব আলী ,বাসা: 1, সড়ক-1, �াম: �ক�ারপাড়া,
ডাক: ঠ� �টয়াপাকুর-মহদীপুর-পলাশবাড়ী,
গাইবা�া

1188 1205 �মা: িরপন �হােসন
িপতা-�মা: ময়নু�ীন আহেমদ,বাসা: পাইকপাড়া, �াম:
পাইকপাড়া, ডাক: তারালী-9440--কািলগ�,
সাত�ীরা

1189 1206 অিভ�জৎ ঢালী
িপতা-কািত�ক চ� ঢালী,�াম: আটজড়ুী, ডাক: আটজড়ুী-9380--
�মা�াহাট,
বােগরহাট

1190 1207 �মা: নুর�বী
িপতা-আ�লু মিতন,�যে�: িশউিল গােড�ন, ডাক: �ফনী--�ফনী
সদর,
�ফনী

1191 1208 দীষন �দীপ চাকমা
িপতা-মতৃ সুি�য় চাকমা,�াম: কাব �ারী �টলা, 4 নং দীিঘনালা ইউ িপ,
ডাক: দীিঘনালা--িদঘীনালা,
খাগড়াছিড়

1192 1209 �সিলম �হােসন
িপতা-আ�াছ আলী,বাসা: আ�ােছর বাড়ী, �াম: �দওনাই,ডাক:
কালামপুর-সােনাড়া-ধামরাই,
ঢাকা

1193 1210 �মা: সুলতান মাহমুদ
িপতা-�মা: আ�লু মা�ান,�াম: তরনী বাড়ী, ডাক: �চৗর�ী
বাজার-5300-পলাশবাড়ী-নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

1194 1211 সা�াম �হােসন

িপতা-�মাঃ নূর নবী,�যে�- আলী আ�ম মু�ী বািড়, �াম-পূব �
কা�জরবাগ,(রাজার �দাকান), �পা�- িড�টএম নত� ন রাণীর হাট-
�ফনী �পৗরসভা-�ফনী সদর,
�ফনী

1195 1212 �মাহাইেমনুল হাসান
িপতা-�মা: হাসান আলী,�াম: �সাহাল, ডাক: জািমরাপাড়া--
ভালুকা,
ময়মনিসংহ

1196 1213 �মাঃ আল-মামুন
িপতা-আরেজত আলী হাওলাদার,�াম-মাদরকাঠ�, ডাকঘর-
খিলসােকাঠা-বানািরপাড়া-বানারীপাড়া,
বিরশাল
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1197 1214 আ�লু �মািমন
িপতা-�সাহবুল হক,�াম: খয়রাবাদ, ডাক :রহনপুর-6320-রহনপুর
�পৗরসভা-�গাম�াপুর,
চাপঁাইনবাবগ�

1198 1215 �মা: রিফকুল ইসলাম
িপতা-�মা: আসাদ আলী,�াম: মহবতপুর প��মপাড়া,
মহা�তপুর, ডাক : ধুরইল-6220--�মাহনপুর,
রাজশাহী

1199 1216 �মাঃ শিহদুল ইসলাম
িপতা-আঃ হািকম,�াম-দািময়া পাড়া, ডাকঘর-কািলয়া পাড়া-
কািলয়া-সিখপুর,
টা�াইল

1200 1217 �মা: আিরফ �হাসাইন
িপতা-�মা: �ফারকান ফরাজী,বাসা: ফরাজী বাড়ী, �াম: লাউপাড়া,
ডাক :সািকনা-8710--তালতিল,
বর�না

1201 1218 �মাঃ িরয়াজ িপতা-�মাঃ শাহআলম,�াম- কসাইিভটা-�জন�জরা-�করাণীগ�,
ঢাকা

1202 1219 �মা: আ��ুাহ আল মাসুদ
িপতা-�মা�ািফজরু রহমান,�াম: দ��পাড়া ( ডা�ার বাড়ী), ডাক:
�ভলুয়া বাজার-2130--�বরদী,
�শরপুর

1203 1220 �মা�াইজ িব�াহ
িপতা-আ�লু ম�জদ,�াম: রাধাকানাই ( দবরদ�া), ডাক:
িস��িকয়া এিতমখানা-2216--ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

1204 1221 সুজয় ভ�াচায ��
িপতা-িশবু ভ�াচায ��,বাসা: 363/িব, িবকিফ� বাই �লইন, �াম:
পাথরঘাটা, ডাক: �জিপও-4000--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1205 1222 অসীম চ� �দবনাথ িপতা-যা�া �মাহন �দবনাথ,�াম-মধ�ম কাছাড়--�ফনী সদর,
�ফনী

1206 1223 আ�লু মােলক সজীব

িপতা-�মা: �মাতােলব �হােসন,বাসা: ��াট: 7 িব, বাসা:26/1, �াম:
শামসুল উলম মা�াসা �রাড, কাওলারমদ�পাড়া, ডাক:
িখলেখত-1229--িখলেখত,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1207 1224 �মা: সািমউল ইসলাম িপতা-�মাঃ শামসুল হক,-�গাকুল-ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

1208 1225 সান�জদা আ�ার
িপতা-ইমদাদুল হক ,ইমদাদুল হক, �হা��ং নং - 236, হাউজ নং -
616, কলেম�র, গাজীপুর সদর। --জয়েদবপুর,
গাজীপুর

1209 1226 এ, এইচ, এম, মঈনুল ইসলাম
িপতা-�মা: রিফকুল ইসলাম ,ফেয়জ ম�ানসন, 3নং ��াট , নত� ন
চা�গাওঁ, বাস টািম �নাল িলংক �রাড, , চা�গাওঁ-4366--চা�গাওঁ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1210 1227 িবনয় কাি� চাকমা
িপতা-অিনল চাকমা ,�দব চাকমা, �ত�াশা কুিল �ং কণ �ার, মধ�
��িদব নগর, বন�পা বাজার, রাঙামা�ট-নািনয়ারচর-নািনয়ারচর,
রা�ামা�ট

1211 1229 উসান এীপুরা
িপতা-খেগ�র এীপুরা,�যে�: জগৎ �জ�ািত এীপুরা, মাঠ
সম�য়কারী জাতীয় মিহলা সং�া--খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়
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1212 1230 আেনায়ার �হােসন
িপতা-গাজী ম�জবুল হক ,মনগাজীর বািড়, শাহার পাড়া,
নাগযুদবাজার, --3724, রামগ� --রামগ�,
ল�ীপুর

1213 1231 ইকবাল �হাসাইন �ালানী
িপতা-মিতউর রহমান,85, �াম: দ: ঘাটেচক, ডাক: রা�ুিনয়া--
রা�ুিনয়া,
চ��াম

1214 1232 �সয়দ ফজেল রা��
িপতা-�সয়দ মাছ� ম আহেমদ,বাসা: ব�ন িড/23, �াম: খাজদবীর,
ডাক: িসেলট-3100--,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

1215 1233 �মা: আিশক মাহমুদ
িপতা-মু�ী �মা: রিফকুল ইসলাম,�াম: হাজীপুর, ডাক: হাজীপুর--
মা�রা সদর,
মা�রা

1216 1234 �মা: সাইদুর রহমান িপতা-�মা: �সানা উ�াহ,59/ই, প��ম রাজাবাজার--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1217 1235 �মা: �রজাউল ইসলাম
িপতা-�মা: ইকবাল �হােসন ,বাসা নং - 26, �রাড নং- ১ �ক - িব ,
বন� , রামপুরা, --রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1218 1236 �মা: �মাখেলছ� র রহমান
িপতা-�মা: �মাফা�ল �হােসন,�াম: প��ম বাছহা�ট, ডাক:
রামগ� হাট--সু�রগ�,
গাইবা�া

1219 1237 �মা: আহসান উ�াহ
িপতা-আ�রু রহমান,ওয়াড�-ঢাকা উদ�ান, চ��মা হাউজ, �রাড-5,
হাউজ-23, ��াট-6 এ--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1220 1238 ছােদকুর রহমান
িপতা-আবু �নামান ,দীগল গাওঁ,এগার �াম, ব�ডা, কুিম�া --
ব�ড়া,
কুিম�া

1221 1239 �মা: আ��ুাহ িবন রা�াক িপতা-�মা: আ�রু রা�াক,510/3, প��ম �শওড়াপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1222 1240 কমেলশ হাওলাদার
িপতা-অ�জৎ চ� হাওলাদার ,প��ম �চঁচারী, �কখালী বাজার,
কাঠািলয়া, ঝালকা�ঠ --কাঠািলয়া,
ঝালকা�ঠ

1223 1241 সুমনা ইসলাম তািনয়া

িপতা-এ �ক এম নািসর উ��ন,�ামী: আিমনুর, ঊ� �তন
ব�ব�াপনা উপেদ�া, বাংলােদশ ইনি��টউট অব ম�ােনজেম� 4,
�সাবহানবাগ--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1224 1242 �মা: আহা�দ আলী
িপতা-�মা: আ�লু গফুর,�াম: খামার পাড়া, ডাক: �হমনগর--
�গাপালপুর,
টা�াইল

1225 1243 �মা: মাহমুদ �রজা
িপতা-�মা: আিতয়ার রহমান �তাকদার,�াম: দাদন, ডাক: কা��--
পীরগাছা,
রংপুর
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1226 1244 �মা: কাম��ামান ত� িহন
িপতা-�মা: আফতাব উ��ন,�াম: �তবািড়য়া, ডাক: কুমারখালী--
কুমারখালী,
কু��য়া

1227 1245 তাহিমনা আ�ার িপতা-�মা: �রাওশন আলী,1280, পূব � মিনপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1228 1246 �মা: শিহদু�ামান
িপতা-�মা: শওকত আলী,বাড়ী নং - ৬, �রাড - ৫, �ক - িস , বন�
, রামপুরা, ঢাকা- 1219, --রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1229 1247 �মা: িরয়াজ উ��ন কিরম
িপতা-�মা: বাবুল,বাসা: 766, মহ�া: �নায়াপাড়া, প��ম �ম�া,
ডাক:বা�ণবািড়য়া-3400--�া�ণবািড়য়া সদর,
�া�ণবািড়য়া

1230 1248 শিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: ওেমদ আলী ব�াপারী,�াম: বািলয়াডা�া, ডাক:
কাউিলেবড়া--ভা�া,
ফিরদপুর

1231 1249 �ব র�ন রায়
িপতা-ন� �মাহন রায় ,ছাতইল বগদইর হাট, 5226, কাহােরাল
িদনাজপুর, -তারগাওঁ-কাহােরাল,
িদনাজপুর

1232 1250 �মা: মেনায়া�ল আ�জম িপতা-�মাকতার আহমদ,বাসা: 02+04, �রাড-3, �ক-এ--ভাটরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1233 1251 দয়াল চ� কম �কার
িপতা-পুিনল চ� কম �কার,�াম: ল�নপুরবালাপাড়া, ডাক:
ল�নপুর--�সয়দপুর,
নীলফামারী

1234 1252 �দব�ত ভ�াচায ��
িপতা-িনম �ল কাি� ভ�াচায ��,বাসা: �মঘনা-এ-41, �াম: িমজ�াজ�ল
পাট, ডাক: িসেলট--,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

1235 1253 �মা: ই�াহীম
িপতা-মতৃ �মা: আদম আলী হাওলাদার,বািড় -26, �রাড-3, �ক-িড,
�সকশন-15--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1236 1254 �মা: সজীব উ�ীন
িপতা-�মা: সাহাদত �হােসন,�াম: কচ�বাড়ীয়া, ডাক: খেয়রপুর--
িমরপুর,
কু��য়া

1237 1255 �মা: ত� ষার আলী
িপতা-�মা: সুজাউ��ন,�াম: �ব�লা, ডাক: �গাবরাতলা--
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

1238 1256 শামীমা িস��ক
িপতা-�মা: িস��ক আলী ,H -16, R- 10., block- D , sec- 12,
pallabi, Dhaka,-1216--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1239 1257 সীমা� ধামাই
িপতা-শশাংক ধামাই,বাইল�াছিড় �ুল পাড়া, সাইনেবাড� এলাকা--
মা�টরা�া,
খাগড়াছিড়

1240 1258 �দবাশীষ িব�াস
িপতা-বীেরন িব�াস,বাসা: 06, �লন-01, এিভিনউ-03, �ক-এ,
�সকশন-11, --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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1241 1259 শরীফুল ইসলাম
িপতা-�মা: ফজলুল হক ,�নরাজপুর, বাড়ী- মুলকুেতর রহমােনর
বাড়ী, �পা: �ক, এম, হাট, �ফনী সদর, �ফনী--�ফনী সদর,
�ফনী

1242 1260 শািকল আহেমদ
িপতা-মর�ম আ: রিশদ,�াম: �গায়ালিডিহ ( ধেনশাহ পাড়া), ডাক:
�গায়ালিডিহ-5230--খানসামা,
িদনাজপুর

1243 1261 �মাছা: িশিরন আ�ার সুরমা
িপতা-�মা: ফজলুল কিরম,�াম:মা�টগাড়া, ডাক: ফুটিকবাড়ী-5041
--প�গড় সদর,
প�গড়

1244 1262 �মা: হািসবুর রহমান
িপতা-�মা: �মা�ফা কামাল ,কলাতলা হাই�জং , পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী-পট�য়াখালী �পৗরসভা-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1245 1263 �মা: মু�ার �হােসন
িপতা-�মা: সা�লু আলী শাহ,�রিডওল�জ ও ইেম�জং িবভাগ,
িবআইএইচএস হাসাপাতাল--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1246 1264 �মা: জামাল উ��ন িপতা-�মাধ ইসরািফল হক,চ��মা মেডল টাউন, --�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1247 1265 জিন চাকমা
িপতা-ক� �লাচন চাকমা ,পানখাইয়া পাড়া, �গালাবািড়, ,
খাগড়াছিড়-4400-খাগড়াছিড় �পৗরসভা-খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়

1248 1266 �মা:মিতউর রহমান
িপতা-�মা: জসীম উ��ন,178/8, �াম: পূব � আহা�দপুর( হাবুেলর
পুকুরপাড়), ডাক: িমরপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1249 1267 �মা: কাওসা��ামান িপতা-�মা: আ�াস আলী,155, 2য় তলা, উ�র বাসােবা--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1250 1268 �মা: �গালাম সােরায়ার
িপতা-�মা: জয়নাল আেবদীন ,িখয়ার মামুদপুর, কাটলাহাট,
িবরামপুর, িদনাজপুর-কাটলা-িবরামপুর,
িদনাজপুর

1251 1269 পাথ � সারিথ চ�বত�

িপতা-িপযুষ কাি� চ�বত�‘,বাসা: আল-ইসলাহ, বাসা-37, �রাড-2,
�ক-িব, �াম: উ�র বালুচর, ডাক: িসেলট সদর-3100-ট�ল�টকর-
িসেলট সদর,
িসেলট

1252 1270 িবভা চাকমা িপতা-িবনয় িবকাশ চাকমা,�াম: কল�ানপুর, --খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়

1253 1271 আল হাসান
িপতা-�মা: শিরফূল ইসলাম ,71/1 ��াবাদ, ধানম��, ঢাকা-1207,
--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1254 1272 �মা: আল আিমন
িপতা-�মা: সামসুল হক,বাসা: �সইথ �কািচং �স�ার-6, �ক-ট,
�রাড-119/120, --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1255 1273 তান�জলা জাফরীন তানভী
িপতা-�মা: শিহদ উল�া,�সােলমা ম��ল , উদরাজপুর, 9নং �পৗের
ওয়াড�.,দাগনভ� ঞা-দাগনভূঞা-দাগনভূঞা,
�ফনী
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1256 1274 সাবিরনা সু�ী

িপতা-কাজী শাহ আলম,�যে�: �মা: ইকবাল �হােসন,
মহাব�ব�াপক( �শাসন) এর দ�র �টএসিপ কমে�� িল:, উ�র
পেত�া--পেত�া,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1257 1275 ত� িলপ �চাধুরী িপতা-�দীপ কুমার �চাধুরী,ই� কেলানী, িব/5/িব--ব�র,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1258 1276 �মা: আসাদু�ামান
িপতা-�মা: আকরাম �হােসন ,নাজমুল, বািড় ১১৩/এ , তয় তলা,
�ভািতবাগ, িখলগাও ঢাকা-1219--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1259 1277 িরগ�ান বড়ুয়া
িপতা-সুেকামল বড়ুয়া,বাসা: নেগ� মা�ার বাড়ী, �াম: মধ�
মাদাশ �া, ডাক: সিমিতর হাট-4336--হাটহাজারী,
চ��াম

1260 1278 �মাহা�দ ফখ�ল ইসলাম

িপতা-�মাহা�দ আবুল কােশম,�যে�: �মাহা�দ আবুল কােশম,
�াম: পূব �চর �চ�া,ঁ ডাক: চরেচ�া ঁবাজার-3892-�সানািদয়া-
হািতয়া,
�নায়াখালী

1261 1279 শহীদুল ইসলাম
িপতা-�মা: শাহ আলম,�নরাজপুর, আবদুর রহমােনর বাড়ী, �ক,
এম.হাট, �ফনী-3901-�ফনী �পৗরসভা-�ফনী সদর,
�ফনী

1262 1280 �মা: হািববুর রহমান
িপতা-মতৃ: আ�লু জ�ার,�ফাকাস 17/িব, উ�র বালুচর--িসেলট
সদর,
িসেলট

1263 1281 িলিপকা রানী রায়
িপতা-বাসুেদব রায়,�সকশন: 6, �ক-িস, �হা��ং-9/10, িমরপুর--
প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1264 1282 িনর�ন চ� রায়
িপতা-মেটা� বম �ন,�াম: িসংিগয়া, ডাক: �দৗলতপুর--ঠাকুরগাওঁ
সদর,
ঠাকুরগাওঁ

1265 1283 �মা: নািসর উ�ীন
িপতা-নুর আহেমদ,�যে�: আবদুল মােলক, সহকারী �ধান
িশ�ক, ভা�টয়ারী হাজী �ট এ িস উ� িবদ�ালয়--বাশঁখালী,
চ��াম

1266 1284 �মা: িদদা�ল আলম �তৗিহদ
িপতা-�মা: বািকর �হােসন,�হা��ং-749/এ, �ানহাির দাশ �রাড,
ওয়াড�-11,দ: কা�লী--পাহাড়তলী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1267 1285 সুলতানুর তােরক
িপতা-�মা: ওয়া�জ উ��াহ,�াম: চরগেনশ , 4 নং ওয়াড�,
-�সানাগাজী �পৗরসভা-�সানাগাজী,
�ফনী

1268 1286 �মা: আ�লু হািমদ
িপতা-মতৃ �মা: আবুল কােসম ,615,/17, ব�াংক, কেলানী, প��ম
সানারপাড়, সা�িলয়া, �ডমরা, ঢাকা-1361--,
�নায়াখালী

1269 1287 �মা শাহীন আলম
িপতা-�মা: শহীদু�াহ,বাসা: 336, �াম: বািল কৃ�পুর, ডাক:
িশমুিলয়া-9430--,
সাত�ীরা
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1270 1288 �মা: সাইমুন িমজান
িপতা-�মা: িমজানুর রহমান,�াম: হািকমপুর, ডাক: কালীগ�--
�দবীগ�,
প�গড়

1271 1289 তানভীর আহেমদ
িপতা-মতৃ �মা: �তৗিহদুল আলম,��াট-6-এ, 335/ঘ/1, �টিভ �রাড--
রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1272 1290 সািফয়া আ�ার
িপতা-�মা: িসরাজলু হক,সমতা সড়ক, টাউন কািলকাপুর--
পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1273 1291 �মা: নু�ল হক িপতা-�মা: সাহাবু��ন ,ব�মাইল , �করানীগ� --�করাণীগ�,
ঢাকা

1274 1292 �মা: আিমনুল ইসলাম
িপতা-�হাসাইন আহেমদ,�াম: খলাপাড়া, ডাক: ব�শাগ�--
ধম �পাশা,
সুনামগ�

1275 1293 সজীব চ� পাল িপতা-�পন কুমার পাল,7/5 শাি�বাগ, মািলবাগ--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1276 1294 আিখ �রায়াজা
িপতা-উদয়ন কুমার �রায়াজা,�াম: খাগড়াপুর, ডাক:
খাগড়াছিড়-4400--খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়

1277 1295 �মা: নাজমুল হাসান
িপতা-�মা: নািসর উ��ন ,পাতাকাটা, আমতলী,. বর�না-আমতলী
�পৗরসভা-আমতলী,
বর�না

1278 1296 �মাহা�দ নাজমুল ইসলাম

িপতা-�মাহা�দ ম�জবুর রহমান,বাসা-02, �রাড-06, �ক-িড,
�সকশন-14, বাইত� র রহমান জােম মস�জদ সংল�ও ঢাকা
িপ�টআই এর িবপরীেত, ডাক: ঢাকা ক�া�--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1279 1297 এমরান িময়া িপতা-শিশ িময়া,368, উ�র মা�া খালপাড়া, মুগদা--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1280 1298 শিফকুল
িপতা-আনছার ,ফয়জ�ুাপুর, ��রাজপুর, সাত�ীরা-9400-
��রাজপুর-সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

1281 1299 �মা: কাইয়ুম ইসলাম
িপতা-�মা: জািকর �হােসন,�াম: ল�ীপুর, ডাক: ফুলবাড়ী হাট--
িবরল,
িদনাজপুর

1282 1300 আসাদু�ামান
িপতা-আবদুস সা�ার,�াম: 5 শাি� বাগ, 3 আউটার সাকু�লার
�রাড, ডাক: শাি�নগর-1217--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1283 1301 �মা: �মা�ািকন িব�াহ
িপতা-�মা: আকতা��ামান ,কৃ�পুর , বাকিশমইল, �ধাপাঘাটা,
-6220, �মাহনপুর, -বাকিশমইল-�মাহনপুর,
রাজশাহী

1284 1302 �মা: আ�জজলু ফজল িদদার
িপতা-�মা: ওমর ফা�ক ভূইয়া,�াম: বাশরা, ডাক: হাটেখালা-3519-
-দাউদকা��,
কুিম�া
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1285 1303 সারা তাসিনম িরচা
িপতা-�মা: শাহজাহান �রজা ,বাসা- 499, উ�র শাহজাহানপুর,
শাি�নগর, �ট, এস ও, -1217, মিত�ঝল--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1286 1304 িসরাজ উ�ীন �মাহা�দ
বাবর �চাধুরী

িপতা-জনাব �মা: আ�লু আলীম �চাধুরী,�াম: ছনহরা, ডাক:
ছনহরা--প�টয়া,
চ��াম

1287 1305 িব�ন �রায়াজা
িপতা-উদয়ন কুমার �রায়াজা,�াম: খাগড়াপুড়, ডাক:
খাগড়াছিড়-4400--খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়

1288 1306 ত� ষার কাি� মি�ক
িপতা-কৃ� পদ মি�ক,৫৮/ই সালাম হাউস, সিতস সরকার
�রাড,ঢাকা-১২০৪--�গ�ািরয়া,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1289 1307 হািববুল ইসলাম িপতা-�মা: আবু িময়া,�াম: পূব � ভাগ, ডাক: পূব � ভাগ--নািসরনগর,
�া�ণবািড়য়া

1290 1308 আল মামুন
িপতা-�মা: আবুল বাশার ,122নং, বাসা, িনউপ�ন লাইন,
আ�জমপুর, ঢাকা-1205,--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1291 1309 �মা: আিতকুর রহমান
িপতা-�মা: আ�লু আ�জজ,�াম: ফুলেশা-�কশরহাট �পৗরসভা-
�মাহনপুর,
রাজশাহী

1292 1310 িলটন িসকদার
িপতা-মতৃ আ�লু লিতফ িসকদার,৩৬৮ উ�র মা�া, খালপাড়
মুগদা--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1293 1311 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মা: মুছা কািলমু�াহ,ফরাজী বাড়ী, 3 নং ওয়াড� , িছপলী-
আলীনগর-�ভালা সদর,
�ভালা

1294 1312 �মা: জািহদুল হক
িপতা-�মা: ইসমাইল হক ,বাসা-৭৬৫, মিহশাল, মিহষালবাড়ী,
-৬২৯০, �গাদাগাড়ী-�গাদাগাড়ী-�গাদাগাড়ী,
রাজশাহী

1295 1313 শরীফ খান িপতা-আ�লু মােলক খান,িশমলা কা�ী -আেনহলা-ঘাটাইল,
টা�াইল

1296 1314 �মা: সাখাওয়াত �হােসন
সরকার

িপতা-�মা: আবুল �হােসন সরকার,এলাকা: �মিডক�াল কেলজ
ক�া�াস, িব��ং-12, �ম-িড 6, রাজপাড়া--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

1297 1315 সু��তা হাওলাদার মুনা
িপতা-সুশীল হাওলাদার ,বাসা-৩০৮, কািলবাড়ী, গলািচপা-8640-
গলািচপা �পৗরসভা-গলািচপা,
পট�য়াখালী

1298 1316 �মাহা: আ�লু ফাহাদ
িপতা-�মাহা: আ�লু হািমদ,�াম: আমঝুিপ, ডাক: আমঝুিপ-7101-
-�মেহরপুর সদর,
�মেহরপুর

1299 1317 �মা: আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: বাবর আলী,�াম: �গািব�পুর, ডাক: রাজশাহী �কাট�,
কািশয়াডা�া,,
রাজশাহী
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1300 1318 অনুপ সরকার
িপতা-সুনীল চ� সরকার,�হা��ং- ৭৩৩, সাতপাই--�ন�েকাণা
সদর,
�ন�েকাণা

1301 1319 �গালাম সােদক
িপতা-ম�জবুর রহমান,বাসা: মা�ার বাড়ী, �াম ;আলীরচর, ডাক
:সুেরশ���-3540--মুরাদনগর,
কুিম�া

1302 1320 �মায়ুন কবীর
িপতা-�মা�ফা কামাল ,বাসা নং- ২৩১, (২য় তলা) ব�াংকাস � �রাড ,
িশববাড়ী �মাড়, --গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

1303 1321 িমলন �মা�া
িপতা-আবুল কালাম,�াম: �নৗগািত ( হাজরাবাড়ী-কুশলা-
�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

1304 1322 এহসান আহােমদ খান
িপতা-ইকবাল আহােমদ খান,�কাট� �রাড -নবীনগর �পৗরসভা-
নবীনগর,
�া�ণবািড়য়া

1305 1323 �মা: সাইফ উ��ন
িপতা-�মা: মহীউ��ন,িসকদারপাড়া, মাতারবাড়ী-4700-
মাতারবাড়ী-মেহশখালী,
ক�বাজার

1306 1324 এস,এম, �হলাল উ�ীন িপতা-এস,এম, আফতাব উ�ীন,বাংলােদশ কৃিষ ব�াংক--তালতিল,
বর�না

1307 1325 �মাঃ আলমগীর �হােসন
িপতা-�মাঃ হাইজ উ��ন,০৪, মাইজপাড়া, লিতফপুর-�কচাপুর-
হালুয়াঘাট,
ময়মনিসংহ

1308 1326 �েসন�জৎ এীপুরা
িপতা-িকরন এীপুরা,�যে�: িকরন এীপুরা, �াম: কািরগড় পাড়া,
ডাক: পানছিড়--পানছিড়,
খাগড়াছিড়

1309 1327 শারাবান তা�রা িপতা-�শরশাহ বাবলু ,চকরামপুর,. �জাকাহাট, মা�া-মা�া-মা�া,
নওগা ঁ

1310 1328 িমরাজলু ইসলাম িপতা-কিবর িময়া,�াম: ফেতনগর, ডাক: কলািতয়া--�করাণীগ�,
ঢাকা

1311 1329 �মাহেসনা আহেমদ
িপতা-হািফজ উ��ন আহেমদ,�াম: �চৗড়া, ডাক: কালী গ�--
কালীগ�,
গাজীপুর

1312 1330 �মাঃ আশরাফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ হােতম আলী সরকার,সুিহলা, প��ম পাড়া-দাপুিনয়া-
ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1313 1331 �মা: কাম�ল হাসান
িপতা-�মা: দুলাল িময়া,138/ এইচ/1 আর �ক িমশন �রাড নওমহল-
-ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1314 1332 শ�ামল চ�
িপতা-ি�য়নাথ চ�,ম��র িভ��ক িশ� ও গনিশ�া
কারেযা�ম-৫ম পয �ায় িহ� ুধম�য় কল�াণ �া�।--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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1315 1333 �কাইয়া সারিমন

িপতা-�মাখেলচ�র রহমান ,�যে� : িম��াহার লাবনী, বাসা নং-
�গাে�ন পাক�, ১৭, পুব � �তজত� রী বাজার , ফাম �েগট , ঢাকা-1215--
�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1316 1334 সীমা আ�ার
িপতা-�মা: মিনর �হােসন,4/5, িপ, ডি�উ, িড, �াফ �কায়াটার,
পুরাতন এিলফ�া� �রাড, ই�াটন গােড�ন--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1317 1335 �মা: �মাবারক �হােসন
িপতা-�মা: আল আিমন,বাড়ী: জালাল উ��ন ব�াপারী বাড়ী, �াম:
�সানাপুর, ডাক :রায়পুর-3700--রায়পুর,
ল�ীপুর

1318 1336 �মাঃ জািহদুল ঈসলাম
িপতা-�মাঃ জালাল উ��ন �মা�া,বাঘােডাবা-�মলা�হ �পৗরসভা-
�মলা�হ,
জামালপুর

1319 1337 �মা: মিহ উ��ন িপতা-�মাহা�দ আলী,�াম+�পা: �তারাবগ�--কমলনগর,
ল�ীপুর

1320 1338 �মা: সাগর �হােসন
িপতা-�মা: মজনুর রহমান,বাংলােদশ তাতঁ �বাড�, িব�টএমিস ভবন,
7-9, কাওরান বাজার--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1321 1339 িহেমল চাকমা
িপতা-�বীণ চ� চাকমা,কাঠালতলী, �জলা মৎস� অিফস-
রা�ামা�ট �পৗরসভা-রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

1322 1340 �মা: আ�লু মােলক ভ� ঞা
িপতা-�মা: আ�লু গিণ ভ� ঞা,দি�ন কয়রা�ট, আউটগাতী ,
না�াইল ,-না�াইল-না�াইল,
ময়মনিসংহ

1323 1341 চ�ল কুমার গােয়ন
িপতা-মলয় কুমার গােয়ন,�াম: �গাপালপুর, ডাক: নিকপুর-9450--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1324 1342 �মা: িরপন িময়া
িপতা-মতৃ লাল িময়া,কাজীবাড়ী , বাড়ী -12/8, �রাড-01, কল�ানপুর-
-�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1325 1343 �মা: �মা�ািফজরু রহমান
িপতা-�মা: আ�সু সা�ার,মহ�তপুর, ধরইল, ৬220, �মাহনপুর,
রাজশাহী-ধুরইল-�মাহনপুর,
রাজশাহী

1326 1344 না�জব মুিবন
িপতা-�মাঃ �মারেসদুর রহমান,৩১/এ উ�র িপেরর বাগ
িমরপুর-২,১২১৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1327 1346 আবু সাঈদ িপতা-আবুল হািশম,�াম: িশমুিলয়া, ডাক: কুট�রাগাওঁ--তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

1328 1347 �মা: মাসুদ রানা
িপতা-�মা: আ�লু জিলল ম�ল ,জ-২৯/১এ, উ�র বা�া , ঢাকা --
বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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1329 1348 �মা: আ�লু হালীম
িপতা-মতৃ. �মাতােলব �হােসন,�াম: উ�র আশরতপুর, ডাক:
ক�ােডট কেলজ--রংপুর সদর,
রংপুর

1330 1349 �মাঃ �মেহিদ হাসান
িপতা-এ , ম�জদ খান ,শ�ামিল , �রাড ২ বািড় �ি�ল হাউজ--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1331 1350 আিনসুর রহমান
িপতা-আবুল কালাম,আড়ুয়াখািল-সাত�ীরা �পৗরসভা-সাত�ীরা
সদর,
সাত�ীরা

1332 1351 এম. এ হা�ান সরকার
িপতা-�মা: মিশউর রহমান,�াম: �দওেডাবা, ডাক: জ��ল
হাট-5720--সু�রগ�,
গাইবা�া

1333 1352 �মা: সাইফুল ইসলাম সরকার
িপতা-�মা: �রজাউল কিরম ,আমেশ, তােনার- ৬২৩০-তােনার
�পৗরসভা-তােনার,
রাজশাহী

1334 1353 হািসবুল ইসলাম
িপতা-নু�ল ইসলাম,বাসা: 20/িড, মহ�া: পলািশ সরকাির
�কায়াটার, আ�জমপুর, ডাক: িনউ মােক�ট-1205--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1335 1354 �মাঃ �মাহাইিমনুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ জাকািরয়া,বািড় নং- ২৬৩, রািনহা�ট, ৬৩০০-
নয়ালাভা�া-িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�

1336 1355 �মা: সা��র �হােসন
িপতা-��ল আিমন সরকার ,�া�ণ মাঝ�াম, লােলার , িসংড়া
-লােলার-িসংড়া,
নােটার

1337 1356 �শখ আল আিমন

িপতা-�শখ আফজাল হেসন,ঢাকা ব�ভাষী সাটিলিপ ��িনং
�স�ার, ৯৫/২ প��ম কাফ�ল, আগারগাওঁ তালতলা--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1338 1357 মািহনুর ইসলাম

িপতা-মতৃ ফজলুর রহমান �ামািনক,বাসাধ �পপুর ট�  পাবনা
�রাড, �াম: আওতাপাড়া, ডাক: বােঁশরবদা-6620-সাহাপুর-
ঈ�রদী,
পাবনা

1339 1358 �মা: আশরাফুল ইসলাম
িপতা-�মা: দুদু িময়া,�াম: শ�ামলাশী বােহরচর, ডাক: শ�ামলা পুর--
সাভার,
ঢাকা

1340 1359 �মা: শিফকুর রহমান
িপতা-�মা: �মা�ািফজরু রহমান ,আিমর আলী রােরং, মহানগর, -
-4311-সীতাকু� �পৗরসভা-সীতাকু�,
চ��াম

1341 1360 এ �ক এম রািকবুল কিরম
িপতা-�মাঃ ফজলুল কিরম,ইউসুফ িভলা, িচকনদ��, ফেতহাবাদ-
হাটহাজারী-হাটহাজারী,
চ��াম
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1342 1361 �মা: নািসর উ��ন
িপতা-�মা: িগয়াস উ��ন ,মহ�া: লােহড়ী পাড়া, 1 নং ওয়াড�, ডাক:
ফুলবাড়ীয়া--ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

1343 1362 �মাঃ ওবােয়দ উ�াহ
িপতা-�মাঃ জািকর �হােসন,উেমদপুর বাড়ী, বিশকপুর-চ�গ�-
ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

1344 1363 রাহাত আেরিফন িপতা-আিমনুল ইসলাম ,�দালাদীয়া--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1345 1364 এস.এম নািহদ কামাল
িপতা-আবু বকর সরদার,�াম: আ�টপাড়া, ডাক: আ�টপাড়া-8224--
উ�জরপুর,
বিরশাল

1346 1365 �মাঃ শহীদুল ইসলাম মামুন িপতা-মতৃ আ�লু হাই,২৪৮০ চংেনায়াগাও।-িচরাং-�ক�য়ুা,
�ন�েকাণা

1347 1366 ,�মা: শিরফুল ইসলাম
িপতা-আ�রু রউফ �মা�া ,৬৪/৪-২য় তলা , প��ম ভাষানেটক ,
ঢাকা ক�া�েম� , ঢাকা-1206--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1348 1367 �মা: িমজানুর রহমান
িপতা-�মা: আ�রু রশীদ,�াম: বা�ইহাট�, ডাক: ভটখালী-6596--
বাগমারা,
রাজশাহী

1349 1368 �মাঃ জািবদ ইকবাল
িপতা-�মাঃ ছালামত� ল�হ সানা,�যে�- �মাঃ ছালামত� ল�হ, �াম-
�ঝকরা-কলােরায়া �পৗরসভা-কলােরায়া,
সাত�ীরা

1350 1369 কাজী সাদীকুল আলম
িপতা-কাজী মাহাবুব মুশ�দ,566, পূব � বারা�ীপাড়া বটতলা--যেশার
সদর,
যেশার

1351 1370 �মাহা: আিরফ উ��ন
িপতা-�মাহা: আজম আলী,িব-1, ই-1, আগারগাওঁ সরকাির িনউ
কেলানী , ডাক: �মাহা�দপুর--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1352 1371 আইমীর িসরাজ
িপতা-আ�ছু �ছাবহান,পলাশতলী (বয়ারমারা)-ফুলবাড়ীয়া-
ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

1353 1372 �মাঃ হাসনাইন
িপতা-�মাঃ নুেরআলম,আলমিগর মা�ঝবািড়, চর�মািন ৮৩০০-
উ�র জয়নগর-�দৗলতখান,
�ভালা

1354 1373 �মা: রাজীব �হােসন ভূঞা
িপতা-�মা: ইমাম �হােসন ভূঞা,বাসা: 55, সবুজবাগ, �াম:
সবুজবাগ, ডাক: বাসােবা-1214--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1355 1374 অিনক সরকার
িপতা-জীবন চ� সরকার,৯৮০/৫ অরিবট গিল, পূব � �শওড়াপারা
ঢাকা , ১২১৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1356 1375 �মা: �তৗিহদুল ইসলাম িপতা-মাহবুবুল হক,কািলপুর, কালেমঘা--পাথরঘাটা,
বর�না
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1357 1376 �মাঃ বাহার উ��ন ভ�ঁ ইয়া
িপতা-মতৃ আ�লু লিতফ ভ�ঁ ইয়া,করিব কু�টর, ১১৭/১, মহাখািল।
ঢাকা।--�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1358 1377 �মাঃ মাহাবুব আলম িপতা-�মাঃ আ�রু রািশদ,�াম - �পচ�পুর-�রমুিশয়া-আটপাড়া,
�ন�েকাণা

1359 1378 �মা: আিতকুর রহমান
িপতা-�মা: আ�জজলু ইসলাম,�াম: উিলপুর, ডাক:
িতলকপুর-5942--নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

1360 1379 িশহাবুর রহমান
িপতা-আ�লু খােলক,�ম নং-২০৪, স�ার এ এফ রহমান হল।--
শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1361 1380 �মাঃ আলমগীর �হােসন িপতা-�মাঃ আ�সু সামাদ,আবদার-�তিলহাট�-�পুর,
গাজীপুর

1362 1381 অ�ন চ� সরকার
িপতা-রেব� চ� সরকার,�াম: রামপুর, ডাক: ফিকেরর বাজার--
বারহা�া,
�ন�েকাণা

1363 1382 রতন কুমার �দউরী
িপতা-কমল কাি� �দউরী,চলপুখড়ীয়া ,উেডায়কাঠ�-িপেরাজপুর
�পৗরসভা-িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

1364 1383 এস,এম আেনায়ার পারেভজ
িপতা-�মা: �সেক�ার আলী,222/4, �ঢালািদয়া ( সােরহা মােক�ট),
ডাক: ময়মনিসংহ--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1365 1384 সজল সরকার
িপতা-িনিখল চ� সরকার ,ম�েলর গাতী, িবজয়পুর, কলমাকা�া
-কলমাকা�া-কলমাকা�া,
�ন�েকাণা

1366 1385 �মাঃ িসরাজলু ইসলাম িপতা-�মাঃ বাদল �শখ,৫নং বািনয়ানগর, লি�বাজার--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1367 1386 �মা: মাসুম িব�াহ
িপতা-�মা: �খাদাব� গাইন,�াম: পু: সাত: রাজার বাগান,
-সাত�ীরা �পৗরসভা-সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

1368 1387 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: �সালায়মান িময়া,�াম: আিলশাকা�া, ডাক: িবন�াৈফর-
-টা�াইল সদর,
টা�াইল

1369 1388 উ�ল সরকার
িপতা-অমল কুমার সরকার,�াম: চাদঁখালী, ডাক: চা�াফুল --
কািলগ�,
সাত�ীরা

1370 1389 িনলুফা আ�ার িপতা-আ�লু ম�জদ খান ,�ঘামগাও , ফুলপুর -ফুলপুর-ফুলপুর,
ময়মনিসংহ

1371 1390 �মাঃ কাম��ামান
িপতা-মতৃ আঃ লিতফ পােটায়ারী,২নং শকুনী, বাগান বািড়, নত� ন
শহর-মাদারীপুর �পৗরসভা-মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর
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1372 1391 �মা: মঈনুল ইসলাম
িপতা-�মা: িছ��কুর রহমান ,৮৭/৬ , �টালারবাগ, সরকাির �াফ
কেলািন, িমরপুর -১ , ঢাকা-1216--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1373 1392 �মাঃ �সােহল রানা
িপতা-নুর আহেমদ,১২০ জাহা�ীর নগর িব�িবদ�ালয়। রিব�
হল।-সাভার-সাভার,
ঢাকা

1374 1393 �মা: হািববুল আমীন
িপতা-�মা: দীন আমীন,�াম: জগনাথবাড়ী ( বাগানবাড়ী)
�হােসনপুর উ�র, ডাক: িসরাজগ�-6700--িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

1375 1394 �মাহা�দ হাসান
িপতা-�মাহা�দ আ�রু রউফ,পূব � িবজয় িসংহ, ওয়াড�-14, জিলল
�বপারী বাড়ী--�ফনী সদর,
�ফনী

1376 1395 �শখ িমলজার �হােসন িপতা-�শখ আ��ুাহ,�াম- রমজান নগর-রমজাননগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1377 1396 ইমিতয়াজ আহেমদ
িপতা-�মাঃ ইিলয়াস,বািড়-৩১, �ক-এইচ,�রাড-০৭, দি�ন বন�।--
রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1378 1397 �মা: িরয়াজ
িপতা-�মা: �তাফােয়ল আহেমদ ,বাদশা িময়া হাজী , রামান�া,
রামা�� ,-3720-ল�ীপুর �পৗরসভা-ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

1379 1398 সািমমা আ�ার সুবন �া
িপতা-�সয়দ আবু সােলহ �সিলম,768, মধ� মিনপুর, ডাকঘর:
িমরপুর-1216--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1380 1399 জেুয়ল িময়া িপতা-আ�রু রািশদ,�াম: বায়ট�ট�, -রায়ট� �ট-ইটনা,
িকেশারগ�

1381 1400 বাপন চ� দাস
িপতা-�িহনী কা� দাস ,রহীিন দােসর বািড় , কােশমগ�-
চরফ�াশন �পৗরসভা-চরফ�াশন,
�ভালা

1382 1401 জেুয়ল চ� িব�াস
িপতা-�কশব চ� িব�াস,�াম- �মাহা�দপুর-ব�মাহমুদ-
পর�রাম,
�ফনী

1383 1402 �মাঃ �জাবাই�ল কােদর
িপতা-আহমদ জিমল,�হা��ং-৪৫৭, ওয়াড�-০৮, হাইল্ধর।-
আেনায়ারা-আেনায়ারা,
চ��াম

1384 1403 নাড�  �গাপার সাহা
িপতা-�দীপ কুমার সাহার ,ভবানীপুর, ভবানীপুর, সাধুগ�-7210,
-হিরণাকুন্ড�  �পৗরসভা-হিরণাকুন্ড� ,
�ঝনাইদহ

1385 1404 �মা: আিশকুর রহমান
িপতা-�মা: আবুল কালাম,বাসা :ত� িহন কমে��, �াম : �ভরবপুর
উ�র-�ভরব �পৗরসভা-�ভরব,
িকেশারগ�

1386 1405 �মাঃ তানভীর আহ�দ
িপতা-�মাঃ আবু ছােলক,�ভইয়ারেকানা, �সকা�র নগর-তাড়াইল-
সাচাইল-তাড়াইল,
িকেশারগ�
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1387 1406 �মাঃ আিব আ��ুাহ
িপতা-�মাঃ মুছা কািলমু�াহ,ফরা�জ বািড়, ৩নং ওয়াড� িছপিল।-
আলীনগর-�ভালা সদর,
�ভালা

1388 1407 আবদুস সা�ার

িপতা-মতৃ কাজী আিনচ�ল হক ,কাজী বাড়ী, পুব � চরপাতা,
চরপাতা,, কা�জর হাট -8300, �দৗলত খান , -�দৗলতখান �পৗরসভা-
�দৗলতখান,
�ভালা

1389 1408 �মাহা�াদ ইমরান িমনা
িপতা-�মাহা�াদ তিববর রহমান িমনা,গহাইল বািড় -�বায়ালমারী-
�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

1390 1409 �মাঃ িদদা�ল ইসলাম
িপতা-মতৃ �মাঃ �গালাম আি�য়া,উ�াপাড়া িব�ান কেলজ।
�মাছাঃ িদল আফেরাজ।-উ�াপাড়া সদর-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

1391 1410 �মা: ইসমাইল �চৗধুরী
িপতা-মতৃ নুের জামান �চৗধুরী ,�জিপ-গ -133, 3৩য় তলা, হাজারী
বাড়ী, মহাখালী , ঢাকা-1212--বনানী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1392 1411 সান�জদা পারিভন
িপতা-�মাঃ সা�াদু�ামান,১৭ নং বািড়, �রাড নং ০৭, �ক িড ,
বন� আবািসক এলাকা--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1393 1412 এ এম আশরাফুল আলম
িপতা-মতৃ আ�লু আ�জজ আক�,�াম- �ধাপাভা�া, ডাক-
রহমতপুর--গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

1394 1413 �মাসা: আফেরাজা খাত� ন
িপতা-�মা: আফজাল �হােসন ,গংগারামপুর, �মাবারক পুর,--6341-
�মাবারকপুর-িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�

1395 1414 মাহফুজরু রহমান
িপতা-�গালাম �মা�ফা,�জারােগট িস অ�া� িব কেলানী,
�সানাড�া--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

1396 1415 �মাসাঃ কাম�ন নাহার
িপতা-�মাঃ কােয়ম উ��ন,ইমাদপুর, নত� ন পাড়া, মিতহার,
শ�ামপুর-কাটাখালী �পৗরসভা-পবা,
রাজশাহী

1397 1416 �মা: আজাদুর রহমান
িপতা-�মা: ম�জবুর রহমান িশকদার,315/এ পুব � নাখাল পাড়া,
�তজগাওঁ , ঢাকা-1215--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1398 1417 �মৗিমতা ভ�াচায �
িপতা-মানেব� নাথ ভ�াচায �,কা��িভটা, �পাঃ থানা ও উপেজলা
নােটার ৬৪০০--নােটার সদর,
নােটার

1399 1418 ইসরাত না�জয়া
িপতা-�মাঃ �গালাম সারওয়ার,বািলয়া পুকুর (ভ�েমাড়), �পা�-
প�া আবািসক, থানা- �বায়ািলয়া--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

1400 1419 �মাঃ আিতকুর রহমান
িপতা-জামাল �হােসন,১৬৮, সিলমু�াহ মুসিলম হল, ঢাকা
িব�িবদ�ালয়--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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1401 1420 �মাহা�াদ আল- আিমন
িপতা-�শখ জালাল উ��ন ,�মাঃ আল-আিমন,104/4, �স�াল
�রাড--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1402 1421 ফারজানা আজমী
িপতা-খ�কার আিম�ল ইসলাম,২৩৭ মধ� বাসােবা ঢাকা-১২১৪--
িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1403 1422 �মা: আল- আিমন

িপতা-�মা: �মাতােলব গাজী ,201নং �ম, ৩য় তলা, 4নং ভবন, ,
দুেযাগ � ব�ব�াপনাও �ান ম�নালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা --
প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1404 1423 �মাঃ পারেভজ িময়া িপতা-হা�ন-অর-রিশদ,৪৮, প��ম মািলবাগ--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1405 1424 �মাঃ মাহমুদুল হাসান ভ�ঁ ইয়া
িপতা-�মাঃ আবুল কালাম ভ�ঁ ইয়া,আল আিমন িফিলং ��শন
সংল�, শ�ূগ� বাজার--,
ময়মনিসংহ

1406 1425 অিনক রায়
িপতা-িদিলপ কুমার রায়,সূয � কু�টর , ৭২১ কািল বািড় �রাড --
বিরশাল সদর,
বিরশাল

1407 1426 আইিরন আ�ার

িপতা-আবদুল লিতফ িম�জ ,�মা: �জয়াউল হক, রায়ানস আই�ট
িল: �লকিভউ �াজা, ৩য় তলা, �বগম �রােকয়া সরণী �রাড,
-১২১৬, প��ম কাফ�ল, িমরপুর। --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1408 1427 আিম�ন �নসা
িপতা-আিমনুল ইসলাম ,বনানী/৯০১ ভাটাপাড়া, বাকীর �মাড়,
�জিপও-৬০০০--,
রাজশাহী

1409 1428 �মাঃ আিম�ল ইসলাম

িপতা-�সাবাহান খান,�যে�- সেবদ আলী, পিরসংখ�ান ও তথ�
ব�ব�াপনা িবভাগ, পিরসংখ�ান ভবন, আগারগাওঁ।--�শেরবাংলা
নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1410 1429 �মা: সাইফুল আলম
িপতা-মতৃ �মা: নু�ল আলম,�াম: �রহািনয়া, ডাক: সূয �মুখী--
হািতয়া,
�নায়াখালী

1411 1430 �মা: হািববু�াহ
িপতা-�মা: মিহউ�ীন,বাসা: 692, বড় মগকাজার, ডাক:
শাি�নগর--হািতর�ঝল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1412 1431 আিনসুর রহমান িপতা-আবদুল বারী,�াম: মেহশপুর, ডাক: মেহশপুর--ব�ড়া,
কুিম�া

1413 1432 �মা; জােহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: আ: জিলল সরকার,�াম: �গাপালচরন, ডাক:
সু�রগ�--সু�রগ�,
গাইবা�া

1414 1433 আপন চ� পাল
িপতা-হিরপদ চ� পাল,বাসা: র�ন পােলর বাড়ী, �াম:
�গালকপুর, ডাক: �গালকপুর-8350--তজমু��ন,
�ভালা
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1415 1434 �মা: ফা�ক আহমদ
িপতা-�মা: রজব আলী,�াম: �রমত নগর, ডাক: শাি�গ� বাজার-
-সুনামগ� সদর,
সুনামগ�

1416 1435 �কাশ হালদার
িপতা-হরিবলাশ হালদার,�াম: আ�িত বাটরা, �পা: বাহাদুরপুর--
আৈগলঝাড়া,
বিরশাল

1417 1436 �মা: ইউসুফ
িপতা-ই�াহীম �হােসন,ইসলাম প��ত বাড়ী, 8 নং ওয়াড�--
ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

1418 1437 �মা: শরাফাত উ�াহ
িপতা-�মা: আবদুল হািলম,�াম: দিড়কা�� রিহমপুর, ডাক:
মরাদনগর--মুরাদনগর,
কুিম�া

1419 1438 আবু সােলহ
িপতা-মতৃ আ�সু সাঈদ,�াম: ব�ু�টয়া, ডাক: মািনগ�--
মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

1420 1439 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-আলী কদর,�াম: আশঁতলা পাড়া,ডাক: �দৗলতগ�--
জীবননগর,
চ�য়াডা�া

1421 1440 জােয়দ ভঁূইয়া
িপতা-আকরামু�ামান ভঁূইয়া,বাসা: 677/06, �াম: �কাদািলয়া,
ডাক: �কাদািলয়া-9380--�মা�াহাট,
বােগরহাট

1422 1441 িসরাজলু ইসলাম

িপতা-আলীম উ��ন ,�াম : প��ম চাদঁ পুর, ডাকঘর:
নয়াহাট,-3824 , থানা: �সানাইমুির , �জলা: �নায়াখালী -�সানাইমুড়ী
�পৗরসভা-�সানাইমুড়ী,
�নায়াখালী

1423 1442 �মা: মিমন ভঁূইয়া িপতা-�মা: কা�জম উ��ন ভঁূইয়া,�াম+�পা: বাদলা--ইটনা,
িকেশারগ�

1424 1443 নাজমুল ইসলাম
িপতা-�রজাউল কিরম,�াম: বড়েকায়ালী �রাড, ডাক: হাওড়া--
উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

1425 1444 �মা: �মেহদী হাসান দীপু

িপতা-এম, এম িমজানুর রাহমান ,বািড়র নাম : মজ�না লজ,
�হা��ং : 080300�স�র: 06, �াম : �েয়ােখালা �পা�: নওয়াপাড়া,
-7460, থানা: অভয়নগর, �জলা: যেশার-নওয়াপাড়া �পৗরসভা-
অভয়নগর,
যেশার

1426 1445 �মা: �রজাউল কিরম
িপতা-�মা: ইসাহাক আলী,�াম: চর বড় ধুল, ডাক: বড় ধুল
হাট-6730-ঝাঐল-কামারখ�,
িসরাজগ�

1427 1446 �মা: হযরত আলী
িপতা-�মা: কালু �ামািনক,�াম: না��না মধু, ডাক: �বদ� জাম
�তল--কামারখ�,
িসরাজগ�
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1428 1447 �মা: সুমন খানঁ
িপতা-�মা: ��ল আিমন ,�াম: দিড়কা�� , ডাকঘর, : �গৗরীপুর,
উপেজলা: িততাস --িততাস,
কুিম�া

1429 1448 �মা: শরীফ �হােসন
িপতা-�মা: মিনর �হােসন,�াম: ল�ীপুর( মধ�পাড়া), ডাক:
ভেবরচর--গজািরয়া,
মু��গ�

1430 1449 তামা�া আলম
িপতা-�মা: শামছ� ল আলম,বাসা: 87/2, মহ�া: অধ�� খেগ�নাথ
চ�বত�, ওয়াড�-13, ডাক: নারায়নগ�-1400 --নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

1431 1450 �মা: আ�লু কু�ুস
িপতা-�মা: আমীর �হােসন,�াম: ন��রেজাত, ডাক: মুকসুদপুর--
�শরপুর সদর,
�শরপুর

1432 1451 �মা: িমজানুর রহমান
িপতা-�মা: শিফউ�াহ ,�াম : লাকসাম, বাড়ী নং: কাশঁফূল , ওয়াড�-
04, �পা�- 3570 থানা: লাকসাম-লাকসাম �পৗরসভা-লাকসাম,
কুিম�া

1433 1452 �মা: িব�ব �হােসন
িপতা-�মা: আনা�ল হক,�াম: বিল�ারা, ডাক: বিল�ারা-5120--
রাণীশংৈকল,
ঠাকুরগাওঁ

1434 1453 �মা: এনামুল হক
িপতা-�মা: আমজাদ �হােসন,�াম: রতনপুর, ডাক: নগরব�--
নােগ�রী,
কুিড়�াম

1435 1454 �মাসা: সালমা �বগম
িপতা-মতৃ �মা: খিললুর রহমান মা�ঝ,�াম: �য়াবািরয়া, ডাক:
�য়াবািড়য়া--িহজলা,
বিরশাল

1436 1455 �বারহান উ��ন

িপতা-ওবায়দুল হক ,�যে�: �মা: রিফকুল ইসলাম হক ভ� ইয়া,
িসিনরয়র সিচব মেহাদয়, দ�র, দুেযাগ � ব�ব�াপনা, ও �াণ
ম�ালয়, বাংলােদশ সিচবালয়--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1437 1456 শাওন হাওলাদার
িপতা-�মাতােলব হাওলাদার,�াম: কমলাপুর, ডাক: খা�াপুর--
�গৗরনদী,
বিরশাল

1438 1457 �মা: নূের আলম
িপতা-�মা: ছামছল হক,চরপাতা, ডাক: কাজীরহাট, 4 নং ওয়াড�--
�দৗলতখান,
�ভালা

1439 1458 �মা: �দেলায়ার �হােসন
িপতা-�মা: নাজমুল হক ,�াম : খামার�াম. ডাকঘর-3543-বা�রা
(পূব �)-মুরাদনগর,
কুিম�া

1440 1459 িমজানুর রহমান িপতা-আ: ম�ান,�াম: �টওরী, ডাক : নাগমুদ বাজার--রামগ�,
ল�ীপুর

1441 1460 �সয়দ নাজমুল আলম
িপতা-�মা: �মা�ার মীর,�াম: প��ম বাউরগাতী, ডাক: কটক�ল-
-�গৗরনদী,
বিরশাল
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1442 1461 �মা: পারেভজ আলম
িপতা-আলমগীর �হােসন ,�াম +�পা�- মহাল�ী পাড়া(বড়বাড়ী )
উপেজলা: �া�ণ পাড়া --�া�ণপাড়া,
কুিম�া

1443 1462 মুহা�দ িসহাব আহেমদ
িপতা-মুহা�দ নজ�ল ইসলাম,�াম: �ত�াশী, ডাক: ধানুয়া-3600--
ফিরদগ�,
চাদঁপুর

1444 1463 �মা: কাম�ল হাসান

িপতা-�মা: আ�রু রিশদ ,�াম : ড�াপাড়া, (হািবেলর বাড়ী) �পা+
উপেজলা: �া�ণ পাড়া, �জলা: কুিম�া -�া�নপাড়া সদর-
�া�ণপাড়া,
কুিম�া

1445 1464 নূর ইসলাম �মাড়ল িপতা-আ�রু রিশদ �মাড়ল,�াম+�পা: �মশাঘূনী--�পসা,
খুলনা

1446 1465 �মা: �সিলম িময়া
িপতা-মতৃ. আ�লু হািকম,�ম নং-4/খ, হাজী মুহা�দ মুহসীন হল,
ঢাকা িব�িবদ�ালয়--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1447 1466 �মা: আ��ুাহ আল ফািহম
িপতা-�মা: আবুল হােশম ,�াম : ক�নাপুর , ডাকগর:ইলাশপুর,
থানা: আদশ � সদর--কুিম�া সদর,
কুিম�া

1448 1467 �মা: কাম�ল হাসান

িপতা-মতৃ �মা: নূর ইসলাম,�যে�: �মা: শিফকুল ইসলাম, আরিব
�ভাষক, আনুজরু হাট আিলম মা�াসা, ডাক: আনজরু হাট--
চরফ�াশন,
�ভালা

1449 1468 এফ, এম শিফউল আলম
িপতা-�মা: হািনফ ফিকর,বাড়ী: 48,�রাড: 8/2, �ক: ই, দ: বন�--
িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1450 1469 �মা: আ��ুাহ- আল- মামুন
িপতা-�মা: �বলােয়ত �হােসন,সুলতান �প�ার বাড়ী, �াম: বড়
হািলয়া, ডাক: কু�ঠর হাট-3900--�সানাগাজী,
�ফনী

1451 1470 �মাঃ রােশদ �হােসন খান
িপতা-�মাঃ আওলাদ �হােসন খান ,৩৫১ নং িমরহা�জরবাগ ঢাকা
১২০৪--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1452 1471 ই�ািহম
িপতা-এম আলাউ��ন,হক গােড�ন , িরং �রাড, শ�ামলী, ঢাকা, --
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1453 1472 মুহা�দ �মাকতািদর িব�াহ

িপতা-মুহা�দ আলাউ�ীন তালুকদার,বাসা: 181/এ,
শাি�বাগ,�শাি� িনলুফা গােড�ন, ��াট-িড/2, ডাক: শাি�নগর--
িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1454 1473 অতনু চ�বত�
িপতা-অিচ�� চ�বত� ,98/7 দি�ণ বাসােবা , সবুজবাগ, --
সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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1455 1474 �মাঃ হািসবুল শামস
িপতা-�মাঃ শাহান শাহ ্ ,বাসা নং -৩৫, �রাড-০৬, �ক-এইচ,
ঢাকা-১২১৬ --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1456 1475 মা�জ�য়া আ�ার অপু
িপতা-�মা: জািহদুল ইসলাম,496/1 আরামবাগ, 6 নং ওয়াড�-
গলািচপা �পৗরসভা-গলািচপা,
পট�য়াখালী

1457 1476 মু�ািদর �হাসাইন
িপতা-�মাঃ িমজানুর রহমান,উচ� �টয়া, নওখ�া, ২ নং ওয়াড�-
মািনকগ� �পৗরসভা-মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

1458 1477 �জরীন ফাহমী লুনা িপতা-দিলল উ��ন,567/1, শামীম �রনী, �শওড়াপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1459 1478 �মাঃ �রজওয়ান আহেমদ
�সাহাগ

িপতা-�মাঃ মাসুম িময়া ,২০/২ মধ� মাদারেটক িনচতলা, বাসােবা
ঢাকা-১২১৪--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1460 1479 �মা: মুজাে�দ আলেফ পািন
িপতা-সালাহ উ��ন আহেমদ,�াম: কেলজপাড়া, ডাক: �বাদা--
�বাদা,
প�গড়

1461 1480 �মা: রািকবুল ইসলাম
িপতা-�মাহা�াদ আবুতােলব আকন,�াম: �হােসন পুর , ট� ংগী
বািড়য়া, ডাক: পািখমারা-পট�য়াখালী �পৗরসভা-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1462 1481 �মা: িদদা�ল আলম
িপতা-�মা: খায়�ল আলম,�াম: জামতলী, ডাক: দীিঘনালা-4420--
িদঘীনালা,
খাগড়াছিড়

1463 1482 আ�লু হা�ান
িপতা-�সকা�ার আলী ,�াম-ক��িদয়া-মেনাহরিদয়া-কু��য়া
সদর,
কু��য়া

1464 1483 �মা: �সােহল িময়া
িপতা-�মা: আবদুল কু�ুস ,চাদ উদ�ান , �মাহা�দ পুর,
ঢাকা-1207--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1465 1484 আরিমন আ�ার
িপতা-মতৃ �মা: ছােয়দুল হক,193, দ: চািড়পুর, মিহপাল--�ফনী
সদর,
�ফনী

1466 1485 �মাছাঃ �রেহনা পারভীন
িপতা-�মাঃ আ�লু কিরম,বাসা#৪৬, �রাড#২৭, �পনগর
আনািসক এলাকা--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1467 1486 মািনয়ার �হােসন িপতা-�সকা�ার আলী ,ক�পরিদয়া-মেনাহরিদয়া-কু��য়া সদর,
কু��য়া

1468 1487 নূেপন বাৈড় িপতা-অমতৃ বাৈড়,�াম :মু�িরয়া, ডাক: রামশীল‘--�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

1469 1488 �মাহা�াদ �মা�ািফজরু
রহমান

িপতা-�মা: আ�জজরু রহমান,প��ম �ব�নবাির -�ব�নবাড়ী-
ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ
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1470 1489 িনপা রানী রায়
িপতা-মেনার�ন রায়,�াম: উ�ল �কাঠা, ডাক: �ভামরাদহ--
পীরগ�,
ঠাকুরগাওঁ

1471 1490 �মা: রিবউল আউয়াল
িপতা-�মা: রায়হান উ��ন ,�ার �াকিনক�াল �স�ার, 64 িড, আই,
�ট, �রাড, তয় তলা, পুব � হাজী পাড়া, রামপুরা , ঢাকা --রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1472 1491 শািকল আহেমদ
িপতা-�মাঃ �মায়াে�ম �হােসন,�যে�- মাছ� মা আল মাহবুবা,
উ�র বালুবাড়ী (�মধ�াপাড়া)-�শখপুরা-িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

1473 1492 �মাঃ �তৗিহদুর রহমান
িপতা-�মাঃ রিফকুর রহমান,�াম-�নায়াকা��, �পাঃ �শেখরগাও-
মেনাহরদী �পৗরসভা-মেনাহরদী,
নরিসংদী

1474 1493 এস,এম সাইদু�ামান
িপতা-�সয়দ আ�লু ওয়ােজদ,�াম :�নাগরী খ�কার পাড়া, ডাক:
�না�রী-4392-কালীপুর-বাশঁখালী,
চ��াম

1475 1494 �মাঃ আবদুল জিলল
িপতা-�মাঃ আবদুল মােলক,বাসা নং - ১৫১/২, নবােবরবাগ--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1476 1495 �মাঃ এরশাদু�ামান
িপতা-�মাঃ ইয়াকুব আলী,মিতহারা প��ম পাড়া-পু�টমারা-
নবাবগ�,
িদনাজপুর

1477 1496 লায়লা আরজ ু�শখ
িপতা-�মখ �মা: ওিলউল ইসলাম,বাড়ী: 73, ওয়াড�-05, দরগা �রাড--
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

1478 1497 �মা: সাইদুর রহমান
িপতা-�মা: হা�ন খিলফা,6/এ পুব � রামপুরা, �পা� অিফস
গিল,ঢাকা--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1479 1498 সুমন কুমার �ঘাষ
িপতা-সুভাষ কুমার �ঘাষ ,ঢাকা িব�িবদ�ালয়, জগ�াথ হল--
শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1480 1499 �মা: ইয়ািছন
িপতা-�মা: মিমন আলী �বপারী,বাসা: রওশন মাত�র বাড়ী, �াম:
িস�রুদী--�নগর,
মু��গ�

1481 1500 �মা: শািহনুর রহমান
িপতা-�মা: মুকবুল �হােসন,রা�ালীপাড়া , ঝারবািড় ।--িদনাজপুর
সদর,
িদনাজপুর

1482 1501 �মাঃ রােসল ইসলাম িপতা-�মাঃ ম�জবর রহমান,�দাগাছী, কা�ন-িবরল-িবরল,
িদনাজপুর

1483 1502 �মা: আবু হািনফ
িপতা-আবদুর রহমান িময়া ,�াম : �বরইল পিলতা, �পা�: �বরইল
পিলতা, থানা: মা�রা সদার-�বরইল পিলতা-মা�রা সদর,
মা�রা
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1484 1503 শাহীন পারেভজ
িপতা-ফয়জলু �দা,প: এস এম পাড়া, আলীর জাহাল,--ক�বাজার
সদর,
ক�বাজার

1485 1504 �মাঃ মাসুদ রানা িপতা-�মাঃ আ�লু গফুর,��পুর, মুজািহদপুর--িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

1486 1505 �মাঃ হাছান
িপতা-মকবুল আহ�দ,৮৯/এ, মািল �ন-২(এফ-৫), বড়বাঘ--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1487 1506 �সািনয়া সুলতানা
িপতা-মতৃ �মা শািরফ উ��ন খান ,�াট-৩০৪, এন এন টাওয়ার
,কােদরাবাদ হাউ�জং, কাটাসুের, ১২০৭--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1488 1507 �মা: রিকবু�বী পােভল
িপতা-�মা: আ�লু মােলক,থানাপাড়া, কেলজ �হাে�ল �রাড--
গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

1489 1508 এ, এস, এম, �তৗিহদ
িপতা-সামছ� ��ন আহা�দ,৪০/িস, �রাড ৬, িপিসকালচার হাউ�জং
�সাসাই�ট।--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1490 1509 �মা: মাহমুদ হাসান

িপতা-�মা: শিহদুল ইসলাম ,িদ সান সাটঁিলিপ এ� ক��উটার
�িশ�ণ �ক� , বাড়ী নং - ১২, �রাড - ১, �সনপাড়া,পঠতা,
িমরপুর-১০--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1491 1510 আিমনুল ইসলাম
িপতা-নািসর উ��ন,�ামঃ ছািতয়ানী, �পা�ঃ জািমরা হাঠ--
ফুলতলা,
খুলনা

1492 1511 রওনক জাহান
িপতা-এ িব এম রওশানুল হক,�হা��ং-৫/খ, ৭ মস�জদ �রাড,
কাটা�র-১২০৭--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1493 1512 �মাহা�দ শহীদুল ইসলাম
িপতা-�মা: রমজান আলী,12/14, িস, -�ক-এফ, আ�জজ মহ�া--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1494 1513 �মাহা�াদ আসাদ ইশিতয়াক
জামান

িপতা-�মাহা�াদ বিদ জামান, কেলজ পাড়া-�বাদা-�বাদা,
প�গড়

1495 1514 �মাঃ আবু জাফর শািকল
িপতা-�মাঃ শাহজাহান আলী,বাংলােদশ �টিলিভশন, চ��াম
�ক�--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1496 1515 �মা: �নছার উ��ন
িপতা-�মা: আতাহার গাজী ,�াম: বদরপুর, ডাকঘর,
�মৗকরন,উপেজলা: পট�য়াখালী সদর--পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1497 1516 তাসিলমা আ�ার
িপতা-�মা: শিহদু�াহ, �ার �টকিনক�াল �টিনং �স�ার 64, িভ,
আই, িপ �রাড ( 3য় তলা), পূব � হাজারী পাড়া--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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1498 1517 �মাঃ হািববুর রহমান
িপতা-�মাঃ সাইফুল আলম,ক-২২ কালাচাদপুর , ঢািল বািড়,
ঢাকা-১২১২--�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1499 1518 আিতকুর রহমান খান
িপতা-আলম খান,�যে�: আ�লু মা�ান িময়া, শহীদ আেনায়ার
গাল �স কেলজ,--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1500 1519 �মাঃ নাজমুল হাসান িপতা-�মাঃ সানু িময়া ,১১৩/এ, �ভাতীবাগ--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1501 1520 আিলমুল রাজী
িপতা-�মাজাে�ল হক,৩২২/মাওলানা ভাসানী হল, জাহা�ীরনগর
িব�িবদ�ালয়-সাভার-সাভার,
ঢাকা

1502 1521 িদদার হেসন িপতা-এবাদুল হক ,মমতাজ �করানী বািড়--�ফনী সদর,
�ফনী

1503 1522 �মাঃ আবু রায়হান
িপতা-�মাঃ �মাফা�ল �হােসন,�পাঃেসতাবগ�-৫২১৬,
�াঃিমি�েগালা, িমল �রাড, হাউস-২৩--িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

1504 1523 আ�রু রহমান জিন
িপতা-�মা: মু�জবুর রহমান,205-207-212 মািলবাগ, ��াট-িব, ডাক:
শাি�নগর--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1505 1524 তিরকুল ইসলাম
িপতা-আবু সােদক খান ,১ ই�াটন গােড�ন �রাড, মগবাজার, ঢাকা-
1000--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1506 1525 �মাহা�দ তানভী�ল হক
িশহাব

িপতা-�মাহা�দ আলী,বািড়# ৪৮১, ��াট# ৪/িব, মািলবাগ �রইল
�গট, বাগানবাড়ী--,

1507 1526 �মাঃ িশহাবুর রহমান
িপতা-�মাঃ আজহা�ল ইসলাম,বাসা# ৪৪, লাইন# ১৯, �সকশন -
১২, �ক - িড--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1508 1527 ভজন চ� ভম �ন িপতা-নব�ীপ চ� বম �ন,মাখনাপাড়া--তাড়াইল,
িকেশারগ�

1509 1528 �মা: নািহদুল ইসলাম িপতা-�মা: মাইন উ��ন,193/1, �ভলানগর--নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

1510 1529 �মাঃ মিহউ��ন
িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন,�াঃ চরেফজ�ু�ন, ডাকঃহা�জর হাট-
মনপুরা-মনপুরা,
�ভালা

1511 1530 ত�য় সাহা
িপতা-সুকুমার সাহা ,�াম : পা�াসী , হাট পা�াসী, রায়গ�,
িসরাজগ�-পা�াসী-রায়গ�,
িসরাজগ�

1512 1531 �মা: সা�াদুল হক
িপতা-এ.�ক. এম শাহাজাহান,�াম: কাপাইকাপ, ডাক:
নািসরেকাট--হাজীগ�,
চাদঁপুর

1513 1532 ফা�ক িময়া িপতা-অিহদ িময়া,ইসলামপুর, ম�ল কাঠা--সুনামগ� সদর,
সুনামগ�
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1514 1533 �মাঃ রািকবুল ইসলাম
িপতা-মতৃ �মাঃ ছােরায়ার খান,বাসাঃ ৮-৯, (৫ম তলা), �রাড-৯,
�টনেসট কেলাণী, িমরপুর-১৩--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1515 1534 শাহ �মায়াে�ম �হােসন
িপতা-�মাঃ আওলাদ �হােসন,বালুয়াকা��, রামচ�পুর-৩৫৪১-
�হামনা �পৗরসভা-�হামনা,
কুিম�া

1516 1535 �মা: আল-আিমন

িপতা-�মা: আবুল �হােসন,�যে�: পিরসনন চ� দাস, িসিনয়র
�শাসিনক কম �কত�া, হাজী মুহা�দ মুহসীন হল, ঢাকা
িব�িবদ�ালয়--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1517 1536 �মা: রােসল
িপতা-�মা: ফা�ক �হােসন,�াম: মাহমুদকাঠ�, ডাক:
মাহমুদকাঠ�-8520--�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

1518 1537 �মাঃ �সাহরাব �হােসন
িপতা-�মাঃ হািসম উ��ন ,�াঃআউটারগািত, �পাঃ আউটারগািত--
না�াইল,
ময়মনিসংহ

1519 1538 �মাঃ শিফকুল ইসলাম িপতা-আ�রু রিহম,বাউিশয়া, কাহািলর হাট--িহজলা,
বিরশাল

1520 1539 �মা: �মা�ািফজরু রহমান
িপতা-�মা: ফজলুর রহমান,�াম: �কায়া চাদঁপুর, ডাক:
িন���পুর--কচ�য়া,
চাদঁপুর

1521 1540 �মা: �সাহাগ �হােসন
িপতা-�মা: বাচ্চ�  িময়া ,�াম + ডাকঘর, : �গাপালনগর, উপেজলা:
�া�ন পাড়া, -�া�নপাড়া সদর-�া�ণপাড়া,
কুিম�া

1522 1541 �মাহা�াদ আ�জজরু রহমান
িপতা-�মাহা�াদ আিমন উ��ন,৫৭০/১ উ�র শাহ ্ জাহান পুর
ঢাকা ১২১৭ ।-মু��গ� �পৗরসভা-মু��গ� সদর,
মু��গ�

1523 1542 মনসুর আহেমদ
িপতা-�মাঃ আফাজ উ��ন,�ামঃ �পুর, �পা�ঃ চিড়য়াড় িবল
বাজার--�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

1524 1543 �মা: ই�ািহম
িপতা-জনাব �দেলাযার �হাসাইন,�াম: ফেতবাপুর, ডাক:
আটেমার--কচ�য়া,
চাদঁপুর

1525 1544 �মাঃ জািহদুল ইসলাম
িপতা-আবুল �হােসন,�াঃ প��ম কাউিদয়া, �পাঃ
রফারিদয়া-৩৫১৭-দাউদকা��-দাউদকা��,
কুিম�া

1526 1545 �মা: লুৎফর রহমান
িপতা-�মা: �গালাপ আলী,�াম: �গাড়ল, উপেজলা: কািলগ�
-�গাড়ল-কালীগ�,
লালমিনরহাট

1527 1546 �মাঃ শিহদুল ইসলাম

িপতা-আবদুস স�ার হাওলাদার,বাংলােদশ কৃিষ উ�য়ন
কেপ �ােরশন (িবএিডিস), �সচভবন, ৩য় তলা, ক� নং ৩০২, ২২
মািনক িময়া এিভিনউ--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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1528 1547 আবু সাঈদ ইমন িপতা-��ল আলম,স�দশাল-বারহা�া-বারহা�া,
�ন�েকাণা

1529 1548 �মা: �সিলম �রজা

িপতা-�মা: হােতম আলী �মা�া,�মা: �সিলম �রজা, �া�� ও পিরবার
কল�ান মনএনালয়, �া�� �সবা িবভাগ, �য় ও সং�হ শাখা িব���ং
03, �ম-221( 4থং তলা)--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1530 1549 �মাঃ �মাহন আলী সরকার িপতা-�মাঃ শাহাব উ��ন,�ামঃ মুংলী-চারঘাট-চারঘাট,
রাজশাহী

1531 1550 �মা: �রজাউল কিবর
িপতা-�মা: আইয়ুব আলী ফিকর,বাসা: 32, মু��েযা�া পি�,
বলাশপুর--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1532 1551 আজাহা�ল ইসলাম িপতা-ম�জদ তালুকদার,পিরপ�র, খােসরহাট--কালিকিন,
মাদারীপুর

1533 1552 সাখাওয়াত �হােসন
িপতা-�সালায়মান শরীফ ,�াম: আউিলয়াপুর, ডাকঘর, : আউিলয়া
ময়দান -আউিলয়াপুর-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1534 1553 �মাহা�াদ আল- আমীন
িপতা-ডঃ �মাহা�াদ মহসীন আলী ,হাজী �মাহা�াদ মুহসীন হল ,
ঢাকা িব�িবদ�ালয় --শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1535 1554 �মাঃ �মায়ুন �রজা
িপতা-�মাঃ আ�লু কু�ুস,�াঃবড় �চৗিবলা্  ডাকঃ �চৗিবলা বাজার-
উ�াপাড়া �পৗরসভা-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

1536 1555 �মা: ওয়ােজদ আলী
িপতা-�মা: আ�লু গিন িময়া,িখিদরপুর ( নাওড়ািভটা) , বরােবা
বাজার--�সানারগা,ঁ
নারায়ণগ�

1537 1556 �মাঃ কাম��ামান ত� ষার
িপতা-আ�লু মােলক,রিফক ভবন, �ম - ৬০৬, অমর একুেশ
হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়।--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1538 1557 �মা: কাইয়ুম �হােসন
িপতা-আ�রু রিহম ,�াম + �পা�: জাহাপুর, উপেজল- মুরাদপুর-
জাহাপুর-মুরাদনগর,
কুিম�া

1539 1558 িলটন বম �ন িপতা-অনাথ চ� বম �ন,মাখনাপাড়া--তাড়াইল,
িকেশারগ�

1540 1560 �মাফা�ল �হােসন িপতা-লাল িময়া ঁ,ধলামূলগাও-ধলামুলগাওঁ-পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

1541 1561 মহা�াদ সুমন �জামা�ার
িপতা-মহা�াদ রওশন আলী �জামা�ার ,কুিড়পাইকা , পট�য়াখালী
।--পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1542 1562 ন�ীশ ম�ল িপতা-তপন ম�ল,14/03, ট�টপাড়া তালতলা হাসপাতাল �রাড--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন
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1543 1563 �মা: আ�রু রিশদ রানা
িপতা-�মা: শাহজাহান হাওলাদার ,�াম: �দওপাড়া, ডাকঘর:
বাটােজার, উপেজলা: �গৗরনদী -বাটােজার-�গৗরনদী,
বিরশাল

1544 1564 �মাঃ তাজলু ইসলাম িপতা-নু�ল ইসলাম ,�াঃ চরকলিম-চরএলাহী-�কা�ানীগ�,
�নায়াখালী

1545 1565 উ�ম কুমার শম �া
িপতা-�পন কুমার শম �া,মােলাপাড়া-চ�য়াডা�া �পৗরসভা-চ�য়াডা�া
সদর,
চ�য়াডা�া

1546 1566 মাহমুদা আ�ার িপতা-�মাহা�দ আলী,�াম :জামুদ, ডাক: �দওট� েকান--পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

1547 1567 �মা: মাজহা�ল ইসলাম
িপতা-�মা: আবু মুছা,এস এম হল,118, ঢাকা িব�িবদ�ালয়--
শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1548 1568 �বদা�ল ইসলাম
িপতা-�মা�াক আহেমদ ,�াম : �মা�কােকর বাড়ী, পা��মপাড়া,
ভা�য়াখালী, -4702, ক�বাজার-ভা�য়াখালী-ক�বাজার সদর,
ক�বাজার

1549 1569 �মাঃ সুজন আলী
িপতা-�মাঃ �সারহাব আলী �শখ ,�াঃেচৗদুয়ার,ডাঃনা��না
কামািলয়া, --কামারখ�,
িসরাজগ�

1550 1570 �মাঃ আ�লু মুনঈম
িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান িময়া ,বাসা নং- ৮৫৯/১ (৪থ � তলা),
একুেশ সরিণ, ই�ািহমপুর বাজার--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1551 1571 কাম�ল হাসান
িপতা-�মাহা�াদ আ�লু মিতন ,মাওলানা বাড়ী , পাপুিলয়া বাজার
।--কুিম�া সদর,
কুিম�া

1552 1572 তানভীর আহেমদ মািনক
িপতা-�মা : সােদক আলী,�কাট�রা কা�া, কা�া পাড়া, িসংেহ�র--
ফুলপুর,
ময়মনিসংহ

1553 1573 �নৗিশন তাসিনম
িপতা-�মাঃ িরয়াজ উ��ন ভ�ঁ ঞা,বািড়# ৬৭৮, �রাড- �হােসনপুর,
�াম- নজয়ুা-িকেশারগ� �পৗরসভা-িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

1554 1574 সু�ত কুমার পাল
িপতা-শ�� চ� পাল,এন �ক এম হাই �ুল এ� �হামস ছাএাবাস,
�জলখানা �রাড--নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

1555 1575 হািফজ আল ওয়ািসফ
িপতা-�মাঃ মনসুর রহমান ,�াঃ রসুল্পুর, �পাঃ রসুল্পুর--
কামারখ�,
িসরাজগ�

1556 1576 অিনব �াণ দাস
িপতা-স� নাথ দাস ,�াম : +ডাকঘর: জলাবািড়, -8523, থানা:
�নছারাবাদ -জলাবাড়ী-�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

1557 1577 �মাঃ �হলাল উ��ন
িপতা-�মাঃ অেজদ আলী খান ,�াম ও �পাঃ না��না কামািলয়া,
িবয়ারা ৬৭৩০--কামারখ�,
িসরাজগ�
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1558 1578 �মাঃ �েবল িপতা-আবদুল কু�ুস,৮২/২িস/২ পাবনা গিল, সবুজবাগ, বাসােবা--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1559 1579 সুশা� কুমার �বরাগী
িপতা-সুিচত কুমার �বরাগী,িনজলা�ঠমারা , পাথরঘাট ।-পাথরঘাটা-
পাথরঘাটা,
বর�না

1560 1580 শিম �লী জাহান মু�া
িপতা-�মা: আলী আজগর ,�াম- িফডার �রাড, ৭ নং ওয়াড�,
গলািচপা �পৗরসভা, -গলািচপা �পৗরসভা-গলািচপা,
পট�য়াখালী

1561 1581 �মাছাঃ ফারহানা খাত� ন
িপতা-�মাঃ আনা�ল ইসলাম ,�াঃ ও �পাঃ পলাশীপাড়া-গাংনী
�পৗরসভা-গাংনী,
�মেহরপুর

1562 1582 জািহদ হাসান িপতা-�মা�ািফজরু রহমান,�কৗলীগাতী, পু�ড়া--তাড়াইল,
িকেশারগ�

1563 1583 খ�কার আহেমদ শাহ
�রজিব

িপতা-আ�লু মিতন খ�কার ,২২১/১ কুনাপারা , আল- আিমন
�রাড--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1564 1584 �মাঃ নায়ুম িময়া

িপতা-আঃ হািলম িময়া,c/o - নািহদ িময়া, বািড় - ৩২/F, �সানালী
�� (Flat-2B), �রাড-১৫, এেভিনউ-৫ (বালুরঘাট), িমরপুর - ১১--
প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1565 1585 �মাঃ হযরত আলী
িপতা-�শর আলী ,�াঃ �মেহরনগর , �পাঃ আবুরী মা�রা-িমরপুর
�পৗরসভা-িমরপুর,
কু��য়া

1566 1586 �মাছা: শািহদা আখতার
িপতা-�মা: শিফকুর রহমান ,�াম:হিরচরণ শম �া, �পা�:
�টপামধুপর-5440, -�টপামধুপুর-কাউিনয়া,
রংপুর

1567 1587 �মাঃ আল আিমন িপতা-�মাঃ চান িময়া,জািলয়া, নান�--িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

1568 1588 �মা: মাকফুর িব�াস
িপতা-�মা: আ�লু মা�ান িব�াস,কেলজেমাড়, �াম: যুগী পুকুিরয়া,
ডাক: পাটেকলঘাটা--তালা,
সাত�ীরা

1569 1589 �মা: হািববুর রহমান
িপতা-�মা: আ�লু জিলল ,বাসা: সানা বাড়ী, �াম: বািময়া, ডাক:
বািময়া-9291--কয়রা,
খুলনা

1570 1590 �মাঃ সােহদ আহসান �চৗধুরী
িপতা-�মাঃ রিফকুল আহসান,৩৯০/১, দি�ণ মিনপুর
(�মা�াপাড়া)--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1571 1591 �মাঃ আ�লু হািকম
িপতা-�মাঃ �গালাম �মা�ফা ,�াঃ কদমগািছ , �পাঃ জাবািরপুর-
বদলগাছী-বদলগাছী,
নওগা ঁ

1572 1592 �মাঃ নয়ন িময়া
িপতা-�মাঃ �হলাল উ��ন,কািশনগর, আউতারগাতী-না�াইল-
না�াইল,
ময়মনিসংহ
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1573 1593 �মা: আিমনুল ইসলাম
িপতা-আ: বােরক হাং ,�াম: হিরেদবপুর, ডাকঘর- চরচ�াইল
-8640, গলািচপা।--গলািচপা,
পট�য়াখালী

1574 1594 মাইমুনা জািবন সায়মা খান
িপতা-�মাহা�াদ মিতওর রহমান,িব- ৫ , বাসা ৫৭ # ১১ �স�র --
উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1575 1595 �মাঃ সাইদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ রমজান আলী �সখ ,�াঃ রঘুনাথপুর ৬৭০০-
িশয়ালেকাল-িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

1576 1596 িরবা ইয়াসিমন িপতা-�মা: মিহউ��ন,চ�নকু�টয়া--�করাণীগ�,
ঢাকা

1577 1597 আিকজ িময়া িপতা-জমেসদ আলী,ধলপুর, দশধার-বারহা�া-বারহা�া,
�ন�েকাণা

1578 1598 �মাঃ �মেহদী হাসান
িপতা-শাহ আলম খিলফা,�ামঃ �গাহালকাঠ�, �পা�ঃ িতিমরকাঠ�-
-নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

1579 1599 মিন��ামান িপতা-হািববুরর রহমান,চরখালিস , মািনকগ� । --�দৗলতপুর,
মািনকগ�

1580 1600 রিবউল আলম সািন
িপতা-কবীর আহেমদ,4/1 মদৃু নীড়, �মাহা�দ আলী �রাড, আকুয়া
�জবুলী �কায়াটির--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1581 1601 �মা : বােয়�জদ খান পাঠান
িপতা-�মা: রতন খান পাঠান,�াম: �টংগাপাড়া, ডাক: �মাহনগ�--
�মাহনগ�,
�ন�েকাণা

1582 1602 না�জম উ��ন
িপতা-আ�লু মা�ান ,�াঃ গাইট� িল, ডাঃ মুরাদনগর-মুরাদনগর
সদর-মুরাদনগর,
কুিম�া

1583 1603 �বাল রায়
িপতা-যুগল চ� রায়,186/8, �জল �রাড, �ঢালািদয়া--ময়মনিসংহ
সদর,
ময়মনিসংহ

1584 1604 �মা: �সােহল রানা
িপতা-�মা :আিম�ল ইসলাম,ক�-119, উ�র ছাএাবাস, ঢাকা
কেলজ--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1585 1605 �মাঃ আবু জাফর
িপতা-�মাঃ আবুল কালাম,�ামঃ �কামা�া (হাজীবািড়), �পা�ঃ
বামইল-পাচঁথুবী-কুিম�া সদর,
কুিম�া

1586 1606 �মাঃ রািশদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�সু সা�ার �শখ ,�াঃ িবয়ারা, ডাঃ না��না
কামািলয়া--কামারখ�,
িসরাজগ�

1587 1607 �মাহা�াদ আলাউ��ন
িপতা-�মাহা�াদ আ�লু হাই ,নয়ানগর , নগর �কা�া । -সাভার-
সাভার,
ঢাকা
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1588 1608 তানভীর রহমান িপতা-সাইফুর রহমান,সেলমানপুর, মু�ীপাড়া--�কাটচাদঁপুর,
�ঝনাইদহ

1589 1609 �মা: কাম�ল হাসান আবীর িপতা-�মা: আ: আ�জজ ভূঞা,193/1, �ভলানগর--নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

1590 1610 িফেরাজ আহেমদ িপতা-�মাঃ আ�লু আ�জজ,বাবুলীদহ, উবুিনয়া--উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

1591 1611 �মা: �রজাউল ইসলাম
িপতা-�মা: রােহজ উ��ন,�াম: কাকেজার, ডাক :বািনয়াজরুী--
িঘওর,
মািনকগ�

1592 1612 �মা: আ�লু আলীম
িপতা-মতৃ �মা: আ�সু �কুর,�াম: িবলহির বাড়ী হরদমা, ডাক:
সাবগাড়ী বাজার--��দাসপুর,
নােটার

1593 1613 �মাঃ �তৗিফকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ �তাফাে�ল �হােসন ,জাহা�ীর নগর িব�িবদ�ালয়।
�ম-৪৪১ �শখ মু�জব হল-সাভার-সাভার,
ঢাকা

1594 1614 �মাহা�াদ মিহউ��ন
িপতা-�মাহা�াদ আ�াস আলী ,মা�াইল, �জন�জরা । --
�করাণীগ�,
ঢাকা

1595 1615 �মাঃ সজীব �হােসন

িপতা-�মাঃ হািনফ হাওলাদার,C/O - �মাঃ কাইয়ুম হাওলাদার,
দতূাবাস অিডট অিধদ�র, অিডট কমে��-১২(তলা),
�স�নবািগচা--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1596 1616 �মা: মাহাবুবুল হাসান
িপতা-�মা: ওসমান গিন �জায়া��ার,বাসা: 4, �রাড-4, �ক-িস,
�সকশন-2--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1597 1617 বাবন আচায �� িপতা-বাদল আচায ��,১৫/৬/িব, ত�াবাগ, �সাবহানবাগ--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1598 1618 �মা: সুলতান আহেমদ
িপতা-�মা: ইসমাঈল �হােসন,বাসা: 3/1, �াম: কািশগাড়ী, ডাক:
হাটশ�াসগ� -িসংড়া-�ঘাড়াঘাট,
িদনাজপুর

1599 1619 আেয়শা আখতার িপতা-�মাঃ নািসর উ��ন ,যুব উ�য়ন অিধদ�র, --,
বিরশাল

1600 1620 �মাহা�াদ ফখ�ল ইসলাম
িপতা-�মাহা�াদ �মাজাহা�ল ইসলাম ,সুরমা আবািসক ভবন ।--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1601 1621 �মাঃ আবু হািনফ
িপতা-�মাঃ কালু �ামািনক ,�াঃ না��না মধু, ডাঃ �বদ� জামৈতল-
জামৈতল-কামারখ�,
িসরাজগ�

1602 1622 �জ. এম.�মা�াজরু রহমান
িপতা-�মাঃ সুলতান গাজী,িকং�ক, ১/৮ প�বী �মইন �রাড,
িমরপুর ১১--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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1603 1623 �মা: রািকবুল ইসলাম িপতা-�মা :িহদােয়ত �মা�া,�াম+�পা: ইকরাইল--আলফাডা�া,
ফিরদপুর

1604 1624 আবদু�াহ আল মাহমুদ

িপতা-আবদুল আলী,বাসা- রহমত ম��ল , -126, �াম: দ: মহােদব
পুর আিকল �চৗধুির সড়ক, �চৗধুরী পাড়া,(��মপাড়া,) ডাকঘর:
িসতাকু�- 4310-সীতাকু� �পৗরসভা-সীতাকু�,
চ��াম

1605 1625 �মাঃ �সালায়মান �হােসন িপতা-�মাঃ �মাকাে�স আলী,ডাউিক-�বলগািছ-আলমডা�া,
চ�য়াডা�া

1606 1626 আিরফুল ইসলাম িপতা-মতৃ আ: �র�াক,�াম+�পা: বীর আহা�দপুর--�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

1607 1627 �তাজাে�ল হক িপতা-�গালাম র�াণী,�াম: পা�িরয়া, ডাক: বাঘু�টয়া--�দৗলতপুর,
মািনকগ�

1608 1628 এস এম মাহাবুব আলম িপতা-এস এম জাহা�ীর �হাসাইন,পা�িবয়া -বাঘু�টয়া-�দৗলতপুর,
মািনকগ�

1609 1629 আিতকুর রহমান
িপতা-আঃ মিতন ,�াঃ প��ম �বলতইল ডাঃ ঘাগড়াল�র-
�ঝনাইগাতী-�ঝনাইগাতী,
�শরপুর

1610 1630 শাহীন �হােসন
িপতা-�শখ নু���ন,�ামঃ মধু িশকদার ডা�ী-চর ভ�াসন-
চরভ�াসন,
ফিরদপুর

1611 1631 �মা: আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: মাহফুজার রহমান,�যে�: �মা :মাহফুজার রহমান,
�াম: বেগর বাড়ী, ডাক: বাগদুয়ার-5470--পীরগ�,
রংপুর

1612 1632 িনেকালাস চাকমা

িপতা-িব� ুকুমার চাকমা ,�াম : উ�র কািল�ীপুর, িবজন সরনী ,
��াক অিফস, রাঙামা�ট সদর, রাঙামা�ট- 4500-রা�ামা�ট
�পৗরসভা-রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

1613 1633 �মাঃ িশপন রানা
িপতা-�মাঃ ইসমাইল �হােসন ,�াম: ক�া কৃ�পুর, ডাক:
�পাড়াবাড়ী-িসরাজগ� �পৗরসভা-িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

1614 1634 অিমত দাস
িপতা-নারায়ন চ� দাস,4/এ, বািড়-18, ( ব�ড়া ফাউে�শন) ,
�রাড-2, �াধীনতা �রণী, �তত� লতলােরাড--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1615 1635 শাহ মানজা�ল হাসান িপতা-শাহ আ�লু বািছর,২৮৭ পূব � হাজী পাড়া, িখলগাওঁ--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1616 1636 িস��কুর রহমান
িপতা-�মা: নু��ামান,দি�ন জয় পারা ।-�দাহার �পৗরসভা-
�দাহার,
ঢাকা

1617 1637 ফািতমা আফেরাজ সুিচ
িপতা-আ: রা�াক গাজী,�াম: ঝাটরা, আংগািরয়া, -4602, দুমকী,
পট�য়াখালী -আংগািরয়া-দুমিক,
পট�য়াখালী
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1618 1638 �মাঃ আঃ মিতন
িপতা-�মাঃ আবু তােলব ম�ল,�াঃ �জপুর ডাঃআম্রুল কসবা --
আ�াই,
নওগা ঁ

1619 1639 অিমত পাল
িপতা-অিনল চ� পাল,বাসা: 45/1/ক/2, �াম: ঢালকানগর �লন,
ডাক: ফিরদাবাদ--শ�ামপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1620 1640 �মাঃ হািসবুর রহমান
িপতা-�মাঃ রিফকুল ইসলাম,নত� ন বাজার, সদর �রাড--পট�য়াখালী
সদর,
পট�য়াখালী

1621 1641 �মাঃ শাহ আলম
িপতা-�মাঃ �রহান উ��ন,�াম: মলতলা, ডাক: ত� লাত� িল �বলঘর-
�বলঘর (দি�ন)-সদর দি�ণ,
কুিম�া

1622 1642 খান �মা: শিরফুল ইসলাম
িপতা-খান �মা: সুলতান,বাসা: 585, �াম: 12-ধ, ডাক:
িমরপুর-1216--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1623 1643 �মা: জািকউল হাসান
িপতা-�মা: রিফকুল ইসলাম ,২০৮/এ জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয় -
-সাভার,
ঢাকা

1624 1644 �মা: খাই��ামান
িপতা-�মা : আ�জজলু হক ,�াম: আমগািছ, ডাকঘর: আমগািছ -
6240-দুগ �াপুর �পৗরসভা-দুগ �াপুর,
রাজশাহী

1625 1645 �মাঃ মাসুদ রানা
িপতা-�মাঃ শাহাজালাল ,�াঃ শাহাবািড়য়া ডাঃ খুলু�ািড়য়া-
�শলকুপা �পৗরসভা-�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

1626 1646 সজীব কুন্ড�
িপতা-িনমাই চ� কুন্ড� ,�াম: চ�ড়ামনকা�ট, ডাক: চ�ড়ামনকা�ট--
যেশার সদর,
যেশার

1627 1647 সজীব কুমার িম�
িপতা-সুবাস চ� িম�,অসীম কুমার দাস, �জলা সমবায় অিফস,
ফায়ার সািভ�স �রাড--পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1628 1648 ি�য়াংকা �গা�ামী
িপতা-সুনীল কুমার �গা�ামী,ভা�া টাউন, সেরায়ার িময়ার িব��ং-
ভা�া �পৗরসভা-ভা�া,
ফিরদপুর

1629 1649 �মা: সুমন খান
িপতা-�মা: শাহজাহান খান,বাসা: উ�র ধলা, ডাক: �সকা�ার
নগর-2316-ধলা-তাড়াইল,
িকেশারগ�

1630 1650 রায়হান কিবর িরপন
িপতা-আেয়ন উ��ন,�ামঃ ভাদর�, ডাক: রামকুড়া-�ম�পুর-
িনয়ামতপুর,
নওগা ঁ

1631 1651 �মা: ইয়ািছন �ভ

িপতা-�মা: �মাসােয়ত উ�াহ ,��াটনং- ই ৬, ৫তলা, চ�না ভবন,
ওয়াড�,--27, ডাকঘর: �মাহা�দপুর, -1207, �শেরবাংলা নগর--
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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1632 1652 �েসন�জৎ সরকার
িপতা-কমেল� ুসরকার,বাসা: কাজী ফাম �স �পাল�� ল�াব, �াম:
রংপুর �রাড , ওয়াড�-17, ডাক: ব�ড়া সদর--ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

1633 1653 সাইদুর রহমান

িপতা-�মা: আলী আকবর ,�যে� - �মা: আলী আকবর, বািড়-
প�াদা বািড়, �াম : �শালক ডাকঘর.: �শালক- 8233-�শালক-
উ�জরপুর,
বিরশাল

1634 1654 শারিমন সুলতানা
িপতা-�মা: ওসমান গিন �জায়া��ার,বাসা-4, �রাড-4, �ক-িস--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1635 1655 �মা: ফজলুল হক
িপতা-�মা: ইি�স আলী ,বাসা- দি�ণ পাড়া, �াম: মািনকখালী,
রমজান নগর, ডাকঘর: �ভটখালী-9450--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1636 1656 �মা: রহমাত� �াহ

িপতা-�মা: �সাহরাব �হােসন ,নাসাকা ই�ারন�াশনাল, �ম নাং
৩৭, িনচ তলা, এয়ারেপাট� �রাড, পুপার মােক�ট �তজগাও, ঢাকা-
1225--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1637 1657 �মাঃ নাজমুল হাছান িপতা-�মাঃ হা�ান িময়া,রসুলপুর-আমড়াতলী-কুিম�া সদর,
কুিম�া

1638 1658 �মাঃ �জয়াউল ইসলাম
িপতা-�মাঃ জয়নাল আেবদীন,আহা�দ আলী হাজী বািড়,
চরপাতা, কা�জরহাট-�দৗলতখান �পৗরসভা-�দৗলতখান,
�ভালা

1639 1659 �মা: সাইদুল ইসলাম
িপতা-সুলতান িশকদার ,�াম +�পা�- �ছাট িবঘাই, -�ছাট িবঘাই-
পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1640 1660 ফা�ক আহেমদ িপতা-�মাঃ আিলমউ�ীন,�বরাগীর চর-মিরচা-�দৗলতপুর,
কু��য়া

1641 1661 ফয়সাল আহেমদ
িপতা-ফিরদ উ��ন আহেমদ,�ঘাড়াশাল-মুরাদনগর সদর-
মুরাদনগর,
কুিম�া

1642 1662 �মাঃ �মা�ািফজরু রহমান
িপতা-�মাঃ আ�লু ওহাব ,�াঃ সা��টয়া �পাঃ কাতলাগাড়ী-
�শলকুপা �পৗরসভা-�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

1643 1663 সা�াম �হােসন
িপতা-আেনায়ার �হােসন,ভাদর� ( চকভবািন) রামকুরা। -নওগা ঁ
�পৗরসভা-নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

1644 1664 �মাসা: শারিমন আ�ার
িপতা-�মা: শাহ আলম ,�াম: িদখলীয়া, ডাকঘর: রাধাগ� থানা:
�কাটালীপাড়া-রাধাগ�-�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

1645 1665 �মাঃ ইমরান �হােসন
িপতা-�মাহা�দ আলী ,�াঃ সা��টয়া �পাঃ কাতলাগাড়ী -সা��টয়া-
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ
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1646 1666 �মাঃ আিবদ �হােসন রািফ িপতা-�মাঃ আখতার �হােসন,১১, মাসকা�া, সদর--,
ময়মনিসংহ িস�ট কেপ �ােরশন

1647 1667 �মাঃ আলী আকবর িপতা-�মাহা�দ আলী,বািলজরুী-রাৈজ-ভালুকা,
ময়মনিসংহ

1648 1668 �মা: শামীম সরদার
িপতা-�মা: �জয়াউ��ন সরদার,�াম: সরদার পাড়া, �কাটচাদঁপুর, -
-7330-�কাটচাদঁপুর �পৗরসভা-�কাটচাদঁপুর,
�ঝনাইদহ

1649 1669 �মাঃ শাহাজলু ইসলাম
িপতা-�মাঃ কিলম উ��ন ,�াঃ ও �পাঃ �খা�আইলচারা-কু��য়া
�পৗরসভা-কু��য়া সদর,
কু��য়া

1650 1670 �মা: নজ�ল ইসলাম
িপতা-�মা: রজব আলী ,৬০১, কিব নজ�ল ইসলাম হল , --
শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1651 1671 �মাঃ শিরফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ িগয়াস উ��ন,ড�াফিডল িনঝ �র, বাসা# ১৬, �রাড# ১,
�ক এফ, �সকশন ০২--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1652 1672 �মাঃ আছাদু�ামান
িপতা-�মাঃ নূ�ল �াং,২৩৬, িনউ এিলফ�া� �রাড, �দাকান নং -
১২৮--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1653 1673 সু�ত কুমার
িপতা-সুবল মালাকার ,৫১০ শ�ামপুর �াঃ ও �পাঃ িশয়ালেকাল
৬৭০০-িশয়ালেকাল-িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

1654 1674 �মাছাঃ ওয়ািছয়া মমতাজ িপতা-�মাঃ ওছমান গিণ,কানাই, িদঘুলীয়া-ফিরদপুর-ফিরদপুর,
পাবনা

1655 1675 সুবাস চ� মাহােতা
িপতা-খেগ� নাগ মাহােতা,�াম+ ডাকঘর: মাধবপুর,---6310,
নােচাল-নােচাল �পৗরসভা-নােচাল,
চাপঁাইনবাবগ�

1656 1676 কামাল �হাসাইন
িপতা-কােশম হাওলাদার,বাসা: 121, জনতা হাউ�জং �গইট-03--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1657 1677 �মাঃ িশহাব উ��ন
িপতা-�মাঃ �সিলম �রজা ,�াঃ ও �পাঃ �চৗদুয়ার , না��না
কামািলয়া --কামারখ�,
িসরাজগ�

1658 1678 �মাহা�াদ কাইয়ুম �শখ
িপতা-�গালাম �মা�ফা �শখ,২৫/৩, �শর শাহ শরূী �রাড ।--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1659 1679 �মাহা�দ �মাতােলব �হােসন
িপতা-�মা: আলী হায়দার,�াম: ফুলুয়া, ডাক: িবজরা বাজার--
লাকসাম,
কুিম�া

1660 1680 �মাঃ আ�লু ম�জদ

িপতা-�মাঃ ঈসমাইল �হােসন,�মাঃ �সিলম �রজা, �া�� ও পিরবার
কল�াণ ম�ণালয়, �া�� �সবা িবভাগ, �য় ও সং�হ শাখা িব��ং
০৩, �ম নং-২২১ (৪থ � তলা), বাংলােদশ সিচবালয়--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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1661 1681 �ক, এম, জািহন ফয়সাল িপতা-�মাঃ ��ল কু�ুস খান,২৯৮/৬, দি�ণ মিনপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1662 1682 ফাহাদ িবন �মা�ফা
িপতা-মতৃ �গালাম �মা�ফা ,�াঃ ও �পাঃ �ভালার পালসা
-বদলগাছী-বদলগাছী,
নওগা ঁ

1663 1683 �সােহল রানা
িপতা-শাহজাহান,িন��� পুর (বড় বািড়), কুিম�া ক�া�নেম�--
কুিম�া সদর,
কুিম�া

1664 1684 �মা: জােন আলম
িপতা-�মা: আ�লু কু�ুছ �মা�া,208/এ, মীর �মাশাররফ �হােসন
হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

1665 1685 �মাহা�াদ আ�লু আ�জজ িপতা-�মাহা�াদ সুেবদ আলী ,�াম প��ম পাড়া ।--�হামনা,
কুিম�া

1666 1686 রঘু রায় লালা
িপতা-র�ন রায় লালা ,বাসা: মধুসুদন লালার বািড়, �াম: পুপিদয়া,
ডাকঘর: খরদীপ- 4363-�পুর-খর�ীপ-�বায়ালখালী,
চ��াম

1667 1687 স�ষ� চাকমা
িপতা-সাধন �মাহন চাকমা,সাধন �মাহন চাকমা, সা�ট�িফেকট
সহকারী, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়--রা�ুিনয়া,
চ��াম

1668 1688 �মাঃ সুলতান মাহমুদ
িপতা-�মাঃ মুকুল �হােসন ,�াঃ �ভালার পালসা, �পাঃ �কালাহাট
-�কালা-বদলগাছী,
নওগা ঁ

1669 1689 নুর আিমন �শখ
িপতা-আহাদ আলী �শখ,�াম: দ: কুশলী, ডাক: কুশলী ইসলািময়া--
ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�

1670 1690 �মা�ািফজ িপতা-িনজাম উ��ন,চরসুহরী-�গালখালী-গলািচপা,
পট�য়াখালী

1671 1691 আরাফাত আলীম
িপতা-আে�দু�ামান ,জয়নাবাদ , �মািহনী িমলস -কুমারখালী
�পৗরসভা-কুমারখালী,
কু��য়া

1672 1692 �মাহা�াদ জাকািরয়া
িপতা-�মাহা�াদ তাফা�ল হেসন ,�াম �ছয়ালকা�� , গজারা
বাজার । --মতলব উ�র,
চাদঁপুর

1673 1693 �মা: সাফােয়ত জিলল
িপতা-মতৃ �মা: জমেশদ আলী ,বাসা- জমেশেদর বািড়, �াম:
পা�য়া, ডাকঘর- �মাড়লহাট-5140--বািলয়াডা�ী,
ঠাকুরগাওঁ

1674 1694 �মা: নাজমুল ইসলাম িপতা-�মা: মাইন উ��ন,193/1, �ভলানগর --নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

1675 1695 অিনকুল হাসান
িপতা-আ�রু রব ,৫২/১ �নায়ার আিল মু�� বািড় , ০১নং ওয়াড�
-লালেমাহন �পৗরসভা-লালেমাহন,
�ভালা
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1676 1696 �মাঃ রািকবুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আিম�ল ইসলাম �গালদার,৪৯/৫ আর �ক িমশন
�রাড, �গাপীবাগ--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1677 1697 �মা: এমরান আলী িপতা-�মা: শিহদুল ইসলাম,�াম: গাইহানা, ডাক: কুসু�া--মা�া,
নওগা ঁ

1678 1698 এমদাদ �সাইন িপতা-আ�লু মােলক ,--�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

1679 1699 সািকল আহেমদ আিবর
িপতা-�মা: সালাহ উ��ন িময়া,799,( 1ম িব��ং 3য় তলা), দ:
শাহজাহানপুর--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1680 1700 �শনাই �হাসাইন িপতা-�মাঃ ইয়াকুব সরদার,িফিলপনগর-িফিলপনগর-�দৗলতপুর,
কু��য়া

1681 1701 মুহাইিমনুল ইসলাম
িপতা-�মা: নূর ইসলাম খান,বাসা: �রড ��েস� মাি��ান সুরমা
ভবন , ��াট-2 এল ( 2য় তলা), িচিড়য়াখানা �রাড--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1682 1702 �মাহা�াদ আবু সুিফয়ান
িপতা-�মাহা�াদ নুর �মাহা�াদ ,�াম সুবণ �খুিল , �তবািড়য়া । --
খানসামা,
িদনাজপুর

1683 1703 ভীম চ� দাস িপতা-কুিলন চ� দাস ,িনলয়-২ �চৗহা�া --িসেলট সদর,
িসেলট

1684 1704 �জয়াউল হক িপতা-আঃ কিরম,কলিকহারা, ভা�ট উ�র-�ম�রচর-বকশীগ�,
জামালপুর

1685 1705 �মা: শিহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: শাহাদৎ �হােসন,বাসা: �গাপালপুর �রাড, �াম: বাকাইল
, ওয়াড�-3, ডাক: আলফাডা�া--আলফাডা�া,
ফিরদপুর

1686 1706 এস এম সা�াম �হােসন
িপতা-�মাঃ আ�লু ম�জদ সরকার ,�াঃ বামনিঘয়ালা ডাঃ �চৗিবলা
-উ�াপাড়া সদর-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

1687 1707 �মা: িব�াল �হােসন
িপতা-�মা: আ�লু আউয়াল,�জ�ািত কমািশ �য়াল �স�ার, িব-93,
মািলবাগ �চাধুরীপাড়া--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1688 1708 �মাহা�াদ রাফসান জািন
িরসান

িপতা-িময়া আেনায়ার মরেশদ ,এউিনক জাহানারা গােড�ন --
কুিম�া সদর,
কুিম�া

1689 1709 উে� ফারহানা ভ�ঁ ঞা
িপতা-�মাঃ আলী আহে� দ ভ�ঁ ঞা,পূব � মাইজখার-মাইজখার-
চা��না,
কুিম�া

1690 1710 �মাঃ মাসুম হাসান িপতা-�মাঃ নুরেশদ আলী ,�াঃ িবশা, �পাঃ ভা�াজামাল--আ�াই,
নওগা ঁ

1691 1711 সন�জত ডাকুয়া
িপতা-র�ন ডাকুয়া,�াম: িপপড়ারডা�া, ডাক: খােসরহাট--
িচতলমারী,
বােগরহাট
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1692 1712 �মা: আবু ব�র িস��ক
িপতা-�মা: �তাফা�ল �হােসন ,�াম: বড় ল�ীপুর, ডাকঘর:
মতলব বাজার, ---3640, --মতলব উ�র,
চাদঁপুর

1693 1713 �তৗিহদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ বাবুল িময়া,২৫৩/৪/িব পূব � নাখালপাড়া--�তজগাওঁ িশ�
এলাকা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1694 1714 �েপশ চাকমা
িপতা-লালিবহারী চাকমা,�চাধুরী কুিল, কন �ার �দবাশীষ নগর--
রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

1695 1715 কাজী সুিফয়ান
িপতা-কাজী �মাবারক �হাসাইন,�তত� ইতলা-মুরাদনগর সদর-
মুরাদনগর,
কুিম�া

1696 1716 ইিরয়াছ আহমদ
িপতা-�মা: ফজলার রহমান,948/িড, আয়মন িভলা, ( 6� তলা) ,
পূব � �শওড়াপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1697 1717 �মাশারফ �হােসন
িপতা-মিফজলু ইসলাম ,48/4 �জিপ- ছ, �টিব �গইট, মহাখালী,
ঢাকা-1212--বনানী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1698 1718 �মাহা�াদ রিবউল ইসলাম
িপতা-�মাহা�াদ �মাসেলম উ��ন ,৯/৬/এ �াব মাঠ আদাবর ,
ঢাকা । --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1699 1719 �মাঃ রিফকুল ইসলাম সরকার
িপতা-�মাঃ আবুল হােসম সরকার,�হা��ং# ৭১/১, দাগ# ১৫৬২,
�রাড# ৬, পূব � ন�ীপাড়া--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1700 1720 �মাঃ তাজলু ইসলাম
িপতা-�মাঃ জািকর �হােসন,মাহমুদকাঠ�-আটঘর কুিড়য়ানা-
�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

1701 1721 আ�রু রিকব �জায়া��ার
িপতা-আ�সু সা�ার �জায়া��ার,৬৩/ই �াট -িস কাটাসুর , ১২০৭--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1702 1722 তান�জনা জাহান

িপতা- �মা: শাহজাহান আলী ,�যে�-িসিনয়র ওয়ােরনট অিফসার
�মা: শাহজাহান আলী, িবমান বািহনী সদর দ�র. �যাগােযাগ ও
ইেলক�িন�--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1703 1723 আ�লু জিলল িপতা-মতৃ আেনায়ার �হােসন,প��ম মা�ঝ গাছা--কুিম�া সদর,
কুিম�া

1704 1724 িরগান �শখ
িপতা-�সিলম আহেমদ,ইসলািময়া হাই �ুল �রাড, �সকশন-৬,
�রাড নং ৬, বাসা নং ১১৯/১২০, ৭ম তলা, �ক - ট--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1705 1725 �মাঃ মা�ফ �হাসাইন
িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান ,�াঃ পুগলই, ডাঃ কা�িশ�া-
জামালপুর �পৗরসভা-জামালপুর সদর,
জামালপুর
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1706 1726 �রেবকা সুলতানা িপতা-মহা�াদ আ�লু আ�জজ ,�াম পূব � সারা ড� িব । --পাট�াম,
লালমিনরহাট

1707 1727 কনক বড়ুয়া
িপতা-সুকাি� বড়ুয়া,বাসা: �বেদ�র বাড়ী, �াম : প��ম গিহরা,
ডাক: গিহরা-4343--রাউজান,
চ��াম

1708 1728 �মাঃ রিবউল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�জজরু রহমান,�ভালতা উ�র পাড়া, কা�জপাড়া-
কাহালু-কাহালু,
ব�ড়া

1709 1729 �মা: ইম�ল �হাসাইন

িপতা-�মা: শিফকুল ইসলাম ,�াম: চরভা�টয়া, ইউিনয়ন-7, ওয়াড�-
4 , �েণর বািড়, ---2051, মাদারগ�-মাদারগ� �পৗরসভা-
মাদারগ�,
জামালপুর

1710 1730 খায়�ল �মা�া
িপতা-হা�ন অর রশীদ �মা�া ,ইসদাইর রােবয়া �হােসন উ�
িবদ�ালয় --নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

1711 1731 �মা: আলমগীর িময়া
িপতা-�মা: আবু সাঈদ,বাসা: �ঢিকয়া, �াম: �ঢিকয়া, ওয়াড�-5,
ডাক: �হােসনপুর--�হােসনপুর,
িকেশারগ�

1712 1732 উে� হাসফা
িপতা-�মাহা�াদ আ�লু কালাম আজাদ ,মাল �াম পাড়া ,।
-ব�ড়া �পৗরসভা-ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

1713 1733 �মাঃ জািহদ �হােসন
িপতা-মতৃ কনু হাওলাদার,হাওলাদার বািড়, বড় �গৗরী চা�া-
বর�না-বর�না সদর,
বর�না

1714 1734 �মাঃ ই�ািহম িপতা-�মাঃ সামছ� ল হক,৬৯/িস, িনউ ই�াটন, বাংলােমাটর--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1715 1735 �মাহা�দ �তৗিফকুর রহমান
মু�ী

িপতা-�মা: আশরাফ আলী মু�ী,িব-82, �জ-13, এ �জ িব কেলানী (
হাসপাতাল �জান) , --মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1716 1736 হাসানু�ামান �কৗিশক
িপতা-এ �ক জামান ,১২১ আেলারেমলা ২৩০০-িকেশারগ�
�পৗরসভা-িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

1717 1737 �মা: আল-আমীন
িপতা-�মা: আিম�ল ইসলাম,1 নং ওয়াড� �ঘাষপাড়া �মেহরপুর--
�মেহরপুর সদর,
�মেহরপুর

1718 1738 �মাঃ সাইদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আঃ জ�ার ,�াঃ তারাপাশা ডাঃ �মেছরা-�হােসনপুর
�পৗরসভা-�হােসনপুর,
িকেশারগ�

1719 1739 রািশদুল ইসলাম
িপতা-�মা: সুলতান উ��ন ,বাসা- 300, আদাবর-2, ইউিনয়ন- 30 ,
�মাহা�দ পুর, --1207, --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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1720 1740 �মাঃ কাম�ল হাসান
িপতা-মতৃ সামছ� ল হক,��াট-১৩, আিবর ম��ল ( মিরয়ম
ি�িনেকর গিল), টািলপাড়া--কু��য়া সদর,
কু��য়া

1721 1741 �তাফােয়ল আহেমদ তপু িপতা-িফেরাজ িময়া,53/6, চংকরপুল--বংশাল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1722 1742 মাইনু�ীন িপতা-আবদুস সালাম,রােয়র তবক, �হউিলবুিনয়া--বর�না সদর,
বর�না

1723 1743 রিক রায় লালা
িপতা-র�য় রায় লালা,�াম : �পাপািদয়া, ডাক: খ�ন�ীপ-4363--
�বায়ালখালী,
চ��াম

1724 1744 �মাহা�াদ আিনস িস��কী
সবুজ

িপতা-হা�া�হা�াদ িসরাজলু ইসলাম ,�গাড়ান বাজার �রাড ।--
িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1725 1745 �মা: �তেয়বুর রহমান
িপতা-মিহউ��ন সরকার ,�াম: �গায়ালচাতর, ডাকঘর- হঠাৎগ�,
---9410, -কলােরায়া �পৗরসভা-কলােরায়া,
সাত�ীরা

1726 1746 �মা: নাজমুল �হাসাইন খান
িপতা-�মা: আ�লু মােলক খান,�াম: আমপাল, ডাক
:�নয়ামতকা��-3519--মুরাদনগর,
কুিম�া

1727 1747 �মাঃ িগয়াস উ��ন
িপতা-জালাল আহমদ,পাক� পাড়া-পট�য়াখালী �পৗরসভা-পট�য়াখালী
সদর,
পট�য়াখালী

1728 1748 �মায়রা আলম
িপতা-�সয়দ আলমগীর কিবর ,৪৪ নং ইসদাইর , ফত� �া।--
নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

1729 1749 আবু দাউদ �মাঃ ফয়সাল
িপতা-�মাঃ আলী আ�ম,হাজী আলী আজম সােহেবর বাড়ী, িব
চািপতলা-রামচ�পুর (উ�র)-মুরাদনগর,
কুিম�া

1730 1750 �মা: সাইমুন ইমরান
িপতা-�মা: মঞ্জ�ুল �দা ,বাসা- 171, �াম: সবজৃবাগ, ডাকঘর:
পাথরঘাটা-পাথরঘাটা-পাথরঘাটা,
বর�না

1731 1751 কাজী তানভীর আি�দী িপতা-কাজী জাহা�ীর �হােসন,192/4, শাি�বাগ, মািলবাগ--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1732 1752 �মাঃ �রজাউল কিরম

িপতা-�মাঃ ম�জবুর রহমান,�যে� -ইিলয়াস মাহমুদ, িদ সান
ক��উটার ��িনং, বাসা নং ১২, �রাড নং ০১, (মুসিলম
�রস্ট� �েরে�র ৪থ � তলা)--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1733 1753 �মাঃ মহিসন উ��ন
িপতা-�মাঃ িস��কুর রহমান ,�াঃ ও �পাঃ িততকাটা ৮৬০০--
পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1734 1754 �মাঃ মাহমুদুর রহমান
িপতা-�মাঃ আবদুল ম�জদ,মিহলা কেলজ �রাড, ২নং ওয়াড�-
আমতলী �পৗরসভা-আমতলী,
বর�না
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1735 1755 �মা: আশরাফুল ইসলাম
িপতা-�মা: শাহ আলম ,�াম+ডাকঘর- �সাহাগদল, উপেজলা:
�নছারাবাদ -�সাহাগদল-�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

1736 1756 �ভম দাস িপতা-��ন� দাস,কা�িদর পাড়া আদশ � সদর ।--কুিম�া সদর,
কুিম�া

1737 1757 �মাঃ আিরফুর রহমান খান
িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক খান,৭ নং ওয়াড�-�বতাগী �পৗরসভা-
�বতাগী,
বর�না

1738 1758 িশ��র আহেমদ ভূইয়া
িপতা-�মাঃ তবারক �হােসন ভূইয়া ,�াঃ ডাউ�টয়া �পাঃ কালামপুর
-১৩৫১-ধামরাই �পৗরসভা-ধামরাই,
ঢাকা

1739 1759 �মাঃ সাইফুর রহমান
িপতা-�মাঃ আিনসুর রহমান,৪৫৭, অরকা ম�ল গােড�ন,
�মা�াপাড়া, মধ�বা�া--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1740 1760 �মা: আবদুর রহমান
িপতা-�মা: ইকবাল �হােসন ,�াম- উ�র চাদঁখালী, (�বপারী বািড়) ,
ডাকঘর: রামান�ী, -ল�ীপুর �পৗরসভা-ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

1741 1761 �জিরন
িপতা-জয়নাল,কেলজ পাড়া, ৯ নং ওয়াড�-গলািচপা �পৗরসভা-
গলািচপা,
পট�য়াখালী

1742 1762 সীেতশ রনজন বম �ন িপতা-�েজ� কুমার বম �ন ,�াম নাথ পাড়া ,।--িসেলট সদর,
িসেলট

1743 1763 িরয়াজলু ইসলাম
িপতা-হাসান আলী িব�াস ,�াঃ গাংধাইর �পাঃ িবষই সাতঁরাইল --
পাংশা,
রাজবাড়ী

1744 1764 আবু তােহর
িপতা-আবুল হােশম,বাসা: 134, �াইমাির ি�ুল সড়ক, না�জরপুর (
অংশ) ওয়াড�-08, -বাউফল �পৗরসভা-বাউফল,
পট�য়াখালী

1745 1765 �মাঃ িমঠ�  িময়া ঁ
িপতা-�মাঃ আকতার �হােসন ,�াঃ মাসুদপুর, ডাঃ �শরনগর
-�বলকুিচ সদর-�বলকুিচ,
িসরাজগ�

1746 1766 �মা: হাসনাইন
িপতা-ফরমুজল হক ,বাসা- সিফজউ��ন খ�কার বািড়, �াম :
দি�ণ িদঘলদী, ----8300-দি�ণ িদঘলদী-�ভালা সদর,
�ভালা

1747 1767 মুহা�দ আলী আসগর
িপতা-শিফকুল ইসলাম,১৩/িস ম�া টাওয়ার, িসপাহী বাগ, ওয়াড�
নং ৩ (সােবক ২৬)--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1748 1768 অিন��তা �দব অনন�া িপতা-নিসদাময় �দব ,৩৩৬/ িব বাগবািড় ।--িসেলট সদর,
িসেলট

1749 1769 িবউ�ট খাত� ন িপতা-�মাঃ আ�লু বােসদ ,�াঃ একডালা--িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�
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1750 1770 �মাঃ কিলম �হােসন
িপতা-�মাঃ এ সালাম,দি�ণ সােকাকা�ঠ, সাহা�জরা-সিরকল-
�গৗরনদী,
বিরশাল

1751 1771 খািদজা আ�ার
িপতা-�মাঃ �মাবারক �হােসন,দি�ণ লাকুরতলা-বর�না
�পৗরসভা-বর�না সদর,
বর�না

1752 1772 �মাহা�াদ রায়হান কিবর
িপতা-�মাহা�াদ আ�লু হািলম,�াম �গাপাল পুর । -িপেরাজপুর-
�মেহরপুর সদর,
�মেহরপুর

1753 1773 ফর�খ আহেমদ িস��ক িপতা-�মাঃ আবুবকর িস��ক ,�াঃ ও �পাঃ বাগবাড়ী --�মলা�হ,
জামালপুর

1754 1774 আ��ুাহ আল মামুন
িপতা-নূর �মাহা�দ,িব-৫/৫, রাঢ়ীবাড়ী (আি�না), �সাবহানবাগ-
সাভার �পৗরসভা-সাভার,
ঢাকা

1755 1775 সা��র �হােসন িপতা-সুিবদ �হােসন,০৩/১৪ �পনগর আবািসক এলাকা--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1756 1776 �মাহা�াদ �েবল িময়া িপতা-মহা�াদ িলয়াকত আলী,সিখর পুর ।--টা�াইল সদর,
টা�াইল

1757 1777 তানভীর ইসলাম
িপতা-�মাঃ তিরকুল ইসলাম,বাসা নং - ৬৪২, মিহষবাথান
উ�রপাড়া--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

1758 1778 পলাশ চ� �দ
িপতা-িনরব চ� �দ ,�াঃ কিরম �রাড ৪নং ওয়াড�-লালেমাহন
�পৗরসভা-লালেমাহন,
�ভালা

1759 1779 �মাঃ িলটন িময়ান
িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক,�যে�- �মাঃ আ�রু রা�াক,
�মাবারকপুর--�শরপুর সদর,
�শরপুর

1760 1780 �ট এম মাসুদ রানা
িপতা-মহা�াদ নেফল তালুকদার ,�াম দি�ন কানাই পুর । --
মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

1761 1781 শিহদুল ইসলাম িপতা-�মা�ার আলী,কচ�পা�া--তালতিল,
বর�না

1762 1782 �মাহা�াদ রােসল আল মামুন িপতা-্মহা�াদ িলয়াকত আলী,�াম সািথ পুর ।--টা�াইল সদর,
টা�াইল

1763 1783 ফারহানা খানম
িপতা-�মাঃ আিমনুল ইসলাম,বাসা# ৯৫৫/১, মিনপুর, িমরপুর-২--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1764 1784 �মা: সাগর রানা িরপন
িপতা-মতৃ িসরাজলু ইসলাম ,�াম: চাচঁৈকড় কাচারীপাাড়া,
ডাকঘর: চাচৈকড়, -��দাসপুর �পৗরসভা-��দাসপুর,
নােটার

1765 1785 �মাহা�াদ মাহমুদুল হাসান িপতা-�মাহা�াদ আ�লু হািকম িময়া ,--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

1766 1786 আবদু�াহ �মাহা�দ তােরক
িপতা-ই�া�ার হায়দার ,বাসা- বিদয়াল সােরং বািড়, �াম: চর
কাকড়া, �পা�: �পশকার হাট--3850--�কা�ানীগ�,
�নায়াখালী

1767 1787 সিহদুল ইসলাম িপতা-আিলউল হক ,�াম , বাশঁবািড় ।--�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

1768 1789 আিম�ল ইসলাম
িপতা-আবুল কালাম ,�াম: �মাগরা�টয়, �মাগরা�টয়া, ডাকঘর:
চি�শা,. ---2400, -চি�শা-�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

1769 1790 শাহািরয়ার �হােসন রিন
িপতা-সাখাওয়াৎ �হােসন,৩০০/৪ দি�ণ মিণপুর, �মা�াপাড়া,
িমরপুর - ২--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1770 1791 �মাহা�াদ সিফকুল ইসলাম িপতা-�মাহা�াদ ই�ািহম ,--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1771 1792 �মা: সা�াম �হােসন
িপতা-�মা: কা�জত আলী ,বাসা: ঝালুকা, ডাকঘর: আমগািছ-
-6240, -দুগ �াপুর �পৗরসভা-দুগ �াপুর,
রাজশাহী

1772 1793 �মাঃ আ�লু সরকার
িপতা-�মাঃ �সানা িময়া সরকার,গকুলনগর, বাখরনগর-মুরাদনগর
সদর-মুরাদনগর,
কুিম�া

1773 1794 রািশদা আে�র কংকা িপতা-আ�রু রিশদ ,�টনেসট কলিন--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1774 1795 �মা: আ�জজরু রহমান
আজমীর

িপতা-�মা: শিফকুল ইসলাম ,বাসা: শিফকুল এর বািড়, �াম: +
ডাকঘর: বািলয়াডা�ী---5140--বািলয়াডা�ী,
ঠাকুরগাওঁ

1775 1796 রিফকুল ইসলাম িপতা-ফােয়জ উ��ন ,--হািতর�ঝল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1776 1797 �মা: আল আিমন
িপতা-�মা: আ�লু ম�জদ হাওলাদার,�াম: হির�া বািড়য়া, ডাকঘর:
�িলশাখালী, উপেজলা: আমতলী-�িলশাখালী-আমতলী,
বর�না

1777 1798 সা�াম হেসন িপতা-হা�ন রিশদ ,�শওরাপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1778 1799 �মাহা�দ ফয়সাল আহেমদ
িপতা-�মাহা�দ আবদুল হক ,�াম: বাউর ভাগ, ২য় খ�, ডাক:
সুরইঘাটবাজার-3084-কানাইঘাট �পৗরসভা-কানাইঘাট,
িসেলট

1779 1800 শািমম হেসন িপতা-সুলতান আলী,--হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1780 1801 অতনু তালুকদার
িপতা-বাবুল �াি� তালুকদার,�াম- +ডাকঘর: হাইদাগাও, থানা:
প�টয়া-হাইদগাওঁ-প�টয়া,
চ��াম

1781 1802 �মাঃ �গালাপ িময়া িপতা-আ�লু কু�ুস,৪৫/৪ িব, শাহানা ম��ল, প��ম--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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1782 1803 ফিরদা ইয়সিমন িপতা-মহা�াদ মির��ামান,--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1783 1804 �মা: আ�লু মুিনম
িপতা-�মা: আখতার �হােসন ,�াম: শিহদ �জয়া সড়ক, ডাকঘর:
বিরশাল সদর, ----8200--বিরশাল সদর,
বিরশাল

1784 1805 �মাঃ আিরফ �হােসন

িপতা-মতৃ ইউনুছ পাটওয়ারী,বাংলােদশ মহাকাশ গেবষণা ও দরূ
অনুধাবন �িত�ান, মহাকাশ িব�ান ভবন, আগারগাও--
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1785 1806 �মাহা�াদ �ফারকান িপতা-আছমত আলী,�াম মাটেপাড়--কুত� বিদয়া,
ক�বাজার

1786 1807 �মাঃ �ফারকান িময়া
িপতা-�মাঃ সা�ার িময়া,এিম�ট ট�ইন গােড�ন (২/৮/১) ��াট - ৫এ,
বধ �নবািড়, িমরপুর ১--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1787 1808 �মা: �দেলায়ার �হােসন
িপতা-�মা: আ�লু বারী ,বাসা নং- 239/5, ঢাকা �সনািসবাস , ঢাকা-
1206--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1788 1809 অিমত বডূয়া িপতা-ি�তীশ চ� বডূয়া,�চাক বাজার --,
চ��াম

1789 1810 �শখ �মাঃ জািহদুল আলম
জািহদ

িপতা-�শখ �মাঃ আলাউ�ীন,��া�াম এেসািসেয়ট (��ড-২)
নবায়নেযাগ� �ালািন উ�য়ন কতৃ�প�, আইইিব ভবন, �লেভল
১০--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1790 1811 �মা: িরয়াজ মাহমুদ
িপতা-�মা: ফরহাদ �মা�া ,�রাড -9, বাসা-3, �ক- িব, �সকশন-6,
িমরপুর-6, ঢাকা-1216--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1791 1812 িমলটন কুমার �বদ� িপতা-�হমলাল �বদ�,আরাজী মািলপাটন-�গাপালপুর-কচ�য়া,
বােগরহাট

1792 1813 সুজন িশকদার িপতা-�মা�ার িশকদার,--সাভার,
ঢাকা

1793 1814 কাম�ন নাহার
িপতা-কাম��ামান ,�ীম হ�াভন, বািড় -214, জিুমর খান সড়ক,
ওয়াড�-13 , --,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন

1794 1815 �মাঃ ফখ্রুল হাসান
িপতা-�ছয়দ আহ�দ ,ডাঃ �ফৗ�জয়া হাউস, রাজবািড় ক�াউ�--
কুিম�া সদর,
কুিম�া

1795 1816 �মাঃ জ��ল হক
িপতা-মতৃ মাহমুদুল হক,�রাজী ছা�াবাস, �ম নং-২০৮, শমেসর
ম�েলর �রাড, �মেহরচ�ী পূব �পাড়া--,
রাজশাহী

1796 1817 মাসুদ রানা
িপতা-মতৃ �মাঃ সােদক িময়া,৪৭৪, মধ�ম আ�াফপুর, ২১ নং
ওয়াড�--সদর দি�ণ,
কুিম�া
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1797 1818 পিপ হাওলাদার
িপতা-�গৗরা�া হাওলাদার,�হা��ং ০০১৬, �রাড কা�ীর সড়ক,
পাইক বাড়ী, ওয়াড� ০৭-পাথরঘাটা �পৗরসভা-পাথরঘাটা,
বর�না

1798 1819 �মা: �হলাল উ�ীন
িপতা-আবুল কােশম �জামা�ার,�াম: �ছলাবুিনয়া, ডাক:
ঝা�টবুিনয়া--িমজ�াগ�,
পট�য়াখালী

1799 1820 আিরফুল ইসলাম িপতা-বাচ্চ�  িময়া,�াম: �টংগা, ডাক: �তিলগাতী-2400--আটপাড়া,
�ন�েকাণা

1800 1821 �মা: কাম��ামান
িপতা-মতৃ আবদুর রা�াক,বাসা: 1023, �গগার�ান �রাড, �াম:
শালগাড়ীয়া, ওয়াড�-08, ডাক: পাবনা-6600--পাবনা সদর,
পাবনা

1801 1822 �মাহা�দ জািকর �হােসন
িপতা-�মা: জািহদুল ইসলাম,বাসা: 207, �াম: ওয়াপদা �রাড,
প��ম রামপুরা, ডাক: িখলগাওঁ-1219--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1802 1823 �মাছা: �মহজািবন আফিরন
িপতা-�মা: আ�লু আউয়াল,�যে�: �ামী �মা: আিরফুল ইসলাম,
�াম: বেগর বাড়ী, ডাক: বাগদুয়ার-5470--পীরগ�,
রংপুর

1803 1824 তাবারক �হােসন
িপতা-আছহাব উ��ন,�াম: বনয়াপাড়া �নওয়াজনগর, ডাক:
�নএেকানা-2400--�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

1804 1825 �মাঃ মুসা কাজী িপতা-�মাঃ আ�রু রহমান,মািলগাতী--িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

1805 1826 আ��ুাহ আল-মামুন
িপতা-মতৃ �মা: মােনায়ার �হােসন,�াম: ঘাগা, ডাক: তালসার--
�কাটচাদঁপুর,
�ঝনাইদহ

1806 1827 মুরাদ িসকদার
িপতা-সামসুল হক,�াম: িসকদার ডা�ী, ডাক: চর অেযাধ�া--
চরভ�াসন,
ফিরদপুর

1807 1828 সুকেদব চ� রানা
িপতা-�কশব চ� রানা,�াম: উ�র �লাহািলয়া, ডাক: �লাহািলয়া
বড়বাড়ী--পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1808 1829 আ��ুাহ আবু সাঈদ
িপতা-আ�লু হািকম,ক-৩১২ �ট এ� �ট কেলানী, মগবাজার--
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1809 1830 �মা: সাইফুল ইসলাম �শখ
িপতা-�মা: ছানাউ�াহ �শখ,�াম: রহমতগ� 1 নং গিল, ডাক:
িসরাজগ�--িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

1810 1831 �সাহানুর রহমান �সাহাগ িপতা-িমজানুর রহমান,1262, পূব � �শওড়াপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1811 1832 িসরাজলু হক
িপতা-�হাসাইন আহমদ,অরণ� লাবনী, আ�সু স�র সরণী--
গাজীপুর সদর,
গাজীপুর
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1812 1833 িদপা সাহা িপতা-িদলীপ সাহা,এস. এস �রাড, িসরাজগ�--িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

1813 1834 �মাঃ �মেহদী হাছান আ�জম িপতা-�মাঃ শিহদুল ইসলাম,উলুরচর (বড়বািড়)--কুিম�া সদর,
কুিম�া

1814 1835 সাঈদা সুলতানা
িপতা-�মাধ আবু সাইদ,42/1 ক�া: আ: হািলম �চৗ: সড়ক, দ:
�সওতা--মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

1815 1836 �মা: িরয়াজ �হােসন
িপতা-�মা: আবদুর রিহম খান,�মা: আবুল বাশার, অিফস সহকারী,
গনপূত � িবভাগ-1--মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

1816 1837 �মা: ইয়ািছর আরাফাত
িপতা-�মা: মাহফুজার রহমান,�যে�: মাহফুজার রহমান, �াম:
বেগর বাড়ী, ডাক: বাগদুয়ার-5470--পীরগ�,
রংপুর

1817 1838 িমসবাহ উ��ন িপতা-�তয়বুর রহমান,বারঠাকুরী-বারঠাকুরী-জিকগ�,
িসেলট

1818 1839 �মা: আ��ুাহ আল �মািমন
িপতা-�মা: মািনক দফাদার,�াম: কয়লা, ডাক: মুরারীকা�ট--
কলােরায়া,
সাত�ীরা

1819 1840 আল আিমন িপতা-আলমিগর হেসন ,আিগমপুর--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1820 1841 এনামুল হক
িপতা-লুৎফর রহমান ,১৭০ বােড়রা গা�জ বািড় ৩৫১০-চা��না
�পৗরসভা-চা��না,
কুিম�া

1821 1842 �মা: ইফেতখার িময়া
িপতা-�মা: আলতাফ িময়া,�যে�: �মা: আলতাফ িময়া (
সােভ�য়ার), �াম: ইছাপুর, ডাক: ভাতশালা--বােকরগ�,
বিরশাল

1822 1843 িশলী পাইন িপতা-শ�ামল পাইন,কীি��পাশা-কীিত�পাশা-ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

1823 1844 কামরান হাবীব ইশাদ
িপতা-এম, এম, হাবীবুর রহমান ,�াম: খােয়র হাট ( জলকারপাড়া)
-কািশয়ানী-কািশয়ানী,
�গাপালগ�

1824 1845 �মা: তাওহীদুল ইসলাম
িপতা-�মা: আলী �হাসাইন,�াম: প��ম চ�নাখালী, ডাক: হাট
চ�নাখালী--আমতলী,
বর�না

1825 1846 �মাঃ আিমনুল ইসলাম িপতা-আঃ হক �ধা,মিন পুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1826 1847 �মাঃ �রজওয়ান রা��
িপতা-মতৃ �মাঃ আবু বকর ,বাসা-০৩, �রাড- ০৯ �ক-িব �সকসন-
০৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1827 1848 �মাঃ শাহ �নওয়াজ
িপতা-�মাঃ �মাসেলম উ��ন,আ�জমপুর-আ�ারমািনক-
�মেহ��গ�,
বিরশাল
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1828 1849 �মা: আবুল আহসান
িপতা-�মা: হািববুর রহমান,��াট: 6িব, �হা��ং-41/14, দ: কাজলা,
নয়ানগর, 62 নং ওয়াড�--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1829 1850 �মা: মঈন উ��ন
িপতা-�মা: �সিলম ,�াম: িরিফউ�জ কেলানী, ডাকঘর: বিরশাল
সদর-8200--বিরশাল সদর,
বিরশাল

1830 1851 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: শাহজাহান আলী,�াম: কাটাখালী, ডাক: আমাদী-9291-
আমািদ-কয়রা,
খুলনা

1831 1852 �মা: ফরহাদ �হােসন
িপতা-�মা: শাহজাহান আলী,বাসা: 1382, �াম: কাটাখালী, ডাক
:আমাদী-9291-আমািদ-কয়রা,
খুলনা

1832 1853 �মাঃ শািফকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�লু খােলক ,বাসা-৩২/িস, �রাড-০৬, �শেখরেটক,
শ�ামিল হাউ�জং,১২০৭--আদাবর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1833 1854 শাফায়াত �হােসন িপতা-আে�াব আলী,�াম বােসরবাদা-ঈ�রদী �পৗরসভা-ঈ�রদী,
পাবনা

1834 1855 মীর আবদু�াহ আল-মাহফুজ িপতা-মীর িমন্ট� ,হাউজঃ ৯, �রাডঃ ৫, �কঃ ই, বন�--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1835 1856 �সািনয়া হক িতথী িপতা-�মা: ছ� ��ল হক,বাড়ী-4, �রাড-1, বড়বাগ--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1836 1857 �মা: িমলন হাওলাদার
িপতা-আ�লু হাওলাদার ,মধ�খাগদী, --09, চরমুগিরয়া, --7901,
মাদারীপুর-মাদারীপুর �পৗরসভা-মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

1837 1858 সা�াদ �হােসন িপতা-আ�লু ওয়াদুদ,�কালচর, বায়লাখালী--বাবুগ�,
বিরশাল

1838 1859 �মাঃ আ��ুলাহ আল মামুন
িপতা-�মাঃ কিবর �হােসন �মা�া,শিহদ নাজমুল হল --ময়মনিসংহ
সদর,
ময়মনিসংহ

1839 1860 শারিমন জাহান িমম
িপতা-�মাঃ আবু জাফর ,১৪৬ িনউ প�ন লাইন আ�জমপুর , িনউ
মােক�ট , ১২০৫--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1840 1861 �মা: জসীম উ�ীন িপতা-�মা: আবদুস ছােদক,93/এ, বিশর উ��ন �রাড--কলাবাগান,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1841 1862 িম�ন সরকার
িপতা-রণ�জৎ সরকার,বাসা নং-৪০, এিভিনউ-১, �ক-এ,
�সকশন-১০--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1842 1864 িবেবক মজমুদার
িপতা-মতৃ মজমুদার িবভূিত ভূষণ,ফািসয়াতলা, �শলপ��--
কালিকিন,
মাদারীপুর

1843 1865 আিরফ �হাসাইন িপতা-�তাতা িময়া,1/িস, হিররামপুর, দা�সসালাম থানা--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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1844 1866 �মাঃ তািরন ইসলাম
িপতা-আহা�াদ উ�াহ ,ঢাকা িব�িবদ�ালয়, জ��ল হল,
�ম-২১০/িব--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1845 1867 কাজী ফারজানা
িপতা-কাজী মিতয়ার রহমান,কলােডমা, ওয়াড�-30, ডাক:
কাশীপুর--বিরশাল সদর,
বিরশাল

1846 1868 �মাঃ ওবায়দু�াহ িপতা-�মাঃ আ�লু গফুর,শাহাজম পুর । --িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1847 1869 সু�ত চ� দাস িপতা-সুনীল কুমার দাস,৭৪, �জগাতলা--হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1848 1870 এস, এম, মাহমুদুর রহমান
িপতা-এস, এম, মিহবুর রহমান,৩৯/৯১ পসিছম আগারগাওঁ, �শর-
ই বাংলা নগর--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1849 1871 �মাঃ তািরকুর রহমান
িপতা-�মাঃ শিফকুর রহমান ,আল দাউদ ভবন, ৩৩/এ �লক
সাক�াস, ১২০৫--কলাবাগান,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1850 1872 �মা: �জয়াউর রহমান
িপতা-�মা: ইউসুফ আলী খান,�যে�: �মা: ইউসুফ আলী খান,
�াম: মাঝপাড়া, ডাক: মদনপুরা--বাউফল,
পট�য়াখালী

1851 1873 এস, এম আিশকুর রহমান

িপতা-মর�ম এস , এম সােহব আলী ,আবদুস সবুর �মা�া., উপ
পিরচালক , স�ি� িবভাগ, �ধান কায �ালয়, বাংলােদশ �রড
��েস� �সাসাই�ট, বড় মগবাজার--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1852 1874 সুমন কুমার িব�াস িপতা-অমল িব�াস,রােয়র মহল, খািলশপুর--,
খুলনা

1853 1876 আল আমান িপতা-�মাঃ িমজানুর রহমান,�ীন �রাড, িনউ মােক�ট--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1854 1877 ফােতমা
িপতা-�মা: আবদুল হক �মা�া ,�াম: �গাপালপুর, ----125,
ডাকঘর: মহ�দপুর--7630-িবেনাদপুর-মহ�দপুর,
মা�রা

1855 1878 মুরাদ সরদার
িপতা-আ�লু ম�জদ সরদার,�াম: সইপাড়া, ডাক: �মাহনপুর--
�মাহনপুর,
রাজশাহী

1856 1879 �মা: আেনায়ার �হােসন
িপতা-�মা: জয়নাল আেবদীন,�াম: মেহশপুর, ডাক: মধ�ঝাড়
গাওঁ-5100--ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

1857 1880 �মা: মুইজ উ��ন

িপতা-�মাহা�দ মঈন উ��ন,বাসা- মাওলানা মন�জল, -2নং
ওয়াড�, চ�নাইশ �পৗরসভা, পুব � �জায়ারা ---4380-চ�নাইশ
�পৗরসভা-চ�নাইশ,
চ��াম

1858 1881 সাজীব িব�াস
িপতা-িবমল িব�াস,��হময়ী � � র�া কালী বাড়ী সংল�, দি�ণ
কািল�ীপুর-রা�ামা�ট �পৗরসভা-রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

1859 1882 �মা: নাজমুল সািকব
িপতা-�মা: আেনায়ার �হােসন,ফুলিদঘী উ�র পাড়া, কেলানী--
ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

1860 1884 �মাছাঃ ক�না
িপতা-আবুল কালাম �মা�া ,িব-৯৩ মািলবাগ , �চৗধুিরপাড়া
ঢাকা-১২১৯--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1861 1886 জিহ�ল ইসলাম
িপতা-সামছ� ল আলম ,৭৪/১ �শর - ই বাংলা �রাড, �ঝগাতলা,--
ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1862 1887 �মা: উৃ�ল �হােসন

িপতা-মতৃ ম�াজ আলী িব�াস ,�াম: দি�ণ মেনাহরপুর, ডাকঘর:
দি�ন মেনাহরপুর, উপেজলা: কুমারখালী-কুমারখালী �পৗরসভা-
কুমারখালী,
কু��য়া

1863 1888 �মা: সাদমান �হােসন
িপতা-�মা: ইসমাইল �হােসন িসরাজী,বাসা: 51402, সুলতানগ�
পাড়া, নামাজগড়, --ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

1864 1889 মাহমুদুল হাসান
িপতা-�মাঃ �হাছাইন,�াম লামাজী পাড়া-খু�শকুল-ক�বাজার
সদর,
ক�বাজার

1865 1890 িরজওয়ানা জাহান িপতা-ইয়ার �মাহা�দ,26/1, ( 4থ � তলা), নূর ফাতাহ �লন--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1866 1891 �সাহানা �ফরেদৗস
িপতা-মতৃ আবুল খাইর ,১৭৯/িস �পা� অিফস কলিন তাবালছাির
৪৫০০-রা�ামা�ট �পৗরসভা-রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

1867 1892 দীপন পাইক
িপতা-রেম�নাথ পাইক,বায়ত� ল হক, িব��ং ২, কাউিনয়া �া�
�রাড--,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন

1868 1893 হাসান আল মামুন
িপতা-�মা: হািনফ ,িভ- ৫, নুরজাহান �রাড, �মাহা�দপুর,
ঢাকা-1207, --�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1869 1894 �মা: মামুনুর রিশদ
িপতা-�মা: আ�জজার রহমান,�াম: জ�ঁল পাড়া, ডাক: প�ীম�ঁল
হাট--ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

1870 1897 �মা: রােসল উ��ন
িপতা-�মা: �মাজাফ্ফর �হােসন,�াম: সাদুিরয়া, ডাক: ভাইেয়র
পুকুর--িশবগ�,
ব�ড়া

1871 1898 উৎপল সরকার
িপতা-বাদল সরকার,�হােসন শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল সংল� িহ�ু
এলাকা--,
ময়মনিসংহ িস�ট কেপ �ােরশন

1872 1899 মাকসুদুর রহমান িপতা-আ�লু ওয়াদুদ,�াসবা�া--পাচঁিবিব,
জয়পুরহাট

1873 1900 িমঠন কুমার �ঘাষ িপতা-মতৃ মধুসুধন �ঘাষ,�াম: হাসঁখালী, ডাক: কা�নগর--ধুনট,
ব�ড়া
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1874 1901 এস এম ইমরান ফয়সাল
শাওন

িপতা-এস এম শিহদুল ইসলাম ,বাড়ী-৫৬২/৫ �ঝিকড়া-উ�াপাড়া
সদর-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

1875 1902 দীপক কুমার রায়
িপতা-িগিরশ চ� রায়,�াম জ�া পাড়া । -কুিড়�াম �পৗরসভা-
কুিড়�াম সদর,
কুিড়�াম

1876 1903 �মা: নাজমুস সািকদ
িপতা-�মা: আেনায়ার �হােসন,ফুলিদঘী উ�র পাড়া, কেলানী--
ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

1877 1904 �মা শিরফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু জ�ার,কু� �াপাড়া-মাওহা-�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

1878 1905 িফেরাজ আলম মামুন িপতা-ফরহাদ আলী ,দাস�াম, ১নং বুড়ইল--ন���াম,
ব�ড়া

1879 1906 িবমল পাল িপতা-মন্ট�  পাল,�াম+ ডাক: িত�ী--সাট� িরয়া,
মািনকগ�

1880 1908 পাপ্পু সাহা িপতা-সুভাষ চ� সাহা,৫২/িব থানারঘাট--,
ময়মনিসংহ িস�ট কেপ �ােরশন

1881 1909 �মাঃ সালমান গািলব িপতা-�মাঃ �মাজাে�ল হক ,ভাংরা , জািমরা--পু�ঠয়া,
রাজশাহী

1882 1910 মুঈন মুহতাদীউল হক িপতা-�মাঃ ছাইদুল হক,৬৮/১ (নীচতলা), �ঝগাতলা--হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1883 1911 �মা: জিহর রায়হান
িপতা-�মা:আনছার আলী,ক�: 155,ফজলুল হক মুসিলম হল,
ঢাকা িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

1884 1912 রায়হান �হােসন
িপতা-সিফকুল ইসলাম ,বািড় নং- 559, আ��ুাহবাগ,
-38�লশান-1212, বা�া, ঢাকা--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1885 1913 �মাঃ িফেরাজ হাসান িপতা-এ �ক এম আেনায়ার �হােসন ,�ঘাড়া মারা, িশরইল--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

1886 1914 �দবান� দাস িপতা-�িদপ কুমার দাস,�াম কুয়ারপার ।--িসেলট সদর,
িসেলট

1887 1915 �মাঃ �েবল সরকার িপতা-�মাঃ আ�লু আলীম,আউশনারা-আউশনারা-মধুপুর,
টা�াইল

1888 1916 খােলদুল ফয়সাল িপতা-আবুল খােয়র,১৫৩/িস, মধুবাজার, প��ম--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1889 1917 �মাছা: শামীমা ইসলাম
িপতা-�মা: সাইফুল ইসলাম,�াম :�বতগাড়ী উ�র পাড়া, ডাক:
�বতগাড়ী--শাজাহানপুর,
ব�ড়া

1890 1918 �রজাউল কিরম
িপতা-কািদর মাদবর ,চরধুপুিরয়া সরদার কা��, ড� িবসায়বর-
�সেনরচর-জা�জরা,
শরীয়তপুর
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1891 1919 �বলােয়ত �হােসন িপতা-আবুল বাশার,ওয়াড� ০৩-মুসাপুর-�কা�ানীগ�,
�নায়াখালী

1892 1920 �মা: িশবলী �ফারকান
িপতা-�মা: হািনফ উ��ন,�াম: বা�য়ামারী, ডাক:
বা�য়ামালী-2001--জামালপুর সদর,
জামালপুর

1893 1921 �মা: তিরকুল ইসলাম
িপতা-�মা: �মাজাে�ল হক,��াট- 5/এ, 137/িস, 4থ � �লন,
�গাপীবাগ, ঢাকা-1203--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1894 1922 �াণচল চাকমা
িপতা-মূরিত �সন চাকমা ,�ক �ক রায় সরক -রা�ামা�ট �পৗরসভা-
রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

1895 1923 �মাঃ ফয়সাল রা�ী তািনম
িপতা-�মাঃ ফজেল রা�ী,২৩৩-০০, সূয �কা� �রাড,
আটানীবাজার--মু�াগাছা,
ময়মনিসংহ

1896 1924 নিমতা দাস
িপতা-পেরশ চ� দাস,�াম: �শাবারামপুর, �ভরামপুর( পাট),
ডাক: �-অ�ন-7804--ফিরদপুর সদর,
ফিরদপুর

1897 1925 ইসমাইল �হােসইন িপতা-আহাদ আলী,�াম বড়াইল । --�মাহনপুর,
রাজশাহী

1898 1926 সুমাইয়া জাহান তামা�া
িপতা-�মাহা�দ আ�লু কিরম,�াম: ন�য়া, পাকু��য়া �রাড,
�হা��ং- 500, ডাক: িকেশারগ�-2300--িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

1899 1927 �মা: রােশদ আলািমন
িপতা-�মা: আবদুল আলীম ,�াম: চরিছফলী, ইউিনয়ন:
চরসামাইয়া, ডাক: সুখেদব, উপেজলা: �ভালা--�ভালা সদর,
�ভালা

1900 1928 অপ�প সরকার িপতা-িবজন কৃ� সরকার,নয়াপাড়া-�গৗরীপুর-�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

1901 1929 �মসবা�ল ইসলাম িপতা-আবু ব�র ম�ল ,�াম সাদুিরয়া । --িশবগ�,

1902 1930 পলাশ সূ�ধর িপতা-অজয় সু�ধর,মজিলশপুর-িপিরজপুর-বা�জতপুর,
িকেশারগ�

1903 1931 �মা: তিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: জিহ�ল ইসলাম,�াম: খুরিশদ মহল, খুরিশমুল, ডাক:
আনসার নগর-2230--গফরগাওঁ,
ময়মনিসংহ

1904 1932 �মাঃ আকতার �হােসন
িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন,রহমান ম��ল , আ�লু আিল নগর ,
িফেরাজ শাহ,৪২০৭--পাহাড়তলী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1905 1933 �মাহা�দ �দেলায়ার �হাসাইন
িপতা-�মাহা�দ আ�লু লিতফ ,�াম: হিরনাতলা, ডাক: গাবতলী--
মু�াগাছা,
ময়মনিসংহ

1906 1934 �মা: এরশাদ আলম
িপতা-�মা: আবুল �হােসন ,�াম: �দার পাড়া, ডাক: তািতব� -
-6660, সুজানগর-তািঁতব�-সুজানগর,
পাবনা
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1907 1935 �মাঃ সােজদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ ইি�স আলী,-�ভাটমারী-কালীগ�,
লালমিনরহাট

1908 1936 �মাঃ আহাদ শাহিরয়ার িপতা-�মাঃ আ�সু সালাম,বাহাদুরপুর -রামেগাপালপুর-�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

1909 1937 �মাঃ মাহমুদুর রহমান
িপতা-�মাঃ সাইদুর রহমান,আ�রু রা�াক, ৪০/িস বাউ�াির
�রাড--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1910 1938 �মা: সাইদুর রহমান
িপতা-�মা: আলতাফ �হােসন খান,�াম: লািহনী পাড়া, ডাক:
এম,এম �হােসন--কুমারখালী,
কু��য়া

1911 1939 �মাঃ শিহদ উ�াহ
িপতা-হাছানুর রিশদ ,১৯৫/২৪৪ রাজ ম�ানশন পূব � রামপুর।--
হািলশহর,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1912 1940 �মাঃ আিরফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু �মানাফ,�াম �বলচ�রা-�বরাগ-আেনায়ারা,
চ��াম

1913 1941 �মা: সা�াদ �হােসন
িপতা-�মা: আলতাব �হােসন ,�াম: �গাপালনগর-6650, উপেজলা:
ফিরদপুর �জলা : পাবনা --ফিরদপুর,
পাবনা

1914 1942 আিরফুল ইসলাম
িপতা-আেনায়ার �সাইন,হািতেলইট, বাবুেলর বাজার-ফুলবাড়ীয়া-
ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

1915 1943 �মা: আিসফ আেনায়ার রা��
িপতা-�মা: আেনায়ার �হােসন,বাসা: চকেশাভ, �াম: চকেশাভ,
ডাক: আ�লুপুর-6422--লালপুর,
নােটার

1916 1944 আ�রু রা�াক িপতা-মিন�ল ইসলাম,পাছেতিরল�া-ফলদা-ভ� য়াপুর,
টা�াইল

1917 1945 �মাঃ আল-মামুন িপতা-�মাঃ সুলতান,উ�র চরিব�াস-চরিব�াস-গলািচপা,
পট�য়াখালী

1918 1946 ফািতমা খাত� ন িপতা-�মা: ফজলু সরদার,�াম+�পা: হিরনগর--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1919 1947 সজীব িব�াস িপতা-অমের� িব�াস ,ইছাখািল উপেজলা ইউিনট--রা�ুিনয়া,
চ��াম

1920 1948 সা�াদ �হােসন
িপতা-রিফকুল ইসলাম ,�াম: জিুগয়া রা�াপাড়া, ডাক: জিুগয়া, --
-7000, -কু��য়া �পৗরসভা-কু��য়া সদর,
কু��য়া

1921 1949 আ�লু হািমদ িপতা-ইয়ানুছ আলী,�াম: �রাহী, ডাক: �রাহী--�শরপুর সদর,
�শরপুর

1922 1950 নুসরাত জাহান বাি� িপতা-সােজদ উ�াহ,�াম রসুল বাগ ।--,
চ��াম

1923 1951 �মাঃ ফা�ক �হােসন িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম,মাধবিসংহ--�বগমগ�,
�নায়াখালী
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1924 1952 �মাঃ শািকর আহে�দ
িপতা-এস �ক আবুল বাশার,৭৩/১/১, �গার�ান �রাড,
�গানাসারেমাড়, মাসকা�া--,
ময়মনিসংহ িস�ট কেপ �ােরশন

1925 1953 �মা: মওদুদ আহে�দ
িপতা-�মা: সাইফুল ইসলাম,�ম: 236/িড, আশরাফুল হক হল,
বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1926 1954 বুলবুল আহেমদ
িপতা-�মা: নািছর উ��ন ,�াম: �বাণী , ডাক: �জানাইল - 6630,
-�জানাইল-বড়াই�াম,
নােটার

1927 1955 �মাঃ রানা �ধান
িপতা-�মাঃ �গালজার রহমান,�াম খামার মামুদ পুর ।--গাইবা�া
সদর,
গাইবা�া

1928 1956 এ এস এম সালাউ��ন
িপতা-এ �ক এম িফেরাজ কিবর ,�চৗধুির কা�া মেহ�ারিদ-ভা�া
�পৗরসভা-ভা�া,
ফিরদপুর

1929 1957 ইসমাইল �হােসন �চাধুরী
িপতা-�চাধুরী জয়নাল আেবিদন,�াম: বিরশাট, ডাক: বিরশাট--
�পুর,
মা�রা

1930 1958 �মাল আল আিমন �েবল
িপতা-�মাঃ জালাল আহে� দ,সড়ক ও জনপদ, অিফস �কায়াট�ার-
-,
পট�য়াখালী

1931 1959 �মেহদী হাসান িপতা-��ল আিমন সরদার,কিলমাখালী-�উলা-আশা�িন,
সাত�ীরা

1932 1960 ফােতমা খাত� ন িপতা-হািববুর রহমান হাওলাদার,-নােগর পাড়া-�গাসাইরহাট,
শরীয়তপুর

1933 1961 সজীব �মাল�া
িপতা-সাহাবু��ন �মাল�া,�াম: নেরর কা�া, ডাক: �দওড়া--
রাৈজর,
মাদারীপুর

1934 1962 �ফরেদৗস �বগম িপতা-শাহাবু��ন �মাড়ল,কেলজ �রাড /--,
গাজীপুর িস�ট কেপ �ােরশন

1935 1963 আবদুল মােজদ তালুকদার
িপতা-�মা: আবদুল হািকম তালুকদার ,�াম: িশমুিলয়া, ডাক:
কুট�রাগাওঁ.---2411, তারাকা�া -তারাকা�া-তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

1936 1964 �মাঃ আজাদ �হােসন িপতা-�গালাম �মা�ফা,�শারসাক--শাহরা�� ,
চাদঁপুর

1937 1965 �মা: রিফজ উ��ন �মা�া
িপতা-�মা: �লাকমান আলী �মা�া,�াম: হলুদঘর, ডাক:
�ফট�াম-6511--মা�া,
নওগা ঁ

1938 1966 �মাঃ শািকল মধৃা িপতা-�মাঃ আঃ রা�াক মধৃা ,কািলশপুর--পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1939 1967 তান�জনা সুলতনা সুমী িপতা-�মাঃ িফেরাজ আলম ,�াম বােরক ।--,
চ��াম
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1940 1968 অিমত কুমার পাল
িপতা-মতৃ অসত চ� পাল ,�াম: বন�াম বাজার, ডাক:
�বড়া-6680., �বড়া �পৗরসভা-�বড়া �পৗরসভা-�বড়া,
পাবনা

1941 1969 �তামাইল আহেমদ
িপতা-�মা: �গালাম �হােসন,মহ�া: সােয়রগাছা, ডাক: রাজশাহী
�কাট�, ওয়াড�-01, কািশয়াডা�া--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

1942 1970 �মাঃ শািমম �হােসন
িপতা-�মাঃ শাহজাহান হাং ,িনজহাওলা-রতনদী তালতলী-
গলািচপা,
পট�য়াখালী

1943 1971 রািকব উ��ন
িপতা-রিফক উ��ন,৩৭৭, তািকয়া �রাড, রামপুর-�ফনী
�পৗরসভা-�ফনী সদর,
�ফনী

1944 1972 �মাঃ আবু সাইদ ম�ল িপতা-�মাঃ িগয়াস উ��ন ম�ল,রামভ�পুর-বাগজানা-পাচঁিবিব,
জয়পুরহাট

1945 1973 রাফােয়ত আহেমদ �চাধুরী
িপতা-রিফক আহেমদ,�াম: �লমুয়া, ডাক: �লমুয়া বাজার--�ফনী
সদর,
�ফনী

1946 1974 �মাছাঃ শায়লা সুলতানা িপতা-�মাঃ সাইফুল ইসলাম ,�ঝিকরা-উ�াপাড়া সদর-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

1947 1975 �মাঃ �সাহাগ িময়া িপতা-মতৃ �মাজাফফর আলী,-এনােয়তপুর-ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

1948 1976 �মা: বুলবুল আহেমদ
িপতা-�মা: িসরাজরু হক,�াম: উ�র মুসরত মদাতী, ডাক:
�ভাটমারী--কালীগ�,
লালমিনরহাট

1949 1977 আিতকুর রহমান
িপতা-�মা: আশরাফ আলী ,বাসা- 27/1 , �াম: চেরর হাট, �মইন
�রাড, উ�র পাশা, �গায়ালপাড়া, ডাক: খুলনা,  �জিপও--9000--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

1950 1978 �মাঃ আিতকুর রহমান িপতা-�মাঃ মনজরু রহমান ,-পািরলা-পবা,
রাজশাহী

1951 1979 িব�ব কুমার সুকার িপতা-সাধন চ� সরকার,উ�াপাড়া, মরাৈতল--�বলকুিচ,
িসরাজগ�

1952 1980 �মাঃ সাইফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আকবর আলী,পূব � সরিলয়া-দুওসুও-বািলয়াডা�ী,
ঠাকুরগাওঁ

1953 1981 রিবউল ইসলাম
িপতা-হা�ন আর রিশদ,�াম: জয়�, ডাক: িশকারপুর--
উ�জরপুর,
বিরশাল

1954 1982 সুমন মি�ক িপতা-আলী আকবর ,মাদুিলয়া -পাংশা �পৗরসভা-পাংশা,
রাজবাড়ী

1955 1983 সাইদুল ইসলাম িপতা-�মানােছফ খান,�নসী - ৮২৮০-র��-বােকরগ�,
বিরশাল

1956 1984 �মাঃ মুরাদুল ইসলাম িপতা-�শখ আমজাদ �হােসন ,�াম �জন�জরা--�করাণীগ�,
ঢাকা
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1957 1985 �মা: মাসুদুর রহমান িপতা-�মা: তা�জম উ��ন,�াম+�পা: �খজমতপুর--পীরগ�,
রংপুর

1958 1986 �মাঃ নু�ল �দা সবুজ িপতা-আঃ হািলম সরদার,চরচ�াইল-গজািলয়া-গলািচপা,
পট�য়াখালী

1959 1987 �মাঃ তােরকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আিনসুর রহমান ,তা�িলয়া, কামারািল-কলােরায়া
�পৗরসভা-কলােরায়া,
সাত�ীরা

1960 1988 চ�া রানী
িপতা-রমনী �মাহন রায় ,উপেজলা মৎস� অিদ�র--সাত�ীরা
সদর,
সাত�ীরা

1961 1989 �মাঃ আ�লু মােলক
িপতা-�মাঃ ম�জবুর রহমান,�াম আংগািরয়া পাড়া-চাপঁাইনবাবগ�
�পৗরসভা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

1962 1990 �মাঃ আইয়ুব আলী

িপতা-আ�লু গিণ সরদার,�যে�- আ�লু মা�ান িসকদার,
আমতলী এ �ক হাই সংল� সরকারী �াথিমক িবদ�ালয়, প�বী
আবািসক এলাকা--আমতলী,
বর�না

1963 1991 �মা: রােসল খান
িপতা-�মা: শিহদু�াহ খান,আদশ � ব� িবতান, নত� ন বাজার, ডাক:
ম�ুনগর--ট�ী,
গাজীপুর

1964 1992 �মাঃ জািহদ �হােসন িপতা-খ�কার মকেসদ আলী ,বস� �কদার , --�মাহনপুর,
রাজশাহী

1965 1993 আিম��ামান
িপতা-আফসার আলী,ক�-102/পূব �, ঈশা খা ঁহল, বাংলােদশ কৃিষ
িব�িবদ�ালয়--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1966 1994 �মাঃ আ�লু কিরম
িপতা-�মাঃ আিমনুল হক ,�াম নােমািনম গািছ-চাপঁাইনবাবগ�
�পৗরসভা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

1967 1995 হাছানুর রহমান

িপতা-কওছর আলী ,�াম : জাহানবাজ, ধুিলশহর, ডাক:
ধুিলশহরে--9400, সাত�ীরা সদর-সাত�ীরা �পৗরসভা-সাত�ীরা
সদর,
সাত�ীরা

1968 1996 স�য় বা�ী িপতা-িদিলপ কুমার ম�ল,পাচবািড়য়া-কসবামাজাইল-পাংশা,
রাজবাড়ী

1969 1997 খান �মাঃ তাজলু ইসলাম িপতা-শাহাবু��ন খান ,-কািশয়ানী-কািশয়ানী,
�গাপালগ�

1970 1998 �মাঃ হািববুর রহমান
িপতা-মতৃ �মাঃ ওয়ােজদ গাজী,কালাইমুদাফাৎ-�গৗিরচ�া-বর�না
সদর,
বর�না

1971 1999 �মা: আ�লু কােদর
িপতা-�মা: আফসার আলী,�াম: নােমােরাজা রাজারামপুর, ডাক:
রাজারামপুর--চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�
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1972 2000 �মা: রােসল রানা
িপতা-�মা: রিবউল ইসলাম,�াম: ফুলেশা, ডাক: �কশরহাট-6220--
�মাহনপুর,
রাজশাহী

1973 2001 আয়শা ফজল িপতা-এস এম আবুল ফজল, �াম চাদঁ গাও --,
চ��াম

1974 2002 �মাঃ সা�াদুল ইসলাম িপতা-জািহদুল ইসলাম,১০২/৪, মধ� পীেররবাগ--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1975 2004 আিমত রায় চ� িপতা-আিনল চ� রায় ,মাউলতলা , কাউিরয়া।--িহজলা,
বিরশাল

1976 2005 রাজ ুআহেমদ
িপতা-�মা: আলতাফ �হােসন,�াম: উপশহর, ডাক: নােটার--
নােটার সদর,
নােটার

1977 2006 আরমান �হােসন �শাভন
িপতা-�মাঃ �সিলম মি�ক,�হা��ং# ১৮২/১ রা�া-বাজারপাড়া,
ওয়াড�# ০১-পাথরঘাটা-পাথরঘাটা,
বর�না

1978 2007 ইশিতয়াকুর রহমান
িপতা-�মা: মাহাবুবর রহমান,�াম: দুগ �াপুর, ডাক: কুমারখালী--
কুমারখালী,
কু��য়া

1979 2008 �মাঃ মামুন িময়া িপতা-�মাঃ �সাহরাফ �হােসন,�গৗরিচ�া-�গৗিরচ�া-বর�না সদর,
বর�না

1980 2009 �মাঃ ছািবত �হােসন িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন,�াম স�পচামা� ।--রাজারহাট,
কুিড়�াম

1981 2010 �মা: আবু বকর িছ��ক
িপতা-�মা: আ: ছালাম,�ঠকানা: খামার ঈ�রবড়ুয়া, ডাক:
ভ� ��মারী, ---5670, ভ� ��মারী-ভূ��ামারী-ভ� ��ামারী,
কুিড়�াম

1982 2011 �মাঃ জেুয়ল রানা িপতা-�মাঃ নাইমুল হক (িমনু),নারায়নপুর-ছ�া�জতপুর-িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�

1983 2012 নাজমুন নাহার িপতা-মিন��ামান,৯৮ নয়য়া �জনােরল ��ার--বিরশাল সদর,
বিরশাল

1984 2013 �মাঃ মাইনুল ইসলাম িপতা-আঃ কােদর আকন,�হােসনপুর, পািখ মারা--কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

1985 2014 �মা: মাকসুদ �হােসন
িপতা-�মা: আেনায়ার �হােসন,�রৗশন িভলা, �হা��ং-1574, �ক-িস,
গাছা �রাড, থানা-গাছা--,
গাজীপুর িস�ট কেপ �ােরশন

1986 2015 �মাঃ আ�লু আিলম
িপতা-�মাঃ আিমনুল ইসলাম , �াম আংগািরয়া পাড়া-
চাপঁাইনবাবগ� �পৗরসভা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

1987 2016 আ�রু রা�াক িপতা-�জ�াত আলী,বািলয়ামারী-চরপু�টমারী-ইসলামপুর,
জামালপুর

1988 2017 �মা: মিন��ামান
িপতা-�মা : �সকা�র আলী ,115/1, িভ, এইড, ,�রাড, মা�ার পাড়া,
গাইবা�া --গাইবা�া সদর,
গাইবা�া



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

1989 2018 কিরম �মাহা�দ আলভী
িপতা-�সয়দ আহা�দ,জনছক ভবন, �ানহির দাশ �রাড, প��ম
নািসরাবাদ, সরাইপাড়া, পাহাড়তলী--,
চ��াম

1990 2019 মাহফুজরু রহমান
িপতা-সুলতান আহেমদ সরকার ,�নয়ামত হাউস, বটতলা --
বিরশাল সদর,
বিরশাল

1991 2020 না�জয়া তােহরা
িপতা-এ,এ,এম সায়ওয়ানুল কিরম,িসিপিডএল টাওয়ার, ��াট: 7/
িস, কাচঁাবাজার �রাড, বহ�ার হাট--চা�গাওঁ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1992 2021 অ�ান দও িপতা-রতন দও,পােল �াম--বাশঁখালী,
চ��াম

1993 2022 �মা: আেয়শা িছ��কা
িপতা-�মা: কাম�ল ইসলাম ,�াম: লহনী, ডাক: পায়রাব�,
উপেজলা: িমঠাপুকুর -পায়রাব�-িমঠাপুকুর,
রংপুর

1994 2023 মাহমুদা খানম
িপতা-�মাঃ �মাফা�ল �হােসন,�জরারকা�ঠ, মস�জদবািড়-
বানািরপাড়া-বানারীপাড়া,
বিরশাল

1995 2024 �মাঃ জাহা�ীর আলন
িপতা-�মাঃ িলয়াকত আলী গাজী,�াম �কালা -আশা�িন-
আশা�িন,
সাত�ীরা

1996 2025 সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ নু�ল আমীন,দগূ �াপুর-বড়কািশয়া িবরামপুর-
�মাহনগ�,
�ন�েকাণা

1997 2026 সা�াত� ল হক
িপতা-�মা: সবুজ িময়া ,�াম : দগূ �াপুর, ডাক: গিচহাটা, ---2331,
উপেজলা: ক�টয়াদী -ক�টয়াদী �পৗরসভা-ক�টয়াদী,
িকেশারগ�

1998 2027 �দবাশীষ দাস
িপতা-মরারী �মাহন দাস,মেহ� ডাঃ বািড়, উ�র চাদঁপুর--�ফনী
সদর,
�ফনী

1999 2028 �মাঃ ইমদাদুল হক িপতা-ইয়াকুব আলী,মিতহারা প��ম পাড়া-পু�টমারা-নবাবগ�,
িদনাজপুর

2000 2029 আবু সাঈদ �মাঃ শিফকুল
ইসলাম

িপতা-সাইদুল ইসলাম �পন,আমুয়াকা�া (বাগানবািড়)-ফুলপুর-
ফুলপুর,
ময়মনিসংহ

2001 2030 িরপন চ� বম �ন িপতা-কৃ� চ� বম �ন,জামধলা-ধলামুলগাওঁ-পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

2002 2031 নােজম উ��ন
িপতা-বােরক আহা�দ,বােরক আহাে�েদর বাড়ী, �াম: মধ�ম
�কয়ার িবল, ডাক: �কয়ার িবল-4741--চকিরয়া,
ক�বাজার

2003 2032 সুিদ� কম �কার
িপতা-িশিশর কম �কার ,ওয়ারদ-২ কাউিলয়া �াব �রাড--বিরশাল
সদর,
বিরশাল
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2004 2033 �মাঃ শািকল আহেমদ িপতা-�মাঃ আশরাফ আলম ,প��ম কাওলার--িখলেখত,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2005 2034 ফািহমা ফারহানা

িপতা-�মৗলভী আকবর আলী,পযে�: �মৗলভী আকবর আলী,
বাদশা িময়ার বাড়ী, খাজঁীর পাড়া, হািশমপুর, ডাক:
হািশমপুর-4381--চ�নাইশ,
চ��াম

2006 2035 �মাঃ আ�াস উ��ন
িপতা-�মাঃ শাহজাহান তালুকদার ,দি�ন সাগরিদ-৮২০০--
বিরশাল সদর,
বিরশাল

2007 2036 �মা: আিনসুর রহমান
িপতা-�মা: আবুল কােশম,সড়ক: আলী আজম সড়ক, বাড়ী-521/
�জ, �নায়াপাড়া--পাহাড়তলী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

2008 2037 �মাহা�দ মুিমন
িপতা-�মৗলভী আবুল কালাম,বাসা: কালােমর বাড়ী, �াম: পূব �
কাকারা, কাকড়া, ডাক : চকিরয়া-4741--চকিরয়া,
ক�বাজার

2009 2038 �মাঃ হা�ান �হােসন িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক হাওলাদার,শাি�নগর--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2010 2039 �সকত �চাধুরী
িপতা-অমর কাি� �চাধুরী,আ�রু লিতফ সড়ক বাই �লইন,
চকবাজার, �জিস �রাড--বাকিলয়া,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

2011 2040 �মাঃ আিতকুর রহমান িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান,কা�িুলয়া-�গাহালাকা�া-পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

2012 2042 �মাঃ তােরক উজ জামান
িপতা-�মাঃ সু��ামান,�যে�- �মাঃ আশরাফু�ামান,
�েকৗশলী ভবন, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়--,
ময়মনিসংহ

2013 2043 সুিম িসকদার
িপতা-সুেকশ িসকদার ,৮ নং কেলজ �রাড -পাথরঘাটা �পৗরসভা-
পাথরঘাটা,
বর�না

2014 2044 �মাঃ জাকািরয়া সােলিহন িপতা-�মাঃ আবুল কােসম ,�াম বকশীমূল --ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

2015 2045 আিঁখ ভ�াচায �
িপতা-�ণব ভ�াচায �,জাহানারা টাওয়ার, 2নং গিল, প��ম
বাকিলয়া, �দওয়ান বাজার, ডাক: চকবাজার--রাউজান,
চ��াম

2016 2046 �মাঃ হািববুর রহমান িপতা-মর�ম ফিরদ উ��ন,দুল �ভপুর, িবজয়পুর--সদর দি�ণ,
কুিম�া

2017 2047 িমরাজ মাঝী িপতা-আ�লু মা�ান মাঝী ,বািলয়াতিল -সিফপুর-মুলাদী,
বিরশাল

2018 2048 অনুপম দ�
িপতা-চ�ন কাি� দ�,�াম: পােল�াম, ডাক: ই�তনগর--
বাশঁখালী,
চ��াম
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2019 2049 �রােকয়া আ�ার

িপতা-আবদুল আলীম ,�াম: চরিছফলী , ওয়াড�- 03, ইউিনট: 3/ক,
ইউিনয়ন: 9নং চরমাইয়া, ডাকঘর: �খয়াঘাট -�ভালা �পৗরসভা-
�ভালা সদর,
�ভালা

2020 2050 অ�লী রাণী দাস িপতা-ল�ণ দাস,ফেতহপুর-খিললনগর-তালা,
সাত�ীরা

2021 2051 তােরক �হােসন িপতা-হাসান উ�াহ,�কশনপাড়া--লালমাই,
কুিম�া

2022 2052 �মাঃ �সিলম �রজা
িপতা-�মাঃ আেনায়ার �রজা ,বাসা - ৩৯০ঈ সােহবপাড়া,--
পাব �তীপুর,
িদনাজপুর

2023 2053 গালািতয়া িরয়া িবভা
িপতা-আ��ুাহ আল মামুন,335/2, �যাজকবাড়ী, ধরমপুর,
আলেমর �মাড়,কাজলা--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

2024 2054 �মাঃ আিতকুল আলম িপতা-�মাঃ আ�লু হাই,�াম নাগেডায়া--,
ময়মনিসংহ

2025 2055 সুেদব কুমার িব�াস
িপতা-শাি� কুমার িব�াস,�াম: বজরাপুর, ডাক: খািলশপুর-7340,
মেহশপুর-মেহশপুর �পৗরসভা-মেহশপুর,
�ঝনাইদহ

2026 2056 �মাঃ এনামুল হক মুসা িপতা-�মাঃ আকরাম �হােসন,ডালবুগ�-ডালবুগ�-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

2027 2057 �মাঃ শিহদু�াহ �হােসন িপতা-�মাঃ ওয়ােহজ আলী,দিরচ�বাড়ী-পাই�া-ধনবাড়ী,
টা�াইল

2028 2058 �মা: নুর ইসলাম
িপতা-�মা: বা�ূ িময়া,�াম: �মৗকুিড়, ডাক: আলতাফনগর--
দুপচািচঁয়া,
ব�ড়া

2029 2059 কাজী রায়হান িপতা-�মাঃ বা�ূ কাজী,-গাছ� য়া-মুলাদী,
বিরশাল

2030 2060 �মাঃ বাবুল �হােসন
িপতা-�মাঃ আবদুল বােরক হাওলাদার,�হােসনপুর, রামচ�পুর--
ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

2031 2061 �মাঃ রায়দুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আঃ আউয়াল,গড়াম গাওকা�ীয়া জািকরপাড়া--
�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

2032 2062 �মা: �তাফা�ল �হােসন িপতা-আেনায়ার আহে�দ,243-পূব � �গাড়ান--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2033 2063 �মা: আবদুল হািকম
িপতা-�মা: �মাজাে�ল হক ,�াম: উ�র ডাউয়াবািড়, ডাক:
ডাউয়াবািড়, -ডাউয়াবাড়ী-হাতীবা�া,
লালমিনরহাট

2034 2064 �মাঃ সাইফুল ইসলাম িপতা-আবদুল বােরক,চরৈমশাদী-কমলাপুর-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী
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2035 2065 �মাঃ খােলকু�ামান িস��ক িপতা-�মাঃ আবু বকর িছ��ক,�াম বােদক�া--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

2036 2066 �মাঃ মিহবুল ইসলাম িপতা-�মাঃ �তাশাররফ হেসন ,হিরহরপুর-কাটলা-িবরামপুর,
িদনাজপুর

2037 2067 �মাঃ জবােয়ব
িপতা-�মা মাহতাব আলম,১৫১৮/২ আদশ �পাড়া, �পৗর কাঠাল--
�ভালা সদর,
�ভালা

2038 2068 �কৗিশক শংকর দাশ িপতা-কমল কাি� দাশ,পূব � �কাড়ািলয়া, কাউিরয়া ব�র--িহজলা,
বিরশাল

2039 2069 নাজনীন আরা
িপতা-মতৃ �মাঃ �মেহরাব আলী ,উপশহর নত� ন ৬নং , বাসা-৬-এ--
িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2040 2070 �মা: এনামুল হক
িপতা-�মা: �মাফা�ল �হােসন ,32 , িদদ িভলা, ওয়াড�- 51, থানা:
শ�ামপুর, �জলা: ঢাকা- 1204--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2041 2071 �মাঃ মাসুদ রানা িপতা-�মাঃ না�জম উ��ন,�াম �টকুির -�গৗরীপুর-�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

2042 2072 �মাছা: �রা�জনা খাত� ন
িপতা-�মা: লিরম �মা�া,�াম: দাদুয়া, ডাক: ধারাবািরষা--
��দাসপুর,
নােটার

2043 2073 িহেমল সরকার িপতা-িহের� নাথ সরকার,জ��ীপ, জেবদপুর--বানারীপাড়া,
বিরশাল

2044 2074 �মাঃ শাহাদাত িপতা-�মাঃ �ফারকান ,দঃ �নসী --বােকরগ�,
বিরশাল

2045 2075 �মা: খািলদ ইউনুছ
িপতা-�মা: আ�লু কােদর �শখ,�াম: নত� ন ভা�াবাড়ী (
কবর�ােনর িপছেন)--িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

2046 2076 �মাঃ মু�ার আহেমদ
িপতা-�মাঃ মনসুর রহমান,�ম নং-৩২৪/িব, কিব নজ�ল ইসলাম
হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2047 2077 �মা: মুরাদ �হােসন
িপতা-�মা: আলাউ��ন,�াম: �রামপুর, ডাকঘর: �রামপুর---
-8600-পট�য়াখালী �পৗরসভা-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

2048 2078 �মাঃ রায়হান
িপতা-�মাঃ নজর্ুল ইসলাম ,সপুরা, �বায়ািলয়া। ৬২০৩, �ছাট
বন�াম --,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

2049 2079 �মা: চান িময়া
িপতা-মতৃ আ�রু রিশদ চকদার,�াম: বীরহা�ট, ডাক:
ভূঞাপুর-1960,
টা�াইল

2050 2080 বাহাদুর �মা�া
িপতা-নু�ল ইসলাম �মা�া ,�াম: প��ম চাইতা, ডাক: �চতা,---
-8611, িমজ�াগ�-িমজ�াগ�-িমজ�াগ�,
পট�য়াখালী
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2051 2081 �মা: িশমুল �হােসন িপতা-�মা: আ: লিতফ,কুমাড়পাড়া, �বায়ািলয়া--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

2052 2082 তাসিলমুনেনছা
িপতা-�মা�া �মা: আ�জজলু হক,2নং নুরনগর, �মইন �রাড--
কয়রা,
খুলনা

2053 2083 জািহদ �মহবুব
িপতা-�মা: হািরছ িময়া ,দাগ নং- 823, �রাড- 02, মধ�বা�া, বা�া
, �লশান, --বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2054 2084 ইিলয়াস আহে�দ িপতা-মতৃ মুনসুর রহমান,রহমান নগর--ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

2055 2085 �মা: �গালাম র�ানী
িপতা-�মা: ইি�স আলী,�াম: কুমিলহার, ডাক: িসহালী হাট--
িশবগ�,
ব�ড়া

2056 2086 মাহমুদুর রহমান মধৃা
িপতা-মু�জবুর রহমান ,�াম: চাপাইন ডাক: িস আর িপ, চািপাইন,
থানা: সাভার, �জলা: ঢাকা-1343-সাভার-সাভার,
ঢাকা

2057 2087 আল আিমন
িপতা-�মা: হািরছ িময়া,বাসা: 823, �রাড-02, �াম: মধ�বা�া
�বপারী পাড়া, ডাক: বা�া-1212--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2058 2088 �মা: িসরাজরু ইসলাম
িপতা-�মা: �গালাম �মা�ফা,�াম: �বদ�বাড়ী, ডাক: ব�কা
বাজার-2216-বািলয়ান-ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

2059 2089 শামসুর রহমান
িপতা-মতৃ মুখেলসুর রহমান ,�াম: লিতফুর কেলানী �টানাপাড়া,
ওয়াড�- 12, সদর, ব�ড়া--ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

2060 2090 �সয়দ নজ�ল ইসলাম
িপতা-�সয়দ শওকাত আলী,জাহানা বাদ-আটরা িগলাতলা-
ফুলতলা,
খুলনা

2061 2091 �মা: উমর ফা�ক
িপতা-�মা: আিমনুর রহমান,�াম: মিহপুর, ডাক: মিহপুর--
গংগাচড়া,
রংপুর

2062 2092 �মাঃ আসলাম পােটায়ারী িপতা-�মাঃ মিমন পােটায়াির,উদয়পুর-বস�পুর-রাজবাড়ী সদর,
রাজবাড়ী

2063 2093 ফয়সাল ইকবাল
িপতা-�মা : নজ�ল ইসলাম,405, মওলানা ভাসানী হল, জাহা�ীর
নগর িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

2064 2095 �মা: রায়হানুল আলম িপতা-�মা: শিরফুল আলম,�াম: নওপাড়া, ডাক: িমরপুর--িমরপুর,
কু��য়া

2065 2096 �মাঃ রািকবুল হাসান িপতা-�মাঃ আমেজদ আলী,িন���পুর--ভা�া,
ফিরদপুর
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2066 2097 �মা: নািসর উ��ন
িপতা-�মা: হা�ন উর রিশদ ,�যে�: নুর �মাহা�দ , িড -3/5, ৩য়
তলা,. যা�াবািড়, ওয়াপদা কেলানী , ঢাকা --যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2067 2098 �মাছাঃ ছািমমা সুলতানা
িপতা-�মাঃ ফজেল রা�ী,ব�তী (পূব � পাড়া)-িশয়ালেকাল-
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

2068 2099 লাবণী আ�ার িপতা-�মাঃ নািসর উ��ন ,�াম কিবর বটতলা, �দৗলতপুর--,
খুলনা

2069 2100 �মাঃ আহসান কিবর
িপতা-�মাঃ �মায়ুন কিবর ,আিমনা ম�ানসন বাসা-৩৬৭, ৩৮ �ক
িব �হমােয়ত উ��ন �রাড --বিরশাল সদর,
বিরশাল

2070 2101 উে� হািন
িপতা-�মা: �তাসাে�ক �হােসন,বািড়: 57, �াম: �মৗলভী বুধপাড়া,
ডাক: বুধপাড়া-6205, মিতহার--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

2071 2102 সিবতা ঘরামী
িপতা-মতৃ জীেত� নাথ ঘরামী,�া�ণবাড়ী-�সয়দকাঠ�-
বানারীপাড়া,
বিরশাল

2072 2103 শারিমন সুলতানা
িপতা-ফজেল রা�ী,ব�তী পূব �পাড়া, (চার বটতলা সংল�)-
িশয়ালেকাল-িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

2073 2104 �মা: এনামুল হক
িপতা-�মা: আবুল �হােসন,�াম: ভাদুর ভাগ, ডাক: হাটখালী-6662--
সুজানগর,
পাবনা

2074 2105 ত�য় চ�বত� িপতা-কৃ� লাল চ�বত� ,সবুজবাগ সরক --নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

2075 2106 �মা: জািমল �হােসন িপতা-আবু বকর িস��ক,�াম: �বট�য়াইল, ডাক: �দলধা--ধামরাই,
ঢাকা

2076 2107 �মা : িসরাজলু ইসলাম

িপতা-�মা: ইউসুফ আলী �শখ ,বাসা: দি�ণ পাড়া, �াম:
মহাপেদবপুর, ডাকঘর: ভাউৃডা�া, --6600, পাবনা সদর--পাবনা
সদর,
পাবনা

2077 2108 �মাঃ আিরফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু �হিলম,রামকৃ�পুর-�বতাৈগর-না�াইল,
ময়মনিসংহ

2078 2109 �মাঃ মামূনার রিশদ
িপতা-�মাঃ আ��ুাহ সরদার, �াম িকসমত �তাপপুর-পাবনা
�পৗরসভা-পাবনা সদর,
পাবনা

2079 2110 রিবউল ইসলাম
িপতা-মা�ান হাওলাদার,কাটঘর �চৗ�বুড়ীয়া ৮৪২০-নলিছ�ট
�পৗরসভা-নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

2080 2111 �মাঃ মামুন �হােসন
িপতা-�মাঃ আঃ রিশদ হাওলাদার,নব�াম �রাড, �ইয়া, ২৭ নং
ওয়াড�--,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন
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2081 2112 হাফছা আ�ার �কয়া

িপতা-�মা: ওিলয়ার রহমান,�যে�: মঞ্জেুর মাওলা �সােহল,
অিফস সহকারী কাম-ক��উটার অপােরটর, শহীদ সালাম
বরকত হল, জাহা�ীর নগর িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

2082 2113 �মাঃ মাইনুল হাসান খান
িপতা-মিহউ��ন খান ,বাসা- ৮২২, ওয়াড�- ০৭ ম কাউিনয়া�া�
�রাড--বিরশাল সদর,
বিরশাল

2083 2114 �মাঃ �রদাওয়ানুল হাসান িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক ,�াম মালতী নগর --ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

2084 2115 তামা�া সুলতানা
িপতা-�মা: আবুল ফারাহ ,বাসা- 249/এ, শাহাদাত �হােসন সড়ক,
ডাক: ফিরদাবাদ ---1204, শ�ামপুর, ঢাকা--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2085 2116 িবকাশ িব�ম িপতা-ভ� পিত র�ন িব�ম,হারতা-হারতা-উ�জরপুর,
বিরশাল

2086 2117 �মা: ফয়সাল �হােসন ইমন
িপতা-�মা: হা�ন-অর- রিশদ,বাসা: 31 ( 3য় তলা), �রাড-14,
�পনগর আবািসক এলাকা--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2087 2118 তানভীর মাহমুদ
িপতা-রিফকুল আলম ,বাসা-১৪, �রাড-৬/এ, নেবাদয় হাউ�জং --
আদাবর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2088 2119 �মাঃ রিকবুল হাসান ভ�ঁ ইয়া িপতা-�মাঃ বাবুল ভ�ঁ ইয়া,জরুাছিড় -জরুাছিড়-জরুাছিড়,
রা�ামা�ট

2089 2120 মামুনুর রিশদ
িপতা-আ�লু �মােমন,��াট-৪ এ, বাসা-৩৪, সড়ক-৬, �স�র ১০ --
উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2090 2121 �মাঃ শিফকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ জিমর উ��ন ,িভতরভাগ , �জউর -বাগািতপাড়া-
বাগািতপাড়া,
নােটার

2091 2122 শা�নু সরকার
িপতা-অিনল সরকার,58/34/4-িব, মিদনাবাগ, উ�র মুগদাপাড়া,
(7ম তলা), ডাক: বাসােবা--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2092 2123 �মা: কিবর �হােসন
িপতা-�মা: আ�রু রিশদ ,বাসা: সরকারবািড়, �াম: বারইপাড়া,
ডাক: চরেগালাবািড়, --2051, মাদারগ�--মাদারগ�,
জামালপুর

2093 2124 �মাঃ সায়াদ িবন আহসান
িপতা-�মাহা�দ মঞ্জরু আহসান,ত�রা ম�ানশন, �হা��ং ৮১৫,
�ক িব �পশকার বাড়ী �রাড, ব�ড়ােরাড--,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন

2094 2125 আিনছ� র রহমান িপতা-দিললুক রহমান,গাজীপুর-�উলা-আশা�িন,
সাত�ীরা

2095 2126 �মা: শিহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: �সয়দ আলী,�াম: খামার আ�ারীঝাড়, ডাক:
আ�ারীঝাড়-5670--ভ� ��ামারী,
কুিড়�াম
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2096 2127 সুিমত বরন দাস
িপতা-িবমল কাি� দাস ,কাউিরয়া ব�র ৮২৬১-িহজলা �গৗরাি�-
িহজলা,
বিরশাল

2097 2128 আিরফুল ইসলাম িপতা-নু�ল আিমন,�াম িসপাহী বািড় , --,
চ��াম

2098 2129 িমেকা চাকমা িপতা-�দবর�ন চাকমা,দি�ণ বাবুছড়া-বাবুছড়া-িদঘীনালা,
খাগড়াছিড়

2099 2130 �মা: ছািমউল ইসলাম
িপতা-�মা: খিবর উ��ন,�াম: িকশামত �ানকৃ�, ডাক: ফুলবাড়ী--
ফুলবাড়ী,
কুিড়�াম

2100 2131 �মা: মামুনুর রিশদ
িপতা- �মা: ফরহাদ �হােসন ,বাসা - মু�� বািড়, �াম: �চৗির পাড়া,
ডাক: জা�ািলয়া ---2010-মাদারগ� �পৗরসভা-মাদারগ�,
জামালপুর

2101 2132 নুসরাত জাহান
িপতা-�মাঃ শাহ ্ জাহান আলম খানঁ ,৬৫/২ নথ � সাকু�লার �রাড,
িনউমােক�ট--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2102 2133 কািনজ ফােতমা
িপতা-�মাঃ বাদল হাওলাদার ,পুরাতন মস�জদ �রাড-পট�য়াখালী
�পৗরসভা-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

2103 2134 আশরাফুল খািলদ
িপতা-খািলদ আলী জাহা�ীর ,-ঠাকুরগাওঁ �পৗরসভা-ঠাকুরগাওঁ
সদর,
ঠাকুরগাওঁ

2104 2135 �মা: রােসল �হােসন
িপতা-�মা: ইসমাইল �হােসন,�াম: খামার আ�ারীঝাড়-
আ�ারীরঝাড়-ভ� ��ামারী,
কুিড়�াম

2105 2136 শা��র আহমদ
িপতা-জসীম উ��ন,প��ম খাবাসপুর-ফিরদপুর �পৗরসভা-
ফিরদপুর সদর,
ফিরদপুর

2106 2137 �মাঃ িব�াল �হােসন িপতা-নূর �মাহা� দ,পাইকাড়া-তারালী-কািলগ�,
সাত�ীরা

2107 2138 �মা: এনামুল হক
িপতা-�মা: এরশাদ আলী,�াম: িকশামত বানু( নালার পাড়), ডাক:
বালাবাড়ী হাট-5630--িচলমারী,
কুিড়�াম

2108 2139 �মাঃ �মেহদী হাসান িপতা-�মাঃ মিতউর রহমান ,কাঠালতিল--রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

2109 2140 আলমগীর �হাসাইন

িপতা-�মা: নজ�ল ইসলাম ,বাসা- নজরু বািড় , �াম- কেলজ
�মাড়, ধম �পুরম ডাক: গংদারহাট-5680, ফুলবািড়-ফুলবাড়ী-
ফুলবাড়ী,
কুিড়�াম

2110 2141 ইকবাল কিরম
িপতা-আ� ু�ক্কুর,�াম পালাকাতা , কালাচাদ ।-ক�বাজার
�পৗরসভা-ক�বাজার সদর,
ক�বাজার
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2111 2142 �মাঃ আিশক মাহমুদ িপতা-আলম উ��ন,িভতরভাগ, �জউপাড়া--বাগািতপাড়া,
নােটার

2112 2143 রািকব �হােসন
িপতা-সিফকুল ইসলাম,বাসা: 559/1, �রাড: 06, �াম: আ��ুাহবাগ,
ওয়াড�-38, ডাক: �লশান-1212--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2113 2144 তানজীম সািবত
িপতা-�মাঃ শাহাবু��ন িময়া,আল আিমন ��ার, পুরান বাজার
�ধান সড়ক--মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

2114 2145 তাসিময়া আলম �জত�
িপতা-�মাঃ জাহা�ীর আলম ,চর িড�� ৮ নং ওয়াড�-মুলাদী-
মুলাদী,
বিরশাল

2115 2146 �ক এম �মেহদী হাসান
িপতা-�ক এম জাহা�ীর �হােসন,মািনকহার, �ভােজরগাতী-কা�ঠ-
�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

2116 2147 �মাঃ আহসান হািবব িপতা-�মাঃ �মাকেলছ� র রহমান,�াম চািপলা উ�র --ধামরাই,
ঢাকা

2117 2148 �মা: মাহফুজরু রহমান
িপতা-�মা:মুশিফকুর রহমান,বাসা: এফ-65, �াম: ব�াংক কেলানী,
ডাক: সাভার-1340-সাভার �পৗরসভা-সাভার,
ঢাকা

2118 2149 সু�জত সরকার
িপতা-সুবল সরকার ,বাসা- িনরা�েনর বািড়, (দাসপাড়া) �াম:
চরচিরয়া, ডাকঘর; চ�ড়াইন--1325, নবাবগ� --হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2119 2150 �মাঃ জািভদ হাসান
িপতা-�মাঃ শাহজাহান আলী ,মিতহার, কাজলা, বাসা-৬৫ ৬২০৪-
-,
রাজশাহী

2120 2151 �মাঃ আখলাকুর রহমান িপতা-�মাঃ আমজাদ আলী,�াম �বলীশর--ধামরাই,
ঢাকা

2121 2152 �গৗরব সরকার িপতা-�গাউরা� সরকার,ওয়াড� নং- ১৯--বিরশাল সদর,
বিরশাল

2122 2153 মাইনুল ইসলাম ত� িহন িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম ,মানছ� রাবাদ -িমজ�াগ�-িমজ�াগ�,
পট�য়াখালী

2123 2154 �মাঃ মা�ফ হাসান
িপতা-�মাঃ মিমন উ��ন খান,৪৪৬/িব মীর �মাশাররফ �হােসন
হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

2124 2155 িব�ব চ� �দব নাথ িপতা-সুভাষ চ� �দব নাথ ,িবষমপুর -মাওহা-�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

2125 2156 মা�ফ �হােসন
িপতা-�মাশােরফ �হােসন,বাসা: ক-72, �াম: দ: বা�া, ডাক
:�লশান-1212--�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2126 2158 �তৗিফফ আহেমদ িপতা-�মাঃ আ�রু রািশদ,�বনাপুল --,
খুলনা
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2127 2159 আবু হািনফ
িপতা-মকবুল �হােসন,�াম :িমজ�াপুর, ডাক: �ব�নবাড়ী--
ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

2128 2160 �মাঃ আিরফুর রহমান িপতা-আঃ বােরক,চরৈমশাদী-কমলাপুর-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

2129 2161 �মাঃ মইন উ��ন
িপতা-�শখ ফিরদ উ��ন আহেমদ,সরাইপাড়া, ১২ নং ওয়াড�,
পাহাড়তলী--,
চ��াম

2130 2162 �মেহতাজ িবে� আলম
িপতা-�মাঃ �খারেশদ আলম ,৩০ �জলা �ুল �রাড --ময়মনিসংহ
সদর,
ময়মনিসংহ

2131 2163 �মা: আতাউর রহমান
িপতা-�মা: �মা�ফা,�মা�ফা �ম�ােরর বাড়ী, �াম: গজািরয়াকা��,
ডাক: শশ �দী এস,ও--�ফনী সদর,
�ফনী

2132 2164 �রজাউল কিরম িপতা-��ল আিমন,চরৈমশাদী-কমলাপুর-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

2133 2165 মুঃ আতীকু�াহ
িপতা-�মাঃ িস��কু�াহ ,�টেকরবািড় , �ছাট মািনকা-৮৩২০--
�বারহান উ��ন,
�ভালা

2134 2166 �মাঃ িমজানুর রহমান িপতা-�মাঃ আবুল সােহম ,-�নায়াখালী �পৗরসভা-�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

2135 2167 ইসরাত জাহান
িপতা-হা�ন অর রশীদ,�শখ ফিরেদর বািড়, সরাইপাড়া, ১২ নং
ওয়াড�, পাহাড়তলী--,
চ��াম

2136 2168 �মাঃ ইউসুফ আলী িপতা-�মাঃ বেয়জ উ��ন,সােকায়া-�দলুয়াবাড়ী-দুগ �াপুর,
রাজশাহী

2137 2170 সাঈদ হাসান িপতা-আইয়ুব আলী,িনজ�াম-কৃ�নগর-ফিরদপুর সদর,
ফিরদপুর

2138 2171 �গৗতম চ� কম �কার িপতা-�গৗর� লাল কম �কার,কেলজ �রাড --বর�না সদর,
বর�না

2139 2172 অিভ�জৎ দাশ িপতা-মতৃ বীমেল� দাশ,কেটায়ালী থানা --বাশঁখালী,
চ��াম

2140 2173 পলাশ রায়
িপতা-অরিব� ুরায়,��াক অিফস, রাজপাড়া �রাড, জালালপুর--
নবাবগ�,
ঢাকা

2141 2174 আ�লু �মািমন
িপতা-মতৃ খিবর উ��ন,মেহ�পুর, বািনয়াকা��-কুমারখালী
�পৗরসভা-কুমারখালী,
কু��য়া

2142 2175 �মাঃ বািকিব�াহ িপতা-�মাঃ আলী হায়দার ,কেলজ �রাড --বর�না সদর,
বর�না
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2143 2176 �মাঃ মাসুদ রানা
িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম,�স�র ৯, বািড় নং-৩, �রাড নং- ১০--
উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2144 2177 �মাঃ আসাদু�ামাণ িপতা-�মাঃ আ�লু ওয়ািহদ,-রাজারহাট-রাজারহাট,
কুিড়�াম

2145 2178 �মা: ছানা উল�াহ

িপতা-মতৃ িছ��ক উল�াহ ,বাসা: িছ��ক উল�াহ ভাসানী বাড়ী,
�াম: উ�র ক�িপয়া, ডাক: হািবব উল�াহ িময়ার হাট-3802--
সুবণ �চর,
�নায়াখালী

2146 2179 �মাছা: িসনিথয়া িস��িক স�ৃ�
িপতা-�মা: আবু ব�র িস��ক ,283/এ, ওয়াড�-24, জগ�াথ সাহব,
�রাড, লালবাগ , ঢাকা--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2147 2180 �মাঃ মা�ফ িব�াহ
িপতা-আবুল ফাতাহ মুহা�াদ আলী �হাসাইন,সুলতান �মৗলভী
বাড়ী, গজািরয়া-প��ম চর উেমদ-লালেমাহন,
�ভালা

2148 2181 নুসরাত জাহান িপতা-�মাঃ �মাবারক প��ত ,খান িভলা , �পাতিল--বিরশাল সদর,
বিরশাল

2149 2182 �মাঃ সােলহ উ��ন
িপতা-আবু বকর িস��ক,৮নং ওয়াড�-বসুরহাট �পৗরসভা-
�কা�ানীগ�,
�নায়াখালী

2150 2183 রােবয়া জাহান
িপতা-�মা : �মাছেলম হাওলাদার,�াম: চরেপাটকা-বা�া-�ভালা
সদর,
�ভালা

2151 2184 �মাছাঃ ইসরাত জাহান ইমা িপতা-�মাঃ সা�াদ �হােসন,আলামপুর-আলামপুর-কু��য়া সদর,
কু��য়া

2152 2185 �মাঃ মহািসন আলম িপতা-�মাঃ ইসমাইল সরদার ,�শওরা পারা--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2153 2186 �মাঃ রিন
িপতা-�মাঃ হািসম উ��ন ,কািত�কিখলা , আকুবপুর -২৩১৬-
তাড়াইল-সাচাইল-তাড়াইল,
িকেশারগ�

2154 2187 �মাছা: তািনয়া আকতার
িপতা-�মা: রিফকুল ইসলাম ,�াম: নীল �িতভা পাড়া, সদর,
নীলফামারী, -নীলফামারী �পৗরসভা-নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

2155 2188 নািছমা খাত� ন
িপতা-সামছ� ল হক,�াম: পরানপুর, ডাক: আজাদনগর--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2156 2189 আ��ুাহ আল ফা�ক খান
িপতা-আ�লু কােদর খান,ছ/১৭, �যৗথ আবািসক কেলানী, ৪০ নং
ওয়াড�, ি�ল িমলস বাজার--,
খাগড়াছিড়

2157 2190 �মাঃ মাছ� ম আলী িপতা-আবু �হােসন,মাজ�াম-িশলাইদহ-কুমারখালী,
কু��য়া
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2158 2191 �মা: �মজবা�ল ইসলাম িপতা-দীন �মাহা�দ সরকার,শাি�নগর, মাওনা �চৗরা�া--�পুর,
গাজীপুর

2159 2192 �মাঃ মাসুদুর রহমান
িপতা-�মাঃ িস��কুর রহমান �শখ ,১১৫/১১৬ আদম�জ আেন�-১-
-মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2160 2193 �জড এম হািসব উল ইসলাম

িপতা-�মাঃ িসরাজলু ইসলাম,�হা��ং - ই-৪, হাউ�জং ��ট,
মেনায়ার আলী সড়ক, আড়ুয়াপাড়া -কু��য়া �পৗরসভা-কু��য়া
সদর,
কু��য়া

2161 2194 িব��প চ�ব�ী িপতা-িদিলপ চ�ব�ী,আ�ট বাজার --�করাণীগ�,
ঢাকা

2162 2195 �মা: শাহাদত �হােসন
িপতা-িশশ �মাহা�দ,জয়নালপুর, চর হিরশপুর--চাপঁাইনবাবগ�
সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

2163 2196 �মাহা� দ িব�ব �হােসন
িপতা-�মাঃ কিফল উ��ন সরকার,�টংরা, ৬৮ নং ওয়াড�,
সা�িলয়া, ১৩৬১, �ডমরা--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2164 2197 খােলদ হাসান
িপতা-আবদুর রব ,�াম: আবদুর রব সওদাগেরর বািড়, �াম: চর
�াক�, ডাক: জনতা বাজার ---3813, সবণচর,--সুবণ �চর,
�নায়াখালী

2165 2198 নাজমুল হাসান
িপতা-�মাঃ হযরত আলী ,মাধাইনগর , আমদই -জয়পুরহাট
�পৗরসভা-জয়পুরহাট সদর,
জয়পুরহাট

2166 2199 �মা: সালমান
িপতা-আকমল �হাসাইন,�াম: হিরহরা দ: পাড়া, ডাক:
িব�বগিদয়া-7320--�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

2167 2200 �মাঃ আ��ুাহ আল- মামুন িপতা-�মাঃ আলী �হােসন খান ,--কামরা�ীরচর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2168 2201 এস এম স�জব
িপতা-�মাঃ ম�জবর রহমান,আদালত পাড়া-পট�য়াখালী �পৗরসভা-
পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

2169 2202 �মাঃ শািমম �রজা
িপতা-মতৃ হাবীবুর রহমান ,বাবলা পাড়া, বালসাবাড়ী -উ�াপাড়া
সদর-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

2170 2203 �মাঃ �সােহল হায়দার খান
িপতা-�মাঃ শামসু��ন হায়দার খান,২৬৯/১, �বিসক নীলা, প��ম
আগারগাও, �শর-ই বাংলা নগর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2171 2204 আবদুল আ�জজ ভঁূঞা
িপতা-আবদু�াহ ভঁূঞা,�াম: পূব � রামচ�পুর ( আইন উ��ন ভঁূঞা
বাড়ী), ডাক: িবরলী বাজার--দাগনভূঞা,
�ফনী

2172 2205 �মাঃ সুমন �হােসন িপতা-�মাঃ আবু হােসম খিলফা,কারখানা-কািছপাড়া-বাউফল,
পট�য়াখালী
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2173 2206 ভীমেসন তালুকদার
িপতা-ঠাকুরদাস তালুকদার ,রাজাপুর ৮১১০-রামশীল-
�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

2174 2207 �সয়দা সািবনা ইসািমন িপতা-�সয়দা রিফকুল �দা,কাউিনয়া থানা --,
বিরশাল

2175 2209 আিবদা সুলতানা পু�
িপতা-এ,�ক, এম আিমনুল হক জামান ,�াম: প��ম চ��াম,
ডাক: ভাগলপুর-2336--বা�জতপুর,
িকেশারগ�

2176 2210 �মাঃ মাহফুজলু �হােসন
িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন ,মহ�তপুর , �চরােডি� --িদনাজপুর
সদর,
িদনাজপুর

2177 2211 অনুেতাষ চ�বত� িপতা-�পন কুমার চ�বত�,আলামপুর, �ড�পাড়া--প�টয়া,
চ��াম

2178 2212 িনশাত সুলতানা
িপতা-�মা: হা�ন-অর- রিশদ,বাসা: 31( 3য় তলা), �রাড-14,
�পনগর আবািসক এলাকা--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2179 2213 �মাঃ ইকবাল �হােসন
িপতা-�মাঃ আকবর আলী,শহীদু�াহ হল, �ম নং- ২৪০৫, বিধ �ত
ভবন ২, ঢাকা িব�িবদ�ালয়--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2180 2214 �মা: জলুহাস ফিকর
িপতা-আবদুর রব ফিকর ,�াম+ডাক : �তগািছয়া, উপেজলা:
কলাপাড়া, --কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

2181 2215 িফেরাজ আহেমদ িপতা-�মাঃ মইনু��ন,ছািতয়ান-ছািতয়ান-িমরপুর,
কু��য়া

2182 2216 �মা: জসীম উ��ন িপতা-আবুল কালাম,ক-63, কুিড়ল �চৗরা�া--িখলেখত,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2183 2217 স�াট খান িপতা-�মাঃ িছ��ক খান,�া�নপাড়া-আ�জমনগর-ভা�া,
ফিরদপুর

2184 2218 �শা� িম�ী
িপতা-মতৃ িচ�র�ন িম�ী ,�াম: �কখালী, ডাক: বদরতলা, থানা:
�দবহাটা -�দবহাটা-�দবহাটা,
সাত�ীরা

2185 2219 �মাঃ সাঈদ হাসান
িপতা-�মাঃ আখতার আহসান,িনমনগর, বালুবাড়ী--িদনাজপুর
সদর,
িদনাজপুর

2186 2220 জনুােয়দ িবন িগয়াসউ��ন
িপতা-�মাহা� দ িগয়াসউ��ন,জামাদার ম��ল, �হা��ং# ৪২৮--
�মেহ��গ�,
বিরশাল

2187 2221 এস, �ক, এম জােহরা আ�ার

িপতা-এস, �ক, এম আবদুস �ছাবহান,ডা: এস, �ক, এম আ�জজলু
ইসলাম, অধ�াপক িফ�জওল�জ বােয়ােকিমি� ও ফাম �ােকাল�জ
িবভাগ, �ভেটিরনাির �মিডিসন অনুষদ, চ��াম �ভেটিরনাির এ�
এ�ািনম�াল সাইন--খুলশী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন
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2188 2222 �মাঃ হািসবুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আিম�ল ইসলাম ,কালদাস পাড়া-�তত� িলয়া-�তত� িলয়া,
প�গড়

2189 2223 আশরাফুল আলম ফিকর িপতা-�মাঃ আবুল মুনসুর ফিকর,--�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

2190 2224 �মা: রািকব উ��ন

িপতা-�মা: কামাল উ��ন ,বাসা- িসরাজ উ��ন আহমদ মা�ােরর
বািড়, �াম: বাৈর পাড়া, ডাকঘর: চরনি�প---4369-চরন�ীপ-
�বায়ালখালী,
চ��াম

2191 2225 মাহমুদা খাত� ন িপতা-আ�লু ওয়াদুদ ,দঃ লালবাগ --িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2192 2226 �মাহা�দ না�জম খানঁ
িপতা-মুজািহদ খান,�াম: করসনা, খালপাড়, ডাক: প��ম
ভাগ-3100--দি�ণ সুরমা,
িসেলট

2193 2227 �মাঃ আিমনুল ইসলাম িপতা-�মাঃ হােছন আলী সরকার,�পুর-বাঘেবড়-�ধাবাউড়া,
ময়মনিসংহ

2194 2228 �মাঃ নাশাত� ল আলম িপতা-�মাঃ শিফউল আলম ,জাহাি�রগর িব�িবদ�ালয় --সাভার,
ঢাকা

2195 2229 �মাঃ তািরকুর রহমান িপতা-নূর �মাহা�দ ,কসবা, পুলহাট--িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2196 2230 নুর �মাহা�দ
িপতা-অ�জ উল�াহ,218, হাজী মুহা�দ মুহসীন হল, ঢাকা
িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

2197 2231 রা�ল কুমার দ� িপংকু িপতা-�কাশ কাি� দ�,চ�নীমহল--িদঘিলয়া,
খুলনা

2198 2232 �মা: আবুল খােয়র
িপতা-�মা: �জয়াদ আলী ,�াম: কামটা ডাক: িশমুিলয়া, ---9400,
�দবহাটা, সাত�ীরা-�দবহাটা-�দবহাটা,
সাত�ীরা

2199 2233 নািফজ আবীর
িপতা-আিমনুল ইসলাম ,৭২ এিলফ�া� �রাড -১২০৫--িনউ
মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2200 2234 এস এম রাহাত� ল আলম
িপতা-এস এম �খারেশদ আলম,বাসা: বিদউর রহমান সারাং বাড়ী,
�াম: মুরাদপুর, ডাক: মুরাদপুর-4310--সীতাকু�,
চ��াম

2201 2235 �মাঃ রােশদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ ইয়াকুব আলী,২১/৩, পাওয়ার হাউজ �রাড, আবুল
�ম�ার জােম মস�জদ, মধ�পাড়া--,
ময়মনিসংহ িস�ট কেপ �ােরশন

2202 2236 মাইনুল হক জনুােয়দ িপতা-এ �ক এম আিমনুল হক জামান,ভাগল পুর --বা�জতপুর,
িকেশারগ�

2203 2237 �মা: আবু সাঈদ
িপতা-�মা: আবু তােহর ,বাসা- ২, ঈ�র দাস �লন, সু�াপুর, ডাক:
ঢাকা সদর �ধান--1100--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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2204 2238 �মাঃ রােশদু�ামান িপতা-�মাঃ রিফক উ��ন ,বাসা- ২২৬, কাজলা- ৬২০৪--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

2205 2239 তাওহীদুল ইসলাম িপতা-হািববুর রহমান,মা�া-কুশলা-�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

2206 2240 মুহা� দ আ�লু আিলম
তালুকদার

িপতা-�মাহা� দ দুলাল তালুকদার,ইছানগর, আ�জমপাড়া-৪০০০,
ওয়াড� ০৮--কণ �ফুলী,
চ��াম

2207 2241 জয়� দাশ
িপতা-জগদীশ চ� দাশ,বাসা: ডা�ারবাড়ী, �াম: �বলছড়ী, ডাক:
�ক,িব বাজার-4391--বাশঁখালী,
চ��াম

2208 2242 �মাঃ নু��াহ িপতা-�মাঃ বাদল িময়া ,�াম ড� ব , �গাপািদগী --িনকলী,
িকেশারগ�

2209 2243 �মাহা�দ নু�ল ইসলাম
িপতা-�মাহা�দ মিফজরু রহমান,৬১ মিত�ঝল বা/এ, �রড��েস�
হাউজ--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2210 2244 জলুিফকার আলী
িপতা-জ��ল হক,�জার �গা বাড়ী, ওয়াড�-05, ডাক:
স�ীপ-4300--স�ীপ,
চ��াম

2211 2245 তাসিনম জা�াত িপতা-�মাঃ �লাকমান হািকম ,বাসা-২৩৬, চ��পুর--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

2212 2246 মাহমুদুল হাসান
িপতা-জলুিফকার আলী,আ�াখালী, িড�ীর চর, ইসলামপুর--
ইসলামপুর,
জামালপুর

2213 2247 সা��র আহেমদ িপতা-এ �ট এম নািসর উ��ন ,�বাউ বাজার --,
গাজীপুর

2214 2248 মাহবুব হাসান
িপতা-�মা: দুলাল তালুকদার ,�াম: দুলাল তালুকদােরর বািড়,
ইছানগর, ডাক: আ�জমপাড়া, ---4000, কণ �ফুলী ,--কণ �ফুলী,
চ��াম

2215 2249 সুমন চ� �ঘাষ িপতা-জগদীশ চ� �ঘাষ ,থানা মস�জদ �রাড, সােহব গ� --,
বিরশাল

2216 2250 �সাহরাব �হােসন

িপতা-�মায়াে�ম �হােসন,�ক, �ট, এস �নটওয়াক� , িদ ডইং ( 4থ �
তলা), বািড়: 825, জািকর �হােসন �রাড, এ �ক খান �মাড়--
পাচঁলাইশ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

2217 2251 �মাঃ নািস�ল হক
িপতা-�মাঃ নজমুল হক,চর অনুপনগর-চর অনুপনগর-
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

2218 2252 �মাঃ মাসুদুর রহমান িপতা-আ�সু সা�ার �মা�া ,বাগ মারা �মইন �রাড --,
খুলনা

2219 2253 �মা: রািকব �হােসন
িপতা-�মা: আবদুর রব,ওমরা িময়ার কেলানী, ইকবাল �রাড--
�কােতায়ালী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন
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2220 2254 �মাঃ সুমন
িপতা-�মাঃ িস��কুর রহমান ,দা�সসালাম , ১২০/৩, ১২১৬--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2221 2255 রােবয়া �সালতানা িপতা-িফেরাজ আলম,ফেত আলী িসকদার পাড়া--কুত� বিদয়া,
ক�বাজার

2222 2256 ত� ষার আহেমদ
িপতা-মুতািহর আহেমদ,অনািমকা িব-১৭ (৪থ � তলা), শাহী ঈ�াহ-
-,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

2223 2257 �মা: আিরফ �হােসন
িপতা-�মা: ইসহাক আলী িব�াস ,�গেজেটড �কায়াটার, উপেজলা
পিরষদ : �পসা , খুলনা--�পসা,
খুলনা

2224 2258 সািমনা বানু কংকন িপতা-আবু হায়াত ,মধুপুর-কুমারখালী �পৗরসভা-কুমারখালী,
কু��য়া

2225 2259 �মাহা� দ �মাশাররফ
�হােসন

িপতা-�মাহা� দ নূ�ল ইসলাম,িশমুিলয়া, কুট�রাগাওঁ --তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

2226 2260 �মাঃ শিফকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�াস উ��ন ,শাহজাদপুর, িখলবাড়ীর �টক --বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2227 2261 �মা: মািনক তপাদার িপতা-�মা: এসেকন তপাদার,বািড়-363, ি� �ুল ��ট --কলাবাগান,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2228 2262 �জসিমন নাহার
িপতা-�মা: আবদুর রিহম ,�াম: কাজী মহ�া , ডাক: �দবহাটা,
উপেজলা : �দবহাটা-�দবহাটা-�দবহাটা,
সাত�ীরা

2229 2263 শিফকুল ইসলাম
িপতা-আ�রু রহমান,মেডল ই��ট�টউট অব সােয়� এ�
�টকেনাল�জ (অনাস � ভবন), িবিসআইিস �রাড--জয়েদবপুর,
গাজীপুর

2230 2264 আিসফ �নওয়াজ
িপতা-মােহব �হােসন হাওলাদার,1645, হািফজা ম��ল, সূ�ীয়া
মস�জদ �রাড, ভা�টখানা--বিরশাল সদর,
বিরশাল

2231 2265 সান�জদা আবসারী
িপতা-মতৃ মাহতাব উ��ন,সাদু�ারচর, �া�ণকচ�রী--িকেশারগ�
সদর,
িকেশারগ�

2232 2266 িহেমল �হােসন
িপতা-�মাঃ আফজাল �হােসন হাওলাদার ,২৪/১৪-১৫ ��াট ৫িস
�ক িস তাজ মহল �রাড --�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2233 2267 �মাঃ আল আমীন িপতা-মতৃ আ�সু সা�ার,�বলাইচ�ী--,
িদনাজপুর

2234 2268 �মা: স�জবুর রহমান
িপতা-�মা: শিফউর রহমান,�াম: কালা�রা, ওয়াড�-7, ধিনয়া--
�ভালা সদর,
�ভালা

2235 2269 �মা: �মা�ািসম িব�াহ
িপতা-�মা: �কারবান আলী ,�াম: হিরপুর, ডাক: জয় পা� �তীপুর,
-জয়পুরহাট �পৗরসভা-জয়পুরহাট সদর,
জয়পুরহাট
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2236 2270 ধীমান চ� রায় িপতা-সুিনল চ� রায় ,-সু�রবন-িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2237 2271 সুজন চ� হালদার
িপতা-সুনীল চ� হালদার,�াম: মািলকা�া, ডাক: �চাধুরীর হাট--
উ�জরপুর,
বিরশাল

2238 2272 জািফ�ল হাসান িপতা-�মাঃ �তাফা�ল �হােসন,পূব � িস�ণু �া-িস�ণু �া-হাতীবা�া,
লালমিনরহাট

2239 2273 �মা: আল- আিমন রহমান
িপতা-�মা: মজনুর রহমান,�াম: �খ��, ডাক: �মরীর হাট--
পলাশবাড়ী,
গাইবা�া

2240 2274 �মাঃ আল - শাহািরয়া ইমন িপতা-�মাঃ ই�ািহম সরদার,�াম িশেলমান পুর--পাইকগাছা,
খুলনা

2241 2275 �মাঃ মিফজলু ইসলাম
িপতা-�মাঃ ইসহাক সরদার,সরদার বািড়, �হাসনাবাদ-সিরকল-
�গৗরনদী,
বিরশাল

2242 2276 �মা: মাহমুদুল হাসান
তালুকদার

িপতা-�মা: �মায়াে�ম �হােসন তালুকদার,�াম: সুিবদ, ডাক:
�চাধুরানী--পীরগাছা,
রংপুর

2243 2277 �মাঃ কাম্রু�ামান
িপতা-মাহাবুর রহমান ,আবুল কােশম , ব�ভবন জন �শাসন
িবভাগ --মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2244 2278 �দালা বিণক িপতা-�ণব বিণক,বাসা: 121, �রাড-01, �গাম�াপাড়া--রংপুর সদর,
রংপুর

2245 2279 �মাঃ সাহাবু��ন আক� িপতা-�মাঃ আকরাম আক� ,--িশবগ�,
ব�ড়া

2246 2280 জেুয়ল �সন িপতা-মুকুল কাি� �সন,ফেতয়াবাদ -িচকনদ�ী-হাটহাজারী,
চ��াম

2247 2281 �মাসাঃ খািদজা �বগম িপতা-�মাঃ সুলতান আহেমদ,বােজমহল-�কশবপুর-বাউফল,
পট�য়াখালী

2248 2282 �মাঃ নািফউ�ামান
িপতা-�মাঃ আিনছ� �ামান,বাসা# ৮৯, �রাড# ০২, �জ, এল, রায়
�রাড, মাহতাব খানঁ, �রণী, কামাল কাছনা--,
রংপুর িস�ট কেপ �ােরশন

2249 2283 �দীপ কুমার সাহা িপতা-পিরমল চ� সাহা,সাহাবাড়ী, হাই�ুল �রাড--বর�না সদর,
বর�না

2250 2284 ই��য়াক আহেমদ
িপতা-শাহজালাল হাওলাদার ,প��ম ব�রা, কা�জপাড়া--বিরশাল
সদর,
বিরশাল

2251 2285 �মা: সািনউ�ামান িপতা-�মা: আ�ছু সা�ার,20 নং �মরািদয়া--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2252 2286 ি�য়তম দ� িপতা-চ�ন কাি� দ�,পােল�াম, ই�ত নগর--বাশঁখালী,
চ��াম
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2253 2287 �মাঃ সাইদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ মু�ািলব হাওলাদার,কািশনাথ-দুগ �াপাশা-বােকরগ�,
বিরশাল

2254 2288 �মাঃ সামসুর আেরিফন িপতা-�মাঃ আিমনু�ামান,বাসা নং ৪০ , �রাড নং ১১ --উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2255 2289 �মা: মাস-উদ-আহেমদ
িপতা-�মা: নজ�ল ইসলাম,�াম: খামার ঝাড়বাড়ী ( মা�তপাড়া),
ডাক: পুলহাট--িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2256 2290 নাজমুল হাসান িপতা-আ��ুাহ আল মামুন ,১৩১ িস��ক বাজার - ১০০০--বংশাল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2257 2291 �মাঃ �ফরেদৗসুল আলম িপতা-�মাঃ সাজাহান,জা�ল�াপুর-বাহাদুরপুর-িনয়ামতপুর,
নওগা ঁ

2258 2292 �মা: মিশউর রহমান
িপতা-�মা: এছারত আলী,�াম: খািলশা খুটামারা, ডাক:
খুটামারা-5330--জলঢাকা,
নীলফামারী

2259 2293 �মাঃ শিরফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ একরামুল হক ,বড় হািশ�ুর , হািশম পুর।--
িচিররব�র,
িদনাজপুর

2260 2294 ��রনা সরকার
িপতা-�ফু� সরকার,বাসা-1203, পুরাতন পুিলশ ফািঁড় গিল 5/িস
উ�র বালুবাড়ী--িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2261 2295 সাউিমন িবন ইকবাল িপতা-�মাঃ ইকবাল খান,�বায়ািলয়া থানা --,
রাজশাহী

2262 2296 এম এম রিনফুল ইসলাম
িপতা-এম িড গাজী রহমান,ডাি�মারা, (বদলগাছী সরকারী
কেলেজর পাে� �)--বদলগাছী,
নওগা ঁ

2263 2297 র�ন সরকার িপতা-মিন� সরকার,তালুক কল�ানী, বড়দরঘাট, মািহগ�--,
রংপুর

2264 2298 বা�া পাল িপতা-িবমল কৃ� পাল ,৫৮ কািলবািড় --ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

2265 2299 �মাঃ আল আিমন িপতা-�মাঃ রা�াকুল ইসলাম ,ঘটখািল --আমতলী,
বর�না

2266 2300 উৎপল মুখাজ� িপতা-�টেক� মুখাজ�,অিফস মহ�া, �খলুপাড়া--কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

2267 2301 �মাঃ জনাব আলী
িপতা-�মাঃ হািমদুল ইসলাম,উ�র �সানাখুলী-�বাতলাগাড়ী-
�সয়দপুর,
নীলফামারী

2268 2302 ��িতভ পাল িশপু
িপতা-�গ�য় িব�ু পদ পাল,১৪৮/ক/১, আহ�দ নগর হাবুেলর
পকুর পাড়, ��াট-৫/এ--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2269 2303 এম আর রিন িপতা-মর�ম জনাব আিল,িবলচ�া-পা�া-পাংশা,
রাজবাড়ী
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2270 2304 �মা: এমদাদুল �হােসন িপতা-ম�জবুর রহমান,বাসা: 4/2, �সাবাহান বাগ--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2271 2305 �মাঃ আলেহােসন খান িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম,৩৯৮, �সনপাড়া পব �তা--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2272 2306 �মা: একরামুল ইসলাম িপতা-�মা: িসরাজলু ইসলাম,71/গ, কদমতলা, বাসােবা--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2273 2307 ফিরদা ইয়াসিমন িপতা-�মাহা�দ আলী,�কানােখালা খাদ� �দাম--�করাণীগ�,
ঢাকা

2274 2308 তান�জলা �মৗসুম
িপতা-�মাতাহার �হােসন,�ট এ� �ট �রাড, সবুজবাগ-আমতলী
�পৗরসভা-আমতলী,
বর�না

2275 2309 ইকবাল �হােসন
িপতা-এনামুল হক,�াম: �রামপুর, ডাক: শিফপুর-7320--
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

2276 2310 �মাঃ িরয়াজ �মােশ �দ
িপতা-�মাঃ মাঈন উ��ন,বজল মা�ার বািড়, আ�টয়া বাড়ী--
�সনবাগ,
�নায়াখালী

2277 2311 �মা: �ফরেদৗস িময়া িপতা-�মা: জািকর �হােসন,দ: �খজরুতলা--বর�না সদর,
বর�না

2278 2312 �মা: �মা�ািফজরু রহমান
িপতা-�মা: িগয়াস উ��ন ,�াম: �বাঘাপাড়া, ডাক: জামালপুর--
জামালপুর সদর,
জামালপুর

2279 2313 �মাঃ এনছানুল আলম িপতা-�মাঃ শােহব উল�া িময়া,২২/২ ত�াবাগ, �ঝগাতলা--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2280 2314 �শখ �রজাউল হক
িপতা-�শখ আহেমদ আলী,�যে�: �মা: ফিরদ, �াম: সাতিনপাড়া,
ডাক: নগর �কা�া--সাভার,
ঢাকা

2281 2315 আ�জজলু হক িপতা-�মাঃ আলাউ�ীন গাজী,��শাসন-ভ� �িলয়া-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2282 2316 �মা: তালহা পাশা
িপতা-�মা: কামাল পাশা‘,বাসা: 43, �রাড: 03, �ক: িব, �সকশন:
12--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2283 2317 �শখ �মহনাজ জাহান িতিথ িপতা-�শখ মিশউর রহমান,রমজাননগর-রমজাননগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2284 2318 �মা: �রজাউল ইসলাম িপতা-�মা: নু�ল ইসলাম,বাসা: 480/িস, ( 1ম তলা)--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2285 2319 হাফছা আ�ার
িপতা-�মা: আ�ছু সামাদ,389, আল আিমন �রাড, দ: পাইকপাড়া--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2286 2320 �মাঃ আেনায়ার �হােসন িপতা-�মাঃ আ�লু কােদর,চ�নমাড়ীয়া-িশলমািড়য়া-পু�ঠয়া,
রাজশাহী
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2287 2321 সুমা চাকমা
িপতা-এিলট চাকমা,বািড়: 08, �রাড:10, �ক: িব, �সকশন-13--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2288 2322 �নছার উ��ন িলখন
িপতা-�মাঃ লুৎফর রহমান ,�াঃ �মাকািময়া , �গারবা -হালুয়াঘাট-
হালুয়াঘাট,
ময়মনিসংহ

2289 2323 �মাঃ আ��ুাহ আল মামুন িপতা-�মাঃ উসমান গিন,কুিশ �-বাদলা-ইটনা,
িকেশারগ�

2290 2324 �মৗিরন �মহজািবন
িপতা-�মায়াে�ম �হােসন,বাসা: 119/িড, পূব � রাজা বাজার, ডাক:
�তজগাওঁ-1215--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2291 2325 সা�াদ �হােসন আিকব
িপতা-শওকত �হােসন কবীর ,�সকশন-৬ , �ক- এ , �লন-৩,
বাসা-২৯। ১২১৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2292 2326 �মাঃ আিমনুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�জম উ��ন,�চৗিবলা কাচারী পাড়া-সল�া-
উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

2293 2327 �মসবা�ল �দা
িপতা-আ�রু রহমান,ঢাকা ব�বাষী সাটঁিলিপ ��িনং �স�ার, 35/2,
প��ম কাফ�ল--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2294 2328 �মাঃ আল আিমন গাজী িপতা-�মাঃ আমেজদ আলী গাজী,বাড়ুলী-রাড়ুলী-পাইকগাছা,
খুলনা

2295 2329 �মাঃ িমজানুর রহমান
িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান ,�াঃ জাতীয় িচিন কল �পাঃ ভূিবর চর -
-িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

2296 2330 �শা� কুমার দাস
িপতা-িদলীপ কুমার দাস,বাসা: 273, �াম: উ�র �গাড়ান, ডাক:
িখলগাওঁ �ট এস ও-1219--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2297 2331 �মাঃ জািহদুল হাসান
িপতা-�মাঃ আ�লু �হােসন �সিলম,১৫৯/১৮/১৫/১। প��ম
�শওড়াপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2298 2332 �মাহা�দ রােসল
িপতা-�মাহা�দ হািদস,বাসা: তারাকা��য়া, �াম: তারাকা��য়া
রা�জবপুর, ডাক: নওপাড়া--�ক�য়ুা,
�ন�েকাণা

2299 2333 �মাঃ জােহদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�লু কাইয়ুম ,দি�ন বগারচতর কমরালী -সীতাকু�
�পৗরসভা-সীতাকু�,
চ��াম

2300 2334 �মাঃ ইিলয়াস িময়া িপতা-�মাঃ আলবাস খান,খােলদা ভবন, �সনপাড়া পব �তা--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2301 2335 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মা: আ�লু মতেলব প�াদা,�াম: রামব�ভ, ডাক: দাবাড়ী--
দশিমনা,
পট�য়াখালী
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2302 2336 �মাঃ ফয়সাল আহে�দ িপতা-�মাঃ জািকর �হােসন ,আদাবিড়য়া- ৬৬৪০-ভা�ুড়া-ভা�ুড়া,
পাবনা

2303 2337 নাজমুন নাহার িবথী
িপতা-�মা: আ�লু ওহাব,�াম: মা�জয়া�ল, ডাক: বািনয়াপাড়া--
��তলাল,
জয়পুরহাট

2304 2338 মু�ী সাদ আহেমদ িপতা-�মাঃ আ�লু হাই,২/১/িব, �টালারবাগ--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2305 2339 �মাঃ ফয়সাল কিবর িপতা-�মাঃ দুলাল �হােসন,রা�ালীরবস, নগরব�--নােগ�রী,
কুিড়�াম

2306 2340 ফারজানা মু�ী িপতা-�মা: ফজলুল হক,395/1, সাউথ পাইকপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2307 2341 আফসানা �ফরেদৗিস িপতা-�মাঃ ��ল আিমন ,ম��পাড়া ৫৭০০--গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

2308 2342 সাদমান �সৗিমক
িপতা-শহীদ উ�ীন আহেমদ,বাসা: 513/2, �াম: রসুলপুর, ডাক:
দিনয়া-1236--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2309 2343 �মাঃ আ�রু রিশদ িপতা-িব আম হােশম আলী ,গজািলয়া --পাইকগাছা,
খুলনা

2310 2344 �মা: শিরফুল ইসলাম
িপতা-নূর �মাহা�দ গাজী,�াম: �গাপালপুর, ডাক: নিকপুর-9450-
শ�ামনগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2311 2345 �মাঃ আলী হাসান
িপতা-�মাঃ ইসমাইল �হােসন,এ/৩৪-ক, ছায়াবীিথ মধ� বাসােবা,
ই�ান � হাউ�জং--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2312 2346 �মা: আ�রু রহমান িপতা-�মা: আহসান উ�াহ,81 মধ� বাসােবা--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2313 2347 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-মতৃ ম�জবুর রহমান ,বাসা: ৩য় তলা, তং গংগারাম, বাজার
�লন, ডাক: �পা�া ---1211, লালবাগ, --লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2314 2348 মাহাবুব আলম িপতা-�মা: দুলাল খান,798, পূব � মিনপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2315 2349 আইয়ুব আলী
িপতা-আঃ ছালাম,১৪৯/১৪/এ, মু�� হাউ�জং, ৩নং গিল, তালতলা--
কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2316 2350 �মা: �মেহদী হাসান

িপতা-�মা: �মাতােলব �মা�া,�যে�: �মা: শিরফুল ইসলাম খান,
�িকউরেম� ��শািল�, ঢাকা �টকিনক�াল �টচাস � ��িনং
ইনি��টউট �াপন শীষ �ক �ক�, িবেক�ট�টিস ক�া�াস--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2317 2351 �মাহা�দ আিমনুল ইসলাম
িপতা-�মাহা�দ আ�লু হািলম,28 সতীশ বাবু �লই, পাথরঘাটা--
�কােতায়ালী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন
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2318 2352 মীম �মা�ারীন মুন িপতা-�মাঃ �মাতােলব �হােসন ,�াম কামাত মািনক চাদঁ--�বাদা,
প�গড়

2319 2353 �মাঃ আিতকুর রহমান
িপতা-�মাঃ নু�র রহমান,সবুজ ছায়া টাওয়ার, ��াটঃ িব-১,
৫২৭/৫/িস, প��ম �শওড়াপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2320 2354 �মা: মাহমুদুল হক

িপতা-�মা: আকরামুল হক ,বাসা- �মা�া পাড়া, �াম: উলাট, ডাক:
কােদায়া---6662, সুজানগর, পাবনা -সুজানগর �পৗরসভা-
সুজানগর,
পাবনা

2321 2355 �মা: �সােহল িময়া িপতা-�মা: নু�ল ইসলাম,�াম: ধনুয়া, ডাক: িশবপুর--িশবপুর,
নরিসংদী

2322 2356 �মা: মাকসুদুর রহমান
িপতা-সামসু��ন খান,�াম: �ছানেখালা, ডাক: �ছানেখালা--
গলািচপা,
পট�য়াখালী

2323 2357 ফািরয়া হক িল�া িপতা-�মাজাে�ল হক ,২৪৯/িব আিসয়া টাওয়ার--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2324 2358 �মাঃ রােশদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ রিবউল আলম,খসরাণী নগর, �মা�া পাড়া--�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

2325 2359 �মাঃ মতােলব �হােসন িপতা-িড আ�লু জা�ার ,�াম কাউথুিত ।--ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

2326 2360 এস, এম ইম�ল ইসলাম
িপতা-এস এম সাগহাব উ��ন,�াম: দুগ �াপুর , ডাক: �গািব�পুর--
�বড়া,
পাবনা

2327 2362 িপয়াস আহেমদ িপতা-�মাঃ ওমর ফা�ক ,বাসা- ২৯৮ ওয়ারদ-০৬--চাটেমাহর,
পাবনা

2328 2363 সান�জদা ইয়াসিমন
িপতা-�মা: ইউনুছ আলী িব�াস,�াম: �ভাজগাতী, ডাক: কুয়াদা
বাজার--মিণরামপুর,
যেশার

2329 2364 ফয়সাল আিমন তানভীর
িপতা-মতৃ �মাঃ আিমনুল ইসলাম,সু�িপিরয়র ইেলক��ক িলিমেটড,
নারী-৫, �রাড-১, �কঃ িড--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2330 2365 �মাঃ িরয়াজলু ইসলাম িপতা-�মাঃ �তাফা�ল �হােসন ,�াম ছািতয়ানগর--খানসামা,
িদনাজপুর

2331 2366 �মা: মািনক �শখ
িপতা-�মা: খিললুর রহমান �শখ,উ�র কৃ�নগর, --িপেরাজপুর
সদর,
িপেরাজপুর

2332 2367 �মা: আিরফু�ামান জেুয়ল
িপতা-�মা: আনছার উ��ন ,বাসা- আরাম বাগ, ডাক: পট�য়াখালী,
পট�য়াখালী সদর -পট�য়াখালী �পৗরসভা-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

2333 2368 নাইমুল আ�জম
িপতা-�মাঃ নইম িময়া ঁ,শাহজাহানপুর, ৯৩, শাি�বাগ-১২১৭--
রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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2334 2369 জবুাইদা আজাদ িশখা
িপতা-�মা: আবুল কালাম আজাদ,বাসা: িময়া বাড়ী, �াম :মাহা�াদ
নগর , ডাক: জলমা-9260--ব�টয়াঘাটা,
খুলনা

2335 2370 �মাঃ �কফােয়ত� ল ইসলাম িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান,সাহাবিদপুর, ভােটাপাড়া--�গাদাগাড়ী,
রাজশাহী

2336 2371 তানজীম �হােসন
িপতা-�মাঃ এরসাদ �হােসন,��াট -২িড, এনএইচএ ভবন-৬,
লালমা�টয়া �ক-এ--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2337 2372 �মাঃ মুজািহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ খাই��ামান ,�াম থানিসংহপুর--গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

2338 2373 �মা: শিফকুল আলম শামীম‘

িপতা-�মা: আ�লু খােলক,�যে�: �মা: মিন��ামান, সং�াপন
শাখা-2, বাংলােদশ পরমানু শ�� কিমশন, ই-12/এ, আগারগাওঁ --
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2339 2374 �মাঃ মাহবুব শািকল
িপতা-�মাঃ শািহন সরকার ,প��ম কা�জপাড়া, বাসা-৭৫৪/১ --
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2340 2375 �মা: ফয়সাল

িপতা-�মা: িরজয়ুান ,বাসা- িসকা�র িমরা�জর বািড়, �াম:
পােলা�াম, ডাক: ই�ত নগর- 4391, বাশখািল -পুকুিরয়া-
বাশঁখালী,
চ��াম

2341 2376 মারজান আ�ার �সত� িপতা-বাবুল কিরম,৬৯৫/২ মধ�মিণপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2342 2377 �মাঃ মাহামুদুর রশীদ
িপতা-�মাঃ বজলুর রশীদ খান,প��ম �চচরী-�চঁচরীরামপুর-
কাঠািলয়া,
ঝালকা�ঠ

2343 2378 ট��া রানী দাস
িপতা-ি�েজ� কুমার দাস,54/ অ�রা, সাততারা মস�জদ �রাড,
�সনপাড়া পব �ত�--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2344 2379 �মাঃ আহসান হািবব িপতা-�মাঃ জাকািরয়া িময়া ,�াম না�জরদহ ।--কাউিনয়া,
রংপুর

2345 2380 মাহাবুবুর রহমান িপতা-মিতউর রহমান ,৭৭/২ শাহ ্ আলী বাগ- ১২১৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2346 2381 �সালাইমান �হােসন
িপতা-আখতার �হাসাইন,�ম# ১১, বাসা# ১৪৮/৮, �রাড#
০৩,ওয়াড�# ১২, শাহ আলী বাগ--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2347 2382 �মা: আিশকু�ামান
িপতা-�মা: আ�লু মুহিসন,বাসা: 185/4, গাম: প��ম �শওড়াপাড়া,
ওয়াড�-14, ডাক: িমরপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2348 2383 এস , এম , ফারহান সা�াদ
িপতা-�মা : রা�জবুল ইসলাম ,�াম: লিতফ পুর দি�ণ পাড়া, ডাক:
ব�ড়া সদর, ---5800, -ব�ড়া �পৗরসভা-ব�ড়া সদর,
ব�ড়া
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2349 2384 িরয়াজউ��ন
িপতা-মতৃ সাহাবু��ন,�মাহা�ািদয়া হাউ�জং িলিমেটড--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2350 2385 �মাঃ আলমগীর �হােসন
িপতা-�মাঃ শাহাদৎ �হােসন ,সড়াবািড়য়া্ সােবক িবি�-হিরণাকুন্ড�
�পৗরসভা-হিরণাকুন্ড� ,
�ঝনাইদহ

2351 2386 অপূব দাস িপতা-িনর�ন চ� দাস,�াম মািনকদী ।-�ভরব �পৗরসভা-�ভরব,
িকেশারগ�

2352 2387 �মা: জাহা�ীর আলম িপতা-�মা: আ�সু সা�ার,�াম+�পা: পুমদী--�হােসনপুর,
িকেশারগ�

2353 2389 �মাঃ আসাদু�ামান িপতা-�মাঃ ফজলুল হক,রহমানপুর-পাট�াম-পাট�াম,
লালমিনরহাট

2354 2390 �মা: আ�লু কােদর �শখ িপতা-�মা: আবু সাঈদ �শখ,�াম: �পুর, ডাক: �পুর--�পুর,
মা�রা

2355 2391 তাসনীম তাবাসসুম মিন
িপতা-�মাঃ সাইফুল হক ,�ম-৫১৪-শামসুন নাহার হল, ঢািব--
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2356 2392 �মেহদী হাসান িপতা-�মাঃ শাহজাহাণ �বপারী,ঈলানবালা-নীলকমল-হাইমচর,
চাদঁপুর

2357 2394 �মাহা�মদ সাইফুল ইসলাম িপতা-�মাহা�দ আ�সু সামাদ,২/২ এফ, �টালারবাগ--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2358 2395 �মাহা�দ শাহজাহান
িপতা-কামাল পাশা,এ-4, অি�িমজম ভবন, 26 িমতালী �রাড,
�ঝগাতলা--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2359 2396 �মাঃ �সােহল রানা িপতা- মতৃ শিরফুন ,�ডামকা�িদ-হাটফুলবাড়ী-সািরয়াকা��,
ব�ড়া

2360 2397 কাওসার জাহান
িপতা-নািসর উ�ীন,�হা��ং- 1137, �জলা �রনী �রাড,--
িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

2361 2398 পাপিড় �দ
িপতা-সুকুমার �দ ,��াট- ৬/এ - বাসা-১০২/১ নাখালপাড়া--
�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2362 2399 �মাঃ রােশদুল ইসলাম সা�াম
খান

িপতা-�মাঃ �সকা�ার আলী খান,বাসা-৭১০, ��াটঃ ৩/এ, �রাডঃ
১০, এিভিনউ- ৩, িডওএইচএস--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2363 2400 ইয়ািসন সােদক
িপতা-�রজাউল সােদক ,বাসা- 616, �াম - দি�ণ ধিনয়া, ডাক:
দিনয়া---1236, কদমতলী ঢাকা--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2364 2401 �মাঃ আবু সাইদ িপতা-আ�রু রা�াক,৬৯৫, প��ম শ�াওড়াপাড়া --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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2365 2402 �মা: রা�জব �হােসন খান
িপতা-�মা: সামস তাবিরজ খান,বাসা: 8, ( 3য় তলা), �রাড: 16, �ক:
�জ--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2366 2403 �মাঃ আেনায়া�ল কিবর িপতা-�মাঃ বাবর আলী,�তঁত� িলয়া, কামঠানা--�লাহাগড়া,
নড়াইল

2367 2404 িমলন কুমার সাহা
িপতা-� সুনীল কুমার সাহা,তালতলা (�ুল পাড়া)-চ�য়াডা�া
�পৗরসভা-চ�য়াডা�া সদর,
চ�য়াডা�া

2368 2405 সািদয়া ইসলাম অ�রা
িপতা-�মাঃ জািহদুল ইসলাম ,বাসা- ৫,৩/আ আ�জ�ুর গভঃ
�কায়ারটার-১২০৫--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2369 2406 �মী আ�ার
িপতা-খািদজা �বগম,বাসা: 57 ও 1, �াম: ছায়ঘিড়য়াপাড়া, ডাক:
কুসুম হাট�-2100 -লছমনপুর-�শরপুর সদর,
�শরপুর

2370 2407 �মা: স�জব �হােসন
িপতা-�সিলম আহেমদ খান ,�াম + ডাক: দি�ণ গাছ� য়া,
উেপেজলা: মুলাদী, -গাছ� য়া-মুলাদী,
বিরশাল

2371 2408 �ান �গািব� রায় িপতা-� বনমািল িসংহ রায় ,�াম িতত পাড়া--িডমলা,
নীলফামারী

2372 2409 �মাঃ শাখাওয়াত �হােসন
মুহাইিমন

িপতা-�মাঃ বিশর আহেমদ ,ই�বিত, নানুয়ার বাজার ,-বুিড়চং
সদর-বুিড়চং,
কুিম�া

2373 2410 সা�জদ �সিলম
িপতা-আ�লু �সিলম,বাসা: 10, �াম: �সকশন-11, �ক: িস, এিভ-3,
লাইন: 08, ডাক: িমরপুর-1216 --প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2374 2411 �মাঃ �বলাল �হােসন
তালুকদার

িপতা-�মাঃ আলাউ��ন তালুকদার,৪থ � তলা, ৬৫ �লক সাক�াস,
ডলিফন �রাড--কলাবাগান,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2375 2412 আবুল হাসনাত তােরক
িপতা-�মাঃ আবুল কােসম,�হা��ং-৪৮৮/২-িকেশারগ� �পৗরসভা-
িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

2376 2413 �মাঃ আিম�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ আিমন উ�াহ,৩৬, িমরপুর--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2377 2414 আসশাদুল হায়দার �চাধুরী
িপতা-িগয়াস উ��ন হায়দার �চাধুরী,বাসা: উিকল িভলা, �াম: 03,
ডাক: �নায়াখালী-�নায়াখালী �পৗরসভা-�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

2378 2415 নাজমুল �হােসন িপতা-�মায়ুন কিবর ,বাসা-১/৭, �ক-িব, �রাড-১৯- ১২১৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2379 2416 তাওিহদুল ইসলাম িপতা-আ�লু কিরম ,বািড়# ৭১, বাহাদুর গাছা--তালতিল,
বর�না



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

2380 2417 �মা: আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: আিনছ� র রহমান ,�াম+ ডাক: গয়াবািড়, ----৫৩৫০,
িডমলা, -িডমলা সদর-িডমলা,
নীলফামারী

2381 2418 �মাঃ সােহদ আহেমদ িপতা-আ�লু রউফ,দি�ণ বা�া, ক-৫৪--�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2382 2419 �মাঃ �মােয়ন কিবর িপতা-�মাঃ খাই�ল ইসলাম ,�াম বািদয়া পাড়া--,

2383 2420 �মা: আিমর হামজা কিবর
িপতা-�মাহা�দ আলী,�াম: দ: রামচ�পুর, বাংলা বাজার (পূব �
পাড়া), ডাক: পাবনা--পাবনা সদর,
পাবনা

2384 2421 �মাঃ মনসুর আলী িপতা-�মাঃ আঃ মিতন,রাউিত-ধুলাউিড়-সািঁথয়া,
পাবনা

2385 2422 শািহদা আকতার

িপতা-�দেলায়ার �হােসন,�যে� - �মারেশদ আলম, �র�জ�ার
অিফস, বাংলােদশ ইউিনভািস ��ট অব �েফশনালস , িমরপুর
�সনািনবাস --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2386 2423 �দব কুমার িব�াস
িপতা-িচ� র�ন িব�াস,তােহরপুর ,মিহষ বাথান ৭০২১-�খাকসা-
�খাকসা,
কু��য়া

2387 2424 �না আ�ার িপতা-আ�রু রিশদ,নােটহরা, কােশমাবাদ--হাজীগ�,
চাদঁপুর

2388 2425 �মাঃ রাইসুল ইলসাম িপতা-�মা�ফা মি�ক,--�গ�ািরয়া,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2389 2426 �মা: �মাখেলছ� র রহমান িপতা-�মা: ছােনায়ার �হােসন,�সনপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2390 2427 এস, এম হািসনুর রহমান
িপতা-�মা: আলািমন সরকার ,বাসা- ২৭৯, �রাড- 01, বাইত� ল-
আমান হাউ�জং �সাসাইট� , আদাবর , �মাহা�দপুর , ঢাকা--
-১২০৭--,

2391 2428 �মাঃ আিশকুর রহমান
িপতা-�মাঃ আ�লু ওয়াহাব,১৬৬/৬ এ আনমল ভবন, জজগিল,
হািতরপুল, এিলফ�া� �রাড--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2392 2429 �মা: মািনক উ��ন
িপতা-�মা: আলী উ��ন,বাসা: 152/2/�ক, �াম: �ীন �রাড, ডাক:
িনউ মােক�ট-1205--কলাবাগান,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2393 2430 �মাঃ সাইফুল ইসলাম
িপতা-�খারেশদ আলম,ইছামিত-১৫, নীলে�ত িবিসএস এডিমন
একােডমী �াফ �কায়াট�ার--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2394 2431 �মাঃ �সাহাগ িপতা-�মাঃ শিহদু�াহ,১৭/৮ �সকশন ১১--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2395 2432 কাজী মাসুম হায়দার িপতা-কাজী আসাদু�ামান,৫৫৭/৪ সািমম সরিন--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

2396 2433 �মা: �সিলম �হােসন
িপতা-�মা: আবু তােলব,�াম: �টপুগাড়ী, ডাক: কাউয়ামারী-5540--
পাট�াম,
লালমিনরহাট

2397 2434 �গাপা িব�াস
িপতা-িনরমেল� ুিব�াস,বািড় নং- ৮০৬০, সাগরপাড়, হা�জর
গিল, দি�ন দিনয়া--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2398 2435 �মাঃ পলাশ সরকার
িপতা-�মাঃ সা�া সরকার,৫২৪/২ শামীম সরণী, প��ম �শওরা
পাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2399 2436 মালা �চৗধুরী
িপতা-�মা: খাই�ল আিমন �চৗধুরী ,এইচ- 15. �াম উপশহর, ডাক:
িদনাজপুর-----5200, --িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2400 2437 �মাঃ আ��ুাহ আল যুবােয়র
িপতা-�মাঃ আবু মুছা ভূঞা,উ�র ভূইয়া বাড়ী, দি�ণ শ�ামপুর-
পীরযা�াপুর-বুিড়চং,
কুিম�া

2401 2438 �মা: মাহাবুবুর রহমান
িপতা-�মা: আবুল বাসার,118( যুগীবাড়ী), িসলসুন, ডাক:
ম�ুনগর-1710--ট�ী,
গাজীপুর

2402 2439 �মাসা ◌ঃ আসমা িস��কা
িপতা-�মাঃ আ�রু রশীদ িসকদার ,�াম ময়দা -িমজ�াগ�-
িমজ�াগ�,
পট�য়াখালী

2403 2440 আ�রু রহমান িপতা-আ�লু মা�ান ,রােয়র বাজার ১৩৩/এ--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2404 2441 �মাঃ �মেহদী হাসান
িপতা-�মাঃ আ�লু জ�ার,��াট# িব/১২, �রাড# ৭, ওয়াজা �াই
টাচ টাওয়ার, বাসা# ২১--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2405 2442 শ�া দাস
িপতা-মতৃ সুনীল দাস ,�াম: মুজাফারাবাদ, ওয়াড�: ০৮, ডাক:
মুজাফারাবাদ, উপেজলা: প�টয়া -প�টয়া �পৗরসভা-প�টয়া,
চ��াম

2406 2443 আবু সােলহ �মাহা�দ সুজন
িপতা-আেনায়ার উল�াহ,হািরছ আহ�দ িময়ার বাড়ী, �ন��-
বাটইয়া-কিবরহাট,
�নায়াখালী

2407 2444 আহসান হাবীব নয়ন

িপতা-মতৃ আজহা�ল ইসলাম,বাসা: 678, �াম: দ: মধ�পাড়া,
ডাক: মেনাহর বাজার-8000-শিরয়তপুর �পৗরসভা-শিরয়তপুর
সদর,
শরীয়তপুর

2408 2445 �মাঃ মিন��ামান িপতা-�মাঃ মিতয়ার রহমান,িদগদাড়ী-শােনরহাট-পীরগ�,
রংপুর

2409 2446 �মাঃ রািকবুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আবুল বাসার ,১/ এফ বাশবািড় , ১২০৭--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2410 2447 �সয়দ আশরাফুল কিরম
িপতা-�সয়দ সাফােয়ত� ল কিরম,িসিব-206/এ, আহ�দ িভলা, 2য়
তলা, ভাষানেটক--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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2411 2448 �শখ নূের আলম িস�ীকবী িপতা-�মাহা�দ আলী িস��কী,সাহাবাজপুর-�গৗরীপুর-�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

2412 2449 সুজন আলী
িপতা-�মাঃ আ�লু হা�ান,বাঘইল প��মপাড়া, পাকশী-ঈ�রদী
�পৗরসভা-ঈ�রদী,
পাবনা

2413 2450 �মাঃ রিফকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আফছার উ��ন,আইিস�ট টাওয়ার ১১ তলা,
আগারগাওঁ--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2414 2451 লায়লা আ�ার
িপতা-�মা: কামাল �হােসন ,বাসা- কামাল িময়ার বািড়, �াম: বা�
�রাড, ডাক: বিরশাল---৮২০০--বিরশাল সদর,
বিরশাল

2415 2452 আিশকুর রহমান আনসারী
িপতা-মাহবুবুস সালাম ,আর �ক িমষন �রাড, �সহরা।--
ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

2416 2453 �মাঃ মিহউ��ন ইমরান
িপতা-�মাঃ সুলতান িময়া,বাসা# িব/২৬/০৩/০২, িব, আর, িপ, ঢাকা
ক�া�নেম�, ভাষানেটক, ০৩ ধামালেকাট--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2417 2454 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: �বলাল �হােসন,19/ই, �শখ সােহব বাজার �রাড, 3য়
তলা, আ�জমপুর--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2418 2455 উলফাত� ন নাইমা িপতা-ওেহদ আলী,আরাম বাগ --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2419 2456 আিমনুল ইসলাম পাপন িপতা-�মাঃ শিহদুল ইসলাম,�বকু�পুর--কািলয়াৈকর,
গাজীপুর

2420 2457 �মাঃ ফরহাদ ইসলাম
িপতা-�মাঃ শিহদুল ইসলাম,বাসা# ই/১১, আিরফাবাদ হাউ�জং,
�সকশন ৭, �পনগর, --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2421 2458 ইকবাল �হােসন িপতা-হািববুর রহমান ,ঢািব, �ম-৪৩৭, সূয � �সন হল --শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2422 2459 �মাঃ মামুন আল আসাদ িপতা-�মাঃ আ�লু �মািমন,অনুপমপুর-চারঘাট-চারঘাট,
রাজশাহী

2423 2460 �মা: সািদদ �হােসন
িপতা-আবদুল ম�জদ িময়া ,�বগম �রােকয়া সরণী �রাড, ��েয়ট্
ইউিনট, নীলফমারী --নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

2424 2461 রােসল মাহমুদ
িপতা-�মাহা�দ ইউসুফ,িখলবািড় �টক, ভাটারা, �লশান মেডল
টাউন--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2425 2462 শােয়খ আহেমদ
িপতা-�মাঃ শহীদু�াহ ,১৫২/২ �ক, ি�ন �রাড ,কলাবাগান--িনউ
মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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2426 2463 �মাঃ িমজানুর রহমান
িপতা-মতৃঃ আ�সু সিহদ,হািফজ উল�া মা�ােরর বািড়, চরশাহী,
চ�গ�--,
ল�ীপুর

2427 2464 �মা: নু�ল ইসলাম
িপতা-�জ, এম আ�সু সা�ার,�াম : বংশীপুর ডাক :ঈ�রীপুর--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2428 2465 �মাঃ সাইফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ গলাম ম�ফা,�াম ��ী ।--নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

2429 2466 �মাঃ খাই�ল হাসান �নামান িপতা-�মাঃ খােলদ �হােসন,১০/৪ �ক িস --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2430 2467 �মাঃ আবু বকর িস��ক
িপতা-�মাঃ আলমগীর হাওলাদার,১১/১ িড, জয়নাগ �রাড,
বকিশবাজার--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2431 2468 আশীষ কুমার হাওলাদার
িপতা-ধীেরন চ� হাওলাদার,িচংগিড়য়া, �খপুপাড়া-কলাপাড়া
�পৗরসভা-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

2432 2469 আ��ুাহ আল মামুন িপতা-�মাঃ �গালাম িময়া ,�াই িভউ বাসা- ৫৬৫/এ--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2433 2470 সালাউ��ন মা�ফ িপতা-মেনায়ার �হােসন ,817, দ: দিনয়া, কদমতলী--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2434 2471 �মা: �তৗিহদুল ইসলাম
িপতা-কােজমুর রহমান ,�াম: ��মপুর, ডাক: ভাদুিরয়া , থানা:
নবাবগ� -ভাদুিরয়া-নবাবগ�,
িদনাজপুর

2435 2472 �মাঃ ফরহাদ আল ফািহম িপতা-�মাঃ িফেরাজ আহেমদ,৩২/৪, ১০/িড--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2436 2473 ফািতমা আ�ার িপতা-�মা: �মাবারক প��ত,�াম+�পা: �মা�াপাড়া--আৈগলঝাড়া,
বিরশাল

2437 2474 �মাঃ কবীর আহেমদ িপতা-�মাঃ নািসর �শখ ,বুেয়ট,১০৩-এ --লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2438 2475 িবকাশ �সন চ� �সন
িপতা-িদলীপ �সন ,�াম: বাবুর হাট, ডাক: িডমলা--৫৩৫০, িডমলা
-িডমলা সদর-িডমলা,
নীলফামারী

2439 2476 িশবলী �সাহান িপতা-�মা: জািহদুল আলম,বাড়ী-55, �রাড:14, �স�র-13--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2440 2477 �মাছাঃ ফােতমা �বগম
িপতা-�মাঃ �মাবারক আলী,২১০/খ, নত� ন ভবন, নীলে�ত
কম �জীবী মিহলা �হাে�ল--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2441 2478 উসমান গিন
িপতা-�মামতাজ উ��ন,�রহাইচর-চাপঁাইনবাবগ� �পৗরসভা-
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�
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2442 2479 �মাঃ নূর �হােসন
িপতা-আঃ রব ,দুলার হাট , আহা�দ পুর -চরফ�াশন �পৗরসভা-
চরফ�াশন,
�ভালা

2443 2480 �মা: সােদকুল ইসলাম
িপতা-�মা: আইয়ুব আলী ,�বপারীেটালা, ডাক: �বপারীেটালা-5266-
-িবরামপুর,
িদনাজপুর

2444 2481 �হাসাইন �মাহা�দ �দীপ িপতা-এনােয়ত �হাসাইন,শহরমুল--িনকলী,
িকেশারগ�

2445 2482 �মা�ািদর রহমান
িপতা-�মা: আবদুর হািলম �মা�া ,�াম: প�পাড়া, �পা: �য়াকুয়া,
উেপেজলা: �সানাতলা, �জলা: ব�ড়া--সািরয়াকা��,
ব�ড়া

2446 2483 কাউছার আলম
িপতা-আ�লু ম�জদ,হাউজ# ২৮৩/এফ, রােয়র বাজার হাই �ুল,
বাংলা সড়ক, পািনর পা�--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2447 2484 �মা: জাহা�ীর �হােসন
িপতা-�মা: �মাকেছদ আলী �মাল�া,�াম+ �পা: কলবাড়ী--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2448 2485 �মাঃ আসাদু�ামান
িপতা-�মাঃ নজর্ুল ইসলাম ,১৫৯,১/১ কািলবািড় পাড়া, --গাইবা�া
সদর,
গাইবা�া

2449 2486 �মাঃ আবু রায়হান
িপতা-আবুল হােসম,বাসা ১/১, �রাড-২৫, �ক িড, �সকশন-১০--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2450 2487 সুমাইয়া িশমু
িপতা-�মজবাহ উ�ীন আহেমদ,বাসা: 50, রা�া: হাই�ুল সড়ক
ডাক: বর�না সদর-8700-বর�না �পৗরসভা-বর�না সদর,
বর�না

2451 2488 �মাঃ রােসল মাহমুদ িপতা-�মাঃ িস��কুর রহমান ,নূরদহ-ধুলাউিড়-সািঁথয়া,
পাবনা

2452 2489 �মাঃ শাখায়াত �হােসন িপতা-�মাঃ িগয়াস উ��ন ,�াম তালুক ভ� বন -গংগাচড়া-গংগাচড়া,
রংপুর

2453 2490 �মাঃ নাজমুল হক িপতা-�মাঃ ইমদাদুল হক ,১৩৮৩/৮/২ িস নত� ন বাগ,--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2454 2491 �মা: সািক�ল ইসলাম
িপতা-�মা: ইসরাইল হক,�াম: কািশয়ােবানা, ডাক: �পা�াডাংগা--
�ভালাহাট,
চাপঁাইনবাবগ�

2455 2492 �মাঃ নাজমুছ সািকব
িপতা-�মাঃ মিফজ উ��ন,১৫২/২/�ক, �ীনেরাড, পা�পথ--
কলাবাগান,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2456 2493 �মা: ইমিতয়াজ
িপতা-�মা: শিহদ শরীফ ,�ঠকানা: চাদনগর উ� িবদ�ালেযর
সি�কেট, �সয়দ পুর -�সয়দপুর �পৗরসভা-�সয়দপুর,
নীলফামারী
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2457 2494 �মাঃ আবু �নামান ভ� ঞা িপতা-�মাঃ আবু হািনফা,গাইটাল--িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

2458 2495 �মাঃ রিফকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আহাদ আলী ,৯৯/০ িস�া-�নাহার-দুপচািচঁয়া,
ব�ড়া

2459 2496 শিরফুল ইসলাম িপতা-আ�জম উ��ন,�াম: �বলঘিরয়া, ডাক: �বলঘিরয়া--দুগ �াপুর,
রাজশাহী

2460 2497 �মাঃ জাফর ইকবাক িপতা-�মাঃ জালাল উ��ন,০৮/১৬, �ক ১ , --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2461 2498 �মা: সাইদুল ইসলাম িপতা-�মা: আ: হািমদ,�াম: খাপঁুর, ডাক: �ীপপুর--বাগমারা,
রাজশাহী

2462 2499 �মাঃ নািদম মাহমুদ িরয়াজ
িপতা-�মাঃ শাহেনওয়াজ (সােনা) হাওলাদার,মহ�াপাড়া,
বাতানীবাজার--কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

2463 2500 �মাঃ মাহমুদুল হাসান
িপতা-�মাঃ দুলাল িময়া,১৩২/৩/এ-২, আহেমদবাগ ২য় �লন,
বাসােবা--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2464 2501 পূজা ভ�াচায �
িপতা-মতৃ িশবু ভ�াচায � ,বাসা-১১৯, কুমারপ�� ,�খপুপাড়া-
কলাপাড়া �পৗরসভা-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

2465 2502 �মা: জাফর ইকবাল িপতা-�মা: সািকম আলী,�াম: �কাট �াম, -�গািব�পাড়া-বাগমারা,
রাজশাহী

2466 2503 �মাঃ ফা�ক �হােসন িপতা-�মাঃ শওকত আলী,�াম �মােহষ পুর --�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

2467 2504 নূর ইসলাম িপতা-মতৃ ম�জবর রহমান,খাজরা-তালা-তালা,
সাত�ীরা

2468 2505 রােবয়া খাত� ন িপতা-�মাঃ শিহদুল ইসলাম ,-খিণ �য়া-ড� মুিরয়া,
খুলনা

2469 2506 �মেহদী হাসান
িপতা-�তয়ব আলী হাওলাদার,�াম: খরকী, ডাক: ঘাট পাতারহাট--
�মেহ��গ�,
বিরশাল

2470 2508 �মাঃ ইমরান িপতা-�মাঃ শিফউ�াহ ,�াম �মাহনপুর ।--আড়াইহাজার,
নারায়ণগ�

2471 2509 জেুয়ল চ� রায়
িপতা-গেজ�নাথ রায়,�াম: 2নং সু�রবন, ডাক: রামড� িব হাট--
িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2472 2510 তািনয়া সুলতানা িপতা-হািদউর রহমান,বাকা--কািলয়া,
নড়াইল

2473 2511 এস এম �নামান �চৗধুরী
িপতা-�মাঃ শাহ আলম �চৗধুরী,৫৬/িব/৩, �রাড-১১, কল�াণপুর--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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2474 2512 �মাঃ �মেহদী হাসান
িপতা-�মাঃ শিহদুল ইসলাম �মা�া,৩৮৯, আল আিমন �রাড,
দি�ণ পাঈকপারা --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2475 2513 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মা: আমজাদ �মাড়ল,�াম: উ: একশরা, ডাক: আনুিলয়া--
আশা�িন,
সাত�ীরা

2476 2514 �মায়া�ু �হােসন আিলফ িপতা-�মাঃ সািহদ �হােসন ,৬১৯/১ মধ�মিনপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2477 2515 �মা: মুজাহীদুল ইসলাম িপতা-�মা: আিনসু�ামান বাবুল,71/এ, 2য় �লন--কলাবাগান,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2478 2516 স��তা পাল
িপতা-সুধন� পাল,২৫৭/৪/িড, প��ম মািনকিদ (নামাপাড়া)--ঢাকা
�সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2479 2517 �মাছাঃ সািদয়া সুলতানা িপতা-�মাঃ মুসা আলম,উ�জেররপাড়া--�গািব�গ�,
গাইবা�া

2480 2518 কুমার �সৗরভ সাহা িপতা-ভূবেনশর সাহা ,�াম �বায়ািলয়া ।--�গািব�গ�,
গাইবা�া

2481 2519 �মা: �হােসন মাঈনু��ন
িপতা-�মা: মনজরু �হােসন,�জ-2, সরকারী কম �চারী �কায়াট�ার,
আগারগাওঁ, পাকামােক�ট--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2482 2520 �মাঃ ইসহাক িময়া
িপতা-�মাঃ আঃ �হিকম ,িবেজএম িস ১১৫-১২০- ঢাকা - ১০০০--
মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2483 2521 জীব রায়
িপতা-�জেত� নাথ রায় ,ডাক: কালী তলা, --5200, িদনাজপুর --
িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2484 2522 �মেহদী হাসান িপতা-িলয়াকত আলী,পুরান ভাসানচর-লতা�ী-িসরাজিদখান,
মু��গ�

2485 2523 �মাঃ �সিলম িময়া
িপতা-আ�সু ছালাম ,�াম �ভলান গর -নরিসংদী �পৗরসভা-
নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

2486 2524 �মাঃ শাহফু�ামান
িপতা-�মাঃ আলতাফ �হােসন,১৫২/২/�ক, �ীনেরাড, পা�পথ--
কলাবাগান,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2487 2525 �মাঃ নাইফ আহেমদ �চৗধুির
িপতা-�মাঃ �নছার আহেমদ �চৗধুরী,�ট# ৩/৬, �রাড# ২, িমরপুর
১১(১/২),--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2488 2526 �মা: আ�জমুল ইসলাম
িপতা-�মা: ��ম �বপারী,�াম: ভাংনা, ডাক: �া�মন কৃ�া--
�করাণীগ�,
ঢাকা



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

2489 2527 আবু হাসনাত
িপতা-�মাঃ আ�লু আউয়াল ,বাসা-৬৯। িনলা�র সাহা �রাড--িনউ
মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2490 2528 �মাঃ একরামুল ইসলাম িপতা-মতৃ হজরত আলী,�াম পীর গাশা -পীরগাছা-পীরগাছা,
রংপুর

2491 2529 শাওন মধৃা
িপতা-ওবাইদুল হক ,�াম: চা�ইল, ডাক: রামকুড়া--6520, িনয়ামত
পুর -িনয়ামতপুর-িনয়ামতপুর,
নওগা ঁ

2492 2530 এম. ইিলয়াস আলী িপতা-এম, িলয়াকত আলী,364/6/এ, দ: মিনপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2493 2531 �মাঃ শাহিরয়ার হাসান
িপতা-�মাঃ গ�াস উ��ন,৮২/১২, দি�ণ বারণেটক, বালুঘাট,
বালুরমাঠ--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2494 2532 রািফউল ইসলাম

িপতা-�মা: আবদুল লিতপ িমলন ,�াম:আকাশতলা ম�ল পাড়া,
ডাক: ব�ড়া সদর---5800, ব�ড়া সদর-ব�ড়া �পৗরসভা-ব�ড়া
সদর,
ব�ড়া

2495 2533 সুদী� �ঘাষ িপতা-সুনীল �ঘাষ,২৯৩, পুরবকাজী পাড়া --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2496 2534 সাইফুল ইসলাম
িপতা-আবুল হােসম,415/2,এ, চ��মা সড়ক, �াম: প:
�শওড়াপাড়া,ওয়াড� -14, ডাক :িমরপুর-1216--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2497 2535 �মাঃ আ��ুাহ আল মাহমুদ িপতা-�সালাইমান ,বাসা-৩/৩, �রাড-১১, দি�ন িবিষল--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2498 2536 কাজী আশরাফ উ��ন িপতা-মতৃ কাজী সামসু��ন,৪৬ নং হরনাথ �ঘাষ �রাড--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2499 2537 তাজিবউল ইবেন িমজান
�দয়

িপতা-িমজানুর রহমান খান,মু�ারপাড়া, বাসা নং-৬২৪--
�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

2500 2538 �দওয়ান এহসানুল কিবর

িপতা-আবুল কালাম আজাদ ,মগ�া- মা�ার পাড়া, বািড়নং- 431,
ডাক: জয়পুরহাট �পৗরসভা -জয়পুরহাট �পৗরসভা-জয়পুরহাট
সদর,
জয়পুরহাট

2501 2539 �মা�ািফজরু রহমান
িপতা-�মা: �মায়ুন কিবর,�াম: কল�ানপুর ( বড়বাড়ী), ডাক:
ধািরয়ারচর বাজার-3546--বা�ারামপুর,
�া�ণবািড়য়া

2502 2540 �মাঃ তাইব পাশা
িপতা-�মাঃ কামাল পাশা ,বাসা-৪৩, �রাড-০৩, �ক-িব, �স�ন-১২-
-িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2503 2541 �মাঃ মঞ্জ�ুল ইসলাম িপতা-ফজেল রা��,পানবািড়, লিলতার হাট--পাট�াম,
লালমিনরহাট
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2504 2542 �মা: মাজহা�ল ইসলাম
িপতা-�মা: আশরাফ আলী,�বপারীেটালা, �বপারীেটালা-5266--
িবরামপুর,
িদনাজপুর

2505 2543 এস �ক �মেহ�ল ইসলাম
িপতা-এস �ক আহেমদ �হােসন,বাড়ী নং-১৬১/৭, বাগানবাড়ী--
ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2506 2544 �মা: আসাদু�ামান বসুিনয়া
িপতা-মতৃ ম�জবর রহমান ,�াম: �য়াভায়া, ডাক: সু�রগ�,
ওয়াড�: 04 --সু�রগ�,
গাইবা�া

2507 2545 কাজী নূের আলম
িপতা-কাজী আলতাফ �হােসন,�াম: পাওয়ার হাউস, -পট�য়াখালী
�পৗরসভা-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

2508 2546 িলউনা হক িপতা-ফজলুল হক ,১৯/িস উ�র মাদারেটক , বাসােবা--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2509 2547 নািফস ইমিতয়াজ

িপতা-�মা: �গালজার �হােসন ,�াম: পুব � কুখাপাড়া, ডাক:
নীলফামারী --৫৩০০ , উপেজলা: নীলফামারী -নীলফামারী
�পৗরসভা-নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

2510 2548 �মা: আজাদুল ইসলাম
িপতা-�মা: নুর �মাহা�দ,�াম: বা�টকামারী, ডাক: চতরা
কাছারী-5470--পীরগ�,
রংপুর

2511 2549 �মাঃ জাকািরয়া রহমান
িপতা-�মাঃ ম�জবুর রহমান,৬৯, নীলা�র সাহা �রাড, িনউ মােক�ট-
-হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2512 2550 �মাঃ �রজঅয়ানুল হক িপতা-�মাঃ মহিসন আলী,�ড়ািত পাড়া--রংপুর সদর,
রংপুর

2513 2551 িবধান কৃ� শীল িপতা-অধীর কুমার শীল,সীতাকু�--সীতাকু�,
চ��াম

2514 2552 �সৗরভ িব�াস
িপতা-সুধাং� িব�াস,�যে�: সুমন িব�াস, �হা��ং-337, ওয়াড�-01,
-বানারীপাড়া �পৗরসভা-বানারীপাড়া,
বিরশাল

2515 2553 স��ত চ� কম �কার িপতা-অিনল চ� কম �কার,১৪/িড বাশবািড় �রাড --�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2516 2554 �মা: তিরকুল ইসলাম
িপতা-�মা: আবুল আহসান মািনক ,�াম: বাহাদুর পুর, ডাক:
সুজাবাদ--8250, উপেজলা: মুলাদী -মুলাদী �পৗরসভা-মুলাদী,
বিরশাল

2517 2555 �মা: আ�সু সালাম
িপতা-�মা: আ�লু মােলক,�াম: �ছাট �গৗিরচ�া, ডাক: মীর
মহল-8700--বিরশাল সদর,
বিরশাল

2518 2556 �মাঃ সাইদুর রহমান িপতা-�মাঃ আ�সু ছালাম,িশবু-কুশ �া-কাউিনয়া,
রংপুর
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2519 2557 �ফরদাউস আহেমদ িপতা-আবু তােহর,�াম কায়িনয়া --আমতলী,
বর�না

2520 2558 �মাঃ শিরফা িপতা-�মাঃ �মরাত� ল ইসলাম ,�স�বািড়, বাসুেদব বািড়--মধুপুর,
টা�াইল

2521 2559 আিছয়া
িপতা-আলম চান ,২১০, নত� ন ভবন, মিহলা �হাে�ল--িনউ
মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2522 2561 �ফরেদাস আরা সাথী
িপতা-গাজী �বারহান উ��ন,৪/৩, িনিরিবিল হাউজ, মীরবাগ,
মগবাজার --,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2523 2562 �মাঃ ইবেন �হশাম
িপতা-�মাঃ আ�লু হাই খান ,মা�ড়া ডা�া ৬৭৬০-উ�াপাড়া
সদর-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

2524 2563 ওমাইদুল ইসলাম
িপতা-মতৃ আবু ব�র িছ��ক ,�াম- ধম �তলা, ডাক: কুপতলা
-কুপতলা-গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

2525 2564 �মাঃ সুমন �হােসন
িপতা-�মাঃ আফছার উ��ন,�ম নং-২০০৯, শহীদ সােজ��
জ��ল হক হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2526 2565 �মাঃ বাচ্চ�  িময়া
িপতা-�মাঃ আ�লু জা�ার ,১৮১/১মা মা��ল , ��ম বাগান ,
দি�ন খান ।--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2527 2566 রািহক ইমিতয়াজ আহেমদ িপতা-আহেমদ সুজা ,বাসা-১৬২, �রাড- ০৭, ১২১৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2528 2567 �মাঃ ��ল আিমন িপতা-�মাঃ রিবউল ইসলাম,পূব �মাচাবা�া, -িচলমারী-িচলমারী,
কুিড়�াম

2529 2568 �মাঃ নু�উ��ন িপতা-�জানাব আলী িময়া ,খােয়র হাট--�দৗলতখান,
�ভালা

2530 2569 �মাঃ িশহাব উ��ন ভ� ঞা
িপতা-�মাঃ আ�লু ওয়াহাব ভ� ঞা,আল আিলফ �া� টাওয়ার, ৭ম
তলা, ৯২ আরামবাগ --মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2531 2570 �হলাল উ��ন
িপতা-সােদক আলী,মধ� বািড়, �াম নরেকানা, ডাক: মধুপুর-
-1996, মধুপুর সদর -মধুপুর �পৗরসভা-মধুপুর,
টা�াইল

2532 2571 রা�জব ব�ানাজী িপতা-মতৃ িবসশনাথ ব�ানাজী ,�াম কাউিনয়া --,
বিরশাল

2533 2572 �মাঃ �তাছাে�ক হাসান িপতা-�মাঃ আ�রু রিশদ ,িনজকরিনবািড় -কুত� বপুর-সািরয়াকা��,
ব�ড়া

2534 2573 �মা: সােনায়ার �হােসন
িপতা-�মা: এনামুল হক,�াম: �ছাট হিরপুর মু�ীপাড়া, ডাক:
পাব �তীপুর--পাব �তীপুর,
িদনাজপুর
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2535 2574 মাসিফউর রহমান
িপতা-আিনসউর রহমান আিনস,বািড়# ১৮, �রাড# ৮, িড, আই, �ট
�েজ�--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2536 2575 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: নবাব আলী খ�কার ,বাসা- ২০০/১, �াম : বু�জক
�বায়ািলয়া, �ধান পাাড়, ডাক: �গািব�গ� --গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

2537 2576 �মা: বাহা�ল ইসলাম
িপতা-�মা: শাহাজাহান ফরাজী,নব�াম �রাড, সরদার পাড়া, উ:
সাগরকা��--বিরশাল সদর,
বিরশাল

2538 2577 �মা: �সাহাগ �হােসন
িপতা-�মা: আবুল কালাম,�াম: আ:গািরয়া, ডাক: আ:গািরয়া--
রাজাপুর,
ঝালকা�ঠ

2539 2578 মাছ� রা মিরয়ম ত� বা
িপতা-�মাঃ খাই�ল ইসলাম,বাসাঃ িলিভং িলয়ানা, ১৩৩ , ইরাকী
মাঠ--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2540 2579 �মাঃ মাসুদ রানা
িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন,প��ম নয়নপুর, রােজ�পুর
ক�া�নেম�--,
গাজীপুর

2541 2580 সিরফুল ইসলাম িপতা-�গালাম কু�ুস ,�সানালীবাগ �রাড, মগবাজার--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2542 2581 তাসেনাভা তাবাসসুম �ছায়া
িপতা-আিনসুর রহমান আিনস,বািড়# ১৮, �রাড# ৮, িড, আই, �ট
�েজ�--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2543 2582 �মাঃ �রাকানু�ামান �রাকন িপতা-�মাঃ ইয়াদৎ আলী,�াম ঈদগাহব��--িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2544 2583 �মাঃ আিমনুল ইসলাম িপতা-�মাঃ ওয়ােজদ আলী ,আমড়া-গািছয়া, কুকুয়া--আমতলী,
বর�না

2545 2584 কুমার �গৗরব সাহা

িপতা-ভ� বেন�র সাহা ,ঈশা খা হল, প��ম ভবন, ক�নং -- 307,
বাংলােদশ কৃিষ  িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ, ডাক- 2202--
ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

2546 2585 চানু চ� �দব নাথ
িপতা-িনরা�ন চ� �দব নাথ,87, জেুয়ল িভলা, ( 5এ নং ��াট),
শাি�বাগ, শাহজাহানপুর--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2547 2586 �মাঃ আফজাল �হােসন
িপতা-�মাঃ আরকান আলী ম�ল,�মাড়লপাড়া, ভাড়ুখালী-�ঘানা-
সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

2548 2587 পারশা সানজানা িপতা-�মাঃ শিরফুর রহমান ,�পনগর আবািসক এলাকা --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2549 2588 এ,�ক,এম, শাহাজ উ��ন িপতা-এ,�ক,এম শহাবু��ন ,-চকিরয়া �পৗরসভা-চকিরয়া,
ক�বাজার
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2550 2589 �মাঃ ফাইিদদ এহসান িপতা-�মাঃ ওমর ফা�ক ,১১৩/২ �শওড়া পাড়া --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2551 2590 �মা: হািফজরু রহমান িপতা-�মা: �সাহরাব আলী,দ: �মৗসু��, নাির�া, 10 নং বাসা --,
ঢাকা

2552 2591 �দব�ত কুমার সরকার িপতা-হিরপদ সরকার,�শালাগাতীয়া-�দাঘরা-ড� মুিরয়া,
খুলনা

2553 2592 �মা; আশরাফুল আলম
িপতা-�মা: আইয়ুব আলী ,�াম: ছালাভরা, ডাক: ছালাভরা, �পা�:
6710--কাজীপুর,
িসরাজগ�

2554 2593 সুমন বা�রী
িপতা-মতৃ শংকর বা�রী,িনেকতন, ২য় তলা, ১১১/৬ মােক�ট
হাউজ �রাড, কাকরাইল--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2555 2594 িমঠ�ন কুমার ম�ল িপতা-িব�ুপদ ম�ল,চ�নকুিড়-মু�ীগ�-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2556 2595 �মা: �গালাম আজম র�ানী
িপতা-�মা: জাহা�ীর �হােসন,�াম: �দায়ালী পাড়া, ডাক:
ফা�জলপুর( িচকলী বাজার)--তারাগ�,
রংপুর

2557 2596 �মাছাঃ িশিরনা খাত� ন
িপতা-�মাঃ আবুল ওয়ােজদ,বাকঁা মাঠ পাড়া-জীবননগর
�পৗরসভা-জীবননগর,
চ�য়াডা�া

2558 2597 �মাঃ রাইসুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ মুসিলম িময়া,১১৬০, িদদার গােড�ন, পূব � কাজীপাড়া
মা�াসা �রাড--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2559 2598 আবু তােহর
িপতা-সামসুল হক,উ: বালাপাড়া, ডাক: পুেলরহাট--নীলফামারী
সদর,
নীলফামারী

2560 2599 তাবাসসুম জািমলা �জসান
িপতা-আবু মুছা �চৗধুরী,বাড়ী#১৪, �রাড# ৬, �ক- এফ, বন�--
রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2561 2600 আ: আ�জজ
িপতা-আ: জ�ার সরদার,�াম: �দাহার, ডাক: আট� িলয়া বাজার--
তালা,
সাত�ীরা

2562 2601 ইসরাত জাহান
িপতা-�মাঃ ই�ািহম খিলল,বাসা-৫, �রাড-৯/১, �ক-ই,
�সকশন-১২--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2563 2602 এম �ট জামান সরকার
িপতা-�মা: নািনর উ��ন সরকার,�াম: জগদীশপুর �েফসর
পাড়া,ওয়াড� -09, ডাক: ইকরচালী-5420--তারাগ�,
রংপুর

2564 2603 �মাছাঃ সাথী আ�ার
িপতা-�মাঃ �মাজাে�ল হক ম�ল,৬৪৫/২/এফ, প��ম
কাজীপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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2565 2604 �মা: আবদুর রউফ
িপতা-�মা : �কাবাদ আলী,�াম: �বত� য়া, ডাক: পূিন �মাগাতঁী, --
উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

2566 2605 �মাঃ ফা�ক �হােসন িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান,�গায়ালপাড়া--�পুর,
মা�রা

2567 2606 �মা: ফয়সাল �হােসন
িপতা-�মা: ইয়াকুব আলী,�াম: িবরল ( জশরাল ), ডাক: িবরল--
িবরল,
িদনাজপুর

2568 2607 সুরাইয়া �দা রাএী
িপতা-�মা: মিতউর রহমান,বাসা: 21/54, �াম: ইসলামবাগ পূব �,
ডাক: �পা�া �ট এস ও-1211--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2569 2608 �মাঃ রােসল খান িপতা-�মাঃ �তয়ব আলী খান,৫৩০, �সন পাড়া পব �তা--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2570 2609 মাহফুজ আহেমদ
িপতা-�মা: আিনসুর রহমান ,�াম: উপশহর, �ক - ৫ , বাসা নং
�জ---/16, উপেজলা: িদনাজপুর সদার --িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2571 2610 এ. িব. এম রিকবুল হাসান
�াইট

িপতা-�মাঃ আবুবকর মি�ক,কুত� বপুর, কু�ঠদুগ �াপুর-৭৩০০--,
�ঝনাইদহ

2572 2611 �মা: আহসান উ�াহ
িপতা-�মা: হািলম িশকদার,বাসা: হানুয়া, �াম: হানুয়া, ডাক:
হানুয়া-8283--বােকরগ�,
বিরশাল

2573 2612 �মা: শাহাদৎ �হােসন
িপতা-�মা: ম�জবুল হক মু�ী,�াম: বড়পই, ডাক: �সাদপুর-6510-
-মা�া,
নওগা ঁ

2574 2613 �মাঃ সাইফু��ন সুনম
িপতা-�মাঃ আিরফুল ইসলাম ,�াম ভা�ািরয়া-ভা�ািরয়া সদর-
ভা�ািরয়া,
িপেরাজপুর

2575 2614 �মা: ফয়সাল হায়দার
িপতা-�মা: �গালাম হায়দার ,১৯৫/১, ই�ািহম জেুলখা ,৪ তলা,
শাি�বাগ, মািলবাগ (পািনর পাে�র গিল)--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2576 2615 �মা: শাহাদৎ �হােসন
িপতা-�মা: �মা�ার �হােসন,�াম: �ঝিকড়া, ডাক: উ�াপাড়া--
উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

2577 2616 �মাঃ কাওছার আহেমদ িপতা-�মাঃ আঃ আলীম,ধুকুিরয়া-ধুকুিরয়া �বড়া-�বলকুিচ,
িসরাজগ�

2578 2617 শারমীন আ�ার িপতা-�মাঃ খায়��ামান,ফয়লা, �গার�ান পাড়া, --কালীগ�,
�ঝনাইদহ

2579 2618 িবধান চ� ম�ল িপতা-অধীর চ� ম�ল ,বাঃ১০, �রাঃ ০৩, �সঃ ১৩ --উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2580 2619 �সকত সরকার
িপতা-শাি�রাম সরকার ,�ঘাষগাতী-উ�াপাড়া �পৗরসভা-
উ�াপাড়া,
িসরাজগ�
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2581 2620 �জিনফার আহেমদ ত� িল
িপতা-খঃ �মাঃ সাহাব উ��ন,১৭/এ, শাি�বাগ িব��ং নং ৩--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2582 2622 সুজন িময়া িপতা-সিফকুল ইসলাম ,মিমনপুর-ধনবাড়ী �পৗরসভা-ধনবাড়ী,
টা�াইল

2583 2623 �মাঃ িফেরাজ �হােসন িপতা-�মাঃ লুৎফর রহমান,দি�ণ হাজীপুর-নুরনগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2584 2624 িমঠ�ন চ�
িপতা-িবের� নাথ রায় ,পলাশবািড়-নীলফামারী �পৗরসভা-
নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

2585 2625 �মাঃ আিকব �হােসন �াবন
িপতা- �মাহা�দ ইসমাইল �হােসন,খ,১০৪, কে�াল, --
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2586 2626 �মাঃ মহা�ত হেসন িপতা-�মাঃ সুজাবত আলী,লালবাগ থানা --লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2587 2627 �মাঃ মাইনউ��ন িপতা-�জয়াউল হক,দি�ণ জয়নগর-দি�ন জয়নগর-�দৗলতখান,
�ভালা

2588 2628 আ��ুাহ আল আরাফাত িপতা-�মা: শােকর,এ. িব-03, 642, 560, �ক.িব. মািলবাগ--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2589 2629 �মাঃ �তৗিহদুল ইসলাম িপতা-মতৃ ইয়াকুব আলী �বগম ,�াম দািরয়া পুর --গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

2590 2630 িরপন দাস
িপতা-নারায়ন চ� দাস,দাসপাড়া বাড়ীঃ অভয় র�ন কিবরাজ
বাড়ী-চরিকং-হািতয়া,
�নায়াখালী

2591 2631 আ��ুাহ আল আরমান িপতা-একরামুল হক ,-িচকনদ�ী-হাটহাজারী,
চ��াম

2592 2632 �মা: ওিলউ�াহ
িপতা-�মা: শিফকুল ইসলাম ,�রাড- 20, বাসা-19, িনকু� ডাকা, ---2
ঢাকা --�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2593 2633 �মা: আিরফ �হােসন আিসফ িপতা-রিফকুর রহমান,��াট: 7এ, 151, আহেমদ বাগ--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2594 2634 �মাঃ সােদকুর রহমান িপতা-�মাঃ শিফউল আলম,৭২৮/ খান টাওয়ার, �রাড ৪ �ক িব--,

2595 2635 এ িব এম মইন উ��ন িপতা-এ �ক এম আ�রু রউফ,২৮৪/১ এ শাি�বাগ, --,
ঢাকা

2596 2636 �মাঃ আজম আলী
িপতা-�মাঃ আ�জজলু হক ,�াম মহাডা�া -চাপঁাইনবাবগ�
�পৗরসভা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

2597 2637 ��ল কু�ুস িপতা-সদর উ��ন ,আ�ানগর-ঝাউিদয়া-কু��য়া সদর,
কু��য়া

2598 2638 মদৃুল �চৗধুরী কনক িপতা-ম�ল �চৗধুরী,�জলা তথ� অিফস, অেশাকতলা--,
কুিম�া
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2599 2639 এস এম তািরক আ�জজ িপতা-এস এম নুর �মাহা�দ,পাতাখালী--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2600 2640 �মা: �সিলম ইউসুফ
িপতা-�মা: মিফউ উ��ন ,বাসা---129/1, �াম: চাইপাড়া, ডাক:
চাপঁাইনবাবগ� -চাপঁাইনবাবগ� �পৗরসভা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

2601 2641 �মাঃ রা�� �হােসন
িপতা-�মাঃ রমজান আলী ,কাশীপুর, আ��ুাড়ীয়া-জীবননগর
�পৗরসভা-জীবননগর,
চ�য়াডা�া

2602 2642 সায়মা িবনেত কালাম

িপতা-আবুল কালাম আজাদ,বাসা: 218/3, পািনর পা� �রাড,
�াম: সরদার পাড়া ( আল কািসম মা�াসার সামেন), ডাক: দ:
খান--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2603 2643 �মাঃ �শােয়বুর রাহমান িপতা-�মাঃ মুকাে�লুর রহমান,৫৩, িব� কলিন --আকবর শাহ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

2604 2644 �মাঃ ই�হীম খিলল িপতা-�মাঃ �হােসন আলী,�াম �মৗলভীর চর--�দওয়ানগ�,
জামালপুর

2605 2645 �ণত িব�াস িপতা-বু�েদব িব�াস,বাগানউ�রপাড়া--�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

2606 2646 �মাঃ তােরক আহাে�দ
িপতা-�মাঃ হািফজরু রহমান,মধ�পাড়া (জিুবিল �রাড)--
�া�ণবািড়য়া সদর,
�া�ণবািড়য়া

2607 2647 সাখাওয়াত �হােসন িপতা-আবুল ফজল আক�,বাড়ী ১১/িস, রা�া না�ার ১--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2608 2648 �মা: ফয়জার রহমান
িপতা-�মা: ওসমান গিন,�াম: রামজীবনগর, ডাক: মুজািহদপুর--
িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2609 2649 �মা: রায়হান কিবর রিন
িপতা-�মা: আিমন উ��ন,ঈদগাহ ব�� , ডাকঘর: িদনাজপুর, --
-5200, িদনাজপুর সদর --িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2610 2650 �মা: ��ল আিমন
িপতা-�মা : আবু হািনফ,�াম: বা�জতপুর, ডাক: আটাপুর--
পাচঁিবিব,
জয়পুরহাট

2611 2651 �মাঃ িমরাজলু ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু গফুর,আট��াম-ছািতয়ান-িমরপুর,
কু��য়া

2612 2652 সজল কুমার কু�ূ িপতা-িচ�র�ন কু�ূ,আমলা পাড়া--,
কু��য়া

2613 2653 আপনুচ� দাস িপতা-সুেরশচ� দাস,চরমধুয়া-রায়পুরা �পৗরসভা-রায়পুরা,
নরিসংদী

2614 2654 �মা: মিশউর রহমান
িপতা-�মা: শিফকুল ইসলাম,বাসা: জীবনপুর, �াম: জীবনপুর,
ডাক: �সানাপুর-5270--পাচঁিবিব,
জয়পুরহাট
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2615 2655 �মা: িমনহাজরু রহমান
িপতা-�মা: খিললুর রহমান ,মহ�া: পূব � �বারাই, ওয়াড�- 07,
-দুপচািচঁয়া �পৗরসভা-দুপচািচঁয়া,
ব�ড়া

2616 2656 �মাঃ ইবেন িসয়াম জয় িপতা-মতৃ জািকর �হােসন ,�াম মুসিলম নগর--ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

2617 2657 �মাঃ রিবউল ইসলাম
িপতা-�মাঃ সামছ� ল হক ,খাজা নগর , জগিত -বটৈতল-কু��য়া
সদর,
কু��য়া

2618 2658 আবদুল আ�জম িপতা-আবুল কালাম,চরল�টয়া �পৗর ২--হািতয়া,
�নায়াখালী

2619 2659 �মা: �জ�ুর রহমান
িপতা-�মা: হািববুর রহমান,�াম: প: চ�নাখালী, ডাক: হাট
চ�নাখালী-8710--আমতলী,
বর�না

2620 2660 আহা�দ মাসউদ ফারাবী
িপতা-মতৃ এ �জ এম মাছউদল হক,ইমা নীর কেলজ, ওছিনয়া--
হািতয়া,
�নায়াখালী

2621 2661 �মাঃ জািহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ ফজল হাসান আনছারী,সাতবািড়য়া--পু�ঠয়া,
রাজশাহী

2622 2662 �মাঃ সািমউল হাসান িপতা-মতৃ জিলল বকস সরকার ,থানাঃ চ��মা,--,
রাজশাহী

2623 2663 �মা: আ�রু রািকব �হােসন
িপতা-�মা: আ�রু রউফ,�হািড�ং-125, �াম: উপর ভ�া, ডাক:
কাজলা-6204--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

2624 2664 �মাঃ আিদলু�ামান
িপতা-�মাঃ আেব আলী আহাদ ,�াম খাসচর জামাল পুর--
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

2625 2665 �জবু�াহার
িপতা-ইমান আলী ,�াম: আরাজী বড়াই�াম , ডাকঘর: বড়াই�াম-
-6432, উপেজলা: বড়াই�াম -বড়াই�াম-বড়াই�াম,
নােটার

2626 2666 �মাঃ মিমনুর ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�জর উ��ন ,পািনয়াল পুকুর-িকেশারগ�-
িকেশারগ�,
নীলফামারী

2627 2667 �মাঃ আিকর জামান িপতা-�মাঃ �বাগদাদ �হােসন,৩০২ �ুল পাড়া--ঈ�রদী,
পাবনা

2628 2668 মহােদব রায়
িপতা-ভূেপ�নাথ রায় ,পলাশবািড় -নীলফামারী �পৗরসভা-
নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

2629 2669 �মাঃ �মাদাে�র �হােসন িপতা-�মাঃ �মাজাে�ল হক,প�া �পপার িমঃ িলঃ--�পুর,
গাজীপুর

2630 2670 শিরফুল ইসলাম িপতা-আিতয়ার রহমান,�াম হাজারী হাট --�সয়দপুর,
নীলফামারী
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2631 2671 �মা: মােসদুর রহমান
িপতা-�মা: মিতউর রহমান ,�াম: সরদার বািড়, ডাক: খেয়রপুকুর-
-5250, পাব �তীপুর--পাব �তীপুর,
িদনাজপুর

2632 2672 মাসুদ রানা
িপতা-আ�রু রহমান,৫৩০/১ প��ম �শওড়াপাড়া, অপসরা
পা�শালা, শামীম �রণী--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2633 2673 শাহাদাত �হােসন িপতা-আ�সু সা�ার,সা�টর পাড়া, কুিম�া কলনী--নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

2634 2674 �মাঃ মামুন ইসলাম িপতা-মতৃ �মাঃ সাইদুল ইসলাম ,-কু��য়া �পৗরসভা-কু��য়া সদর,
কু��য়া

2635 2675 মাহাবুবুল আলম িপতা-�মাঃ �গাকল �শখ,�জয়ারাখী-�জয়ারাখী-কু��য়া সদর,
কু��য়া

2636 2676 �মা: �মা�ফা
িপতা-মতৃ মহ�ত আলী,�াম: মধ� দিরয়াবাদ, ডাক: ইসলামপুর--
ইসলামপুর,
জামালপুর

2637 2677 �মাঃ ফরহাদ �হােসন িপতা-�মাঃ ��ল আিমন,হাওলাদার বাড়ী, দি�ন চরপাড়া--,
�ভালা

2638 2678 �মা: িমজানুর রহমান
িপতা-�মা: আশরাফুল ইসলাম ,�াম: িনমাকদমা. ডাক: �চৗ�াম.
থানা: িসংড়া, -চামারী-িসংড়া,
নােটার

2639 2679 �মাঃ নুের রহমান িপতা-�মাঃ হািববর রহয়ান,�শরশাহসুরা �রাড --�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2640 2680 �মাঃ রােশদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আবু হািনফ ম�ল,ধুিবল �মহমানশাহী-ধুিবল-রায়গ�,
িসরাজগ�

2641 2681 বাদশা আলমগীর
িপতা-ছােয়দুল হক,বাসা: �নূকার বাড়ী, �াম: ভাওরেকাট, ডাক:
জয়াগ-3844--�সানাইমুড়ী,
�নায়াখালী

2642 2682 �মাঃ িরয়াজ �হােসন িপতা-�মাঃ আবুল কালাম আজাদ,নমালী--বাউফল,
পট�য়াখালী

2643 2683 �মাঃ �সিলম উল আলম িপতা-�মাঃ আলাল উ��ন খান ,খান বািড় -কািলকা �সাদ-�ভরব,
িকেশারগ�

2644 2684 �মাঃ �জাবােয়র রহমান িপতা-�মাঃ ফেয়জরু রহমান,৩১/১ শহীদ �রণী �লন, উ�র
�সওতা--,

2645 2685 জিন �ঘাষ
িপতা-কাি�ময় �ঘাষ,�যে�: �ব �ান� �ঘােষর বাড়ী, �াম+ডাক:
মুজাফফরাবাদ-4370--প�টয়া,
চ��াম

2646 2686 �সািনয়া আফিরন িপতা-মকসুমুল হািকম,৪৪, সামসুর রহমান �রাড--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

2647 2687 �মাঃ �মাশারফ �হােসন িপতা-�মাঃ �মাবারক আলী �শখ ,খাগা -খানপুর-�শরপুর,
ব�ড়া
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2648 2688 সুমাইয়া আকতার �ন �া
িপতা-মতৃ আবুল কালাম,�হাসেন আরা �বগম, কিলমু��ন িময়াজী
সড়ক--�ভালা সদর,
�ভালা

2649 2689 িনর�ন কুমার রায় িপতা-ভবানী চ� রায় ,�াম উ�র �গাসাই পুর --িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2650 2690 িমজানুর রহমান
িপতা-রা�াক আলী,�াম: বনবাড়ীয়া, ডাক: পদুরবাড়ী--
মু�াগাছা,
ময়মনিসংহ

2651 2691 �মা: �মাবািব�র রহমান
ফািহম

িপতা-আহমদ আলী শাহ ,উ�র মুগদা , মিদনাবাগ ওয়াড�: 0৬,
বাসােবা , --, ডাক: ১২১৪ , সবুজ বাগ, ঢাকা --সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2652 2692 �তৗিফকুল ইসলাম িপতা-�মাহা�দ আলী,নারায়ণ �খালা--নকলা,
�শরপুর

2653 2694 জাকািরয়া �যাবােয়র
িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান,৩০/১, �শর ই বাংলা �রাড, �সানাডাংগা-
-,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

2654 2695 �জাবােয়র আহে�দ
িপতা-সুলতান �হােসন,187/6, িব-3, রজনীগ�া �লন, মধ�
পাইকপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2655 2696 এস এম তামজীদ �হােসন
িপতা-এস এম �তাফা�ল �হােসন ,বাসা-১৫০২, ওয়াড� - ৪৫ --
উ�রখান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2656 2697 �মা�ািদন �মাঃ িসহাব
িপতা-�মাঃ মশউর রহমান ,�াম বুজ�ক �বায়ািলতা--গাইবা�া
সদর,
গাইবা�া

2657 2698 �মা: ওয়ালী উ�াহ
িপতা-�মা: ফখরউ��ন ,�াম: ধীতপুর , �পা: �ডমরা, উপেজলা:
�ডমরা, �জলা: ঢাকা --�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2658 2699 সালমা আ�ার
িপতা-শাহজাহান,বাসা-৪৪, নাইন-১৯, �সকশন-১২, �ক-িড--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2659 2700 আবদুল ফাততাহ
িপতা-�সালায়মা‘ন,মাও: ইসহাক সােহেবর বাড়ী, ইয়াকুবপুর,
এিতমখানা বাজার--দাগনভূঞা,
�ফনী

2660 2701 জয়েদব দাস
িপতা-মতৃ মুকু� কুমার দাস,১/৩৩/ই এবং ১/৩৩/ই/এ, �ট নং ৯৯/
ও, �রাড# ০৭, িসকদার িরেয়ল এে�ট, চরঘাটা--হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2661 2702 �ক এম িফেরাজ িপতা-�ক এম আ�লু মােজদ,বালুর চর, ভায়াডা�া--�বরদী,
�শরপুর

2662 2703 শিরফুল ইসলাম িপতা-�সাহরাব �শখ ,--বােগরহাট সদর,
বােগরহাট
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2663 2704 �মা: আিনছ� র রহমান
িপতা-�মা: জািকর �সাইন,�াম: বড়জয়না, কা�ািনয়া, ডাক:
বড়জয়না -2220-ভবানীপুর-ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

2664 2705 নব�ীপ িব�াস
িপতা-মতৃ সূয � কা� িব�াস,২৯৯/৩, হাজীলাল িময়া সরকার �রাড,
উ�র মুরাদপুর, কদমতলী --,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2665 2706 �মা: শিফকুল ইসলাম িপতা-আ: কিরম সরদার ,--বাউফল,
পট�য়াখালী

2666 2707 হাসান িময়া
িপতা-�মাঃ আবুল কালাম আজাদ,�াম �খায়াজ পুর--মাদারীপুর
সদর,
মাদারীপুর

2667 2708 আ��ুাহ আল �জাবােয়র
িপতা-শাহজাদা আল ইমরান,�াফ �কায়াট�ার, �গাদনাইল পািন
�শাধনাগার, ৫৮ পািনরকল সড়ক--,
নারায়ণগ� িস�ট কেপ �ােরশন

2668 2709 �মাছাঃ লাইজ ুআকতার
িপতা-�মাঃ সাইফুল ইসলাম ,বা�টক বাড়ী ওয়াড�# ০৫-�চৗিকবাড়ী-
ধুনট,
ব�ড়া

2669 2710 সাইদু�ামান
িপতা-নু�ল ইসলাম,�াম: �ভাগড়া, ডাক: জাতীয় িব�িবদ�ালয়--
গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

2670 2711 �মাঃ জ��ল ইসলাম িপতা-�মাঃ ছাকাওয়াত �হােসন ,-িশয়ালেকাল-িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

2671 2712 �মাঃ জবূােয়র খান িপতা-�মাঃ ছাইদুর রহমান,৪৫, রা�া ০৩, �ক িব, --িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2672 2713 �মাঃ ইকবাল হাসান
িপতা-�মাঃ কাম�ল হাসান,�কানা মাল�-হাজরাবাড়ী �পৗরসভা-
�মলা�হ,
জামালপুর

2673 2714 �মাঃ বজলুল হক িপতা-�মা�া �মাঃ আ�জজলু হক,২, নুরনগর �মইনেরাড--কয়রা,
খুলনা

2674 2715 নাসিরন খাত� ন
িপতা-�জ, এম, আসাদু�ামান িলটন,চ��পুর, নিকপুর--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2675 2716 িরফাতউ�ামান খান
িপতা-�মা: িফেরাজ খান,�াম: স�নকা�া ( হাসপাতােলর
িপছেন), --রাজবাড়ী সদর,
রাজবাড়ী

2676 2717 অবায়দুল রহমান িপতা-�ক এম আিতকু�ামান,--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2677 2718 �গৗতম ম�ল িপতা-�গৗরা� ম�ল,�াম: বু�য়া, ডাক: কলাবাড়ী--�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

2678 2719 আজিমরা আ�ার
িপতা-�মাঃ আ�লু আ�জজ সানা,৪নং বয়রা �স�াল �রাড
(সবুেরর �মাড়), খািলশপুর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন
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2679 2720 �মাঃ মােজদুর রহমান িপতা-�মাঃ আ�রু রিশদ,জয়পুর --মু�জবনগর,
�মেহরপুর

2680 2721 আলী আককাছ িপতা-দানু িময়া,িসরাজ কিমশনার ভবন, ২য় তলা, --মীরসরাই,
চ��াম

2681 2722 �মাঃ সা�াদ ইসলাম
িপতা-আবুল কালাম আজাদ,এফ- এ১, ৩০/১, কা�নমালা িভলা,--
কলাবাগান,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2682 2723 �মা: শাহআলম হাওলাদার
িপতা-�মা: আলী হাওলাদার ,�াম: িবিবিচিন . �পা: িনয়িনিত ,
�বতাগী -�বতাগী-�বতাগী,
বর�না

2683 2724 �মাঃ �মায়ুন কবীর
িপতা-�মাঃ ম�জবর রহমান,বাসা# ০৭, সেড়াক# ০৮, �সকশন#
০৬, িমরপুর# ০৬--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2684 2725 উমর ইবেন খািলদ
িপতা-�মা: �হাসন,�চাধুরী পাড়া, উ�র �মািলয়ার ছড়া, ওয়াড�-05--
ক�বাজার সদর,
ক�বাজার

2685 2726 �মা: িগয়াস উ��ন
িপতা-�মা: আলতাফ �হােসন,�াম: আলী গাওঁ, ডাক: কত�ার হাট--
চরফ�াশন,
�ভালা

2686 2727 মুসফুর রহমান সাগর
িপতা-কয়ছর আহেমদ,�ছাট মািনকা, মািনকার হাট --�বারহান
উ��ন,
�ভালা

2687 2728 �মা: �মািমনুল হক িপতা-�মা: িসরাজলু হক,�াম+ �পা: আমঝুিপ--মু�জবনগর,
�মেহরপুর

2688 2729 আইিরন পারভীন �িৃত
িপতা-�জ, এম, �মা�ার �হােসন,বাসা: 58/10, �কশবলাল, ডাক:
�দৗলতপুর-9202--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

2689 2730 নাজমুল হাসান িপতা-�মা: �গালাম সেরায়ার,�াম+ ডাক: আন�নগর--�তরখাদা,
খুলনা

2690 2731 জেুয়ল িময়া১
িপতা-আ�লু ওয়াদুদ িময়া,�াম+ডাক : পাচঁেদানা, --নরিসংদী
সদর,
নরিসংদী

2691 2732 �মা: খাই�ল আিমন
িপতা-�মা: ইউনুচ মধৃা,মহ�া: নাচনাপাড়া, 1 নং ওয়াড�, ডাক:
�খপুপাড়া-8650-কলাপাড়া �পৗরসভা-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

2692 2734 �মা: আ��ুািহল ফয়সাল িপতা-আ�লু লিতফ,�াম: রসুলপুর, ডাক: রসুলপুর--গফরগাওঁ,
ময়মনিসংহ

2693 2735 বা�ী �ভৗিমক
িপতা-বলরাম �ভৗিমক,বাসা-১০ (��াট-৬/িব), �ক-িব, �রাড-১,
ওেয়� ধানম�� �ডেভলপাস �, বিসলা--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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2694 2736 মালা রানী সরকার

িপতা-�পন কুমার সরকার,বাসা: এল/27, �রল কেলানী, �াম:
�কওয়াটখালী, ওয়াড�-20, ডাক: �কওয়াটখালী-2201--ময়মনিসংহ
সদর,
ময়মনিসংহ

2695 2737 �মা: �গালাম র�ানী িপতা-�মা: শাহজাহান,�াম: মেহষা, ডাক: মীরবাগ--কাউিনয়া,
রংপুর

2696 2738 �মা: এয়ািছন তালুকদার
িপতা-�মা: ই�াহীম তালুকদার,�াম: ডাসাদী, ডাক: সফরমালী--
চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

2697 2739 �মা: আশরাফুল ইসলাম
িপতা-�মা: আবুল �হােসন,�াম: ��পুর, ডাক: মুজািহদপুর--
িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2698 2740 এ �ট এম আকরাম উল হক
ভ�ঁ ইয়া

িপতা-�ট এম আ�জজরু হক ভ�ঁ ইয়া,১০/১৫ �পা নগর আবািসক
এলাকা--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2699 2741 শারিমন জাহান মুনমুন
িপতা-�মাঃ সামসুল আলম,৩নং ওয়াড�, প�বী আবািসক এলাকা-
আমতলী �পৗরসভা-আমতলী,
বর�না

2700 2742 �মা: শাহািরয়ার কিবর সুেমল
িপতা-�মা: আবদুর রিশদ,�াম: �তঁথুিলয়া, ডাক: �তঁথুিলয়া
হাট-6280--বাঘা,
রাজশাহী

2701 2743 �মা: িমজানুর রহমান
িপতা-�মা: মিতউর রহমান,�াম: বনাট�, ডাক: আউটারগাতী--
না�াইল,
ময়মনিসংহ

2702 2744 রািফউর রহমান খান িপতা-আিতকুর রহমান খান,130/1, দ: পীেররবাগ--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2703 2745 জয়িসংহ রায়
িপতা-মতৃ: রীেজ� নাথ রায়,�াম: রিহমাপুর, ডাক: �বদ�নাথপুর--
তারাগ�,
রংপুর

2704 2746 নু��াহার িনত� িপতা-�মা নওেশর আলম,৫৫/এ --ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2705 2747 �মেহ�ে�ছা
িপতা-আবুল কালাম আজাদ,বাসা-৩৮/২, ২য় তলা, আ�জমপুর
�রাড, সমাজকল�াণ পিরষদ গিল, বটতলা--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2706 2749 �মা: মিন��ামান
িপতা-�মা: আ�সু সালাম,�াম: �মৗলভীরচর, ডাক: �মৗলভীরচর--
�দওয়ানগ�,
জামালপুর

2707 2750 �মাঃ মাসুদ পারেভজ
িপতা-�মাঃ সানু িময়া,বাসা-৬, ��াট-িব২, �রাড-৫, �স�র-৬--
উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2708 2751 মুহা�দ আিল আকবর িপতা-মুহা�দ আলী আ�াদ ,দি�ন যা�াবাড়ী --যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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2709 2752 �সিলনা
িপতা-�মা: আসাফ-উ-��ৗলাহ,17/এ, মধ� পাইকপাড়া, ��াট-িড/4-
-িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2710 2753 অনুপ বড়ুয়া িপতা-অিনল বড়ুয়া,২০/১২ ,িড আই �ট �েজ� --,

2711 2754 �মা: শাহাবুল ইসলাম
িপতা-�মা: হােশম আলী,�াম: নফর কা��, ডাক: ছািতয়াল--
িমরপুর,
কু��য়া

2712 2755 �মাঃ সােজদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ মহািসন িময়া,�দাকান-িব-১২৩, িনউ ধামরাই টাইলস।
সভার বাজার �রাড--সাভার,
ঢাকা

2713 2756 আ��ুাহ আল মুকাররম
শহীদ

িপতা-�মাহেছন শহীদ িছ��কী,বাসা: 0441, মন্জরু আহমেদর
বাড়ী, �াম: দ: চরতী, ডাক: দুরদুরী-4383--সাতকািনয়া,
চ��াম

2714 2757 মিরয়ম আ�ার িনিম িপতা-আ�রু রিশদ,বাসা: 580, --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2715 2758 �মাঃ �মজবাহ উ��ন সরকার
িপতা-�মাঃ সিহদুল হক,�মাঃ হা�ন অর রিশদ, �ব�ািনক
কম �কত�া, মিৃ�কা স�দ উ�য়ন ই��ট�টউট, শাসনগাছা--,
কুিম�া

2716 2760 �মাঃ মামুনুর রিশদ িপতা-�মাঃ আ�লু খােলক,মাহাতাবপুর-মিরচা-বীরগ�,
িদনাজপুর

2717 2761 �মা: �মাতাহার �হােসন িপতা-নূর �মাহা�দ,�াম: হাইরমারা, ডাক: হাইরমারা--রায়পুরা,
নরিসংদী

2718 2762 �মা: মাহমুদুল হাসান
িপতা-�মা: এরশাদ িময়া সরকার,�াম: িখলাবাড়ীর �টক, ভাটারা,
ডাক: �লশান মেডল টাউন-1212--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2719 2763 �মা: আ��ুােহল কািফ িপতা-�মা: রিফকুল ইসলাম,�াম: বারপুর দ: পাড়া,--ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

2720 2764 �মাছাঃ চােমলী খাত� ন িপতা-�মাঃ আ�জম�ীন,পর�রপুর--মু�জবনগর,
�মেহরপুর

2721 2765 �মা: আলী হাসান
িপতা-�মা: �সাহরাব আলী,�াম: মাথাইল চাপড়, ডাক: মাথাইল
চাপড়--কাজীপুর,
িসরাজগ�

2722 2766 �মা: িরপন আহেমদ
িপতা-�মা: তে�ল আলী,�াম: বলরামপুর, ডাক: সাধুগ�-7000--
কু��য়া সদর,
কু��য়া

2723 2767 �শাভন মি�ক
িপতা-মিণেমাহন মি�ক,ফাইজসু সােলহীন রােসল, খিনকা, (৩য়
তলা) ৫৮৪, প��ম নাখালপাড়া--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2724 2768 �মা: আিরফুল রহমান
িপতা-�মা: ফজলুল হক,�াম: কৃ�পুর, ডাক: কুসুমহা�ট-2100--
�শরপুর সদর,
�শরপুর
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2725 2769 �মাঃ িরছাদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আিমর �হােসন,২১/৪ �ঘাড়াশাল --,
নরিসংদী

2726 2770 �মাঃ সুমন সরকার
িপতা-মতৃ রাজাউল কিরম,একডালা দি�ণ-রতনকা��-
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

2727 2772 �মাঃ শামসুল আলম
িপতা-�মাঃ আ�সু সা�ার িময়া,৪০, সা�টরপাড়া, কুিম�া কলমী-
নরিসংদী �পৗরসভা-নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

2728 2773 �মাঃ মাসুদ রানা
িপতা-�মাঃ আ�লু খােলক,১৯৩/৫ স�নকা�া-রাজবাড়ী
�পৗরসভা-রাজবাড়ী সদর,
রাজবাড়ী

2729 2774 নুপুর খাত� ন
িপতা-�মা: আ: কােদর ফিকর ,বাসা- 394/1 িস, দি�ণ পাইকপাড়া,
িমরপুর-1, ঢাকা-1216--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2730 2775 মুন ম�ল রাজীব
িপতা-রাজ কুমার ম�ল,��াট-িব-7, বািড়-210, ওয়াড� -16, কাঠাল
বাগান--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2731 2776 রেমশ চ� ম�ল িপতা-সে�াষ কুমার ম�ল,ঝাপা-প�পুকুর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2732 2777 �মা: মািহর লািবব �চৗধুরী
িপতা-মকছ� মুল হািকম �চৗধুরী ,ডাক বাংেলা সড়ক, নীলফামারী,
সদর, নীলফামারী --৫৩০০ ., --নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

2733 2778 চ�ন চ� িব�াস িপতা-হিরধর চ� িব�াস,১৩/৬ বাংলােদশ সিচবালয় --প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2734 2779 মুরাদ �হােসন
িপতা-কিফল উ��ন,উ�র কাহািরয়ােঘানা- 5 নং ওয়াড�-চকিরয়া
�পৗরসভা-চকিরয়া,
ক�বাজার

2735 2780 রিনয়া সুলতানা
িপতা-কাজী �সাহরাব �হােসন,�াম: �পুর, ডাক: মধুখালী--
মধুখালী,
ফিরদপুর

2736 2781 �মাছা: লতা খাত� ন
িপতা-�মা: আ�লু লিতফ ,�াম- �কালাদী �লপাড়া, �কালদা, ডাক:
দুবিলয়অ--- 6600 , পাবনা সদর --পাবনা সদর,
পাবনা

2737 2782 �মাঃ শিফকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ �করামত আলী,বাসা-এনাই-৩৪, �রাড-২১৭,
খািলশপুর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

2738 2783 অিমত কুমার সাহা িপতা-অ�ন কুমার সাহা,287/1, শাি�বাগ, --রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2739 2784 �মাঃ আল ফাহাদ িপতা-�মাঃ �দেলায়ার �হােসন,১০০৭/৩, কদমতলী , রােয়রবাগ--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2740 2785 �মা: জিহ�ল ইসলাম িপতা-রইছ উ��ন,�াম: বাহাদুরপুর, ডাক: চংভােদরা--না�াইল,
ময়মনিসংহ
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2741 2786 �মাঃ সাইফুল ইসলাম িপতা-এ এস এম আ�সু সবুর,মছ�জ�া--সীতাকু�,
চ��াম

2742 2787 �সয়দ আিরফুর রহমান িপতা-�মা: আবু বকার,ক-153/4,িস, বটতলা--িখলেখত,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2743 2788 �মাছা: নাজমুন নাহার (িনভা )
িপতা-�মা: নওেশর আলম,৫৫এ, নথ্ � সারকুলার �রাড,ধানম�� --
ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2744 2789 িমরাজলু ইসলাম িপতা-আঃ ম�জদ িসরিনয়াবাদ ,�লা�া--কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

2745 2790 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-ইসমাইল সরকার,�াম: তািহয়ারপুর, ডাক: ফিকর হাট--
িমঠাপুকুর,
রংপুর

2746 2791 �মাঃ রিবউল ইসলাম িপতা-�তাফা�ল �হােসন,ভ� রারবাড়ী--সিরষাবাড়ী,
জামালপুর

2747 2792 �সৗরভ হাসান িপতা-ই�াহীম কাজী,কৃিষ স�সারণ অিধদ�র, খামারবািড়--,
কুিম�া

2748 2793 �সয়দ মাসুদ আহেমদ
িপতা-�সয়দ �গালাম মাহমুদ ,২৬/৯ �সানাপ�ী আবািসক--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2749 2794 �মা: রািকব ভ� ইয়া
িপতা-�মা: শিহদুল হক ভ� ইয়া ,বাসা- শিহদুল হক ভ� ইয়া, �াম:
�চতন� , �যাশর, ডাক: �চতন�-1630, --িশবপুর,
নরিসংদী

2750 2795 ওয়ািহদু�ামান
িপতা-বাদশা মু�ী,বাসা:4, �রাড-4, �ক:এ, প: ধানম�� আবািসক
এলাকা--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2751 2796 �মাঃ �জয়াউর রহমান িপতা-�মাঃ নু�ল আলম মি�ক,সা�িলয়া--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2752 2797 �মাঃ রািকবুল ইসলাম িপতা-�মাঃ �গালাম র�ানী ,চা�াই -ফােঁপার-ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

2753 2798 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-নু�ল আিমন ব��য়ার,�াম: চাদএীিরশা, ডাক: বাগধা-8242-
-আৈগলঝাড়া,
বিরশাল

2754 2799 �চতন� তালুকদার
িপতা-িচ� র�ন তালুকদার,দি�ণ চরপাতা-প��ম ইিলশা-�ভালা
সদর,
�ভালা

2755 2800 কাজী মাসুদুল ইসলাম
িপতা-কাজী জাহা�ীর আলম ,বাস২৬৮/এ , �াম: �সন্ট�  সারণী ,
ডাক: রাজবািড়-৭৭০০-রাজবাড়ী �পৗরসভা-রাজবাড়ী সদর,
রাজবাড়ী

2756 2801 �মা: আিনসুল হক
িপতা-�মা: আমেজদ হাওলাদার,674, মািনকগ� হাউজ, জাহাব�
�লন, বড়মগবাজার--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2757 2802 মাছ� ম িব�াহ িপতা-শওকত �হােসন ,পাতাখািল--,
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2758 2803 সুকা� রায় িপতা-পিরমল রায়,�বঠাহারা-মা�রখািল-ড� মুিরয়া,
খুলনা

2759 2804 �মাঃ শহীদুল ইসলাম
িপতা-�মা �মাছেলহ উ��ন,বাহার ভ� বাইর বািড়, চরৈকলাশ--
হািতয়া,
�নায়াখালী

2760 2805 �মা: িরয়াজলু হক আিরফ
িপতা-আ�রু রউফ হাওলাদার,�াম: চাড়াখালী, ডাক: ই�রুকানী--
িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

2761 2806 �মা: জিসম উ��ন
িপতা-�মা: কামাল �হােসন,�রলওেয় �াবেরাড, বড় ��শন--
চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

2762 2807 রািকবুল হাসান রানা িপতা-শাহ আলম হাওলাদার,৩৯/২ উলন--,

2763 2808 আ�লু মাবুদ িপতা-আ�সু সামাদ বসুিনয়া ,ম�� পীেরর বাগ --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2764 2809 �মা: িফেরাজ মাহমুদ
িপতা-�মা: ��ল আিমন ,বাসা- ২৬৫/২, �রাড- ২, তাবিলগ
মস�জদ �রাড--িমঠাপুকুর,
রংপুর

2765 2810 �মাঃ �রজাউল কিরম
িপতা-�মাঃ আিতয়ার রহমান,�নপচ�ন ল�াবেরটিরজ িলঃ, িবিসক
ই�াি�য়াল এলাকা �কানাবড়ী--,
গাজীপুর িস�ট কেপ �ােরশন

2766 2811 �মাঃ আজাদ
িপতা-�মাঃ ইউসুফ আলী খান,২০৫/১ এ পূব � কাজী পাড়া--
কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2767 2812 �মাহা�দ আলী �সাইন
িপতা-�মাহা�দ �মাজাহার আলী �শখ,18/1, আতশখানা �লন--
লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2768 2813 িহর�য় পাল িপতা-সুধাং� কুমার পাল ,-নািলতাবাড়ী-নািলতাবাড়ী,
�শরপুর

2769 2814 িনম �ল ভ� িপতা-অিনল ভ�,--মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

2770 2815 �মা: �মাকাে�ল �হােসন
িপতা-�মা: লুৎফর রহমান,�াম: রাজগািত খালপাড়, ডাক:
পাছদির�া--না�াইল,
ময়মনিসংহ

2771 2816 �মাঃ আবু সাঈদ
িপতা-�মাঃ আলাউ��ন,৮৮/৮৯/১, �সানািলবাগ, মগবাজার--
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2772 2817 �মাঃ আিরফ র�ানী িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম ,ভায়াডা�া -�বরদী-�বরদী,
�শরপুর

2773 2818 তান�জনা কিবর িপতা-কিবর আহেমদ,বাসা# ৪০০, �রাড# ০৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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2774 2819 শােজদা আ�ার
িপতা-�মা: নািসর উ��ন ,হজী দিললুর রহমান িম�ী, বামসু�র,
রামনপুর. গােরাগারহাট, মীরসরাই--মীরসরাই,
চ��াম

2775 2820 আ��ুাহ আল মাসুদ
িপতা-আ�ৃলু মিতন খান,517 নং �ম , মা�ারদা সূয �েসন হল,
ঢাকা িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

2776 2821 �মাঃ আ�সু সামাদ
িপতা-�মাঃ আ�লু কাইয়ুম,দি�ণ হায়দারাবাদ, ছিলম সরকার �ুল
�রাড--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

2777 2822 �মাহা�দ মুনাওয়ার িমসবাহ িপতা-�মাঃ সাহাব উ��ন,৬৭, তালবাগ -সাভার �পৗরসভা-সাভার,
ঢাকা

2778 2823 আিনকা রহমান
িপতা-�মা: আিতকুর রহমান খ�কার,15/1, �শর শাহ �রী �রাড (
4থ � তলা )--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2779 2824 সুমন �দব িপতা-ন� লাল �দব ,ঢােক�রী �রাড--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2780 2825 �মা: ফজেল রা��
িপতা-�মা: শিহদুল হক ভ� ইয়অ ,বাসা- শিহদ ভ� ইয়ার বািড়, �াম:
�চতন�, ডাক: �চতন� --1630 , িশবপুর -িশবপুর �পৗরসভা-িশবপুর,
নরিসংদী

2781 2826 আবু নাঈম মুহ�দ �হা িপতা-�মা: আ�লু মা�ান,205/1 এ, পূব � কাজীপাড়া --কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2782 2827 আিরফ উর রহমান িপতা-�জ�ু িময়া ,ম�ু নগর--ট�ী,
গাজীপুর

2783 2828 �মাঃ ��ল আিমন
িপতা-মতৃ আ�লু মা�ান,১৫২ পয়�রব উলন, প��ম রামপুরা--
হািতর�ঝল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2784 2829 �মা: রনজ ুআলী িপতা-মতৃ শামসুল,�াম: ধাদাশ , ডাক: বােন�র--পু�ঠয়া,
রাজশাহী

2785 2830 �মা: ফিরদু�ামান
িপতা-মিন��ামান ,�াম: ভাদুরীর চর, ডাক: �গািব�দাসী, --
-1960-�গািব�াসী-ভ� য়াপুর,
টা�াইল

2786 2831 আকাশ রায় �াবন িপতা-িদলাল রায় ,চর বজলুল কিরম -চরবাটা-সুবণ �চর,
�নায়াখালী

2787 2832 �মাঃ শিফকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ ম�জবুর রহমান,১২২, মহিসন হল , ঢাকা িব�িবদ�ালয়
--,

2788 2833 �মা: �মাহা�দ উ�াহ
িপতা-�মা: আ: কু�ুস,বাসা: 534, �াম: গাইটাল -1 িশ�কপ�ী,
ডাক: িকেশারগ�-2300 --িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

2789 2834 �মহজাবীন �জিময়া
িপতা-আবু বকর িছ��ক ,হািলশহর , সবুজ বাগ, প��ম রামপুরা-
-,
চ��াম
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2790 2836 �হিপ আ�ার
িপতা-আবদুল হাই,৪/৪(আ�রু রহমান), �কলাশ �ঘাষ �লন--
�কােতায়ালী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2791 2837 �মা: রােসল হাওলাদার
িপতা-�মা: জাহা�ীর হাওলাদার,আিকজ হাউজ, �লেভল-3, 198,
বীর উ�ম মীর শওকত সড়ক--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2792 2838 মমতাজ আ�ার
িপতা-�মাঃ শাজাহান ,দাশ পাড়া -নরিসংদী �পৗরসভা-নরিসংদী
সদর,
নরিসংদী

2793 2839 আল শাহিরয়ার �খাকন িপতা-আ�রু রব খািলফা,৬০, রােয়র বাজার--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2794 2840 কাম��াহার ডিল
িপতা-�মা: মিতউর রহমান,�াম: ত� লাসার ( আিমন বাগ), ডাক:
পালং--শিরয়তপুর সদর,
শরীয়তপুর

2795 2841 �সকত মজমুদার িপতা-মতৃ কামেদব মজমুদার ,িনেকতন ২য়ূ তলা, ১১১,/৬, সািকট�
হাউজ �রাড, কাকরাইল, শাি�নগর, ১000, রমনা --,

2796 2842 আবুল �হােসন ত� ষার
িপতা-আবুল কালাম আজাদ,�াম: পূব � ভাষানচর, ডাক:
অি�কাপুর--ফিরদপুর সদর,
ফিরদপুর

2797 2843 �মাঃ মুশিফকুর রহমান
িপতা-�মাঃ �মা�া�ল �হােসন ,িবিসক-৭০০০-কু��য়া �পৗরসভা-
কু��য়া সদর,
কু��য়া

2798 2844 সুবন �া বাৈড়
িপতা-অিবনাশ বাৈড়,আসাদু�ামান, কদমতলা, কাচািরপাড়া--
পাবনা সদর,
পাবনা

2799 2845 আেনায়ার �হােসন িহরা িপতা-আতাহার আিল,পূব � ম�জদপুর , মা�ার বািড় --মেনাহরদী,
নরিসংদী

2800 2846 �ভ�া �দ
িপতা-পিরেতাষ �দ,মদৃুল �চৗধুরী কনক, �জলা তথ� অিফস-
কুিম�া--,
কুিম�া

2801 2847 �মাঃ রািফউল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�লু আউয়াল ,�মা�া �রাড , পূব � মিনপুর । ১২১৬--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2802 2848 �মা: মিশউর রহমান
িপতা-মিহউ��ন আহেমদ,মিহউ��ন িময়ার বাড়ী, �াম:
চরৈকলাশ , ডাক: হািতয়া-3890--হািতয়া,
�নায়াখালী

2803 2849 �মা: মা�ফ �হােসন
িপতা-�মা: সা�ার �হােসন ,�াম : কালােসানা, �পা�: ৩৫১৯,-
কালােসানা -দাউদকা�� �পৗরসভা-দাউদকা��,
কুিম�া

2804 2850 �মা: হাসান আল মাহমুদ িপতা-�মা: আলী আকবর,257/2, পূব � নাখালপাড়া--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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2805 2851 শাহাব উ��ন ভূইয়া িপতা-�মাঃ মিফজলু ইসলাম ভূইয়া ,আিম � �সাসাই�ট--উ�রখান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2806 2852 ইিলয়াস
িপতা-ইয়াকুব,�মা: হািববুর রহমান মা�ােরর বাড়ীর উ�র পাে� �,
অজু�িন, সর�তীপুর--মহােদবপুর,
নওগা ঁ

2807 2853 �মাঃ কামাল �হােসন
িপতা-�মাঃ শাহজালাল িসকদার,এইচ এম সালাউ��ন উপ
সহকারী �েকৗশলী (িসিভল), �ম-২১০, ব�র--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

2808 2854 কৃ� পদ ম�ল িপতা-দুগ �াপদ ম�ল,৩৬/৬, �স�র ৯--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2809 2855 �মাহা�দ আলাউ��ন
িপতা-জয়নাল আেবদীন,�াম: রতনপুর, ডাক: বােঁধরহাট--
�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

2810 2856 আসাদ উজ জামান িপতা-ইশারত আলী,�াম: �চৗমুখ, ডাক: �হাগলাডা�ী--কালুখালী,
রাজবাড়ী

2811 2857 �মা: ইয়াকুব �চৗধুরী
িপতা-�মা: ই�ািহম খিলল ,বাসা- হাজী আ�লু বািরর বাির, �াম:
�পুর, ডাক: �সনাপুর,----৩৪০২, --�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

2812 2858 �মাঃ ইউসুফ আলী
িপতা-সাখাওয়াত �হােসন,�সয়দ মাল বাড়ী, নবকুমার-ইিলশা-
�ভালা সদর,
�ভালা

2813 2859 �পম কুমার দাস
িপতা-িবজয় কুমার দাস ,পিরক�না ম�নালয় ,ভবন -৭--
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2814 2860 অসীম চ�বত� িপতা-মতৃ িপযুষ চ�বত� ,�ভালাচং--নবীনগর,
�া�ণবািড়য়া

2815 2861 রা�জয়া সুলতানা
িপতা-�মা: �বলােয়ত �হােসন,বাসা: 441 ইসমাইল ফিকেরর বাড়ী,
�াম: দ: ইিদল পুর, ওয়াড�-08, ডাক: সীতাকু�-4310--সীতাকু�,
চ��াম

2816 2862 জাহা�ীর আলম
িপতা-মতৃঃ জাহাদ আলী,২১০, ৩য় তলা (এ-৩), প��ম
নাখালপাড়া--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2817 2863 হির ঠাকুর িব�াস িপতা-মতৃ ফিনভূষন িব�াস,পার-খিলশা, চালনা বাজার--দােকাপ,
খুলনা

2818 2864 �সয়দ তানভীর আনজমু িপতা-�সয়দ মুত �জা আলী ,পুিলশ �ার কমে�� --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2819 2865 আিনসা রহমান
িপতা-আিনসুর রহমান,3/িব ( মাধবী), �সাবাহানবাগ সরকারী ই-
টাইপ কেলাণী--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2820 2866 �মাঃ আিতকুর রহমান িপতা-�মাঃ আিনসুর রহমান ,ম�েগালা --ব�র,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

2821 2867 সুকমল দ� িপতা-সুেশন দ�,�াম: চকনারায়ন পুর, ডাক: বাঘা-6280--বাঘা,
রাজশাহী

2822 2868 সুমন ি�য় চাকমা িপতা-সুেলাক শশী চাকমা,থানা পাড়া-�বায়ালখালী-িদঘীনালা,
খাগড়াছিড়

2823 2869 �মা: ��ল আিমন িপতা-�মা: চানঁ িময়া,উ�র একডালা,--িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

2824 2871 এস এম অিসরন ইসলাম মু�া িপতা-�সাবহান তাওহীদ,গাওখািল বাজার --না�জরপুর,
িপেরাজপুর

2825 2872 মুহা: মাসুদ রানা
িপতা-মুহা: �মায়াে�ম,নূর জাহান িবলা, 130/03/01, বাগানবাড়ী,
সাউথ মাদারেটক--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2826 2873 �মা: িলখন সাকেসনা িপতা-�মা: �মায়ুন কিবর,ছাগলনাইয়া, আগানগর--�ভরব,
িকেশারগ�

2827 2874 �মাঃ শামছ� ল ইসলাম িপতা-�মাঃ �ব�াল উ��ন,আেয়শা িভলা, ২২/আই/৮--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2828 2875 রােসল �হােসন
িপতা-সিফকুর রহমান,বাসা: ম�� বাড়ী, �াম: পরানপুর, ডাক:
মুদাফরগ�-3562--ব�ড়া,
কুিম�া

2829 2876 আ�সু সবুর িপতা-�মা: জ�ার সরদার,আতাপুর, িশমুিলয়া--�দবহাটা,
সাত�ীরা

2830 2877 �মা: িরপন �হােসন

িপতা-আ�লু মিমনপাটওয়ারী ,বাসা- আ�লু জিলল পাটওয়ারী
বািড়, �াম: শাকচর, ডাক: �জ , এম হাট--৩৭০০, ল�ীপুর--
ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

2831 2878 �সৗরভ কুমার ম�ল
িপতা-অমল ম�ল,�াম: চরকৃ�নগর, ডাক: আন�নগর--
ফিরদপুর সদর,
ফিরদপুর

2832 2879 �মাঃ আবুল কালাম আজাদ িপতা-�মাঃ �মাখেলছ� র রহমান ,আরজতপাড়া--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2833 2880 �মারেশদ আলম িপতা-�মাঃ �শরশাহ,৫৬/১ ি�তীয় তলা, ধলাপুর--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2834 2881 জাহানারা সরকার বীিথ
িপতা-আলাউ��ন সরকার,�াম: কিরম খা,ঁ ডাক: রসুলপুর-1512--
গজািরয়া,
মু��গ�

2835 2882 এস. এম. আল হািসব িব�াহ
িপতা-এস. এম. আল �মা�ান ছার িব�াহ,৬৩৩, �রাড ৮, মুজ��ী
আ/এ, বড় বয়রা--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

2836 2883 উ�ম কুমার দাশ
িপতা-িনর�ন কৃুমার দাশ ,�াম: উ�র মা�েরােঘানা, ডাক:
মা�েরােঘানা --৯২৫২, ড� মুিরয়া --ড� মুিরয়া,
খুলনা
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2837 2884 �মাঃ কিবর �হােসন
িপতা-�মাঃ আ�লু লিতফ,প��ম িচকন মা�ট �মা�াপাড়া-�ডামার
�পৗরসভা-�ডামার,
নীলফামারী

2838 2885 সান�জদা �হােসন িপউ িপতা-�মাঃ �মাশারফ �হােসন,৯/ ই�াটন গােড�ন --রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2839 2886 �মাহা�দ কাজল �হােসন
িপতা-�মা: জােহর �হােসন,বাসা: 3 নং, �াম: মায়াকানন,
রাজারবাগ, ডাক: বাসােবা �ট এস ও-1214--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2840 2887 �মাঃ জািহদুল ইসলাম জািহদ
িপতা-মতৃ মমতাজ উ��ন,না�জরদহ-হারাগাছ �পৗরসভা-
কাউিনয়া,
রংপুর

2841 2888 �মাছাঃ ফারজানা ইয়াসিমন িপতা-�মাঃ বজলুর রিশদ ,দি�ন বাসােবা--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2842 2889 ইমরান �হাসাইন
িপতা-�মাঃ �সাহরাব �হাসাইন,��াট# এ/৪, �স�ুরী এে�ট
এপাট�েম�, ১১৯, িসে��রী সাকু�লার �রাড, বড় মগবাজার--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2843 2890 এফ , এম সান�জদ �মা�ািরন
সং�াম

িপতা-এফ, এম জািহদুল ইসলাম ,�াম: বািলয়া ডা�া , ডাক:
দািরয়াপুর-- ৭৫০০. নড়াইল সদর --নড়াইল সদর,
নড়াইল

2844 2891 িনিশতা মজমুদার
িপতা-িনতাই চাদঁ মজমুদার,ভা�র চ� �ঘােষর বাড়ী, �ভাঢ�া
প��ম পাড়া--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2845 2892 �মা: আ�লু হা�ান
িপতা-�মা: আ�লু জিলল,�াম: িস, ইউ, এফ, এল কেলানী, বাসা:
ই-10/25, রাংগািদয়া, ডাক: রাংগািদয়া--আেনায়ারা,
চ��াম

2846 2893 আল আিমন িপতা-আ�রু রহমান ,দঃ ফিরদপুর, �চরাডি�--িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2847 2894 �মাঃ আবু ছােয়ল উ��ন িপতা-�মাঃ নুরজামাল,�গাপাল-কুশ �া-কাউিনয়া,
রংপুর

2848 2895 �মা: আসাদু�ামান
িপতা-�মা: জনাব আলী,�াম: �মাগলীবাড়ী, ডাক: বুিড়মারী-5542--
পাট�াম,
লালমিনরহাট

2849 2896 �মা: �সাহাগ �হােসন িপতা-�মা: �দেলায়ার �হােসন,৪৭৯/৫, ত� জারভা�া, --দাউদকা��,
কুিম�া

2850 2897 জিমর �হােসন
িপতা-মিফজলু �হােসন ,�াম: ছািতহা�ট, বড় বাজ ুছািতহা�ট, ডাক:
ছািতহা�ট---১৯০০ কালীহািত --কািলহাতী,
টা�াইল

2851 2898 িনশাত কিবর িপতা-আ�টয়ার কিবর,--ফিরদপুর সদর,
ফিরদপুর

2852 2899 সািকব �হােসন িপতা-ইউনুচ আলী ,-কািশয়ানী-কািশয়ানী,
�গাপালগ�
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2853 2900 ফয়জেু�ছা
িপতা-�মা: ফজলার রহমান,�াম: খুবজীপুর, ডাক: খুবজীপুর--
��দাসপুর,
নােটার

2854 2901 �মাঃ এনামুল হক িপতা-�মাঃ আ�লু বারী,আউটারগাতী-রাজগাতী-না�াইল,
ময়মনিসংহ

2855 2902 �মা: নাজমুল হক িপতা-�মা: শামসুল হক,২৯২, ২য় তলা, মুসিলম পাড়া, --,
বর�না

2856 2903 �মা: আসাদু�ামান আসাদ িপতা-�মা: মমতাজ আলী,�াম+�পা: ফুলগাছা--সু�রগ�,
গাইবা�া

2857 2904 সুরাইয়া আনজমুান রিশদ িপতা-আ�লু গফুর,পাহাড়তলী �রাড, কািলর �দাকান--,
ক�বাজার

2858 2905 �মাঃ আ�রু রা�াক সরকার িপতা-�মাঃ আ�জজার রহমান,পাক�েমাড়, িব�িবদ�ালয় �গট--,
রংপুর িস�ট কেপ �ােরশন

2859 2906 �মাঃ রােসল িময়া িপতা-�মাঃ ফজলুল হক ,বাবুখা , বালাপাড়া--রংপুর সদর,
রংপুর

2860 2907 �মাঃ �সাহাগ িসকদার িপতা-�মাঃ নূের আলম,পূব � কানাইনগর-ধিনয়া-�ভালা সদর,
�ভালা

2861 2908 �মা: �জেবল ই আরাফাত
িপতা-�মা: আ�লু গিন �ধান,মাসুম ( িবএসিব) , এস এম ��ডাস �,
থানা �রাড, --পীরগ�,
রংপুর

2862 2909 �সােহল �হােসন িপতা-আলী আহে�দ,৮৯০,ত� রাগ--,
গাজীপুর িস�ট কেপ �ােরশন

2863 2910 �মা: িমজানুর রহমান
িফেরাজ

িপতা-�মা: শাহজাহান িময়া ,বাস২৬৮/এ , �াম: �সন্ট�  সারণী ,
ডাক: রাজবািড়-৭৭০০--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2864 2911 আবদু�াহ আল আদনান
ফয়সাল

িপতা-�মাহা�দ শােকর,িময়াজীর পাড়া-বড় মেহশখালী-
মেহশখালী,
ক�বাজার

2865 2912 সবুজ কুমার ম�ল িপতা-সমীর কুমার ম�ল,বাসা: 883, �রাড-12, ��াট-2--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2866 2914 �মা: আ�লু মইজ
িপতা-আ�লু কােদর ,�াম: যশপুর, ডাক: �ধায়াইল - ৭৬৩০,
�মাহা�দপুর--মহ�দপুর,
মা�রা

2867 2915 িব��জৎ চ�বত�
িপতা-�মান সুধন চ�বত�,সানিভউ(২য় িব��ং, ২য় তলা) বগার
িবল, �দওয়ান বাজার, ১ নং গিল--,
ক�বাজার

2868 2916 �মাহা�দ িমছবাহ উ�ীন
িপতা-�মাহা�দ নু��ামান �হলালী,�াম: উ�র �কয়ারিবল,
ডাক: কুত� বিদয়া-4720 -�কয়ারিবল-কুত� বিদয়া,
ক�বাজার

2869 2917 এস এম রািফও �মারেশদ
িপতা-এস এম রায়হান উ��ন,মধ� কুিনপাড়া , --�তজগাওঁ িশ�
এলাকা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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2870 2918 �মাঃ �েবল িময়া িপতা-�মাঃ আবু ব�র িছ��ক,মুরা�প �-কাি�খাল-িমঠাপুকুর,
রংপুর

2871 2919 �মাঃ না�জউর রহমান
িপতা-�মাঃ জামাল উ��ন,�যে�- মুহা�দ িদদা�ল ইসলাম,
িবসিম�াহ ওয়াচ �কাং, িখলে�ত বাজার--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2872 2920 ফিকর �মাহা�দ আিসফ িপতা-ফিকর আ�সু ছােদক ,কলাবাগান --িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2873 2921 সািরজা জামান
িপতা-�মা: খােলকু�ামান,৬/১, শহীদ নগর �মইন �রাড,
হাজািরবাগ, �পা�া �ট এস ও ১২১১--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2874 2922 �মা: জািহদ �হােসন
িপতা-মতৃ আ: ম�জদ প�াদা,�াম: পি�য়া, ডাক:
ইসলামাবাদ-8600--পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

2875 2923 উ�ম কুমার িব�াস
িপতা-�পিত িব�াস ,�াম: বড় তািলয়ান ডাক: নােটাপাড়া-
-৭৩৫০, --কালীগ�,
�ঝনাইদহ

2876 2924 আিতকুর রহমান িপতা-িসরাজলু হক,বা�ানগর --ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

2877 2925 আবু জাফর
িপতা-নু�ল ইসলাম,�হলাল ম�ানশন, 2য় তলা, �ম-05, �টনপ��,
�জন�জরা--�করাণীগ�,
ঢাকা

2878 2926 �মাঃ আসাদু�ামান
িপতা-�মাঃ আমজাদ �হােসন,সড়াবাড়ীয়া-কালীগ� �পৗরসভা-
কালীগ�,
�ঝনাইদহ

2879 2927 �মা: �ফরেদৗস আলী
িপতা-�মা: আ�জজরু রহমান,আরাজী রামপুর, হিরনারায়নপুর--
ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

2880 2928 আবু িসফাত �মাঃ মু�ািদর িপতা-�মাঃ সুলতান আলম,�াণনাথপুর-�ভ�াবাড়ী-পীরগ�,
রংপুর

2881 2929 িমলন কুমার দাস িপতা-বাদল চ� দাস,�াম: রা�ন, ডাক: �বাড�হাট-5210--িবরল,
িদনাজপুর

2882 2930 �মাঃ ফা�ক �হােসন িপতা-�মাঃ ফজলুল হক,সরকাির কেলজ --চ�য়াডা�া সদর,
চ�য়াডা�া

2883 2931 �দীপ িব�াস িপতা-প�জ িব�াস ,�াম: িদঘীপাড়-কদমবাড়ী-রাৈজর,
মাদারীপুর

2884 2932 �মাঃ শািকল কায়সার িপতা-�মাঃ আমজাদ �হােসন,পূব � শ�ামনগর -সদরপুর-সদরপুর,
ফিরদপুর

2885 2933 �মা: িসফাত ভূইয়া িপতা-�মা: শিহদুল হক ভূইয়া,�াম+�পা: �চতন�া--িশবপুর,
নরিসংদী

2886 2934 মাহমুদুল হাছান
িপতা-�মা: আ��ুােহর,বাসা ১৯, ��াট এফ/০, ওেয়� ই� ��ট,
�স�াল �রাড,--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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2887 2935 �মাঃ ফয়সাল হাসান িপতা-�মাঃ জািকর �হােসন,�জাড়ই�া--রংপুর সদর,
রংপুর

2888 2936 �মাঃ মাহবুবুর রহমান িপতা-�মাঃ �মােমন,৫/৩/এ মিনর �হােসন �লন--�গ�ািরয়া,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2889 2937 �মাঃ ইজাব উ��ন িপতা-আকবর আলী ,জীবনপুর-হিরপুর-হিরপুর,
ঠাকুরগাওঁ

2890 2938 পূজা িব�াস
িপতা-অেশাক কুমার শীল ,�াম: কুিড়�াম , ডাক: রতনগ�, থানা:
নড়াইল --নড়াইল সদর,
নড়াইল

2891 2939 রহমত উ�াহ
িপতা-এরশাদ উ�াহ,িম�ঝ বাড়ী, খাটরা, �নবতী ৩৫ ৮৩--
�চৗ��াম,
কুিম�া

2892 2940 �মাঃ আ��ুাহ আল মাসুদ িপতা-�মাঃ আ�সু সালাম,দগূ �াচরণ-ইটাকুমারী-পীরগাছা,
রংপুর

2893 2941 �মাঃ জবুােয়�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ মিমন �চাধুরী,সুলতানপুর --�বগমগ�,
�নায়াখালী

2894 2942 সুমন কুমার �াং িপতা-ল�ণ চ� �াং,ভািবচা- ৬৫২০-ভািবচা-িনয়ামতপুর,
নওগা ঁ

2895 2943 �মাঃ আশরাফু�ামান খান িপতা-�মাঃ ম�জবুর রহমান খান,দি�ণ িবিশউড়া--,
�ন�েকাণা

2896 2944 �মা: �বলাল �হাসাইন
িপতা-�মা: আ�লু ওয়ােহদ,ওয়ােহেদর বাড়ী, ভা�ট কাপািসয়া,
লালচামার--সু�রগ�,
গাইবা�া

2897 2945 �মা: নাজমুল �হােসন
িপতা-�মা: মািশয়ার রহমান ,�াম: রঘুরামপুর, ডাক: �ভকু�টয়া-
বসু��য়া-যেশার সদর,
যেশার

2898 2946 �মাঃ আবু জাফর িপতা-�মাঃ হািনফ ,নয়াআ�ট, িস��রগ� --নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

2899 2947 �মাঃ রািখফ-উল-আলম
িপতা-�মাঃ রিফ-উল-আলম,বাসা-১৮৬, িপ�টয়াই �রাড-১,
ধাপলাল্কু�ট, কটকীপাড়া--রংপুর সদর,
রংপুর

2900 2948 �মাঃ ��ান �হােসন িপতা-আঃ আ�জজ আকন,৬ নং ওয়াড�, �পনগর--মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

2901 2949 ন��তা ম�ল িপতা-িনম �ল ম�ল,শালুয়া, শালুয়া বাজার--ড� মুিরয়া,
খুলনা

2902 2950 �মাঃ ��ল আমীন
িপতা-কাজী �মাঃ সাখাওয়াত �হােসন,ঘুিনপাড়া-সিলমাবাদ-
নাগরপুর,
টা�াইল

2903 2951 �মাঃ আসাদুল হক ফয়সাল িপতা-�মাঃ ইসরাইল �মা�া ,পেত�া --,
চ��াম
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2904 2952 �মাঃ �রাকন উ��ন
িপতা-�মাঃ ছাইদুল ইসলাম,রনচ�ী পাঠানপাড়া-রনচ��-
িকেশারগ�,
নীলফামারী

2905 2953 খায়�ন নাহার
িপতা-�মা: খিবর উ��ন মু��,৩৪/এ, আ�জমপুর গভ: �াফ
�কায়াট�ার--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2906 2954 মুহা�দ সাহাব উ��ন
িপতা-আবদুল জিলল ,বাসা: জিলল ল�িন বািড়, �াম: একলাশ
পুর, 235নং পুর, ডাক: একলাশপুর--৩৮০০--�বগমগ�,
�নায়াখালী

2907 2955 �মাঃ �গালাম মওলা �নওয়াজ
িপতা-�মাঃ আেনায়া�ল ইসলাম,৮৫/২, ��াট নংঃ এ-৬, বড়বাগ--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2908 2956 �মাঃ জািহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ �জায়াদ িময়া ,�র�জপাড়া-পীরগ�-পীরগ�,
রংপুর

2909 2957 �মাঃ জিসম উ�ীন
িপতা-�মাঃ সিফক উ�াহ,বাসা# ০৬, �রাড# ০৫, চাদঁ উদ�ান--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2910 2958 �মা: �মেহদী হাসান িপতা-�মা: আ�জয়ার রহমান,জাতপুর--তালা,
সাত�ীরা

2911 2959 �টেটা চ�বত� িপতা-িচ� র�ন চ�বত� ,বড় মগবাজার, ১২১৭--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2912 2960 �মা: শাহজাহান আলী
িপতা-�মা: মাহবুবার রহমান ,লালদীিঘ সরকার পাড়া, বদরগ�,
রংপুর --বদরগ�,
রংপুর

2913 2961 আিরফুল ইসলাম িপতা-আিনছার রহমান,হিরনাথপুর-ভাদুিরয়া-নবাবগ�,
িদনাজপুর

2914 2962 কাম��ামান
িপতা-বাদশা মু�ী,প�া ৩০০৪, িবজয় ৭১ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় -
-,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2915 2963 �মা�ািফজরু রহমান
িপতা-আবু দাউদ মি�ক,প��মপাড়া, রাধারাট�, মািড়য়ালা--
আশা�িন,
সাত�ীরা

2916 2964 তাপস কুমার সরকার িপতা-কৃ� চ� সরকার ,�মানাইল , তাড়াইল-িশবালয়-িশবালয়,
মািনকগ�

2917 2965 ফা�ক আহেমদ
িপতা-হা�ন অর রিশদ,আল আশরাদ, পূব � ব� নগর, ওয়াড�# ৬৭-
-�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2918 2966 ইমরান �হােসন িপতা-জাহা�ীর �হােসন,আিলপুর--,
সাত�ীরা

2919 2967 সািদয়া ইসলাম সুই�ট
িপতা-�মা: সাইফুল ইসলাম,বাসা: 206/3, �াম: লালবাগ �রাড,
ডাক: �পা�া-1211--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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2920 2968 �মা: আল আিমন
িপতা-�মা: আনসার আলী হাওলাদার ,বাসা- ই/133/2 �রলওেয় গাড�
কেলানী, কুলনা সদর- 9100--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

2921 2969 �মাঃ রািফউল ইসলাম িপতা-�মাঃ মাহফুজার রহমান,বালারহাট-বালারহাট-িমঠাপুকুর,
রংপুর

2922 2970 �মাঃ �মাশেফক উ�ীন
িপতা-�মাঃ আমজাদ �হােসন,আমজাদ িভলা (অিতিথ িফিলং
��শেনর উ�র পােশ �), �ছাট �বলাইল, িব�েরাড--ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

2923 2971 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: আবুল �হাসাইন,38/1, জামালপুন ( ভ�া), ডাক: প�া
আবািসক এলাকা, চ��মা--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

2924 2972 �মা: আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: আ�রু রিহম ,�াম: �দউলা , কািশল , ডাক: কািশল-
১৯০৫. বাসাইল --বাসাইল,
টা�াইল

2925 2973 �মাঃ আল আিসফ ইমরান
আলী

িপতা-�মাঃ আহছান আলী,আমুিলয়া, কা�ন-িবরল-িবরল,
িদনাজপুর

2926 2974 এস. এম. রািকব �ফরেদৗস িপতা-এস. এম. ইয়াকুব আলী,�রা�জ ম�ানসন, ২৬১/৩, �শর এ
বাংলা �রাড, খুলনা ৯১১১--,

2927 2975 �মা : শািহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: আ�জজলু হক,�াম: আউিলয়ার দরগাহ, ডাক: ডাংরার
হাট--রাজারহাট,
কুিড়�াম

2928 2977 রািহম িবন ফয়সাল অণ �ব
িপতা-ফয়সাল আহেমদ,�ক ২৩৬/৮, ব�াংকারস �রাড, প��ম
জয়েদবপুর --,
গাজীপুর িস�ট কেপ �ােরশন

2929 2978 এস এম িনজামুল ইসলাম
িপতা-এস এম নজ�ল ইসলাম,�াম: শাি�কু�, �ট-িস 3/9,
সড়ক-18, ডাক: �পাতলী হাউ�জং এে�ট--বিরশাল সদর,
বিরশাল

2930 2979 �মা: �রজাউল কিরম
িপতা-�মা: মকবুল �হােসন,বাখর আলী, চর বাগডা�া--
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

2931 2980 ম�জবুর রহমান িপতা-�মাহা�ত আলী ,পূব � ভাষানেট--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2932 2981 �মাঃ হািনফ িপতা-রিফকুল ইসলাম ,বাসা-২৮৩ সা�িলয়া--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2933 2982 �মা: নাজমুল কিবর
িপতা-মতৃ �মা: ইউনুছ িময়া,আন� ট��ড ত� �কাং, �দাকান-23, (
3য় তলা), পলওেয়ল সুপার মােক�ট, 69/2--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2934 2983 রাসর�ন রায়
িপতা-নেরা�ম রায়,বাসা# ৪৬, �রাড# ৭, সালমা খাত� ন �রাড,
রাধাব�ভ--রংপুর সদর,
রংপুর
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2935 2984 �গালাম িকবিরয়া
িপতা-�মাঃ নজর্ুল ইসলাম ,দি�ন জা�াবাদ , জারাইতলা -িনকলী
সদর-িনকলী,
িকেশারগ�

2936 2985 রাহাত �চাধুরী িপতা-লুৎফর রহমান �চাধুরী,17/3-খ, �টালারবাগ--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2937 2986 �মা: িশপন খানঁ
িপতা-�মা: আশরাফ আলী খানঁ,নত� ন চাদঁপুর, উ�াপাড়া, ৬৭৬১--
উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

2938 2987 আলমগীর �হােসন
িপতা-�মাঃ ফজলুর রহমান ,ন���াম , �গাপাল্পুর -কুমারখালী
�পৗরসভা-কুমারখালী,
কু��য়া

2939 2988 �মাঃ কাম��ামান
িপতা-�মাঃ শওকত �হােসন �মাড়ল,৩৬১ হািতরপুরল ি� �ুল
ি�ট--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2940 2989 �মাঃ রােশদ মাহমুদ িপতা-�মাঃ আ�লু লিতফ,�তজকুিন পাড়া --�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2941 2990 ফািবহা তাসিনম মাহী ভঁূইয়া
িপতা-�মা: ফিরদ আহেমদ ভঁূইয়া ,৬৯৯, কাজী পাড়া,
�মৗলভীনহা�ট, --সরাইল,
�া�ণবািড়য়া

2942 2991 সাইফু�াহ িপতা-নু�ল আিমন ,ডাল্ভা�া -বর�না-বর�না সদর,
বর�না

2943 2992 সািময়া ইয়াসিমন
িপতা-হাজী �মা: শহীদ উ�াহ,119/1 পূব � মািনকনগর, ওয়ারী �ট
এস ও, --সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2944 2993 �মা: আ�লু আহাদ
িপতা-�মা: ছেলমান �মা�া ,�াম : রাজপুুর , ডাক: ল�ীপাশা থানা:
�লাহাগড়া �জলা: নড়াইল -ল�ীপাশা-�লাহাগড়া,
নড়াইল

2945 2994 �শখ �মাঃ রিফকুল ইসলাম িপতা-আ�লু �মাতােলব �শখ ,-বড়বািড়য়া-িচতলমারী,
বােগরহাট

2946 2995 �মা: ইউনুছ
িপতা-�মা : আ�জজলু হক,�হা��ং-172, �ক: এল, �কবাল�ধাম
আ/এ--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

2947 2996 �মাহা�দ হািসবুল হাসান
িপতা-বদরউ�ামান জমাদার,বাকপুরা, িব� জােকর ম��ল--
ভা�া,
ফিরদপুর

2948 2997 িশিশর সরকার িপতা-সুভাষ চ� সরকার,ই�রুানী , কয়র কা�� --মতলব উ�র,
চাদঁপুর

2949 2998 অির�ম �সন িপতা-র�ন �সন,৪৩ নংং ইয়াকুব �রাড, িফিরি�বাজার
�কেতায়ালী, �জিপও ৪০০০--,

2950 2999 �মাঃ মিহবু উ�াহ
িপতা-আবুল কােশম,ডা�ার বাড়ী, চরেতাফা�ল, দুলার হাট--
চরফ�াশন,
�ভালা
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2951 3000 �মা: �বারহান উ��ন �চাধুরী
িপতা-শিফকুল ইসলাম,�যে�: হািববুর রহমান �খাকন, চ��াম
�চ�ার অব কমাস � এ� ই�া��, �চ�ার হাউস138, আ�াবাদ িস--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

2952 3001 �মা: সুজন �শখ
িপতা-�মা: ইউসুফ �শখ ,�াম: ইতনা পুব � ডাক: ইতনা- 7512,
�লাহাগড়া --�লাহাগড়া,
নড়াইল

2953 3002 �মাঃ আসাদু�ামান িপতা-�মাঃ বাবলু িময়া,আি�নারপাড়া-�ভ�াবাড়ী-পীরগ�,
রংপুর

2954 3003 �মাঃ নািছ�ল হক িপতা-�মাঃ আ�লু জ�ার ,মািনক �ডাবা-�দবনগর-�তত� িলয়া,
প�গড়

2955 3004 শাহীন িময়া
িপতা-ম�জজরু রহমান,খােয়র পাড়া, হাট খােয়ড়া, শাহী আেনেহলা
--ঘাটাইল,
টা�াইল

2956 3005 রােশদ খান �মনন িপতা-মিফজরু রহমান,গ্িণপুর -রাজাপুর-দাগনভূঞা,
�ফনী

2957 3006 কাজী রােশদুল আলম িপতা-কাজী মকফুর রহমান,�াম+�পা: ট� ংগীপাড়া--ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�

2958 3007 �মাছাঃ আকিলমা খাত� ন িপতা-�মাঃ এনামুল হক,মাধপুর-দাপুিনয়া-পাবনা সদর,
পাবনা

2959 3008 আিরফুল ইসলাম িপতা-আ�লু বােরক,চরিশমল চূড়া--�বরদী,
�শরপুর

2960 3009 এস এম মাহফুজলু আলম
িপতা-এস এম মাহবুব আলম ,�বায়ািলয়া , �হেতমখা, �জ িপ ও
৬০০০--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

2961 3010 িবকাশ ভ� বন দাস
িপতা-বকুর ভ� বন দাস ,বাসা-72,�াম: প��ম �সুয �, ডাক:
পতনউষার--3223-পতনঊষার-কমলগ�,
�মৗলভীবাজার

2962 3011 �জনাত মািশ �য়া আকতার
মািহন

িপতা-এ �ক এম �গালাম �মা�ফা,সরকারপাড়া-ঠাকুরগাওঁ
�পৗরসভা-ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

2963 3012 �মা: সােজদু রইসলাম

িপতা-�মা: আিনছ� র রহমান,বাসা: �মাধ �জকিরয়া িস�ীিক, �াম:
296 উ: শাহজাহানপুর, বািড়: বায়ত� ল িকবিরয়া, ডিক: শাি�নগর--
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2964 3013 মহর আিল িপতা-�মাঃ ফজলুল হক,৩৯/৮ ফাম �েগট --�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2965 3014 �মা: আ�রু লিতফ িময়া
িপতা-�মা: ��ল আিমন,�াম: ফিরদপুর, ( �ধানপাড়া), ডাক:
ফিরদপুর--িমঠাপুকুর,
রংপুর

2966 3015 �মাঃ না�জমু�ামান
িপতা-�মাঃ জামাল উ��ন সবুজ ,িকসমত জা�া ,-ইসলামপুর-
ইসলামপুর,
জামালপুর
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2967 3016 �মাহা�দ তান�জলুর রহমান
�চৗধুরী

িপতা-�মাহা�দ শাহাব উ��ন �চৗধুরী,িড-৮, �াইম �রাজম�,
�রাড-৩, চশমা িহল আ/এ, �ময়র গিল, িপ�টয়াই--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

2968 3017 সালমা আ�ার িপতা-�মা: শািহনুর আলম,মশাজান, চামারী ফেতপুর--িমজ�াপুর,
টা�াইল

2969 3018 তাইমুন সুলতানা
িপতা-নু�ল হক ,�যে�- �সাবহান ম��র ( তয়তলা ) বািড় -- 243,
হাজী এমদাদ আল ি◌�রাড ডাক: চা�গাওঁ -- 4212--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

2970 3019 এফ এম শাকুর
িপতা-ফিকর আ�ছু ছােদক,32 এনা িকনডম, �লক সাক�াস--
কামরা�ীরচর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2971 3020 �জােবদা
িপতা-�মাঃ আলমিগর �হােসন,২৯, ই��রা �রাড--�শেরবাংলা
নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2972 3021 �মাঃ দু�ল �হাদা িপতা-�মাঃ মুরেশদ আলী,কািশয়ােবানা-দলদলী-�ভালাহাট,
চাপঁাইনবাবগ�

2973 3022 �মা: মাহবুেবর রহমান
িপতা-আবদুল কাইউম,�াম: চর আফজল, ডাক: িবিবর হাট--
রামগিত,
ল�ীপুর

2974 3023 �মাঃ আল ইমরান িপতা-মতৃ মামুনুর রশীদ ,��াবাদ --�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2975 3024 �হম� ম�ল িপতা-কৃ�পদ ম�ল,দামুখািল, কােটংগা বাজার--অভয়নগর,
যেশার

2976 3025 �মজবান আলম
িপতা-মতৃ আ: রব িসকদার ,�াম: দি�ণ পুব � ভা�ািরয়া, ডাক:
ভা�ািরয়া , --- 8550, -ভা�ািরয়া সদর-ভা�ািরয়া,
িপেরাজপুর

2977 3026 বাই�জদ িপতা-রিফকুল ইসলাম ,কািলয়াতলী --পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

2978 3027 �মাঃ সাইফুল ইসলাম
িপতা-আ�রু রিহম,৩৭/২, ফােয়নাজ এপাট্�েম�, ৫ম তলা (৪-
িড), ব� কালভাট� �রাড--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2979 3028 এস. এম. জািহদ হাসান
িপতা-�মা: আ�সু সামাদ সরকার,�হা��ং- 3355, আিফয়া ভবন (
4থ � তলা), বাচঁা িময়া �রাড, প: নািসরাবাদ--পাহাড়তলী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

2980 3029 িশকদার মাহমুদুর রহমান িপতা-�মাঃ ম�জবুর রহমান িশকদার,চরকুিলয়া --�মা�াহাট,
বােগরহাট

2981 3030 আ�রু রা�াক িপতা-ই�া�ার সরকার ,আ�জমপুর ১২০৫--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2982 3031 �মা: রা�জব মাহমুদ
িপতা-�মা: শাহজাহান আলী সরদার,বাসা: 52/03, �াম: পবা নত� ন
পাড়া, ডাক :সপুরা-6203, শাহহ মখদুম--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন
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2983 3032 মাহিফজরু রহমান মু�া িপতা-�মা: আ�লু মিতন,�দলপাড়া, কুত� বপুর, ফত� �া--,
নারায়ণগ�

2984 3033 �মাঃ খােদমুল হক
িপতা-মতৃ জয়নাল আেবদীন,রাধানগর দি�ণ খামারপাড়া-
রাধানগর-বদরগ�,
রংপুর

2985 3034 এনামুর কিবর
িপতা-�মা: মিতউর রহমান ,�াম: হায়াতপুর, ডাক: বারপাড়া,
থানা:না�াইল --না�াইল,
ময়মনিসংহ

2986 3035 মাসুদ রানা িপতা-�মাঃ এনামুল হক,িড হাট--ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

2987 3036 �মা: রািকব কিবর
িপতা-ছালাম �মাল�া,�াম: হািকমু��ন মাত� �ােরর দাি�, ডাক:
কারীর হাট-7821--সদরপুর,
ফিরদপুর

2988 3037 �মাঃ মুশিফকুর রহমান
িপতা-�মাঃ আকবর �হােসন ,ছাতারভাগ -নলডা�া �পৗরসভা-
নলডা�া,
নােটার

2989 3038 তানভীর জবুােয়র

িপতা-�মাঃ মিন��ামান,�ম নং- ৫১৫ (িব), নবাব িসরাজউদ-
�দৗলা হল, �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা- ১২০৭--
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2990 3039 �মাঃ জাহা�ীর আলম িপতা-�মাঃ সােহব আলী,�গাগর মাঝাটলা-�লেহ�া-রাণীশংৈকল,
ঠাকুরগাওঁ

2991 3040 �মা: বদ�ল ইসলাম
িপতা-�মা: সিফউ��ন,�াম: দ�মপুর, ওয়াড�-05, ডাক: �চৗ রভনী
বাজার-5130--হিরপুর,
ঠাকুরগাওঁ

2992 3041 �মাঃ তানভীর আহাে�দ িপতা-�মাঃ �সিলম হাওলাদার ,-িভটাবািড়য়া-ভা�ািরয়া,
িপেরাজপুর

2993 3042 উ�ল িময়া
িপতা-মতৃ ইি�স আলী,িনটল িনলয় টাওয়ার, ৫ম তলা, ৬৯ িনকু�
২ িস/এ, এয়ারেপাট� �রাড--িখলেখত,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2994 3043 �মাহা�দ আল আিমন
িপতা-মতৃ �মাহা�দ ইউনুস িময়া,নাসা �প, ২৩৮, �তজগাওঁ
িশ�া�ল, �লশান িলংক �রাড--�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2995 3044 িব�ব কুমার রায় িপতা-মুেলন চ� রায়,িব�ুপুর-�দৗলতপুর-পীরগ�,
ঠাকুরগাওঁ

2996 3045 ফারহানা তনু
িপতা-এ�টএম �মা�ফা,�াট- 6 িব, �হা��ং-41/14, দ: কাজলা,
নয়ানগর, 62 নং ওয়াড�--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2997 3046 �মাঃ কাম্রুল ইসলাম িপতা-�মাঃ সিফকুল ইসলাম ,সাফু�ী -দড়�াম-সাট� িরয়া,
মািনকগ�

2998 3047 �মাঃ শামীম �হােসন িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন,মেহ�পুর, বািনয়াকা��--কুমারখালী,
কু��য়া
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2999 3048 এস. এম. িমনহাজরু রহমান
িপতা-�মা: ম�জবর রহমান সরদার,মিনটিরং পিরদ�র, বাংলােদশ
�বতার, --�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3000 3049 �মাঃ �সােহল রানা
িপতা-�মাঃ আ�লু মিতন,বসু�রা মাি� �পপার ই�াি�
িলিমেটড-িপেরাজপুর-�সানারগা,ঁ
নারায়ণগ�

3001 3050 �মাঃ মিমনুর রহমান িপতা-�মাঃ ছােবদ আলী,খািলসা চাপািন-নাউতারা-িডমলা,
নীলফামারী

3002 3051 �মা: ওিলউ�াহ
িপতা-আ�জজরু রহমান,শামীম ছাএাবাস ( 201 নং �ম), িমজ�াপুর,
িবেনাদপুর, মিতহার--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

3003 3052 �মাঃ মিন��ামান িপতা-�মাঃ ইউসুফ আলী,�ভাপলা-�ব�নবাড়ী-ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

3004 3053 �মৗসুিম খাত� ন িপতা-�গালাম �মা�ফা,মি�কপুর, �ব�িল--কালীগ�,
�ঝনাইদহ

3005 3054 শাহ ্ আিকব মত� �জা িপতা-শাহ আওলাদ �হােসন ,বড়ুয়াহাট, চা� ঘাট--কাউিনয়া,
রংপুর

3006 3055 সুমন কুমার িপতা-সুনীল �ামািনক,�াম: বােতায়াল, ডাক: পচামািড়য়া--পু�ঠয়া,
রাজশাহী

3007 3056 �মা: �তাফা�ল �হােসন
িপতা-�মা: নু�ল আবছার,রিব সও, �মাবারকেঘানা, মহাজনহাট--
মীরসরাই,
চ��াম

3008 3057 �মা: আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: ফয়জলু ইসলাম ,�ট নং-- 06, �রাড: 215/1, হাউ�জং--
নত� ন কেলানী, খািলশপুর, খলনা, --,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

3009 3058 নািসর খান িপতা-মতৃ আলাউ��ন খান,শাখািরয়া, নিলন বাজার--�গাপালপুর,
টা�াইল

3010 3059 �মাঃ ফুয়াদ কিবর িপতা-�মাঃ বজলুর রহমান,দ�পাল-�চংঠ� হাজরা ডা�া-�দবীগ�,
প�গড়

3011 3060 �মাঃ তানু �শখ
িপতা-�মাঃ আেনায়ার �শখ,মাটলা, �মা�া �তত� িলয়া থানা-
�গাপালগ� �পৗরসভা-�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

3012 3061 �মাহা�দ নূ�ল �দা
িপতা-�মাহা�দ আবু তােহর,�াম: পিদপাড়া, ডাক: পিদপাড়া
বাজার--�সানাইমুড়ী,
�নায়াখালী

3013 3063 �মাঃ মিন�ল ইসলাম
ফারাজী

িপতা-সাইদুর রহমান ফারাজী,কেলজ পাড়া, �হা��ং# ২২৭, ৭ নং
ওয়াড�-লালেমাহন-লালেমাহন,
�ভালা

3014 3064 �মা: আবদু�াহ আল কাউসার
িপতা-�মা: আবদুর রশীদ,িড১/৮, কণ �ফুলী গ�াস কেলানী,
সিলমপুর, জাফরবাদ ৪৩১৭--সীতাকু�,
চ��াম
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3015 3065 �মাঃ শিহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ ইউসুব আলী,সু�র-পা�ল-পীরগাছা,
রংপুর

3016 3066 হা�ান িময়া
িপতা-সামসু��ন খান,�াম: চরেশখপুর, ডাক: ছেলনামা
বা�জতপুর--িশবচর,
মাদারীপুর

3017 3067 �মা: ছদর উ��ন
িপতা-�মা: নু�ল কিরম,ভঁূইয়াপাড়া, ৫ নং ওয়াড�, ১১ নং ইউিনয়ন,
আবুেতারাব--মীরসরাই,
চ��াম

3018 3068 অপূব � কৃ� রায়
িপতা-হিরশ চ� রায়,�াম: দ: আ�লুপুর, ডাক: িচিররব�র--
িচিররব�র,
িদনাজপুর

3019 3069 �মাঃ সাইফুল ইসলাম �চৗধুরী
িপতা-�মাঃ িমনহাজলু ইসলাম �চৗধুরী,ঢাকারপাড়া, ��াঃ
শালাইপুর (৫৯১০)-কুসু�া-পাচঁিবিব,
জয়পুরহাট

3020 3070 এ আর এম জবােয়র রহমান িপতা-�মাঃ কািফজ উ�ীন,বাগদহ-�চংঠ� হাজরা ডা�া-�দবীগ�,
প�গড়

3021 3071 �মাঃ �জাবােয়র �হােসন
িপতা-মতৃ আবদুছ ছালাম খানঁ,িনউ মেডল িডি� কেলজ,
��বাদ--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3022 3072 �মা: জািকর �হােসন জাহান
িপতা-�মা: �হলাল উ��ন,�াম: রামপুর, ডাক: িবিবয়ানা
শাি�গ�-3374--নবীগ�,
হিবগ�

3023 3073 �মাছাঃ �ফরেদৗসী আ�ার িপতা-�মাঃ হােসম আলী,মাধবপুর-�ঢালারহাট-ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

3024 3074 �মা: মুিমন হাসান
িপতা-এস. এম. সাখাওয়াত �হােসন,বাড়ী ৩৪, �রাড ২,
িনউেসনপাড়া, ২১ নং ওয়াড�, রংপুর সদর ৫৪০০--,
রংপুর িস�ট কেপ �ােরশন

3025 3075 িনয়ামুল হক
িপতা-শামসুল আলম,�াম: �ভংকর কাঠ�, ডাক: িবনয়কাঠ�--
ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

3026 3076 নজ�ল ইসলাম
িপতা-আবুল কােশম,উ�র নািপতখালী, বটতলী--ক�বাজার
সদর,
ক�বাজার

3027 3077 �মাঃ রহমত আলী
িপতা-�মাঃ শাহা আলী,পূব ��খানপুকুরী-�খানপুকুরী-ঠাকুরগাওঁ
সদর,
ঠাকুরগাওঁ

3028 3078 �মাঃ �গালাম আজম িপতা-আ�লু গফুর �শখ,-হাটখালী-সুজানগর,
পাবনা

3029 3079 িরপন কুমার পাে� িপতা-রবী�নাথ পাে�,হিরনাহাট�--�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

3030 3080 �মাঃ আশরাফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ শািহদুল ইসলাম,�গায়ালকারী, বািলয়াডা�ী--,
রংপুর
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3031 3081 �মা: লুৎফুল আহসান
িপতা-�মা: আকবর আলী,িনকু� ছা�াবাস, ইসলাম নগর,
জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

3032 3082 কিরম উ�াহ
িপতা-আহ�দ উ�াহ ,বাস - সওদাগর বািড়, �াম: চর �নয়ামত
ডাক: নুরীয়া মা�াসা--3730-রামগিত �পৗরসভা-রামগিত,
ল�ীপুর

3033 3083 �মা: জািকউর রহমান
িপতা-�মা: ওয়ািহদুর রহমান,বাসা: 226 নং, �াম: �লবাগ আ/এ,
�বপারী পাড়া, ডাক: চ��াম ব�র-4100--ডবলমুিরং,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3034 3084 �মাঃ শাহ জামাল িপতা-আ�সু সামাদ,�মৗলিভ চরবাজার--�দওয়ানগ�,
জামালপুর

3035 3085 �মাঃ শাহজাহান আিল িপতা-�মাঃ �লাকমান �হাসাইন,�গাপালপুর -না�জরগ�-সুজানগর,
পাবনা

3036 3086 �মাছা: শারিমন সুলতানা িপতা-�মা: সামসুল হক,ভাড়রা, িশবপুর--পু�ঠয়া,
রাজশাহী

3037 3087 িমজানুর রহমান িপতা- আবদুস �ছাবহান,পািনছ�--মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

3038 3088 �মা�ািফজরু রহমান
িপতা-হািববুর রহমান,�ম-263, জ��ল হক হল, ঢাকা
িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

3039 3089 �মা: �মাজাে�ল হক
িপতা-�মা: মিফজ উ��া ,�াম: জামালপুর, �পা: জামালপুর--
3802, -�নায়াখালী �পৗরসভা-�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

3040 3090 মুহা�দ সরওয়ার িবন আলম
িপতা-মুহা�দ শওকত আলম,নূর ম�ানসন, নািছর ফিকর �রাড,
ফিরেদর পাড়া--চা�গাওঁ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3041 3091 এস এম ইউসুফ আিল িপতা-�মাঃ �গালাম শহীদ,আ�াহ আবাদ -ফিরদপুর-ফিরদপুর,
পাবনা

3042 3092 �হাসেন আরা ব�ৃ�
িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন,বািড়-৮৪ (৬� তলা, ইউিনট-িব),
�রাড-৫, �ক-ই, লালমা�টয়া --প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3043 3093 �মা: সাহাবু��ন আহেমদ
িপতা-�মা: �গালাম �মা�ফা,পূব ��খানপুকুরী, িড হাট--ঠাকুরগাওঁ
সদর,
ঠাকুরগাওঁ

3044 3094 অমতৃ মহ� িপতা-জেগা মহ�,৩ নং ইকরচালী, ৫৪২০-ইকরচালী-তারাগ�,
রংপুর

3045 3095 �মা: ওয়ালী উ�াহ
িপতা-�মা: নুরল ইসলাম ,�াম: আমবািড়, ডাক: পু�িরয়া, থানা:
আে�র পুর, --আে�লপুর,
জয়পুরহাট

3046 3096 �াধীন রানী বাৈড় িপতা-িবজয় কুমার বাৈড় ,-কদমবাড়ী-রাৈজর,
মাদারীপুর
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3047 3097 �মা: ফজলুল কিরম
িপতা-�মা: নবীর �হােসন,িডএই, খামারবািড়, �টপােখালা--
ফিরদপুর সদর,
ফিরদপুর

3048 3098 �মাঃ মিন��ামান িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক,�গায়ালিদিহ-�গায়ালিডিহ-খানসামা,
িদনাজপুর

3049 3099 �মেহদী হাসান িপতা-�মা: ম�জবর রহমান,২০/িস/১ নুর ফাতাহ �লন--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3050 3100 �মাঃ খিবর উ��ন আহেমদ
িপতা-�মাঃ নূর �হাসাইন,িব িস এস �শাসিনক একােডিমর �াফ
�কায়াট�ার, সুগ��া ০২, নীলে�ত, বাবুপুরা--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3051 3101 �মাঃ আ��ুাহ আল মামুন
িপতা-�মাঃ নওেশর আলী ফকীর,ভবািনপুর -সুজানগর �পৗরসভা-
সুজানগর,
পাবনা

3052 3102 পাথ � সারথী রায় িপতা-�দীপ রায় ,�ক -এ, �ণ �ালী -25, ভাথ �খলা , িসেলট --,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

3053 3103 �মাঃ সা�জদ �হােসন সরকার িপতা-�মাঃ আ�লু আ�জজ সরকার,হিরশবর-বালাপাড়া-কাউিনয়া,
রংপুর

3054 3104 ওমর ফা�ক আিবর িপতা-সিফউর রহমান ,�লকবহর--পাচঁলাইশ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3055 3105 মু�� রানী �ামািনক �মা িপতা-ধীের� নাথ �ামািনক,বাহমিন�াম, হাটখু�জপুর--বাগমারা,
রাজশাহী

3056 3106 আশরাফুল আলম
িপতা-মতৃ কিবর উ��ন,বাসা# ক-৭২/৫, হািকম িভলা ২য় তলা,
িখলে�ত খা ঁপাড়া--িখলেখত,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3057 3107 দয়াল কুমার গাইন িপতা-মতৃঃ নীল রতন গাইন,বড়বািড়য়া-বড়বািড়য়া-িচতলমারী,
বােগরহাট

3058 3108 কাজী �শােয়ব শাবাব িপতা-কাজী বিদউল ইসলাম ,উ�র মাদারেটক --সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3059 3109 �মা: আেনায়ার �হােসন
জােবদ

িপতা-�হদােয়তউ�াহ ,�যে� - হািফজ উ�ার বািড়, �াম: প��ম
�লািকয়া, ডাক: বারমুল�া বাজার, --�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

3060 3110 কাজী তােরক হাসান িপতা-কাজী �মাল্ভী ফা�ক,উ�র আ�াবাদ--হািলশহর,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3061 3111 আসমা আ�ার
িপতা-�মা: আ�রু রহমান,�জ ৮/১, মাধবী �পাট� কেলািন, -�মাংলা
�পাট� �পৗরসভা-�মাংলা,
বােগরহাট

3062 3112 �মা: আিরফুর রহমান
িপতা-�মা: �মাতােলব �হােসন,�াম: িচিররব�র ( থানাপাড়া),
ডাক: িচিররব�র--িচিররব�র,
িদনাজপুর

3063 3113 �মাঃ জািকর খান সবুজ িপতা-�ক এম আ�রু রিশদ খান,খািলশপুর-দা�িরয়া-ঈ�রদী,
পাবনা
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3064 3114 �মাঃ আবু সাইফ
িপতা-�মাঃ আিছর উ��ন ,আল আশরাফ �টিলকন, পূব � ব� নগর,
ওয়াড�# ৬৭, সা�িলয়া--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3065 3115 আিছফ মাহমুদ
িপতা-�মা: শাহাব উ��ন ,�যে� - িরয়াজ উ��ন ভ� ইয়া বািড়, �াম:
আলীপুর, ডাক: �বগমগ�-3820-�বগমগ�-�বগমগ�,
�নায়াখালী

3066 3116 �মা: লুৎফর রহমান
িপতা-আ�লু জিলল,�াম: আরা�জ ফাজলপুর, ডাক: রাণীগ�--
িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

3067 3117 �মাঃ আখতা��ামান
িপতা-�মাঃ আ�লু কােদর ,মুগদা, উ�র মুগদাপাড়া। ১২১৪--
সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3068 3118 আসাদু�ামান
িপতা-নু�ল আলম িস��কী,�াম: আিলয়ারপুর, ডাক: বদরগ�
বাজার-7200-কুত� বপুর-চ�য়াডা�া সদর,
চ�য়াডা�া

3069 3119 িলজা আ�ার উ�া
িপতা-�মাঃ মিহবুল ইসলাম,১১/০১, বয়রা, ফা�িকয়া মস�জদ
�সেরাড, �সানাডা�া--,
খুলনা

3070 3120 আিতকুর রহমান িপতা-�মাঃ মুছা ,-বড়ইতলী-চকিরয়া,
ক�বাজার

3071 3121 �মাছাঃ �মানা পারভীন িপতা-�মাঃ রিহমউ�ীন,আউিলয়াপুর--িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

3072 3122 �মা: মুজািহদুল ইসলাম

িপতা-�মা: আবুল কালাম ,বাসা- আল ফা�কী �হািমও ি�িনক ,
�াম- হিরনারায়নপুর, ডাক: �নায়াখালী --3800-�নায়াখালী-
�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

3073 3123 �নব সাহা িপতা-িবপুল কুমার সাহা,বাড়ী ৭, �রাড ১২, কল�াণপুর --,

3074 3124 �মাঃ বািক িব�াহ িপতা-মতৃঃ আ�লু মিতন,পট�য়াপাড়া-হাজীপুর-পীরগ�,
ঠাকুরগাওঁ

3075 3125 রায়াত� ল বারাকা িশপু
িপতা-মতৃ �মা: �হাসাইন,আজার িনলয়, 4থ � তলা ব�াংক কেলানী,
�সয়দশাহ �রাড--চকবাজার,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3076 3126 তাপসী রানী রায়
িপতা-অেশাক চ� বম �ন ,আরাজী দি�ন ব�ঠনা -�ঢালারহাট-
ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

3077 3127 �মাঃ শাহীন �হােসন
িপতা-শাহাদাত �হােসন,শাহাদাত িময়ার বাড়ী, একলাশপুর-
একলাশপুর-�বগমগ�,
�নায়াখালী

3078 3128 িবেবক �জায়ার�ার িপতা-িবজয় �জায়ার�ার,চ��পুর -দুধসর-�শলকুপা,
�ঝনাইদহ
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3079 3129 ওসমান গিণ
িপতা-আ�লু হািমদ ,ঢাকা কেলজ, দি�ণ ছা�াবাস, �ম নং--110-
-িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3080 3130 �মাঃ আিমনুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ �গালাম �মা�ফা,ল�ীপুর প�ারােমিডেকল,
িব��ং-৪৪৫, রাজপাড়া--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

3081 3131 সাইফুল ইসলাম
িপতা-জােকর উ�াহ,বাসা: তােহরার বােপর বািড়, �াম: হািবব
হাজীর পাড়া,-�লমিসখালী-কুত� বিদয়া,
ক�বাজার

3082 3132 �মাঃ আজগর আলী িপতা-হােরছ আহেমদ ,নড়ািলয়া -বারবকু�-সীতাকু�,
চ��াম

3083 3133 �মাঃ মাহফুজ আহেমদ িপতা- �মাঃ আকবর মািলথা,-�হমােয়তপুর-পাবনা সদর,
পাবনা

3084 3134 হািববুর রহমান িপতা-বজলুল রহমান,চরমধুয়া-চরমধুয়া-রায়পুরা,
নরিসংদী

3085 3135 �মা: আলমগীর কিবর িপতা-�মা: আফতাব উ��ন,মখুরজান, দািড়দহ, --িশবগ�,
ব�ড়া

3086 3136 িব��জৎ রায়
িপতা-িবভ� িত ভ� ষণ রায় ,�াম: �তিলখালী , ডাক: কা�ন নগর-
-9260, -�ট� িদয়া-ড� মুিরয়া,
খুলনা

3087 3137 �মা: সুজন �জায়া��ার
িপতা-�মা: ইকলাজ �জায়া��ার,বািড়: 34 ( 5ম তলা), �রাড-03,
�ক-িড, �সকশন-11--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3088 3138 �মাঃ নাজমুল হক িপতা-বজলার রহমান,প�পুকুর --নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

3089 3139 তপু চাকমা
িপতা-ঘুম� চাকমা,মহাজন পাড়া-খাগড়াছিড় �পৗরসভা-
খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়

3090 3140 �মাঃ নাঈম হাসান িপতা-�মাঃ �রজাউল হাসান ,িশরইল , �ঘাড়া মারা, �বায়ািলয়া --,
রাজশাহী

3091 3141 অ�ন কুমার �দ িপতা-অ�জত �দ,পূব � ঠাকুরতলা, �গাবরঘাটা, ৪৭১০--মেহশখালী,
ক�বাজার

3092 3142 �মাঃ আলমগীর �হােসন িপতা-�মাঃ আ�লু জলীল সরকার,জািমরতা--শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

3093 3143 �মাঃ মিহদ হাসান
িপতা-�মাঃ আঃ রিহম খিলফা ,�মিদরাবাদ , -ভা�ািরয়া সদর-
ভা�ািরয়া,
িপেরাজপুর

3094 3144 �মাঃ মাসুদ রানা িপতা-�মাঃ ম�জবর রহমান,িশবেদব-ছাওলা-পীরগাছা,
রংপুর

3095 3145 �পন কুমার সরকার
িপতা-অজু�ন কুমার সরকার ,�াম: �হােসনপুর, �পা�: খিরয়াট�,
থানা: আশা�িন -আশা�িন-আশা�িন,
সাত�ীরা
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3096 3146 ফারহানা রহমান

িপতা-�মা: হািলমুর রহমান,�যে�: �মা: �মা�ািফজরু রহমান,
সহকাির অধ�াপক, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু��
িব�িবদ�ালয় --িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

3097 3147 নুর �মাহা�দ িপতা-�মা: �মাখেলছ� র রহমান,�দওগাওঁ, রাজাশন--সাভার,
ঢাকা

3098 3148 �মাঃ রািকব �হােসন িপতা-�মাঃ জািকর �হােসন,কিরমাবাদ , অিলপুর --বুিড়চং,
কুিম�া

3099 3149 �মাছাঃ �খসানা আফেরাজ
সরকার

িপতা-�মাঃ আ�রু রউফ সরকার,বাসা #৮১/৩/এ। হযরত আমানত
শাহ �রাড, ৪থ � তলা (উ�র), ই��রা �রাড--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3100 3150 এ এস এম মােহ আলম িপতা-�মাঃ আ�লু আ�জজ ম�ল,পর�রামপুর-রায়পুর-পীরগ�,
রংপুর

3101 3151 �মাহা�দ মামুনুর রিশদ
িপতা-�মাহা�দ শিফকুর রহমান,মা�ার আহমদ কিবেরর বািড়,
�াম: ব�মচড়া, ডাক: ব�মচড়া-4378--আেনায়ারা,
চ��াম

3102 3152 �মাঃ আবু হািনফ ভূঞা িপতা-�মাঃ মিমনুল হায়দার ভূঞা ,রামপুরা --ডবলমুিরং,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3103 3153 তান�জর �সাইন িপতা-�মাঃ রায়হান উ��ন সরকার,মুগীপুকুিরয়া--,
সাত�ীরা

3104 3154 সমীর িশকদার
িপতা-িনমাই চ� িশকদার ,�াম: �ব�া ডাক: �ব�া �বরাইল -
-7600-�বরইল পিলতা-মা�রা সদর,
মা�রা

3105 3155 স�য় গাইন িপতা-কমল গাইন ,-কদমবাড়ী-রাৈজর,
মাদারীপুর

3106 3156 তাসিলমা �বগম
িপতা-�মা: হাসান,বাসা: 151/িব, �রাড-06, ব�র উ�র আবািসক
এলাকা, ডাক: ব�র-4100--ব�র,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3107 3157 আেমনা খাত� ন
িপতা-�মাঃ নূর �মা�ফা,িহসাব র�ণ কম �কত�া, আইন ও িবচার
িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3108 3158 �মাঃ �সােহল রানা িপতা-�মাঃ লাল িময়া ,�ম� -মজিলশপুর-�া�ণবািড়য়া সদর,
�া�ণবািড়য়া

3109 3159 �মাঃ ই�াহীম
িপতা-�মাঃ িগয়াস উ��ন,০৭ নং ওয়াড�,-�দৗলতখান �পৗরসভা-
�দৗলতখান,
�ভালা

3110 3160 আ��ুাহ আল -মামুন িপতা-রহমত� �াহ ঢালী,৪৩৪ নয়াটলা, বড় মগবাজার--িখলেখত,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3111 3161 �মাঃ িমজানুর রহমান িপতা-মতৃ �মাফা�ল �হােসন ,িশবু , বড়ুয়াহাট--কাউিনয়া,
রংপুর
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3112 3162 �কািহনুর আ�ার
িপতা-�মা: আলম,�যে�: �মা: আলম, রহমান ম��ল, 18 নং পূব �
বাকািলয়া ওয়াড�, কালািময়া বাজার --বাকিলয়া,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3113 3163 উে� ফােয়জা
িপতা-আ�জজলু হক ,�াম: চকেদব জনকল�ানপাড়া, ডাক: নওগা
সদর, --6500-নওগা ঁ�পৗরসভা-নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

3114 3164 �মাঃ রাকীবুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ ছিখ উ��ন,বাবুপাড়া-নীলফামারী �পৗরসভা-
নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

3115 3165 �মাঃ আজম আলী িপতা-�মাঃ আবু তালহা দালাল ,ব�ড়া-�বলকুিচ সদর-�বলকুিচ,
িসরাজগ�

3116 3166 �মাঃ রিবউল ইসলাম
িপতা-আ�রু রািশদ,বাসা# ২৬/২৭ (২ই), �রাড# ৪, �ক এফ,
কলওয়ালাপাড়া, িমরপুর-১--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3117 3167 মীর �হােসন
িপতা-�মাহা�দ তফিছর আহা�দ,�াম: মেনাহর খালী, ডাক:
কুত� বিদয়া--কুত� বিদয়া,
ক�বাজার

3118 3168 ইয়ািসর আরফাত বরকত িপতা-�মাঃ লাল িময়া ,�ম� -মজিলশপুর-�া�ণবািড়য়া সদর,
�া�ণবািড়য়া

3119 3169 �মাঃ মহসীন আলী িপতা-�মাঃ মীর �হােসন,কুমারপাড়া-িডমলা সদর-িডমলা,
নীলফামারী

3120 3170 ইফেতখা�ল ইসলাম
িপতা-�মা: রিফকুল ইসলাম ,�াম: খরম প�� , ডাক: িকেশারগ�,
-িকেশারগ� �পৗরসভা-িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

3121 3171 রািকবুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আবু সাইদ িব�াস,মিহরন-বাঘারপাড়া �পৗরসভা-
বাঘারপাড়া,
যেশার

3122 3172 �মাঃ আল আিমন �শখ িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক ,--ট�ী,
গাজীপুর

3123 3173 সা�াত� ল জা�াত িপতা- আতাউর রহমান,িব- ১০/৮, ব�াংক কেলািন--�গ�ািরয়া,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3124 3174 শাহ আিসফ মুজতবা িপতা-শাহ আওলাদ �হােসন,পূব � চা�ঘাট--কাউিনয়া,
রংপুর

3125 3175 �মা: ইফানুর রহমান
িপতা-�জ�ুর রহমান,বাসা: �কািহনুর আ�ার, রহমান ম��ল, 18
নং পূব � বাকিলয়া ওয়াড�, কালািময়া বাজার--বাকিলয়া,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3126 3176 উৎপল কর
িপতা-�পন কর ,�াম: ব��শ নত� ন প�ী , ডাক: িকেশারগ�-
িকেশারগ� �পৗরসভা-িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

3127 3177 তূষন বাৈড় িপতা-�পন কুমার বাৈড় ,রাজারবাজার --�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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3128 3178 �মাঃ আ�লু জা�ার িপতা-সালাউ��ন আহেমদ,ফিরজপুর -ময়নামিত-বুিড়চং,
কুিম�া

3129 3179 �মাঃ �মা�ািফজরু রহমান িপতা-�মাঃ আনসার আলী,রাজবাড়ী--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3130 3180 িম�ন িব�াস
িপতা-সশাসসত� র�ন িব�াস,১২/৫, সুিফয়া িভলা, ৩য় তলা,
�টালারবাগ পািনর ট�াংিক--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3131 3181 �মাঃ িমজানুর রহমান িলটন
িপতা-�মাঃ আ�সু সালাম,মাঝডা�া-�খাকসাবাড়ী-নীলফামারী
সদর,
নীলফামারী

3132 3182 �মা: �রজাউল ইসলাম
িপতা-�মা: �জামা�ার,বাসা: 270/1, ছাপাখানার �মাড়, আনছার
ক�া�--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3133 3183 �মা: �মা�ার �হােসন
িপতা-�মা: ফা�ক িময়া ,�াম: বাদুয়ার চর, ডাক: ন রিসংদী
-নরিসংদী �পৗরসভা-নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

3134 3185 �মাঃ সালমান �হােসন িপতা-�মাঃ সালামত �হােসন ,বািনয়া নগর --সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3135 3186 দুলাল আলী িপতা-ছাদবার আলী ,বুজ�ক বুখাইল , উজানপুর --কু��য়া সদর,
কু��য়া

3136 3187 একরামুল হক
িপতা-এনামুল হক,এস আলম টাওয়ার, ডাক: চকবাজার--
চকবাজার,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3137 3188 �মাঃ �হদােয়ত উ��াহ
িপতা-��ল আিমন,৮৫৪/১, ৫ম তলা, ই�ািহমপুর--ঢাকা
�সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3138 3189 সুমন িময়া িপতা-আবু তােহর িময়া,রাজানগর-িশমুলকা��-�ভরব,
িকেশারগ�

3139 3190 �মা: আল মাসুদ
িপতা-�মা: আবদুল কু�ুস ,�াম: উ�র ভািদয়ালী, ডাক: �কড়াগািছ
-�কঁড়াগািছ-কলােরায়া,
সাত�ীরা

3140 3191 এস এম খুরশীদ আলম িপতা-�মাঃ শিহদুল আলম িসকদার ,-িভটাবািড়য়া-ভা�ািরয়া,
িপেরাজপুর

3141 3192 আরমান উ��ন
িপতা-সুলতান আলম,�যে�: সুলতান ম��ল ( 3য়তলা), ( জিহর
�াদােস �র পুরাতন বাড়ী), বাড়াইপাড়া, বহ�ার হাট--চা�গাওঁ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3142 3193 �মাঃ আ�রু র�াক িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম,কািশপুর --রাণীশংৈকল,
ঠাকুরগাওঁ

3143 3194 �চৗধুরী ফারহান তানভীর
িপতা-�চৗধুরী নািস��ামান,৭০/এ, কদমতলা বাসােবা--
সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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3144 3195 �মাঃ শািমম আহেমদ িপতা-�মাঃ শিহদুল ইসলাম,১/৪ বাসা, �রাড# ১২, কল�ানপুর--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3145 3196 খ�কার নাজমুল সািকব
িপতা-খ�কার �মা�ািফজরু রহমান ,��াট 3/এ, বাসা: 236/01,
পলাশতিল �রাড, --টা�াইল সদর,
টা�াইল

3146 3197 মুহা�দ বাহা উ��ন

িপতা-�মাহা�দ মুসিলম উ��ন পােটায়ারী,বাসা: �ম-যমুনা-2010,
�াম: িবজয় একা�র হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ডাক: রমনা--
শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3147 3198 আবুল বাসার িপতা-আ�সু শিহদ ,আিলয়া মা�াসা, বকিস বাজার --চকবাজার,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3148 3199 �মাঃ উ�ল আলী িপতা-�মাঃ িছ��কুর রহমান,ত�া, ফত� �া--নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

3149 3200 মওদুদ আহেমদ িপতা-�মাঃ �মাজাে�ল হক,সাধুরেমাড়, কাজলা, �বায়ািলয়া--,
রাজশাহী

3150 3201 �মা : জামাল উ��ন
িপতা-�মা: ওবায়দুল হক,�ম-408, কিব জসীম উ��ন হল, ঢাকা
িব�িবদ�ালয়--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3151 3202 �মাহা�দ হা�নুর রিশদ
িপতা-খিবর আহ�দ ,চরম�জদ, ৭ নং ওয়াড�, ৭নং পুব �চর বাটা
ইউিনয়ন- আনসার িময়ার হল ---3813--সুবণ �চর,
�নায়াখালী

3152 3203 মািলহা ফারজানা
িপতা-�মাঃ মিশয়ার রহমান,�ক িড, �রাড# ১০, বাসা# ৩০৮,
বসু�রা আবািসক এলাকা--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3153 3204 নাজমুস ছািকব িপতা-�মাঃ ই�ািহম মাসুদ,যু��তলা-পাকশী-ঈ�রদী,
পাবনা

3154 3205 সা��র আহেমদ িপতা-এ �ক এম জগ্লুল ফা�ক ,আমানতগ�--বিরশাল সদর,
বিরশাল

3155 3206 �মেহদী হাছান
িপতা-�মাঃ িফেরাজ আলম,�সকিদ, মু�� বাড়ী-ফিরদগ�
�পৗরসভা-ফিরদগ�,
চাদঁপুর

3156 3207 মাহমুদুল হাসান িপতা-দীন �মাহা�দ,৫৫, আজাদ �স�ার ,--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3157 3208 �মাঃ মঈনুল ইসলাম িপতা-�মাঃ িমকাইল �হােসন,কা��-জগদীশপুর-�চৗগাছা,
যেশার

3158 3209 রােসল িময়া িপতা-সু�জ িময়া,�ম: 2/7, বাসা: 02, �জসিমন িভলা--�ম�ল,
�মৗলভীবাজার

3159 3210 আশরাফুল আলম
িপতা-রহমত� �াহ �শখ ,�াম: লােহার, ডাক: রায়গ�, -রায়গ�
�পৗরসভা-রায়গ�,
িসরাজগ�
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3160 3211 �মাঃ আ��ুাহ
িপতা-�মাঃ আবুল খােয়র ,দি�ন গাজীর বাগ-কিবরহাট �পৗরসভা-
কিবরহাট,
�নায়াখালী

3161 3212 �মাঃ ছােনায়ার �হােসন
িপতা-�মাঃ ইসমাইল �হােসন,মধ�পাড়া, �ডফুিলপাড়া, চরিশ--
জামালপুর সদর,
জামালপুর

3162 3213 �মাঃ আবুল হাসান সাইফুল
এরািব

িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান,৩৫/গ, পাঠান িভলা, মহাখালী--
�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3163 3214 িনম �ল ই� ুসরকার
িপতা-িনকু� িবহারী সরকার,�াম: দুগাংপুর, ডাক: আ��উড়া--
মাধবপুর,
হিবগ�

3164 3215 �মাঃ আবু �রায়রা
িপতা-�মাঃ আমজাদ খান,মাহমুদপুর, খানপাড়া-চ�পুর-
শিরয়তপুর সদর,
শরীয়তপুর

3165 3216 অিনক �দব িপতা-অ�ন �দব,গা�ীছড়া -সাতগাওঁ-�ম�ল,
�মৗলভীবাজার

3166 3217 �মাঃ ইকরামুল হাসান িপতা-�মাঃ ফজলুর রহমান ,ওয়ািশল �চৗধুরী পাড়া।--ব�র,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3167 3218 �মা: রিফকুল ইসলাম
িপতা-�মা: বাবুল ,�াম: সাহাপুর, ডাক: �সনবাগ -�সনবাগ
�পৗরসভা-�সনবাগ,
�নায়াখালী

3168 3219 �মাঃ আিরফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ হা�ন আলী,শঃ৫৩, ময়নারবাগ, উ�রবা�া--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3169 3220 �মাঃ আেরিফন আলী
িপতা-�মাঃ ফজলুল কিরম,বাসা-২৮০, িদদারপাড়া-�মাহা�দপুর-
ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

3170 3221 �মাঃ এনামুল হক সবুজ িপতা-�মাঃ ��ল আিমন,-পাি�-কুমারখালী,
কু��য়া

3171 3222 জােবদ মুহা�দ মাঈনু��ন িপতা-�মাঃ িনজাম উ��ন ,বাজার -আ�িলয়া-সাভার,
ঢাকা

3172 3223 �মাঃ জিহ�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�লু আ�জজ,১১৫/িড, পিরবাগ গােড�ন টাওয়ার--
শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3173 3224 মুশিফকুর রহমান
িপতা-�মা�ািফজরু রহমান ,ইসলাম নগর, খুলনা িব�িবদ�ালয়,
খুলনা, --,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

3174 3225 �মা: �বারহান উ��ন িপতা-�মা: আবুল হাসানাত,�াম+�পা:উজানী--কচ�য়া,
চাদঁপুর

3175 3226 হীরা�য় ম�ল িপতা-শংকর কুমার ম�ল ,আমুরকাটা-�সালাদানা-পাইকগাছা,
খুলনা
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3176 3227 �মাঃ হািবব উল�াহ
িপতা-�মাতািছন প��ত,ব�ু ফােম �িস, কেলজ �রাড-ভবানীগ�-
ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

3177 3228 �মাহা�দ আলী িপতা-হা�নুর রশীদ,বািড়-৭, প��ম ন�ীপাড়া--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3178 3229 �মা: মাহাবুব আলম
িপতা-�মা: �সাহরাব �হােসন,�াম: কাফুিরয়া প��ম চরপাড়া,
ডাক: দ�ানাবাদ--নােটার সদর,
নােটার

3179 3230 শিহদুল ইসলাম িপতা-আরশাদ আিল �মাড়ল ,কামালকা�ট -শ�ামনগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

3180 3231 খিললুর রহমান
িপতা-আ�রু রিশদ,সু�রবন নাস �ারী, িমেরর বাজার, ওয়াড�# ৪২,
পূবাইল--,
গাজীপুর িস�ট কেপ �ােরশন

3181 3232 রাজীব �হােসন
িপতা-�মা: িস��ক সরদার ,23/7পুরাতন গ�াসারী �রাড, মা ভবন
িনচতলা , খুলনা--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

3182 3233 �মা :মামুনুর রিশদ
িপতা-�মা: আ�রু রিশদ,বাসা: 37/7, �াম: আ�জমপুর �রাড, ডাক:
িনউ মােক�ট-1205--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3183 3234 �মাঃ শাহজালাল িপতা-কিফল উ�ীন,চর কািশমনগর-িব�াবাইদ-�বলােবা,
নরিসংদী

3184 3235 িবকাশ কুমার
িপতা-িবমল কুমার,কািশমপুর, জালালপুর-�ঝনাইদহ �পৗরসভা-
�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

3185 3236 আলী �হােসন
িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন িম�জ ,বাসা-২৯৯/২ দি�ন পাইকপাড়া-
-িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3186 3237 তািনয়া শারিমন ফােতমা
িপতা-�মাহা�দ ফজলু�াহ,�াম: মধ�ম �সানাইছিড়, আি�য়ার
বািড়, দ: �ঘাড়ামরা, ডাক: আই, আই, ইউ, িস-4318--সীতাকু�,
চ��াম

3187 3238 �মাঃ মাসুদুর রহমান
িপতা-�মাঃ �মাতাহার আলী,�সনহাট�, কেলজ �রাড, বাসা# ৭০৭-
�সনহা�ট-িদঘিলয়া,
খুলনা

3188 3239 ফরহাদ �হােসন
িপতা-নুরল ইসলাম ,�াম: রাধাডা�া, ডাক: বুনাগাতী---7620-
বুনাগাতী-শািলখা,
মা�রা

3189 3240 আ�লু আউয়াল
িপতা-মতৃ আবুল খােয়র,৯৭/৪, (৫ম তলা), প�কানন আবািসক
এলাকা, দি�ণ বাসােবা --সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3190 3241 স�য় কুমার বম �ন িপতা-মেহ� কুমার বম �ন,দশিনয়া-নলডা�া-সাদু�াপুর,
গাইবা�া



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

3191 3242 আ��ুাহ আল মাহমুদ হাসান
িপতা-�মাঃ শাহ ্জাহান িময়া ঁ,বাসা-৩১৫, উ�র শাহজাহানপুর,
শাি�নগর ,১২১৭--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3192 3243 �মাঃ রােসল িময়া িপতা-রহমত আলী,ক� পদী-পাইকারচর-নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

3193 3244 �মাঃ জামাল খান িপতা-�মাঃ বাচ্চ�  খান,খিলশাড� লী, বাবুরহাট --চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

3194 3245 �মাঃ �মাখেলছ� র রহমান িপতা-�মাঃ আইয়ুব আলী,না�জরদহ-৫৪৪০--কাউিনয়া,
রংপুর

3195 3246 �মাঃ আ�লু গফুর
িপতা-�মাঃ �মা�ার আলী সরদার ,�বশখািল, �শলখািল-শ�ামনগর-
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

3196 3247 �মা: বিদউ�ামান
িপতা-মতৃ ম�বুর রহমান ,�াম: িনকলচ�ী , ডাক: বুিড়র হাট
ফাম �-গংগাচড়া-গংগাচড়া,
রংপুর

3197 3248 �মাঃ িফেরাজ আলম
িপতা-�মাঃ আবু সাঈদ,এইচ-৮২ (২য় তলা), নত� ন এয়ারেপাট�
�রাড--বনানী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3198 3249 িনগার সুলতানা িপতা-�মাঃ সাইফুল ইসলাম ,�স�র -০৫--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3199 3250 �মাঃ �মেহদী হাসান
তালুকদার

িপতা-�মাঃ আতাউর রহমান,১০৬, দি�ণ যা�াবাড়ী--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3200 3251 �মাঃ মাহবুবুর রহমান
িপতা-�মাঃ রােশদ খান,বাড়ী# ৩৬০, প� হাসপাতাল পাড়া--
মেহশপুর,
�ঝনাইদহ

3201 3252 �মা: িলপন উ��ন
িপতা-�মা: রিবয়ল �হােসন ,�যে� ওিল বাতা�া বািড়, ডাক:
রামচরন বাজার, হািতয়া, --হািতয়া,
�নায়াখালী

3202 3253 কাউছার হািমদ
িপতা-�মাঃ িসরাজলু ইসলাম ,১০৬ শিহদ ফা�ক সরক --
যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3203 3254 জািকর �হােসন িপতা-বজলুর রহমান,�দওয়ােনর চর--�বলােবা,
নরিসংদী

3204 3255 �মাঃ আবু হাম জালাল বাবু িপতা-িরজাউল ইসলাম,িকসমত-�হবতপুর-যেশার সদর,
যেশার

3205 3256 �মাঃআবুল কালাম আজাদ িপতা-�মাঃ শাহজাহান আলী,চা�ঁপুর, পাচঁবািড়য়া--লালপুর,
নােটার

3206 3257 �মাঃ ফয়সাল ইসলাম িপতা-�মাঃ সিহদ উ�াহ ,�সানাপুর-�নায়াখালী-�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

3207 3258 রাজ ুআহেমদ িপতা-আ�লু মা�ান,সরকার বাড়ী, �দলী, ম�ারী সরকার--,
�া�ণবািড়য়া
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3208 3259 �মাঃ ইিলয়াস মাহমুদ িপতা-আ�সু সালাম ,�সানাপুর-�নায়াখালী-�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

3209 3260 �মাঃ মসুদুর রহমান
িপতা-�মাঃ মা�ান �মা�া,�সােহেলর �দাকান, মীরবািড়,
কােয়মপুর--,
নারায়ণগ�

3210 3261 �মাঃ আফসার উ��ন
িপতা-্েমাঃ হা�ন-অর-রিশদ, আিবরিনিখল, জকিসন-ল�ীপুর
�পৗরসভা-ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

3211 3262 তপন কুমার ম�ল িপতা-হিরপদ ম�ল,�ঘালা, �কয়াবাজার--ব�টয়াঘাটা,
খুলনা

3212 3263 মাসুদ পারেভজ িপতা-ম�জবুর রহমান,বাশঁগাড়ী-বাশঁগাড়ী-রায়পুরা,
নরিসংদী

3213 3264 হাফসা আকন িপতা-�মাঃ আ�রু রিহম আকন,দি�ণ বন�--,
ঢাকা

3214 3265 উৎপল চাকমা িপতা-ভারত কুমার চাকমা,কেলজেগইট--রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

3215 3266 �মাঃ �মন �ধান
িপতা-�মাঃ মহিসন আলী �ধান,�ম# ৪০৯/িব, আল �ব�নী হল,
জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

3216 3267 নািসফ ইবেন �হােসন িপতা-এ, এফ, এম, �হােসন,সাতবাড়ীয়া--পু�ঠয়া,
রাজশাহী

3217 3268 আ��ুাহ আল মাহমুদ
িপতা-মতৃ আবু সােলহ �মাঃ িসরাজলু ইসলাম,নাট�র বাড়ী, হাড়াইর
বাড়ী, সূিচপাড়া উ�র, �শারাক--শাহরা�� ,
চাদঁপুর

3218 3269 �মারেশদ আলী িপতা-মতৃ ��ল আিমন,ধম �পুর (পােটায়ারীপাড়া)--,

3219 3270 �মাঃ সােহদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আিমনুর রহমান,উ�র মুশরত মদাতী-মদাতী-
কালীগ�,
লালমিনরহাট

3220 3271 অিন�� সু�র রায় িপতা-�গািব� চ� রায়,�ঘালা-জলমা-ব�টয়াঘাটা,
খুলনা

3221 3272 �মা: সিফকুল গিন িপতা-মতৃ শামসুল হক,�াম+ডাক: দ: �সানাখুলী--িডমলা,
নীলফামারী

3222 3273 সাইমুন �নছা সাথী িপতা-�মাঃ কালা িময়া,নলবাইদ-ফিরদপুর-কুিলয়ারচর,
িকেশারগ�

3223 3274 তামা�া আ�ার
িপতা-�দেলায়ার �হােসন,�যে�: �দেলায়ার �হােসন, ডাক:
কাওয়ালী ডা�া-3720--রামগ�,
ল�ীপুর

3224 3275 �মাসাঃ জািকয়া আ�ার রীতা
িপতা-�মাঃ খিললুর রহমান,৩৭/১-িস, উ�র �ব�নবাড়ী--
�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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3225 3276 আবুল হাসান
িপতা-আবুল কালাম আজাদ,ি�াম: পূব � ভাষানচর, ডাক:
অি�কাপুর--ফিরদপুর সদর,
ফিরদপুর

3226 3277 �সামা রানী সাহা িপতা-িলংকন িব�াস,�পারেগালা-কদমতলা-িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

3227 3278 �মা: রােশদ ইকবাল িরপন
িপতা-�মা: শিহদুর ইসলাম,বাড়ী-461/1, �রাড- হাসপাতাল �রাড,
�াম: শাহাপুর ( ডা�াপাড়া), --বদরগ�,
রংপুর

3228 3279 �মাঃ জাহা�ীর কিবর
িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক,�সকশন-৬, �ক-িড, �রাড-১৯,
বাসা-২৫--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3229 3280 �গৗতম সূএধর
িপতা-মনৃাল কাি� সূএধর,বাসা: �গািব� �ম�ীর বাড়ী, �াম:
কালাপািনয়া, ডাক: বািনরহাট-4300--স�ীপ,
চ��াম

3230 3281 রায়হান উ��ন
িপতা-�মা: আবুল কালাম আজাদ,�াম: বােন�র, ডাক: বু�া-3331-
-মাধবপুর,
হিবগ�

3231 3282 সুবণ �া রায়
িপতা-�খাকন চ� রায়,১১৪, জনতা �রাড, ওয়াড�-৬-�গাপালগ�
�পৗরসভা-�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

3232 3283 �মা: আবু সাইদ
িপতা-শারাফাত �হাসাইন,�াম: চাদঁপুর, ডাক: মা�াসা সুলতানপুর-
-দাউদকা��,
কুিম�া

3233 3284 �সােহল রানা িপতা-আ�লু জিলল �ামািনক,�বত� য়ান-িদলপাশার-ভা�ুড়া,
পাবনা

3234 3285 ইয়াছিমন আরা সুিম
িপতা-�মা: আ�লু আ�জজ,�াম: িকসামত �সনানগর, ডাক:
ডা�ীর হাট--তারাগ�,
রংপুর

3235 3286 �মা: জামাল উ��ন
িপতা-মতৃ �মা: �কুর আলী,বাসা: 336/ঘ ( 5ম তলা, উ�র িদক),
�টিভ �রাড--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3236 3287 �মা: �মাসােয়কুল হক
িপতা-�মা: সিহদুল হক,মহ�া: ধাপ ই��িনয়ার পাড়া, ডাক: রংপুর
সদর--রংপুর সদর,
রংপুর

3237 3288 �মাঃ ইউনুছ
িপতা-মতৃ ন�জর আহ�দ,দি�ণ চর মা�ট�ন-চর মা�ট�ন-
কমলনগর,
ল�ীপুর

3238 3289 �মাহা�দ িরয়াজ রউ��ন িপতা-মতৃ �মাহা�দ ফজলুল হক,295/িস ( 5ম তলা), --িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3239 3290 �মা: আশরাফ �হােসন
িপতা-�মা: আবুল �হােসন �মা�া,মহ�া: মধ� আশরতপুর(
সবুবাগ), ডাক: ক�ােডট কেলজ, থানা: তাজহাট--,
রংপুর িস�ট কেপ �ােরশন
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3240 3291 স�য় কুমার দাস িপতা-মিত লাল দাস,চরিকং দাসপাড়া-চরিকং-হািতয়া,
�নায়াখালী

3241 3292 �কাইয়া পারভীন ত� বা
িপতা-আবুল বাসার,বাসা: 91, ওয়াড�-04, �মাহা�াদীয়া জােম
মস�জদ -পাথরঘাটা �পৗরসভা-পাথরঘাটা,
বর�না

3242 3293 আফতাব উ��ন িপতা-আবদুর রিশদ,�পুর-�নায়াখালী �পৗরসভা-�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

3243 3294 �মা: �মেহদী হাসান মু�ী
িপতা-�মা: নবু ইউসুফ মু�ী,বাসা: শাি�নগর ( ই�রা মা�াসা) ,
�াম: বা�র, ডাক: চা��না--�দিব�ার,
কুিম�া

3244 3295 ি�য়াংকা �ভৗিমক
িপতা-সুভাষ চ� �ভৗিমক,নয়ন টাওয়ার �বাহ, ২৯/এ, মাদুিদঘীর
পাড়--,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

3245 3296 আবদুল মাবুদ
িপতা-বিদউল আলম,িবসিম�াহ টাওয়ার, �সয়দপুর �রাড --
চকবাজার,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3246 3297 খ�কার �মাঃ নুর�বী
িপতা-খ�কার �মাঃ আইয়ুব আলী,খাতাপাড়া (মাজার)--
আিদতমারী,
লালমিনরহাট

3247 3298 �গািব� বসু
িপতা-সুকচাদঁ বসু ,�াম+ ডাক: �গাপাল পুর, থানা: ট� ি� পাড়া,
-�গাপালপুর-ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�

3248 3299 �মা: বাচ্চ�  িসকদার
িপতা-�মা: শাহজাহান িসকদার,�াম: তারাবুিনয়া, ডাক:
পা�টখালঘাটা--কাঠািলয়া,
ঝালকা�ঠ

3249 3300 মাইদুল ইসলাম
িপতা-�মায়ুন কিবর,উ�র আ�াফপুর, 21 নং ওয়াড�--কুিম�া
সদর,
কুিম�া

3250 3301 �ক এম �মাশিফকুর রহমান
িপতা-�মাঃ শওকত আলী,কৃ�পুর হাসপাতাল পাড়া-কুিড়�াম
�পৗরসভা-কুিড়�াম সদর,
কুিড়�াম

3251 3302 ইকবাল মাহমুদ িবন জামান
িপতা-আ: কাম��ামান ,৮০, সাত�ীরা �রাড, বুেনাপাড়া,
মেহ�রাশা, �দৗলতপুর, খুলনা--৯২০২--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

3252 3303 স�াট মালাকার
িপতা-শ�� পদ মালাকার,িস/ও, শ��পদ মালাকার, ১৭ রািধকা
�মাহন বসাক �লন, সদরঘাট।--�কােতায়ালী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3253 3304 আলতাব িময়া
িপতা-আ�লু গফুর,�াম: উ�র িসে�রগাড়ী, ডাক: িসে�র গাড়ী--
িকেশারগ�,
নীলফামারী

3254 3305 �মাঃ আ�রু রা�াক িপতা-�মাঃ �সেক�ার আলী,শালাহপুর-পায়রাব�-িমঠাপুকুর,
রংপুর
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3255 3306 �মা: �গালাম সােরায়ার খান
িপতা-এ. �ক. এম মাহবুবুল বারী খান,�াম: প: মাধবপুর, ডাক:
মাধবপুর--মাধবপুর,
হিবগ�

3256 3307 আল ইমরান িপতা-আ�রু রা�াক ,১৬ কাঠাল বাগান ,১২০৫--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3257 3308 কমেলশ ভ�

িপতা-কৃ� ভ�,মা জেুয়লাির ওয়াক�স, িস/ও আশীষ কুমার ম�ল,
৪/৫ রাখাল চ� বসাক �লন, পাি�েটালা, �দাকান নং ৪--
�কােতায়ালী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3258 3309 �মা�া ইরশাদ আলী
িপতা-�মা�া �তৗ�ত �হােসন ,�ঘােরর চর দি�ণ পাড়া,
�গাপালগ�, সদর-�গাপালগ� �পৗরসভা-�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

3259 3310 �মাঃ নাইমুল হাসান িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম,িনমসার-�মাকাম-বুিড়চং,
কুিম�া

3260 3311 শাহ �মা: জবুাইর
িপতা-�মা: আ�লু বারী শাহ,63, সাউথ কামালপুর, ব� কালভাট�
�রাড--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3261 3312 �মাঃ আহেমদ সরকার সজীব িপতা-মতৃ সামসু��ন সরকার ,উলুেখালা --কালীগ�,
গাজীপুর

3262 3313 �মা: শিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: আ�লু হক,�াম: সদর তালুক, ডাক: ভায়ারহাট--
কাউিনয়া,
রংপুর

3263 3314 �মাঃ মাসুদ রানা মািনক িপতা-�মাঃ �বলাল �হােসন ,�াম তাতী পাড়া--,
রংপুর িস�ট কেপ �ােরশন

3264 3315 �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: শাহ আলম গাজী ,১৩২�রাড, ১০/০৭, দি�ণ বন� --
রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3265 3316 �মাঃ বাবুল �হােসন িপতা-�মাঃ �সিলম িময়া,পুনাইল -দড়�াম-সাট� িরয়া,
মািনকগ�

3266 3317 �রােকানু�ামান শাওন িপতা-আিছর উ��ন,এফ-২, �স�র-৭, �কাতয়ািল--,
যেশার

3267 3318 আ�লু লিতফ

িপতা-আ�লু রব,বাসা: 93, �খারেশদ আলম ভঁূইয়া, মধুিমতা �রাড
( কাচঁা বাজার এর উ�র পােশ), �াম: উ: আিরচপুর, ডাক:
ম�ুনগর--ট�ী,
গাজীপুর

3268 3319 �রহানা পারবীন িপতা-�মাঃ জয়নুল আেবদীন,--শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

3269 3320 �মাঃ মহিসন উ��ন িহমন
িপতা-�মাঃ আেনায়ার উল ইসলাম,নত� ন বাজার, �খপুপাড়া--
কলাপাড়া,
পট�য়াখালী
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3270 3321 �মা: �সাহাগ
িপতা-�মা: আলী �হােসন ,�াম: ডহরী, ডাক: �গৗরস�, থানা: �লৗহ
গ�--�লৗহজং,
মু��গ�

3271 3322 ফিরদ আহেমদ মি�ক
িপতা-সুলতান আহেমদ মি�ক,নকিড়র চর-মা�ঝগাতী-
�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

3272 3323 লুৎফুন নাহার
িপতা-মতৃ আ�সু সালাম িসকদার ,১০০৪ মািলবাগ ,
শাহজাহানপুর, �চৗধুিরপাড়া--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3273 3324 সােহদুল ইসলাম
িপতা-�মা : মিনর উ��ন ,নন �গেজেটর �কায়াট�ার-01, �গ�া
উপেজলা পিরষদ--সাভার,
ঢাকা

3274 3325 ফারজানা ইসলাম তৃণা
িপতা-�মাঃ ফােয়জ ইজ জামান,২৬৪, পূব � �সনপাড়া পব �ত,
িমরপুর ২--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3275 3326 এ এস এম রা�জউর রহমান িপতা-এ �জড এম সিফকুর রহমান ,�াম সাধুর মড় , �বায়ািলয়া --,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

3276 3327 আবুতােহর �শখ
িপতা-আ�রু রা�াক �শখ ,-�গাপালগ� �পৗরসভা-�গাপালগ�
সদর,
�গাপালগ�

3277 3328 �মা: আেনায়ার �হােসন
িপতা-�মা: আমজাদ �হােসন,�াম: �খা��ভূতছাড়া, ডাক:
ভূতছাড়া--কাউিনয়া,
রংপুর

3278 3329 �মা: মাইনুল ইসলাম
িপতা-মতৃ আ�সু সা�ার ,�াম : কািল আ�ার, ডাক: বাউকাঠ�-
-8402, -ঝালকা�ঠ �পৗরসভা-ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

3279 3330 সািদয়া ত� জ �জাহরা
িপতা-�ক এম শাহাদাত �হােসন,কেলজপাড়া-টা�াইল �পৗরসভা-
টা�াইল সদর,
টা�াইল

3280 3331 ��া রায়
িপতা-মদন কুমার রায়,৪/ �জ, মধুমতী, সরকাির অিফসাস �
�কায়াট�ার, রাজারবাগ--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3281 3332 বাসুেদব মি�ক
িপতা-শ�ামা�সাদ মি�ক,�াম: ঐঠারমাঠ, ডাক: �মা�াপাড়া-8232
--আৈগলঝাড়া,
বিরশাল

3282 3333 �মাঃ তািরকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আঃ লিতফ �মা�া ,�াম রােয়র হাট-বানািরপাড়া-
বানারীপাড়া,
বিরশাল

3283 3334 অনুপ দাস িপতা-অরিব� ুদাস,৯/৪ িস, গােড�ন ি�ট, িরং �রাড, শ�ামলী --,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3284 3335 �মা: ইউসুফ
িপতা-�হদােয়ত উ��াহ,�াম: হাসান নগর, বাসা: �হােসন �মা�া
বাড়ী, ডাক: হািকম উ��ন--�বারহান উ��ন,
�ভালা
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3285 3336 আবুল হাসনাত কাউছার
িপতা-আবুল হােসম,উ�র �সানাপুর, �জলা পিরষদ কেলানী-
�নায়াখালী �পৗরসভা-�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

3286 3337 মিহেতাষ রায়
িপতা-র�ন রায় ,�াম: কৃষ্ঞ নগর, ডাক: পা�ঁজয়া , থানা:
�কশবপুর-পা�জয়া-�কশবপুর,
যেশার

3287 3338 �মাঃ �গালাম �হােসন
িপতা-�মাঃ আবু িস��ক,বাসা-১৬০/িড, ��াট-৫/এ বাগান বািড়--
ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3288 3339 �মাঃ রােফজ উ��ন
িপতা-সিফউল আলম ,�াম ম�জদার �গায়ােলর বািড়-হািতয়া
�পৗরসভা-হািতয়া,
�নায়াখালী

3289 3340 �মাঃ আিরফুল ইসলাম
ইমরান

িপতা-�মাঃ আিমনুল ইসলাম,৪৪০, কৃ�কা�ঠ--ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

3290 3341 িশউিল বালা
িপতা-িনভষ �া বালা,24/14-15, ��াট: 5িস, �ক-িস, তাজমহল �রাড--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3291 3342 জামান আহােমদ
িপতা-িস��কুর রহমান,কািলপুর দি�ণপাড়া-�ভরব �পৗরসভা-
�ভরব,
িকেশারগ�

3292 3343 িব�দাস সরকার
িপতা-ল�ণ সরকার ,�াম: িদঘীর পাড়, ডাক: কদমবািড়-
কদমবাড়ী-রাৈজর,
মাদারীপুর

3293 3344 �মাঃ হািববুর রহমান িপতা-জালাল আহা�দ ,�কােমাড়পুর--ফিরদপুর সদর,
ফিরদপুর

3294 3345 �মা: মিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: মওদুদ আলী,�াম: গাংেগাপাড়া, ডাক:
সুলতানগ�-6290--�গাদাগাড়ী,
রাজশাহী

3295 3346 �মাঃ আল আিমন
িপতা-�মাঃ শােহ আলম,২১৫ কাওলার নয়াবািড়, মা�াসা �রাড,
দি�ণখান,--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3296 3347 �মাঃ শরীফুল আলম িপতা-�মাঃ ইউসুফ ছারওয়ার,কানু�ল-খািদমপাড়া-িসেলট সদর,
িসেলট

3297 3348 �মা: রােসল িময়া
িপতা-�মা: আলতাফ �হােসন হাওলাদার,বাসা: 305, 4থ � তলা,
�াধীনতা �রনী �রাড, ময়নার বাগ,( বউ বাজার সংল�)--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3298 3349 ব��ম রায়
িপতা-অসীম রায় ,�াম: �দাহাকুলা, থানা: + ডাক: কামারপাড়া, --
যেশার সদর,
যেশার

3299 3350 �মাঃ আিতকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ ফজলুর রহমান ,�াম রায়পারা--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন
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3300 3351 িবভাস ভ�াচায �� িপতা-িবমল ভ�াচায ��,�বায়ািলয়া, �ঘাড়ামারা, বাসা-১৪৭--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

3301 3352 �মা: ফা�ক �হােসন
িপতা-�মা: ফজলুর রহমান,�াম: প: খাসবাগ, ডাক: মািহগ�,
থানা: �কাতয়ালী--,
রংপুর

3302 3353 বরকত উ�াহ
িপতা-আনসার আলী ,�াম: িকসামত �মনানগর, (মা�ার পাড়া)
ডাক: ডংগীরহাট,--তারাগ�,
রংপুর

3303 3354 �মা: রায়হানুল ইসলাম
িপতা-�মা: বাবর আলী,�াম: �গাবধা, ডাক: �দউিতরহাট--
রাজারহাট,
কুিড়�াম

3304 3355 আরমান রহমান
িপতা-এ �ক এম শামসুল আলম ,১০১১/১/এ ই�াহী�ুর--ঢাকা
�সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3305 3356 তারা িময়া
িপতা-�মাহা�দ আলী,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, 64
হাজারীবাগ, িড আই �ট �রাড--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3306 3357 সন�জদ সরদার অিভ
িপতা-�ভাস সরদার ,�াম: আড়ংঘাটা, ডাক:আড়ংঘাটা--9202-
আড়ংঘাটা-িদঘিলয়া,
খুলনা

3307 3358 রাজীব �দব নাথ িপতা-যে��র নাথ,�তৈতয়া-রাজগ�-�বগমগ�,
�নায়াখালী

3308 3359 িরয়াজলু হক
িপতা-�মা: আবু তােলব,�াম: ছািতয়ান গড়, ডাক: পােকর হাট--
খানসামা,
িদনাজপুর

3309 3360 মিহবুর রহমান
িপতা-মতৃ �মাতােহর �হােসন ,মাইজদী, �জল �রাড --�নায়াখালী
সদর,
�নায়াখালী

3310 3361 �মাঃ নাজমুল কিবর ভ� ইয়া িপতা-�মাঃ �মায়ুন কিবর ভ� ইয়া ,রািক�ত হাউস --রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3311 3362 রিফকুল ইসলাম িপতা-আবুল �হাসাইন,�াম: বাউিসয়া, ডাক: �মা�ার হাট--িহজলা,
বিরশাল

3312 3363 সা�াম িব�াস িপতা-লালিময়ান িব�াস,িবগর দানা-�দলু�ট-পাইকগাছা,
খুলনা

3313 3364 িলটন কুমার ম�ল
িপতা-সুবাস চ� ম�ল,�াম: িচলগাড়ী, ডাক: সািচলাপুর-7610--
�পুর,
মা�রা

3314 3365 আকরামুল হাসান িপতা-�সিলম উ��ন ,সাগিরয়া-বুিড়রচর-হািতয়া,
�নায়াখালী

3315 3366 সুমন কৃ� পাল
িপতা-সুভাষ চ� পাল ,�াম: িশকদার পুর ( পালপাড়া) ডাক:
িপেরাজপুর--8500-িপেরাজপুর �পৗরসভা-িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর
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3316 3367 �মা: রিফকুল ইসলাম
িপতা-�মা: খিললুর রহমান,�াম: পূব � �হতািলয়া, ডাক:
বহালগািদয়া--পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

3317 3368 সাথী আ�ার
িপতা-আ: �সাবাহান হাওলাদার,�াম: দুগ �াপুর ডাক: দুগাপুর--
-8500-দগূ �াপুর-িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

3318 3369 আল আিমন িপতা-আবু হািনফ ,তারাবাড়ীয়া-চরতারাপুর-পাবনা সদর,
পাবনা

3319 3370 গাফফার রহমান আকাশ িপতা-�মা: ওসমান গিন,বািড়-55, �রাড: 14, �স�র-13--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3320 3371 িপপলু মজমুদার
িপতা-রবী� নারায়ন মজমুদার,চরজা�ািলয়া-হা�জরহাট-
কমলনগর,
ল�ীপুর

3321 3372 �মা: মামুন অর রিশদ
িপতা-�মা: আ�লু লিতফ ,�াম: মেহ�রপাড়া, সাহাপাড়া �স
�রাড, ডাক: কুেয়ট, --,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

3322 3373 �মা : সাইফুল ইসলাম বুলবুল িপতা-�মা: আবু সাঈদ,�াম: আড়ংঘাটা,--িদঘিলয়া,
খুলনা

3323 3374 �মাঃ রািকবুর রহমান িপতা-আ�লু লিতফ ,আজমপুর ১২৩০--িবমানব�র,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3324 3375 �মা: ই�ািহম আক�
িপতা-�মা: আয়াজ উ��ন আক�,64/1, শাি�বাগ মস�জদ গিল
�রাড, উ�র �বকাটারী, বাজারপাড়া--সু�রগ�,
গাইবা�া

3325 3376 �মাঃ তােরকুর রহমান
িপতা-�মাঃ খিললুর রহমান,২১৭ আ�ম �ড়াড, �মাহা�দ পাড়া-
পাইককা��-�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

3326 3377 �মাঃ আনা�ল ইসলাম িপতা-আ�লু কােদর ,�াম িমজ�াপুর , হািসম পুর --কুমারখালী,
কু��য়া

3327 3378 �মাঃ শাহাদৎ িপতা-�মাঃ �ক্কুর আলী ,কাউিনয়া, -চরবািড়য়া-বিরশাল সদর,
বিরশাল

3328 3379 সজীব আহেমদ

িপতা-আ: কািদর ,�মা: �সিলম �রজা, �া��ও পিরবার কল�ান
ম�নালয়, িব��ং-03, �ম- 221, 4থ � তলা বাংলােদশ সিচবালয --
মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3329 3380 �দেলায়ার �হােসন
িপতা-সবাহাম জামা�ার,�াম মাঠ বাড়ীয়া-িপেরাজপুর �পৗরসভা-
িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

3330 3381 �মাঃ জািহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ �সিলম উ��ন,বাগমারা --টা�াইল সদর,
টা�াইল

3331 3382 �মা: আিতক শাহিরয়ার বাধঁন
িপতা-�মা: আশরাফুল আলম,�াম: �জ িব �সন �রাড, ডাক:
মিহগ�-5403--,
রংপুর িস�ট কেপ �ােরশন
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3332 3383 ইজমানা �সালতানা িপতা-মতৃ �মাঃ ইি�ছ ভূঞা,১১৫-১২০, িদলকুশা--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3333 3384 িনকু িব�াস িপতা-তাপস িব�াস ,�াম: মছ�জ�া ডাক: মছ�জ�া --সীতাকু�,
চ��াম

3334 3385 �সেহলী আ�ার িনিশ

িপতা-�মা: আিতকুর রহমান,বাসা: দ: বালুয়াডা�া, �াম: দ:
বালুয়াডা�া, চক কা�ন , ডাক: িদনাজপুর সদর-5200--িদনাজপুর
সদর,
িদনাজপুর

3335 3386 �মাঃ �সাহাগ �হােসন িপতা-�মাঃ �মাশাররফ �হােসন ,শাহজাদপুর--�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3336 3387 এস এম ইয়াসাির জবুােয়দ িপতা-�মাঃ শাহাজাহান আলী,�াম �রাইল --তােনার,
রাজশাহী

3337 3389 এফ এম আশরাফুল আলম
িপতা-এফ এম �মাশাররফ �হােসন,দি�ন কািল�পুর --রা�ামা�ট
সদর,
রা�ামা�ট

3338 3390 শামীমা আ�ার
িপতা-শাসসু�ীন,�জ�ািত কমািশ �য়াল �স�ার, িব-93, মািলবাগ
�চাধুরীপাড়া--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3339 3391 �মাঃ শরীফু�ামান িপতা-�মাঃ �বলাল �হােসন ,�াম হাজী পাড়া -বড়িবল-গংগাচড়া,
রংপুর

3340 3392 আিম�ল ইসলাম
িপতা-আছাদু�ামান ,ইসলািম িব�িবদ�ালয় -কু��য়া �পৗরসভা-
কু��য়া সদর,
কু��য়া

3341 3393 �মা: আ�রু রহমান
িপতা-�শখ �মা: আবু বকর ,�াম: ল�ণিদয়া, ডাক: রেয়ড়া বাজার-
-7320-�শলকুপা �পৗরসভা-�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

3342 3394 �সৗিম� কুমার ম�ল
িপতা-পিরমল কাি� ম�ল,৭ �টপু সুলতান �রাড, ২য় তলা, উ�র
�মৗসু�ী, ওয়ারী--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3343 3395 মাইেকল �চাধুরী
িপতা-সাধন �চাধুরী,�েযে�: রতী� কিবরাজ বাড়ী, �াম: উ�র
বাশঁবাড়ীয়া, -বাশঁবারীয়া-সীতাকু�,
চ��াম

3344 3396 �মাছা ঊিম � আ�ার
িপতা-�মাঃ িমজানুর রহমান,রবাট�সন গ�, আলমনগর --রংপুর
সদর,
রংপুর

3345 3397 তািরক �মাহা�দ সাদাত
িপতা-�শখ রমজান আলী,বাসা: 1নং , �াম: প�ারীদাস �রাড, ডাক:
ঢাকা সদর-1100--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3346 3398 �মাঃ আওলাদ �হাসাইন িপতা-�মাঃ িস��কুর রহমান,�পরাংকুল, বড় মালঘর--,
কুিম�া

3347 3399 িরফাত �হােসন িপতা-�মাঃ আবু জাফর,আশরাফবাদ --সদর দি�ণ,
কুিম�া
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3348 3400 আেনায়ার �হােসন
িপতা-��ম আলী সরদার,১/২০, িস�ট কেপ �ােরশন �াফ �কায়াট�ার,
ইসলামবাগ,--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3349 3401 ফািরয়া ইসলাম অনন�া
িপতা-�মা: জািহদুর ইসলাম ,ভবন-5, .3/এ আ�জমপুর গভ:
�কায়াটার, �পা: িনউমােক�ট--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3350 3402 িমত�  রানী
িপতা-িবমেলস সরকার ,১৩২, প�াকম�ান বাংলােদশ িলঃ--
�তজগাওঁ িশ� এলাকা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3351 3403 কাম�ন নাহার িবথী
িপতা-�মা: শামসু��ন িময়া,বাসা: গাপস: 179, �াম: ল�ীপুরা,
চা�না, ডাক: গাজীপুর-1700--,
গাজীপুর িস�ট কেপ �ােরশন

3352 3404 ই�ািহম �হােসন িপতা-�মাঃ ফিরদ আহেমদ ,-�পারজনা-শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

3353 3405 িব এম ইমরান িপতা-িব এম ফিরদ,ল�ীপাশা, -�লাহাগড়া-�লাহাগড়া,
নড়াইল

3354 3406 �সয়দ তাজিদকুল ইসলাম
িপতা-�সয়দ তাজলু ইসলাম ,�াম: তারাগণ পীরবািড়, ডাক:
আখাউড়া, -আখাউড়া (উঃ)-আখাউড়া,
�া�ণবািড়য়া

3355 3407 মাহমুদুল হক সজীব িপতা-�মাঃ এনামুল হক,৩৮৩/৬/১--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3356 3408 আবুল কালাম আজাদ িপতা-অজদু িময়া ,িবমানব�র ,ব�লাপাড়া--িসেলট সদর,
িসেলট

3357 3409 �মা: �রজাউল বারী সাইমুন

িপতা-�মা: আবদুল বারী,শাহাবউ�ীন িব��ং, হাউ�জং কেলানী
�রাড, �াম: প: �হােসন আহমদ পাড়া, ওয়াড�-40, ডাক:
পেত�া-4204--পেত�া,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3358 3410 উে� কুলসুম িপতা-�মাঃ মহিসন ,�াম দি�ন হািলশহর--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3359 3411 �মাঃ খাই�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ মকবুল �হােসন,কােদায়া-সাতবাড়ীয়া-সুজানগর,
পাবনা

3360 3412 মু�ার �হােসন
িপতা-নুর নবী,55 পুরানা প�ন, আজাদ �স�র ( 3য় তলা),--
প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3361 3413 উে� হািববা
িপতা-সাইফুল ইসলাম,ঢাকা উদ�ান, �রাড ১, বাড়ী ৪০, �ক এ--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3362 3414 �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: মাহাবুর রহমান ,�াম: উ�র উ��া ডাক: ভরতখালী
-ভরতখালী-সাঘাটা,
গাইবা�া



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

3363 3415 �মাঃ সবুজ তালুকদার
িপতা-�মাঃ িসরাজলু ইসলাম ,৪৩৪/৩/৪ এফ এ�ামুে�সা �ুল--
রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3364 3416 বিশর িপতা-ছালাম খান,দি�নপাড়া, --মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

3365 3417 �মাঃ িরগ�ান আহেমদ িপতা-�মাঃ �হমােয়দ উ��ন ,�াম কচ�য়া--কাঠািলয়া,
ঝালকা�ঠ

3366 3418 কাজী খাই�ল কিবর
িপতা-কাজী খিলল আহা�দ,�াম: পুব � মাজামপুর, মজমুপুর( পাট�
) , -কু��য়া �পৗরসভা-কু��য়া সদর,
কু��য়া

3367 3419 �মাঃ জালাল �হােসন িপতা-আ�রু রা�াক,ব��কা��, মধ�নগর--�দিব�ার,
কুিম�া

3368 3420 �মাঃ নাজমুল সািকব িপতা-�মাঃ আ�লু গফফার �মাড়ল ,শাহপুর-ড� মুিরয়া-ড� মুিরয়া,
খুলনা

3369 3421 িশবাজী িব�াস িপতা-নদীয়া বাসী িব�াস,রঘুনাথপুর-রঘুনাথপুর-�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

3370 3422 কাজী আিসক িপতা-কাজী �গালাম আ�জজ,পয়�াম-ফুলতলা-ফুলতলা,
খুলনা

3371 3423 আ�েমদ আলী িপতা-আ�সু সা�ার,-বনওয়ারীনগর-ফিরদপুর,
পাবনা

3372 3424 দীেনশ িব�াস িপতা-দুলাল চ� িব�াস,কািমনীডাংগা, খাট�য়াডাংগা,--মিণরামপুর,
যেশার

3373 3425 তান�জলা িগয়াস

িপতা-িসকদার িগয়াস উ��ন মাহমুদ ,�যে�- মফজল ম�ানশন,
(তয়তলা) বািড় নং- 244, হাজী এমদাদ আলী �রাড, ডাক: চা�গাওঁ
--4212, �মাহা�দপুর, থানা: পাচলাইন --,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3374 3426 ফােতমা িবনেত রহমান ত� না িপতা-�মাঃ খিললুর রহমান,কেলজপাড়া -গলািচপা-গলািচপা,
পট�য়াখালী

3375 3427 �মাঃ শিরফুল ইসলাম রািকব
িপতা-�মাঃ রিফকুল ইসলাম ,মািনকার হাট, ল�ীপুর--�বারহান
উ��ন,
�ভালা

3376 3428 �মাঃ আেনায়ার খান িপতা-মতৃ আরফান খান,�গাহাইল বাড়ী, নাগবাড়ী--সিখপুর,
টা�াইল

3377 3429 �মা : মুজািহদুল ইসলাম

িপতা-�মা : আ�সু সালাম,খ. �জ আই এস ল�াব ম�ােনজার,
পিরেবশ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ, এসইএলএস, �ম-7018,
�লেভল-6, ইনিডেপে�ট ইউিনভািস ��ট, �ট: 16, �ক: িব, আফতাব
উ��--বনানী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3378 3430 �মাঃ আিমনুল ইসলাম িপতা-�মাঃ মঈনুল ইসলাম,এ�জিব কেলানী িব-৭৭/�জ--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3379 3431 শাহ আলম িপতা-ম�জবুর রহমান ,�াম শাহরাস��--শাহরা�� ,
চাদঁপুর
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3380 3432 �মা: ফজেল ইফফাত অিনক
িপতা-ফজেল হাসান,আিলয়া মা�াসা �রাড, উ�র চরেনায়াবাদ, ৫
নং �ভালা সদর--�ভালা সদর,
�ভালা

3381 3433 �মেহদী হাসান
িপতা-আবদুস �সাবাহান �বপারী ,�াম: িনলাকা��, ডাক:
আংগািরয়া, থানা: পালং, --,
শরীয়তপুর

3382 3434 িদল আশরাফী লিতফ িপতা-�মাঃ আ�লু লিতফ,২১৫, কাওলার নয়াবািড়, মা�াসা �রাড,
দি�ণ খান--,

3383 3435 �মাঃ হািববুর রহমান িপতা-�মাঃ আ�লু ওয়া�জদ ,িস��রগ� --নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

3384 3436 �মাঃ আিমর �হােসন িপতা-আমজাদ �হােসন,ব ৃআ�া� -�পাতা�জয়া-শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

3385 3437 �রােকয়া খাত� ন
িপতা-�মাঃ তািরকুল ইসলাম ত� িহন,�সয়দ �পা�ট-জগদল-মা�রা
সদর,
মা�রা

3386 3438 মাজা�ল ইসলাম িমকাইল িপতা-�মা: মাহাবুর রহমান,ল�ারপুর, ভাবনহা�ট--মা�রা সদর,
মা�রা

3387 3439 �েবল বড়ুয়া িপতা-িবকাশ বড়ুয়া,�মরংেলায়া, ওয়াড�#০৭, ফেতখারকুল,--রামু,
ক�বাজার

3388 3440 শামীমা আ�ার
িপতা-�মা: আবদুস সা�ার ,�াম: দােমাদরপুর ডাক: কা�নগর, --
সাদু�াপুর,
গাইবা�া

3389 3441 �মাঃ কাম্রু�ামান িপতা-�মাঃ িমজানুর রহমান ,কদমতলী, বাসা-৩৩--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3390 3442 �মাঃ জিহ�ল হক িপতা-�মাঃ িসরাজলু হক,গাংগাইল -�বৗলাই-িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

3391 3443 সীমা রানী ম�ল িপতা-ফ�টক চ� ম�ল,�াম+ডাক: বানীবহ--রাজবাড়ী সদর,
রাজবাড়ী

3392 3444 অয়ন িব�াস সিনক
িপতা-বীের�নাথ িব�াস,কলকিলয়াপাড়া, দির মা�রা, মা�রা
৭৬০০--মা�রা সদর,
মা�রা

3393 3445 শািকলা ইসলাম ইভানা
িপতা-মতৃ �মাঃ নু�ল ইসলাম মি�ক,৮১ মিনপুরীপাড়া, --
�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3394 3446 ঊিম � পাল
িপতা-বলাই পাল,বাসা: 191, �াম: কালীবাড়ী �রাড, --ময়মনিসংহ
সদর,
ময়মনিসংহ

3395 3448 �াব�তী চাকমা িপতা-অজয় কাি� চাকমা,�াম ধামাই ছাড়া ,--বরকল,
রা�ামা�ট

3396 3449 �মাঃ িমজানুর রহমান িপতা-আঃ �কুর �মা�া,ধুতরাহাট, রা�তপাড়া--নগরকা�া,
ফিরদপুর
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3397 3450 ছাইফুল ইসলাম িপতা-ফা�ক আহেমদ,�াম: জা�টয়া, ডাক: জা�টয়া--ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ

3398 3451 গাজী জািহদুল ইসলাম
িপতা-গাজী শাজাহান ,বাসা-11/3, �াম: ফলাঘরম ডাকঘর:
কািলগ� --8280--বােকরগ�,
বিরশাল

3399 3452 ফ�সাল আহেমদ িপতা-�মাঃ জাহা�ীর আলম,মহাখালী হাজারী বাড়ী --বনানী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3400 3453 �মাছা ইয়াসিমন নাহার িপতা-�মা: আবু �হােসন,১৮৯, ডাক বাংেলা পাড়া,--�চৗগাছা,
যেশার

3401 3454 শািফয়া মা�জ�য়া আজাদ
িপতা-শিফকুল আলম আজাদ,9 নং িহ�পু�ী, আজাদ মহল,
�সহড়া--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

3402 3455 িহরন ভ� িপতা-হিরপদ ভ�,তালতারমাঠ-�গলা-আৈগলঝাড়া,
বিরশাল

3403 3456 এরফান শাহহিরয়ার িপতা-আলী �নওয়াজ ,�রাড- ৯ হািলশহর--,
চ��াম

3404 3457 �মা: আ�সু সা�ার
িপতা-�মা: �তারাফ আলী,�াম: উখািরয়া বাড়ী ( �চৗরাটা), ডাক:
উখািরয়া বাড়ী--ধনবাড়ী,
টা�াইল

3405 3458 �মাঃ িশহাব �হােসন িপতা-�মাঃ রিশদ �মাল�া,কালীনগর, ক��ী--�পুর,
মা�রা

3406 3459 মুকুল র�ন সরকার
িপতা-নেরশ চ� সরকার ,বাসা- 586, মধ� মিনপুর, িমরপুর, ঢাকা--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3407 3460 �মা: আলমগীর �হােসন িপতা-�মা: রহমত আলী,সুদ�ীরা-জািম �তা-িসংগাইর,
মািনকগ�

3408 3461 �মাঃ কাম�ল হাসান িপতা-�মাঃ কামাল উ��ন,চর[ �ফজ�ু�ন -হাজীর হাট-মনপুরা,
�ভালা

3409 3462 �মা: রানা িময়া
িপতা-�মা: তাজলু ইসলাম,বাসা: 77, �রাড 1/2, পূব � শালবন--রংপুর
সদর,
রংপুর

3410 3463 �মা�াফী শাতীল আফসানা
িপতা-�মাঃ �মাছাে�ক �হােসন,বাড়ী-৪১৪, িসওেরাড-বদরগ�
�পৗরসভা-বদরগ�,
রংপুর

3411 3464 আ�জজরু রহমান িপতা-�মােলম উ��ন ,�াম উজান --কু��য়া সদর,
কু��য়া

3412 3465 �মাঃ এ�ান �হােসন পােভল িপতা-�মাঃ আেনায়ার �হােসন ,বাসা-১৬৮, �সানাকা�া--ব�র,
নারায়ণগ�

3413 3466 সুমন চ� শীল িপতা-নেরশ চ� শীল,িচংগিড়য়া, �খপুপাড়া--কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

3414 3467 শামছ� ল আলম িপতা-�মা: আলাউল হক,�াম: ফুলহারা, ডাক: ছ� ন�টয়া--ঘাটাইল,
টা�াইল
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3415 3468 �মাছা: মিলনা খানম িপতা-�মা: রা�াক কাজী,িগলাতলা, ঈশানগাতী, --�লাহাগড়া,
নড়াইল

3416 3469 শারিমন �নছা বীিথ
িপতা-�মা: আ�লু মিতন,6/5, ভা�টকাশর বাইেলন--ময়মনিসংহ
সদর,
ময়মনিসংহ

3417 3470 �মাঃ রিবউল �হােসন
িপতা-�মাঃ আ�রু রিশদ,শরণাথ� �াণ ও �ত�াবাসন কিমশনার
কায �ালয়--,
ক�বাজার

3418 3471 �মাবাশশরী তাসিনম
িপতা-�মাসেলম ই�ীন,না�জেরর গাও িদঘীরপার, �সানাতলা,
জালালাবাদ--,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

3419 3472 িলপন িব�াস আকাশ
িপতা-পুর�য় কুমার িব�াস ,�াম: রংপুর, ডাক: রংপুর কালীবা�ট,
---9253--ড� মুিরয়া,
খুলনা

3420 3473 �মা: �খাকন �হােসন
িপতা-�মা: শাহজাহান আহেমদ,শাহজাহােনর বাড়ী, বিরয়াবহ,
বিলয়াদী--কািলয়াৈকর,
গাজীপুর

3421 3474 গাজী ইমিতয়াজ �মাহা�দ
সুলতান

িপতা-মাহতাব উ��ন আহমদ,�সানাপুর-�নায়াখালী �পৗরসভা-
�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

3422 3475 মেনায়ার খাত� ন িপতা-�মাঃ জিহর উ��ন ,-নওয়াপাড়া �পৗরসভা-অভয়নগর,
যেশার

3423 3476 �মাঃ �ব�াল �হােসন িপতা-�মাঃ শাহজাহান,হািড়টানা, চর লা�ঠমারা--পাথরঘাটা,
বর�না

3424 3477 �মাঃ শািকল �হাসাইন
িপতা-�মাঃ ইসমাইল �হাসাইন,সাতগািছয়া, সােকা নলভা�া--
কালীগ�,
�ঝনাইদহ

3425 3478 আবুল �হােসন অনয়
িপতা-আবুল কালাম আজাদ,আন� িনবাস, ১৮/১, খানপুর �া�
�রাড--,
নারায়ণগ� িস�ট কেপ �ােরশন

3426 3479 �মা�ািফজরু রহমান
িপতা-�মা: নুরল ইসলাম ,�াম: িচিনশপুর, ডাক: নরিসংদীসরকারী
কেলজ--1602--নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

3427 3480 �মাঃ আ��ুাহ িপতা-�মাঃ ই�ািহম ,-ঈ�রগ�-ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ

3428 3481 নাজমুল �হাসাইন
িপতা-�মা: কু�ুস �শখ,দি�ন পাড়া, বে�খালী, লা�লবাধ--
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

3429 3482 �মাঃ আশরাফুল আলী িপতা-�মাঃ আ�মুদ �ামািনক ,�াম দুবিলয়া--পাবনা সদর,
পাবনা

3430 3483 �মাঃ মাহবুবুর রহমান িপতা-�মাঃ �মা�ফা খান,কা�ন-কা�ন �পৗরসভা-�পগ�,
নারায়ণগ�
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3431 3484 �মাঃ �মাউন শরীফ িপতা-�মাঃ রা�াক শরীফ,ইতনা-ইতনা-�লাহাগড়া,
নড়াইল

3432 3485 সমর বাৈড় িপতা-�কশব চ� বাৈড় ,�শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয় --ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3433 3486 শা�া িব�াস
িপতা-সে�াষ কুমার িব�াস,পূব � কামার �াম -�বায়ালমারী
�পৗরসভা-�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

3434 3487 �মাঃ িমনহাজলু ইসলাম
িপতা-�মাঃ এস কা�র আলী,�াম কু���-মাদারীপুর �পৗরসভা-
মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

3435 3488 �মা: আিরফুল ইসলাম িপতা-�মা: আববর আলী,নয়াপাড়া, কািশমপুর, --,
গাজীপুর

3436 3489 জয়নাল আেবদীন িপতা-জলুিফকার আলী,রাধানগর-কািদরপাড়া-�পুর,
মা�রা

3437 3490 �মাঃ শািকল খান িপতা-�কুর আহেমদ খান ,ড� মুিরতলা , বলরামপুর-মুলাদী-মুলাদী,
বিরশাল

3438 3491 �মাঃ মিহউ��ন
িপতা-�মাঃ সামসু��ন,লড� হািড�� ৩ নং ওয়াড�-লালেমাহন-
লালেমাহন,
�ভালা

3439 3492 �সৗরভ সু�ধর
িপতা-সুিনল সু�ধর, ,�াম: িব�াস �বতকা,  ওয়াড�-15 ,ডাক:
টা�াইল সদর-টা�াইল �পৗরসভা-টা�াইল সদর,
টা�াইল

3440 3493 �গািব� চ� দাস িপতা-মতৃ িনেবদন চ� দাস ,জা�ািলয়া--কমলনগর,
ল�ীপুর

3441 3494 আসমা উল �হাসনা
িপতা-আ�লু রশীদ,স�াপুর (মধ�পাড়া), ফত� �া, বাড়ী-৮, �রাড-৪-
-,
নারায়ণগ� িস�ট কেপ �ােরশন

3442 3495 �মাঃ নাজমুল কিবর িপতা-�মাঃ ইি�স ,�লাইন --প�টয়া,
চ��াম

3443 3496 আিশকুল ইসলাম
িপতা-�মা: শিফকুল ইসলাম ,1108/1, পুনয়াউট ওয়াড�- 09, ডাক:
�া�ণবািড়য়া সদর--3400-মািছহাতা-�া�ণবািড়য়া সদর,
�া�ণবািড়য়া

3444 3497 �মা: আ�সু সামাদ িপতা-�মা: হািমদুল হক,�াম+�পা: বকশীমূল--তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

3445 3498 �মাঃ আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ �মাছেলম উ��ন,১৭১/১ িব, প��ম আগারগাও--
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3446 3499 ফাহিমদা তানাস িমত� িপতা-�মাঃ আ�রু রব হাওলাদার ,�ধান ডাক ঘর--বিরশাল সদর,
বিরশাল

3447 3500 �া� মজমুদার িপতা-বলরাম মজমুদার,উ�র মজপুুর--ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর
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3448 3501 মা�ফ আহেমদ
িপতা-মিসউল আযম,৭৬, পাচঁপািখয়া, কুিমড়াদহ- ৭৩২০--
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

3449 3502 �মাঃ তান�জম উ��ন িপতা-�মাঃ শেহদ উ��ন ,�াম হািল সহর--,
চ��াম

3450 3503 �মা: �সাহাগ িময়া
িপতা-�মা: আ: খােলক,�াম: িনজক�া, ডাক: ময়মনিসংহ সদর,
থানা: �কাত� য়ালী, ওযাড�-30--,
ময়মনিসংহ িস�ট কেপ �ােরশন

3451 3504 এম আবীর খস� আদনান িপতা-এম এ হােশম ,-রাউজান-রাউজান,
চ��াম

3452 3505 শা�ন চ� দাস িপতা-মিত লাল দাস,ট�মচর-ট�মচর-ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

3453 3506 �মা: �গালাম �মা�ফা
িপতা-�মা: শাহজাহান কিবর ,�াম: সান�জয়া ডাক: খান�জয়া, ---
9430, --কািলগ�,
সাত�ীরা

3454 3507 �মা: নাইমুল হাসান জেুয়ল
িপতা-�মা: শামছ� ল ইসলাম,�াম: গড়পাড়া, ডাক: চরপাতা--
তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

3455 3508 িহর ফারজানা িপতা-জাফ�ল আেনায়ার ,�াম সুয়ািবল--ফ�টকছিড়,
চ��াম

3456 3509 শাহাদাত �হােসন
িপতা-আঃ কিরম িশকদার,হােড়াকা�� , ফিরদপুর , �কাতয়ালী--
ফিরদপুর সদর,
ফিরদপুর

3457 3510 �মাঃ �রজাউল কিরম
িপতা-�মাঃ কািল ভূইয়া ,�বলতিল বাজার-সাদু��াপুর-মতলব
উ�র,
চাদঁপুর

3458 3511 অঘ �� কমল িব�াস
িপতা-অেশাক কুমার শীল,কুিড়�াম-নড়াইল �পৗরসভা-নড়াইল
সদর,
নড়াইল

3459 3512 �মাঃ নাজমুল হাসান
িপতা-�মাঃ আ�লু হাই িসকদার,িসকদার বাড়ী, ১ম তলা, ৩২৯
প��ম �শওড়া পাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3460 3513 পাথ � �তীম দাস িপতা-�নয় কুমার দাস,মহ�া: মধ� নওদাপাড়া, ডাক: সপুরা--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

3461 3514 �মাঃ উসুফ িপতা-�সকা�ার আহেমদ ,-গলািচপা-গলািচপা,
পট�য়াখালী

3462 3515 �মা: িশমুল ম�ল
িপতা-�মা: �হােসন আলী ম�ল,১৮২, গিনিভলা, রসুলবাগ,--
লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3463 3516 হাসানুল কিরম িপতা-এনােয়ত� ল হক ,সুয়ািবল, না�জরহাট, ৪৩৫৩--ফ�টকছিড়,
চ��াম
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3464 3517 শাহেনওয়াজ ইসলাম
িপতা-ফখ�ল ইসলাম ,িস এ� এ আিলশা , বউ বাজার , আমতলা
বসু�রা �রাড, ডাক: রামপুর--4224, থানা: হািলশহর--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3465 3518 �মাঃ ইয়ািসর আরাফাত
িপতা-�মাঃ আ�সু সা�ার,কামালপুর-মিণরামপুর �পৗরসভা-
মিণরামপুর,
যেশার

3466 3519 এস.এ.এস.এম সােলহ িপতা-�মা :আ�লু কু�ুছ,19 নং বাসা, গলগ�া--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

3467 3520 �মাঃ সাইফুল ইসলাম রা�ী
িপতা-�মাঃ �বারহান উ��ন,�রাড#২৫, বাসা#১৬, �পনগর, আ/এ-
-িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3468 3521 কাজী িমজান �হােসন
িপতা-কাজী আকরাম �হােসন ,বটতলী , ��ম হাট -আেনায়ারা-
আেনায়ারা,
চ��াম

3469 3522 মেনােতাষ বালা িপতা-�ব�া বালা,সাতপাড়া -খািলয়া-রাৈজর,
মাদারীপুর

3470 3523 �মা: রািশদুল হাসান
িপতা-�মা: হােতম আলী,�াম: কাতলােসন চরপাড়া, ডাক: আিলম
নগর--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

3471 3524 আলী হায়দার িপতা-�মা: আ�লু হক,�গায়ালপাড়া -কািশমনগর-মিণরামপুর,
যেশার

3472 3525 আ�লু কািদর
িপতা-মর�ম আলী,চানপুর, আউশপাড়া, ৪ নং �পল ইউ/িপ--
হিবগ� সদর,
হিবগ�

3473 3526 �মাঃ জ�ু�ল ইসলাম িপতা-�কারবান আলী,�বায়ািলয়া-উ�াপাড়া �পৗরসভা-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

3474 3527 �মাঃ আবু সুিফয়ান
িপতা-�মাঃ আলী �হাসাইন,�সনগাও, কািলয়া পাড়া-শাহরা��
�পৗরসভা-শাহরা�� ,
চাদঁপুর

3475 3528 মু�া দাশ ��া িপতা-মতৃ নয়ন র�ন দাশ ��,577, প: নাধালপাড়া--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3476 3529 মিহম উ��ন িপতা-আবুল খােয়র,১৩০৫/এ (িস-৪) পূব � �শওড়া পাড়া--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3477 3530 আ�লু কালাম
িপতা-আ�াছ আলী ,আবুল কালাম ছায়া হাইজ, ওয়াড�- 08, 2র্ং
পুল সদর , --,
হিবগ�

3478 3531 এস এম রা��ল আল আিমন িপতা-�মাঃ নজর্ুল ইসলাম ,িমি� পাড়া-দয়ারামপুর-বাগািতপাড়া,
নােটার

3479 3532 �মাঃ মামুনুর রশীদ
িপতা-�মাঃ িলয়াকত আলী,ছািতয়ানতলা-চূড়ামনকা�ট-যেশার
সদর,
যেশার
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3480 3533 �মা: মাসুদুর রহমান
িপতা-�মা: �হলাল উ��ন,বাসা: 5, �াম: �ডৗয়ােখালা, ডাক:
মু�াগাছা-2210--মু�াগাছা,
ময়মনিসংহ

3481 3534 �মাঃ খিললুর রহমান িপতা-�মাঃ রহমত আলী,�ছাট ব�লা, িরিচ--,
হিবগ�

3482 3535 তাফফজলু �হােসন িপতা-মতৃ িগয়াসু��ন কাজী,গ--চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

3483 3536 �মা: ইমরান ফরহাদ
িপতা-�মা: ফা�ক �হােসন,৪৯৯, পাচঁবািড়য়া, নত� ন উপশহর
৭৪০০--যেশার সদর,
যেশার

3484 3537 ফিকর মুজািহদ �হােসন
িপতা-ফিকর �মাঃ �করামত আলী ,বাসা-৪৮২-�বরইল পিলতা-
মা�রা সদর,
মা�রা

3485 3538 �মা: আিমনুল ইসলাম
িপতা-�মা: সু�জ আলী,�াম: বকশীমূল, ডাক: বকশীমূল--
তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

3486 3539 �মা: আ�লু আলীম
িপতা-�মা: ওমর আলী ,�াম: নটারকা�� , ডাক: �জাড়গাছ, --
িচলমারী,
কুিড়�াম

3487 3540 �মাঃ িফেরাজ �হােসন
িপতা-আ�লু হািলম,�পা� অিফস পাড়া-যেশার �পৗরসভা-যেশার
সদর,
যেশার

3488 3541 অমতৃ চ� রায় িপতা-অমল চ� রায় ,�পুর--িহজলা,
বিরশাল

3489 3542 সা�াম �হােসন িপতা-ইসমাঈল �হােসন,�াম: মাধবদী, ডাক: আকবর নগর--,

3490 3543 অমতৃ লাল দাস িপতা-মতৃ হরলাল দাস,--িনকলী,
িকেশারগ�

3491 3544 �মাঃ সােনায়ার �হােসন
িপতা-�মাঃ আ�লু আ�জজ,�জাকা, ভা�য়াখালী-�ঘাড়াধাপ-
জামালপুর সদর,
জামালপুর

3492 3545 নয়ন চ� সাহা িপতা-নারয়ন চ� সাহা,বন�াম, বন�াম ৬৬০১--সািঁথয়া,
পাবনা

3493 3546 নূ�র রহমান রাজু
িপতা-িমজানুর রহমান,পােটাওয়ারী বাড়ী, �াম: মিকমাবাদ, ডাক:
হাজীগ�--হাজীগ�,
চাদঁপুর

3494 3547 ত� ষার রায়
িপতা-সুভাষ চ� রায়,বাড়ী# ০৭, �রাদ# ২৭, �ক িড, �সকশন ১০--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3495 3548 �ণয় সাহা
িপতা-�পন সাহা ,��াট --6/এ, বাসা- 102/1, বনফুল �রাড, প��ম
নাখাল পাড়া --�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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3496 3549 জবুােয়র আহেমদ
িপতা-শাহাব উ��ন,�া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়, (ভবন-৩),
�ম-২২১ (৪থ � তলা), বাংলােদশ সিচবালয়--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3497 3550 �মা: লুৎফর রহমান
িপতা-�মা: ই�ািহম আলী,�াম: আতরেতাপা, ডাক: গিচহাটা--
ক�টয়াদী,
িকেশারগ�

3498 3551 হা�ন অর রিশদ িপতা-ফরজ আলী,গ--টা�াইল সদর,
টা�াইল

3499 3552 সি�তা কম �কার িপতা-অমল কম �কার,কৃষক র� �শখ হািসনা হল--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3500 3553 �মা: আলী �হােসন িপতা-�মা: ��ম আলী,�াম: বা��য়া, ডাক: �মদুয়ারী--ভালুকা,
ময়মনিসংহ

3501 3554 আিসফ আহেমদ রাত� ল িপতা-খ�কার ওমর ফা�ক,ইিশবপুর-নকলা-নকলা,
�শরপুর

3502 3555 িহেমল িব�াস িপতা-িবপ� িব�াস,বুনরাবাদ-সুরখালী-ব�টয়াঘাটা,
খুলনা

3503 3556 িরয়া সুলতানা বণ �া িপতা-�মা: আ�লু ওহাব �মা�া,িপ �ট আই পাড়া--মা�রা সদর,
মা�রা

3504 3557 �মা: কাম�ল হাসান
িপতা-�মা: িসরাজলু ইসলাম,�াম: প: আ��ুাহপুর , ডাক: উজান
আ��ুাহপুর--কুিলয়ারচর,
িকেশারগ�

3505 3558 নাজমুল �হােসন
িপতা-�মা: আবদুল মিতন ,মিত�ঝল এ, �জ, িব �কালনী িব- 15/ �জ
, --24, ঢাকা--1000--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3506 3559 শািমম আ�েমদ িপতা-জাহা��র �হােসন ,�াম সুগ�িদ --চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

3507 3560 রন�জত চ� মজমুদার িপতা-সুনীল চ� মজমুদার ,আকবরশাহ, িফেরাজশাহ--,
চ��াম

3508 3561 �মাঃ এরশাদ আলী
িপতা-�মাঃ আ�লু ম�জদ গাজী,ক�# ৫১৭, শহীদ রিফক জ�ার
হল, জাহা�ীর নগর িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

3509 3562 �মা: �মাজাে�ল হক
িপতা-�মা : আ�লু �মাতােলব,�াম: ভরােডাবা, ডাক: ভরােডাবা--
ভালুকা,
ময়মনিসংহ

3510 3563 সুজয় ম�ল িপতা-সুকুমার ম�ল,শ�ামনগর-আঠারখাদা-মা�রা সদর,
মা�রা

3511 3565 �মা: মন্জ�ুল ইসলাম
িপতা-�মা: শিফকুল ইসলাম,�াম: ছয়সূতী, ডাক: ছয়সূতী-2341--
কুিলয়ারচর,
িকেশারগ�

3512 3566 �মাঃ আ��ুাহ আল মামুন
িপতা-�মাঃ শিফউর রহমান,৩৩৫/১ এফ, আহ�দ নগর,
িমরপুর-১--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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3513 3567 �মাঃ রােসল সরদার
িপতা-�মাঃ মাহাবুব সরদার,১১৯ উ�র ভাশাে�ক--ঢাকা
�সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3514 3568 কাজী �মাঃ ইসমাইল �হােসন িপতা-কাজী নূ�ল ইসলাম,ওয়া�ক বাজার --শাহরা�� ,
চাদঁপুর

3515 3569 অিনেমশ চ� দাস
িপতা-কাজল কৃষ দাস,�াম রামচরন বাজার -হািতয়া �পৗরসভা-
হািতয়া,
�নায়াখালী

3516 3570 ইসমাইল �হােসন
িপতা-�মা: রহমত উ��া ,275/1 �লবাগ , মািলবাগ, ঢাকা--1217--
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3517 3571 মীর শাহ �মা: �মা�ািহবু�াহ
িপতা-মতৃ মীরশাহ আলী �রজা,প��ম চা��পুর, চ��পুর--
সু�রগ�,
গাইবা�া

3518 3572 �মাঃ শািমমুল ইসলাম িপতা-মতৃ আিমন উ��ন �মা�া,�গায়ালপাড়া-�পুর-�পুর,
মা�রা

3519 3573 শালিপন িপতা-আ�লু মিমন ,বাত� য়ািদ-জাহা�ীরপুর-না�াইল,
ময়মনিসংহ

3520 3574 �শখ �মাঃ মিহদ উ�ীন
িপতা-�শখ �মাঃ কামাল উ�ীন,িস�ট কেলজ পাড়া, ৩ নং কেলানী-
-,
যেশার

3521 3575 �মাঃ �মায়ুন কিবর িপতা-�মাঃ আ�লু খােলক ,�াম ভািতকাশর --ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

3522 3576 �সােহল রানা িপতা-নজ�ল ইসলাম,�াম: দ�জ�পয়ারী, ডাক: পয়ারী--ফুলপুর,
ময়মনিসংহ

3523 3577 কামাল খান শিরফ
িপতা-�মাঃ কাইউম খান,পুরানবাজার -পট�য়াখালী �পৗরসভা-
পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

3524 3578 নকুল চাকমা
িপতা-ফুল চানঁ চাকমা,�বলতলী পাড়া, ১ নং ওয়াড�, ল�ীছিড়
ইউিপ--ল�ীছিড়,
খাগড়াছিড়

3525 3579 �মাঃ জিহর উ��ন
িপতা-�মাঃ �হদােয়দ উ��াহ,হাজী আ�সু শহীদ হাং বাড়ী,
হাসানগ�, ১ নং ওয়াড�--চরফ�াশন,
�ভালা

3526 3580 শিরফুল ইসলাম িস��কী িপতা-এ িব আম িস��কী ,বাসা-এফ৩/৩৬--ডবলমুিরং,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3527 3581 সাইফুর রহমান িময়াজী
িপতা-আবদুর রা�াক িময়াজী,বািড়-12, �রাড-21, িনউ িস �ক--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3528 3582 �মা: আফ�জলু ইকবাল িপতা-�মা: মাহফুজরু রহমান,উল�া, খালকুলা--কালীগ�,
�ঝনাইদহ
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3529 3583 �মাঃ �সােহল রানা িপতা-মতৃ আলী �হােসন ,�াম বীর কািশম নগর --কুিলয়ারচর,
িকেশারগ�

3530 3584 জামাল খান আিরফ
িপতা-�মাঃ কাইউম খান,পুরানবাজার -পট�য়াখালী �পৗরসভা-
পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

3531 3585 ই�ািহম ইকবাল �চৗধুরী িপতা-মতৃ �মাবারক �হাসাইন �চৗধুরী ,এম এম আলী �রাড --,
চ��াম

3532 3586 �মা: মিহউ�ীন িপতা-�মা: ই�ািহম পােটায়াির,িমি�পাড়া, নত� নপাড়া--কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

3533 3587 �মাঃ মামুন িময়া িপতা-�মাঃ হািফজরু রহমান ,-জাহা�ীরপুর-না�াইল,
ময়মনিসংহ

3534 3588 �মাঃ সুজন খানঁ
িপতা-�মাঃ ফিরদ খানঁ,৯১/২ হাজী গিল, প��ম আগারগাওঁ--
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3535 3589 মিহউ��ন ফজলু�াহ
িপতা-�মা: শাহ আলম,�াম: ল�ীপুর, ডাক: খাজিুরয়া ল�ীপুর--
কচ�য়া,
চাদঁপুর

3536 3590 �মা: রািকবুল ইসলাম
িপতা-এ, �ক, এম রিফকুল ইসলাম,লিতফ �ুল �রাড, -পট�য়াখালী
�পৗরসভা-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

3537 3591 �মাঃ ই�ািহম �হােসন িপতা-�মাঃ �লা�ান �হােসন ,-সীতাকু� �পৗরসভা-সীতাকু�,
চ��াম

3538 3592 শারিমন আ�ার
িপতা-�মাঃ খিললুর রিহম,বাসা#২৩, িনিরিবিল �গইট, �মাহা�িদয়া
হাউ�জং িলঃ �মইন �রাড--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3539 3593 �মাঃ সামস উ��ন িপতা-�মাঃ আলাউ��ন ,১৮০/২ বািড় , �টিব �গট--�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3540 3594 সুমাইয়া পারভীন িপতা-আ�শু শকুর ,১, ১ এ , প�বী --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3541 3595 ফয়সাল আহেমদ
িপতা-�ট. আই. এম ফজলুল হক,বাসা: �াক �রাড-02, �াম:
িবয়ারা, ডাক: আউিলয়া নগর--��শাল,
ময়মনিসংহ

3542 3596 �মাঃ আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ �দৗলত জামান,িহ�কুা��-সািরয়াকা�� �পৗরসভা-
সািরয়াকা��,
ব�ড়া

3543 3597 ফরহাদ �হােসন
িপতা-আবদুর রহমান,সােহব বাড়ী, �াম: কা�জরগাওঁ, ডাক:
হাজীগ�--হাজীগ�,
চাদঁপুর

3544 3598 নািদরা ইয়াছিমন
িপতা-নু�ল ইসলাম ,জামাইল , কাওনা -�হােসনপুর �পৗরসভা-
�হােসনপুর,
িকেশারগ�
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3545 3599 রনত� য � দাশ
িপতা-িবমল কৃ� দাশ,অমরালয়, 92/িস �সহড়া িডিব �রাড ( 2য়
তলা)--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

3546 3600 �মাহা�দ শহীদুল ইসলাম
িপতা-ছােলহ আহমদ,ছােলহ আহেমদ এর বািড়, আিতয়ার পাড়া-
চর�া-�লাহাগাড়া,
চ��াম

3547 3601 �মাঃ শাহেনওয়াজ িপতা-�মাঃ রিফকুল ইসলাম,িব�াস পাড়া-গাংনী �পৗরসভা-গাংনী,
�মেহরপুর

3548 3602 �মা�ািসর আিবদ িপতা-মতৃ আ�লু মােলক ,-ড� মাইন-মধুখালী,
ফিরদপুর

3549 3603 �সাইন �মাঃ এরশাদ
িপতা-�মাঃ আ�লু মা�া িময়া ,�াম মগর কা�� -ফিরদপুর
�পৗরসভা-ফিরদপুর সদর,
ফিরদপুর

3550 3604 �মা: সজীব �হােসন
িপতা-রিশদ সরদার,১৬৭/২, লাল �মাহন সাহা ��ট, ৪১ নং ঢাকা
সদর--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3551 3605 �মাঃ খিললুর রহমান
িপতা-�মাঃ আ�লু আ�জজ,১০/এ, পুরাতন �মিডেকল সরকারী
�কায়াটার--,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

3552 3606 িকফােয়ত� �াহ
িপতা-ওবােয়দু�াহ,�াম: �ঢংগার গড়, ডাক: �ঢংগার গড়--
ইসলামপুর,
জামালপুর

3553 3607 �মাঃ ফয়সাল �হােসন িপতা-�মাঃ আমজাদ �হােসন,বাসা#২৬২, কাওলার (বাউরারেটক)
ওয়াড�#৪৯, দি�ণখান--,

3554 3608 �মাঃ আবু কাউছার িপতা-�মাঃ �হােসন িময়া,বাগরা-শশীদল-�া�ণপাড়া,
কুিম�া

3555 3609 জািমল হায়দার িপতা-ইউনুস আলী �মা�া ,-ড� মাইন-মধুখালী,
ফিরদপুর

3556 3610 িলিপ �দ
িপতা-রায় �গাপাল �দ,�াম: কুলকুলমাই, ডাক: রা�িনয়া-4360--
রা�ুিনয়া,
চ��াম

3557 3611 �মাঃ সাইদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ শাহাব উ��ন ,�াম আলম ডা�া --আলমডা�া,
চ�য়াডা�া

3558 3612 উমর ফা�ক
িপতা-আতাব আলী,�াম: বািনয়া ধলা, ডাক: ফােতমা নগর--
��শাল,
ময়মনিসংহ

3559 3613 �মাছা: শািকলা আ�ার িপতা-মতৃ �মাফাে�ল �হােসন,�ট ৩৭, �রাড ২--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3560 3614 আিতকু�াহ খানঁ িপতা-�মাঃ অিলয়ার রহমান খানঁ,১১৩২/এ, বায়ত� ল আমান
হাউ�জং �সাসাই�ট ৫ম তলা, আদাবর--,

3561 3615 �মাঃ কাম�ল হাসান িপতা-�মাঃ আ�সু সামাদ,�মাচাগড়া -যা�াপুর-মুরাদনগর,
কুিম�া
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3562 3616 ইকবাল �হােসন িপতা-আ�লু আলীম,বড়কা�া-ফেতহাবাদ-�দিব�ার,
কুিম�া

3563 3617 িফেরাজ আহেমদ
িপতা-�মা: আ�সু সা�ার,�াম: বাবুলীদহ, ডাক: উধুিনয়া--
উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

3564 3618 �মাহা�দ শারফু��ন িপতা-�মাঃ শােহদ উ��ন ,উ�র আ�াবাদ --হািলশহর,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3565 3619 সজীব হালদার িপতা-�পন হালদার,িমজ�াপুর, --নড়াইল সদর,
নড়াইল

3566 3620 আ�লু কাইয়ুম িপতা-আ�লু আউয়াল ,--রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

3567 3621 জা�াত রাহাত জুঁ ই
িপতা-�মাহা�দ আলী,১৬৬/১, গলুননগর, বড় ওয়ািলয়া, �সন
ওয়ািলয়া--সাভার,
ঢাকা

3568 3622 �সানালী �ভৗিমক
িপতা-বাসুেদব �ভৗিমক,১৪১/১ (ফা�� ��ার), �তজকুিনপাড়া--
�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3569 3623 �মা: �সােহল রানা
িপতা-মতৃ আবুল �হােসন সরকার,�াম: পাথারপাড়া, ডাক:
প�ে�াশী--উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

3570 3624 তিহদুল আলম িপতা-�মাঃ শিফ,�াম উ�র সর�া--রাউজান,
চ��াম

3571 3625 কাজী আেনায়া�ল ইসলাম
িপতা-�মাহা�দ রাজন কাজী,চাকলাদার ডাংগী-�ঢউখালী-
সদরপুর,
ফিরদপুর

3572 3626 ইি�স িময়া
িপতা-বজলু িময়া,৩৮০/১, আল আিমন �রাড, দি�ন পাইকপাড়া,
--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3573 3627 নািহদ হাসনাত িনয়ামুল িপতা-�মাখেলসুর রহমান ,রামিদয়া, �কাড়কদী-মধুখালী-মধুখালী,
ফিরদপুর

3574 3628 �মা িশিশর হাওলাদার িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম,ফেয়জ উ��ন -হাজীর হাট-মনপুরা,
�ভালা

3575 3629 �মা: সালাউ��ন
িপতা-�মা: কাম�ল হাসান,�াম: বশড়ী, ডাক: রাজশাহী �কাট�,
থানা: কািশয়াডা�া--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

3576 3630 আপন কাি� �� িপতা-�কুমার ��,কাকারা ৫নং ওয়াড�-কাকারা-চকিরয়া,
ক�বাজার

3577 3631 �মাঃ �দেলায়ার �হােসন িপতা-�মাঃ আবুল খােয়র,দিরয়াপুর, মাধাইর বাজার--�দিব�ার,
কুিম�া

3578 3632 সুবীর কুমার পাল িপতা-সুধাং� কুমার পাল ,�াম আহেমদ পুর , --নােটার সদর,
নােটার
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3579 3633 আ��ুাহ আল-মামুন
িপতা-�মা: আমজাদ �হােসন খান,�াম: উ�র �ঝকরহা�ট, ডাক:
ঘটমা�ঝ--মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

3580 3635 �মা: এহেতশাম কিবর
িপতা-এ. �ক. এম শামসু��ন,�াম: বয়ড়া, ডাক: সুিতয়াখালী-2203-
-ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

3581 3636 �মাঃ হািববুর রহমান িপতা-মতৃ আয়নব আলী,দি�ণ �ততাভূিম-শশীদল-�া�ণপাড়া,
কুিম�া

3582 3637 �মাঃ রােসল �ধান
িপতা-�মাঃ মহশীন আলী �ধান,�ম# ৪০৯/িব, আল �ব�নী হল,
জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

3583 3638 �মানািলয়া আ�ার
িপতা-�মাঃ ওয়ােজদ আলী ,৮১/১ আজরত পাড়া মস�জদ --
�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3584 3639 ফরহাদুল হাসান
িপতা-িমজানুর রহমান ,�াম: �মাকাম ডাক: িনমসার---3500-
বুিড়চং সদর-বুিড়চং,
কুিম�া

3585 3640 হযরত আলী
িপতা-�মাকেসদ আলী,�াম: অ�িরয়াপাড়া, ডাক: ফুরকানাবাদ--
ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

3586 3641 চ�ন িব�াস
িপতা-অ�জত িব�াস,২২ �কাট� হাউজ ��ট, পারেজায়ার �স�ার,
�ম িড ২২--�কােতায়ালী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3587 3642 �� আকতার িপতা-�মাঃ শিফউ�াহ ,বটতলী �রলওেয় --,
চ��াম

3588 3643 �মা: উবায়দুল হক িপতা-আ: তারা িময়া,�াম: বওলা, ডাক: বওলা--ফুলপুর,
ময়মনিসংহ

3589 3644 �মাঃ আবু নাইম িপতা-�মাঃ হা�ন অর রশীদ,১০২/১ নবাবগ� �রাড--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3590 3645 �জসিমন আ�ার িপতা-হযরত আলী,সাং-তারাকা�া, ডাক: তারাকা�া--তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

3591 3646 �মা: নািহদ হাসান িপতা-মতৃ না�জম উ��ন,বুেড়াপাড়া, সেরাজগ�--চ�য়াডা�া সদর,
চ�য়াডা�া

3592 3647 �মা : আিনকুর রহমান �টট�
িপতা-মতৃ দিবর উ�ীন িময়া ,বাসা - 9, �রাড- 4, �ক - িড, বন�,
রামপুরা --রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3593 3648 �মা: নািহদ ইকবাল িপতা-�মা : জাহান আলী,�াম+�পা: দািরয়াপুর--মু�জবনগর,
�মেহরপুর

3594 3649 িশিশর বানু
িপতা-জ�র লাল কানু,�াম: িহংগা�জয়া চা বাগান , িনচ�  লাইন ,
ডাক: কাজর ধারা-3234--কুলাউড়া,
�মৗলভীবাজার
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3595 3650 �মা: ফেয়জ আহেমদ
জাকািরয়া

িপতা-�মা: রিফকুল ইসলাম,436, 8 নং ওয়াড�, মিহলা কেলজ
�রাড, িশলাসী--গফরগাওঁ,
ময়মনিসংহ

3596 3651 �মা: ইমিতয়াজ উ��ন িদপু
িপতা-�মা: �মা�ফা তালুকদার,�াম: কল�া�ী, ডাক: সফরমালী--
চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

3597 3652 ফয়সাল আহেমদ
িপতা-�তাফােয়ল আহেমদ ,�াম: মহববত পুর ডাক: �ক�রু বাগ--
-3820--�বগমগ�,
�নায়াখালী

3598 3653 �মাঃ আেলাকুর রহমান িপতা-এ �ক এম হািববুর রহমান,২১৯/৩ ভাগলপুর--সাভার,
ঢাকা

3599 3654 আজানুর রহমান
িপতা-�মা: মাহাতাব উ��ন ,�াম: খািলশা চাপালী ডাক: নাউতারা
ডাক: নাউতারা --5350-নাউতারা-িডমলা,
নীলফামারী

3600 3655 খায়�ন নাহার আজাদ
িপতা-আবুল কালাম আজাদ,�হা��ং-20 ( 9/10 ), ��পাড়া আরাম
বাগ, বানরগাতী, ডাক: খুলনা সদর-9100--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

3601 3656 �মা: বাদশাহ �হােসন
িপতা-মর�ম আইয়ুব আলী,িনয়ামতপুর �কনা মােছর আড়ৎ, --
�সয়দপুর,
নীলফামারী

3602 3657 সুমন কুমার ম�ল িপতা-নেৃপ�নাথ ম�ল,হাটবন�াম (পূব � পাড়া)--পাংশা,
রাজবাড়ী

3603 3658 ইশরাত জাহান িপতা-�মা: রজব আলী,ইত�া-কািশমনগর-মিণরামপুর,
যেশার

3604 3659 আ��ুাহ আল মামুন
িপতা-রিফক আহ�দ ভ� ইয়া ,�াম: �খিড়হর, ডাক: �খিড়হর--
3622, --শাহরা�� ,
চাদঁপুর

3605 3660 �মা: তাইফুর রহমান
িপতা-�মা: আ�লু �হিলম,�াম: িদগারকা�া, ডাক:
আমলীতলা-2200--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

3606 3661 সািদয়া আফিরন আশামিণ
িপতা-�মাঃ হাসান উ�াহ,দি�ণ খান, মধ� আজমপুর, ৪২৪--
উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3607 3662 নািভদ আনজমু
িপতা-�মাঃ �সিলম হাওলাদার,বাসা#৭১, ��াট#০১/িব, �ধান সড়ক,
কল�াণপুর--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3608 3663 �সয়দ তানভীল ইসলাম
িপতা-�সয়দ আ�জজলু ইসলাম,বাসা: 315, �াম: পূব � রামচ�পুর,
ডাক: �ঘাড়ামারা-6100--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

3609 3664 আবু জােহর আিবর
িপতা-আ�রু রিহম ,িদিললপুর জিমদার বািড়, ওয়াড�- 04, ডাক:
রাজগ�--3834-রাজগ�-�বগমগ�,
�নায়াখালী
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3610 3665 শািকব মাহমুদ
িপতা-�মা: আ: খােলক,বাসা: �চয়ারম�ান বাড়ী, �াম: কিরমগ�,
ডাক :�জাড়িদঘী-1984--ঘাটাইল,
টা�াইল

3611 3666 �শখ আ�সু সবুর িপতা-�শখ শামছ� র রহমান,বরনডালী--�কশবপুর,
যেশার

3612 3667 �মাঃ �খারেশদুল হক
িপতা-�মাঃ আবুল কােশম,�শেখরখীল, ওয়াড�#০৭, ১২ নং (ক)
�শেখরখীল ইউিনয়ন-�শেখরখীল-বাশঁখালী,
চ��াম

3613 3668 শােহলা আ�ার
িপতা-�মা: শাহাজাহান আলী,বাসা: 572/1/এ, �াম: প��ম
�শওড়াপাড়া, ডাক: িমরপুর-1216--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3614 3669 আভা রানী সরকার িপতা-িবনয় কৃ� সরকার,সাদীপুর-ব�িবলা-বাঘারপাড়া,
যেশার

3615 3670 �মা; মু�জবুল হক
িপতা-�মা: শামসুল হক ,বাসা-- 288সড়ক-19 িস নত� ন িড ও এইচ
মহাখালী--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3616 3671 �মাঃ �মা�ািফজরু রহমান িপতা-হােসম আলী �গালদার,�রা�মপুর, চ�কনগর--ড� মুিরয়া,
খুলনা

3617 3672 কাম�ল হাসান
িপতা-�মাঃ �মাশারফ �হােসন,১৭৮/৫ বািগছা গাওঁ, কুিম�া সদর --
কুিম�া সদর,
কুিম�া

3618 3673 অিসত রায়
িপতা-অসীম রায়,�াম: বালারাবাদ, ডাক: ডাক: বুিড়রডা�া--
�মাংলা,
বােগরহাট

3619 3674 �মা: নজ�ল ইসলাম িপতা-�মা: আতাউর রহমান,�মাসলমারী, মেঠর হাট--বদরগ�,
রংপুর

3620 3675 �মা: নািহদ আরমান
িপতা-�তৗরাত আহেমদ,বাসা: �পদাহ, �াম: �পদাহ, ডাক:
কুিমরাদহ-7320--�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

3621 3676 সান�জদা ইসলাম
িপতা-�মা: সাইফুল ইসলাম ,�াম: আিরফপুর, ( হা�জর হাট)
মাদারবািড়য়া, -পাবনা �পৗরসভা-পাবনা সদর,
পাবনা

3622 3677 আতাউর রহমান িপতা-এ এইচ এম আ�রু রব,-চর লের�-কমলনগর,
ল�ীপুর

3623 3678 সুলতানা জামান উিম �
িপতা-িমনা ওয়ািহদু�ামান,দগূ �াপুর-নড়াইল �পৗরসভা-নড়াইল
সদর,
নড়াইল

3624 3679 �মা: সুমন িময়া িপতা-�মা: ফজলুল হক,�সানাকা�র, �য়াৈকর--সিরষাবাড়ী,
জামালপুর

3625 3680 স�য় কুমার ঘরামী
িপতা-�জেত� নাথ ঘরামী ,দি�ন িশয়ালকা�ঠ-ভা�ািরয়া সদর-
ভা�ািরয়া,
িপেরাজপুর
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3626 3681 �েদশ কম �কার িপতা-অমল কুমার কম �কার,রাধানগর --পাবনা সদর,
পাবনা

3627 3682 এইচ এম খায়�ল আলম
িপতা-এ িব এম মাহবুবুল আলম,৭২, প��ম কাঠপ�� �রাড-
ঝালকা�ঠ �পৗরসভা-ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

3628 3683 �মা: না�জবু�ামান
িপতা-�মা: আকবর �হােসন ,উপেজলা �গেটর সামেন , ডাক:
আদমদীঘী---5890-আদমিদিঘ-আদমিদিঘ,
ব�ড়া

3629 3684 �মা: শাহ কামাল িপতা-�মা: ম�জবুর রহমান,উ�র নবীনগর --,
ময়মনিসংহ

3630 3685 ইসেমতারা িশমু
িপতা-�মােশ �দ আলী,3 নং ওয়াড�, হাজীপাড়া, কেলজ �রাড--
ভালুকা,
ময়মনিসংহ

3631 3686 �মাঃ নু��ামান িপতা-�মাঃ হােশম �মা�া,�কালা --আশা�িন,
সাত�ীরা

3632 3687 �মাঃ শািহনুর রহমান
িপতা-�মাঃ মনসুর আলী,বাসা-১২/২০, (৩য় তলা), স�ার �সয়দ
�রাড--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3633 3688 �মাঃ িরয়াজ উ��ন আহেমদ িপতা-�মাঃ ফা�ক আহেমদ,পিলেটকিন�ল--,
চ��াম

3634 3689 �মাঃ শিরফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু আ�জজ ,ফত� �া ,চা�াির --নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

3635 3690 মা�ফা সােলহ
িপতা-মতৃ সােলহ উ��ন �চৗধুরী ,বাসা- ইয়ািছন মা�ার বািড়, �াম:
প. অ�িদয়া ডাক: িদনমিনর হাট---3803--�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

3636 3691 �গৗর সু�র িব�াস িপতা-সদান� িব�াস,বানুিড়য়া, িবিপননগর--কালীগ�,
�ঝনাইদহ

3637 3692 �মা: হাসান িশকদার
িপতা-�মা: �মাসেলহ উ��ন িশকদার,61/3 িব, মািনকনগর ওয়াসা
�রাড, --সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3638 3693 সািদয়া আফেরাজ শামস িপতা-�মাঃ শওকত �হােসন ,-দা�িরয়া-ঈ�রদী,
পাবনা

3639 3694 �মাঃ শািকল হাউলাদার িপতা-আঃ সা�ার হাওলাদার,�াম আ�ট পাড়া--উ�জরপুর,
বিরশাল

3640 3695 আ��ুাহ আল সাদ
িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম,রহমাত� �াহ ভবন, উিখয়া �ধান
সড়ক--উিখয়া,
ক�বাজার

3641 3696 ওমর ফা�ক িপতা-মাহাবুব উ�াহ,বড়েঘাপ, আরব িসকদার পাড়া--কুত� বিদয়া,
ক�বাজার

3642 3697 �মা: না�জম উ��ন
িপতা-�মা: ��ম আলী,270 নয়ােটালা ( আমবাগান), 3য় তলা,
মগবাজার--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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3643 3698 পূিণ �মা �ভািমক
িপতা-তপন �ভািমক,িনউ বাংলােদশ �হািমও হল, �ক িম �দ �রাড
--�কােতায়ালী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3644 3699 সাদ িবন ইসলাম
িপতা-�মাঃ শিফকুল ইসলাম ,িস আর িপ চাপাইন, ১৩৪৩-সাভার-
সাভার,
ঢাকা

3645 3700 �মাঃ �হদােয়ত উল�াহ
িপতা-�মাঃ ফেয়জ উল�াহ,�মৗলিভ মা�ার বাড়ী, চরফিকরা-
চরফিকরা-�কা�ানীগ�,
�নায়াখালী

3646 3701 �মাঃ আরাফাত খান িপতা-�মাঃ সা�াদ আলী খান,�ক-৭৫, দি�ণ বন�--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3647 3702 �মাঃ ইরফন �চৗধুরী
িপতা-�মাঃ নু�ল �চৗধুরী,�াম মস�জদ কেলািন -রা�ামা�ট
�পৗরসভা-রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

3648 3703 �মাঃ �সােহল খান িপতা-আঃ লিতফ খান ,-র��-বােকরগ�,
বিরশাল

3649 3704 �মা: আবু খােয়র িপতা-�মা: িছ��কুর রহমান,উ�র বা�া, সালদানদী--�া�ণপাড়া,
কুিম�া

3650 3705 �মাঃ আ�লু মা�ান িপতা-�মাঃ আলী মুনছ� র,কপািলয়া-মেনাহরপুর-মিণরামপুর,
যেশার

3651 3706 রািকবুল ইসলাম িপতা-আ�লু আ�জজ,�াম: কালপািন, ডাক: বজরা হাট--উিলপুর,
কুিড়�াম

3652 3707 �মাঃ আশরাফুল আলম িপতা-�মাঃ আঃ মা�ান,ডগরেমাড়া, িনউমােক�ট--সাভার,
ঢাকা

3653 3708 শাহাদাত �হােসন িপতা-আবুল খােয়র,২৫৩/িব পাহাড়তলী --আকবর শাহ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3654 3710 �মাঃ নু��ামান িপতা-�মাঃ উসমান গিন,খিললপুর-ফেতহাবাদ-�দিব�ার,
কুিম�া

3655 3711 সায়মা সুলতানা িপতা-�মাে�ম উ��ন ,৭২/১ মু�ীপাড়া--িসেলট সদর,
িসেলট

3656 3712 �মা: আ��ুাহ আল িমজান
িপতা-�মা: আ�জজরু রহমান,বাসা: 02, �াম: �লান অিফস পাড়া
�মছ� য়া বাজার �রাড, ডাক: যেশার সদর-7400--যেশার সদর,
যেশার

3657 3713 �মাঃ সুজন আহেমদ িপতা-শাম�ল হক,৪/৬২ , উ�র বা�া --বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3658 3714 রা�ী উল আলম
িপতা-�মাঃ শাহ আলম ভঁূইয়া,৭৮/৭২, িব এম, লাকসাম �রাড,
মেনাহরপুর (�মিডেকল কেলজ)--কুিম�া সদর,
কুিম�া

3659 3715 �মাঃ �হােসন
িপতা-�মাঃ হািসম ,িবমান ব�র সরক -ক�বাজার �পৗরসভা-
ক�বাজার সদর,
ক�বাজার
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3660 3716 িবপুল কুমার দাশ িপতা-কাি�ক কুমার দাশ,রঘুনাথপুর, কমলাপুর--নড়াইল সদর,
নড়াইল

3661 3717 �মাঃ আিনসুর রহমান িপতা-�মাঃ �মা�ার �হােসন,�ধায়াইল পাচ� িড়য়া--মহ�দপুর,
মা�রা

3662 3718 �মাঃ আরাফাত রহমান িপতা-�মাঃ মুসা,বােয়া�জদ থানা--,
চ��াম

3663 3719 �মাঃ ইয়ািহয়া িপতা-িমজানুর রহমান,পূণ �মিত-বুিড়চং সদর-বুিড়চং,
কুিম�া

3664 3720 শাহাদাত �হােসন িপতা-বিদউ�ামান,�নান�ী, রােজ�পুর, আদশ � সদর--,
কুিম�া

3665 3721 নুশরাত জাহান আনকা
িপতা-�মাঃ আেনায়া�ল ইসলাম ,দসেদানা , হািতরিদয়া --
মেনাহরদী,
নরিসংদী

3666 3722 �মা: িরয়াজলু ইসলাম
িপতা-মতৃ মেয়ন উ��ন,বাসা: 5/6, িব-3, িব আর িপ, �াম:
ভাষানেটক , ডাক: ঢাকা ক�া�:--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3667 3723 �শখ ফজলুল হক
িপতা-�শখ নূর �মাহা�দ,�হা��ং ১৭৫, �দাহাকুলা, ওয়াড� ৫--
বাঘারপাড়া,
যেশার

3668 3724 �মাঃ শাহিরয়ার িবন ছবুর িপতা-ইবেন ছবুর ,এম এম আলী �রাড , দানপাড়া--,
চ��াম

3669 3725 কমেলশ িব�াস
িপতা-পুিলন িব�াস,৭, �টপু সুলতান �রাড (২য় তলা), উ�র
�মৗসু�ী--ওয়ারী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3670 3726 মীর শাহ �মা: মেহবু�াহ িপতা-মতৃ. মীর শাহ আলী �রজা,-চ��পুর-সু�রগ�,
গাইবা�া

3671 3727 আিম�ল ইসলাম িপতা-িগয়াস উ��ন ,িবরিবর-জাহাজমারা-হািতয়া,
�নায়াখালী

3672 3728 �মাঃ শিফকুল ইসলাম িপতা-ওয়ািহদু�ামান,হিরণেখালা-�চৗমুহনী-মাধবপুর,
হিবগ�

3673 3729 �সয়দ �মা: স�জব আলম িপতা-মীর কা�ন আলী,বাসা: 32/িস--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3674 3730 �মাঃ ইমরান িবন ছবুর িপতা-�মাঃ ইবেন িবন ছবুর,এম এম আলী �রাড , দা�াড়া --,
চ��াম

3675 3731 শাহাদত হাসান িপতা-আবুল কােশম,�াম+�পা: �গাড়াই--িমজ�াপুর,
টা�াইল

3676 3732 �মা: আিমর হামজা রাজু িপতা-�মা: দুলাল িময়া,করািতপাড়া, কর�টয়া--বাসাইল,
টা�াইল

3677 3733 �মাঃ আবু ছােলক িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম,িদয়াকুল -�দাহাজারী-চ�নাইশ,
চ��াম
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3678 3734 �মা: আ�রু রহমান
িপতা-�মা: আবু বকর িস�ক,�াম: গ�ড়া, ডাক: গাড়ুয়া--
�দৗলতপুর,
কু��য়া

3679 3735 �শখ �মাঃ ফয়সাল
িপতা-�শখ ফা�কুর রহমান,�ম ২০, আফসানা িভলা, একতা
হাউ�জং, সুইসেট�, �হমােয়তপুর--সাভার,
ঢাকা

3680 3736 এ এইচ এম নািফস আল
আজাদ

িপতা-আ�লু হক তালুকদার ,দা�সসালাম, বাসা ২/৪/২
ক��ানপুর--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3681 3737 কা�ন দাস
িপতা-িনবারন চ� দাস,১০/১, তালুকদার �াজা (৬� তলা),
শাি�বাগ--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3682 3738 আ�লু আিলম
িপতা-�মাঃ �সালায়মান আকন ,ম�জদবািড়য়া-িমজ�াগ�-
িমজ�াগ�,
পট�য়াখালী

3683 3739 আবু ইয়ািছন িপতা-মাহবুবুর রহমান,জামমুড়া-�প�ল (উ�র)-লালমাই,
কুিম�া

3684 3740 �মাঃ ফয়জ�ুাহ
িপতা-আ�লু ম�জদ,রাধাকানাই �দবরদ�া , িস��িকয়া এিতমখানা
--ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

3685 3741 �মাঃ নািফউর রহমান িপতা-�মাঃ আয়ুব আলী,৪৩ উ�র মুগদাপাড়া, ৫ম তলা,

3686 3742 সুরাইয়া িপতা-শাহজাহান ,পায়রাহাট, কািদরপাড়া--অভয়নগর,
যেশার

3687 3743 �মা: �মেহদী হাসান িপতা-�মাহা�দ হািনফ,৩৮০/১৮/২/১ কু�বন --রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3688 3744 �মা: আিরফুল ইসলাম �ধান
িপতা-মতৃ নু�ল ইসলাম �ধান,�াম: হিরনারায়নপুর, ডাক:
শ�ঠবাড়ী--িমঠাপুকুর,
রংপুর

3689 3745 �মাঃ আ�লু আউয়াল িপতা-�মাঃ আ�লু হক,ঢাকা ব�াংক িলঃ--চকিরয়া,
ক�বাজার

3690 3746 �মাঃ মাসুদ আলম
িপতা-�মাঃ আ�াছ উ��ন,রা�া ১১, বাসা ৩/৩, দি�ণ িবিশল,
িমরপুর ১--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3691 3747 �মা :�মাবারক �হােসন
িপতা-�মা: মুকবুল �হােসন,�াম: পরমতলা, ডাক: পরমতলা--
মুরাদনগর,
কুিম�া

3692 3748 এনামুল হাসান হাওলাদার
িপতা-পানাউ�াহ হাওলাদার,�দওেভাগ, বুিড়র হাট-শিরয়তপুর
�পৗরসভা-শিরয়তপুর সদর,
শরীয়তপুর

3693 3749 িবলাস বরন দাস
িপতা-প�জ কাি� দাস,চরিকং দাসপাড়া , ডা দােসর হাট --
হািতয়া,
�নায়াখালী
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3694 3750 িমজানুল কিবর
িপতা-রিকফ আহেমদ,ইউসুফ আলী মু��র বাড়ী, মনিকচর--
বাশঁখালী,
চ��াম

3695 3751 িবপুল হাসান িপতা-রব আলী,১৮২ গিণ িভলা, রসুলবাগ, আ�জমপুর--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3696 3752 আিতকুর রহমান
িপতা-িসরাজলু হক,�াম: ফুলবাগ সড়ক, ডাক: ক�বাজার-
ক�বাজার �পৗরসভা-ক�বাজার সদর,
ক�বাজার

3697 3753 �মা : ওয়ািলউর রহমান
িপতা-�মা: সামছ� ল আলম,�াম: �লমুয়া, ডাক: �লমুয়া বাজার--
�ফনী সদর,
�ফনী

3698 3754 �মাঃ এনামুল �হােসন িপতা-�মাঃ রিশদ িময়া,দীঘলীয়া -রায়পুর-মধুখালী,
ফিরদপুর

3699 3755 মিরয়ম আ�ার মুি� িপতা-মিনর �হােসন,১৬৪৩, দি�ন গাজীরচট, বাইপাইল--সাভার,
ঢাকা

3700 3756 সু�ত কুমার সরকার
িপতা-দুলাল চ� সরকার,বাসা-৩০৫, মধু মা�ঝরা দি�ণ পাড়া--
ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

3701 3757 ি�য়া�া �চৗধুরী িপতা-িনিখল র�ন �চৗধুরী ,৪৩৫০-ভূজপুর-ফ�টকছিড়,
চ��াম

3702 3758 না�জম উ�ীন �মা�া
িপতা-�মা : নূ� �মা�া,�াম: �টংড়ােখালা, ডাক: মুকসুদপুর-8140-
মুকসুদপুর �পৗরসভা-মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

3703 3759 �মাঃ ইনামুল হক িপতা-�মাঃ মকবুল �হােসন,কােদায়া-সাতবাড়ীয়া-সুজানগর,
পাবনা

3704 3760 িনর�ন রায় িপতা-কািলদাশ রায়,�াম: শালহা�ট, ডাক: শালহা�ট-5350--িডমলা,
নীলফামারী

3705 3761 ওয়ালীদ �মাহা�দ জবুােয়র িপতা-হা�ন অর রিশদ,চানমারী , বা�েরাড--বিরশাল সদর,
বিরশাল

3706 3762 সািদয়া নাজনীন িপতা-শিফউ�াহ,িবেনাদপুর-িবেনাদপুর-মহ�দপুর,
মা�রা

3707 3763 �মাঃ ফয়সাল মাসুদ িপতা-নু�ল আ�জম ,জালালাবাদ --,
চ��াম

3708 3764 �সৗেমন ম�ল
িপতা-পিরমল কাি� ম�ল,৭, �টপু সুলতান �রাড, ২য় তলা, উ�র
�মৗসু�ী--ওয়ারী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3709 3765 রেমন �চাধুরী
িপতা-অিখল কুমার �চাধুরী,�াম: জাফরাকা��, ডাক: জাহাপুর,
ওয়াড�-05--মধুখালী,
ফিরদপুর

3710 3766 কিল তালুকদার িপতা-কািরপদ তালুকদার,মা�ড়া, বাকাই--�গৗরনদী,
বিরশাল
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3711 3767 ইমিতয়াজ আহেমদ িপতা-�মা: জয়দার আলী,৩/২/১- িব িমরপুর ২--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3712 3768 �মা: আলমাছ
িপতা-�মা: ইউনুছ সরদার,�াম: �হাসনাবাদ, ডাক: গাছ� য়া-8250--
মুলাদী,
বিরশাল

3713 3769 �মাঃ মাইদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ নূরনবী িময়া ,কু�ট বামন, আ�ার হাট-নােগ�রী
�পৗরসভা-নােগ�রী,
কুিড়�াম

3714 3770 এম এ মুিহত
িপতা-�মাঃ মূখেলছ উ�ামান,১০৩৪/১/এ, ই� মিনপুর,
কা�জপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3715 3771 আতাউর রহমান
িপতা-�মা: রা�জ উ��ন,�াম: চ�নপুর, ডাক: চালাকচর--
মেনাহরদী,
নরিসংদী

3716 3772 �মা: �গালাম িফেরাজ িপতা-�মা: ইসহাক আলী,হািশমপুর, --যেশার সদর,
যেশার

3717 3773 মুি� তালুকদার
িপতা-আ�লু লিতফ ,আকুর টাকুর পাড়া-টা�াইল �পৗরসভা-
টা�াইল সদর,
টা�াইল

3718 3774 �মা: মিতনুল হাসান
িপতা-�মা: আবদুর রিহম,বাসা: আবদুর রিহম মা�ার বাড়ী, �াম:
ঈ�রগ�, ডাক: কাউয়ার �টক-8360--মনপুরা,
�ভালা

3719 3775 এস এম মাহমুদুর রহমান
িপতা-এস এম মিহবুর রহমান,৩৯/১, প��ম আগারগাও--
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3720 3776 �মাঃ কাম্রু�ামান িপতা-�মা বাবুল িময়া ,পাবই, হাপািনয়া-পূব �ধলা-পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

3721 3778 তাহিমনা আ�ার িপতা-�মা: হাসমত উ��াহ,বাসা: 09, কা�াই �েজ�--কা�াই,
রা�ামা�ট

3722 3779 �মাঃ আ�লু ওয়াহাব �শখ িপতা-�মাঃ ঝড়ু �শখ,�গায়ালপাড়া --�পুর,
মা�রা

3723 3780 কাজী এমদাদ �হােসন িপতা-কাজী আকরাম �হােসন ,-বটতলী-আেনায়ারা,
চ��াম

3724 3781 িশব শংকর দ�
িপতা-অ�জত দ�,��াট-11িস, �লাকমান টাওয়ার, পাথরঘাটা,
আশরাফ আলী �রাড--�কােতায়ালী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3725 3782 মীর মঈন উ�ীন হাসান
িপতা-মীর ��ল আিমন,তারা�িনয়া কাচারী পাড়া-�হাগলবাড়ীয়া-
�দৗলতপুর,
কু��য়া

3726 3783 �মাঃ আ�জজলু ইসলাম িপতা-�মাঃ ইছব আলী ,দ�ন বড় ভাগ-�সাহাগী-ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ
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3727 3784 �নব কুমার রায় ম�ল িপতা-নারায়ন চ� ম�ল,�খদাবাগ, বড়বাড়ী--লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

3728 3785 সুভাষ ম�ল িপতা-দুলাল ম�ল,২৭/১ ভজহির সাহা ি�ট,খানঁ ম��ল, ওয়াির--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3729 3786 �মাঃ আবুল কােশম িপতা-�মাঃ �মাসেলহ উ��ন,ধিন�র-গািলমপুর-ব�ড়া,
কুিম�া

3730 3787 খ�কার ফয়সাল আহমদ
িপতা-খ�কার �রজওয়ান �হােসন,�াম: নগরঘাটা, ডাক:
নগরঘাটা--তালা,
সাত�ীরা

3731 3788 মিনর �হাছাইন িপতা-নু�ল ইসলাম,পাংগািশয়া, গজািরয়া--লালেমাহন,
�ভালা

3732 3789 সাইফুল ইসলাম িপতা-িগয়াস উ��ন ,দি�ন জাহা�ীরপুর , সুরা�ট --না�াইল,
ময়মনিসংহ

3733 3790 নাজমুল হাসান িপতা-�মাঃ �দেলায়ার �হােসন,সারফাতলী-ঢালুয়া-না�লেকাট,
কুিম�া

3734 3791 �দীপ চ� রায়
িপতা-অিনল চ� রায়,�াম: িশবপুর ( উ�রপাড়া ) , ডাক:
নওপাড়া--বীরগ�,
িদনাজপুর

3735 3792 �মা�া ফা�নী িপতা-�মা�া �রা�ম আলী,কাজলী, কাজলী বাজার--�পুর,
মা�রা

3736 3793 মীর জাকাির �হাসাইন িপতা-�গালাম �মা�ফা,-পাহািড়য়া কা��-বা�ারামপুর,
�া�ণবািড়য়া

3737 3794 �মাঃ আিমর �হােসন
িপতা-�মাঃ আফজাল �হােসন,পারনা�য়ুালী ব�াপাড়ী পাড়া--
মা�রা সদর,
মা�রা

3738 3795 �সয়দ �মেহদী হাছান
িপতা-�সয়দ এরশাদ িময়া,বাসা: মীর বাড়ী, �াম: যাএাপুর মীর
বাড়ী, ডাক: যাএাপুর-3542--মুরাদনগর,
কুিম�া

3739 3796 �মাঃ শাহাদাৎ �হাসাইন
িপতা-�মাঃ জিহ�ল �হাসাইন,কােদরাবাদ হাউ�জং, �রাড-১,
হাউজ-১--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3740 3797 কাজী আ��ুাহ ইবেন
মানসুর

িপতা-কাজী মানসুর রহমান,বিরশাট ১৭--�পুর,
মা�রা

3741 3798 �মা: আবু ইউছ� ফ িপতা-�মা: ওয়ািলউর রহমান,�াম+�পা: বনমালীপুর--�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

3742 3799 নু�ল আহাদ িপতা-�মাঃ ��ল আিমন ,িফেরাজ শাহ ্, আকবরশাহ --,
চ��াম

3743 3800 মাহমুদুল হাসান শািমম িপতা-মতৃ শামসুল আলম,কলাবাগান আ/এ, নয়াপাড়া--,
জামালপুর

3744 3801 �মা: আকরাম �হােসন
িপতা-�মা : মিনর �হােসন ,�াম: বাটারাকা��, ডাক: ইটাভাড়া--
�করাণীগ�,
ঢাকা
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3745 3802 �মাঃ �মরাত� ল ইসলাম
িপতা-মতৃ �মাঃ সুলতানুর রহমান,পাব �তীপুর, রহমতপুর--গাইবা�া
সদর,
গাইবা�া

3746 3803 রানা �দ
িপতা-চ�ন কাি� �দ ,দি�ন কািল��পুর , বাসা - ৩৫২-রা�ামা�ট
�পৗরসভা-রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

3747 3804 �মা: নাজমুল হায়দার
িপতা-�মা: রা�াকুল হায়দার,বাসা: ই/িকউ/8, পূব � িফেরাজ শাহ
কেলানী--আকবর শাহ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3748 3805 ফখ�ল ইসলাম িপতা-বাহার উ��ন,আেয়শা িভলা, ২২/আই/৮ বড়বাগ--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3749 3806 তিরকুল ইসলাম �সৗরভ িপতা-�মাঃ আ�লু ম�ান ,রমজান আলী হাট-রাউজান-রাউজান,
চ��াম

3750 3807 �মাঃ �জাবােয়দুল আিমন
িপতা-�মাঃ জয়নাল আেবদীন,৫৩ ময়নাবাগ , উ�র বা�া --
বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3751 3808 শরীফ �মা: আিম�ল আলম

িপতা-�মা :আ�সু সালাম,বাসা: ডা: আ�সু সালাম এর বাড়ী, �াম:
দ: �মািলয়ার ছড়া, ডাক: ক�বাজার সদর-4700-ক�বাজার
�পৗরসভা-ক�বাজার সদর,
ক�বাজার

3752 3809 �মাঃ �রাকনু�ামান িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক,ছািতয়ান-মটমুড়া-গাংনী,
�মেহরপুর

3753 3810 বাধন ম�ল িপতা-�গািব� ম�ল,�হা��ং-22/1 নাির�া �লন--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3754 3811 �মাঃ ফয়জলু হক িপতা-�মাঃ িছপত উ�াহ,খাগমুড়া, পীরপুর বাজার--ছাতক,
সুনামগ�

3755 3812 সুবীর রায় িপতা-সুিনল রায়,�াম: পাট� িরয়া, ডাক: আড়কা�ী--বািলয়াকা��,
রাজবাড়ী

3756 3813 �কাশ বড়ুয়া
িপতা-অসংখ� কুমার বড়ুয়া,৬এফ, �ডােয়ল তােলব এপাট্�েম�,
১৭ বাে�ল �রাড, পাথরঘাটা--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3757 3814 �মা: িশফােয়ত �হােসন
িশিশর

িপতা-�মা: ফা�ক �হােসন,িড-77/3, তালবাগ--সাভার,
ঢাকা

3758 3816 �মাঃ জিসম উ�ীন
িপতা-�মাঃ আঃ মা�ান িব�াস,১৩৩/১, ৬/এ দি�ণ কমলাপুর,
সদর কেলানী--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3759 3817 অিভিম� দাশ িপতা-কমল কৃ� দাস,ঝাউতলা--খুলশী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3760 3818 �মাঃ মাহমুদুল হাসান
িপতা-�মাঃ িমজানুর রহমান,দি�ণ চরেনায়াবাদ-�ভালা �পৗরসভা-
�ভালা সদর,
�ভালা
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3761 3819 �মা: �বলাল �হােসন �জিমন
িপতা-শাহ জালাল,বাসা: িভ, এ-5, 768/0, �াম: উপশহর-5, ডাক:
িদনাজপুর-5200--িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

3762 3820 আবুল হাসনাত িপতা-�মাঃ �সালায়মান,দি�ণ চরেনায়াবাদ-বা�া-�ভালা সদর,
�ভালা

3763 3821 �মা: জােবদুর রহমান
িপতা-�মা: হযরত আলী,�াম: �ডামনপুকুর নত� নপাড়া, ডাক:
মা�ঝড়া--শাজাহানপুর,
ব�ড়া

3764 3822 �মাঃ িরদওয়ান উল রা�� িপতা-�মাঃ �সালায়মান ,বসু�রা, �ক-ই, �ট-৩৮/৪০--ভাটরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3765 3823 ধনজয় কুমার মাহােতা িপতা-�েজ� নাথ মাহােতা,�রাহালী , শিরফাবাদ--তাড়াশ,
িসরাজগ�

3766 3824 সু�ত কুমার ম�ল িপতা-সুিশল চ� ম�ল,আড়ুয়াপাড়া-ধলহরাচ�-�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

3767 3825 �মাঃ শিহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ বাচ্চ�  িময়া,�হলালনগর-কািশনগর-�চৗ��াম,
কুিম�া

3768 3826 �মাঃ সুমন উ��ন িপতা-�মাঃ আলমগীর �হােসন,বাথানগািছ--মেহশপুর,
�ঝনাইদহ

3769 3827 �মাঃ ইরফানুল হক িপতা-�মাঃ আবু তােহর ,খুলশী, --,
চ��াম

3770 3828 ইমরান খান িপতা-আ�সু সালাম ,�মৗলভী পাড়া--,

3771 3829 মট�ন চ� সরকার িপতা-ই��জত সরকার,,মুথুিরয়া , --�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

3772 3830 �মাঃ রািকব
িপতা-মতৃ ফা�ক,বাসা-৩৪, রা�া-৩, �ক-িড, �সকশন ১১--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3773 3831 সুজন রায় িপতা-মািনক চ� রায়,ফিরদগ�--ফিরদগ�,
চাদঁপুর

3774 3832 রিফকুল ইসলাম
িপতা-খায়�ল ইসলাম,এইচ-৫/২২, িসএএিব �াফ �কায়াট�ার,
কাওলার--,
ঢাকা

3775 3833 আেলাক িব�াস িপতা-�েসন�জৎ িব�াস,আ�া-নওয়াপাড়া �পৗরসভা-অভয়নগর,
যেশার

3776 3834 �মাঃ তােরক মাবুদ িপতা-�মাঃ �সিলম,ধেরর �টক-বােগায়ান-রাউজান,
চ��াম

3777 3835 জা�াত� ল �ফরেদৗস িপতা-�মাঃ �গালাম রসুল,ট� িপপাড়া-�েকাল-�পুর,
মা�রা

3778 3836 শারাফাত ইসলাম িপতা-�মাঃ �ফরদাউস,অলংকরণ �রাড --সদরঘাট,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন
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3779 3837 অংক��া টিন
িপতা-ক�েসিছং,�ণমিণ মহাজন পাড়া, ৩৩৭ নং বালাঘাটা �মৗজা,
বা�রবন সদর--,
বা�রবান

3780 3838 আগম � আচায ��

িপতা-� িবভ� িত শম �া,�ক� পিরচালেকর কায �ালয়, িবিপএ�টিসর
�িশ�ণ স�মতা ব�ৃ�করন �ক�, �লাক �শাসন �িশ�ণ--
সাভার,
ঢাকা

3781 3839 �মাঃ �গালাম �মারেশদ িপতা-�মাঃ আবুল খােয়র,িফেরাজশাহ --আকবর শাহ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3782 3840 নুসরাত জাহান িপংিক িপতা-রিমজ উ��ন,এরশাদ নগর, বাসা ২৯৪, �ক ০২--ট�ী,
গাজীপুর

3783 3841 সুলতানা রা�জয়া
িপতা-�মাঃ আ�লু আ�জজ ,�াম িনমকািল ম��র �রাড--
িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

3784 3842 িমলটন কুমার সাহা
িপতা-রেমশ কুমার সাহা,কচ�য়া, চরকাঠ�, বাসা-১৫২/০৩--
বােগরহাট সদর,
বােগরহাট

3785 3843 মাসুদ রানা
িপতা-�মাঃ ফা�ক �হােসন,মা�রা প�ী িবদু�ৎ সিমিত,
পারনা�য়ুালী--,
মা�রা

3786 3844 তাওিসফ আহেমদ খান িপতা-এ �ক এম এরফান খান ,৩৬/৩ দি�ণ বন� --িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3787 3845 শািমমা আ�ার িপতা-মতৃ আ�লু আউয়াল মাত� �র,�াম সালথা--ফিরদপুর সদর,
ফিরদপুর

3788 3846 কািনজ ফােতমা িলমা
িপতা-�মাঃ আ�লু লিতফ,৩৯/২/এ, ৩য় তলা প��ম পােশ--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3789 3847 �মাঃ হািববুর রহমান
িপতা-�মাঃ আ�লু হািকম �দওয়ান,�নায়ালী, পারখাজরুা-
মিনরামপুর-মিণরামপুর,
যেশার

3790 3848 �মাঃ �মেহদী হাসান �সারব িপতা-�মাঃ হািফজরু রহমান,ট� �টপাড়া , খামারপাড়া--�পুর,
মা�রা

3791 3849 �মাঃ আিতকুর রহমান
িপতা-এ িব এম হা�ন অর রিশদ ,পাহাড়তলী, বাসা-ই এল ৫৫১এ-
-,
চ��াম

3792 3850 সুলতানা ি�য়াম িপতা-�মাঃ উ�াহ ,--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3793 3851 আিরবা আ�ার নাজু
িপতা-�মাঃ আতাহার িসকদার,১৩৩/১, ৬/এ দি�ণ কমলাপুর,
সরদার কেলানী--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3794 3852 �মাঃ স�জব
িপতা-�মাঃ আলমগীর,মা�ারপাড়া ৭ নং ওয়াড�-�দৗলতখান
�পৗরসভা-�দৗলতখান,
�ভালা



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

3795 3853 ফারজানা ইয়াসিমন িলমা
িপতা-আঃ লিতফ হাওলাদার,১৭৩ পুরান বাজার, ৮৪২০-নলিছ�ট
�পৗরসভা-নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

3796 3854 মাহমুদ আহেমদ অিম
িপতা-�মাঃ সাখাওয়াত �হােসন ,সদর �রাড উিকল পাড়া , চর
জংলা -�ভালা �পৗরসভা-�ভালা সদর,
�ভালা

3797 3855 �মাঃ নািসমু�ামান িপতা-��ল ইসলাম ,�গালাপবাগ থানা --,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3798 3856 �মাঃ মাহমুদ উল ইসলাম
িপতা-�মাঃ সিফকুল ইসলাম,ঐক� নীড়/২৯৫, এ �ক ফজলুল হক
�রাড, মেনাহরপুর, আদশ � সদর--,
কুিম�া

3799 3857 �মাঃ �দেলায়ার �হােসন
িপতা-�মাঃ ইশারত �শখ,কা�নগর-�ঝনাইদহ �পৗরসভা-�ঝনাইদহ
সদর,
�ঝনাইদহ

3800 3858 �মাঃ �মাফা�ল �হােসন
িপতা-�মাঃ সিফউ�া,১২১ িনউ প�ন কাইন, আ�জমপুর--িনউ
মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3801 3859 আ�লু মা�ান িপতা-মকবুল �হাসাইন,লােলাইচ, হাটরা--�মাহনপুর,
রাজশাহী

3802 3860 মইনুল খান িপতা-�মাঃ আনাছ খান ,�াম রা�ািদয়া -আেনায়ারা-আেনায়ারা,
চ��াম

3803 3861 পূজা দ� চাদঁনী িপতা-তপন কুমার দ�,মেনাহরপুর দ� ভবন--কুিম�া সদর,
কুিম�া

3804 3862 উ�ল বিণক
িপতা-কৃ� বিণক,বাসা ৪৯, �রাড ০১, ��পাড়া, ওয়াড� ২৪--রংপুর
সদর,
রংপুর

3805 3863 নওশীন নাওয়াল মধৃা িপতা-জািকর �হােসন মধৃা ,১৬/৪ �স�র ৪--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3806 3864 �মাঃ ইশিতয়াক শাহিরয়ার িপতা-�মাঃ আিমনুল ইসলাম,কমলাপুর--কুিম�া সদর,
কুিম�া

3807 3865 তাসিনম আহেমদ
িপতা-মিফজ উ��ন আহেমদ,বািড় ৭১২/৯, �রাড ১০, বায়ত� ল
আমান হাউ�জং �সাসাই�ট--আদাবর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3808 3866 �মাঃ খাই��ামান রাজু িপতা-�মাঃ ��ল আিমন ,পাচলাইস --,
চ��াম

3809 3867 লায়লা আ�ার িপতা-�মাঃ সােদক আলী,�ডামনপুকুর--শাজাহানপুর,
ব�ড়া

3810 3868 না�জমুল ইসলাম �চাধুরী
িপতা-নজ�ল ইসলাম �চাধুরী ,১০/এ এসকন মিতউর মেন�র
�রাড--হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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3811 3869 শািহনুর রহমান
িপতা-আতাউর রহমান ,িবয়াম ফাউে�শন,৬৩ িনউ ই�াটন --
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3812 3870 ফারহানা িপতা-�মাঃ সানাউ�াহ ,থানা পাচ লাইস , --চ�নাইশ,
চ��াম

3813 3871 �মাঃ �গালাম �মা�ািদর
সরকার

িপতা-�মাঃ জামাল উ��ন সরকার ,বাসুপাড়া--পাব �তীপুর,
িদনাজপুর

3814 3872 সািমমা মাহফুজ িপতা-�মাঃ মাহফুজার রহমান ,রাধাব�াভপুর--িমঠাপুকুর,
রংপুর

3815 3873 সুমনা মাহফুজ িপতা-�মাঃ মাহফুজার রহমান ,রাধাব�ভ-বালারহাট-িমঠাপুকুর,
রংপুর

3816 3874 �মাঃ �মাতাহা�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ �মাে�ছার রহমান ,--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3817 3875 �মাঃ জািমল ম�ল িপতা-�মাঃ শাহজাহান ম�ল ,দাউদপুর-বালারহাট-িমঠাপুকুর,
রংপুর

3818 3876 �মাঃ আ�লু হা�ান িপতা-�মাঃ �রজাউল কিরম ,--,
চ��াম

3819 3877 �মাঃ কাওসার �হােসন খান িপতা-�মাঃ �তাজা�র আলী খান ,হাসপাতাল �রাড--বিরশাল সদর,
বিরশাল

3820 3878 লািময়া আফিরন
িপতা-আফসার �হােসন,বাসা: 257, �াম: �ঠকাদারপাড়া-03,
আলমনগর, ডাক: আলমনগর-5402--,
রংপুর িস�ট কেপ �ােরশন

3821 3879 �মা : কামাল �হােসন
িপতা-�মা: আবুল কােশম,বাসা: 10, �রাড-02, �করানী পাড়া,
িডিসর �মাড় ( ডা: �মাজাে�ল হক �রাড)--রংপুর সদর,
রংপুর

3822 3880 ইসরাত আরা িদনা িপতা-�মা: �ফারকান শরীফ,�াম: �হাগলা, ডাক: কলতা--বাউফল,
পট�য়াখালী

3823 3881 �মা: নািসর িময়া
িপতা-�মা: �হােসন িময়া,বাসা: 324, �াম: ফেতপুর, ডাক:
পওন-3404--িবজয়নগর,
�া�ণবািড়য়া

3824 3882 �মা: সরওয়ার উ�ীন

িপতা-�মা: িস�াজলু হক,বাসা: নুর আহে�দ মু�ীর বাড়ী, �াম:
শীতলপুর �চাধুরী ঘাটা, ডাক: শীতলপুর-4314-�সানাইছিড়-
সীতাকু�,
চ��াম

3825 3883 ইকরামুল ইসলাম
িপতা-আছাদু�ামান,�াম: �গাপীনাথপুর, ডাক: কাওড়া-7630-
বািলিদয়া-মহ�দপুর,
মা�রা

3826 3884 �মা: আ�রু রা�াক
িপতা-�মা: শাহজাহান আলী,�াম: চািলতাডা�া, ডাক:
চািলতাডা�া--কাজীপুর,
িসরাজগ�
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3827 3885 �মাঃ জসীম উ�ীন
িপতা-ন�জর আহেমদ,অিক�ড গােড�ন, বাসা-৯, �রাড-১, �ক-ই,
শাহজালাল উপশহর--,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

3828 3886 তাবভীর ইবেন সাকীদ
িপতা-�মাঃ সািকদুর রহমান,১৫৮/চ বাংলােদশ িবমান বািহনী --
ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3829 3887 �মাঃ ফজলুল আ�জম িপতা-�মাঃ আকরাম �হােসন ,চর �কলাশ --হািতয়া,
�নায়াখালী

3830 3888 রিবউল ইসলাম
িপতা-আ�জজার রহমান,�াম: শাহপাড়া, দ: খেলয়া, ডাক:
খেলয়া-5400--রংপুর সদর,
রংপুর

3831 3889 ত� লশী নাথ রায়
িপতা-বীের� নাথ রায়,�াম: িমজ�াপুর, ডাক: িমঠাপুকুর--
িমঠাপুকুর,
রংপুর

3832 3890 �মাঃ নূর আলম ভঁূইয়া
িপতা-�মাঃ আবুল খােয়র ভূইয়া,িবম টাওয়ার, ��াট-এ-৩, �রাড-৬,
�স�র-১, ত� ষারধারা, আ/এ, কদমতলী--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3833 3891 �মাঃ মিমনুল ইসলাম িপতা-�মাহা�দ আলী,নরিসংদী সরকারী কেলজ --নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

3834 3892 �মা: ই�ািহম খিলল
িপতা-আ�লু কু�ুছ,বাসা: এফ/ই 10, �াম: �শর শাহ কেলানী,
জালালাবাদ, ডাক: বােয়�জদ �বা�ামী-4210--বােয়�জদ �বা�ামী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3835 3893 �মা: নু��ামান
িপতা-�মা :ম�জবুর রহমান ফিকর,�াম: �প�া, ডাক:
গাছ� য়া-8250--মুলাদী,
বিরশাল

3836 3894 খািদজা �হােসন লতা
িপতা-�মাঃ �হােসন আলী,বাসা-৩৪৫, সূয � মহল, শাহ কিবর
মাজার �রাড, আজমপুর--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3837 3895 �মাঃ �রামান হাসান িপতা-�মাঃ আ�রু রিশদ,৫০১, ব�ব� ুহল , ঢািব --লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3838 3896 কাজী �জ�ুর রহমান
িপতা-মতৃ কাজী মাঈনুল হক,বাসা: �ভৗামক কাজীর বাড়ী, �াম:
নািদমপুর, ডাক: নিদমপুর-4343--রাউজান,
চ��াম

3839 3897 িমরাজলু ইসলাম িপতা-�মাঃ িসরাজলু ইসলাম,আ�টপাড়া --উ�জরপুর,
বিরশাল

3840 3898 আশরাফুল কিবর িপতা-আ�লু �মািমন,�ম-৬৩১, নগরভবন, (৬� তলা),--বংশাল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3841 3899 �মা আ�ার
িপতা-�মা: সুলতান িসকদার,�াম: চারাবুিনয়া, ডাক: বসাক বাজার-
-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী
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3842 3900 িরফাত জাহান অনা
িপতা-�মা: আবদুস সবুর,31/20/3, �শট�ার �মা�া িভলা, 7ম তলা,
মধ� পাইকপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3843 3901 �মাঃ রাজীব িময়া িপতা-�মাঃ রমজান আলম,১৮৬/৯ �তজকুিনপাড়া --�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3844 3902 আশীষ রায় িপতা-দশরথ রায়,৬৯ িমি� ম��ল, থানা �রাড--�করাণীগ�,
ঢাকা

3845 3903 সািদক �মাহা�দ �মােশ �দ
িপতা-আবুল বাশার,�যে�: মািনক মা�ার, �হা��ং-761, �াম:
অজু�নতলা,ওয়াড�-03, গডাক: �সন বাগ--�সনবাগ,
�নায়াখালী

3846 3904 মুসিফকুর রহমান িপতা-আ�রু রিহম,রাধাপুর -বা�াখা-ঁল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

3847 3905 ই.ব.ন তানভীর আহেমদ তনু
িপতা-�মা: আ: কু�ুস িময়া,�াম: গা�হা�ট, ডাক: �শালাবািড়য়া--
সািঁথয়া,
পাবনা

3848 3907 মাইনুল �হাসাইন সাগর
িপতা-�লাকমান পােটায়ারী,�াম: ন�নপুর, ডাক: দালাল বাজার-
হামছাদী (দি�ন)-ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

3849 3908 �মাঃ আল �হলাল িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন,১৬৭, িডি�লারী �রাড--�গ�ািরয়া,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3850 3909 �মাঃ তসিনম জামান িপতা-�মাঃ রিবউল হক,ব�র িভটা , আসমানখালী --আলমডা�া,
চ�য়াডা�া

3851 3910 �মা: �মা�ািফজরু রহমান
িপতা-অিল আহেমদ,�মৗলভী মফজেলর রহমােনর বাড়ী, �াম:
লিতফপুর, ডাক: রাজাপুর--দাগনভূঞা,
�ফনী

3852 3911 শিরফুল ইসলাম
িপতা-নুর ইসলাম ,�াম: বারঘিরয়া, ডাক: রামপুর বাজার, --
�শরপুর সদর,
�শরপুর

3853 3912 িব��জত �চাধুরী
িপতা-সু�ত �চাধুরী,�ম-809, বীর মু��েযা�া এম এ হা�ান হল,
িসভাসু--খুলশী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3854 3913 শািহন আলম িপতা-শাহজাহান আলী ,ধান�েখালা --শাশ �া,
যেশার

3855 3914 �মাঃ মাসুম �হােসন
িপতা-�মাঃ শাহ আলম,৭৯/৩, এ �ক �ুল �রাড, পুরাত� ন দিনয়া,
কদমতলী--শ�ামপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3856 3915 �মা: আসাদু�ামান
িপতা-�মা: আ�জজার রহমান,�াম: কু�জপুকুর, ডাক:
কামারপুকুর-5310--�সয়দপুর,
নীলফামারী

3857 3916 �মাঃ �মেহদী হাছান সা�াম িপতা-�মাঃ আ�লু আ�জজ ,৬২২ বড় মগবাজার --রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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3858 3917 �মা: মাইদুল ইসলাম
িপতা-�মা: আবু ব�র িছ��ক,কেলজপাড়া, �রৗমারী--কুিড়�াম
সদর,
কুিড়�াম

3859 3918 �মাঃ মিন��ামান িপতা-�মাঃ জালাল উ��ন,রহমতপুর , ভািলয়াচ�� --�বরদী,
�শরপুর

3860 3919 �মা: নািহদ হাসান
িপতা-�মা: শিহদু�াহ ,�শখ মু�জব হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, �পা�:
1000 রমনা, ঢাকা--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3861 3920 আহসান হাবীব
িপতা-মতৃ আ: লিতফ,�াম: কািকনা ( মস�জদ পাড়া), -কািকনা-
কালীগ�,
লালমিনরহাট

3862 3921 হাসান �মাঃ নাভীদ আনজমু
িপতা-মতৃ আ�রু রা�াক,�ম-৪০১, জিুপটার, র �াক িসরািমক--
�পুর,
গাজীপুর

3863 3922 �মাঃ শািকল আল মানসুর
িপতা-�মাঃ �সালায়মান ,আফতাবনগর , বা�া, বাসা-৩৪--
রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3864 3923 সােহব জাদা ইয়াকুব খান িপতা-আ�লু হািফজ খান ,-চ�গ�-ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

3865 3924 �রাকনু�ামান িপতা-সুলতান আলী‘,সরল খা,ঁ সারপুকুর--আিদতমারী,
লালমিনরহাট

3866 3925 আশরাফুল আলম িপতা-হােতম হাওলাদার,৩১৫, ব�ব�ু হল , ঢািব --শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3867 3926 �মা: জািহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: মিহউ��ন,�াম: �সানাইমুই ডাক: �সানাইমুই বাজার-
-2054--�গাপালপুর,
টা�াইল

3868 3927 �মা: জাকািরয়া িপতা-�মা: আ�সু সালাম,�াম: ছাতনাই, ডাক: ছাতনাই--িডমলা,
নীলফামারী

3869 3928 �মাঃ মিন�ল ইসলাম িপতা-�লাপেত আলী খান ,শাহেনওয়াজ ছা�াবাস--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3870 3929 ফারহানা ইয়াসিমন
িপতা-নু�ল আলম,মেনায়ারা িভলা, ৭ নং �রাড, বসু�রা,
হািলশহর, আ�াবাদ--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3871 3930 �মাঃ শিফকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ এ�ান খান ,�াম চর �মাষ , সামদাস পুর --�ভালা সদর,
�ভালা

3872 3931 �মা: আ�লু কােশম িপতা-�মা: হাছান আলী,�াম+ডাক: দ: উদমারা--রায়পুর,
ল�ীপুর

3873 3932 �মাঃ খিললুর রহমান
িপতা-আ�লু মানান হাওলাদার,১০ , আমজাদ িভলা , নুরজাহান
�রাড --�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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3874 3933 পিব� চ� দাস
িপতা-মুরারী চ� দাস ,�াম: �নাথ চ�াটাজ� �লন ডাক: বিরশাল
সদর-- 8200--বিরশাল সদর,
বিরশাল

3875 3934 �শখ �রেজায়ান পারেভজ িপতা-�শখ খায়��ামান,১৭১ দি�ণ কমলাপুর--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3876 3935 এস এম জািহদ
িপতা-�মা: আেনায়া�ল ইসলাম,বাসা: 10, �রাড-1/8, �াম: উি�ল
পুর, ওয়াড�-01-লালমিনরহাট �পৗরসভা-লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

3877 3936 অ�ন চ�বত� িপতা-িবজয় ভূষন চ�বত� ,বাসা-২৬৭-�মাহা�দপুর-�সনবাগ,
�নায়াখালী

3878 3937 সুকা� হাওলাদার িপতা-মতৃ সুখর�ন হাওলাদার ,থানা ব�র , --,
বিরশাল

3879 3938 �মাঃ বইন জািরজ িপতা-�মাঃ আ�লু আ�জজ,--�ঝকরগাছা,
যেশার

3880 3939 �মাঃ এরশাদ �চৗধুরী
িপতা-�মাঃ িনজাম �চৗধুরী,িসইউএফএল হাউ�জং কেলানী, বাসা-ই
২/১৩--আেনায়ারা,
চ��াম

3881 3940 আবু �হাসাইন মুহা�দ
জািমল খান

িপতা-ফা�ক আহেমদ ,উ�র পদুয়া-পদুয়া-�লাহাগাড়া,
চ��াম

3882 3941 সরাবন ত�রা
িপতা-�মা: র�ল আিমন ,263/1/1 িসপাহী বাগ, �খাশবাগ �লন,
উ�র �গারান, ঢাকা---1219--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3883 3942 �মা: �সােহল রানা
িপতা-মতৃ আবু ব�র িছ��ক,�যে�: �সরাজলু মাওলা �চয়ারম�ান
এর বাড়ী, ওয়াড� -05, মগধরা--স�ীপ,
চ��াম

3884 3943 ফারহাদ তাজবীর িবথী
িপতা-�মাঃ রিফকুল ইসলাম ,১২৮ মিত�ঝল , মােলক �ম�ন --
মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3885 3944 আবদুস সামাদ
িপতা-আবুল কােশম,◌্বািড়-১, এিভিনউ-২, �ক-িড, �সকশন-১২--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3886 3945 ওসমান খান িপতা-এমরান খান,�নহাবা , �ডপু�ট বাড়ী --নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

3887 3946 আবুল বাশার
িপতা-আিমনুর রহমান,�যে�: আিমনুর রহমান, �াম:
ভগীরপাড়া, ডাক: লােটর হাট--বীরগ�,
িদনাজপুর

3888 3948 কাজল িময়া
িপতা-�মা: �মাসেলম উ��ন ,�াম : বওলা, �পা�: 2410 , ফুলপুর .
--,
ময়মনিসংহ িস�ট কেপ �ােরশন

3889 3949 সুদীব শম �া রানা
িপতা-চ�� চরন শম �া,৪১৮, বাহার ভবন, নূরপুর, দি�ন দিনয়া,
কদমতলী--শ�ামপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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3890 3950 এ �ক এম শাফােয়ত খান
িপতা-�মাঃ আ�রু রিশদ খান,৩০৬/িব, ��াট-�জ-১, পূব � �গাড়ান--
িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3891 3951 তৃ�া দাস
িপতা-নারায়ণ দাস ,�াম: পুব � গামছাখালী , 5নং ওয়াড�,. ডাক:
মিফ�জয়া --হািতয়া,
�নায়াখালী

3892 3952 আ�রু রা�াক
িপতা-�মাঃ আ�লু কােদর,৩০১, তালুকদার ম��ল , ইসলামনগর ,
গালামাির --,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

3893 3953 উ�ম �ভৗিমক
িপতা-�গািব� �ভৗিমক ,হািতরপুল, পুকুরপাড়, বাসা-৩৭৪/এ--িনউ
মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3894 3954 �মাঃ তানভীর �হােসন িরকু
িপতা-�মাঃ আেনায়ার �হােসন,৯৩, বাংলাদুয়ার �লন মস�জদ �মস,
৫ম তলা, না�জরা বাজার--বংশাল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3895 3955 �মাঃ আদনান আলী িপতা-�মাঃ আ�াফ আলী ,চকেবাচাই-গাবতিল-গাবতলী,
ব�ড়া

3896 3956 জা�াত আরা িবনেত িস��ক
িপতা-�মা; আবু ব�র িস��ক ,বাসা---13/এ, �াম: সােহব আলী
�রাড ডাক: ময়মনিসংহ--2200--,
ময়মনিসংহ িস�ট কেপ �ােরশন

3897 3957 �মা: রিফকুল ইসলাম
িপতা-�মা: মহসীন আলী,�াম: দ: বানুপাড়া �টপাটারী, ডাক:
হারাগাছা--কাউিনয়া,
রংপুর

3898 3958 সু��তা সূ�ধর িপতা-�গারা� সূ�ধর ,�ণ ��টলা , �কাতআলী --রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

3899 3959 আ��ুাহ আল মামুন
পাটওয়ারী

িপতা-�মাঃ আলী পাটওয়ারী,বাখরপুর-চা�া-চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

3900 3960 �মাঃ িমজানুর রহমান
িপতা-�মাঃ জামাল আহমদ,দঃ পেত�া, িবজয়নগর, �সাবহান
কেলানী--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3901 3961 �মাঃ সােদক বাচ্চ�
িপতা-�মাতােলব খান ,মুিলমা বাদ --�করাণীগ�,
ঢাকা

3902 3962 �মা: ছালামত আলী িপতা-�মা :কিছমু�ীন,�াম: বংশীপুর, ডাক: ঈ�রীপুর--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

3903 3963 মিন�ল ইসলাম িপতা-সামছ� ল হক,উ�র ছনুয়া-ছনুয়া-�ফনী সদর,
�ফনী

3904 3964 �মাঃ ওয়ািসম আলী িপতা-�মাঃ বােদশ আলী ,জালালাবাদ -িমরাট-রাণীনগর,
নওগা ঁ

3905 3967 �মাঃ আহসান হািবব �ভ িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান সরকার ,কাফ�ল --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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3906 3968 �মাহা�দ আবদুর রিহম

িপতা-�মাহা�দ ইসমাইল,�ম-812, বীর মু��েযা�া এম এ হল,
চ��াম �ডেটিরনাির এ� এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়--
খুলশী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3907 3969 না�জম উ��ন িপতা-মতৃ িছ��ক আহেমদ,দি�ণ ল�ীপুর-�মাটবী-�ফনী সদর,
�ফনী

3908 3970 রা�জব শাহা
িপতা-গেনশ শাহা ,তাড়াশী -�কাটালীপাড়া �পৗরসভা-
�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

3909 3971 �মা: মাহবুব আলম
িপতা-�মা: ইউনুছ,65/এ, িনমাইকাশারী, সানাড়পাড়া-1361--
নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

3910 3972 বাবু কুমার রায় িপতা-কমল কাি� রায় ,ভাটপাড়া -রাখালগািছ-বােগরহাট সদর,
বােগরহাট

3911 3973 �মাঃ ম�ুর এলাহী
িপতা-�মাঃ সফর আলী,�াম একডালা-িসরাজগ� �পৗরসভা-
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

3912 3974 �মা: আশরাফুল ইসলাম
িপতা-�মা: ইমালাক �মা�া ,�াম + ডাক: আন� নগর, থানা :
�পসা --�পসা,
খুলনা

3913 3975 �মা: ওজােয়র আহেমদ
িপতা-�মা :আ�লু ম�জদ,�াম: হািড়পাড়া, ডাক: �ভামরকা��--
চা��না,
কুিম�া

3914 3976 �মাঃ �মাকেছদুল বারী িপতা-�মাহা�দ আলী,বািলয়ািদঘী-বািলয়া িদঘী-গাবতলী,
ব�ড়া

3915 3977 �মা: জামাল আহেমদ িপতা-�মা: আ�লু হা�ান,176, মধ� পাইকপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3916 3978 আ ফ ম �ফারাত ইউ খান িপতা-আ ফ ম �ফারকান উ��ন খান ,বাসা-০৭, --হািলশহর,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3917 3979 িবজয় কুমার ম�ল িপতা-সুের� নাথ ম�ল,পারমধুখালী, আেলাক�ীপ --পাইকগাছা,
খুলনা

3918 3980 আবু সীেয়ম �মাঃ মীর
িপতা-�মাহা�দ আলী,চিরতাবাড়ী, কুমড়ীর হাট-কমলাবাড়ী-
আিদতমারী,
লালমিনরহাট

3919 3981 �মা: �মায়াে�ম �হােসন িপতা-মুসিলম িময়া,�াম: িচত�া, ডাক: ঝলম--ব�ড়া,
কুিম�া

3920 3982 �মাঃ রিবউল আলম িপতা-�মাঃ আ�রু রিশদ,�াম �ব�ন �জায়ারা --নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

3921 3983 �মাছা: �না লায়লা
িপতা-�মা: �রনু িময়া ,�াম: নারায়ণপুর, ডাক: সাধুহা�ট --7200,
-সাধুহাট�-�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ
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3922 3984 আিরফুর রহমান
িপতা-আ�জজরু রহমান ফরমান,�াম: অমরপুর, ডাক: সুিখয়া--
পাকু��য়া,
িকেশারগ�

3923 3985 �মাঃ আবু সাইদ িপতা-�মাঃ আবুল কালাম আজাদ,শহীদু�াহ হল , ঢািব --শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3924 3986 আ�রু রহমান িপতা-�মাঃ শামসুল হক ,আরা�াগ, �পনগর--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3925 3987 সা�াদুর রহমান সা�াদ িপতা-সামসু��ন আহে�দ,রায়পুর-ফা�জলপুর-িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

3926 3988 মিনর আহা�দ
িপতা-আবুল কােশম,�াম: উ�র �মাহা�দপুর, ডাক: ব�
মাহমুদ-3942--পর�রাম,
�ফনী

3927 3989 �মাঃ সা�াত �হােসন িপতা-�মাঃ �বলােয়ত �হােসন,িনকু�রা-�ঘাপাল-ছাগলনাইয়া,
�ফনী

3928 3990 �মাছা িবউ�ট আরা িপতা-�মাঃ বাবুল আলী,�াম রাজফুল বািড়--সাভার,
ঢাকা

3929 3991 তান�জন �ীিত
িপতাি-আ�লু কািদর �দওয়ান,বাসা: 108, �রাড-20/3, �ক: �ক, দ:
বন�--িবমানব�র,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3930 3992 �সকত �চৗধুরী িপতা-সমীর কাি� �চৗধুরী ,মািলয়াইশ ৪৩২০--মীরসরাই,
চ��াম

3931 3993 প�জ গাং�লী
িপতা-�দীপ গাং�লী ,��া: সাকুয়া ডাক: �ন�েকানা, --�ন�েকাণা
সদর,
�ন�েকাণা

3932 3994 মধৃুল কাি� দাস িপতা-উ�ম দাস,আটঘরা , কানাইিদয়া --তালা,
সাত�ীরা

3933 3995 িব�ব কুমার মজমুদার িপতা-িবকাস চ� মজমুদার ,�াম তাল্বুিনয়া --রামপাল,
বােগরহাট

3934 3996 তাওহীদুল ইসলাম িপতা-আবুল খােয়র,�দৗলতপুর-�ঘাপাল-ছাগলনাইয়া,
�ফনী

3935 3997 সায়হাম মুশিফক
িপতা-এম এ আইয়ুব,বাসা-24, �রাড-1 িব, �লন: 6/5, �সকশন-12,
প�বী--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3936 3998 এস এম জািহদুল আহসান
িপতা-�মাঃ আেনায়ার �হােসন িশকদার ,৩৪/৫২ রমনা ভবন --
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3937 3999 ইকবাল �হােসন
িপতা-�খারেশদ আলম ,�াম:+ ডাক: �গাপীনাথপুর, থানা: কসবা
-�গাপীনাথপুর-কসবা,
�া�ণবািড়য়া

3938 4000 �মা: ইবেন সােলহ ফরহাদ
িপতা-�ছয়দ আহেমদ,নাহার ম��ল বাগবাড়ী �মঘনা �রাড, ডাক:
ল�ীপুর-3700--ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর
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3939 4001 মাশহা�ল হক িপতা-�মাজাে�ল হক ,িনরালা আবািসক এলাকা --,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

3940 4002 নািফইয়া �মৗিরন
িপতা-�মাঃ আলী আকবর ভ� ইয়া,�াম �গাহাইল কা�� পূব �--
ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

3941 4003 ��ল আিমন
িপতা-মিনর উ��ন,�াম: িশেবর কু�ট, ডাক: কুলাঘাট--
লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

3942 4004 কাওসার আহেমদ
িপতা-�মা: মিফজ উ��ন ,�াম+ ডাক: সাহতা ---2400-সাহতা-
বারহা�া,
�ন�েকাণা

3943 4005 �মাঃ �মাফেল�র রহমান
িপতা-মতৃ �মাঃ �মা�ািফজরু রহমান ,�স�নবািগচা, হাইে�া
কাব �ন ইউিনট --রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3944 4006 �মাঃ নয়ন ইসলাম
িপতা-�মাঃ �বাগদাদ �হােসন,�ুল পাড়া-ঈ�রদী �পৗরসভা-
ঈ�রদী,
পাবনা

3945 4007 আল আিমন িপতা-ইমন আিল,কামার পাড়া , গাড়াকা --�ঝনাইগাতী,
�শরপুর

3946 4008 �মা: কাউছার আলম িপতা-�মা: আলী আকবর,�াম+ডাক: চািপতলা--মুরাদনগর,
কুিম�া

3947 4009 সিমত কুমার �ঘাষ িপতা-সম �রষ �ঘাষ,-কলােরায়া �পৗরসভা-কলােরায়া,
সাত�ীরা

3948 4010 �মানা আহেমদ
িপতা-�রাকন উ�ীন আহেমদ,৮০/১, ��াবাদ--�শেরবাংলা
নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3949 4011 �মাঃ িমলন �হােসন িপতা-�মাঃ আবুল কালাম আজাদ ,�জাতগাজী-দা�িরয়া-ঈ�রদী,
পাবনা

3950 4012 �মাঃ জােহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ িসরাজলু ইসলাম,িশলাইগড়া , �ঝওরী --আেনায়ারা,
চ��াম

3951 4013 �মা: �মা�ার �হােসন
িপতা-�মা: নািছর উ��ন �মাড়ল,এম আর আর ��াগাম, �মােটল
�রাড, �রড ��েস� ইউিনট অিফস--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

3952 4014 �েবল সরকার িপতা-কািলকুমার সরকার,তািতয়া-নগর-খািলয়াজরুী,
�ন�েকাণা

3953 4015 �রশমা আ�ার িপতা-�মাঃ িরয়াজ উ��ন ,�াম ঈ�র --মু�াগাছা,
ময়মনিসংহ

3954 4016 শারিমন আহমদ িপতা-মাসুদ আহমদ,রাজারহাট --িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

3955 4017 �মাঃ তািরকুল ইসলাম
িপতা-আঃ বােরক �শখ ,�াি�ক হাউস , ১২/৬/১ ১২০৭--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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3956 4018 �মা :মাহাবুব আলম

িপতা-�মা: শাহজাহান ডাকুয়া,�মা: মাহাবুব আলম, �যে�: মিনরা
সুলতানা, সহকারী অধ�াপক বাংলা িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয়--
সাভার,
ঢাকা

3957 4019 ইসরাত জাহান বন �া িপতা-�মাঃ সা�জদ �হােসন সরকার,হির�র-বালাপাড়া-কাউিনয়া,
রংপুর

3958 4020 নািবলা সুলতানা িপতা-�মাঃ বকুল িময়া,�াম বাগােপাতা-�সাহাগী-ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ

3959 4021 �মাঃ বিশর উ��ন িপতা-�মাঃ হায়দার আলী ,--�শরপুর সদর,
�শরপুর

3960 4022 �মাছাঃ শা�ী আ�ার িপতা-�মাঃ নয়ন ইসলাম ,�ুল পাড়া -ঈ�রদী �পৗরসভা-ঈ�রদী,
পাবনা

3961 4023 আিসফ সরকার
িপতা-জািহদ সরকার,7 িড, কাশফা টাওয়ার, 212-�শর-ই-বাংলা
�রাড, মাসদাইর--নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

3962 4024 �মাঃ জেুয়ল
িপতা-�মাঃ বােয়�জদ �হােসন ,�াম রািনয়াদ , লাউফুল -মধুপুর
�পৗরসভা-মধুপুর,
টা�াইল

3963 4025 এস এম িতত� মীর রিবন িপতা-�মাঃ বজলুর রিশদ সরকার,শাপলািমল, ধ�ানঘড়া--,
গাইবা�া

3964 4026 �মা: আিসফ কিরম
িপতা-�মা :�সাহরাব �হােসন,13/2, ি� �ুল ি�ট , কাঠঁালবাগান--
�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3965 4027 �মাঃ স�াদ �হােসন িপতা-�মাঃ আফজালুর রহমান ,সালামপুর -লালপুর-লালপুর,
নােটার

3966 4028 �মাঃ �মায়ুন কিবর িপতা-�মাঃ �জলু িময়া ,�াম চা�াও , জাহা�ীর পুর --মদন,
�ন�েকাণা

3967 4029 িশউিল �বগম িপতা-�মাঃ মনছ� র আলী ,ত� লাতিল-�সানাগাজী-�সানাগাজী,
�ফনী

3968 4030 �মা :আবু আেশক ইবেন
হাসান

িপতা-�মা : সিফকুল ইসলাম,466, জীন �জেুরর গিল, মাদবর
বাজার, 57 নং ওয়াড�--কামরা�ীরচর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3969 4031 �মাঃ রােশদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�সু �সাবহান,একডালা-রতনকা��-িসরাজগ�
সদর,
িসরাজগ�

3970 4032 �মা: রমজান �হােসন
িপতা-�মা: র�ল আিমন ,�াম: দালালপুর , দালাল বািড়, ডাক:
মু��র হাট --8320 -�বারহান উ��ন �পৗরসভা-�বারহান উ��ন,
�ভালা

3971 4033 �দেলায়ার �হােসন িপতা-ইসলাম উ��ন ,থানা বারহা�া --,
�ন�েকাণা

3972 4034 �মাঃ নয়ন ইসলাম িপতা-হািনফ উ��ন ,২২২/৩ উ�র শ�ামলী , --�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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3973 4035 �মা: �মেহদী হাসান িপতা-�মা: �মাকেছদ আলম খান,19/1/এ, �গাপালবাগ--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3974 4036 �মাঃ �মা�ফা কামাল িপতা-�মাহা�দ আলী,বাচরা-�পারজনা-শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

3975 4037 ই��জত সরকার
িপতা-সুনীল চ� সরকার ,�াম: িবসকা, তারাকা�া -িব�া-
তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

3976 4038 �তৗিহদুল ইসলাম �চৗধুরী
িপতা-ফজলুল কােদর �চৗধুরী,ছােদক আলী িসকদার বাড়ী-সরল-
বাশঁখালী,
চ��াম

3977 4039 �মা: আিরফুর রহমান
িপতা-�মা: শিরফুল ইসলাম,উ�রা এপাট�েম� �ক� ( এে�ট),
এেন� িব��ং, রাজউক ভবন--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3978 4040 আিরফুল ইসলাম িপতা-মতৃ মাহমুদ আলী,মালী পাড়া-মাদলা-শাজাহানপুর,
ব�ড়া

3979 4041 �মাঃ আিরফু�ামসান িপতা-�মাঃ আ�লু কািদর ,�াম দশ দার --�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

3980 4042 মহিসন ইকবাল নািহদ িপতা-এম এন জামান ,দি�ন বােরােতাফা --�পুর,
গাজীপুর

3981 4043 ইকবাল �হােসন
িপতা-�মাহা�দ �হােসন,�াম: িবরলী, ডাক: িবরলী বাজার--�ফনী
সদর,
�ফনী

3982 4044 ছায়া রানী সরকার
িপতা-িবপুল কুমার সরকার ,ভাটারা বাজার, (কালী ম��েরর পােশ)
ভাটারা, নত� ন বাজার--�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3983 4045 হােজরা খাত� ন িপতা-মতৃ আবুল �হােসন ,�াম জয়দা --মু�াগাছা,
ময়মনিসংহ

3984 4046 হািদউল ইসলাম িপতা-�তৗিহদুল ইসলাম,�ব�ব কিবরাজপাড়া--উিলপুর,
কুিড়�াম

3985 4047 �মাহা�দ ফরহাদ �হােসন
িপতা-জিহর আহ�দ,বাসা: 205, �াম: হাজীপাড়া, ডাক: পূব �
�কাদালা-4360-�কাদালা-রা�ুিনয়া,
চ��াম

3986 4048 �মাঃ কাম�ল হাসান িপতা-আলম �মা�ফা,৭২/১৬ , �স�র ১১ --উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3987 4049 �মা: তাজউ��ন খান
িপতা-�মা: ইিলয়াস খান ,�াম: জদ�ন ডাক: ভ� কিশমইর --3230-
ভূকিশমইল-কুলাউড়া,
�মৗলভীবাজার

3988 4050 �মাঃ সােরায়ার �হাসাইন িপতা-�মাঃ িসরাজলু ইসলাম ,�াম দুলাল কা�� --�বলােবা,
নরিসংদী

3989 4051 �মাঃ আ�লু হািলম িপতা-�মাঃ বিদও�ামান,�ভলর পাড়া-�জাড়গাছা-�সানাতলা,
ব�ড়া



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

3990 4052 �মা: �হলাল আকন

িপতা-�মা: নু�ল ইসলাম আকন,�যে�: সুলতানা জািকয়া,
সহকারী পিরচালক ( পিরসংখ�ান ), জাতীয় স�য় অিধদ�র , এন
িস িস টাওয়ার ( 17 তলা)--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3991 4053 আফসানা আ�ার �পালী িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক,ধানীেখালা-ধানীেখালা-��শাল,
ময়মনিসংহ

3992 4054 ই��জত শীল িপতা-�েজশ চ� শীল ,-বা�বল সদর-বা�বল,
হিবগ�

3993 4055 �মা: তাজলু ইসলাম
িপতা-�মা: আফসার উ��ন ,আকুয়া প��ম পাড়া, ( �বাড� ঘর)
নািসমা নািস �ং �হােমর দি�ণ পাশ, --ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

3994 4056 শিহদুল ইসলাম িপতা-নুর কিরম,�াম: �লমুয়া, ডাক: �লমুয়া বাজার--�ফনী সদর,
�ফনী

3995 4057 খািলদ �হােসন িশমুল িপতা-�মাঃ িনজাম উ�ুন ,থানা দি�ন খান , ন�াপাড়া--,
ঢাকা

3996 4058 �মা: �সাহানুর রহমান
িপতা-�মা: খিললুর রহমান,�াম: মাজবাড়ী, ডাক: বাগবাড়ী-5800-
নিশপুর-গাবতলী,
ব�ড়া

3997 4059 �মাঃ আরাফাত �হােসন িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন ,�াম দি�ন রায়পুর --রায়পুর,
ল�ীপুর

3998 4060 �মাঃ �সালায়মান িপতা-আঃ কু�ুস ,১১৮/এ কলাবাগান --িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3999 4061 বায়ত� ল আহেমদ
িপতা-�মাঃ নূর ইসলাম,�জ-৬৪, গাল �স �ুল �রাড, ব�াংক কেলানী--
সাভার,
ঢাকা

4000 4062 �মাঃ আ�সু সালাম িপতা-�মাঃ আ�সু সা�ার,-তারালী-কািলগ�,
সাত�ীরা

4001 4063 �মা: িমনহাজ উ��ন
িপতা-�মা: �বলােয়ত �হােসন ,�াম: উ�র দািপিনয়া ডাক:
কা�াপাড়া, --ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

4002 4064 �সােহল রানা িপতা-মুকুল িময়া,ম�লি�-সুখারী-আটপাড়া,
�ন�েকাণা

4003 4065 �মা: কামাল �হােসন
িপতা-�মা: হািনফ িব�াস,�াম: প��ম িশমুিলয়া, ডাক:
কুমারেভাগ--�লৗহজং,
মু��গ�

4004 4066 �মাঃ িনলয় পারেভজ
িপতা-�মাঃ শিফউ��ন িব�াস,সাবালাট , তালখিড় -তালখিড়-
শািলখা,
মা�রা

4005 4067 মািনক িময়া িপতা-�মা: উসমান গিণ,-িসধলা-�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ
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4006 4068 িমিম
িপতা-তাজউ��ন �শখ ,িবমান পিরবহন, ও পয �টন ম�নালয় --
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4007 4069 �মাঃ আশফাকুর রহমান িপতা-�মাঃ আ�লু হািলম,১৩৯/১ পাঠানেটালা, ধামরাই--সাভার,
ঢাকা

4008 4070 �রজাউল কিবর
িপতা-দুলাল উ��ন ,শাহজাদপুর, �লশান -2, ঢাকা--1212--
�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4009 4071 �মাঃ ইবাদুল হক িপতা-দাউদুর রহমান ,-পাটগাতী-ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�

4010 4072 সাইম আহেমদ কাইফু
িপতা-রায়হান আহেমদ ,ঢাকা ক�া�নেম� , বাসা-৬৭২/১ এ--
কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4011 4073 কাজী জােব�ল ইসলাম
িপতা-কাজী নজ�ল ইসলাম,�রাড ১০, �স�র ১০, বাড়ী ৪০--
উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4012 4074 �জিরন খান িপতা-জািহদ �হােসন খান ,রাধানগর , যুগীপাড়া --পাবনা সদর,
পাবনা

4013 4075 �মাছা: মুসিলমা খাত� ন
িপতা-�মা: আইয়ুব আলী ,�াম: �হাগলা, ডাক: বািনয়াকা�� --
কুমারখালী,
কু��য়া

4014 4076 �মাঃ উ�ল িময়া
িপতা-আ�রু রহমান ,পাচানী �চেকরবারী-খাগকা�া-
আড়াইহাজার,
নারায়ণগ�

4015 4077 �মাঃ �তৗিহদুর রহমান
িপতা-�মাঃ �মাজাে�ল হক,৪ উ�র জয়নগর-দি�ন জয়নগর-
�দৗলতখান,
�ভালা

4016 4078 আেনাতার �হােসন িপতা-এবাদ উল�া,�াম ফরাজী বাজার --কিবরহাট,
�নায়াখালী

4017 4079 �মা: মিহউ��ন সরকার সাগর

িপতা-মাসুদ শাহেনওয়াজ সরকার,ফিকর সরকার রােসল, বাসা:
আিল ম�ানশন, ডা: খিলল আহেমদ সড়ক �চাধুরী পাড়া, িব�জিব
ক�া�--ক�বাজার সদর,
ক�বাজার

4018 4080 িশমুল হালদার িপতা-সে�াষ হালদার,�কাড়া --�দবহাটা,
সাত�ীরা

4019 4081 �মাঃ বাচ্চ�  িময়া িপতা-আহমদ �হাছাইন ,উলুিরয়া পাড়া-রাজাখালী-�পকুয়া,
ক�বাজার

4020 4082 আিবর হাসান
িপতা-শিহদুল ইসলাম ,�াম: �ধান পাড়া, ডাক: ঘাগডা ল�র ---
2100--�ঝনাইগাতী,
�শরপুর

4021 4083 কাম�ল �হােসন িপতা-নু�ল আেবিদন ,�াম ফিকেরর বাজার --বারহা�া,
�ন�েকাণা
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4022 4084 মিনরা পারভীন
িপতা-�মা: আজম খান,�জ িস �রাড, -িসরাজগ� �পৗরসভা-
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

4023 4085 �গািব� চ� �দব িপতা-�গৗতম চ� �দব,�জা�ারপাড়া-উিলপুর �পৗরসভা-উিলপুর,
কুিড়�াম

4024 4086 �মাছা: আছমা খাত� ন
িপতা-�মা: আইয়ুব আলী ,�াম: উ�র ছাট �গাপালপুর, ডাক:
িশলখুড়ী--ভ� ��ামারী,
কুিড়�াম

4025 4087 সুিমত �পা�ার
িপতা-�মঘনাথ �পা�ার,�াম: সারপাড়, ডাক: নারায়নপুর বাজার--
মতলব দি�ণ,
চাদঁপুর

4026 4088 �মাঃ মাকসুদুর রহমান
তানভীর

িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান,দি�ণ কুিড়মারা-সােহদল-�হােসনপুর,
িকেশারগ�

4027 4089 সািকব �নওয়াজ খান
িপতা-শামীম �নওয়াজ খান ,খ- 155, মধ�বা�া, বা�া, �লশান -
-,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4028 4090 �মাঃ �সেলম �হােসন িপতা-�মাঃ হািলম �মা�া ,�াম ল�ীপুর --িশবালয়,
মািনকগ�

4029 4091 �মা: মিহউ��ন
িপতা-�মা: �মাতাহার �হােসন,িছফলী, ২ নং ওয়াড� -আলীনগর-
�ভালা সদর,
�ভালা

4030 4092 �মাঃ �সালায়মান আলী িপতা-�মাঃ আ�াফ আলী ,বাট�য়াখানা -িভতরব�-নােগ�রী,
কুিড়�াম

4031 4093 �সৗিমহ কুমার িপতা-ত�ন কাি� িব�াস,498/2 ( 3য় তলা), মািলবাগ--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4032 4094 �মাঃ �রািবউল ইসলাম িপতা-�মাঃ মিতউর রহমান ,�াম দশ বার -বারহা�া-বারহা�া,
�ন�েকাণা

4033 4095 �মাঃ আিনসুর রহমান
িপতা-�মাঃ আজগার আলী,আজগার িভলা, পা�াবািড়-�নওয়াশী-
নােগ�রী,
কুিড়�াম

4034 4096 �মাঃ আিমন উর রিশদ
িপতা-এ �জ মামুন উর রিশদ ,বাসা-১৩, �রাড-৪। �সকশন ৬, �ক
-িস--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4035 4097 �মা: মুিহ�রু রহমান
িপতা-মতৃ �মা: মুসা,�াম: িনয়ামতপুর, ডাক: কামারপুকুর--
�সয়দপুর,
নীলফামারী

4036 4098 মুহা�দ আিলফ �মা�ফা িপতা-�মা: �গালাম �মা�ফা ,213, প��ম শাি�বাগ, ঢাকা--1217--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4037 4099 ফা�ক ফিকর িপতা-হােরছ উ��ন ফিকর ,�াম গাভার কা�� --বারহা�া,
�ন�েকাণা
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4038 4100 �মা: সাইদ �হাসাইন ইমরান
িপতা-�মা :সােদক �মা�া,বাসা: 279/12, �াম: পলাশ
দিড়হাওলাপাড়া, ডাক: পলাশ-1610-পলাশ �পৗরসভা-পলাশ,
নরিসংদী

4039 4101 �মাঃ নুর ই আলম
িপতা-�মাঃ িলটন তপাদার,২৭৪/২, ২য় ভবন, ১ম তলা, নয়ােটালা,
আমবাগান, মগবাজার--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4040 4102 আসমা আ�ার আিখ
িপতা-আরশাদ আলী,বাসা নং-124, ��াট-5(ক),মহ�া-হাজারীবাগ
বাজার, �জগাতলা--হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4041 4103 জ��ল ইসলাম িপতা-সিপয়ার রহমান ,-সারপুকুর-আিদতমারী,
লালমিনরহাট

4042 4104 অ�ণ চ�বত� িপতা-�ােন� চ�বত� ,সাফু�ী -দড়�াম-সাট� িরয়া,
মািনকগ�

4043 4105 তনয়া শারিমন িপতা-�মাঃ বাদশা িময়া,বরা�লা-নড়াইল �পৗরসভা-নড়াইল সদর,
নড়াইল

4044 4106 �মা: �জ�ুর রহমান
িপতা-িরয়াজলু ইসলাম,�াট-6/এ, �রাড-10, বাসা: 11, �মাহা�দীয়া
হাউ�জং �সাসাই�ট--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4045 4107 �মাঃ �েবল
িপতা-�মাঃ আফছার �শখ,১০/িব মািলবাগ �চৗধুরীপাড়া, িখলগাওঁ -
-,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4046 4108 �মাঃ হািসকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ হাছান আলী িফর�জ ,�াম চর দিড় কু��য়া --
ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

4047 4109 পিরমল চ� রায় িপতা-বাহাদুর চ� রায়,�াম: সহষপুর, ডাক: নওপাড়া--�বাচাগ�,
িদনাজপুর

4048 4110 ইমদাদুল হক
িপতা-�মা: নজ�ল ইসলাম ,�াম: পুগলই ডাক: কা�িশংগা থানা:
জামালপুর সদর --জামালপুর সদর,
জামালপুর

4049 4111 �মা: শিহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: জসীম উ��ন,মা�ার বািড়, দি�ন চরপাতা, হাটেমদুয়া-
-�ভালা সদর,
�ভালা

4050 4112 ফারজানা জাহান িপতা-�মাহা�দ আলী,২০/২৬, হাউ�জং �াফ �কায়াট�ার--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4051 4113 �মাঃ ওবায়দুল হাসান িপতা-আ�লু ওয়াদুদ,ভরাসার, ই�াপুর --বুিড়চং,
কুিম�া

4052 4114 হা�ন অর রিশদ িপতা-�মাঃ ��ল আিমন ,জা�ািলয়া-মহ�দপুর-মহ�দপুর,
মা�রা

4053 4115 িশমুল আ�ার
িপতা-মতৃ এচকা�ার আলী িসকদার,িশমুল আ�ার, �ামী: আল-
আিমন �াম : িশবনগর, ডাক: চ�নপুর--�মঘনা,
কুিম�া
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4054 4116 �মাঃ সাদমান সািকব িপতা-�মাঃ হািমদুর রহমান বকাউল ,--বনানী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4055 4117 �মা: জাহা�ীর আলম িপতা-�মা: আ: খােলক,রামনগর, অিছম বাজার, ফুলবািড়য়া--,
ময়মনিসংহ

4056 4118 আ ন ম মাহফুজ িপতা-�মাঃ মিনর �হােসন ,-কুলাপাড়া-�নগর,
মু��গ�

4057 4119 �মা: শিহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: আ�রু হািলম হাওলাদার ,4, সােয়দ হাউজ , হাজীপাড়া,
িসেলট, --3100, ইয়ারেপাট� --,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

4058 4120 �মাঃ শিফউল হাসান িপতা-�মাঃ হািববুর রাহমান,দি�ন িগদারী -িগদারী-গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

4059 4121 �রেবকা সুলতানা ইভা িপতা-�মাঃ আ�লু জিলল ,-ইলুহার-বানারীপাড়া,
বিরশাল

4060 4122 আ�লু হািমদ িপতা-ইয়ানুছ আলী ,-�রৗহা-�শরপুর সদর,
�শরপুর

4061 4123 সািরয়া রহমান িহয়া
িপতা-�মা: িমজানার রহমান,বাসা: 10, �াম: দ: খার পূব �পাড়া,
ডাক: দ: খান--উ�রখান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4062 4124 অপু চ�বত�
িপতা-মতৃ অনুকুল চ�বত� ,সরষপুর, মদনেমাহন কেলজ,
লামাবাজার--,
িসেলট

4063 4125 �মা: সা���ল ইসলাম
িপতা-�মা: ম�জবুর রহমান ,বাসা- 137, রাজাবািড়, �কানাবািড়,
ডাক: 1346--,
গাজীপুর িস�ট কেপ �ােরশন

4064 4126 আহমদ সাকী িপতা-�মাঃ বাবুল িময়া,চ� নগর, চরবাকর-জাফরগ�-�দিব�ার,
কুিম�া

4065 4127 িপয়াস দাস িপতা-জগাবা� ুদাস,কৃ� নগর --িব��রপুর,
সুনামগ�

4066 4128 �মাহা�দ মাহফুজরু রহমান
উ�ল

িপতা-অিল আহেমদ,�মৗলভী মফজেলর রহমােনর বাড়ী, �াম:
লিতফপুর, ডাক: রাজাপুর--দাগনভূঞা,
�ফনী

4067 4129 সুজন চ� সকার িপতা-নারায়ণ চ� সরকার ,�াম সাপুড়া --তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

4068 4130 �মাঃ �মােশ �দ আলম িপতা-�মাঃ ইয়ািসন আলী ,আগামািস �লন --চকবাজার,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4069 4131 অনুপ চ�বত�
িপতা-িবজয় ভূষন চ�বত�,বাসা: 267, �াম: দ: �মাহা�দপুর,
ডাক: কল�ানিদ--�সনবাগ,
�নায়াখালী

4070 4132 পরাগ আচায � িপতা-পীযুশ আচায �,-পইল-হিবগ� সদর,
হিবগ�
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4071 4133 �মাঃ �শােয়ব জাহান
িপতা-সরদার �গালাম রসুল,হাউজ-৯, ��াট-এ/২, �লন-৯,
�াইমারী �ুল �রাড, ফােয়দাবাদ, দি�ণখান--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4072 4134 অজয় চ� দাস িপতা-মমতা রানী দাস,খুরিশমুল--�মাহনগ�,
�ন�েকাণা

4073 4135 িবদু�ৎ চ�বতী িপতা-�বনু চ�বতী ,�াম সাত পাই --�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

4074 4136 �মাহা�দ ওমর ফা�ক
মজমুদার

িপতা-কামাল �হাসাইন মজমুদার,�জ�ািত কমািশ �য়াল �স�ার,
িব/93, মািলবাগ--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4075 4137 �মাঃ �লা�ান আল হািকম িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম ,িনরালা আ/এ ৯১০০--,
খুলনা

4076 4138 �মাঃ আলী আজগর িপতা-�মাঃ সােলম,িচফিল - �ভলুিময়া-�ভালা সদর,
�ভালা

4077 4139 �মা: িলটন �হােসন
িপতা-�মা :মকেলছ� র রহমান,�াম: জালালাবাদ, ডাক: িমরাট--
রাণীনগর,
নওগা ঁ

4078 4140 �সয়দ আিমন-উজ-জামান
িপতা-�সয়দ আকতার-উজ-জামান,৫৩৪, নয়ােটালা, শাহ সােহব
বাড়ী, বড় মগবাজার--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4079 4141 অজয় চ� কর
িপতা-িবদু ভূষণ কর,�াম ভাতা পাড়া , �মাহনগ� --�ন�েকাণা
সদর,
�ন�েকাণা

4080 4142 এস. এম. রােশদুল ইসলাম িপতা-র�ান সরদা,শংকরপাশা, চরভাটপাড়--কািশয়ানী,
�গাপালগ�

4081 4143 �মাঃ ইসিতয়াক �হােসন
িপতা-�মাঃ আিমর �হােসন,দ. ঠাকুরপাড়া, পলাশবাড়ী,
�কাতওয়ালী--,
কুিম�া

4082 4144 ইসমাইল �হােসন িপতা-�মাঃ নােয়ব আলী ,দি�ন ধল্ভা�া , -িশলখুিড়-ভ� ��ামারী,
কুিড়�াম

4083 4145 ঊিম � �বগম িপতা-অয়ােহদ িময়া ,�াম �কািহনুর জতু িমল --রায়পুরা,
নরিসংদী

4084 4146 িমনা হালদার িপতা-মিহেতাষ হালদার,িমজ�াপুর --ড� মুিরয়া,
খুলনা

4085 4147 তাসিনম �রাপা
িপতা-িভ, িপ, িপ হক �সিলম ,ব�াপারী বািড়, ডাক: �সাহাগ দল . -
-8522, -�সাহাগদল-�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

4086 4148 শিরফুল ইসলাম

িপতা-জয়নাল আেবদীন,বাসা: �যে�: �করামত আলী, িসিনয়র
সহকারী পিরচালক, �র�জ�ার িব��ং, বুেয়ট, বুেয়ট-1000 --
লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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4087 4149 তােহরা খাত� ন
িপতা-�মাঃ আলী,�াম বািড় পাড়া-চাপঁাইনবাবগ� �পৗরসভা-
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

4088 4150 �মাঃ িগয়াস উ��ন িপতা-�মাঃ এনামুল হক ,আগামািস �লন , ২৩/৩ ,১০০০--বংশাল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4089 4151 ফারজানা ইয়াসিমন
িপতা-�মা: ফজলুর রহমান,িভ�ী বাড়ী, বাসা-367/3, �াট-7 এ,
জাফরবাদ, ( ইত�ািদ �মাড় ) , --�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4090 4152 মাহামুদ আলম স�জব
িপতা-�মা: খিললুর রহমান ,সদর �রাড, শহীদ আলাউ��ন প��ম
পা� �, ‘ডাক: পট�য়াখালী সদর--8600--পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

4091 4153 �মাঃ জািক�ল ইসলাম
িপতা-মতৃ মিহর উ��ন �শখ,িবভাগ-ইএম-২, িসঈিব, সদর দ�র,
কুিম �েটালা--িবমানব�র,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4092 4154 �সকত ম�ল িপতা-তপন ম�ল,আধঁারমািনক , বয়ারিশং--ড� মুিরয়া,
খুলনা

4093 4155 িদবাকর বিনক
িপতা-মতৃ অমতৃ লাল বিনক,৩৭/�জ, আ�জমপুর সরকারী
কেলানী, িনউমােক�ট ১২০৫--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4094 4156 �মাঃ স�জব িময়া িপতা-�মাঃ �লবু িময়া ,-িমজ�াপুর �পৗরসভা-িমজ�াপুর,
টা�াইল

4095 4157 �মাঃ ইমরান �হােসন িপতা-�মাঃ িফেরাজ ,িমজ�ার চর -িশবচর-িশবচর,
মাদারীপুর

4096 4158 স�ীব কুমার �ভািমক
িপতা-সে�াষ কুমার �ভািমক,�াম+ডাক: ইনােয়তনগর--
দাগনভূঞা,
�ফনী

4097 4159 �মাঃ শািরয়ার কিবর িপতা-�মায়ুন কিবর ,�াম কা�� পাড়া--�া�ণবািড়য়া সদর,
�া�ণবািড়য়া

4098 4160 �মা: রিবউল ইসলাম আক�
িপতা-�মা: আ�রু রহমান আক� ,�াম: বলরামপুর, ডাক:
ত� লশীঘাট--পলাশবাড়ী,
গাইবা�া

4099 4161 মীর �মাঃ �তৗিহদু�ামান
িপতা-মীর �মাঃ বিদউ�ামান ,বাসা - ৬২১ মীর বািড়, িভ এইড
�রাড--গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

4100 4162 �মাঃ শিহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ শাহ আলম ি�ধা ,ভবানীপুর --বােকরগ�,
বিরশাল

4101 4163 অিনেমষ হালদার
িপতা-আমেলদু হালদার ,৪০১/২৯ , িনউ িডওএইচ , মহাখালী --
বনানী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4102 4164 মাহবুব আলম
িপতা-�মাশারফ �হােসন,চরৈকলাশ, উিকলপাড়া, ৩ নং �পৗর
ওয়াড�, �হা��ং নং ৪৪-হািতয়া �পৗরসভা-হািতয়া,
�নায়াখালী
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4103 4165 চপল রায়
িপতা-সুধীর রায় ,অিনক ফ�াশন �দাকান নং- 609, গিল নং- 06,
হকাস � মােকট� , --িসেলট সদর,
িসেলট

4104 4166 এস এম মাহমুদ হাসান
িপতা-�মাঃ বিশর উ��ন ,মিহ�েখালা -নড়াইল �পৗরসভা-নড়াইল
সদর,
নড়াইল

4105 4167 ফারহানা িবনিত ফা�কী
আিঁখ

িপতা-আবুল হাসনাত ,সপুরা, �ছাট বন�াম, �বায়ািলয়া --,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

4106 4168 ফয়সাল �মা�া
িপতা-আবুল �হােসন �মা�া ,বািড়- �মা�া বািড়, �াম: নিলয়ান ,
ডাক: নিলয়ান -9273--দােকাপ,
খুলনা

4107 4169 সাখাওয়াৎ জাহান ভ� ইয়া িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম ভ� ইয়া ,--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4108 4170 আকবর আলী িপতা-আবদুল বােরক,বািরক দালাল বাড়ী, মাইজছড়া--হািতয়া,
�নায়াখালী

4109 4171 শািকল মাহমুদ
িপতা- �মাঃ আ�লু মা�ান,�াম বাবু পাড়া -আলমডা�া �পৗরসভা-
আলমডা�া,
চ�য়াডা�া

4110 4172 �দবাং� রায়
িপতা-কুমােরশ রায় ,�াম: বাজয়ুা (মধ� প��ম) ব�ইতলা, ডাক:
চ�নকুিড়--9270--দােকাপ,
খুলনা

4111 4173 �মাঃ �মায়ুন কিবর নাঈম িপতা-�মাঃ আ�লু হািমদ ,৭৮/৫/িব/১ মািনকনগর --মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4112 4174 �মা: ওসমান গনী িপতা-�মা: িনজাম উ��ম,১৮১/১, মা ম��ল, দি�নখান ১২৩০--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4113 4175 �মাঃ মাঝা�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম ,�াম নাগরা --�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

4114 4176 �ব সাহা
িপতা-�খাকন সাহা ,�চৗমু�নী কিরমপুর, িকসমত -�চৗমুহনী
�পৗরসভা-�বগমগ�,
�নায়াখালী

4115 4177 �মা: সিহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: আবুল কােশম ,248/2, �াম: ফায়দাবাদ মধ�পাড়া,
ডাক: ফায়দাবাদ মা�াস --1230--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4116 4178 �মাঃ নুরআলম ইসলাম িপতা-শিহদুল ইসলাম ,কুকড়াডা�া--নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

4117 4179 �মাঃ �মেহদী মাসুদ িপতা-�মাঃ আিনসুর রহমান ,--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4118 4180 িবলিকছ আ�ার
িপতা-�মা: ফর�খ �চৗধুরী ,�াম: �গাগাউড়া, ডাক: চ�না�ঘাট--
থানা: চ�না� ঘাট -চ�না�ঘাট-চ�না�ঘাট,
হিবগ�

4119 4181 �মাঃ মিশউর রহমান িপতা-�মাঃ �তাফা�ল �হােসন ,-প��ম ছাতনাই-িডমলা,
নীলফামারী
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4120 4182 �মাঃ ফজেল রা��
িপতা-�মাঃ আ�জজরু রহমান ,৯০৩, ই�ািহমপুর --ঢাকা
�সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4121 4183 �জবা আহেমদ িপতা-বিশর আহেমদ ,--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4122 4184 �মাছা: ফারহানা আ�ার মু��
িপতা-�মা :�তাফা�ল �হােসন,�াম: ছাতনাই, ডাক: ছাতনাই--
িডমলা,
নীলফামারী

4123 4185 নাঈমা আ�ার
িপতা-�মা: ওবােয়দু�া,�দউলা . ওয়াড� - 2, ডাক: তালুকদার বািড়, --
�দৗলতখান,
�ভালা

4124 4186 �মা : আবু হাসনাত িরফাত
িপতা-�মা: রািফউল ইসলাম,�াম: িচিররব�র ( হাটেখালা), ডাক:
িচিররব�র--িচিররব�র,
িদনাজপুর

4125 4187 �মাঃ তাজমুল ইসলাম িপতা-�মাঃ শাহজাহান আলী ,মাধাইমুড়ী -�জয়ানগর-দুপচািচঁয়া,
ব�ড়া

4126 4188 �মা: �শখ ফিরদ
িপতা-�মা: রেমশ আলী ,�াম: ত� �কবািড়য়া, ডাক: ত� �কবািড়য়া,
-মা�া-মা�া,
নওগা ঁ

4127 4189 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: সােদকুল আলম,�মা�া পাড়া, �াম: উলাট, ডাক:
কােদায়া--সুজানগর,
পাবনা

4128 4190 �মাঃ রােসল িমজান িপতা-রািশদা রহমান ,--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4129 4191 �মাঃ ফয়সাল
িপতা-এ �ট এম ইসমাইল ভঁূইয়া,�জয়া হল অিফস, ঢাকা
িব�িবদ�ালয়--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4130 4192 �মাঃ শাহজাহান কিবর িপতা-নূর �মাহা�দ ,স�াদী, তাজপুর -না�াইল-না�াইল,
ময়মনিসংহ

4131 4193 �মাঃ তিরকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ িগয়াস উ��ন,টগড়া , পােলর হাট , ই�রুকানী --,
িপেরাজপুর

4132 4194 �মা: ইমরান �হােসন আলভী
িপতা-�মা: িমজানুর রহমান,বাসা: 278, �াম: রােয়র বাজার, �শর-
ই-বাংলা �রাড, ডাক: �জগাতলা-1209--হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4133 4195 �মা: হািসবুর রহমান
িপতা-�মা: �গালাম রহমান ,�াম: িড�ী কেলেজর পুব � পােশ ডাক:
�বতাগী --8700-�বতাগী �পৗরসভা-�বতাগী,
বর�না

4134 4196 জবুােয়দ রিশদ িপতা-আ�রু রিশদ,--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4135 4197 �মা: মিতউর রহমান
িপতা-�মা: ফেয়জ উ��ন,মহাপিরচালেকর কায �ালয়, মু�ন ও
�কাশনা পিরদ�র --�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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4136 4198 �মাঃ নাইমুল ইসলাম িপতা-�মাঃ রিফকুল ইসলাম,৩৩, রাজারহট , --িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

4137 4199 �মাঃ আতাউর রাহমান িপতা-নূর �মাহা�দ �াির ,স�াদী , তাজপুর--না�াইল,
ময়মনিসংহ

4138 4200 �মাহা�দ হাসান আলী
িপতা-�মাহা�দ আইউব আলী,মি�ক �প, ��া�াড� �স�ার,
২৭/১, িনউ ই�াটন--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4139 4201 �মেহদী হাসান িপতা-আবুল বাশার ,বাসা-৭৬১-অজু�নতলা-�সনবাগ,
�নায়াখালী

4140 4202 �মা: মাহফুজরু রহমান
িপতা-�মা: জাহা�ীার আলম ,�মরাজনগর, িস �ক - কদমতলী
ওয়াড�:: 59, ঢাকা --,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4141 4203 �মা: সাঈদ �হােসন
িপতা-�মা: এমরান �হােসন,এহসান িস�ট আ/এ, �ছয়দ শাহ �রাড,
চকবাজার-4203--বাকিলয়া,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

4142 4204 আহসান হাবীব ফজেল রা�ী
িপতা-নজ�ল ইসলাম,৯০৫/৩, আেলয়া কু�, ব�াংক কেলানী-
জামালপুর �পৗরসভা-জামালপুর সদর,
জামালপুর

4143 4205 �মাঃ �সাহাগ �হােসন িপতা-�মাঃ শিহদুল ইসলাম,১৮/১৭, �স�র ১০--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4144 4207 �মাঃ আবু সাঈদ
িপতা-মতৃ �মাঃ �রজাউল কিরম,মাহমুদপুর-িসরাজগ� �পৗরসভা-
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

4145 4208 �মা: জাকািরয়া ইসলাম
িপতা-মতৃ খায়�ল ইসলাম,�যে�: �মাখেলছ� র রহমান ( পলাশ ),
ধাপ, িশমুলবাগ, �কাতয়ালী--,
রংপুর িস�ট কেপ �ােরশন

4146 4209 আবদু�াহ আল �নামান
িপতা-আছর আলী ,�াম: বওলা ডাক: বওলা ডাক: 2410 -বওলা-
ফুলপুর,
ময়মনিসংহ

4147 4210 িহরামন িব�াস িপতা-মেনার�ন িব�াস,জাঃিবঃ ঢাকা-১৩৪৩--সাভার,
ঢাকা

4148 4211 নয়ন কুমার সাধু িপতা-অিসত কুমার সাদু ,�াম এলািহপুর --কুিম�া সদর,
কুিম�া

4149 4212 �মা: কিবর �হােসন িপতা-মতৃ �মা: আ�াছ আলী,বাজনাব--�বলােবা,
নরিসংদী

4150 4214 �মা :মাসুদ রানা
িপতা-মতৃ খয়বর আলী সরকার,�যে�: �মা: রয়জার রহমান, �াম:
ঘনশ�ামপুর ( উ�র ) , ডাক: যাএাপুর--কুিড়�াম সদর,
কুিড়�াম

4151 4215 সুিম আকতার িপতা-�মাঃ শাহজাহান হাওলাদার,কলাবাগান �রাড--তালতিল,
বর�না

4152 4216 জািহদুল হক তমাল িপতা-�মাঃ অবাইদুল হক ,--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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4153 4217 �মা: মাকসুদুল হক �সৗরভ িপতা-�মা: িসরাজলু হক,চরদলূ �ভখা-বািরষাব-কাপািসয়া,
গাজীপুর

4154 4218 �মাঃ ফা�ক ম�ল
িপতা-�মাঃ শামসুল �দা ম�ল ,সাপখাওয়া,ব�াপারী হাট-নােগ�রী
�পৗরসভা-নােগ�রী,
কুিড়�াম

4155 4219 �মা: িমজানুর রহমান
িপতা-�মা: ইসমাঈল ,খিললুর রহমান ক�া: বাড়ী, পূব � বাকিলয়া,
আ�জম সড়ক, 18 নং ওয়াড�--চা�গাওঁ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

4156 4220 �মাঃ �দয় রহমান িপতা-�মাঃ অেহদ রহমান ,হািতয়া�হ --িসংড়া,
নােটার

4157 4221 �মাঃ রােসল আলী িপতা-�মাঃ আশাদুল হক,হােড়াকা�ী-আইলহাসঁ-আলমডা�া,
চ�য়াডা�া

4158 4222 �মা: সাইফুল ইসলাম িপতা-�মা: আনছার আলী �শখ,�শখ বাড়ী, খাজাডা�া--�পসা,
খুলনা

4159 4223 �মাঃ ফািহম ফয়সাল
িপতা-এ �ক এম �তাজাে�ল �হােসন ,পয �টন পূব �পাড়া--রংপুর
সদর,
রংপুর

4160 4224 নািদম আল সাঈদ খান
িপতা-ছােনায়ার �হােসন খান,বাসা: 08, �াম: বাইমহা�ট, �েফসর
পাড়া, ওয়াড�-02--িমজ�াপুর,
টা�াইল

4161 4226 �মা: জলুিফকার আলী িপতা-�মা: জয়নাল িময়া,খান বাড়ী, ই�কাঠ�--বিরশাল সদর,
বিরশাল

4162 4227 �মাঃ ইমদাদুল হক
িপতা-�মাঃ সামছ� র রহমান ,বাসা-০১ বিসলা, �রাড ৮--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4163 4228 িমথুন চ� পাল
িপতা-মতৃ �রািহদাস পাল,�ম-304, কিব কাজী নজ�ল ইসলাম
হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4164 4229 �মাঃ আল আিমন িপতা-�মাঃ ফিরদ �হােসন,৩০/১, �সানাডা�া--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

4165 4230 �মাঃ মা�ুদুল হাসান িপতা-�মাঃ আ�রু রহমান ,আফতাব নগর --বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4166 4231 �মাঃ আিরফুল ইসলাম িপতা-আ�লু বােতন ,প��াম -বড়বাড়ী-লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

4167 4232 �মা: �মাছাে�র �হােসন িপতা-�গালাম �মা�াফা,বাসা ৭৬৮, মািনকদী--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4168 4233 ঝুমা রানী �সন
িপতা-�গাকুল রতন �সন,বাসা: 23, আন� ধারা, প��ম
মািনকনগর--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4169 4234 �মাঃ নাঈমুল ইসলাম িপতা-�মাঃ নজর্ুল ইসলাম ,আগারগাও--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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4170 4235 �মাঃ রিফ �হােসন িপতা-বিদর উ��ন আহেমদ,ডা�ার পাড়া-�বাতলাগাড়ী-�সয়দপুর,
নীলফামারী

4171 4236 �মাঃ িথদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম ,�াম �দৗলাত পুর --কু��য়া সদর,
কু��য়া

4172 4237 জািহদ হাসান িপতা-আ�লু কািদর,�সদামপুর , পূব �পাড়া --বাসাইল,
টা�াইল

4173 4238 শারিমন আ�ার িপতা-আ�লু �মাতােলব,িবয়ারা, আউিলয়াপুর, --��শাল,
ময়মনিসংহ

4174 4239 উৎপল িব�াস
িপতা-�গৗর কুমার িব�াস ,চক এনােয়ত, কাজীর �মাড়-নওগা ঁ
�পৗরসভা-নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

4175 4240 আকাশ ম�ল িপতা-অমুল� কুমার ম�ল ,�াম মাশািলয়া -�পুর-�পুর,
মা�রা

4176 4241 হাসানু�ামান
িপতা-রিবউল হক,৩৪৪, মওলানা ভাসানী হল, জাহা�ীরনগর
িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

4177 4242 আহেমদ নু�ল আিলম িপতা-হােরস উ��ন,িব�নাথপুর, �দওপুর, --�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

4178 4243 �মা: আবু ব�র িস��ক
িপতা-�মা : রইছ উ��ন ,িস. িব-271, কচ� ে�ত পুরান বাজার,
ভাষানেটক--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4179 4244 িব এম ওয়ািহদু�ামান
িপতা-�মাঃ মেয়জ উ��ন িব�াস ,খা�িুক-মেনাহরপুর-
মিণরামপুর,
যেশার

4180 4245 আিরফুর রহমান িপতা-�মাঃ আিনছ� র রহমান,জালালাবাদ-িমরাট-রাণীনগর,
নওগা ঁ

4181 4246 �মাঃ ইকরামুল হক িপতা-�মাঃ আ�সু সা�ার ,--�ঝকরগাছা,
যেশার

4182 4247 আল আিমন িপতা-িমরাশ উ��ন,গাইঁলাড়া--পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

4183 4248 �শখ ইনজামামুল হক
িপতা-�শখ মু�জবর রহমান,�াম: পূব � িবড়াল�ী, ডাক
:নওয়ােবকঁী-9452--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

4184 4249 �মাঃ ইমরান �হােসন িপতা-�মাঃ �বলােয়ত �হােসন,৩০/১, �সানাডা�া--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

4185 4250 তাপসী লীনা
িপতা-মতৃ �মাফা�ল �হােসন ,উপেজলা মৎস অিফসােরর
অিফস--�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

4186 4251 �মাঃ সজীব �সখ িপতা-�মাঃ ইউছ� ফ �সখ ,�াম চর বািল িদয়া --�লাহাগড়া,
নড়াইল

4187 4252 রাজ ুচ� কম �কার িপতা-িচ� র�ন কম �কার,দি�ন নাগড়া, --�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা
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4188 4253 �মাঃ কাম্রুল ইসলাম িপতা-মতৃ �মাঃ আইনুল �দা ,চরকালী-চরফিকরা-�কা�ানীগ�,
�নায়াখালী

4189 4254 �মাঃ আল আিমন িপতা-�মাহা�দ আলী,মটপুকুিরয়া-কু��াম-আদমিদিঘ,
ব�ড়া

4190 4255 �সািনয়া খান িপতা-আ�সু সালাম খান ,�াম রাম পাশা--�লাহাগড়া,
নড়াইল

4191 4256 আিরফুর রহমান খ�কার িপতা-আ�লু মােলক খ�কার ,-দািড়য়াল-বােকরগ�,
বিরশাল

4192 4257 �মা: তােরক আজীজ িপতা-��ল কিবর,583, �ক আর িভলা, --রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4193 4258 আবু তােহর িপতা-মতৃ আ�লু হাই ,�াম: ভ�বািড় ডাক: জয়দা --মু�াগাছা,
ময়মনিসংহ

4194 4259 �মাঃ শাহাবু��ন িপতা-�মাঃ ছ�ুল �হােসন ,�াম িবিপননগর--�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

4195 4260 �মা: নু�ল হক িপতা-হািমদা খাত� ন,পুব �ধলা বািলকা উ� িবদ�ালয় �রাড--পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

4196 4261 �মাঃ শািহন �রজা
িপতা-আিতয়ার রহমান,�ম-৩৪৩, রিফক জ�ার হল,
জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয় --সাভার,
ঢাকা

4197 4262 ফারহান ইসলাম
িপতা-�মা: নজমল ইসলাম,27, �গালাম �মা�ািদর সড়ক, নবপ�ী-
-,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

4198 4263 �মাঃ তানভীর ইসলাম
িপতা-�মাঃ মেনায়া�ল ইসলাম ,কিবরপুর-�শলকুপা �পৗরসভা-
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

4199 4264 ওয়ােরসাত আল আিমন িপতা-�মা: আবদুল আউয়াল,রাজপাড়া--পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

4200 4265 শ�ামল সরকার
িপতা-ব�ণ কুমার সরকার ,�াম: বাখরপুর ডাক: অিথপুর থানা:
বারহা�া--বারহা�া,
�ন�েকাণা

4201 4266 মিফজলু ইসলাম
িপতা-�দেলায়ার �হাসাইন,�ম-218, স�ার এ এফ রহমান হল, ঢাকা
িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

4202 4267 �মাঃ আিসফ ইকবাল িপতা-�মাঃ শাহজাহান �রজা ,ফাম �পাড়া --চ�য়াডা�া সদর,
চ�য়াডা�া

4203 4268 তান�জমা হক িত�ী িপতা-�মাঃ শামসুল হক,�ঘােষর চর--�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

4204 4269 সািনয়া আ�ার িরজা
িপতা-�মা: শিফকুল ইসলাম,�াম: গাওকুড়া, ডাক:
ইসলামপুর-2020-ইসলামপুর �পৗরসভা-ইসলামপুর,
জামালপুর



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

4205 4270 িমজানুর রহমান
িপতা-িস��কুর রহমান ,বাসা- 625, সাতাপাই, নদীরপাড়, ওয়াড�- 2,
ডাক: �ন�েকানা , --�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

4206 4271 �মাঃ মামুন �হােসন মধৃা িপতা-�মাঃ আিমর �হােসন মধৃা,দুমিক-�রামপুর-দুমিক,
পট�য়াখালী

4207 4272 আফেরাজ খাত� ন িপতা-�মাঃ আফজাল �হােসন ,মািহগ� --পীরগাছা,
রংপুর

4208 4273 নূের আলম িপতা-শাহ আলম,১৬২২/১৫, পােটর বাগ, দিনয়া--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4209 4274 �মা: �সােহল রানা

িপতা-�মা : নু�ল আিমন সরকার ,�ম-228, শহীদ তাজউ��ন
আহেমদ হল, ব�ব�ু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়,
সালনা--,
গাজীপুর িস�ট কেপ �ােরশন

4210 4275 �মা: �তাফা�ল �হােসন
িপতা-আ�লু খােলক ,�াম: দািতয়া পাড়া, ডাক: দি�ণ বংশীকু�া
থানা: মধ�নগর --,
সুনামগ�

4211 4276 শািকল মাহমুদ
িপতা-�সালায়মান �চৗধুরী,দশনা পাড়া-সুিচপাড়া (দি�ণ)-শাহরা��
,
চাদঁপুর

4212 4277 �মা: মাহমুদুল হাসান
িপতা-�মা: মাহতাব উ��ন,২৩, বাউ�াির �রাড--ময়মনিসংহ
সদর,
ময়মনিসংহ

4213 4278 �কািহনুর আনজমুা�
িপতা-আবু িস��ক ভূইয়া,�াম: রােয়�া বাজার, ডাক: রােয়�া
বাজার-9330--শরণেখালা,
বােগরহাট

4214 4279 �মাঃ মুকুল িময়া
িপতা-�মাঃ আ�লু লিতফ,সােদক নগর -বড়বাড়ী-লালমিনরহাট
সদর,
লালমিনরহাট

4215 4280 সজল শম �া
িপতা-সুকুমার শম �া,�াম: শােয়�াপুর, ডাক: উদয়পুর--রাজবাড়ী
সদর,
রাজবাড়ী

4216 4281 মািরয়া ইসলাম িলিপ িপতা-�মাঃ দােনছ খান,জয়নগর-জয়নগর-জা�জরা,
শরীয়তপুর

4217 4282 �মা: ইকরামুল ইসলাম
িপতা-�মা: একামত আলী ,�াম: �গাপালপুর ডাক: �গাপালপুর , -
-1990-�গাপালপুর �পৗরসভা-�গাপালপুর,
টা�াইল

4218 4283 আ: রিহম
িপতা-�মা : মকছ� দার রহমান,বাসা: জয়েদব পূব �, �াম: জয়েদব
পূব �, ডাক: গজঘ�া-5410-গজঘ�া-গংগাচড়া,
রংপুর

4219 4284 �মাঃ �সােহল রানা িপতা-�মাঃ বাদশা িময়া ,�ঢাড়াকা�র, ��জ�পাড়া --পীরগ�,
রংপুর

4220 4285 �মা: �মায়ুন কিবর িপতা-সাদ আহেমদ,মটমুড়া--গাংনী,
�মেহরপুর
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4221 4286 �মাছা: আসমা খাত� ন
িপতা-�মা: �গালাম জ�ার ,�াম: বড়ালী ডাক: বুঝতলা --
কলােরায়া,
সাত�ীরা

4222 4287 �মা: িরয়াজলু হক
িপতা-�মা: আ: ম�জদ,�াম: িছটপাইেকর ছড়া, ডাক: পাইেকর
ছড়া--ভ� ��ামারী,
কুিড়�াম

4223 4288 নািসর উ��ন �মা�া িপতা-�মা: আ�লু সা�ার,গকুল নগর, নারায়নপুর--রায়পুরা,
নরিসংদী

4224 4289 মিরয়ম �বগম িপতা-আ�লু �মাতােলব,তালুকদুলালী -�ভলাবাড়ী-আিদতমারী,
লালমিনরহাট

4225 4290 �মা: নু�ল ইসলাম
িপতা-�মা: আদম আলী,�যে�: শাহাজন আলী, 44 ��বাদ ( 4 থ �
তলা ) --�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4226 4291 �মা: আিতকুর রহমান
তালুকদার

িপতা-�মা: িস��কুর রহমান তালুকদার ,বাসা: 625 সাতাপাই,
নদীরপাড়, ওয়াড�- 32--�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

4227 4292 �মাঃ হািসবুল হাসান আবীর িপতা-�মাঃ জািহ�ল হক,৮৫/এ, ��াট-িব/১, িতলপাড়া--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4228 4293 �মাঃ হািববুর রহমান িপতা-�মা; ইউসুফ আলী ,�গ�া, িড ৫--সাভার,
ঢাকা

4229 4294 িসরাজসু সােলহীন
িপতা-কাজী �মা: সাইফুল ইসলাম,�াম: পাগলাকানাই, ডাক:
�ঝনাইদহ-7300--�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

4230 4295 �মা: আলমগীর �হােসন
িপতা-�মা: �সতাব আলী,�ম ২৪০৮, শহীদু�াহ হল, ঢাকা
িব�িবদ�ালয়--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4231 4296 িশমুল ঘরামী িপতা-শংকর লাল ঘরামী,ঝালকাঠ�-জলাবাড়ী-�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

4232 4297 �মাঃ মাহমুদুল হক িপতা-�মাঃ �গালাম �মা�ফা,মািহয়ানপুর ,শ�ঠপাড়া , --িমঠাপুকুর,
রংপুর

4233 4298 তমা রানী �বশ�
িপতা-রবী� �সাদ �বশ� ,�াম: বকুল তলা , ডাক: জামালপুর-
2000 -জামালপুর �পৗরসভা-জামালপুর সদর,
জামালপুর

4234 4299 আিরশা িব�াস িপতা-আসাদুল িব�া,িব�াস টাওয়ার, িসেনমা হল পাড়া--,
চ�য়াডা�া

4235 4300 �শখ শিরফ উ��ন িপতা-�শখ শিফউ�ুন ,�াম কদম টলা--শাশ �া,
যেশার

4236 4301 সিফকুল ইসলাম
িপতা-�সয়দ আ�রু রা�াক,বাসা: মীরা বাড়ী, �াম: �কাদািলয়া,
ডাক: চ�ড়ামন-8200-সােয়�াবাদ-বিরশাল সদর,
বিরশাল
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4237 4302 সােলহ আহেমদ িরমন
িপতা-�মাঃ ম�জবুল হক তালুকদার ,বাসা-৭৪৭ স�জব ম�া�ন --
কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4238 4303 কাজী খািলদ হাসান িপতা-মতৃ কাজী আ�রু রহমান,িচংড়া-সাগরদাড়ী-�কশবপুর,
যেশার

4239 4304 জাহা�ীর আলম িপতা-নাজমুল হক,তালুকদুলালী-�ভলাবাড়ী-আিদতমারী,
লালমিনরহাট

4240 4305 �মাঃ ইকরামুল ইসলাম িপতা-�মাঃ অমর আলী,�বনােপাল , --যেশার সদর,
যেশার

4241 4306 �মা: জািহদুল ইসলাম িপতা-�মা: ছানারউ��ন িব�াস,ব�নাৈতল--মা�রা সদর,
মা�রা

4242 4307 কাজী হািদউল হাসান
িপতা-কাজী খিললুর রহমান,�াম: খানাবাড়ী, �তিলগাতী ( �ট,�ট
কেলজ ), ডাক: কুেয়ট, থানা: খান জাহান আলী--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

4243 4308 �মা: �খারেশদ আলম
িপতা-�মা: আ�জজরু রহমান ,�াম: �ে�া�র ডাক: ন��� বাজার
--,
জামালপুর

4244 4309 �মাঃ ইমন কবীর নয়ন
িপতা-�মাঃ �মা�ফা কামাল ,�খালাভা�া, �ভকু�টয়া-যেশার
�পৗরসভা-যেশার সদর,
যেশার

4245 4310 �মাঃ খািলদ �হােসন িপতা-�মাহা�দ আলী,বািড়-৪৮, িদয়ারধানগড়া--িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

4246 4311 �মাঃ বা�ী �হােসন িপতা-�মাঃ আ�সু সালাম,িশবরাম -বড়বাড়ী-লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

4247 4312 �মা : রায়হানুল ইসলাম
িপতা-�মা: িসরাজলু হক,পাক� �মাড়, আশ�পুর, ক�ােডট কেলজ-
-রংপুর সদর,
রংপুর

4248 4313 �মাঃ আস সািকব িপতা-�মাঃ নকী �হােসন ,�াম অ�রা, --,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

4249 4314 �মাঃ সািমউল ইসলাম
িপতা-মতৃ আবুল কালাম আজাদ,পাগলা দঃ পাড়া-বড়হর-
উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

4250 4315 অংকন িসংহ
িপতা-িনম �ল চ� িসংহ ,�াম: মহাজান পাড়া ডাক: বারহা�া
-বারহা�া-বারহা�া,
�ন�েকাণা

4251 4316 �মাঃ ই�াহীম িময়া িপতা-�মাঃ �সয়দ আলী,দুবলাগাড়ী-বিরশাল-পলাশবাড়ী,
গাইবা�া

4252 4317 অনন�া নাথ িডউ িপতা-দুলাল চ� নাহা,মা�ঝপাড়া, রঘুরামপুর, শম্ভ� গ� --,
ময়মনিসংহ

4253 4318 �মাঃ রিফকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ �রজাউল হক,হিরণগািছ -িরফাইতপুর-�দৗলতপুর,
কু��য়া
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4254 4319 �মা: নাজমুল �দা
িপতা-মতৃ �রা�ম আলী,�াম: �জাত সাতনালা, ডাক: তারকসার
হাট--িচিররব�র,
িদনাজপুর

4255 4320 �মাঃ হযরত আলী
িপতা-মতৃ আমজাদ �হাসাইন ,কয়রা বাজার -উ�াপাড়া সদর-
উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

4256 4321 আেমনা আ�ার িপতা-�মাঃ িস��কুর রহমান,বদরপুর-সাদু��াপুর-মতলব উ�র,
চাদঁপুর

4257 4322 আেনায়ার কিবর
িপতা-আবুবকর িস��ক,আকুয়া দি�ন পাড়া, আকুয়া--
ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

4258 4323 �ক. এম ফা�ক
িপতা-�মা : সামছ� র রহমান,বাসা: হাজী ম��ল -34, �াম: রায়পুর,
ডাক: �মাতলা-9440-মথুেরশপুর-কািলগ�,
সাত�ীরা

4259 4324 �মাঃ সা��র �হােসন িপতা-ইউনুস আলী,মিহষােখাল -িচথিলয়া-িমরপুর,
কু��য়া

4260 4325 �জ , এম , �গালাম রােরল
�েবল

িপতা-�জ , এম , আ�লু �েবল ,�াম �বলফুিলয়া --�পসা,
খুলনা

4261 4326 নূর মুহা�াদ নু��াহ
িপতা-�মাঃ বাকী িব�াহ ,িকসামত, �মনানগর, ডাংিগর পাড়া--
তারাগ�,
রংপুর

4262 4327 কাম�ল আহসান িপতা-আহসান হাবীব,চর ফলকন-পাটারীরহাট-কমলনগর,
ল�ীপুর

4263 4328 এস. এম. ইসমাইল �হােসন
িপতা-এস এম আবু মুছা,�াম: চকবারা, ডাক: গাইনবাড়ী-9454--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

4264 4329 �মাঃ আিমনুল ইসলাম িপতা-�মাঃ ইমান আলী ,িভতরব�, পরমালী --কুিড়�াম সদর,
কুিড়�াম

4265 4330 �মাঃ আ�রু রহমান িময়া িপতা-�মাঃ শাহাজাহান িময়া,১৫৩, �তজকুিন পাড়া--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4266 4331 রাজ ুআহেমদ
িপতা-�মাঃ �রজাউল হক,কুলবািড়য়া , উজলু্পুর --�মেহরপুর
সদর,
�মেহরপুর

4267 4332 নািহদ �হােসন
িপতা-মতৃ শাহ আলম মু�� ,�াম: আলাইপুর, ডাক: আলাইপুর
থানা: �পসা --,
খুলনা

4268 4333 �জ. এম �তৗিহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: কাম�ল ইসলাম,বাসা: মা�ার পাড়া, �াম: বাদঘাটা,
ডাক: নিকপুর-9450--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

4269 4334 সািবহা সুলতানা িপতা-�মাঃ িস��কুর রহমান ,বণ�--�দলদুয়ার,
টা�াইল
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4270 4335 �মাঃ সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ তাজলু ইসলাম,৪৬৬/২এ পা�শালা, শািমম সরিণ--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4271 4336 �মাঃ নাজমুল হক িপতা-�মাঃ জিহর উ��ন ,পীরগ�, সুলতানপুর--নােটার সদর,
নােটার

4272 4337 এম আ�জজলু ইসলাম
িপতা-এস এম �রজাউল কিরম ,�াম : উ�র পাড়া, পুব � পাতাখালী
ডাক: পাতাখালী --9450-শ�ামনগর �পৗরসভা-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

4273 4338 �মা: আ��ুাহ আল সা�ীর
িপতা-�মা: আ�সু সালাম,80/4, সাত�ীরা �রাড, বুেনাপাড়া
মহিসন �রাড, থানা: �দৗলতপুর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

4274 4339 আফেরাজা রহমান
িপতা-�মাঃ আিতকুর রহমান,িসিবআইএফ�ট, িব�জএমইএ ভবন,
৬৬৯/ই, দঃ খুলশী--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

4275 4340 �মাঃ আেনায়ার কিবর িপতা-�মাঃ আ�াস উ��ন ,হায়দরগ� --রায়পুর,
ল�ীপুর

4276 4341 সুমন �দবনাথ িপতা-পিরমল �দবনাথ ,�াম মটবা�ট --পাইকগাছা,
খুলনা

4277 4342 শাহাবউ��ন �মা�া
িপতা-ফজেল আলী �মা�া,24/8, মা�াসা ভবন, ব�াংক টাউন--
সাভার,
ঢাকা

4278 4343 �মা: মাহাবুবুর রহমান
িপতা-�মা: আলী সরদার ,�াম: আটারই ডাক: �জয়ালা নলতা -
-9420--তালা,
সাত�ীরা

4279 4344 খ�কার ইয়াফী �হােসন
িপতা-খ�কার িমজানুর �হােসন ,৫৪ দি�ন �সওতা, ৭ নং ওয়াড�-
মািনকগ� �পৗরসভা-মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

4280 4345 �মাজািহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ জাহা�ীর আলম ,-মহারাজপুর-কয়রা,
খুলনা

4281 4346 �মা: জাহা�ীর আলম
িপতা-�মা: জসীম উ�ীন,�াম: হির�র, ডাক: কাউিনয়া--
কাউিনয়া,
রংপুর

4282 4347 �মাঃ হােরজ আল বাকী
িপতা-�মাঃ ফিরদ উ�ীন,বারদুয়ারী পাড়া-�শরপুর �পৗরসভা-
�শরপুর,
ব�ড়া

4283 4348 কামাল উ��ন িপতা-আউয়াল িময়া ,১৪৫১-চরিদঘলদী-নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

4284 4349 সেরায়ার �হােসন
িপতা-গফুর সরদার ,�াম: �নাথদী ডাক: দ� �ক�য়ুা -�ক�য়ুা-
মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর
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4285 4350 �মা: জােবদ আহেমদ
িপতা-�শখ �মাহা�দ �হােসন,�াম: ফরমাইশখানা, ডাক:
�সনহাট�--িদঘিলয়া,
খুলনা

4286 4351 �মাঃ িফেরাজ শাহ িপতা-�মাঃ আ�রু রিফক,দলিশংপুর-ভাংনী-িমঠাপুকুর,
রংপুর

4287 4352 �মাঃ তােরক িবন আ��ুাহ িপতা-আ��ুাহ ফা�ক ,�াম সাজা পুর --�সানাগাজী,
�ফনী

4288 4353 �মাঃ �মেহদী হাসান
িপতা-�মাঃ ছেলমান প�াদা,৪ নং বীর উ�ম সরক, ১২১২--
�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4289 4354 �মা: আ��ুাহ
িপতা-�মা: আ�রু রিশদ ,�াম: সাতবািড়যা ডাক: ��েমাহনী -
-7450-��েমািহনী-�কশবপুর,
যেশার

4290 4355 �মাঃ নু�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ মিতউর রহমান,মা�ঝকা�া-ল�রিদয়া-নগরকা�া,
ফিরদপুর

4291 4356 �মা: আ�লু কােদর মািনক িপতা-�মা: জিহর উ��ন,1383/8/2, িস, নত� নবাগ--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4292 4357 �মাঃ �মা�ফািফজরু রহমান িপতা-�মা�ফা কামাল ,�াম �িলশাখািল --মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

4293 4358 ফ�জলাত� ে�ছা িপতা-�মাঃ আ�রু রব ,�টংরা , সা�িলয়া --�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4294 4359 �মাঃ �জসান হািবব শা�
িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান সরকার ,৩৫১/৩/এ কাজী পাড়া,
িমরপুর ১২১৬--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4295 4360 �মা: নাঈম আলী
িপতা-�মা: ইসহাক আলী , �াম: িনচ� ধুমী ডাক: চাপাইনবাবগ�
সদর--6300-মহারাজপুর-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

4296 4361 �মাঃ আজহা�ল ইসলাম িপতা- �মাঃ মিফজল হক ,--�বরদী,
�শরপুর

4297 4362 �মাঃ আ�লু আহাদ
িপতা-�মাঃ আেনায়া�ল হক,শালবন িমি�পাড়া, বাসা নং-১৩৬,
�রাড-১/২--রংপুর সদর,
রংপুর

4298 4363 �মা: �মা�ািফজরু রহমান
িপতা-�মা: মিতউর রহমান,�াম: ইসলাম বাগ ( �বড়ােডামা) ,
ডাক: টা�াইল -1900--টা�াইল সদর,
টা�াইল

4299 4364 �মাঃ �মা�ার �হােসন
িপতা-আলতাফ �হােসন িপয়াদা ,�গািব� পুর -শ�ামনগর-
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

4300 4365 �মাঃ সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ কাম�ল ইসলাম ,কমলাপুর , �কাতয়ালী --ফিরদপুর
সদর,
ফিরদপুর
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4301 4366 �মাঃ সািতল রায়হান িপতা-�মাঃ শামছ� ল ইসলাম ,-ভাত�াম-সাদু�াপুর,
গাইবা�া

4302 4367 �মা: আিমনুর রহমান
িপতা-�মা: আ�লু ম�জদ,�াম: িকসামত �মনানগর (
বড়জ�ুাপাড়), ডাক: ডা�ীর হাট--তারাগ�,
রংপুর

4303 4368 �মাছা : আফসানা খাত� ন
িপতা-�মাহা�দ আলী ,�ম - 1209 , জাতীয় মিহলা সং�া , 145,
িনউ �বইলী �রাড --রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4304 4369 �মাঃ ছারওয়ার �হােসন িপতা-আবুল কােশম,রঘুনাথপুর-বড়েখড়ী-রামগিত,
ল�ীপুর

4305 4370 �জসিমন সুলতানা জািকয়া
িপতা-�মাঃ গিন িময়া ,উ�র কেলজ পাড়া-মঠবাড়ীয়া �পৗরসভা-
মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

4306 4371 চ�া আ�ার
িপতা-মতৃ আিসর উ��ন,�াম: পু�টমারী, ডাক: কািলকাপুর-5320-
পু�টমারী-িকেশারগ�,
নীলফামারী

4307 4372 �মাঃ মিফজলু ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�রু রব,চর যিতন-হাজীর হাট-মনপুরা,
�ভালা

4308 4373 হীরােমাহন চ�বত� িপতা-�হমচ� চ�বত� ,�দাহার, আট� িলয়া, বাজার -তালা-তালা,
সাত�ীরা

4309 4374 �মা : মমতাজ িব�াহ
িপতা-�মা: �মাকারম �হােসন,�াম: �পাড়াপাইকর, ডাক: হাট
করমজা--�সানাতলা,
ব�ড়া

4310 4375 সা�জদ িবন নুর
িপতা-�মা: নুরল ইসলাম ,মািসকিদ, ঢাকা �সনািনবাস --ঢাকা
�সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4311 4376 �মাঃ �মায়ুন কিবর িপতা-আ�লু মােলক ,-সুিচপাড়া (উ�র)-শাহরা�� ,
চাদঁপুর

4312 4377 �মাঃ িমজানুর রহমান
িপতা-�মাঃ জয়নাল আেবদীন,চরেগায়ািলয়া-উ�র সাকুিচয়া-
মনপুরা,
�ভালা

4313 4378 �মাঃ ইউসুফ
িপতা-�মা�ার আলী ,৯৬/৪ না�জমু��ন �রাড , নবাব বািগচা --
লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4314 4379 শীেষ �� ুরায় িপতা-পিব� রায় ,সুখদারা--ব�টয়াঘাটা,
খুলনা

4315 4380 �মা: মাহমুদুল হাসান
িপতা-কামাল উ��ন আহেমদ,এফ-141, �শের বাংলা নগর �াফ
�কায়াট�র , সরকারী কেলানী--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4316 4381 শিফউল আলম িপতা-আবুল কালাম,য়াপন িনবাস, উ�র আ�াবাদ--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন
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4317 4382 এস , িব তানভীর আহেমদ
ইমন

িপতা-�মা: আ�লু হাই বুলু ,�াম: + ডাক: �মাসেলমাবাদ --2041--
মাদারগ�,
জামালপুর

4318 4383 �মাঃ ফায়সাল বাির িপতা- �মাঃ হািকমুল ইসলাম ,�াম কেরর --িসংড়া,
নােটার

4319 4385 �মা: সাইদুল ইসলাম
িপতা-�মা: মু�ার �মা�া,�াম: িব�পুর, ডাক: রেয়ড়া বাজার--
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

4320 4386 �মাঃ ইমতাজলু ইসলাম িপতা-�মাঃ জসীম উ��ন,৭৩/৩ �বপারীপাড়া --িখলেখত,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4321 4387 �মাঃ মাসুদ �বলাল
িপতা-�মাঃ শাহাব উ��ন,চ�ীপাশা ছায়ািবথী আ/এ স' িমল--
না�াইল,
ময়মনিসংহ

4322 4388 �মাছা: িশিরনা আ�ার
িপতা-মতৃ িসরাজলু ইসলাম,�াম: মামুেদরপাড়া, ডাক: �কুেরর
হাট--িমঠাপুকুর,
রংপুর

4323 4389 আিশক তালুকদার িপতা-�মাখেলছ�  তালুকদার ,১৪২ �ীণ �রাড --ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4324 4390 �মাঃ মিশউর রহমান িপতা-�মাঃ মকবুল �হাসাইন,বহরমপুর-�ভরবপাশা-নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

4325 4391 �মা: �মা�ািফজরু রহমান
িপতা-�মা: িসরাজলু ইসলাম,�াম: দ: ঝাউগড়া, ডাক: সরকার
বাজার-2012--�মলা�হ,
জামালপুর

4326 4392 অিনতা রানী দাস
িপতা-কুমুদ র�ন দাস ,পিরমল কম �কার সপ, �দাকান নং--59,
ভাষানেটক �া�: মােক�ট --ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4327 4393 �মাঃ সেরায়ার জামান
িপতা-�মাঃ ফা�ক �হােসন সরকার ,ধলার পাড়া , শ�ঠবািড় --
িমঠাপুকুর,
রংপুর

4328 4394 �মাঃ শাহাদাত �হােসন িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম ,থানা িসনাড�া --,
খুলনা

4329 4395 �মাঃ আিতকুল ইসলাম সাগর
িপতা-িসরাজলু ইসলাম বাদল,কাশর, কেরােনশন �রাড--
ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

4330 4396 এ িব এম রােসল
িপতা-�মাঃ নজর্ুল ইসলাম ,৪৩/৫ প��ম মা�টকাটা--ঢাকা
�সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4331 4397 �খশানারা পারভীন
িপতা-�মা: িহরাদ আলী �মাড়ল,�াম: িবরাশী, ডাক: আগড়ঘাটা--
পাইকগাছা,
খুলনা

4332 4398 িম�াদ �হােসন িপতা-মিফজলু ইসলাম ,-�দৗলতখান �পৗরসভা-�দৗলতখান,
�ভালা
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4333 4399 নূর �মাহা�দ �হদােয়ত� �াহ িপতা-�মাঃ বাকী িব�াহ ,ডাংিগর হাট--তারাগ�,
রংপুর

4334 4400 এনামুল হক
িপতা-�মা: ম�জবুর রহমান ,510 �বপারী গিল , ওযারেলস,
মগবাজার --1217--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4335 4401 �মাঃ মিনর �হােসন
িপতা-আলী আহে�দ মাত�র,চর কপাল �বড়া-চরকাজল-
গলািচপা,
পট�য়াখালী

4336 4402 এইচ এম ফাহাদ িবন ইসলাম
িপতা-এইচ এম আফেরাজ উল ইসলাম ,সেফদাতলা -বােগরহাট
�পৗরসভা-বােগরহাট সদর,
বােগরহাট

4337 4403 এম এম রািশক ইশমাম
িপতা-এম এম আবু হািনফা,বাসা: 78, �াম: 78-বয়রা বাজার
মস�জদ �রাড, ডাক: খুলনা �জ িপ ও-9000--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

4338 4404 এস,এম আ�লু কািদর িপতা-আঃ হািমদ �শখ ,-িস��পাশা-অভয়নগর,
যেশার

4339 4405 নেরা�ম পাল িপতা-মুকু� পাল ,খুলনা িব�িবদ�ালয় --,
খুলনা

4340 4406 িতলক চ� রায় িপতা-িবজয় চ� রায়,�গাড়ল-�গাড়ল-কালীগ�,
লালমিনরহাট

4341 4407 �মাঃ �তািহদ হাসান িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান,�জরুীতলা --ধামরাই,
ঢাকা

4342 4408 নািহদ হাসান
িপতা-নবীজলু হক,বাসা: থানা �রাড, �াম: চািকরপশার তালুক,
ডাক: রাজারহাট-5610-চািকরপশার-রাজারহাট,
কুিড়�াম

4343 4409 সান�জদা আ�ার
িপতা-�মা: �সরাজলু ইসলাম ,510�বপারী গিল, মগবাজার, ঢাকা --
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4344 4410 িশখা খাত� ন িপতা-�মাঃ আরশাদ আলী ,-কাটাখালী �পৗরসভা-পবা,
রাজশাহী

4345 4411 িরপন মহলী িপতা-মহান� মহলী,�াম িশয়ালী--�পসা,
খুলনা

4346 4412 �মাঃ হাসান
িপতা-�মাঃ নুর নবী �চৗধুরী,২১/২২, �ক-িব, �কবল�ধাম হাউ�জং
�সাসাই�ট, আকবরশাহ--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

4347 4413 ইফাত আরা হক
িপতা-ইজাহা�ল হক,বাসা: ইজাহার িভলা, �াম: �মা�ার পাড়া,
পুরাতন ��শন, ওয়াড�-01, ডাক: কুিড়�াম-5600--কুিড়�াম সদর,
কুিড়�াম

4348 4414 ��প �হ িপতা-ননী �গাপাল �হ,পা�ািশয়া , বাবুগ� বাজার --িচতলমারী,
বােগরহাট

4349 4415 রতন চ� নাথ িপতা-ম�ূ লাল �দবনাথ ,ল�র পুর -�মেহ��গ�-�মেহ��গ�,
বিরশাল
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4350 4416 �মাঃ সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ িব�াল �হােসন ,�দামারা -চাদঁপুর �পৗরসভা-চাদঁপুর
সদর,
চাদঁপুর

4351 4417 আ�লু জ�ার িপতা-মনছ� র আলী,�নায়াগাও-শাহজাহানপুর-মাধবপুর,
হিবগ�

4352 4418 �মা: রিবউল ইসলাম
িপতা-�মা: ফজলুর রহমান ম�ল ,722/3 রাসনা িভলা , তয় তলা ,,
বসু�রােলন, প��মকাজীপাড়া, িমরপুর --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4353 4419 কাওছার আহেমদ িপতা-�মাঃ শামসুল ইসলাম ,গড় মা�ট-বড়াই�াম-বড়াই�াম,
নােটার

4354 4420 সািদয়া িবনেত আিমন
িপতা-�মা: ��ল আিমন,বাসা: 02, �াম: উ�ম বািনয়াপাড়া,
�রাড-2/1, ডাক: উ�ম হা�জরহাট-5400--রংপুর সদর,
রংপুর

4355 4421 �মা আ�ার িপতা-রিহম পাঠান ,পূব � ইসলামাবাদ -ইসলামাবাদ-মতলব উ�র,
চাদঁপুর

4356 4422 �মাঃ আ�জমু��ন িপতা-�মাঃ আিব�ল�া,�গাপালরায়-কািকনা-কালীগ�,
লালমিনরহাট

4357 4423 শারিমন সুলতানা িপতা-�মাঃ �মাইয়ুন কিবর ,�াম মনপুরা --কচ�য়া,
চাদঁপুর

4358 4424 �মা: জািহর উ��ন
িপতা-�মা: আেনায়ার উ��ন ,�যে� : আেনায়ার উ��ন
লা�ীনারায়ন পুর, ( আরাফাত কলিন) --�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

4359 4425 মাস�বা তাসনীম মীম িপতা-�মাঃ আ�রু রব ,�দৗলতপুর , পাবলা--,
খুলনা

4360 4426 হািববা আ�ার
িপতা-হািফজরু রহমান,বাসা: থানা �রাড, �াম: চািকরপশার
তালুক, ডাক: রাজার হাট-5610-চািকরপশার-রাজারহাট,
কুিড়�াম

4361 4427 �মাঃ আিরফ সরকার
িপতা-�মাঃ �মাকতার �হােসন সরকার,িডয়আই�জএিপিবএন
অিফস--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4362 4428 দী�ারায়ন ম�ল িপতা-িদলীপ ম�ল ,--বােগরহাট সদর,
বােগরহাট

4363 4429 অনন�া দাশ িপতা-�পন কুমার দাশ ,৫/১১ আ�াবাদ--ব�র,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

4364 4430 �মা: আিশকুর রহামন
িপতা-�মা: আ�লু খােলক িময়া,�াম: চ�, ডাক: �সানারায়--
সু�রগ�,
গাইবা�া

4365 4431 আ��ুাহ আল মাহমুদ
িপতা-ইউসুফ ই�ািহম মাহমুদ ,দি�ন বাবুপুর-ল�ীপুর
�পৗরসভা-ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর
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4366 4432 �মাসাঃ সাথী
িপতা-�মাঃ �দেলায়ার �হােসন গাজী,পূব � �জনকাঠ�-�লাহািলয়া-
পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

4367 4433 অনুপ কুমার
িপতা-� কাি�ক কুমার �ামািনক ,বাসা - 56 িব, �ট �াম: মহাখালী
দি�ণ পাড়া, ডাক: বনান ি◌�ট এস ও -- 1213--�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4368 4434 �মা: আবু জাফর আউিলয়া
িপতা-�মা: আমজাদ আলী আউিলয়া,�াম: কাজীমুছা, ডাক: রাম
চ� নগর--পাইকগাছা,
খুলনা

4369 4435 ই�ানাম উল হক িপতা-�মাঃ �মা�ফা কামাল ,�াম �দলদুয়ার --নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

4370 4436 �গাপীনাথ কু�ূ িপতা-�গাপালচ� কু�ূ,ধলদাহ, ফয়লাহাট-রামপাল-রামপাল,
বােগরহাট

4371 4437 আিরফ হাসান
িপতা-তাজলু ইসলাম,বাসা: তাজলু ইসলাম, �াম: পূব � রামচ�পুর,
ডাক: রহমতপুর-5700--গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

4372 4438 �মাঃ সােরায়ার �হাসাইন িপতা-�মাঃ িসরাজলু হক ,�াম জা�� পুর --নকলা,
�শরপুর

4373 4439 �মাঃ আলমগীর �হােসন িপতা-�মাঃ শমেশর আলী ,�দবীপুর -িভতরব�-নােগ�রী,
কুিড়�াম

4374 4440 পাপ্পু �দব
িপতা-� �দীপ �দব,�াম: হিরনারায়ন, ডাক: ভূজবল--
�মৗলভীবাজার সদর,
�মৗলভীবাজার

4375 4441 ননী �গাপাল সাহা
িপতা-�াণ ব�ভ সাহা ,722/3, �রাসনা িভলা, তয় তলা বসু�রােলন,
প��ম কাজী পাড়া, িমরপুর --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4376 4442 ফারজানা ইয়া��ন িনপা িপতা-আঃ মা�ান অকন ,�াম জা�জরা --জা�জরা,
শরীয়তপুর

4377 4443 �মাঃ জািহদ উ�াহ সরকার
িপতা-�মাঃ শহীদু�াহ সরকার ,২৩২-২৩৪ আরমানা ফ�াশন--
�তজগাওঁ িশ� এলাকা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4378 4444 �মাঃ আরজান �হােসন
িপতা-�মাঃ আঃ ওহাব ,�াম �পাল পুর -�ঝনাইদহ �পৗরসভা-
�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

4379 4445 �মা: লিতফুল হক
িপতা-�মা: �মাজাে�ল হক বসুিনয়া,শালবন িমি�পাড়া, আেরফ
উ��ন সরকার �রাড, বাসা-164, থানা: �কাতয়ালী--,
রংপুর িস�ট কেপ �ােরশন

4380 4446 �মাছাঃ মাহফুজা খাত� ন
িপতা-মতৃ �মাসেলম উ�ীন,চকমু�ার-নওগা ঁ�পৗরসভা-নওগা ঁ
সদর,
নওগা ঁ
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4381 4447 গাজী �মাহা�দ শািহর মাহদী
িপতা-�জ, এম আ�লু কােদর ,�মে�াপিলটন হাউ�জং, �সাসাই�ট,
�রাড --1, বাড়ী -32, বাসা--5/এ --�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4382 4448 �মাঃ আবু ইউসুফ
িপতা-�মাঃ নািছর উ��ন ,বাসা-৪৭/২ এ শিহদ আঃ আ�জজ সরক
। ১২২৯--ভাটরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4383 4449 ধীমান িব�াস িপতা-িবনয় িব�াস ,�াম �িলয়া বাজার --ড� মুিরয়া,
খুলনা

4384 4450 �মা: হািমদুর রহমান
িপতা-�মা: জালাল উ��ন,বাসা: 57/ক/এ, �াম: �লিক বাড়ী, ডাক:
ময়মনিসংহ সদর-2200--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

4385 4451 ইয়ািসন হাসান িপতা-শামছ� ল আলম �সিলম,৩/৩৩ , �স�র ৭--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4386 4452 �মাছাঃ শারিমন সুলতানা িপতা-�মাঃ আ�সু �কুর ম�ল,পাড়াবাইশা-দি�ণপাড়া-গাবতলী,
ব�ড়া

4387 4453 অেয়জরু রহমান িপতা-�শখ শহীদু�াহ ,বামডা�া, চাদপুর--�পসা,
খুলনা

4388 4454 �মা: মিহদুল হক
িপতা-�মা: �গালাম �মা�ফা ,�াম: মালতীনগর হাই�ুেলর উ�র
ডাক : ব�ড়া সদর -ব�ড়া �পৗরসভা-ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

4389 4455 �মা: কামাল �হােসন
িপতা-�মা: নজ�ল ইসলাম,�াম: নারায়নেজাল ,-আগরদাড়ী-
সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

4390 4456 িবকাশ িব�াস িপতা-নারায়ণ িব�াস ,�াম ভাংগনপাড় বাজার--বােগরহাট সদর,
বােগরহাট

4391 4457 �মাঃ শাহাদাত �হােসন িপতা-�খারেশদ আলম,মধ�ম ইয়াকুব বাজার --সীতাকু�,
চ��াম

4392 4458 তানভীর আেবদীন
িপতা-�মা: জয়নাল আেবদীন ,1255/1পুব � �শওড়া পাড়া , িমরপুর --
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4393 4459 �ডই�জ সুলতানা িপতা-�জ এম জাহা�ীর ফা�ক ,-ভ� �িলয়া-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

4394 4460 এস, এম, �রাকন-উদ-�দৗলা
িপতা-�মা: আ�রু রা�াক,�ম-302, ব�ব�ু �শখ মু�জবর রহমান
হল,জাহা�ীর নগর িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

4395 4461 সুমন �ঘাষ িপতা-সে�াষ �ঘাষ ,�াম হামদহ--�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

4396 4462 �মাঃ মেনায়ার �হােসন িপতা-নকীব ফজলুল মহ,�ই --বােগরহাট সদর,
বােগরহাট

4397 4463 �মাঃ আবু রায়হান িপতা-�মাঃ বুলু �মা�া,�তত� িলয়া-�কালা-বদলগাছী,
নওগা ঁ
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4398 4464 �মা: �সােহল রানা
িপতা-�মা: নু�ল ইসলাম,�াম: রা�জব, ডাক: �টপামধুপুর-5440--
কাউিনয়া,
রংপুর

4399 4465 �মাঃ �বলােয়ত �হােসন
িপতা-হযরত আলী ,৫০১ নয়ােটালা, মগবাজার, শাি� নগর --
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4400 4466 কাম�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ মিহউ��ন সরকার ,থানা রমনা --,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4401 4468 �সালাইমান �হােসন িপতা-আ�লু ম�জদ,শড়াতলা , আদশ � আ�িুলয়া --হিরণাকুন্ড� ,
�ঝনাইদহ

4402 4469 এস এম ফজেল রা�ী
িপতা-এস এম জয়নাল আেবদীন,িমজান িভলা, উ�রা আ/এ,
ভাড়াউড়া বাগান সড়ক-�ম�ল �পৗরসভা-�ম�ল,
�মৗলভীবাজার

4403 4470 শাহিরয়া তান�জম িব�াহ
িপতা-�মা : �মাসতায়ীন িব�াহ,বাসা: 125, �াম: প��ম
বািনয়াখামার �মইন �রাড, ডাক: খুলনা িস�ট-9100--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

4404 4471 �মাঃ ��ল আিমন
িপতা-�মাঃ �মাশারফ �হােসন ,��াগ িশবতলা-চাপঁাইনবাবগ�
�পৗরসভা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

4405 4472 ি�য়াংকা আচায �� িপতা-রতন আচায ��,৭৪, আর �ক িমশন �রাড, ওয়ারী--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4406 4473 �শখ জািঁকর �হােসন িপতা-�শখ �সয়দ আিল,বােদাখালী , মগরাহাট --বােগরহাট সদর,
বােগরহাট

4407 4474 এস এম তািরক্কুজামান িপতা-এস এম খােলক্কুজামান ,থানা �মেহর পুর , �াম চত্�
পাড়া --,

4408 4475 সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�লু হা�ান,৫৬/৩ জাহা�ীর ম��ল , মা�টকাটা
বাজার, ১২০৬--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4409 4476 রােসল বিণক
িপতা-ঝুন্ট�  বিণক,�াম: দ: কািল�ীপুর, ওয়াড�-08--রা�ামা�ট
সদর,
রা�ামা�ট

4410 4477 সদীপ দাশ
িপতা-মন �মাহন দাশ ,�াম ম��য়া মহল -ক�বাজার �পৗরসভা-
ক�বাজার সদর,
ক�বাজার

4411 4478 �মাঃ দুলাল �হােসন িপতা-�মাঃ কুদ�ত� �াহ,উ�র হলদীবাড়ী--হাতীবা�া,
লালমিনরহাট

4412 4479 �মাঃ িস�ীকুর রহমান িপতা-�মাঃ �জাবােয়র আলম,িমনা পাড়া , মািনকিদয়া --গাংনী,
�মেহরপুর

4413 4480 �মাঃ �রফাজলু ইসলাম িপতা-�মাঃ মিনর উ�ীন,িশেবরকু�ট-কুলাঘাট-লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট
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4414 4481 ফারাহ �জিরন খান ি�য়াংকা

িপতা-�মা: আ�রু রা�াক খান,�যে�: �মা: আ�রু রা�াক খান,
বািড়-247, �রাড-8/এ “অ�ণাপ�ী” হাউ�জং �সাসাই�ট, ডাক:
জাহা�ীর নগর িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

4415 4482 �শখ মিন�ল ইসলাম িপতা-�শখ গ�ার আিল ,বােদাখালী , মগরাহাট --বােগরহাট সদর,
বােগরহাট

4416 4483 �মাঃ নািসমুল হক
িপতা-�মাঃ হাসান মাহমুদ,মিহষেখালা িস�ট কেলজ �রাড-নড়াইল
�পৗরসভা-নড়াইল সদর,
নড়াইল

4417 4484 �মা: নাজমুল �দা

িপতা-�মা: �ফারকান মাতবর,পযে�: �ল: কেন �ল �মা: িফেরাজ
�মা�াহ ( অব:), বাসা:এ-8, িব��ং-88/3, িকংডম হািবল কমে��,
পূব � ভাষানেটক--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4418 4485 �মাঃ নাজমুল আহেমদ রানা িপতা-�মাঃ নু� িময়া ,শাহজাহান �রাড --�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4419 4486 �মা: ইি�স আলী
িপতা-�মা: নজ�ল ইসলাম �মাড়ল ,িসেলমান পুর , ডাক:
আগড়ঘাটা --9280-পাইকগাছা �পৗরসভা-পাইকগাছা,
খুলনা

4420 4487 �মা: ইমরান �হাসাইন

িপতা-�মা : আেনায়ার �হাসাইন ,বাসা: আেনায়ার �হােসন পুিলশ,
িমরন আলেমর বাসা ( িনচতলা), �াম: পািনর ট�াংমিক �রাড,
ডাক: ল�ীপুর-3700--ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

4421 4488 �মা: �েবল আলম
িপতা-ফা�ক হাওলাদার,�াম: কািলচ�া, ডাক: পুকুরজানা--
পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

4422 4489 �মা: রােশদুল ইসলাম
িপতা-�মা: আবদুল মিতন,�াম: িশ�া�াম, 8নং ওয়াড�, ডাক:
আেলকজা�ার-রামগিত �পৗরসভা-রামগিত,
ল�ীপুর

4423 4490 �মা: �হাসাইন
িপতা-�মা: আবদুল মিতন,�াম: িশ�া�াম, 8নং ওয়াড�, ডাক:
আেলকজা�ার-রামগিত �পৗরসভা-রামগিত,
ল�ীপুর

4424 4491 �মা :আবদুর রহমান িপতা-�মা: আবদুল খােলক,�াম: পূব � হিণ �-উলািনয়া-�মেহ��গ�,
বিরশাল

4425 4492 �মা: আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: ইি�স আলী খান,বাসা: 342/14, 9 নং �রাড, �াম:
�ৃিতধারা আ.এ, ওয়াড�-60, ডাক: দিনয়া, কদমতলী--শ�ামপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4426 4493 �মা: রিবউল ইসলাম
িপতা-�মা: িসরাজলু হক,�াম: কািশপুর ( মু��টারী), ডাক: �বালার
চওড়া--লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

4427 4494 �মা: হা�ন অর রশীদ
িপতা-�মা: মকবুল �হােসন,�াম: প��ম �কামরনই ( কদমতলা),
ডাক: গাইবা�া--গাইবা�া সদর,
গাইবা�া
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4428 4495 �মা: আবুল কােশম
িপতা-�মা : ইসমাইল �হােসন,�াম: নারা�অনুরপুর, ডাক: পূব �
নারা�ী, --পাকু��য়া,
িকেশারগ�

4429 4496 কৃ� �সাদ ম�ল
িপতা-�তেজ� নাথ ম�ল,�াম: ইনি��টউট অব িরেমাট এ�
�জআইএস, ডাক: জাহা�ীর নগর িব�িবদ�ালয়-1342--সাভার,
ঢাকা

4430 4497 �াবণী বড়ুয়া িপতা-সে�াষ বড়ুয়া,�সানাইছিড়, ৫ নং পা�য়া--রা�ুিনয়া,
চ��াম

4431 4498 হািসবুল হাসান

িপতা-�মাহা�দ �খারেশদ আলম ,পযে�: �মা: �খারেশদ
আলম,�াম: খানখানাপুর ( িময়াপাড়া), ওয়াড�-01, ডাক:
খানখানাপুর-7711--রাজবাড়ী সদর,
রাজবাড়ী

4432 4499 �মা: আল মামুন
িপতা-�মা: ম�জবর রহমান,�াম: বগী, ডাক: বগী ব�র-9330--
শরণেখালা,
বােগরহাট

4433 4500 আেনায়ার কিরম িপতা-�মাঃ এহছানুল কিরম,চর পাথরঘাটা-চর পাথরঘাটা-প�টয়া,
চ��াম

4434 4501 �মা: বা�ূ িময়া
িপতা-�মা : লালচাদঁ আলী,�াম: খাসমহল, ডাক: পলাশী
পাড়া-7110--গাংনী,
�মেহরপুর

4435 4502 পিবএ ম�ল
িপতা-িনরা�ন ম�ল,�াম: আট� িলয়া, ডাক: আট� িলয়া
বাজার-9420-জালালপুর-তালা,
সাত�ীরা

4436 4503 �সয়দ িসহাব িপতা-�সয়দ নািছর,১০৩, িপংিড়-��াগড়-রাজাপুর,
ঝালকা�ঠ

4437 4504 এইচ এম ইমদাদ �হােসন
িপতা-এইচ এম আবু সাইদ,�াম: বিন �, ডাক: বিন �-ছায়রাবাদ--
রামপাল,
বােগরহাট

4438 4505 ইয়াসিমন আ�ার �দালন
িপতা-সালাম দাই,�াম: নাটইখালী, ডাক: নাটইখালী--বােগরহাট
সদর,
বােগরহাট

4439 4506 �মাঃ �মেহদী হাসান
িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম,আই �ক �রােডর পূেব �, জয়নগর-
ছিলমপুর-ঈ�রদী,
পাবনা

4440 4507 �মাঃ িনজাম উ��ন ফিকর
িপতা-আ�সু ছামাদ ফিকর,কাচািরয়া-নােয়রগাওঁ (উ�র)-মতলব
দি�ণ,
চাদঁপুর

4441 4508 �মা: �বলাল �হােসন

িপতা-�মা: ফজলুর রহমান,বাসা: 274, আ�জজ �কা: অপাের�টভ
হাউ�জং িলিম �টড, �াম: জাফরাবাদ, প��ম শংকর, ডাক:
�মাহ�দপুর-1207--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4442 4509 উ�ল বড়ুয়া িপতা-�ভালা বড়ুয়া,হাজারীকুল-ফেতখারঁকুল-রামু,
ক�বাজার
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4443 4510 অিভ�জৎ �চাধুরী
িপতা-রতন িবকাশ �চাধুরী,�াম: গাছবাড়ীয়া, ডাক:
গাছবাড়ীয়া-4381--চ�নাইশ,
চ��াম

4444 4511 জিহরল ইসলাম
িপতা-ইউনুছ আলী,৬৭ মাসকা�া, গনশার �মাড়, �গার�ান �রাড-
-ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

4445 4512 মু�া খনম
িপতা-মতৃ �মা�ফা সরদার,�াম: �জয়া সড়ক, �শহলাবুিনয়া, ডাক:
�মাংলা--�মাংলা,
বােগরহাট

4446 4513 আবু রায়হান িপতা-মাইন উ��ন,ইমাদপুর-পয়ারী-ফুলপুর,
ময়মনিসংহ

4447 4514 �মা: আলমগীর �হােসন
িপতা-রিবউল ইসলাম,�যে�: আিমন ব�ালয় এ� �ডেকােরটর,
হযরত �সানাব�ু সড়ক, কুমারখালী বাজার, --কুমারখালী,
কু��য়া

4448 4515 �মাঃ �মাজাে�ল হক িপতা-�মাসেলম উ��ন,মিহেষর চর-পাচঁেখালা-মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

4449 4516 নাজমুল হক
িপতা-�মা: আ�লু হক,বাসা: 49, �তজ �মাহা�দ মাদবর �রাড,
িসলমুন, ওয়াড�-47, ডাক: মু�ু নগর--,
গাজীপুর িস�ট কেপ �ােরশন

4450 4517 �মা: ধািনছ িময়া
িপতা-�মা: আবদুস �সাবহান,দােরাগারহাট বাই �লন, পূব �
মাদারবাড়ী, �জিপও-4000, সদরঘাট--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

4451 4518 �মাঃ �রজাউল ইসলাম
সরকার

িপতা-�মাঃ আ�লু মােলক সরকার,�মািমনপুর-�মািমনপুর-
পাব �তীপুর,
িদনাজপুর

4452 4519 সু�ত কুমার শীল িপতা-সুভাষ চ� শীল,আ�ারমািনক-বয়রা-হিররামপুর,
মািনকগ�

4453 4520 অ�ন বাগচী িপতা-নটবর বাগচী,রা�জহার-রা�জহার-আৈগলঝাড়া,
বিরশাল

4454 4521 �মাঃ শিফকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ িমফতা�ল কালাম,কুলপ�ী--মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

4455 4522 �মাঃ �মজবাহ উ��ন িপতা-�মাঃ সামছ� ��ন,চর জা�ািলয়া-হা�জরহাট-কমলনগর,
ল�ীপুর

4456 4523 �মাঃ ফয়সাল িপতা-�মাঃ ফিরদ উ��ন,প��ম বািল�াম-বালী�াম-কালিকিন,
মাদারীপুর

4457 4524 ফারহানা আফেরাজ �সািনয়া
িপতা-মিফজরু রহমান,২৭৬/৩ প��ম �মােমনবাগ, ৬৪ নং
ওয়াড�, পাড়াডগার--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4458 4526 �মাঃ নািহদ হাসান �পন
িপতা-�মাঃ �মাকেছদুল হক,৬৬৭, চ�খানা (মা�ারপাড়া)-
বড়িভটা-ফুলবাড়ী,
কুিড়�াম
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4459 4527 �মা: আরাফাত জামান
িপতা-�মা: আিনসু�ামান,�াম: পলাশী পাড়া, ডাক: পলাশী
পাড়া-7110--গাংনী,
�মেহরপুর

4460 4528 �মাঃ মাসুদ রানা
িপতা-�মাঃ ঈসমাইল �হােসন,িবয়াড়া-কাজীপুর �পৗরসভা-
কাজীপুর,
িসরাজগ�

4461 4529 ফাহিমদা ইয়াসিমন
িপতা-�মাঃ িমজানুর রহমান,বাসা িস-৩/৬, ব�ব�ু �শখ মু�জবুর
রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা--,
গাজীপুর

4462 4530 জাহা�ীর �হােসন
িপতা-�মা: �দেলায়ার �হােসন,�াম: িবপারী বাড়ী, ডাক:
দারখী-8402--ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

4463 4531 �মাঃ ইমরান বুলবুল িস��কী িপতা-আ�লু ম�জদ ,মৎস ভবন--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4464 4532 প�শী রায় িপতা-িবমল চ� রায় ,জ�নাথ হল , ঢািব --শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4465 4533 সান�জদা িলয়াকত
িপতা-�মা: িলয়াকত ভঁূইয়া,বািড়-19/এ, �রাড-3/এ, �মাহা�দীয়া
হাউ�জং--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4466 4534 �মাঃ ওসমান গিন
িপতা-�মাঃ �খারেশদ আলম,�খাড়াগাছ, ফিকেরর তেকয়া--
লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

4467 4535 �মাঃ শািমম িময়া
িপতা-�মাঃ জিসম উ��ন ,প��ম জয়নগর , খােয়রহাট--
�দৗলতখান,
�ভালা

4468 4537 �মা: আমজাদ �হােসন
িপতা-�মা: আ�লু আ�জজ,িফউচার হাউ�জং, বিসলা �রাড,--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4469 4538 �মাঃ রােসল িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম,চাদপুরা-আলীপুর-দশিমনা,
পট�য়াখালী

4470 4539 সাথী আ�ার িপতা-�মাঃ শিরফ উ��ন ,৮১৮, /২১ , বসু�রা --�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4471 4540 �মা: নািহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: �মায়াে�ম �হােসন,বািড়-10, িসরাজ�ু�ন �রাড,
�কানাপাড়া--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4472 4541 �মাঃ �শায়ােয়ব রানা
িপতা-�মাঃ আবুল কালাম আজাদ ,বাসা-১৪, �াট-৭িব, �রাড-৩
�� ধারা হাউ�জং, বিসলা--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4473 4542 সালাউ��ন মধৃা
িপতা-িছ��কুর রহমান,�াম: �লাহাচ�ড়া, ডাক: মুকসুদপুর--
মুকসুদপুর,
�গাপালগ�
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4474 4543 নাজনীন নাহার িপতা-�মাঃ হা�ন উর রশীদ,�াম নগর � রাম পুর--পাইকগাছা,
খুলনা

4475 4544 �মাঃ �নজাব উ��ন িপতা-�মাঃ বরকত আলী,�ছাটেঘানা-বা�ালা-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

4476 4545 �মা: রাহাদুল হক
িপতা-�মা: �মাফা�ল হক,�াম: ধুিমহায়াতপুর, ডাক: রামচ�পুর
হাট-6302--চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

4477 4546 �রজাউল কিরম িপতা-িদল �মাহা�দ,বাহারছড়া --ক�বাজার সদর,
ক�বাজার

4478 4547 ত� ষার ইমরান খান
িপতা-�খাকন খান ,বাসা-০৪, �ক-িব, নয়ানগর ভাটারা, মেডল
টাউন--�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4479 4548 ফারজানা আেনায়ার িপতা-�মাঃ আেনায়ার �হােসন ,১৪ নং শরতচ� �রাড --বংশাল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4480 4549 �মাঃ �সােহল আলম
িপতা-�মাঃ আ�লু �হিকম ,�াম �প গ� বাজার -বারহা�া-
বারহা�া,
�ন�েকাণা

4481 4550 �মাহা�দ িফেরাজ িশকদার
িপতা-�মাহা�দ �বারহান আলী,বাসা: প��ম পাড়া, �াম: কুরনী,
ডাক: কুরনী-1940--িমজ�াপুর,
টা�াইল

4482 4551 �মাঃ �রফােয়ত �হােসন
িপতা-�মাঃ নবীছ�ীন ,বাসা-০৩৫৪, কেলজপাড়া-আলমডা�া
�পৗরসভা-আলমডা�া,
চ�য়াডা�া

4483 4552 সজল আহেমদ
িপতা-�মাঃ হািফজরু রহমান,ইমােজ��ী �রাড, �পা� অিফস
পাড়া-চ�য়াডা�া �পৗরসভা-চ�য়াডা�া সদর,
চ�য়াডা�া

4484 4553 ইসরাত� �াহান খানম (সুিম)
িপতা-সামসুল �দা খানম ,36/9/6 �রাড - 4 . শ�মলী --ওয়াড�-27,
�মাহা�দ পুর, --ডাক: 1207, --�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4485 4554 �িবয়া আেনায়ার িপতা-�মাঃ আেনায়ার �হােসন ,১৪ নং শরতচ� �রাড --বংশাল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4486 4555 �মাঃ রািফউল আলম িপতা-রিবউল আলম ,�াম খাজরুা --ফিকরহাট,
বােগরহাট

4487 4556 কিনকা আ�ার �শাভা
িপতা-ডাঃ আ�লু কু�ুস ,বাংলােদশ �টিলিভশন --ময়মনিসংহ
সদর,
ময়মনিসংহ

4488 4557 এ. এম. মন্জ�ুল কবীর
িপতা-�মা : আ�লু ম�জদ ,�াম: জয়েদব ( মধ�পাড়া), -গজঘ�া-
গংগাচড়া,
রংপুর

4489 4558 আঞ্জ ুআ�ারা িপতা-�মাঃ আ�জজলু ইসলাম,দঃ দল�াম-দল�াম-কালীগ�,
লালমিনরহাট
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4490 4559 আবু মুসা িপতা-আ�সু সা�ার �মাড়ল,�াম কালুয়া --পাইকগাছা,
খুলনা

4491 4560 �মা: মাহমুদু�ামান িপতা-ছাইদু�ামান,78/24, বউ বাজার,--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4492 4561 �মাঃ জাহা�ীর আলম িপতা-�মাঃ মকবুল �হােসন ,৩/৫ িড চ��চরন �বাস �রাড --ওয়ারী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4493 4562 সি�প দাস িপতা-সুনীল চ� দাস ,১৭/১ , িদলু �রাড , মগবাজার --রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4494 4563 �মাঃ হাসান আলী িপতা-�মাঃ �সিলম,৪৪ �ভাতীেসনা �লন--,
ময়মনিসংহ

4495 4564 �মা: নাজমুল ইসলাম
িপতা-�মা: জােকর আলী,�াম: মধুপুর, ডাক: ঈমানপুর-7000-
আ�ালপুর-কু��য়া সদর,
কু��য়া

4496 4565 সুমন কুমার মু�া িপতা-রবী�নাথ মু�া,�াম �বদকািশ-কয়রা-কয়রা,
খুলনা

4497 4566 �মাঃ �মাকেছদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ কেবজ উ��ন ,১ নং ৪ নং ওয়াড�-দাতঁভা�া-�রৗমারী,
কুিড়�াম

4498 4567 এহসানুল হক
িপতা-আবুল বাসার,�াম: কাঠাল বাড়ীয়া, ডাক: �গািব�পুর--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

4499 4568 �মাঃ কাম�ল হাসান খান
�মেহদী

িপতা-�মাঃ কামাল �হােসন খান,ঝাউতলা--কালিকিন,
মাদারীপুর

4500 4569 জেুয়ল সাহা িপতা-আশীষ সাহা,িখলেমাগল-�হাছনাবাদ-রা�ুিনয়া,
চ��াম

4501 4570 �মা: �রাকনুে�ৗলা
িপতা-�মা: আ�লু লিতফ,�াম: পা�াপাড়া, ডাক: ফরেকট হাট--
রাজারহাট,
কুিড়�াম

4502 4571 িলটন কুমার রায়
িপতা-আন� �মাহন রায়,�াম: মািনক নগর, ( ওয়াসা �রাড) ডাক:
ওয়ারী --1203. �জলা: 1203--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4503 4572 �মাঃ আিনসুর রহমান িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম,অন�রাম --পীরগাছা,
রংপুর

4504 4573 �মাঃ �মায়ুন কবীর িপতা-�মাঃ ম�জবর রহমান,যমুনা পাইকপাড়া-দুগ �াপুর-উিলপুর,
কুিড়�াম

4505 4574 �মাঃ আিরফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ জািকর ইসলাম ,�াম খাজরুা --বােগরহাট সদর,
বােগরহাট

4506 4575 �মাঃ তািরকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আবু তােলব িময়া ,কলাবাগান ১০/৩ ইমিতয়াজ
টাওয়ার--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4507 4576 রাজ ুিম�ী
িপতা-দীেনশ চ� িম�ী,�াম: কানাখালী, নুরপুর আিমনপুর, ডাক:
ব�ড়ারচক-9285--পাইকগাছা,
খুলনা
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4508 4577 �মাঃ আিতকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান,কৃ�পুর, কলিস�রু বাজার --�ধাবাউড়া,
ময়মনিসংহ

4509 4578 �মাঃ �বাইয়াত আদনান িপতা-�মাঃ আ�লু গাফফার,িমরকামারী-ছিলমপুর-ঈ�রদী,
পাবনা

4510 4579 �মা: শাহজালাল
িপতা-মতৃ �মা: �মাকেছদ হাওলাদার,40/1, কিরমনগর, 1ম গিল,
�ছাট বয়রা, �সানাডা�া--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

4511 4580 �মাঃ �েবল রানা
িপতা-�মাঃ িলয়াকত আলী ,আবুির মা�রা, মািলহাদ -িমরপুর
�পৗরসভা-িমরপুর,
কু��য়া

4512 4581 �মাহা�দ �মা�ািফজরু
রহমান

িপতা-�মাহা�দ আলাউ��ন পােটায়ারী ,�াম: লুধুয়া ডাক: লুধূয়া --
মতলব উ�র,
চাদঁপুর

4513 4582 �মাঃ ফরহাদ ম�ল
িপতা-�মাঃ িহ� ম�ল,পােক�র �মাড়, ক�ােডট কেলজ,
আশরতপুর--,
রংপুর

4514 4583 �জল চ� গড়ামী
িপতা-রন�জত চ� গড়ামী,দ: �হাসনাবাদ, রিহমাবাদ--বর�না
সদর,
বর�না

4515 4584 মাহবুবা িস��কা িপতা-কিবর �হােসন সুজন ,বাংলােদশ �টিলিভশন উপেক� --,
ময়মনিসংহ িস�ট কেপ �ােরশন

4516 4585 সু�ত কুমার সরদার িপতা-সে�াষ কুমার সরদার ,থানা �দৗলত পুর , �াম বুধহাট --,
খুলনা

4517 4586 �মাঃ শিফউল ইসলাম
িপতা-�মাঃ ফায়সাল ইসলাম,১৫৪/১ ফােতেমাহা�দপুর-ঈ�রদী
�পৗরসভা-ঈ�রদী,
পাবনা

4518 4587 �মাঃ জা�াত� ল নাঈম সািফন
িপতা-�মাঃ হািফজরু রহমান,চাদ্মুহাট, সরল্পুর, ম��পাড়া-
ব�ড়া �পৗরসভা-ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

4519 4588 �মাঃ আিতকুর রহমান
িপতা-�মাঃ আইউব আলী হাওলাদার,�হা��ং ২২, ওয়াড� ০৩,
হাসপাতাল �রাড--নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

4520 4589 ইয়াছিমন সুলতানা
িপতা-�মা: ইউনুছ আলী,ভবন-8, বাসা-3, িবএস�টআই �কায়াট�ার--
বনানী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4521 4590 �মা: ফািহম হাসান িসয়াম
িপতা-হা�ন অর রিশদ ,16/2 মািনকনগর , ঢাকা--1203 ওয়াড�- 7,
ওয়ারী , ---1203, মুগদা --,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4522 4591 �মাঃ শিফউল আলম
িপতা-�মাঃ আবুল কােশম ,শ�মলী , �মাহা�দপুর--�শেরবাংলা
নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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4523 4592 আ��ুাহ আল ফয়সাল িপতা-এস এম আলমগীর ,থান �তর খাদা �াম �শখুরা ।--,
খুলনা

4524 4593 ছালমা �বগম িপতা-আবদুল ছালাম,দশিমনা--দশিমনা,
পট�য়াখালী

4525 4594 �মাঃ কাওসার �হােসন
িপতা-�মাঃ শাহ ্ আলম ,রতনকা�� -শাহজাদপুর �পৗরসভা-
শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

4526 4595 �মাসা: শবনম মু�ারী িপতা-�মা: আ�লু খােলক,২২৭/এ, ��াট নং ২২, মািলবাগ--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4527 4596 নু��ামান িপয়াস
িপতা-নু�ল আলম,�চয়ারম�ান বাড়ী, উ�র ফিকরপুর--�নায়াখালী
সদর,
�নায়াখালী

4528 4597 �মাঃ আিরফুর রহমান িপতা-�মাঃ ফজলুল হক,িড িস �কাট� ক�াউ�--বিরশাল সদর,
বিরশাল

4529 4598 জাহানারা খাত� ন
িপতা-আবু �মাসেলম গাজী,�াম: �দবএ, ডাক: �দবএ-8431--
মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

4530 4599 শিরফুল ইসলাম
িপতা-মতৃ আলতাফ �হাসাইন ,490/িস �ক - িস , িখলগাওঁ, ঢাকা-
-1219--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4531 4600 �মাঃ �মেহদী হাসান
িপতা-�মাঃ খিললুর রহমান খান,কাটাখািলর খাল সড়ক, ২৪ নং
ওয়াড� �পতলী--,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন

4532 4601 �মাঃ �সিলম �হােসন
িপতা-�মাঃ তাইজাল �হােসন ,আবুির মা�রা, মািলহাদ -িমরপুর
�পৗরসভা-িমরপুর,
কু��য়া

4533 4602 �মা: তানজীর আলম
িপতা-�মা: আশরাফ �হােসন,�াম: খু�ীপুর, ডাক: পীরগাজন--
কািলগ�,
সাত�ীরা

4534 4603 এস এম িমনহাজ িপতা-এস এম আল মাসুদ ,১২/৪ , শ�মলী , --�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4535 4604 �মাছাঃ আেয়শা িস�ীকা িপতা-�মাঃ জিহর উ��ন,�খদাবাগ-বড়বাড়ী-লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

4536 4605 িশউিল সুলতানা
িপতা-�মা: আলমগীর �হােসন,�াম: �তঘরডা�া, ডাক:
কুিচয়া�াম--আলফাডা�া,
ফিরদপুর

4537 4606 আকিলমা আ�ার
িপতা-�মা: িস��কুর রহমান ,�াম: দি�ণ �গাপালপুর ডাক:
�গাপালপুর---7900-�গাপালপুর-কালিকিন,
মাদারীপুর

4538 4607 পিরমল চ� রায় িপতা-মািনক চ� রায়,ধাইরখাতা-কুলাঘাট-লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট
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4539 4608 এম,এস, আল- মামুন
িপতা-�মাঃ ইি�স আিল হাওলাদার ,থান �সানাড�া , �াম নবীনগর
--,
খুলনা

4540 4609 মা�ান িময়া
িপতা-আ�লু খােলক,�ম ৫২০, নবাব িসরাজউে�ৗলা �রাড, �শের
বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4541 4610 উে� হািববা সুলতানা
িপতা-�মাঃ মজাম উ��ন ,৭৯/ক �হােসনী দালান �রাড --
চকবাজার,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4542 4611 শােহদ আেনায়ার
িপতা-আেনায়া�ল হক,চরম�জদ, আনছার িময়ার হাট, চর
জ�ার--,
�নায়াখালী

4543 4612 �মাঃ আবু নাইম �মান িপতা-�মাঃ আ�লু মােলক হাং,�াম রােয়�া --শরণেখালা,
বােগরহাট

4544 4613 �মাঃ রাহাত আলা ফয়সাল িপতা-�মাঃ আলতাফ �হােসন,�রাশনবাগ --প�গড় সদর,
প�গড়

4545 4614 �মা: রিবউল আউয়াল
িপতা-�মা: �সাহরাব উ��ন,িসরাজ িভলা ( 4থ � তলা ), �াট-07,, 8
নং �লকবহর, �শখ বাহার গিল, ডাক: চকবাজার--পাচঁলাইশ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

4546 4615 �মাছাঃ ফােতমা ইয়াছিমন
িপতা-�মাঃ এম এ রিশদ ,বাসা- ৫৪। �মাহনা আবািসক -�দিব�ার
�পৗরসভা-�দিব�ার,
কুিম�া

4547 4616 পীযুষ সরকার
িপতা-িবেনাদ সরকার ,৮--�তাপ দাস �লন, িসংেটালা, ওয়াড� --43,
ডাক: ঢাকা সদর �ধান --1100  সু�াপুর --,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4548 4617 িবপাসা ইসলাম
িপতা-মতৃ মিন�ল ইসলাম ,�াম মািছম পুর -িপেরাজপুর
�পৗরসভা-িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

4549 4618 মারজকু আহেমদ িপতা-ইয়াকুব আলী,বড়ইয়া পালট--রাজাপুর,
ঝালকা�ঠ

4550 4619 �মাছাঃ �জসিমন হক �সত� িপতা-�মাঃ সামছ� ল হক,�গািব�পুর-�বায়ালী-গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

4551 4620 �মাঃ আসাদু�ামান িপতা-�মাঃ আলাউ��ন ,�াম জ�ুা পাড়া --,
রংপুর িস�ট কেপ �ােরশন

4552 4621 �মা: �মজবা�ল আলম
িপতা-�মা: আ�লু বােতন সরকার ,বাসা- 269, �গনার পাড়া,
ওয়াড�- 7, ডাক: �কুেরর হাট --5460--িমঠাপুকুর,
রংপুর

4553 4622 �মা�ফা কাজী িপতা-মতৃ ইউনুছ কাজী ,৮৪ মধ� বাসােবা, ১২১৪--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4554 4623 �মাঃ সাইফুল ইসলাম
িপতা-এস এম ইি�স িময়া ,৩৫৪/এ ,পূব � নাখাল পাড়া , িলচ�  বাগান
--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

4555 4624 �মাঃ কাম��ামান িপতা-�মাঃ জ�ার মি�ক,চকমান-ওটরা-উ�জরপুর,
বিরশাল

4556 4625 ইউফুস আলী িপতা-আবছার উ��ন ,�াম ছাত নাই বালাপাড়া --িডমলা,
নীলফামারী

4557 4626 �মাঃ আশরাফু�ামান িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম,দীঘল িসংগা-�চৗগাছা-�চৗগাছা,
যেশার

4558 4627 �মাঃ আিনছ� র রহমান
িপতা-মতৃ আহ�দ আলূ তরফদার ,কলাগািছ, আড়ুয়া-�কশবপুর-
�কশবপুর,
যেশার

4559 4628 �মা: মাকসুদুর রহমান
িপতা-�মা: জামাল উ��ন,আবু মা�ােরর বাড়ী, দালাল কা��,
হাটশশীগ� ৮৩৫০--তজমু��ন,
�ভালা

4560 4629 ফারজানা মানান িপতা-এস এম মানান ,১৬/৪ ওয়ারী ঢাকা --ওয়ারী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4561 4630 �মা: আলমগীর �হােসন
িপতা-�মা: আজব আলী,148, উ�র �গাড়ান, িখলগাওঁ ঢাকা--
1219--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4562 4631 �মাঃ সুলতান মাহমুদ রােশদ
িপতা-�মাঃ রিফ উ�ীন,ছয়ঘিরয়া বাজারপাড়া-আইলহাসঁ-
আলমডা�া,
চ�য়াডা�া

4563 4632 লাবনী রানী সাহা
িপতা-অিসত কুমার সাহা ,�াম কচ�য়া প�� -বােগরহাট �পৗরসভা-
বােগরহাট সদর,
বােগরহাট

4564 4633 িশিশর কুমার দাস িপতা-অ�ণ কুমার দাস,৩৩/১ দি�ণ গাওঁ , বাসােবা --সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4565 4634 �মাঃ শাহনুর রহমান িপতা-�মাঃ আইনু��ন,এনােয়তপুর-সাধুহাট�-�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

4566 4635 �মা: মাহবুবুর রহমান
িপতা-�মা: নুরল হক ,নুরল �ম�ার পাড়া , �াম: আরাজীযুগীর
�ঘাপা ডাক: পােকর হাট--5231--খানসামা,
িদনাজপুর

4567 4636 এস. এম. আবদু�াহ ওমর
িপতা-এস. এম. ওমর আলী,হাসপাতাল �রাড, কাঠাপুকুিরয়া, --
িসংড়া,
নােটার

4568 4637 �মাঃ িম� িময়া
িপতা-�মাঃ জােহদুল ইসলাম ,�াম পাকুিরয়া -িশবগ� �পৗরসভা-
িশবগ�,
ব�ড়া

4569 4638 মুহা�দ ইমরান
িপতা-�মাঃ আ�লু হািমদ,৫৪/২, দঃ রাজাশন(ঘাসমাইল)-সাভার
�পৗরসভা-সাভার,
ঢাকা

4570 4639 রািকবা আকতার
িপতা-�মাঃ আ�লু হা�ান,দি�ন মা�া, মুগদা, বাসা-১৫৪৫--
সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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4571 4640 তানভীর �মেহদী
িপতা-�মেহদী হাছান ,বাসা--526 �াম: 9নং গিল �তজগাওঁ , ডাক:
�তজগাওঁ, --,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4572 4641 �মাঃ জােহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ ইকবাল �হােসন ,১--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4573 4642 মজাে�ল হক িপতা-মতৃ সা�ার সরদার,-চরেমা�াজ-রা�াবালী,
পট�য়াখালী

4574 4643 �মা: নূরনবী িপতা-�মা: অিলউ��াহ,মাতা�র কা��, হাট শশীগ�--তজমু��ন,
�ভালা

4575 4645 �মাঃ রািকবুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন ,�তগািছয়া, প��ম মধুখািল-কলাপাড়া
�পৗরসভা-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

4576 4646 রমণী কা� দাস বাি� িপতা-রেমশ চ� দাশ,জড�ান �রাড --বিরশাল সদর,
বিরশাল

4577 4647 �মাঃ শাহ জামাল িপতা-�মাঃ আফছার আলী,তরফবা�জত-জামালপুর-সাদু�াপুর,
গাইবা�া

4578 4648 জেয়াৎপল িব�াস িপতা-�জ�িতষ চ� িব�াস ,-ড� মুিরয়া-ড� মুিরয়া,
খুলনা

4579 4649 �মাঃ আল আিমন
িপতা-�মাঃ কা�ন আলী ,খ�কার মাহবুব চ�ু হা�াতাল --
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4580 4650 সুশা� �দব নাথ িপতা-মনী� কুমার নাথ,ডাক: মীরসরাই-4320--মীরসরাই,
চ��াম

4581 4652 �মাঃ �সােহল রানা িপতা-�মাঃ মানান ম�ল,খািলয়া -িবেনাদপুর-মহ�দপুর,
মা�রা

4582 4653 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: আ�লু খােলক ,বাসা- 7, ��াট-- 7/ িড, ই��রা �রাড,
ডাব গিল , 27 ডাক: �তজগাওঁ -- 1215--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4583 4654 �মা: আিনসুর রহমান
িপতা-�মা: আিমর আলী,102/িব/2, ওিলিময়ারেটক, প��ম
�শওড়াপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4584 4655 �নামান মজমুদার
িপতা-তাজলু ইসলাম ,১৩/১২১ উ�র কুত� বখািল ১২৩৬--
যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4585 4656 বখিতয়ার �হােসন িপতা-�মাঃ রিফকুল ইসলাম ,থানা খুলনা , �াম ইকবাল নগর ।--,
খুলনা

4586 4657 শবনম মু�ারী
িপতা-মর�ম �মা: মকবুল �হােসন,বাসা: �শখ িনবাস, 22নং , �াম:
িচএালী বাজার �রাড, 10নং ওয়াড�, ডাক: �জিপও-9000--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

4587 4658 �মাঃ আ�লু গফুর িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান ,�শালাপুকুিরয়া-আ�া-ব�ড়া,
কুিম�া
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4588 4659 নারায়ন ম�ল িপতা-কালীপদ ম�ল,�াম+ডাক: মাদরা--তালা,
সাত�ীরা

4589 4660 খু�জ�া �বাইয়াত
িপতা-�মাঃ খেতর উ��ন ,টাউন কলনী �চাধুরীপাড়া , �শরপুর --
�শরপুর,
ব�ড়া

4590 4661 �মা: কিবর �হােসন
িপতা-�মা: আ�লু হািকম ,বাসা-- 90, পুব � ফায়দাবাদ, দি�ণ খান,
ঢাকা-- 1230--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4591 4662 �মেহিদ হাসান িপতা-আ�লু হািলম খান ,ডাক ঘর পংতা , --বিরশাল সদর,
বিরশাল

4592 4663 �মা: নু�ল আলম
িপতা-�মা: আনা�ল ইসলাম,আিলয়া মা�াসা, পূব �পাড়া,--
সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

4593 4664 �মাঃ শামীম ইসলাম িপতা-�মাঃ নজর্ুল ইসলাম ,মাজপাড়া-ঝাউিদয়া-কু��য়া সদর,
কু��য়া

4594 4665 �মাঃ আশরাফুল আলম
িপতা-�মাঃ নু�ন নবী,নুর িভলা, িশববাট�, কািলতলা হাট �লন-
ব�ড়া �পৗরসভা-ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

4595 4666 ময়না ব�ানাজ�
িপতা-িবকাশ চ� ব�ানাজ�,�াম: �দাহার, ডাক: আট� িলয়া বাজার--
তালা,
সাত�ীরা

4596 4667 িমলন মালাকর িপতা-বাবুলল মালাকর ,থানা বােকর গ� , �াম গা�িড়য়া ।--,
বিরশাল

4597 4668 �মা: কামাল �হােসন িপতা-�মা: ওমর আলী,�জাড়াদহ --,

4598 4669 �মা: বােয়জীদ মাহমুদ
িপতা-�মা: ইসমাইল �হােসন,�াম: �দবএ, ডাক: �দবএ-8431--
মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

4599 4670 সুলতান মাহমুদ িপতা-�মাঃ শাহাদাৎ �হােসন সরদার,�পানা-কািশয়ানী-কািশয়ানী,
�গাপালগ�

4600 4671 �মা: জািহদুল ইসলাম
িপতা-�গালাম �মা�ফা ,�াম: পুরান বাউিশয়া ডাক: বাউিশয়া-
-1510-বাউিশয়া-গজািরয়া,
মু��গ�

4601 4672 আশরাফুল ইসলাম িপতা-মহরম �ামািনক ,অমর একুেশ হল, ঢািব--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4602 4673 �মাঃ রিফকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�লু কিরম ,রাজগািত খালপাড় , পাচঁ দির�া --
না�াইল,
ময়মনিসংহ

4603 4674 এম �জ শাহিরয়া
িপতা-�গালাম র�াণী,�াম: ফুলবািড়, ডাক: ব�ড়া সদর-5800--
ব�ড়া সদর,
ব�ড়া



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

4604 4675 িসরাজলু ইসলাম
িপতা-জািমর �মা��া ,�াম + ডাক: �পপাত --7861-�পাপাত-
�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

4605 4676 �মাঃ ইমরান �হােসন
পারেভজ

িপতা-�মাঃ মিন��ামান,৪/২, �ক-িস, বায়ত� ল �মায়া�ম
মস�জদ �রাড-টা�াইল �পৗরসভা-টা�াইল সদর,
টা�াইল

4606 4677 �মাঃ কািলম উ�াহ িপতা-আ�সু সালাম ,�াম আসেতালা --,
বিরশাল

4607 4678 অেলাক কুমার দাস িপতা-অ�ন কুমার দাস ,২৭/এ হাজী রিহম ব� �লন --লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4608 4679 �মা: মাহতাব �হােসন
িপতা-মতৃ ওফাজউ��ন তালুকদার ,�শখ �রহানা �ট�টাইল
ই��িনয়ািরং কেলজ, ৭-৯ কাওরান বাজার--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4609 4680 �মা: আল মামুন িপতা-আ�সু সা�ার গাজী,323/1, প��ম �শওড়াপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4610 4681 �মাঃ �পন আলী িপতা-�মাঃ কাওছার আলী ,নত� ন হাউিল -দামুড়�দা-দামুড়�দা,
চ�য়াডা�া

4611 4682 িনলুফা ইয়া��ন িপতা-নজ�ল ইসলাম, ,�াম শ�াম নগর-শ�ামনগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

4612 4683 �মাঃ আেনায়ার �হােসন
িপতা-�মাঃ শাহজাহান আলী,িব-১৬ (�সাহানা কেটজ), ঠনঠিনয়া
দি�ন পাড়া-ব�ড়া �পৗরসভা-ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

4613 4684 �মাহা�দ বরকত উ�াহ
িপতা-�মা: আ�জব উ�াহ ,�াম: �শেখর হাট ডাক: দামাপাড়া, --
িনকলী,
িকেশারগ�

4614 4685 �মা: মাহিফজরু রহমান িপতা-�মা: �মায়াে�ম খান,চর অমরাপুর--চরভ�াসন,
ফিরদপুর

4615 4686 আবদুল ম�জদ

িপতা-আলহা� ��ম আলী,�যে�: মুহা: �সাহরব �সাইন, সবুজ
নীড় ( ি�তীয় তলা), এফ-78, মা�াসা মস�জদ �রাড, ব�াংক
কেলানী--সাভার,
ঢাকা

4616 4687 �মাঃ মামুন িপতা-সুলতান,পূব � আিলপুর-এনােয়তনগর-কালিকিন,
মাদারীপুর

4617 4688 মুহা�দ ইউনুছ উ��ন িপতা-আকবর �হােসন ,চরৈকলাশ-হািতয়া �পৗরসভা-হািতয়া,
�নায়াখালী

4618 4689 �শখ ত� িহন
িপতা-�শখ শাহীন ,�াম: সাতিভটা ডাক: নািরশা --1332-নািরশা-
�দাহার,
ঢাকা

4619 4691 �মা: আবু দাউদ িপতা-�মা: আ�লু কাইয়ূম,�দৗলতপুর, রামচ�পুর, --�দৗলতপুর,
মািনকগ�
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4620 4692 মুহা�াদ িমনা�ল ইসলাম

িপতা-�মা: িগয়াস উ��ন,�যে�: �ল: কেন �ল �মা: িফেরাজ �মা�াহ
( অব:), বাসা-এ-8, িব��ং-88/3, িকংডম হািবল কমে��, পূব �
ভাষানেটক--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4621 4693 �মাঃ সানাউ�াহ সরকার
িপতা-�মাহা�দ উ�াহ সরকার,২৩২/িস �ক, �হােসন
�সাহরাওয়াদ� হল, বাকৃিব ক�া�াস--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

4622 4694 �মাঃ ই�ািহম
িপতা-তাফা�ল �হাসাইন ,কণ �ফুলী িমিডয়া পেয়� ৭০ , �সিলনা
পারিভন সড়ক --রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4623 4695 �মা: �সােহল রানা িপতা-�মা: মািনক উিকল ,িনউ 346, মািনকদী --ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4624 4696 গাজী নাজমুল ইসলাম �ভ
িপতা-�মাঃ আবুল খােয়র গাজী ,১২ �মাগল্ট�লী মািলেটালা --
বংশাল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4625 4697 �মা: আফসার আলী
িপতা-�মা: হায়দার আলী,�গাপীনাথপুর হাজী বাড়ী, তারার িভটা--
জামালপুর সদর,
জামালপুর

4626 4698 �মাঃ �লাকমান হািকম িপতা-�মাঃ মুনছ� র আলী,হিরপুর-ব�ারপুর-নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

4627 4699 �মাঃ সা��র আহেমদ
িপতা-�মাঃ মিতউর রহমান ,থানা �দৗলত পুর , �াম �কশবয়ালাল ,
--,
খুলনা

4628 4700 �মাঃ সাইফু�াহ
িপতা-�মাঃ শিফক উ�াহ ,কািশরামপুর , মাইজিদ �কাট� --
�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

4629 4701 এস এম িরফাত হাসান িপতা-�মাঃ আ�লু হািমদ �শখ ,-সাভার-সাভার,
ঢাকা

4630 4702 �মা: সাফাত এলাহী
িপতা-�মা: ফরহাদ �হােসন �মা�াজীর,বাসা: 46/1, �াম: প��ম
মিনপুর, ওয়াড�-13, --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4631 4703 ইউসুফ আলী িপতা-আ�লু খােলক,ঘরদাইর--আজিমরীগ�,
হিবগ�

4632 4704 �মা: িরয়াজ উ��ন
িপতা-�মা: জেবদ আলী,�ম ৩০২২, হাজী মুহা�দ মুহসীন হল,--
শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4633 4705 �মাঃ কাইিদয়াজম িপতা-মু�ী বদর�ামন ,থান �দৗলত পুর , �াম বিনক পাড়া --,
খুলনা

4634 4706 �মাঃ এনামুল �হােসন িপতা-�মাঃ আলী �হােসন ,�গায়ালঘাট �লন --ওয়ারী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4635 4707 গাজী মুইনুল হক
িপতা-গাজী ম�জবুল হক,গা�জ িভলা, ১৩৭১, উিকল বািড় সড়ক,
�পাতলী--বিরশাল সদর,
বিরশাল
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4636 4708 ইসরাত জাহান িপতা-�মাঃ মিনর �হােসন �সাহাগ ,উপেজলা �কাট�ার--ফিরদগ�,
চাদঁপুর

4637 4709 �মা: শাহাদাত �হােসন
িপতা-�মা: আ�লু সালাম ,সড়ক--69বািড় 06 �লশান--2--
�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4638 4710 হািববুর রহমান ফিকর িপতা-�মা: শাহেনওয়াজ ফিকর,448, নয়াপাড়া, দিনয়া--শ�ামপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4639 4711 অমতৃ লাল বাৈড় িপতা-অনীল চ� বাৈড় ,বােহর হাট--উ�জরপুর,
বিরশাল

4640 4712 িরয়াজ মাহমুদ
িপতা-দীন �মাহা�দ ,৫/২ িবসিম�াহ টাওয়ার ভাশাে�ক--ঢাকা
�সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4641 4713 মুহা�দ আহসান উ�াহ িপতা-আবুল বাশার,�াম+ডাক: সে�াষপুর--স�ীপ,
চ��াম

4642 4714 �মাঃ আ�ার ইয়ািসর
িপতা-�মাঃ আলাউ��ন সরকার ,৭৩, আ�জমপুর �কায়াট�ার , িনউ
মােক�ট --লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4643 4715 পারেভজ িময়া
িপতা-�মাসেলম জমা�ার,৫২২/১ ইসলামাবাদ �রাড পূব � জরুাইন,
কদমতলী--শ�ামপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4644 4716 খাই�ল ইসলাম িপতা-সিফকুল ইসলাম ,ফিকর বাজার --বুিড়চং,
কুিম�া

4645 4717 �মা: আিতকুর রহমান
িপতা-�মা: সুলতান উ��ন ভ� ইয়া ,�াম: বনা�ট ডাক: আউটারগািত
--2291-আচারগাওঁ-না�াইল,
ময়মনিসংহ

4646 4718 এস এম ফিরদ িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান ,ব�লী-ভালুকা-ভালুকা,
ময়মনিসংহ

4647 4719 এনামুল িপতা-আ�রু রা�াক ,ফিকর বাজার --বুিড়চং,
কুিম�া

4648 4720 �বীর িমএ রায়
িপতা-ি�তীশ চ� রায়,�াম: �সবকাদাস, ডাক: �ঘা�াগাছ--
কালীগ�,
লালমিনরহাট

4649 4721 শামীম উ��ন িপতা-আবদুল হাই,�জাড়খালী, ৫ নং ওয়াড�-তমর��-হািতয়া,
�নায়াখালী

4650 4722 �মাঃ রাহাদ জামান িপতা-�মাঃ আ�সু ছালাম ,বা�টকাবাড়ী -�চৗিকবাড়ী-ধুনট,
ব�ড়া

4651 4723 শ�ামা িম� িপতা-নারায়ন িম�,জনুুমাছড়া-ঘাগড়া-কাউখালী,
রা�ামা�ট

4652 4724 �মা: ফায়জলু হাসান
িপতা-মুহা�দ আলতাফ আলী,শাহী মস�জদ �লন-ব�ড়া
�পৗরসভা-ব�ড়া সদর,
ব�ড়া



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

4653 4725 নূের আলম িপতা-শিফকুল ইসলাম ,মািলবাগ �চাধুরী পাড়া --রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4654 4726 �মা: তান�জল হাসান
িপতা-�শখ �দেলায়ার �হােসন,প�া 11004 ( ক), িবজয় একা�র
হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

4655 4727 পূজা িব�াস িপতা-সুভাষ চ� িব�াস ,পূব � রােয়র বাজার --ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4656 4728 �জ , এম মনজ�ুল ম�জদ
িপতা-�জ এম আ�লু ম�জদ ,�াম: + ডাক: আনুিলয়া --1544-
আনুিলয়া-আশা�িন,
সাত�ীরা

4657 4729 �মাঃ আবু হাসনাত হািসব
িপতা-�মাঃ আরব আলী হাওলাদার,পূব � চা�খালী-ইটবাড়ীয়া-
পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

4658 4730 কাজী ইয়ািকন রহমান
িপতা-কাজী লুৎফুর রহমান ,বাসা �জ ৩৭, �াফ �কায়াট�ার --
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4659 4731 �গালাম �মা�ফা িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক ,জাহা�ীর নগর --সাভার,
ঢাকা

4660 4733 খুকুমিণ দাস
িপতা-দুলাল চ�দাস,আরমানা ফ�াশন , ২৩২-২৩৪ --�তজগাওঁ
িশ� এলাকা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4661 4734 �মাঃ জিহ�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ মিহম আলী,�দহলা-�ভালােকাট-রামগ�,
ল�ীপুর

4662 4735 �মাঃ জবুােয়র হক িপতা-�মাঃ সামছ� ল হক,২৫৮ �গািব�পুর (পাট�)--গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

4663 4736 �মাঃহািনফ �হােসন
িপতা-�মাঃ আ�লু লিতফ ,�াম পারনা �য়ুালী -মা�রা �পৗরসভা-
মা�রা সদর,
মা�রা

4664 4737 মািলহা আরমান িপতা-�মা: আরমান ভঁূইয়া,১০/২১, ইকবাল �রাড,--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4665 4738 �মাঃ ত� িহন �মা�া
িপতা-�মাঃ হা�ান �মা�া, ৩৪৬ , আড়ং �স�ার --�তজগাওঁ িশ�
এলাকা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4666 4739 আশীষ কুমার ম�ল
িপতা-রথী� নাথ ম�ল,222/11 ( 5ম তলা), পাবনা কেলানী,
�লবাগ--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4667 4740 সাইদুল ইসলাম
িপতা-�মা: আবু তােহর,�ম ১০১৬, হাজী মুহা�দ মুহিসন হল,
ঢাকা িব�িবদ�ালয়--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4668 4741 জিন সাহা
িপতা-পেরশ সাহা ,9 �গাপী �মাহন বসাক �লন (, তয় তলা , ) �টপু
সুলতান �রাড, ঢাকা সদর--1100--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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4669 4742 �মাছা আিছয়া খাত� ন িপতা-মতৃ আবুল �হােসন ম�ল ,�াম মুল কা�� --শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

4670 4747 মিরয়ম আ�ার
িপতা-�মাঃ আবুল কােসম ,বাসা-৪৪৭ পুব � দিনয়া , নয়াপাড়া--
যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4671 4748 �মাঃ নাজমুল �দা
িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম,নত� ন বাজার , সাহাপাড়া , --মা�রা
সদর,
মা�রা

4672 4749 �মা: আ�সু সামাদ
িপতা-�মা: আ�সু সালাম ,সালাউ��ন টাওয়ার ( 401নং বাসা)
হাজাীপাড়া, মস�জদ গিল --বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4673 4750 �শখ যােয়দ �হােসন
িপতা-�শখ �দেলায়ার �হােসন,�সকশন ৬, �ক িস, �লন ৮, বাসা
৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4674 4751 ফারহানা আ�ার ইভা
িপতা-এ �জ এম ছােলহ উ��ন ,ঝাল কা�ঠ সরকাির কেলজ --
কাঠািলয়া,
ঝালকা�ঠ

4675 4752 �মা: খািলদ শামস
িপতা-�মা: আ�লু খােলক,কাকঁন নত� ন পাড়া-কাকঁনহাট
�পৗরসভা-�গাদাগাড়ী,
রাজশাহী

4676 4753 �মাঃ মিশউর রহমান িপতা-�মাঃ বছর আলী ,বাসা-১৭০৫ এ �জ িব কেলানী --মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4677 4754 এস এম জাফর িপতা-আঃ গিন সরদার,পূব � আলীনগর-এনােয়তনগর-কালিকিন,
মাদারীপুর

4678 4755 �মা: আল মামুন হক
িপতা-�মা: আেনায়া�ল হক,রহমত পাড়া, �টকরামপুর--
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

4679 4756 সুিম আ�ার িরত� িপতা-�মাঃ আওলাদার �হােসন ,-গড়পাড়া-মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

4680 4757 আশরাফুল ইসলাম িপতা-কামাল উ��ন ,মাজপাড়া-ঝাউিদয়া-কু��য়া সদর,
কু��য়া

4681 4758 দুলালী মজমুদার
িপতা-�জবাসী মজমুদার,পিরবহন পুল ভবন, �ম-১১০৮, আইন
িবচার, সংসদ িবষয়ক ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4682 4759 �মাঃ িমজানুর রহমান িপতা-�মাঃ শিফকুল ইসলাম,মধ�ম কাদমা, �ভলা�ড়ী--,
লালমিনরহাট

4683 4760 কাম�ল হাসান িপতা-আ�লু গিণ,প��ম রাজারগাওঁ--হাজীগ�,
চাদঁপুর

4684 4761 এস , এম আিরফুর রহমান
িপতা-এস , এম শাহজাহান ,138/8( ২য় তলা ) ম��র গিল ,
আমতলা , আ�জমপুর , --লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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4685 4762 �মাঃ �মাসাে�ক �হােসন
িপতা-�মাঃ আিগম উ��ন ,ডাক ঘর বাধব পুর , �াম মাঝ ঘুিড়য়া --
পীরগ�,
ঠাকুরগাওঁ

4686 4763 িফেরাজ কিবর
িপতা-নজ�ল ইসলাম,উ�র চর ম�ল, ৬ নং ওয়াড�,
আঞ্জরুহাট, ইউিনয়ন ৮ চর কলমী--চরফ�াশন,
�ভালা

4687 4764 ফয়সাল আফিরিদ িপতা-শামসুল হক �মা�া,৪৪৯/এ (৩য় তলা), দঃ মিণপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4688 4765 �মা: নু�ল �দা �জলু িপতা-�মা: নু�ল আিমন,চর গেণশ--�সানাগাজী,
�ফনী

4689 4766 সািফক �চৗধুরী িপতা-�সিলম �চৗধুরী,--সাভার,
ঢাকা

4690 4767 �মা: রিমজলু ইসলাম
িপতা-�মা; ইসমাইল �হােসন ,��াম: শািলখা ডাক: চামারী -চামারী-
িসংড়া,
নােটার

4691 4768 �মাঃ মাঈন উ�ীন
িপতা-�মাঃ মিহ উ�ীন �চৗধুরী,উ�র ব�র, মহাল খান বাজার--
কণ �ফুলী,
চ��াম

4692 4770 �তৗিহদ িবন আলম
িপতা-নু�ল আলম,��াট-িব৬, ৭ম তলা, ৮১/িব ��স গােড�ন,
কাজী �মাতাহার �হাসাইন �রাড, �স�নবািগচা--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4693 4771 িমতা সাহা
িপতা-রণ�জত সাহা ,িব 50/1 কাজাী �মাকমাপাড়া, -িশমুিলয়া-
সাভার,
ঢাকা

4694 4772 মিরয়ম খাত� ন
িপতা-মু�জবর রহমান ,ডাক ঘর ফুলতলা , �াম রানাগািত--
অভয়নগর,
যেশার

4695 4773 অিন�� সাহা িপতা-িনম �াল� সাহা ,ঠাকুরপুর-ময়না-�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

4696 4774 �মাঃ �েবল ম�ল িপতা-�মাঃ রিফকুল ইসলাম,িশবু-কুশ �া-কাউিনয়া,
রংপুর

4697 4775 নীপা �বগম িপতা-�মাঃ আ�াছ আলী ,ঝ-৭ �ক- এ িখলগাও, ১২১৯--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4698 4776 �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: িছ��কুর রহমান,একােডিমক ভবন, বাংলােদশ
ইউিনভারিস�ট অফ �েফশনালস--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4699 4777 �মাঃ �টপু সুলতান িপতা-�মাঃ মশারাফ �হােসন ,--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4700 4778 িশহাব শাহিরয়ার সার�জল
িপতা-�মা: সালাহউ��ন ,বাসা- নং- িড 4, �পায়ন �জড, এ
টাওয়ার , 115 শাি�নগর , প�ন--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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4701 4779 �মাঃ নাঈম
িপতা-�মাতািছন িব�াহ,মািনকার হাট-বড় মািনকা-�বারহান
উ��ন,
�ভালা

4702 4780 িবরাজ ভা�র নাথ
িপতা-ি�েজ� ভা�র নাথ,৯/১ আন� �মাহন দাস �লন, ফরাশগ�
�রাড--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4703 4781 রািকব চ�বত�
িপতা-কাজল চ�বত�,�মাহেসনা ওয়ােরস টাওয়ার, িফির�ী
বাজার, কাজী নজ�ল ইসলাম �রাড, �কাতয়ালী--,
চ��াম

4704 4782 �মা: আল মামুন রিন
িপতা-�মা: আ�লু কিরম �শখ,�শখ বাড়ী, ভবনা, টাউন
নওয়াপাড়া--ফিকরহাট,
বােগরহাট

4705 4783 �রহমান �সাবহান
িপতা-�ক এম জাকািরয়া ,২৩/৭ কালসার হাউ�জং �সাসাই�ট --
আদাবর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4706 4784 অিখল চ� িপতা-অমল চ� সাহা ,--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4707 4785 কাম�ন নাহার
িপতা-কা�জ আিমনুল ইসলাম ,বাসা ১১, �রাড, ১৪, �ক িব িমরপুর
১০--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4708 4786 খান �মাঃ �শর জামান
িপতা-�মাঃ আ�সু সালাম খান ,১৪৮ িনউ �বইিল �রাড । ১০০০--
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4709 4788 �মা: আসাদুল হক
িপতা-�মা: �সােলনুর রহমান ,27/1খান িভলা , 6 তলা , পুব �
রামপুরা, --রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4710 4789 মিরয়ম আ�ার
িপতা-�মাঃ আঃ বােরক হাওলাদার,��াট-৪এন, সুরমা ভবন, �রড
��েস� মাি���ান িস�ট, �ট-১, �ক-�জ--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4711 4790 �মা: মিন�ল ইসলাম
িপতা-�মা: আবু তােহর িময়া,�হা��ং ২৩২৫, �শর ই বাংলা সড়ক--
বিরশাল সদর,
বিরশাল

4712 4791 হািমদা খাত� ন
িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান �শখ ,পাতাবাহার, ১৫২৬, িবিবরহাট,
আিমন জটু িমলস--পাচঁলাইশ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

4713 4792 �জাবােয়র আহমদ িপতা-�মাঃ �মা�ািফজরু রহমান ,টায়রা , কালু শাহ সড়ক , --,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন

4714 4793 �মাঃ আিবর �হােসন িপতা-�মাঃ �দেলায়ার �হােসন ,থানা জ�াড়া , --�দাহার,
ঢাকা

4715 4794 �মা: জিহ�ল ইসলাম
িপতা-�মা: ইি�স হাওলাদার ,52/এ আহসান ম��ল . উ�র
যা�াবািড় , ঢাকা--1204--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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4716 4795 ইফফাত আরা তািকয়া
িপতা-�মাঃ কামাল উ��ন মু�ী,৮২০ফয়সাল কেটজ, বেদ�াপাড়া-
-,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন

4717 4796 রােসল আহেমদ
িপতা-�মাঃ নজর্ুল ইসলাম ,�রামপুর-আলমডা�া �পৗরসভা-
আলমডা�া,
চ�য়াডা�া

4718 4797 �মা: মিহববুল�াহ
িপতা-�মা: সামছ�  উ��ন,সামছ� ��ন মহাজন বাড়ী, শশীগ�--
তজমু��ন,
�ভালা

4719 4798 শহীদ উ�াহ িপতা-��জরু রহমান ,--কুিম�া সদর,
কুিম�া

4720 4799 �মাঃ মাহফুজ িপতা-�মাঃ আ�লু আ�জজ,পােকর হাট --খানসামা,
িদনাজপুর

4721 4800 মীর হাসান বােয়জীদ িপতা-মীর ইউনূস আলী,ঝাউিদয়া-ঝাউিদয়া-কু��য়া সদর,
কু��য়া

4722 4801 �মা: আেনায়ার �হােসন
িপতা-�মা: জালাল উ��ন ,বাসা- 239, সড়াক-6, �মাহা�দীয়া
হাউ�জং িল: ঢাকা-- 1207--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4723 4802 �মা: �সিলম �রজা
িপতা-�মা: মুনতাজলু হক,�রহাইচর, �টকরামপুর--চাপঁাইনবাবগ�
সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

4724 4803 �মাঃ সা�াদ �হােসন
িপতা-�মাঃ আ�লু কু�ুছ,৩১২/২ জননী িভলা, সরকাির উ�র
কেলজ পাড়া-মঠবাড়ীয়া �পৗরসভা-মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

4725 4804 সািমহা শিফনাজ ��য়া
িপতা-�মাঃ শিফকুল ইসলাম ,�রাড-১৯, বাসা-২৭, �স�র-৪ --
উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4726 4805 মিনর �হােসন িপতা-আ জিলল ব�াপারী ,৬/৫ বন� --রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4727 4806 �মাঃ মাহাবুবু হক িপতা-�মাঃ আেনায়া�ল হক,�বলর মঠবািড়-�বলর-��শাল,
ময়মনিসংহ

4728 4807 উ�ম কুমার দাস িপতা-অসীম কুমার দাস,ব�ভপুর-আনুিলয়া-আশা�িন,
সাত�ীরা

4729 4808 িসরাজসু সােলিকন
িপতা-জািমউর রহমান ,বাসা-৪৬, �রাড১/িব, প��ম ন��পাড়া--
িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4730 4809 �মা: মাহবুবুল হক
িপতা-�মা: না�জম উ��ন ,�াম: �েন�র চর , ডাক: সুয �মুখী -
-3890--হািতয়া,
�নায়াখালী

4731 4810 শরীফ �মা: ওবাইদুল রহমান িপতা-�মা: শাহজাহান শরীফ,রাজাখািল, চরবয়রা, --দুমিক,
পট�য়াখালী
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4732 4811 ইমরান খান িপতা-�গালাম �মা�ফা,২৬/১, ঘ/১, মেন�র ১ম �লন--হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4733 4812 �মাঃ আসাদু�ামান
িপতা-�মাঃ ম�জবুর রহমান,৩৭ চা�রা, জাতীয় িব�িবদ�ালয়--
গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

4734 4813 �মা: �সাহরাব �হাসাইন িপতা-আবুল খােয়র িময়া,ভাওয়াল, �মা�া বাজার--ফিরদগ�,
চাদঁপুর

4735 4814 �মা: �নামান িময়া
িপতা-�মা: আ�লু মা�ান ,889/1উিকল পাড়া, -িকেশারগ�
�পৗরসভা-িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

4736 4815 �মাঃ ফাইকু�ামান রােসল িপতা-�মাঃ আবুল কালাম ,৫৩/১ জ�ন �রাড--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4737 4816 নাজনীন আ�ার
িপতা-�দেলায়ার �হােসন ,ভ�পাড়া -চরফ�াশন �পৗরসভা-
চরফ�াশন,
�ভালা

4738 4817 �মাঃ আ��ুাহ আল সািবদ
িপতা-�মাঃ আবুল বােরক িময়া,কিব কাজী নজ�ল ইসলাম সড়ক,
িস এ� িব �রাড--বিরশাল সদর,
বিরশাল

4739 4818 �শখ সািদকুর রহমান
িপতা-�শখ আবু দাউদ,১৩ ইছামিত ভবন, িবিসএস �াফ
�কায়াট�ার, িনলে�ত--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4740 4819 �মাঃ আসাদুর রহমান
িপতা-�মাঃ বজলুর রহমান,পাইকপাড়া, িড টাইপ সরকারী
কেলানী--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4741 4820 �সােহল মাহমুদ ত� িহন
িপতা-�জয়াউল হাসান ,১১৭, �খয়ঘাট সড়ক -�বারহান উ��ন
�পৗরসভা-�বারহান উ��ন,
�ভালা

4742 4821 �হাসাইন আহেমদ স�াট
িপতা-আ�লু ওয়াহাব,ঝাউডা�া, তারা�টয়া বাজার-পাররাম
রামপুর-�দওয়ানগ�,
জামালপুর

4743 4822 মিশউর রহমান িপতা-আেনায়ার �হােসন ,সমাসপুর , মিহষবাথান--মহােদবপুর,
নওগা ঁ

4744 4823 �মা: আল মামুন িপতা-�মা: �কািহনুর ইসলাম,বড় দগূ �াপুর, �গৗর নগর--বাঘারপাড়া,
যেশার

4745 4824 আ��ুাহ আল ফা�ক
িপতা-�জ এম ��ল আমীন,িড-২, বািড় ২৫, সেড়াক ১৫, �ক িড,
�সকশন ১২--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4746 4825 �মা: িরয়াজলু ইসলাম িপতা-�মা: �দেলায়ার �হােসন,উ�র ঘটেকর আ�য়ুা, --িমজ�াগ�,
পট�য়াখালী
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4747 4826 মনজ�ু� ইসলাম

িপতা-আ�লু জিলল তালুকদার,িস/ও, �ফারকান কিবর, ��াট ৮-
িব, �ট ৬, �রাড ৯, �ক িড, আিরফাবাদ হাউ�জং �সাসাই�ট--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4748 4827 �জােবদা আহমদ পাপিড় িপতা-�মাঃ শাহবু��ন আহমদ ,৪৫/৩ মুগদা--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4749 4828 কিবর �হােসন সাজু িপতা-আেনায়ার �হােসন,িব�াখাইড়া--সিখপুর,
টা�াইল

4750 4829 নুসরাত জাহান িপতা-�শখ শাহও য়ািল উ�াহ ,৩৭৩ উ�র �গারা�, িখলগাওঁ--,

4751 4830 সুজন িময়া িপতা-গিন িময়া ,িবলেপালী -দড়�াম-সাট� িরয়া,
মািনকগ�

4752 4831 কিবর �হাসাইন
িপতা-মুনসুর আলী,বাসা ২২/১৯, ১ নং �পা� অিফস �রাড, উ�র
মািণক িদয়া--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4753 4832 �মা: �গালাম নবী আজাদ িপতা-�মা: িসরাজলু হক,জানিকপুর-চ�েকানা-নকলা,
�শরপুর

4754 4833 �মাঃ শািকল �হােসন িপতা-�মাঃ জসীম উ��ন,িবল তালুক -দড়�াম-সাট� িরয়া,
মািনকগ�

4755 4834 �মাঃ ওয়ািসফুর রহমান
িপতা-�মাঃ ওয়ােরছ আলী ওয়া,�ম ২২৩, ডঃ মূহ�দ শহীদু�াহ
হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4756 4835 �মাঃ জাহা�ীর �মা�া
িপতা-�মাঃ আকবর আলী �মা�া ,বা�জতপুর , �কানাকলা --
মিণরামপুর,
যেশার

4757 4836 �মা: আবদুল লিতফ
িপতা-�মা: তাজলু ইসলাম,�শখ বাড়ী, পুব � পাড়ািদঘািল--জামালপুর
সদর,
জামালপুর

4758 4837 আল ইমরান
িপতা-�গালাম �মা�ফা,৩৭২/১ িড আই �ট �রাড, পূব � রামপুরা, ৩য়
তলা--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4759 4838 বশীর �চৗধুরী
িপতা-আবদুল আ�জজ,৫/২৭, গভন �েম� ি�ি�ং ��স, �াফ
�কায়াট�ার--�তজগাওঁ িশ� এলাকা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4760 4839 �মাঃ আসাদু�ামান নুর
িপতা-�মাঃ ফয়জলু হক ,থানা কািলয়া জরুী , �াম হক ম��ল --
কুিম�া সদর,
কুিম�া

4761 4840 মিনকা দাস িপতা-বু�েদব দাস ,১৮ , �পদাস �লন ,--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4762 4841 িনত�ান� হালদার
িপতা-�ান কুমার হালদার,৪০ আজমখান হাউস, কাঠপ��-
ঝালকা�ঠ �পৗরসভা-ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ
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4763 4842 �মা: �জয়া উ��ম
িপতা-�মা: নািসর উ��ন,৫৩১/২, ৫ম তলা, শহীদবাগ,
শাহজাহানপুর--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4764 4843 বুলবুল আহেমদ িপতা-মারফত আলী,পিরেবশ অিধদ�র--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4765 4844 �মাঃ আবু নওশাদ িপতা-�মাঃ হািনফ,৬৮৮, নূরবাগ, দিনয়া, কদমতলী--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4766 4845 �গাপাল ম�ল
িপতা-মতৃ �তাব ম�ল ,�াম দােনাখালা , ডাক ঘর পাট�র পারা --
িচতলমারী,
বােগরহাট

4767 4846 িনেপন চ� িপতা-খেগন চ� রায় ,আগরপুর , দিকরগ� --উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

4768 4847 �মা: রাহাত �হােসন িপতা-�মা: আলম খান,সাপািনয়া, চরবাড়ীয়া, কাউিনয়া--,
বিরশাল

4769 4848 ঋত� পণ �া পাল দ�
িপতা-অধ�াপক সজল কাি� পাল,বাসা-৩৩১/এ জামাল খান �লইন
--,
চ��াম

4770 4849 সার�জল ইসলাম �চৗধুরী
িপতা-নজ�ল ইসলাম �চৗধুরী,১১৩ আল মিদনা টাওয়ার, ��াট-
িব৮ ��ারাপাস �রাদ, ঝাউতলা, পাহাড়তিল--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

4771 4850 �মাঃ আ�রু রব িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম ,৫৮৮, বািড় , পলািশ ।--হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4772 4851 �মাঃ রিবউল ইসলাম ম�ল িপতা-�মাঃ দায়�ল ইসলাম ম�ল,��াট িস/৬, ২২৩/১, কাঠঁাল
বাগান, ি� �ুল ি�ট, কলাবাগান--,

4773 4853 �মাঃ আ�লু আলীম িপতা-আ�রু রহমান খান,কয়া-দপদিপয়া-নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

4774 4854 �শখ রােজকুল ইসলাম িপতা-�শখ আকেছদ আলী ,শাহাজাতপুর-�খশরা-তালা,
সাত�ীরা

4775 4855 �মা: মিশউর রহমান
িপতা-মিফজলু ইসলাম আখন,�ম ৫২৫, নবাব িসরাজ উে�ৗলা
হল--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4776 4856 মাসরািফ হাসান িপতা-আবুয়াল �হােসন মু�� ,ডািরয়াল --বােকরগ�,
বিরশাল

4777 4857 �মাঃ �মেহদী হাসান
িপতা-িস��কুর রহমান,�ম ৫২১্  কিব জসীম উ�ীন হল, ঢাকা
িব�িবদ�ালয়--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4778 4858 তা�জম উ��ন িপতা-জােকর উ��ন ,আ��ুাহ �ম�ার বাড়ী -জাহাজমারা-হািতয়া,
�নায়াখালী

4779 4859 �মাঃ মামুন �হােসন
িপতা-�মাঃ আ�লু জ�ার,িব�ান কারখানা, কাজ�ন হল, ঢাকা
িব�িবদ�ালয়--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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4780 4860 �মাঃ আহাদ �হােসন ইমরান
িপতা-�মাঃ �মাশাররফ �হােসন ,৪৪ মামুন ম�ানসন বানরগাতী
বাজার, �সানাডা�া--,
খুলনা

4781 4861 �মা: সুজন ভূইয়া
িপতা-�মা: �দেলায়ার �হােসন ভূইয়া ,১২০/১২, শাহজাহানপুর,
�বনজীর বাগানবািড় --,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4782 4862 িনম �ল ম�ল
িপতা-�ভালানাথ ম�ল,বাংলােদশ �মিডক�াল এ� �ড�াল
কাউ��ল, ২০৩ শহীদ �সয়দ নজ�ল ইসলাম �রণী, ৮৬ িবজয়
নগর--,

4783 4863 ফজল তালুকদার িপতা-সুবধ তালুকদার ,-রামশীল-�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

4784 4864 নুর-ই-জা�াত
িপতা-�মাঃ নূরল ইসলাম,�হা��ং-৭, ��াট-৭/িড, ৬-৭ ই��রা
�রাড--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4785 4865 ফািরতা ফাঈজা িপতা-�মাঃ হািমম শাহ ,৫৮৮, দি�ণ ঠাকুর পাড়া --কুিম�া সদর,
কুিম�া

4786 4866 নারায়ণ চ� রায় িপতা-মতৃ ধীের� নাথ রায়,-পলাশবাড়ী-নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

4787 4867 �মাঃ আশরাফুল ইসলাম
িপতা-মতৃ �মাঃ আকবর �হােসন ,হালশা, মা�জহাট-িমরপুর
�পৗরসভা-িমরপুর,
কু��য়া

4788 4868 �মাঃ মিনর �হােসন িপতা-�মাঃ আলী,�াম কুট�� পুর --চা��না,
কুিম�া

4789 4869 লািময়া আ�ার িপতা-আবুল কালাম �বপারী,৬৮/২/১, উ�র মুগদা, ঢাকা ১২১৪--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4790 4870 মাহফুজরু রহমান
িপতা-ফজলুর রহমান ,�যে� - রােসল খান , রােসল ��ার , 79/ক
�হােসনী দালান �রাড, �পা: �পা�া থানা: চকবাজার ঢাকা-- 1211--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4791 4871 �মাঃ ওমর ফা�ক
িপতা-�মাঃ �ফারকান তালুকদার ,জিলল ম��ল , কলাতলা-
পট�য়াখালী �পৗরসভা-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

4792 4872 �মাঃ এরশাদ িপতা-�মাঃ নাগর িময়া ,১৭, ঢাকা হাউ�জং --আদাবর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4793 4873 �মাঃ সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ িরয়াজলু হক,িব-৩/িস-৫, আগারগাও সরকারী িনউ
কেলানী--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4794 4874 আিরফুল হক
িপতা-�মাঃ আেনায়ার �হােসন,�ধান ব�ৃপালনিবদ এর কায �ালয়,
সওজ, পাইক পাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4795 4875 �মাঃ আল-আিমন িপতা-�মাঃ রাজা সরদার,�লা�া-ধানখালী-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী
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4796 4876 �মা; নাইমুল ইসলাম িপতা-�মাঃ শাহ আলম ,১৪৭ ওয়াপদা �রাড--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4797 4877 মাহমুদা শারিমন িপতা-�মাঃ আবুল খােয়র গা�জ ,মািলেটালা--বংশাল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4798 4878 �মা: কুত� ব উ��ন
িপতা-�মা: নুর উ��ন ,�াম: বনা�ট ডাক: আউটার গাতী -- 2291--
না�াইল,
ময়মনিসংহ

4799 4879 স��া রানী রাহা
িপতা-সহেদব কুমার দাস,৬৪/২ শাহ আলী বাগ , িমরপুর ১ --
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4800 4880 অমতৃ কুমার ম�ল িপতা-রতী� নাথ ম�ল ,২২২/১১ শাি�নগর , মািলবাগ।--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4801 4881 �মাঃ আলমগীর �হােসন
িপতা-�মাঃ ফজলুল রহমান বকাউল,�হা��ং-৩৪, ৫ �ক-িড,
�সকশন-১২--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4802 4883 নুসরাত আেমরী
িপতা-�মাঃ আিম�ল ইসলাম,১১১, মািছমপুর, মিসদ বাড়ী সড়ক-
িপেরাজপুর �পৗরসভা-িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

4803 4884 �মাঃ আসাদু�ামান
িপতা-�মাঃ ই�ীস আলী ,কা�নপুর মধ�পাড়া-�ঝনাইদহ �পৗরসভা-
�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

4804 4885 �সয়দ �রজাউল ইসলাম
িপতা-�সয়দ আমজাদ �হােসন ,০২০১-০১ বলাড়ীপাড়া , --নােটার
সদর,
নােটার

4805 4886 �দবদাস ওঝা রাজু
িপতা-লাল �মাহন ওঝা ,27, আর , �ক িমশন �রাড, ওয়ারী , ঢাকা--
1203--ওয়ারী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4806 4887 �মাঃ নাজমুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ রিফকুল ইসলাম,��াট-২এ, ১৫৭/৯, ন�াপাড়া,
তালতলা, দি�ণখান--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4807 4888 �মাঃ আবু জাফর
িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন ,পূব � সুিবদখািল-�দউলী সুিবদখালী-
িমজ�াগ�,
পট�য়াখালী

4808 4889 �মাঃ মাসুদ পারেভজ িপতা-�মাঃ আ�সু সালাম ,�মাল্ভীর চর --�দওয়ানগ�,
জামালপুর

4809 4890 �মাঃ িসসাজলু ইসালাম িপতা-�মাঃ �মাফা�ল �হােসন ,--�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

4810 4891 জয়েদব িব�াস
িপতা-যেশাম� িব�াস,�াম: ধারবাশাইল ডাক: বা��-- 8110-
কা��-�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�
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4811 4892 �মাছাঃ শারিমন আ�ার
িপতা-�মাঃ হািফজলু ইসলাম,৪৬৩/৪ (৪থ � তলা), �ীন ওেয়,
মগবাজার--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4812 4893 আবু সােলহ
িপতা-আবদুল ম�জদ ,১১১ বীর উ�ম িস আর দ� �রাড --িনউ
মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4813 4894 শারিমন আ�ার সুিম িপতা-খ�কার ইয়ার আলী ,-�লাহাগড়া-�লাহাগড়া,
নড়াইল

4814 4895 �মাঃ �মেহদী হাসান
িপতা-�মাঃ রহম আলী �জামা�ার,��াট-৪ এন, সুরমা ভবন, �রড
��েস� মাি���ান িস�ট, �ট-১, �ক �জ--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4815 4896 �মা: মাহবুব �মাইন
িপতা-�মা: আ�লু হািমদ ,622/এ বড় মগবাজার , ঢাকা-- 1217--
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4816 4897 আয়মা সরকার
িপতা-�মাঃ আফাজ উ��ন �মা�া,১৯/১/�জ, �শখ সােহব বাজার,
আ�জমপুর �রাড--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4817 4898 �িবনা আ�ার সাথী িপতা-এ �ক এম জািকর �হােসন ,৫৩/১ জনসন �রাড --প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4818 4899 �মা: রিবউল আউয়াল
িপতা-আ�লু লিতফ ,9/12, ওয়াড� -- 62, দি�ণ কাজলা, নয়ানগর,
--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4819 4900 আবু সালমান তালুকদার িপতা-�জ�ুর রহমান তালুকদার,কাকরাইল --প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4820 4901 �মাঃ রাইসুল �হােসন রািকব
িপতা-এ িব এম আসাদ �হােসন,১৯/১/�জ, �শখ সােহেবর বাজার,
আ�জমপুর �রাড--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4821 4902 �মাঃ নাজমুল হাসান িপতা-�মাঃ রকমান আলী ,মধ� নওগাও --মতলব দি�ণ,
চাদঁপুর

4822 4903 সাইি�ন সা�াইন িপতা-�জ�ুর রহমান ,৬০৪/১ পাইওিনয়ার �রাড--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4823 4904 মাহবুবুল হক
িপতা-�মা: আ�সু সালাম ,�াম: ন�য়া , িব�াগাওঁ ডাক:
িকেশারগ� সদর- 2300-িকেশারগ� �পৗরসভা-িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

4824 4905 �মাঃ জািহদুল আলম িপতা-�মাঃ শাহ আলম,--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4825 4906 ি�য়াংকা সরকার
িপতা-পিব� কুমার সরকার,য়াপন আলয়, �হা��ং ৮৯, �নাথ
চ�াটাজ� �লন, কািলবাড়ী--,
বিরশাল

4826 4907 রিবউল আওয়াল
িপতা-আ�লু আ�জজ,ক�-১৪১৭, ভবন-৬, আই আরিড,
বাংলােদশ সিচবালয়--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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4827 4908 সাকী আ�ার িপতা-�মাঃ সামছ� ল হক ,আপড়কা�ঠ , আিড়য়ল --টংগীবািড়,
মু��গ�

4828 4910 �মাঃ আবু মুছা �ভ িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম মি�ক,�নায়াপাড়া, মজৃ�াপুর--তালা,
সাত�ীরা

4829 4911 সু�ত বসাক িপতা-সুভাষ বসাক ,এইচ ১৬৮ আলাইপুর--নােটার সদর,
নােটার

4830 4912 লুৎফর রহমান িপতা-সুমানু��ন ,থানা সাট� িরয়া , �াম �মা�াকা�� --,
মািনকগ�

4831 4913 �মাঃ �মেহদী হাসান িপতা-�মাঃ এমদাদুল হক,হিরনারায়ণপুর-�দৗলতপুর-মেনাহরদী,
নরিসংদী

4832 4914 আল আিমন
িপতা-িসিকম আলী িসকদার ,6নং , নাির�া �রাড, িবনত িবিব
মস�জদ , নাির�া , ঢাকা-- 1100--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4833 4915 সু��তা মা�ান িপতা-আ�লু মা�ান,চা�িুলয়া, �হমােয়তপুর, ওয়াড� ০৬--সাভার,
ঢাকা

4834 4916 সেরায়া�ল ইসলাম �সােহল িপতা-শিফকুর রহমান ,৩৩/১৮ , �পনগর --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4835 4917 �মাঃ �েবল আহা�দ িপতা-�মাঃ আ�লু ওয়ােহদ ,২১৯ ওয়াপদা �রাড --রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4836 4918 �মাঃ সা�াম �হােসন িপতা-�মাসেলম উ��ন,সারপুকুর-সারপুকুর-আিদতমারী,
লালমিনরহাট

4837 4919 �মাঃ এমদাদ উ�াহ রিন
িপতা-�মাঃ শামসুল হক,১৫/এ আলম গােড�ন, ২য় �লন,
�গাপীবাগ--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4838 4920 সুখী আ�ার
িপতা-আ: মােজদ ,�াম + ডাক: মিরচবুিনয়া --8600-মিরচবুিনয়া-
পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

4839 4921 মু�া খাত� ন িপতা-মাকছ�  �মা�া ,৬৯৯/এ --িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4840 4922 আবদু�াহ তােরক
িপতা-িমজানুর রহমান ,মা�ার ম��ল , �গাপাল্পুর, িবজবাগ--
�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

4841 4923 নািদরা �বগম িপতা-�মাঃ আবুল হেসন ,বাসােবা --সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4842 4924 নুসরাত জাহান িবপাশা
িপতা-এস এম মু�জবর রহমান,সূবণ � সড়ক, রমজান আলী িভলা,
চ�া--কািলয়াৈকর,
গাজীপুর

4843 4925 নুর �মাহা�দ নাঈম
িপতা-�মাঃ সিলম উ�া ,২৫৩, ওয়াড� ৪৭ , ফয়দাবাদ মাদরাসা ,
দি�ণ খান --উ�রখান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4844 4926 সাইদুর রহমান িপতা-হািববুর রহমান ,২২৯০-িসংরইল-না�াইল,
ময়মনিসংহ



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

4845 4927 �মা: আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: আরেশদ আলী সরকার ,1/5টাংগাইল হাউজ, দি�ণ
কাজলা, ডাক: দিনয়া, -- 1236, --যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4846 4928 ফািরন রহমান িপতা-�মাঃ বাবুল,৩৫/এ, লাল্কু�ঠ মাজার �রাড--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4847 4929 �শখ রায়হানুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আবুল কােশম ,--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4848 4930 �মাহা�দ জিহ�ল আলম
িপতা-�মাহা�দ শাহ আলম,বািড় ২২, প��ম কাফ�ল,
আগারগাওঁ তালতলা, �মাহা�দপুর--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4849 4931 আ�লু আ�জজ িপতা-দুলু িময়া ঁ,মইদাম, ফুল্কুমার-ভূ��ামারী-ভ� ��ামারী,
কুিড়�াম

4850 4932 আবু সাঈদ িপতা-আবুল ফজল,ঘেগায়া-তারাপুর-সু�রগ�,
গাইবা�া

4851 4933 আসমাউল �সনা
িপতা-�মা: আ�রু রব ,বাসা-- 80/1 , মধ�পাইকপাড়া, , িমরপুর --1,
ঢাকা-- 1216--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4852 4934 �মাঃ �মা�ািফজরু রহমান
খান

িপতা-�মাঃ �সাহরাব উ��ন খান,৮২/২৫ বারনেটক, ক�া�নেম�-
-প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4853 4935 �ফরেদৗস �সাইন িপতা-আবু বা�ার ,৪/১ হালীমা মন�জল , ফাম �েগট--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4854 4936 �মাঃ �েবল রাড়ী িপতা-জিহ�ল ইসলাম রাড়ী,থানা �ণায়াপারা --,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4855 4937 জািকয়া সুলতানা �রা�জ িপতা-�মাঃ জালাল উ��ন,২/১৬, িমরপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4856 4938 �মাঃ সািকব হাসান িলমন
িপতা-�মাঃ নওেশর আলী,১৪৭ ওয়াপদা �রাড, প��ম রামপুরা--
রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4857 4939 আহে�দ আলী খান
িপতা-�মাঃ আবুল হা�ান,কলাবাগান, ১৫২/২/�ক �ীনেরাড--িনউ
মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4858 4940 আিসফ উল সালাম সবুজ
িপতা-আশরাফ উল আলম নবীন ,1/5 টা�াইল হাউজ, দি�ণ
কজালা , দিনয়া --- 1236, --যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4859 4941 রািকবুল হাসান িপতা-িহরা িময়া ,কাউকসা-বন�াম-ক�টয়াদী,
িকেশারগ�

4860 4942 সাগর কুমার কুণড�
িপতা-তপন কুমার কুণ্ড�  ,ঝাউিদয়া--কু��য়া সদর,
কু��য়া

4861 4943 মলয় কাি� রাহা
িপতা-নারায়ণ চ� রাহা,উপপিরচালেকর কায �ালয়, কৃিষ
স�সারণ অিধদ�র, খামারবাড়ী--,
িপেরাজপুর
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4862 4944 �মাঃ রেসল �হােসন িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন ,থানা সােয়দা বাদ --,
ঢাকা

4863 4946 সুমন নাগ িপতা-জরুান নাগ ,বাসা-৮৩ নাখালপাড়া--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4864 4947 �মা: জাহা�ীর আলম
িপতা-�মা: আ�লু হাই ,�াম: অরণ�পাশা ডাক: গাংগাইল
-গাংগাইল-না�াইল,
ময়মনিসংহ

4865 4948 �মাঃ মেনায়ার �হােসন বাি�
িপতা-�মাঃ সােদক �হােসন,ভা�ুক কা��-টা�াইল �পৗরসভা-
টা�াইল সদর,
টা�াইল

4866 4949 এ,�ক,এম �মাশারক �হােসন িপতা-এ,�ক,এম নু�ল �দা ,--পাকু��য়া,
িকেশারগ�

4867 4950 রাফসান তাহরীফ
িপতা-�মাঃ শিফকুল ইসলাম,১৭৪/২ আর �ক িমশন �রাড--
ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

4868 4951 সমীর উ��ন িপতা-�মাঃ জিসম উ��ন ,১১৪/২ িনউ ই�াটন �রাড--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4869 4952 �মাঃ নাজমুল �হােসন
িপতা-�মাঃ �দেলায়ার �হােসন,�দলওয়ার মা�ার বািড়,-চরফিকরা-
�কা�ানীগ�,
�নায়াখালী

4870 4953 কাজী শিহদুল আলম
িপতা-কাজী আ�সু সালাম,৪৪/এ (৪থ � তলা), চােমলীবাগ,
শাি�নগর--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4871 4954 �মাঃ �গালাম রা�ী
িপতা-�মাঃ মারফতউ�াহ ,বাসা-০৬, �রাড-০৫ চাদঁ উদ�ান--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4872 4955 কাম�ল ইমলাম
িপতা-�মা: ছানা িময়া কাজী ,64/িব /3 ( 6� তলা ) আর, �ক িমশন
�রাড, �গািপবাগ --মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4873 4956 মাশ�র বােরক িপতা-এম,এ, বােরক ,২/১৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4874 4957 �সয়দ ফাইয়াজ হাসান িপতা-�সয়দ কাম্রু�ামান ,১ িড , ৪- ২০ --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4875 4958 �মাঃ আশরাফু�ামান
িপতা-�মাঃ কিববর রহমান,৪৬-২ (আ�জম ম��ল), �বলতলা
�রাড, িদলাল্পুর-পাবনা �পৗরসভা-পাবনা সদর,
পাবনা

4876 4960 �মা: আিসফ আহসান
িপতা-�মা: আেনায়ার �হােসন ,646/1আরাম নগর, ওয়াড�-- 8 ডাক:
জয়পুরহাট সদর-- 5900-জয়পুরহাট �পৗরসভা-জয়পুরহাট সদর,
জয়পুরহাট

4877 4961 আিরফুন নাহার
িপতা-�মাঃ আেনায়ার �হােসন,৮২, �মা�ারেটক, আশেকানা,
দি�ণখান--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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4878 4962 নািফজ ইমিতয়াজ কিবর
িপতা-এ �জড এম জাহা�ীর কিবর,১০২ বাসােবা �ট এস ও--
সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4879 4963 সািদয়া �হামায়রা
িপতা-�মাঃ শামসু�ীন সরকার,বািড়-১৪৪, �রাড-১, �মাহা�িদয়া
হাউ�জং িলঃ--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4880 4964 সাবিরনা নাসিরন
িপতা-�মা: আহসান হাবীব ,গভ�নেম� অিফসাস � কমে��, ভবন -
- 2 ��াট-- িড --11 িমরপুর --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4881 4965 �মাঃ হা�নুর রিশদ
িপতা-�মাঃ আিমনুল ইসলাম,মধ�ম কিরমপুর (িম�জবাড়ী)--
�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

4882 4966 �মাছাঃ নাজমীন সুলতানা
িপতা-মতৃ �মাঃ নু�ল ইসলাম,ইসলাম কেটজ, ৬৩০/১,
কািলকাটা। �শালািকয়া--,
িকেশারগ�

4883 4967 �মাঃ আল আিমন িপতা-�মাঃ ইয়াকুব আলী,আমলাব, ভ� লতা--�পগ�,
নারায়ণগ�

4884 4968 তাম�জদুর রহমান িপতা-�মাহা�দ ইউনুছ,ম�া ভবন, মিনপুর--ফুলগাজী,
�ফনী

4885 4969 ফরহাদ �হােসন িপতা-�মাঃ ছানা উ�াহ,উ�র কালশী--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4886 4970 �মাঃ এনামুল হক িপতা-হাজী নুর িময়া,মিনপুর--ফুলগাজী,
�ফনী

4887 4971 দুল �ভ সাহা িপতা-িদলীপ সাহা,সাগিরকা কমে��, �টকার ��া�--অভয়নগর,
যেশার

4888 4972 ফারজানা রাহািতল
আিশিকনা

িপতা-�মাঃ ছােদক আলী,পুরাতন হাসপাতাল পাড়া--কুিড়�াম
সদর,
কুিড়�াম

4889 4973 সাবাহ িবন �সাইন
িপতা-শাহ �মাঃ ফা�ক �হােসন,বাসা/�হা��ং:-238/এ, �াম/রা�া:
িখলগাওঁ, ডাকঘর: িখলগাওঁ �ট এস ও-1219--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4890 4974 �মাঃ সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ শিহদুল ইসলাম ,দােরায়ানী, �সানারায়, হাজীপাড়া-
নীলফামারী �পৗরসভা-নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

4891 4975 আিমর �হােসন িপতা-�মাঃ �ছনু িময়া ঁ,�জায়ািরয়া-িপিরজপুর-বা�জতপুর,
িকেশারগ�

4892 4976 �মিরনা সুলতানা
িপতা-সুলতান হাওলাদার ,হাওলাদার ডা�া, ড� মুিরয়া-�মােড়লগ�
�পৗরসভা-�মােড়লগ�,
বােগরহাট

4893 4977 নুর এ আলম
িপতা-�মাঃ আ�লু গফুর ,ইছাপুর, পুখুিরয়া-কািলহাতী �পৗরসভা-
কািলহাতী,
টা�াইল
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4894 4979 �বশাখী ভ�াচায ��
িপতা-অ�ন ভ�াচায ��,বাসাঃ ঠাকুর বাড়ী, �াম ও �পা�ঃ
কাঠঁালতলী--পাথরঘাটা,
বর�না

4895 4980 �মাঃ রািশদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ শাহজাহান,পূব � সুিবদখালী, ডাকঃ সুিবদখালী-�দউলী
সুিবদখালী-িমজ�াগ�,
পট�য়াখালী

4896 4982 হাসান-উল-বা�া
িপতা-�মা: রিবউল ইসলাম,�াম: জগ�াথকা�ঠ-��পকাঠ�-
�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

4897 4983 �মাফাখখা�ল হাসান িরয়াদ
িপতা-আনওয়া�ল হক,৩৪/১, ভা�টকােসার, আল�া মা�াসা �রাড,
ওয়াড�-১১--,
ময়মনিসংহ িস�ট কেপ �ােরশন

4898 4984 �সৗরভ আহেমদ হাসান িপতা-�মাঃ আেনায়ার �হােসন,মধুবাগ, পাড়াডগাইর--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4899 4985 �মাঃ আ�লু কু�ুস �শখ
িপতা-�মাঃ �সােয়ব আলী �শখ,�হা��ংঃ ১৪৯/২, ওয়াড� ১৬, �ছাট
বয়রা, --,
খুলনা

4900 4987 আবু রায়হান
িপতা-�মাঃ আিনছার রহমান,�ামঃ বড় �বলাদহ, �পা�ঃ �সাদপুর-
�সাদপুর-মা�া,
নওগা ঁ

4901 4988 �মাঃ আবুল বাসার
িপতা-�মাঃ ফজলুল হক,খাগাট�, �পাঃ খাগাট� ঈদগাহ-মঠবাড়ী-
��শাল,
ময়মনিসংহ

4902 4989 �মাঃ আবু সাঈদ িপতা-�মাঃ জয়নাল আেবিদন ,মিহ�ারা, সুনামগ�--মধুপুর,
টা�াইল

4903 4991 �মাঃ আ�রু রহমান
িপতা-�মাঃ �খাকা িময়া,রেয়ল �ব�ল িচেকনস িলঃ, আখানগর,
কাজী ফাম �স �প--,
ঠাকুরগাওঁ

4904 4992 �মাঃ ফাইয়াজ নািহয়ান
িপতা-�মাঃ সালাহ উ��ন ,২৬৪/৮ পঃ মািনকা��--ঢাকা
�সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4905 4993 ইসরাত জাহান িপতা-�মাঃ ম�জবর রহমান,িস-১৬৬ কািদরগ�, �বায়ািলয়া--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

4906 4994 কৃ� দাস িপতা-অমল দাস ,১৫৪ জজুেখালা , নয়ার হাট--ফ�টকছিড়,
চ��াম

4907 4995 মা�ফা ইয়াসমীন �জমী
িপতা-�মাঃ আঃ জিলল মধৃা,জামুরা, ডাকঃ �তিতখালী-লাউকাঠ�-
পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

4908 4996 �মাঃ তানভীর আহেমদ
�চৗধুরী

িপতা-�মাঃ মাসুদ �চৗধুরী,মুজািহদ ভবন, মধ� তালবািড়য়া--
মীরসরাই,
চ��াম



ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এবং বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট এর �যৗথ কম �সূিচ

পেদর নামঃ জিুনয়র সহকারী পিরচালক তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:13:21 PM

�িমক
নং

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

4909 4997 �মাঃ ইমিতয়াজ আেরিফন
িপতা-আবদুল মা�ান মালিতয়া,ভ� পাড়া, ৪নং ওয়াড�-চরফ�াশন
�পৗরসভা-চরফ�াশন,
�ভালা

4910 4998 �মাঃ মাসুদ পারেভজ
িপতা-�মাঃ শামীম উ��ন ,মধৃা পাড়া বাসা-৪৮-চাপঁাইনবাবগ�
�পৗরসভা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

4911 4999 এ এস এম আকরাম িপতা-�মাঃ রিফকু��ন আহেমদ ,৯৫/২ কু��হার --বানারীপাড়া,
বিরশাল

4912 5000 �মা�ফা িব�াহ
িপতা-মা�ফ গাজী ,�ক� পিরচালেকর কায �ালয়, িবিপএ�টিস
�িশ�ন স�মতা ব�ৃ�করন �ক�-সাভার �পৗরসভা-সাভার,
ঢাকা

4913 5001 তাপস কৃ� রায় িপতা-অমল কৃ� রায় ,দঃ �সানােখালা-আমড়াগািছয়া-মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

4914 5002 �মাঃ আবু ইউছ� ফ
িপতা-মর�ম আবদুল হক,প��ম ছাড়াইতকা�� (�জরু �বপারী
বাড়ী)-�সানাগাজী �পৗরসভা-�সানাগাজী,
�ফনী

4915 5003 হািসনারা মু�া িপতা-�মাঃ �মাশাররফ �হােসন ,৬০৭/১ িস --িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4916 5004 এ�ািলন রহমান ল�
িপতা-এইচ এম খিললুর রহমান,বাসা-৪৩/২-১, ই��রা �রাড--
�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4917 5005 �মা: �সােহল রানা
িপতা-�মা: কােজম আিরফ,�াম: িবেনাদপুর, চামােঠালা-
িবেনাদপুর-িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�

4918 5006 কাজী িমনহাজলু হক
িপতা-কাজী মিহদুল হক ,বাসা-৬০ শহীদ মিশউর রহমান --যেশার
সদর,
যেশার

4919 5007 �মাছাঃ মুসিলমা খাত� ন
িপতা-�মাঃ আিমন উল�াহ �চৗধুরী,�খালাবাড়ী, �পাঃ সীমাখালী-
শতখালী-শািলখা,
মা�রা

4920 5008 �শখ রােশদুর রহমান
িপতা-�শখ িমিশয়ার রহমান ,বাসা-৪২ হাজী আ�লু কিরম �রাড--
যেশার সদর,
যেশার

4921 5009 এইচ এম আরাফাত রহমান
িপতা-�মাঃ বজলুর রহমান,পূব � সুিবদখালী-�দউলী সুিবদখালী-
িমজ�াগ�,
পট�য়াখালী

4922 5010 িনগার সুলতানা উম�
িপতা- �মাহা�দ �সয়দু�ামান,বাসা নং: ৫০, �রাড:৮, �ম�ল
বা�া, --বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4923 5011 �মাঃ ফখ্রুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ মিহউ�ীন ,পঃ আশকামতা-বাগমারা (দি�ন)-
লালমাই,
কুিম�া
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4924 5012 �মাঃ িবজয় খান িপতা-�মাঃ �সকা�র খান,বাসা-৩, �রাড-১৯, �স�র-৪--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4925 5013 �দবাশীষ �বদ�
িপতা-পিরেতাষ �বদ� ,ট�মচউর নয়াকা��, মজমুদার কা��-পালং-
শিরয়তপুর সদর,
শরীয়তপুর

4926 5014 জািমলা খাত� ন
িপতা-�মা: শােহদ আলী,৩৪৬/১, দি�ন আড়পাড়া, ডাকঘর:
নলডা�া--কালীগ�,
�ঝনাইদহ

4927 5015 অনুরাগ চাকমা
িপতা-মুেজষ চাকমা ,মহাজন পাড়া -খাগরাছিড় সদর-খাগড়াছিড়
সদর,
খাগড়াছিড়

4928 5016 নুসরাত জাহান িপতা-�মাঃ রমজান আলী,বাড়ী-৫৪, �রাড-১৪, �স�র-১৪--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4929 5017 রািকবুল �হাসাইন িপতা-মহসীন ,জা�ািলয়া-চর লের�-কমলনগর,
ল�ীপুর

4930 5018 �মা: �সৗরভ আহেমদ আিশক
িপতা-�মা: মিহউ�ীন আহেমদ,বাসা: ০০৩৬, �াম: িড.�ক.িপ.
সড়ক, -বর�না �পৗরসভা-বর�না সদর,
বর�না

4931 5019 �মাঃ এনােয়ত �হােসন
িপতা-মতৃ আঃ বােরক হাওলাদার,রামপুরা, �পাঃ িখলগাও--
রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4932 5020 �মাঃ আবুল বশার
িপতা-�মাঃ িসরাজলু ইসলাম ,চর কপাল �বড়া, চরিশবা-গলািচপা-
গলািচপা,
পট�য়াখালী

4933 5021 �গালাম রাফসান িপতা-�গালাম িকবিরয়া ,১৮/৩৫০ িনরালা আ/এ--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

4934 5022 �মাঃ খােলদ মাহমুদ সািন িপতা-ইসহাকুর রাহমান,বাড়ী-৩৪, �রাড-২, �স�র-১৩--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4935 5023 �মাসা: হািলমা খাত� ন িপতা-�মা: আ�লু হািকম,�াম: একবরপুর-িবেনাদপুর-িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�

4936 5024 �মাঃ আ�সু সামাদ ম�ল িপতা-�মাঃ ন�জর �হােসন ম�ল,আমলাগািছ-বিরশাল-পলাশবাড়ী,
গাইবা�া

4937 5025 নাসিরন আ�ার ব�ৃ�
িপতা-আেনায়ার �হােসন ,ট�ী সরকাির কেলজ, c/o �মাঃ
িরয়াজ�ু�ন �ভাশক--ট�ী,
গাজীপুর

4938 5026 নুসরাত জাহান িম�
িপতা-�মা: মশকুর রহমান,�াম: ঐক�পাড়া দি�ণ বাস��া�,
�হা��ং নং: ৩২২/৪, ডাকঘর: �গািব�পুর --�গািব�গ�,
গাইবা�া

4939 5027 ফা�নী ভ�াচায ��
িপতা-অ�ন ভ�াচায ��,ঠাকুরবাড়ী, কাঠালতলী-কাঠালতলী-
পাথরঘাটা,
বর�না
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4940 5028 আখতা��ামান আেপল
িপতা-খয়বর �হােসন,বাসা: ১৩/৪, �াম: আর �ক �রাড, ডাকঘর:
রংপুর উপশহর --,
রংপুর িস�ট কেপ �ােরশন

4941 5029 �মাঃ জাকািরয়া �হােসন
িপতা-�মাঃ জােবর আলী ,�ম-৬০৮ ষ� তলা, বাংলােদশ পািন
উ�ঃ �বাড� , ওয়াপদা ভবন--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4942 5030 �শখ সা�াম �হােসন
িপতা-�শখ �সাহরাব �হােসন,বাসা: এফ ২/৯, (২য় তলা), িপ এম
�জ কেলানী, �জিপও ৯০০০, �সানাডা�া --,
খুলনা

4943 5031 উ�ল চ� �ভৗিমক
িপতা-দীেনষ চ� �ভৗিমক ,c/o িবজন িবহারী �ভৗিমক, ৬৩
মালীবাগ, িড আই �ট �রাড--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4944 5032 �সয়দ আ�লু আহাদ িপতা-�সয়দ আহছান হাবীব,বীরকাঠ�-নথুল�াবাদ-ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

4945 5033 আলী আকবর
িপতা-�মাঃ �মাশাররফ �বপারী ,�ফদু�া �বপারীকা�� -নাওেডাবা-
জা�জরা,
শরীয়তপুর

4946 5034 �মাঃ মাসুম িব�াহ িপতা-�মাঃ আিনচ�র রহমান,ভয়াং-ম�জদবািড়য়া-িমজ�াগ�,
পট�য়াখালী

4947 5035 �তাফােয়ল আহাে�দ
িপতা-�মাঃ খিললুর রহমান ,�মাে�মাবাদ-মাদারগ� �পৗরসভা-
মাদারগ�,
জামালপুর

4948 5036 �মাহা�দ আলী
িপতা-�মাঃ শাহজাহান তালুকদার,চর কালাচাদঁ-ধলীেগৗর নগর-
লালেমাহন,
�ভালা

4949 5037 সা��র আহেমদ
িপতা-রিফক উ��ন আহেমদ,বাড়ী-৯৫/২, কু��হার-বানারীপাড়া
�পৗরসভা-বানারীপাড়া,
বিরশাল

4950 5038 �মাঃ তােরক হাসান খান িপতা-�মাঃ িসরাজলু ইসলাম খান ,চড়ানল -বুিড়চং সদর-বুিড়চং,
কুিম�া

4951 5039 �ত� ল দ�
িপতা-�েপ� লাল দ�,জীেতন উিকেলর বাড়ী, পূব � কন�ারা-
পৈরেকাড়া-আেনায়ারা,
চ��াম

4952 5040 রােবয়া সুলতানা িপতা-�মাঃ আলমগীর খান ,নওপারা, -হািমরদী-ভা�া,
ফিরদপুর

4953 5041 সুজন িব�াস িপতা-ব��ম চ� িব�াস ,রঘুনাথপুর-না�জরপুর সদর-না�জরপুর,
িপেরাজপুর

4954 5042 �মাছাঃ সাবিরনা আ�ার
িপতা-�মাঃ তারাজলু ইসলাম ,হিলদা বগা -�সানাতলা �পৗরসভা-
�সানাতলা,
ব�ড়া

4955 5043 অণ �ব চ�বত� িপতা-িদলীপ বরণ চ�বত�,ঋিষপাড়া, �হমােয়তপুর--সাভার,
ঢাকা
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4956 5044 �মাঃ শিফউল আলম
িপতা-�মাঃ �খারেশদ আলম ,ক� বাস, ড�াপাড়া-�া�নপাড়া
সদর-�া�ণপাড়া,
কুিম�া

4957 5045 িনর�ন চ� হাওলাদার
িপতা-নেরশ চ� হাওলাদার,২৭৬, মগাহা�জর গিল, মািলবাগ,
শাি�বাগ--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4958 5047 এস এম আবু নাঈম িপতা-মুহাঃ �শখ �হলাল উ��ন,চকহিরপুর-�শামসপুর-�খাকসা,
কু��য়া

4959 5048 সুজন �দব
িপতা-রতন �দব ,সুিচয়া কুলাল ডা�া, ৪৩৮৩-চ�নাইশ �পৗরসভা-
চ�নাইশ,
চ��াম

4960 5049 পারেভজ
িপতা-হা�ন �বপারী,১৪০৪ জুঁ ই, পিরক�না কিমশন আবািসক
কমে��, তালতলা--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4961 5050 �মাছা��কা ইলা
িপতা-�মাঃ ইউসুফ আলী ,�হা��ং-৫৭৫, �শেখর িভটা-জামালপুর
�পৗরসভা-জামালপুর সদর,
জামালপুর

4962 5051 সােলহা আ�ার ব�ৃ� িপতা-�মাঃ সােহব আলী,চকহিরপুর-�শামসপুর-�খাকসা,
কু��য়া

4963 5052 আিসফ উর রহমান
িপতা-মিতউর রহমান,২৪৮/২, উ�র কাজীপাড়া, কাফ�ল--
কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4964 5053 �মাঃ �রশাদ �সাইন
িপতা-�মাঃ িব�াল �হােসন খান ,বাসা-০৭, ঋিষ �কষ দাস �রাড,
বাংলাবাজার--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4965 5054 �টপু সুলতান
িপতা-আবু �হােসন ,ডহর মা�রা-�ঝকরগাছা �পৗরসভা-
�ঝকরগাছা,
যেশার

4966 5055 �মাঃ সিফকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�লু জিলল,খামার�াম, �পাঃ বাংগরা-বা�রা (পূব �)-
মুরাদনগর,
কুিম�া

4967 5056 �মাঃ মাইদুল ইসলাম
িপতা-এ, �ক, এম, রিফকুল ইসলাম,১৫৯/১৬-িস, প��ম
�শওড়াপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4968 5057 �মাঃ জেুয়ল রানা
িপতা-�মাঃ �সালায়মান �হাসাইন ,মা�রা িবেনাদ , নােদা �সয়দ
পুর, বািহর পাড়া-তাড়াশ �পৗরসভা-তাড়াশ,
িসরাজগ�

4969 5058 জা�াত� ন নাহার
িপতা-�মাঃ কিবর �ফরেদৗস,সড়ক, ২২/িব, ইসহাক সড়ক,
শংকরপুর--যেশার সদর,
যেশার

4970 5059 �মাঃ �তৗিহদুর রহমান
িপতা-�মাঃ িমজানুর রহমান,২২/িব, ইসহাক সড়ক, শংকরপুর-
যেশার �পৗরসভা-যেশার সদর,
যেশার
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4971 5060 �মেহনাজ রহমান
িপতা-মতৃ ম�জবুর রহমান ,বাসা/�হা��ং-৪৯৭ , �গালাপবাগ-
জামালপুর �পৗরসভা-জামালপুর সদর,
জামালপুর

4972 5061 �মাঃ ইসমাইল সরকার িপতা-মাওলানা �মাঃ এমদাদুল হক,আকিছনা-কসবা-কসবা,
�া�ণবািড়য়া

4973 5062 তাসনীম জাহান সুরভী
িপতা-�গালাম �মারেশদ ,�গািপনাথপুর, ল�ীপাশা ৭৫১০-
�লাহাগড়া �পৗরসভা-�লাহাগড়া,
নড়াইল

4974 5063 �মাঃ ইমরান �সাইন
িপতা-�মাঃ ফুজােয়ল হক,শািলকা, �পাঃ দািরয়াপুর-বুিড়েপাতা-
�মেহরপুর সদর,
�মেহরপুর

4975 5064 �মাঃ জািকর �হােসন
িপতা-�মাঃ আলী আকবর ,�সানাকা�টয়া -�চৗ��াম �পৗরসভা-
�চৗ��াম,
কুিম�া

4976 5065 সািমরা সুমাইয়া িপতা-এস এম নজ�ল ইসলাম,উলাশী-শাশ �া-শাশ �া,
যেশার

4977 5066 �মাঃ ইসমাইল �হােসন িপতা-�মাঃ �মা�ািফজ,৩৪/২, �কলাল দাস �লন--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4978 5067 আল মাহমুদ িপতা-�মাঃ আবুল হােশম ,৪৪/৩ িনউ ই�াটন , হািতর�ঝল--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4979 5068 �মাঃ হািনফ �হােসন
িপতা-�মাঃ হািমদুল ইসলাম,�জয়ানগর-চাপঁাইনবাবগ� �পৗরসভা-
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

4980 5069 �মাঃ ইফেতখা�ল আলম িপতা-কাজী �মাঃ ই�াহীম ,৬৮ বড় বাগ, িমরপুর ২--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4981 5070 �টট�  হালদার
িপতা-রবীন হালদার,�দয় কু�ঠর, পাড়াঃ �সের�াদারবাড়ী,
ওয়াড�-৫-�মােড়লগ� �পৗরসভা-�মােড়লগ�,
বােগরহাট

4982 5071 �মাঃ শরীফ �হােসন
িপতা-�মাঃ আিমন িময়া ঁ,৭০/২ �ঝগাতলা �পা� অিফস �রাড--
হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4983 5072 তাজিনম জাহান সুখী
িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান,ব-৭, িস-৫, ব�ন কমে��, তালতলা
সরকারী কেলানী--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4984 5073 �মাঃ নুর আলম িপতা-�মাঃ শিরফুল ইসলাম ,�ভলা�িড়-�ভলা�িড়-হাতীবা�া,
লালমিনরহাট

4985 5074 �মাঃ এনামুল হক িপতা-�মাঃ জালাল উ��ন,মিদনাবাগ, ওয়াড�-১--কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

4986 5075 �মাঃ আফছার আলী িপতা-আজগর আলী ,�ভলা�ির-�ভলা�িড়-হাতীবা�া,
লালমিনরহাট

4987 5076 �মাঃ আ�লু �মািমন িপতা-ম�জবর রহমান,ঝালখুর, উ�র �বলাই-িকচক-িশবগ�,
ব�ড়া
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4988 5077 আ��ুাহ আল মামুন
িপতা-�মাঃ �হলাল উ��ন ,�ভাগড়া, �হা��ং - ২৯, --গাজীপুর
সদর,
গাজীপুর

4989 5078 �মাঃ রা�জব িময়া
িপতা-�মাঃ আ�লু আউয়াল,�হা��ং-৩২৫, �রাড-৮, ওয়াড�-৬০,
�িৃতধারা আ/এ, কদমতলী--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

4990 5079 �মাঃ �সাহানুর রহমান
িপতা-�মাঃ ইউছ� ফ ,�বজগুালীয়া , তম���-হািতয়া �পৗরসভা-
হািতয়া,
�নায়াখালী

4991 5080 আল আিমন িপতা-ম�জবুর রহমান,শাহামীর পুর-হাবাসপুর-পাংশা,
রাজবাড়ী

4992 5081 নাজনীন িসলতানা �মৗসুিম
িপতা-�মাঃ মিতয়ার রহমান ,�ঝকুড়ী, কাচারীপাড়-পাংশা
�পৗরসভা-পাংশা,
রাজবাড়ী

4993 5082 িববু আ�ার িপতা-�মাঃ শিফকুল ইসলাম,কচ�য়া-কািলয়া-সিখপুর,
টা�াইল

4994 5083 অয়ন কুমার িব�াস
িপতা-মতৃ ম�ৃয় িব�াস ,৭৪ �বজপাড়া ন�া�া �রাড-যেশার
�পৗরসভা-যেশার সদর,
যেশার

4995 5084 খুরিশদা �বগম িপতা-আবুল �হােসন,চরকাওনা-জা�ািলয়া-পাকু��য়া,
িকেশারগ�

4996 5085 �মাঃ শরীফ
িপতা-আ�লু হাই ,সামসু��ন �চয়ারম�ান বািড়, মধ� কা�া-�ভালা
�পৗরসভা-�ভালা সদর,
�ভালা

4997 5086 �মাঃ শিফকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ��ুাহ,চরেদ��া-�দ��া-কিরমগ�,
িকেশারগ�

4998 5087 কিবর �হাসাইন
িপতা-আ� ুিময়া ঁ,মিতউর রহমান হল, নরিসংিদ সরকারী কেলজ-
-নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

4999 5088 নািফজা হায়দার িপতা-হায়দার আলী,উ�াপাড়া-ধুনট সদর-ধুনট,
ব�ড়া

5000 5089 �মাঃ তানভী�ল ইসলাম
মি�ক

িপতা-�মাঃ ইকরামুল ইসলাম মি�ক ,বিন �, ছায়রাবাদ ৯৩৪০,
রা�াল -বােগরহাট �পৗরসভা-বােগরহাট সদর,
বােগরহাট


