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�িমক
নং

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

1 0001 �মা: আশাদুল ইসলাম িপতা-আবু সাইদ,�াম: দ: ধলডা�া, ডাক: িশলখুরী--ভ���ামারী,
কুিড়�াম

2 0002 �মাঃ সুমন কাজী িপতা-�মাঃ সেরায়ার কাজী ,উৎেরল --িশবচর,
মাদারীপুর

3 0003 সুমন আলী িপতা-চানঁ িময়া,�াম: দ: ধলডা�া-িশলখুিড়-ভ���ামারী,
কুিড়�াম

4 0004 �মা : আজম �চাধুরী
িপতা-�মা: জােন আলম �চাধুরী,বা� �রাড, িড, িস, ল� ঘাট, 10
নং ওয়াড�--বিরশাল সদর,
বিরশাল

5 0005 �মাঃ ইসমাইল �হােসন িপতা-�মাঃ মু�ু আক� ,খিরনা ফিকর -হাটফুলবাড়ী-সািরয়াকা��,
ব�ড়া

6 0006 �মাঃ আবুল কালাম িপতা-�মাঃ আ�লু কােদর ,ধলডা�া -িশলখুিড়-ভ���ামারী,
কুিড়�াম

7 0007 �মা: সাইদুর রহমান
িপতা-�মা: �হাসাইন আলী খান,সাং শাহী জােম মস�জদ, িডিস
ল�ঘাট, 10নং ওয়াড�--বিরশাল সদর,
বিরশাল

8 0008 ফািরদুল আলম
িপতা-সামছ� ল হক,�াম: বাই�নী ভ� িলগাড়ী পাড়া, ডাকঘর:
বাই�িন--গাবতলী,
ব�ড়া

9 0009 মা�ফ �হােসন
িপতা-আ: রিহম মু��,�াম: আ�ারমািনক, ডাক: আ�ারমািনক--
�মেহ��গ�,
বিরশাল

10 0010 �মাঃ �জাবােয়দ িপতা-�মাঃ রিফকুল ইসলাম,দঃ ঘেনশ�াম -ত�ষভা�ার-কালীগ�,
লালমিনরহাট

11 0011 �মা: সাইফুর রহমান
িপতা-আিমর �হােসন,�াম: ফুলকুমার, �পা�: ফুলকুমার--
ভ���ামারী,
কুিড়�াম

12 0012 �মা: জা�াত�ল নাঈম
িপতা-�মা: আবুল কালাম আজাদ,সাং িডিস ল� ঘাট, নািবক
এ�ার�াইজ, 10 নং ওয়াড�--বিরশাল সদর,
বিরশাল

13 0013 �মা: মুিহন �শখ িপতা-কালাম �শখ,�াম: �ছাট �গাপালী, ডাক: বাগাট--মধুখালী,
ফিরদপুর

14 0014 �মা: নাঈম �হােসন রা�ী
িপতা-�মা: ফিরদ �হােসন,বাসা: �শখ বাড়ী, �াম: বা� �রাড,
ডাকঘর: বিরশাল সদর--,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন

15 0015 �মা: �সালায়মান
িপতা-�মা: লাল িময়া,�াম: উিকলপ�� সড়ক, ১ নং ওয়াড� বর�না
�পৗরসভা -বর�না-বর�না সদর,
বর�না

16 0016 সুজন মজমুদার
িপতা-ল�ন চ� মজমুদার,বাসা: মদুজদার বাড়ী, �াম: হির
মতৃ� ��য়-কুকুয়া-আমতলী,
বর�না
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17 0017 সিফকুল ইসলাম মি�ক
িপতা-সিহদুল মি�ক,�াম: �দয়াপাড়া, ডাকঘর: ভাংগনপাড়--
ফিকরহাট,
বােগরহাট

18 0018 মুখতার আহেমদ িপতা-আশরাফ আলী,�াম: উ: িতলাই-িশলখুিড়-ভ���ামারী,
কুিড়�াম

19 0019 �মা: মিশউর রহমান মামুন
িপতা-�শখ মিতউর রহমান,�াম: বা�টকামারী, ডাকঘর:
বা�টকামারী--,
�গাপালগ�

20 0020 �মাঃ নাজমুল হাসান
িপতা-�মাঃ আলমগীর �হাসাইন ,কা�জর হাট, আ�ারমািনক
-�মেহ��গ� �পৗরসভা-�মেহ��গ�,
বিরশাল


