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

পেদর নামঃ ক��উটার অপােরটর তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 11:51:10 AM

�িমক
নং

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

1 0001 সেরায়ার �হােসন

িপতা-আমজাদ �হােসন,�দেলায়ার �হােসন, ��েনাটাইিপ�,
ভবন-৬, �ম-৩১৬ (৪থ � তলা), সমাজকল�ান ম�ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2 0002 �মাঃ আিতকুর রহমান
িপতা-�মাঃ আ�জজলু ইসলাম,উিলপুর, িতলকপুর-িতেলাকপুর-
নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

3 0003 �মাঃ িরপন িময়া িপতা-লাল িময়া ,১২/৮ , কল�াণপুর --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

4 0004 জেুয়ল িময়া িপতা-আ�রু রিশদ,-রায়ট� �ট-ইটনা,
িকেশারগ�

5 0005 �মাঃ নবী �হােসন
িপতা-শিহদ উ�াহ,২৩৪, ২য় �লন , গরমপািনর গিল, ফিকরাপুল--
মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

6 0006 �মাহন কুমার ধর
িপতা-সন�জৎ কুমার ধর,�াম: ব�িবলা, ইউিনয়ন: বা�িবলা-
ব�িবলা-বাঘারপাড়া,
যেশার

7 0007 �মাঃ জািহর উ��ন
িপতা-�মাঃ আেনায়ার উ��ন,ল�ীনারায়নপুর (আরাফাত
কেলানী)-�নায়াখালী �পৗরসভা-�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

8 0008 িরপন আচায �� িপতা-হীের� আচায ��,পূব � ভাৈদ-�গাপায়া-হিবগ� সদর,
হিবগ�

9 0009 �মাঃ �তাফা�ল �হােসন িপতা-�মাঃ মিফজ উ��ন ,দঃ কয়রা�ট , আউটারগািঁত --না�াইল,
ময়মনিসংহ

10 0010 �মাহা�দ �মাতাহার �হােসন
িপতা-�মা: আলী হায়দার ,�াম: ফুলুয়া, ডাকঘর: িবজরা বাজার--
লাকসাম,
কুিম�া

11 0011 মুহা�দ আিরফুল ইসলাম
িপতা-মুহা�দ নু�ল ইসলাম,সােহবনগর, রামচ�পুর-রামচ�পুর
(উ�র)-মুরাদনগর,
কুিম�া

12 0012 শিরফুল ইসলাম িপতা-রমজান আলী ,চ�নী মহল --িদঘিলয়া,
খুলনা

13 0013 �মাঃ রায়হান রহমান
িপতা-�মা আ�রু রশীদ,৫৭৭, প��ম নাখালপাড়া--ঢাকা
�সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

14 0014 সুজন ম�ল িপতা-সুকুমার ম�ল ,শ�ামনগর , গাংগাইল --মা�রা সদর,
মা�রা

15 0015 �মাঃ �সােহল রানা
িপতা-�মাঃ এমদাদুল হক,পূব � �গািপনাথপুর, �করানীর হাট--রংপুর
সদর,
রংপুর
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16 0016 �মা: মাহমুদুল হাসান
িপতা-মি�ক �মা: মাসুম,বাসা: মি�ক বাড়ী, �াম: িনজ লা�ঠমারা--
পাথরঘাটা,
বর�না

17 0017 আিতকুল ইসলাম িপতা-নুর িময়া ,করিশ--ইটনা,
িকেশারগ�

18 0018 �মাঃ জািহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ এনােয়ত কাজী,লামনা-বকুলবাড়ীয়া-গলািচপা,
পট�য়াখালী

19 0019 �পন কুমার সরকার
িপতা-অজু�ন কুমার সরকার,�হােসন পুর, খিরয়াট�-দরগাহপুর-
আশা�িন,
সাত�ীরা

20 0020 মিহন দাস
িপতা-অনু দাস,২২/২৩, দয়াগ� নত�ন সড়ক, ওয়ারী িস�ট
কেলানী, ঢাকা ১১০০--ওয়ারী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

21 0021 �শখ আেনায়া�ল ইসলাম িপতা-�শখ লুতফর রহমান ,৬৩৭, প��ম �শওড়াপাড়া --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

22 0022 �মাঃ আবু জািহদ নাঈম িপতা-�মাঃ সু��ামান,নত�ন বুধ পাড়া, ওয়াড�-৩০--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

23 0023 আিরফ উর রহমান িপতা-আবুল কালাম আজাদ,�াম ও �পা�: মিরচবুিনয়া --,
পট�য়াখালী

24 0024 শারিমন জাহান িপতা-�মাঃ শাহজাহান মধৃা,�দওপাড়া-বাটােজার-�গৗরনদী,
বিরশাল

25 0025 সা��দা িলয়াকত িপতা-�মাঃ িলয়াকত ভ�ঁ ইয়া ,রাজারামপুর , --নবাবগ�,
ঢাকা

26 0026 অজয় চ� কর
িপতা-িবধু ভ�ষন কর,�াম: ভাটাপাড়া, ডাকঘর: �জনপুর--
�মাহনগ�,
�ন�েকাণা

27 0027 সুমাইয়া আকতার

িপতা-ইসমাইল সরদার,আ�রু রিশদ, ব���গত কম �কত�া �ম ও
কম �সং�ান ম�ণালয়, ভবন-৭, ক�-৭, শাখা-১০, বাংলােদশ
সিচবালয়--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

28 0028 �মাঃ জিকর �হােসন িপতা-আিব আবদু�াহ ,ওমরপূর --চরফ�াশন,
�ভালা

29 0029 কুত� ব উ��ন আহেমদ িপতা-�জয়া উল হক ,মধ�ম ওয়ােহদপুর --মীরসরাই,
চ��াম

30 0030 �মা: িরন্ট�  �মা��া
িপতা-�মা: নওেশর �মা��া,�রাড ৩, বাসা নং ৩৬, চ��মা--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

31 0031 �মাঃ জেুয়ল রানা
িপতা-�মাঃ �সালায়মান �হাসাইন,নােদা �সয়দপুর বািহর পাড়া-
মা�ড়া িবেনাদ-তাড়াশ,
িসরাজগ�

32 0032 �মাঃ িমজানুর রহমান িমজান িপতা-�মাঃ কিলম উ��ন,-রমনা-িচলমারী,
কুিড়�াম
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33 0033 �মাঃ আবু শরীফ
িপতা-�মাঃ সাখাওয়াত �হােসন,িদ মুন কমািশ �য়াল ইনি��টউট,
৯৩/১ সরদার কমে��, তালতলা, আগারগাওঁ--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

34 0034 এস এম তিরকুল ইসলাম িপতা-আ�লু কিরম িসকদার,২৬৬ প��ম �শওড়াপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

35 0035 �মাঃ কাম��ামান িপতা-আঃ জ�ার মি�ক,চকমান-ওটরা-উ�জরপুর,
বিরশাল


