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�িমক
নং

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

1 0001 �মাঃ ইিলয়াস কিবর
িপতা-�মাঃ সিফকুর রহমান,বাড়ী-৪৭, �লন-২, �সকশন-৬--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2 0002 হাসানু�ামান সরকার িপতা-ই�াহীম আলী সরকার,বজরা-বজরা-উিলপুর,
কুিড়�াম

3 0003 �মাঃ রিবউল ইসলাম িপতা-আ�লু মা�ান ,-নড়াইল �পৗরসভা-নড়াইল সদর,
নড়াইল

4 0004 �মাঃ আ�লু ওয়ােহদ িপতা-�মাঃ আ�লু খােলক ,মাহরা , কালুরঘাট --চা�গাওঁ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

5 0005 �মা: জয়নাল আেবদীন
িপতা-�মা: ফজলুল হক,�াম: �বতমারী, ডাক: চরজ�লদী--
�শরপুর সদর,
�শরপুর

6 0006 �মাঃ মাসুদ রানা িপতা-�মাঃ আলা উ��ন আলী ,রাখালগাছা --িসংড়া,
নােটার

7 0007 রিবউল ইসলাম িপতা-ইউনুছ আলী,ডাক: ভাওয়াল রাজাবাড়ী--�পুর,
গাজীপুর

8 0009 �মাঃ �মায়ুন কিবর
িপতা-�মাঃ না�জর �হােসন ,৯৯৯ পূব � বারা�ী �মা�াপাড়া-যেশার
�পৗরসভা-যেশার সদর,
যেশার

9 0010 �পয়ার আহা�দ
িপতা-মাহবুব আলম,বাসা: লাল িময়া হাজী বািড়, �াম: বাতাবািড়য়া
পূব �, ডাক: ইকবাল নগর--মেনাহরগ�,
কুিম�া

10 0011 �মাঃ সুজন িময়া
িপতা-�মাঃ নু�ল হক বকাউল,দি�ন ব�লা, ৬নং চর �ভরবী-
চরৈভরবী-হাইমচর,
চাদঁপুর

11 0012 সায়মা জাফরীন
িপতা-মমতাজ আলী,বািড়- ই/24, উপশহর 5নং, �শখপুরা--
িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

12 0013 �মাঃ খাই�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ িমজানুর রহমান ,�ক�য়ুা , পা�টতাপাড়া --কািলহাতী,
টা�াইল

13 0014 �মাঃ িমরাজ িময়া ঁ
িপতা-�মাঃ আেনায়ার �হােসন ,বাসা-৩৮৯ , �রাড-৬, বািরধারা
DOHS --ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

14 0015 �মাঃ আিমর �সােহল
িপতা-মতৃ আমজাদ �হােসন,ব-ৃআ�া�, �পাতা�জয়া-কােয়মপুর-
শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

15 0016 মামুন �হােসন িপতা-কু�ুস িময়া ,��ট --আখাউড়া,
�া�ণবািড়য়া

16 0017 �সাহাগ �হােসন
িপতা-মতৃ �মাঃ আবুল কালাম ,চাচই -�লাহাগড়া �পৗরসভা-
�লাহাগড়া,
নড়াইল
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17 0018 �মা: আলমগীর �হােসন
িপতা-�মা: �মাজাে�ল হক,�যে�: আ�রু রহমান মা�ার, পূব �
আদালত পাড়া, মাল� িসেনমা হল �রাড --টা�াইল সদর,
টা�াইল

18 0019 �মাঃ �শখ ফিরদ িপতা-�মাঃ হােছন আলী,তালুক দুলালী-�ভলাবাড়ী-আিদতমারী,
লালমিনরহাট

19 0020 �মা: ম�জবুর রহমান িপতা-�মা: আেনায়ার �হােসন,�াম: ব�চর, ডাক: �তৈতয়া--কচ�য়া,
চাদঁপুর

20 0021 �মাঃ তাইজলু ইসলাম িপতা-আকবর আলী ,�কাদাল �ধায়া , পাটওয়ারী --িচলমারী,
কুিড়�াম

21 0022 রায়হান হাবীব িপতা-আ�লু জিলল ,�গায়া�া��-রামপুর-তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

22 0023 �মা: আসাদু�ামান ঝন্ট�
িপতা-�মা: আ�রু রিশদ িময়া,�াম: বারইপাড়া, ডাক: গাড়াগ�--
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

23 0024 �মাঃ অিলউর রহমান
িপতা-�মাঃ সাহ আলম হাওলাদার,১১৩নং �রাড হাউ�জং এে�ট,
খািলশপুর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

24 0025 আিরফু�ামান িপতা-কাউসার আলী ,তলুইগাছা -কুশখালী-সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

25 0026 �মা: িমজানুর রহমান
িপতা-�মা: আফছার আলী,�াম: কাদাই বাদলা, ডাক: �ফলতলা--
শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

26 0027 �শখ শিহদুল ইসলাম
িপতা-�শখ কািরজলু ইসলাম,হায়বাতপুর, ডাকঃ নিকপুর-
শ�ামনগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

27 0028 মুসা উ��ন
িপতা-ইিলয়াছ উ��ন,�াম: দ: কুমািরয়াবাড়ী( িছ�া �থেক নিদ
ভা�েন �ানা�িরত), ডাক: কুমািরয়াবাড়ী--কাজীপুর,
িসরাজগ�

28 0029 �মেহদী হাসান
িপতা-�মাঃ মিফজলু ইসলাম ,মাছেখালা -সাত�ীরা �পৗরসভা-
সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

29 0030 আ��ুাহ আল ফাহাদ
িপতা-�মাঃ �মাশারফ �হােসন �মাল�া,কাপািলডা�া, গেজ�পুর-
ড� মুিরয়া-ড� মুিরয়া,
খুলনা

30 0031 �মা: রিবউল ইসলাম
িপতা-�মা: নূর �হােসন,�াম: চর কাদাই, ডাক: �ফলতলা--
শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

31 0032 �মাঃ মাসুদ রানা
িপতা-�মাঃ আনছার আলী িসকদার,সরকারী পিলেটকিনক �াফ
�কায়াট�ার, খািলশপুর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন
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32 0033 তািরকুল ইসলাম
িপতা-আ�াস আলী,বাসা: চরপাড়া, �াম :মিশ�া চরপাড়া, ডাক:
িশকারপুর--��দাসপুর,
নােটার

33 0034 �মাঃ শামীম �হােসন
িপতা-�মাঃ রিবউল ইসলাম ,জগ�াথপুর, পরা�াহ -সাত�ীরা
�পৗরসভা-সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

34 0035 �মাঃ শওকত আলী
িপতা-�মাঃ আনা�ল ইসলাম ,আংগািড়য়া , নােমাসংকরবাট� --
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

35 0036 �মাঃ হাসান রা�ী
িপতা-�মাঃ জাহা�ীর �হােসন,অিভরাম, ডাকঃ দি�ন পানা পুকুর-
-রংপুর সদর,
রংপুর

36 0037 �শখ মািনক উ��ন িপতা-�মাঃ �মাহাতাব আলী ,আকনা, শাহােগালা--রাণীনগর,
নওগা ঁ

37 0038 �মা: আ�জজলু হক শািকল
িপতা-মকছ� দুল হক,�যে�: �মাজাে�ল হক, �াম: আলীপুর,
ডাক: হাটহাজারী, ডাক: হাটহাজারী--হাটহাজারী,
চ��াম

38 0039 �মাঃ মুরাদ আলী িপতা-�মাঃ �মাহাতাব আলী ,আকনা, শাহেগালা--রাণীনগর,
নওগা ঁ

39 0040 �রজাউল কিরম িপতা-ছামান আলী ,মা�টকাটা-ভ�য়াপুর �পৗরসভা-ভ�য়াপুর,
টা�াইল

40 0041 আলম �শখ িপতা-ত�ফাে�ল �শখ,ওেয়� ভ��িলয়া, ড� েয়ট--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

41 0042 ইসহাক সুইট ম�ল
িপতা-লুকাস ম�ল,সরকারী পিলেটকিনক কেলজ �রাড,
খািলশপুর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

42 0043 ইি�স আলী িপতা-�মাঃ আলী ,হা�াকাট�-মিনরামপুর-মিণরামপুর,
যেশার

43 0044 বিদউ�ামান
িপতা-বাসারত কিবর,বাসা: ই-03, পাড়া: তালবাগ, ওয়াড�-05--
সাভার,
ঢাকা

44 0045 �মাঃ ইমরান �হােসন িপতা-�মাঃ আঃ মা�জদ ,বািড়য়ািল-ফুলসারা-�চৗগাছা,
যেশার

45 0046 �মাঃ মিহব উ�াহ
িপতা-�মাঃ মকবুল আহেমদ ,যুিগর হাওরা , কািচয়া বুিনয়া --
রা�াবালী,
পট�য়াখালী

46 0047 �কাশ কুমার মধৃা িপতা-সুেপ� নাথ মধৃা,পাতরােখালা-রমজাননগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

47 0048 �মা: আিমনুল ইসলাম
িপতা-�মা : ইি�স আলী,বাসা: ফিকর বািড়, �াম : িনয়ামতপুর,
ডাক: হািদরা বাজার--�গাপালপুর,
টা�াইল
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48 0049 মিনরা ফারহানা
িপতা-মতৃ আিতয়ার রহমান ,িভটশাইর -মা�রা �পৗরসভা-মা�রা
সদর,
মা�রা

49 0050 �মা: শাহীন আলম
িপতা-�মা: আ�লু জ�ার সরদার,�াম: �নহালপুর, ডাক:
�নহালপুর--মিণরামপুর,
যেশার

50 0051 আদম আলী িপতা-আঃ রিহম গা�জ ,পলাশপুর , দিনয়া , কদমতলী --যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

51 0052 আহে�দ উ�াহ
িপতা-�মাঃ নূহ,জনতা পাড়া, ডাক- আমনুরা-�ঝিলম-
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

52 0053 উদয় কুমার কম �কার
িপতা-উ�ম কুমার কম �কার ,িশেরাইল কেলানী, �ঘারামারা,
�বায়ািলয়া--,
রাজশাহী

53 0054 �মা: নূ�ল হায়দার রিবন
িপতা-�মা: ওয়ািহদু�ামান,�াম: তারাকা��, ডাক: তারাকা��--
পাকু��য়া,
িকেশারগ�

54 0055 িনরামুল ইসলাম িপতা-��ম আলী ,দি�ণ �চঁচাির , �কখালী বাজার --,
ঝালকা�ঠ

55 0056 �মাঃ রােশদু�ামান িপতা-�মাঃ আমজাদ আলী ,িবজলু, কা��পাড়া--িবরামপুর,
িদনাজপুর

56 0057 �মাঃ আল-আিমন িপতা-�মাঃ মহিসন আলী,আবু বা�ার িভলা, নয়ােগালা হাট--,
চাপঁাইনবাবগ�

57 0058 �মাঃ মাহমুদুল হসান িপতা-�মাঃ ইয়াকুব আলী ,�র�ির-কচ�কাটা-নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

58 0059 �মাঃ আ�লু আলীম
িপতা-�মাঃ জামাত আলী ব�াপারী,বাঘবাড়ী, ডাকঃ �টংরাকা��-
ফুলছিড়-ফুলছিড়,
গাইবা�া

59 0060 ফয়সাল আিমন তানভীর

িপতা-মতৃ �মা: আিমনুল ইসলাম,�যে�: �েকাশলী বাহাদুর
�হােসন, সু�িপিরয়র ইেলক�িনক িল:, বািড়-05, �রাড-01,�ক-িড--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

60 0061 �মাঃ �নয়ামুল হক িপতা-�মাঃ জলীল িশকদার ,�ঝকরহা�ট-ঘটমা�ঝ-মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

61 0062 �মাঃ সানা উ�াহ আহেমদ
িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম ,িমঠাপুকুর -প�গড় সদর-প�গড়
সদর,
প�গড়

62 0063 �মা: আজাদ
িপতা-�মা: নু�ল ইসলাম,�াম: বাথান বাড়ী, 6নং ওয়াড�--�বারহান
উ��ন,
�ভালা

63 0064 �মাঃ রােসল �হােসন িপতা-�মাঃ জামাল �হােসন,�কশবপুর-�কশবপুর-বাউফল,
পট�য়াখালী
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64 0065 �মাঃ �টপু সুলতান িপতা-�মাঃ হায়দার আলী ,সাগরপাড়া ধাপ , --,
রংপুর িস�ট কেপ �ােরশন

65 0066 �মাঃ আবু রায়হান িপতা-ডাঃ �মাঃ নামজাদ �হােসন ,বীরচরনা--রংপুর সদর,
রংপুর

66 0067 কাজী অিসম িপতা-কাজী হা�ন-অর-রশীদ,প��ম ভূ�িলয়া--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

67 0068 পংকজ কাি� রায় িপতা-িচ�র�ন রায়,ভূ�িলয়া--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

68 0069 �মা�া আিসফ রহমান বাধন িপতা-�মা�া ফয়জরু রহমান লাজ,ুকাজলী বাজার-�পুর-�পুর,
মা�রা

69 0070 অনুকূল চ� সরকার
িপতা-অনািদ সরকার,�াম: কপািলয়া, ডাক: মেনাহরপুর--
মিণরামপুর,
যেশার

70 0072 �মা: কাজী �সােহল রানা
িপতা-কাজী ওমর �হােসন,�মটাল লাল পাথর, �াট-িস-5, বাসা-01,
�রাড-01/এ, আজমত গােম ��েসর পােশ--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

71 0073 �মাঃ উ�ল �হাসাইন িপতা-�মাঃ আকেসদ আলী ,পট�য়ােকাল -মুকু�পুর-িবরামপুর,
িদনাজপুর

72 0074 �স� কুমার �ঘাষ িপতা-িনতাই চ� �ঘাষ,ভূ�িলয়া--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

73 0075 �মা: �সােহল রানা
িপতা-�মা : কদম আলী,�াম: বানিকনা, ডাক: কােলাহা-1973-
পাইকড়া-কািলহাতী,
টা�াইল

74 0076 �মা: মমতাজ আলী িপতা-�মা: শিহদুর রহমান,�াম: চ�, ডাক: �সানারায়--সু�রগ�,
গাইবা�া

75 0077 �মাঃ আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�ার �হােসন ,�ফলার �ঘানা-টা�াইল �পৗরসভা-
টা�াইল সদর,
টা�াইল

76 0078 �রজাউল ইসলাম িপতা-�মাঃ খিললুর রহমান ,২৩৯০, শাহফরান সড়ক , --,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন

77 0079 িকেশার কুমার দ� যী�
িপতা-রতন কাি� দ�,�মৗসুমী দ�, চ��াম গণপূত � িবভাগ-২,
রহমতগ�--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

78 0081 এ আর �মেহদী হাসান �ধান িপতা-�মাঃ রিফকুল ইসলাম �ধান ,চাপাপুর--কুিম�া সদর,
কুিম�া

79 0082 �মাঃ শািকল িময়া িপতা-দুলু িময়া ,উ�র খেলয়া --রংপুর সদর,
রংপুর

80 0083 �মাহা�দ আিতকুর রহমান
িপতা-�মাহা�দ ফজলুল হক,পাঠকা��-মাদারীপুর �পৗরসভা-
মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর
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81 0084 �মা: শিফউ�ামান
িপতা-�মা: আ�জজলু হক,�াম: বলরামপুর, ডাক: পাইকপাড়া-
কািলদাসপুর-আলমডা�া,
চ�য়াডা�া

82 0085 সাইফুল ইসলাম
িপতা-তাজলু ইসলাম ,লি�নারায়ন, �সত�ভা�া-�বগমগ�-
�বগমগ�,
�নায়াখালী

83 0086 �মাঃ কাওসা�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ লুৎফর রহমান,�াম, �পা�, থানাঃ িমজ�াগ�-
িমজ�াগ�-িমজ�াগ�,
পট�য়াখালী

84 0087 রতন কুমার িব�াস
িপতা-নেৃপন িব�াস,�াম: �টয়ারডাংগা, ডাক : প�িবলা--
কািশয়ানী,
�গাপালগ�

85 0088 তানভীর আহেমদ িপতা-শাহজাহান ,খাবাশপুর,সুলতানপুর--হিররামপুর,
মািনকগ�

86 0089 �মাঃ রািকব হাসান
িপতা-�মাঃ আ�া��ামান ,মাতাসাগর -�শখপুরা-িদনাজপুর
সদর,
িদনাজপুর

87 0090 �মা: রা�জব �হােসন
িপতা-�মা: �তাতা িময়া,�াম: বানিকনা, ডাক: কােলাহা-পাইকড়া-
কািলহাতী,
টা�াইল

88 0091 �খা�কার সািদকু�ামান িপতা-�খাঃ আ�া��ামান,কুশলীবাসা-চাদঁপুর-কুমারখালী,
কু��য়া

89 0092 সমীরন চ�ব�� িপতা-িচ� র�ণ চ�ব��,406-িব, �চাধুরীপাড়া--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

90 0093 �হাসাইন আহেমদ িপতা-হা�ন অর রিশদ ,�মাজাফফর নগর --খুলশী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

91 0094 �মাঃ রওশন জামান
িপতা-�মাঃ জাহা�ীর আলী ,পুরাতন সাত�ীরা-সাত�ীরা
�পৗরসভা-সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

92 0095 আেয়শা আ�ার
িপতা-মতৃ হা�ন অর রিশদ পাটওয়ারী,বাড়ী-29, �রাড-23, �ক-িড,
�সকশন-11, ডাক: প�বী--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

93 0096 কাজী মামুনুর রশীদ
িপতা-কাজী িবলাল �হােসন ,বাসা-০৮, �রাদ-২/িব, �স�র-৫--
উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

94 0097 িব�নাথ রায় িপতা-�ভাগরাম রায়,ভূরিলয়া--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

95 0098 �মাঃ �েবল িপতা-�মাঃ ছােলম ,িশবপুর, ই�নারায়ন -শম্ভ�পুর-তজমু��ন,
�ভালা

96 0099 �মা: ওমর ফা�ক িপতা-�মা: নু�ল �দা,2িব/7, �গাে�ন ি�ট, িরং �রাড, শ�ামলী--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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97 0100 �মাঃ নাজমুল হক
িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান িশকদার ,পাইকারহা�ট, সমা�ািড়-
সািঁথয়া �পৗরসভা-সািঁথয়া,
পাবনা

98 0101 র�ন কুমার পাল িপতা-দীেনশ চ� পাল ,বালুবাজার, হােটার-মা�া-মা�া,
নওগা ঁ

99 0102 �ভ হাওলাদার
িপতা-রেমশ হাওলাদার,�াম: ভায়লা, ডাক: অ:- ভূিড়য়া-
কমলাপুর-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

100 0103 �মাঃ রিবউল ইসলাম
িপতা-মিহউ��ন িব�াস ,িশতালী বাজার, �দাহানাগীরাট-�শলকুপা
�পৗরসভা-�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

101 0104 �মাঃ �রজাউল কিরম িপতা-�মাঃ জািঁকর �হােসন ,উ�র �সানাখালী --মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

102 0105 �মা: রােসল মাহমুদ
িপতা-আ: �মাতােলব �মা�া,�াম: তাফালবািড়য়া, ডাক:
মিরচবুিনয়া--পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

103 0106 মামুন সরকার িপতা-মােলক সরকার,মািছমপুর-কলাকা��-িততাস,
কুিম�া

104 0107 �মাঃ আ�লু কাইয়ুম
িপতা-�মাঃ আফজাল �হােসন ,আমুলা, অেলায়া-িনকরাইল-
ভ�য়াপুর,
টা�াইল

105 0108 �মাঃ জিহ�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ �গালাম ফা�ক ,চর নু�ল আিমন -নীলকমল-
চরফ�াশন,
�ভালা

106 0109 �গালাম আহেমদ িপতা-�সিলম সরদার ,উদমারা, ৩৭১৩-রায়পুর �পৗরসভা-রায়পুর,
ল�ীপুর

107 0212 হাসনাইন আহেমদ হািসব
িপতা-�মাঃ ওমর ফা�ক ,৩৬৪, কালীবািড় �রাড -�ভালা
�পৗরসভা-�ভালা সদর,
�ভালা

108 0110 �মাঃ নাঈমুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম,�মাসাঃ ফােতমা পারভীন, ঝড়
সতক�করন �ক�, আগারগাওঁ--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

109 0111 আরাফাত রহমান
িপতা-মিফজরু রহমান ,ধম �পুর, িসেলািনয়া-দাগনভূঞা �পৗরসভা-
দাগনভূঞা,
�ফনী

110 0112 �মাঃ অিমত হাসান
িপতা-�মাঃ �মাকেছদুল হক,হিরপুর, ডাকঃ বালাচওড়া-চ�নপাট-
রংপুর সদর,
রংপুর

111 0113 �মাঃ শাহ ্ আলম
িপতা-�মাঃ দুলাল িময়া ঁ,শােহরবানু, �মৗেজবালী, ফাইলা�ট--
�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা
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112 0114 �মাঃ সাইফ আনাম
িপতা-�মাঃ শামছ� ল আলম,�গাসাইবাড়ী, ডাকঃ চরপাড়াহাট-
�জাড়গাছা-�সানাতলা,
ব�ড়া

113 0115 �ভ জামান
িপতা-আিরফুল �জায়া��ার,আিরফুল �জায়া��ার, �াম: নােকাইল,
ডাক: নােকাইল--�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

114 0116 �মাঃ �তািহদুর রহমান িপতা-মকবুল �হােসন ,৪৭, �লন ২, �সকশন ৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

115 0117 শওকত �হােসন
িপতা-�মা: শাহ,বাসা: হাজী �নওয়াজ পাট: বাড়ী, �াম: পালপাড়া,
ডাক: ইসলামপুর--ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

116 0118 �মাঃ ফরহাদ �হােসন িপতা-�মাঃ আনসার আলী ,হাটবাকুঁয়া --�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

117 0119 �মাঃ শািফউল কািদর
িপতা-এ �ক এম ��ল আিমন সরকার,৮৮, মা�ারপাড়া, ৬নং
ওয়াড�, গাইবা�া �পৗরসভা--গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

118 0120 মাহমুদ কিবর িপতা-মিফজলু ইসলাম,53, শকাবাদ--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

119 0121 �মাঃ আবু আহে�দ
িপতা-�মাঃ আলী হায়দার ,ভাটারা, এনামুেলর বািড়, দাগ নং-৮১
নুেরর চালা--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

120 0122 �মা: ��াত�ল ইসলাম
িপতা-�মা: আলী আ�াফ,�াম: �ছাটত�লাগাওঁ, ডাক: �ছাটত�লাগাওঁ-
-ব�ড়া,
কুিম�া

121 0123 �মাঃ রািকব �হােসন িপতা-আঃ রব তালুকদার,৮/৭, �ক-এইচ, �সকশন-২--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

122 0124 �মাঃ �সােহল িব�াস
িপতা-�মাঃ কাউসার িব�াস ,আঠারেগাছা -মা�রা �পৗরসভা-
মা�রা সদর,
মা�রা

123 0125 ফয়সাল আহেমদ িপতা-�মাঃ আখতা��ামান ,বাগবাির, নািবগ�--ব�র,
নারায়ণগ�

124 0126 �মা: ইউসুস �হােসন

িপতা-�মা: আেনায়ার �হােসন,বাসা: 05 ( 1ম তলা ), জেুলখা
ম��ল, �াম: জাজািলয়া, লাকসাম �রাড, ওয়াড�-21, ডাক:
আহ�দনগর--কুিম�া সদর,
কুিম�া

125 0127 �মাঃ �জাবােয়দ �হােসন
সাগর

িপতা-�মাঃ �মাতােহর �হােসন,বাড়ী-৫, �মা�ারেটক, আশেকানা,
দি�নখান--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

126 0128 অপুব � িব�াস
িপতা-কৃপা িস�ু িব�াস,�যে�: কৃপা িস�ু িব�াস ( �াফ ), --
�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ
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127 0129 �মাঃ আ��ুাহ আল মামুন
িপতা-�মাঃ আতাউর রহমান ,না��না, হািমদপুর--জামালপুর
সদর,
জামালপুর

128 0130 �মাঃ ��ল আিমন িপতা-�মাঃ আবুল �হাসাইন ,�সানািলয়া , কর�টয়া --বাসাইল,
টা�াইল

129 0131 �মাঃ আবু �নামান
িপতা-�মাঃ মাহাবুবার রহমান,পর�রামপুর, ডাকঃ রায়পুর-
রায়পুর-পীরগ�,
রংপুর

130 0132 �মা: নুর ইসলাম
িপতা-�মা : নুর উ�ীন,�াম: জাম�াম, ডাক: গগনপুর-6540-
ঘষনগর-পি�তলা,
নওগা ঁ

131 0133 �মাঃ সুলতান মাহমুদ
িপতা-�মাঃ ��ল কু�ুস ,কৃ� চ� পুর, লাংলু হাট-গাবতিল-
গাবতলী,
ব�ড়া

132 0134 �মাঃ �দেলায়ার �হােসন
িপতা-আ�লু মােলক ব�াপারী ,�ফলুদা �বপারী কা�� , �পবাবুর
হাট --জা�জরা,
শরীয়তপুর

133 0135 �মা: আবু ব�ার
িপতা-হাজী জােহর আলী �সখ,�াম: জামুয়া, ডাক: কেয়লগাতঁী-
িশয়ালেকাল-িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

134 0136 তাপস কুমার িপতা-সুবাস চ�,�াম: ভূ�িলয়া, ডাক: ড� েয়ট--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

135 0137 ত�ন কুমার দাস
িপতা-ঘন বরন দাস,অ�দতূ �ুল �রাড, বাড়ী-১৭, ২য় তলা িব-২,
ছনেটক, ধিনয়া--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

136 0138 �মাঃ জািহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ �মায়ুন কবীর ,খাজরুা-লখপুর-ফিকরহাট,
বােগরহাট

137 0139 �মা: মাসুদুর রহমান িপতা-�মা: তাজলু ইসলাম,�াম: ধামতী, ডাক: ধামতী--�দিব�ার,
কুিম�া

138 0140 �মাঃ �েবল �হাসাইন িপতা-�রা�ম মি�ক ,িনিধপুর , জাগলা বাজার --মা�রা সদর,
মা�রা

139 0141 আ ফ ম সাইফুল আজম
িপতা-�মাহা�দ িসরাজলু ইসলাম,রামচ�পুর, ডাকঃ বােঁধরহাট-
এওজবািলয়া-�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

140 0142 �মাঃ নওেশর আলী
িপতা-�মাঃ �মাি�ম উ��ন ,পূন � �গািপনাথপুর-�গাপীনাথপুর-
আে�লপুর,
জয়পুরহাট

141 0143 �নয় ম�ল িপতা-রেব� নাথ ম�ল,�াম: চাি�র চক, ডাক: চাি�র চক--কয়রা,
খুলনা

142 0144 আিশকু�ামান িপতা-আেনায়া��ামান ,২৯/১, িমরাশ পাড়া , --ট�ী,
গাজীপুর
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143 0145 �মা: রিফকুল ইসলাম
িপতা-মতৃ আ: গিন ম�ল,�াম: বড় মেনাহরা, ডাক: বালসাবাড়ী-
দুগ �া নগর-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

144 0146 িদপু কুমার দাস িপতা-হিরধন দাস,বাসা-২১, ধলপুর--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

145 0147 �দীপ মি�ক িপতা-সুধীর কুমার মি�ক,�াম: �দানারকা��-খা�াপুর-�গৗরনদী,
বিরশাল

146 0148 �মাঃ িশহাব উ��ন
িপতা-�মাঃ আ�রু রিশদ ,�মেহরপুর, খেড়র মাঠ, -কু��য়া
�পৗরসভা-কু��য়া সদর,
কু��য়া

147 0149 �কৗিশক ম�ল
িপতা-অেশাক ম�ল,�াম: ফয়জলু�াপুর, ডাক: ��রাজপুর--
সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

148 0150 �গাপাল িম�ী িপতা-সুকুমার িম�ী,দি�ন পা�িলয়া-পা�িলয়া-�দবহাটা,
সাত�ীরা

149 0151 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: মিতয়ার রহমান,�াম: �গািপনাথপুর, ডাক:
�গালাপনগর-7080--�ভড়ামারা,
কু��য়া

150 0152 কাজী ফািহম শাবাব িপতা-কাজী �গালাম সরওয়ার ,১৪, ২--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

151 0153 �মাঃ জািহদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আবু বকর িস��ক,নত�ন ভা�াবাড়ী দি�ন পাড়া-
িসরাজগ� �পৗরসভা-িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

152 0154 �মা: সািকবুল �বিবন সািকব
িপতা-�মা : বজলুর রহমান ,4নং ওয়াড�, মহানগর, দ: পাড়া--
জীবননগর,
চ�য়াডা�া

153 0155 এমদাদুল হক িপতা-�মাঃ শাহাব উ��ন খান ,রামপুর, ন�ীিখলা-দলপা-�ক�য়ুা,
�ন�েকাণা

154 0156 �মা :মাসুদ রানা িপতা-�মা: �মাবােরক আলী,273, পূব � নাখালপাড়া--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

155 0157 �মাঃ আশরাফুল আলম
িপতা-�মাঃ শামছ� ল আলম,অন�পুর, ডাকঃ ঘুঘুরহাট-কািশপুর-
ফুলবাড়ী,
কুিড়�াম

156 0158 �মাঃ নাইম ইসলাম িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম,৫০৫, নয়াটলা , মগবাজার --রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

157 0159 �মা: আ�রু রশীদ রানা
িপতা-�মা: শাহজাহান হাওলাদার ,�াম: �দওপাড়া-বাটােজার-
�গৗরনদী,
বিরশাল

158 0160 �মেহদী হাসান িপতা-�মাঃ শাহাজাহান আলী,বািতয়া, ডাকঃ নিরনা--শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

159 0161 িনেপন বম �ণ িপতা-সে�াষ বম �ণ ,ভ��িলয়া , ড� েয়ট --গাজীপুর সদর,
গাজীপুর
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160 0162 �মাঃ ইমাম �হােসন িপতা-�মাঃ �খারেশদ নলী,কািদরাবাদ-লতা-�মেহ��গ�,
বিরশাল

161 0163 ওয়ািসম আকরাম
িপতা-ইি�ছ আলী,�াম: চর মি�কপুর, ডাকঘর: হাজীপুর--
জামালপুর সদর,
জামালপুর

162 0164 িনেরন চ� রায়
িপতা-�মৗসুম চ� রায়,িব�ুপুর, ডাকঃ �কউটগাও-�দৗলতপুর-
পীরগ�,
ঠাকুরগাওঁ

163 0165 �মাঃ আ��ুাহ আল মামুন
িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক ,িব এস �ট আই �াফ �কায়াট�ার ,
মহাখালী --বনানী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

164 0166 আল আিমন �হােসন
িপতা-আ�লু কু�ুস,অন�পুর, ডাকঃ ঘুঘুরহাট-কািশপুর-
ফুলবাড়ী,
কুিড়�াম

165 0167 �মাঃ �রহানুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আিমনুল ইসলাম ,১১৯৯ , পূব � �শওড়াপাড়া --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

166 0168 রিবউল ইসলাম িপতা-মুনসুর আলী,-ভরপাশা-বােকরগ�,
বিরশাল

167 0169 �সয়দ মুিহববুর রহমান
িপতা-�সয়দ িমজানুর রহমান,মাকসুদ �মিডেকল হল, বুিগর
�খাল-�ভালা �পৗরসভা-�ভালা সদর,
�ভালা

168 0170 �মাঃ শািহনুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�লু জিলল �মা�া ,২, �রাড ৮, ১৩/িস ,কাফ�ল --
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

169 0171 �মাঃ ফা�ক �হােসন
িপতা-�মাঃ সাইফুর রহমান,অন�পুর, ডাকঃ ঘুঘুরহাট-কািশপুর-
ফুলবাড়ী,
কুিড়�াম

170 0172 �মা: আেনায়ার সাদাত
িপতা-আ�সু সালাম,�হা��ং ৩৬৫, ওয়াড� নং ০৫, �াম: কািলতলা
সদ�ার পাড়া--িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

171 0173 মতৃ� ��য় ম�ল
িপতা-�শফালী ম�ল ,ম�াতােডার বলেপন , প��ম রসুলপুর --
কামরা�ীরচর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

172 0174 সাইফুল ইসলাম
িপতা-নূর �মাহা�দ,মু�জবুল হক পােটায়ারী বাড়ী, �ামঃ
বািলয়াকা�ী, ডাকঃ বীজবাগ-িবজবাগ-�সনবাগ,
�নায়াখালী

173 0175 এস এম কা�ন
িপতা-হােতম সরদার ,ফািসয়া তলা , প��ম আলীপুর-কালিকিন
�পৗরসভা-কালিকিন,
মাদারীপুর

174 0176 �মাঃ শাওন �শখ
িপতা-আঃ হািমদ �শখ ,পািতলা খািল, �কা�লা-বােগরহাট
�পৗরসভা-বােগরহাট সদর,
বােগরহাট
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175 0177 �মাঃ সামসু��ন
িপতা-�মাঃ সাইদুল হক,বড় চরসামাইয়া, ওয়াড�-৪-চরসামাইয়া-
�ভালা সদর,
�ভালা

176 0178 যয়নুল আেবদীন িপতা-�জয়াউল হক ,মধ�ম ওয়ােহদপুর , িমরসরাই --মীরসরাই,
চ��াম

177 0179 নাঈমুল হক শাওন
িপতা-নাজমুল হক নািফজ ,িলচ�  বাগান �রাড , আেশকপুর,
-টা�াইল �পৗরসভা-টা�াইল সদর,
টা�াইল

178 0180 সাধন চাকমা
িপতা-ব�ৃ মিন চাকমা,বাসা: পু�ট ছিড়, �াম: পু�টছিড় পাড়া-
রা�ামা�ট �পৗরসভা-রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

179 0181 �মাঃ আবু তােহর
িপতা-�মাঃ আবদুল হাই,�মা�াপাড়া, (সদর হাসপাতাল �গট),
ওয়াড�-৭-খাগড়াছিড় �পৗরসভা-খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়

180 0182 ইয়াসনা পারিভন
িপতা-�মাঃ ইনসান আলী ,বামন পাড়া -�মেহরপুর �পৗরসভা-
�মেহরপুর সদর,
�মেহরপুর

181 0183 কৃ� কুমার পিল িপতা-তারা পদ পিল ,নত�ন সার�টয়া-সয়দাবাদ-িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

182 0184 �মাঃ সবুজ �হােসন
িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান বাবু ,রঘুনাথপুর , ভ�ঁ ইয়ানাথপুর --
রায়গ�,
িসরাজগ�

183 0185 সুমন চ� সরকার
িপতা-মেনার�ন সরকার,সাত�ীরা কািরগির �িশ�ন �ক�,
িবেনরেপাতা--সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

184 0186 �মাঃ সালমান রায়হান
িপতা-�মাঃ হািনফ হাওলাদার ,�াথিমক িশ�া অিফস --বিরশাল
সদর,
বিরশাল

185 0187 আবদু�াহ-আল-মামুন

িপতা-মতৃ বজর আলী,২০/২ তলা, িড. এল. আর �াফ �কায়াট�ার,
ওয়াড� নং ২৪, ডাকঘর: ঢাকা পিলেটকিনক (১২০৮)--�তজগাওঁ
িশ� এলাকা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

186 0188 �রা�জনা আ�ার
িপতা-িফেরাজ উ��ন �শখ,বাসা-৫১ আলমনগর মধ�পাড়া,
খািলশপুর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

187 0189 �মাঃ রায়হান ত� িহন
িপতা-�মাঃ তিরকুল ইসলাম ,ব�ণকা�� -নওগা ঁ�পৗরসভা-নওগা ঁ
সদর,
নওগা ঁ

188 0190 �মাঃ জামাল উ��ন
িপতা-�মাঃ �রজাউল কিরম,�ামঃ বালুচড়া, ডাকঃ জালালাবাদ--
বােয়�জদ �বা�ামী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন
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189 0191 আ�লু বাকী
িপতা-আ�সু সা�ার,�াম: সরকারপাড়া, থানা: পাব �তীপুর --
পাব �তীপুর,
িদনাজপুর

190 0193 �মাঃ �মািমনুর রহমান িপতা-�মাঃ দুদু িময়া ,বড় কুত� বপুর -কুত� বপুর-সািরয়াকা��,
ব�ড়া

191 0194 ইরফান সােলহ িরয়াদ
িপতা-�ছয়দ আহেমদ,নাহার ম��ল, বাগবাড়ী �মঘনা �রাড-
ল�ীপুর �পৗরসভা-ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

192 0195 �মাঃ আিরফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ �রজাউল কিরম ,আেলাকিদয়া -হ�টকুম�ল-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

193 0196 �মাঃ মিনর �হােসন িপতা-�মাঃ ইমারাত �হােসন ,-মামুদনগর-নাগরপুর,
টা�াইল

194 0197 িদদা�ল ইসলাম িপতা-মতৃ িসরাজলু ইসলাম,�াম ও ডাকঘর: নিলয়ান, --দােকাপ,
খুলনা

195 0198 মতৃ� ��য় িম� িপতা-শাি� র�ন িম� ,-�বতাগী �পৗরসভা-�বতাগী,
বর�না

196 0199 �মাঃ আিতকুর রহমান িপতা-ছােলহ আহেমদ ,১৬০, আউচ পাড়া , িনশাত নগর--,
গাজীপুর িস�ট কেপ �ােরশন

197 0200 ফরহাদ আলী
িপতা-আেবদ আলী,�াম: রামাগাড়ী, ডাকঘর: রামাগাড়ী --
বড়াই�াম,
নােটার

198 0201 �মাঃ রিফকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�রু রিশদ ,মাগরা দি�ণ -মগড়া-টা�াইল সদর,
টা�াইল

199 0202 �মা: মিন��ামান
িপতা-�মা: আ�জজলু রহমান ,�াম: িকশামত �শরপুর, --
সাদু�াপুর,
গাইবা�া

200 0203 আলী আ�াস
িপতা-ফজেলর রহমান ,�ুল �রাড পলুর মােক�ট , পূব � রাজাশন --
সাভার,
ঢাকা

201 0205 �মাঃ হািববুর রহমান িপতা-�মাঃ সদ�ার ,৬০/১০/ই-১ ধল্পুর --যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

202 0206 �ভািশষ সরকার িপতা-�গািব� কুমার ,িবরামপুর , িশ�া �বাড� --,
যেশার

203 0207 এখলাস উ��ন
িপতা-�হলাল উ��ন,�াম: কলে�শর, ডাকঘর: জাতীয়
িব�িবদ�ালয়--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

204 0208 �মাঃ িদদার খান
িপতা-�মাঃ �মািল খান,বনা�ট, ডাকঃ আউটারগাতী-রাজগাতী-
না�াইল,
ময়মনিসংহ

205 0209 �মাঃ সাইদুর রহমান
িপতা-�মাঃ শিহদুল ইসলাম ,১৫৭/এ শাহ ্ আলীবাগ, িমরপুর ২--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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206 0210 �মেহদী হাসান িপতা-আ�সু সালাম ,সিরকল --�গৗরনদী,
বিরশাল

207 0211 কাউসার আহেমদ
িপতা-�মা: �মা�ার আলী,�াম: কািলয়াৈকর -কািলয়াৈকর
�পৗরসভা-কািলয়াৈকর,
গাজীপুর

208 0213 ফরহাদ �হােসন জেুয়ল িপতা-�মা: িস��কুর রহমান,�া�েমড িল:,190, এ�ািলফ�া� �রাড,
2য় তলা, হািতরপুল--,

209 0214 ওবায়দুর রহমান িপতা-আ�লু মােলক ,দঃ ধল্ভা�া-িশলখুিড়-ভ���ামারী,
কুিড়�াম

210 0215 �মাঃ মািরফুল
িপতা-�রজয়ুান ম�ল ,উিচতপুর, আটাপুর, িদবাকরপুর ৫৯১০-
পাচঁিবিব �পৗরসভা-পাচঁিবিব,
জয়পুরহাট

211 0216 �মাহা�দ �তিহদুর রহমান
িপতা-�মাঃ �খারেশদ আলম ,২৩৫ পূব � ভাষানেটক--ঢাকা
�সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন


