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�িমক
নং

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

1 0001 িশপলু সাহা
িপতা-পেরশ সাহা ,৯ �গাপীেমাহন বসাক �লন, ৩য় তলা, �টপু
সুলতান �রাড--,
ঢাকা

2 0002 আিরফুল ইসলাম পলাশ
িপতা-ই�ত আলী,৫১৬, �মাঃ �মা�ািফজরু রহমান ৬� তলা,
প��ম নাখালপাড়া গিল-১০, ওয়াড�-২৫--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

3 0003 �মাঃ সািকবুর রহমান িপতা-�মাঃ আিতকুর রহমান ,িব�জএমই ভবন, ঝাউতলা--খুলশী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

4 0004 �মা: সািহদুল ইসলাম িপতা-�মা: আবুল কােশম,বাসা: 248/2, �াম: ফায়দাবাদ মধ�পাড়া,
ডাক: ফায়দাবাদ মা�াসা-1230, দি�ন খান--,

5 0005 জয়েদব সরদার
িপতা-হির দাস সরদার ,৫২৩, ব�াপারী গিল , ওয়ারেলস �গট --
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

6 0006 �মা: তাসিমন জামান
িপতা-�মা: রিবউল হক,�াম: ব�র িভটা, ডাক: আসমান খালী--
আলমডা�া,
চ�য়াডা�া

7 0007 �মাহা�দ �মাতাহার �হােসন িপতা-�মাঃ আলী হায়দার,ফুলুয়া, িবজরা বাজার-বাকই-লাকসাম,
কুিম�া

8 0008 �মাঃ মিশউর রহমান
িপতা-�মাঃ মকবুল �হাসাইন ,ষাটপািকয়া, বহরমপুর-নলিছ�ট
�পৗরসভা-নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

9 0009 �মা: জািহর উ��ন
িপতা-�মা: আেনায়ার উ��ন,�যে�: আেনায়ার উ��ন,
লা�ীনারায়নপুর(আরাফাত কেলািন)--�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

10 0010 �মা: বাবুল �হােসন
িপতা-�মা : আ�সু সা�ার ,�াম: �জাড়খালী, ডাক: �গাসাইবাড়ী--
ধুনট,
ব�ড়া

11 0011 �মাঃ আবু সুিফয়ান সুজন িপতা-�মাঃ কিবর �হােসন,২/এফ, ৫/৩, িমরপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

12 0012 �মাঃ কিবর �হােসন িপতা-হােসম মাত� বর ,৪৮২/৩ উইলসন �রাড, খান বািড়--ব�র,
নারায়ণগ�

13 0013 ন��তা ম�ল িপতা-িনম �ল ম�ল,�াম: শলুয়া, ডাক: শলুয়া বাজার--ড� মুিরয়া,
খুলনা

14 0014 �মাঃ �মা�ফা কামাল
িপতা-�মাঃ �মাজাফফর আক� ,২৩৬ ,হািলমা ম�নসন ,তালতলা
--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

15 0015 �মাঃ আিমনুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আবুল হােসম ,আউটার গাতী --না�াইল,
ময়মনিসংহ

16 0016 �মা: কাম�ল ইসলাম
িপতা-�মা: মিহউ�ীন সরদার,বাসা: ২১৫/িস, �াম: িখলগাওঁ, �ক
িস, --িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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17 0017 �মাঃ কাউছার �হােসন িপতা-�মাঃ কিবর �হােসন,২/এফ, ৫/৩, িমরপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

18 0018 �মাঃ তান�জল
িপতা-�মাঃ জয়নাল আেবদীন ,বলাখাল, �বিতয়াপাড়া-হাজীগ�
�পৗরসভা-হাজীগ�,
চাদঁপুর

19 0019 �মা: ছাইদুর রহমান িপতা-�মা: রহমত আলী,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, 64, পূব �
হাজীপাড়া, িড আই �ট �রাড ( 3 য় তলা )--,

20 0020 �মাঃ শািহনুল হক িপতা-�মাঃ আবুল হােশম ,-বারবািরয়া-গফরগাওঁ,
ময়মনিসংহ

21 0021 জািহদুল ইসলাম িপতা-আ�জজার রহমান ,ফুলবািড়-বলুহর-�কাটচাদঁপুর,
�ঝনাইদহ

22 0022 শ�ামল চ� �সন
িপতা-শরৎ চ� �সন,৭৩নং শাখারী বাজার, ঢাকা সদর--
�কােতায়ালী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

23 0023 হযরত আলী
িপতা-�মাকেসদ আলী ,আ�ািরয়াপাড়া, ফুরকানবাদ -ফুলবাড়ীয়া-
ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

24 0024 ব�ৃ� �বগম িপতা-আ�রু রা�াক,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, 64, পূব �
হাজীপাড়া, িড আই �ট �রাড ( 3য় তলা )--,

25 0025 �মাঃ �মেহদী হাসান িপতা-শাহ আলম ,�গায়ালকাঠ� , িতিমরকা�ঠ --নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

26 0026 ওয়ািলদ �মাঃ জবুােয়র িপতা-হা�ন অর রিশদ ,চাদমাির, বা� �রাড--বিরশাল সদর,
বিরশাল

27 0027 �মা: আসাদু�ামান
িপতা-�মা: আ�লু ওয়াদুদ,এ-1/1002, জাতীয় সংসদ সিচবালয়
আবািসক কমে��, আগাগাওঁ--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

28 0028 আজিম রশীদ হীরা
িপতা-হা�ন অর রিশদ,দি�ন গাও ১নং �রাড, বাসােবা �টএস ও--
সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

29 0029 �মাঃ িশহাব উজ জামান
িপতা-�মাঃ �ফরদাউস জামান ,আওরা�াবাদ, িমতরা --মািনকগ�
সদর,
মািনকগ�

30 0030 �মা: আবু জাফর িপতা-�মা: হািনফ,�াম: ইছাদী, ডাক: চরচ�াইল--গলািচপা,
পট�য়াখালী

31 0031 �মা: মাহাতাব �হােসন
িপতা-মতৃ ওফাজউ��ন তালুকদার ,ব� অিধদ�র, িব�টএমিস
ভবন, ৭-৯ কাওরান বাজার--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

32 0032 �মাঃ শিফকুল আলম শামীম
িপতা-�মাঃ আ�লু খােলক ,পরমানু শ�� কিমশন, �মাঃ
মিন��ামান , আগারগাও--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

33 0033 কাম�ল হাসান িপতা-শামছ� ল হক ,১৩, টািলপাড়া -কু��য়া �পৗরসভা-কু��য়া সদর,
কু��য়া
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34 0034 �মাহা�দ �দেলায়ার �হাসাইন
িপতা-�মাহা�দ আ�লু লিতফ,�াম: হিরনাতলা, ডাক:
ময়মনিসংহ--মু�াগাছা,
ময়মনিসংহ

35 0035 আবু তােহর
িপতা-হািববুর রহমান,�াম: ছএকা�া , ডাক: আলফাডা�া--
�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

36 0036 আ�লু মােলক
িপতা-আ�রু রহমান ,�গািপনাথপুর, িনশকালীপুর-�গাম�াপুর-
�গাম�াপুর,
চাপঁাইনবাবগ�

37 0037 �গালাম রা�ানী
িপতা-মর�ম আবুল কােশম,�াম: ডা�াপাড়া বাজার, ডাকঘর:
ডা�াপাড়া,--হািকমপুর,
িদনাজপুর

38 0038 ভীমেসন তালুকদার
িপতা-ঠাকুরদাস তালুকদার ,রামিশল, রাজাপুর-�কাটালীপাড়া
�পৗরসভা-�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

39 0039 �শখ �মা: �হােসন আলী
িপতা-�মা: নূ�ল হক,�াম: 284, আলীনগর ( ভূতপুকুর ) , ডাক:
চাপঁাইনবাবগ�--চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

40 0040 হাসান মাহমুদ
িপতা-�মাঃ হািছবুর রহমান,মু�া লজ-২৯৬, ৫ম তলা (িব-২), পুব �
রসুলপুর, দিনয়া--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

41 0041 �মাঃ এমরান �হােসন িপতা-�মাঃ লুৎফর রহমান ,খ/৪৭/৩/৬ দঃ মধ� পাড়া--িখলেখত,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

42 0042 �মা: আিসফ
িপতা-�মাহা�দ আলী,�মা�া বাড়ী, �াম: রাজাপুর, ডাক:
ফিড়কা��--িততাস,
কুিম�া

43 0043 মীর �হাসাইন আিল
িপতা-মীর �রজাউল কিরম ,�দাবাকুয়ান , হাটবাকুঁয়া --�ঝনাইদহ
সদর,
�ঝনাইদহ

44 0044 �মাহা�দ �সাহাগ িময়া িপতা-ফা�ক িময়া,�াম: পা�ন খাড়ঁা,-গড়পাড়া-মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

45 0045 �মাঃ ইউনুস আলী িপতা-�মাঃ আফান আলী ,ঝা��রা হাট, পুর�মা--িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

46 0046 নজ�ল ইসলাম িপতা-সুজাত আলী,িনয়ামতপুর, হািদরাবাজার-হািদরা-�গাপালপুর,
টা�াইল

47 0047 আিরফুল ইসলাম
িপতা-আিনছার রহমান,�াম: হিরনাথপুর, ডাক: ভাদুিরয়া--
নবাবগ�,
িদনাজপুর

48 0048 �মাঃ রািকবুল ইসলাম িসয়াম িপতা-�মাঃ আকবর �হােসন ভ�ঁ ঞা ,সুবণ �পুর, আদশ � সদর--,
কুিম�া

49 0049 �মাঃ আখলাক আহেমদ
�হােসন

িপতা-�মাঃ মউনুল ইসলাম ,মাধবপুর -ট� কুিরয়া-পীরগ�,
রংপুর
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50 0050 �মাঃ সজীব �হােসন
িপতা-�মাঃ হািনফ হাওলাদার ,অিডট কমে�� ১২ তলা ,
�স�নবািগছা --,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

51 0051 অসীম কুমার িপতা-ধীের� নাথ,িবড়�াম, �ঘাষনগর-রাইগা-ঁমহােদবপুর,
নওগা ঁ

52 0052 িবমােনশ �পা�ার িপতা-িবভ� তী �পা�ার ,রামপুর -বুনাগাতী-শািলখা,
মা�রা

53 0053 �মা: বােয়জীদ মাহমুদ
িপতা-�মা: ইসমাইল �হােসন,�াম ও �পা� অিফস: �দব�--
মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

54 0054 �মাঃ িমলন িময়া িপতা-আঃ খােলক ,ড�ী �মােছন ঢালী কা�� -নশাসন-নিড়য়া,
শরীয়তপুর

55 0055 �শখ �মাঃ �রদওয়ানুল আিমন
িপতা-�শখ �মাঃ আিমন উ�াহ,�শখ িনশান, পালপাড়া হরদয়াল
�রাড, নত� ন বাজার-চাদঁপুর �পৗরসভা-চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

56 0056 তিরকুল ইসলাম িপতা-মা�ান,�াম+ডাক: রাজনগর--সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

57 0057 ম অসুজন �জারা��ার
িপতা-�মাঃ ইকলাজ �জায়া��ার ,বাসা-৩৪, �রাড-৩, �ক িড,
�স�ন-১১--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

58 0058 �মাঃ রা�জব �হাসাইন
িপতা-�মাঃ আ�জজরু রহমান �শখ ,নু���নপুর-হাটখালী-
সুজানগর,
পাবনা

59 0059 �মাহা�দ মাসুদ রানা
িপতা-�মা: মমতাজ আহেমদ,�াম: চর ভা�টয়ানী, ডাক:
�েনরবাড়ী --মাদারগ�,
জামালপুর

60 0060 �মাঃ সাইফুর রহমান িপতা-�মাঃ �মেছর আলী ,ছলবা�া খিলশা -বলিদয়া-ভ� ��ামারী,
কুিড়�াম

61 0061 �মা�াঈজ িব�াহ
িপতা-আ�লু ম�জদ,রাধাকানাই, (দবরদ�া), িস��িকয়া
এিতমখানা-রাধাকানাই-ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

62 0062 সািন খান
িপতা-�মা: আ: সালাম খান,২২১ পূব � ভাষানেটক,--ঢাকা
�সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

63 0063 এ এস এম সালাউ��ন িপতা-এ �ক এম িফেরাজ কিবর,-ভা�া �পৗরসভা-ভা�া,
ফিরদপুর

64 0064 মীর শাহ �মাধ মেহবু�াহ
িপতা-মতৃ মীর শাহ আলী �রজা,�াম: চ��পুর, ডাক: চ��পুর--
সু�রগ�,
গাইবা�া

65 0065 �মাঃ রায়হান অর রিশদ
িপতা-�মাঃ হা�ন-অর-রিশদ,৫৩/১, জগ�াথপুর-িশবগ�
�পৗরসভা-িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�
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66 0066 ইিরনা জাহান িলজা
িপতা-�মাঃ �বলােয়ত �হােসন ,ক-৮১/িস, িখলে�ত খা ঁপাড়া,
�জায়ার সাহারা--িখলেখত,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

67 0067 মু�ী মা�ফুল হক �দয় িপতা-ফজলুল হক ,১৯/িস উ�র মাদারেটক, বাসােবা--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

68 0068 �মেহদী হাসান িশমুল
িপতা-�মা: আ�লু আিলম,বাসা ২৭২/ক/৪, প��ম আগারগাওঁ,
২৮ নং ওয়াড�, --�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

69 0069 �মাঃ মাহমুদুল হাসান
িপতা-�মাঃ আবু বকর িস��ক,মাঝগাও, হােরায়া-মাঝগাও-
বড়াই�াম,
নােটার

70 0070 ফািরয়া হক িল�া
িপতা-�মাজাে�ল হক,249/িব, আিছয়া টাওয়ার, যাএাবািড়--
যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

71 0071 একরামুল হক িপতা-এনামুল হক ,এস আলম টাওয়ার --চকবাজার,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

72 0072 আ�রু রা�াক
িপতা-�জ�াত আলী,বািলয়ামারী, িডি�র চর-চরপু�টমারী-
ইসলামপুর,
জামালপুর

73 0073 �মা: শিফউল আলম রিন
িপতা-�মা: সািমউল ইসলাম,বাসা: কা�ন �ীজ �রাড, �াম: উ�র
কালুয়াডা�া, ওয়াড�-10--িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

74 0075 �মাঃ কাম�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ �মাজাে�ল হক ,যুগীখালী, কামারালী --কলােরায়া,
সাত�ীরা

75 0076 �মা: কাম�ল হাসান িপতা-�মা: নূ�ল �দা,72, হাজী ইসমাইল �রাড, বানরগাতী--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

76 0077 নুর �মাহা�দ
িপতা-�মা: �মাখেলসুর রহমান,�হা��ং ১৫৮, �রাড ১৪, ওয়াড� ০৪,
�াম: �দওগাওঁ, ডাকঘর: রাজাশন--সাভার,
ঢাকা

77 0078 �মাঃ িফেরাজ হাসান
িপতা-এ, �ক, এম, আেনায়ার �হােসন,িশবরইল �রলওেয় কেলানী,
�ঘাড়ামারা ৬১০০, �বায়ািলয়া--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

78 0079 অিভ�জত ম�ল িপতা-ভজহির ম�ল,58, ওয়াবেসস �স �রাড, খািলশপুর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

79 0080 �মাঃ �তৗিফক আল তাহিসন
িপতা-�মাঃ আরাফাত উল ইসলাম ,৬৮৮/১ বড় মগবাজার --
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

80 0081 �মাহা�দ নাজমুল �হােসন
িপতা-�মাঃ আজগর আলী ,প��ম তােদ�র, �দৗলত নগর--
বা�বল,
হিবগ�

81 0082 রােশদুল হাসান িপতা-�মাঃ শামছ� ল আলম,ছালাকা��, ২৪নং ওয়াড�--,
ময়মনিসংহ িস�ট কেপ �ােরশন
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82 0083 আয়শা
িপতা-�মা : �সােহল রানা,�াম: মুরাদাবাদ, ডাক: মলমগ�--
ইসলামপুর,
জামালপুর

83 0084 ফিরদা আিমন িপতা-কাম�ল হাসান ,ফুলবাগান --কা�াই,
রা�ামা�ট

84 0085 মাহমুদুল হাসান
িপতা-জলুিফকার আলী,আ�াখালী, িড�ীরচর-চরপু�টমারী-
ইসলামপুর,
জামালপুর

85 0086 �মাঃ শিফকুল ইসলাম িপতা-মতৃ শামসুল হক ,দঃ �সানাখুলী-িডমলা সদর-িডমলা,
নীলফামারী

86 0088 �মা�ািফজরু রহমান
িপতা-�মা: �মায়ুন কিবর,�াম: কল�ানপুর  ( বড়বািড় ), ডাক:
ধািরয়ারচর বাজার--বা�ারামপুর,
�া�ণবািড়য়া

87 0089 �মাঃ আল আিমন িপতা-ফজলুল হক,১০৫, মধ� পীেররবাগ, ওয়াড�-১৩--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

88 0090 আবু হািনফ িপতা-আ�সু সা�ার ,-িশবগ� �পৗরসভা-িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�

89 0091 িশউিল বালা
িপতা-িনভষ �া বালা ,২৪/১৪-১৫, ��াট ৫ িস, �ক িস, তাজমহল
�রাড--,
ঢাকা

90 0092 তাসিলমা ত� জ জ�রা
িপতা-�মা: মাসুদ ফারাজী,�াম: পূব � বিলয়াদহ, ডাক: িচনাড� লী--
ইসলামপুর,
জামালপুর

91 0093 মু�ার �হােসন িপতা- নুর নবী ,৫৫ পুরানা প�ন আজাদ �স�ার --প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

92 0094 �মাঃ মাহমুদুর রহমান
িপতা-�মাঃ সাইদুর রহমান,৪০/িস, বাউ�ারী �রাড--ময়মনিসংহ
সদর,
ময়মনিসংহ

93 0095 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মা: শিহদুল ইসলাম,�াম: দােরায়ানী, ডাক: দােরায়ানী--
নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

94 0096 �মা: �রজাউল ইসলাম
িপতা-মতৃ আ�রু রউফ,�াম: ভগী বালাপুর, ডাকঘর: উপশহর,
থানা: �কেতায়ালী --,
রংপুর

95 0097 �মাঃ জািকর �হােসন
িপতা-�মাঃ বিশর হাওলাদার ,১৭/২/খ, শাহসােহব নগর, সু�জ খান
মস�জেদর দি�ন পােশ, মধ� পাইকপাড়া, ,িমরপুর ১--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

96 0098 �মাঃ হা�নুর রিশদ িপতা-খিবর আহ�াদ ,চর ম�জদ, আ�ার িময়ার হাট--সুবণ �চর,
�নায়াখালী

97 0099 হািসন আহেমদ অিভ
িপতা-মুঃ জািহদুল ইসলাম,৪৯৬/১, আরামবাগ, ৬নং ওয়াড�-
গলািচপা �পৗরসভা-গলািচপা,
পট�য়াখালী
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98 0100 সালাউ��ন মা�ফ িপতা-মেনায়ার �হােসন ,817, দ: দিনয়া, কদমতলী--,

99 0101 �মাঃ �গালাম রা�ী িপতা-�মাঃ আিমনুল ইসলাম ,-শশীদল-�া�ণপাড়া,
কুিম�া

100 0102 কাকলী রানী
িপতা-সুশা� িব�াস,�াম: ��পনগর, ডাক: িশতালীবাজার-7320--
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

101 0103 �মাঃ শিরফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�লু জ�ার,৪নং মা�হা, কু� �াপাড়া-মাওহা-
�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

102 0104 �মা: ইউনুস আলী
িপতা-�মা: আ�রু রহমান,�াম: বানাইপুর, ডাক: হাটগাে�াপাড়া
-�ভডা�া-বাগমারা,
রাজশাহী

103 0105 রিবউল আলম িপতা-বাচ্চ�  িময়া,খাটরা, �নবতী-�নবতী-�চৗ��াম,
কুিম�া

104 0106 �মাঃ �মাজাে�ল হক
িপতা-ইউনুছ আলী িব�াস ,৪০/৫ ম��পাড়া �রাড, আলমনগর,
খািলশপুর--,
খুলনা

105 0107 �মা: আবু সােলহ
িপতা-�মা: আ: সালাম,�াম: বড়ইতলা, ডাক: বর�না--বর�না
সদর,
বর�না

106 0108 �মাঃ নুরআলম ইসলাম িপতা-শিহদুল ইসলাম ,কুকড়াডা�া --নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

107 0109 �মাঃ �ফরেদাস
িপতা-আ�লু ম�জদ ,বড় ল�ীপুর -রাজবাড়ী �পৗরসভা-রাজবাড়ী
সদর,
রাজবাড়ী

108 0110 সুজন সরকার
িপতা-রবী�নাথ সরকার,�াম: প��াম আলাবকস, ডাক:
মীেররবাড়ী--লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

109 0111 �মাঃ আ�সু সালাম িপতা-�মাঃ নুর আলী ,নািপতখালী-দামুড়�দা-দামুড়�দা,
চ�য়াডা�া

110 0112 �মাঃ �মায়ুন কিবর িপতা-সাদ আহেমদ,মটমুড়া--গাংনী,
�মেহরপুর

111 0113 শচী� নাথ �মাহ�
িপতা-মতৃ িবিপন চ� �মাহ�,�াম: প��াম আলাব�, ডাক:
মীেররবাড়ী--লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

112 0114 �মাঃ �সিলম �রজা িপতা-�মাঃ আ�সু সা�ার ম�ল ,আদাচাকী --�বলকুিচ,
িসরাজগ�

113 0115 �মাঃ আ�রু রহমান
িপতা-�মাঃ ইকবাল �হােসন ,উ�র চাদঁখালী , রামান��
-লাহারকা��-ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর
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114 0116 ফরহাদ তাজবীর িবথী
িপতা-�মাঃ রিফকুল ইসলাম ,১২৮ মিত�ঝল মােলক ম�ানশন--
প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

115 0117 রানা হালদার
িপতা-অমল কৃ� হালদার ,�াম: দগূ �াপুর, ডাক: দগূ �াপুর-8500--
িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

116 0118 �মাঃ �তাফা�ল �হােসন
িপতা-আ�লু খােলক,দািতয়াপাড়া, দি�ন বংশীকু�া, মধ�নগর-
বংশীকু�া দি�ণ-ধম �পাশা,
সুনামগ�

117 0119 �মা: শাহ জামাল
িপতা-�মা: আফছার আলী,�াম: তরফবা�জত, ডাক: বড়
জামালপুর--সাদু�াপুর,
গাইবা�া

118 0120 �মাঃ মাহবুবুল আলম িপতা-�মাঃ আ�লু খােলক ,গিলয়ারা, বালুরচর, --কুিম�া সদর,
কুিম�া

119 0121 �মাঃ নুর�বী িময়া িপতা-�মাঃ ইয়ািছন আলী ,কালমা�ট, খুিনয়াগাছ --,
লালমিনরহাট

120 0122 আ�লু হক রা��
িপতা-�মাঃ ফিরদুল ইসলাম ,৩২০/২, �খা�কাটা -আমতলী
�পৗরসভা-আমতলী,
বর�না

121 0123 শিরফুল ইসলাম
িপতা-নূর ইসলাম,বারঘিরয়া, রামপুর বাজার-কামািরয়া-�শরপুর
সদর,
�শরপুর

122 0124 �মা: �সােহল রানা

িপতা-�মা: নু�ল আিমন সরকার,�ম ২২৮, শহীদ তাজউ��ন
আহেমদ হল, ব�ব�ু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়,
সালনা--,
গাজীপুর

123 0125 �মা: আবু মাসুদ তািমম
িপতা-�মা: আ�লু মা�ান,�াম: পারকাসু�া, ডাক:খনেজার--
আ�াই,
নওগা ঁ

124 0126 �মাঃ জালাল উ��ন আকবর িপতা-�মাঃ �মায়ুন আহেমদ �চৗধুরী ,৩৩১ ময়নারবাগ , --বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

125 0127 �মাঃ ফা�ক �হােসন
িপতা-�মাঃ মাসুদার রহমান ,উদয় নারায়ন মাছহাড়ী, ভিগরথ
মাছহাড়ী--কাউিনয়া,
রংপুর

126 0128 আিরফুল ইসলাম
িপতা-মতৃ মাহমুদ আলী,�াম: মালীপাড়া, ডাক: মাদলা--
শাজাহানপুর,
ব�ড়া

127 0129 সু�ত কুমার সরদার
িপতা-সে�াষ কুমার সরদার,�গিত ছা�াবাস (িশব ঠাকুর বাড়ী),
মধ� পাবলা, �দৗলতপুর --,
খুলনা

128 0130 �মাঃ আ�লু মুিনম িপতা-�মাঃ আখতার �হােসন ,রহমতপুর , বাবুগ� --,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন
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129 0131 আ��ুাহ আল িমরাজ িপতা-�গালাম �মা�ফা,মজমুদার ম��ল--বিরশাল সদর,
বিরশাল

130 0132 উ�ল বড়ুয়া িপতা-�ভালা বড়ুয়া,196 হাসান িব��ং, প: নীমতলা--ব�র,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

131 0134 তপন �জ�ািত ম�ল িপতা-তারাপদ ম�ল,�াম: মাধবকা�ট, ডাকঘর: থুকড়া--ড� মুিরয়া,
খুলনা

132 0135 �মা: আশরাফুল ইসলাম
িপতা-নু�ল ইসলাম,�াম: ফুলবাড়ী, ডাক: �মাহা�দপুর-7630--
মহ�দপুর,
মা�রা

133 0136 সবুজ �ঘাষ িপতা-�খাকন �ঘাষ ,সুলতানপুর, জানালী হাট--রাউজান,
চ��াম

134 0137 হাসমত আলী
িপতা-�কাববাদ �শখ ,দুদুখান পাড়া, ৪ উজান চর -�গায়াল�
�পৗরসভা-�গায়াল�,
রাজবাড়ী

135 0138 সু��তা হাওলাদার
িপতা-স��া রানী হাওলাদার ,৩০৮, কািল বািড় �রাড -গলািচপা-
গলািচপা,
পট�য়াখালী

136 0139 �মাহা�দ সাইদুল ইসলাম
িপতা-জামাল উ��ন,�াম: ছাগলনাইয়া �হডম�ান পাড়া, ২৯৩ নং
ছাগলনাইয়া �মৗজা, --লামা,
বা�রবান

137 0140 �ম�মািচং মাম �া িপতা-�থঅংগ� মাম �া,রােমসু পাড়া-মহালছিড়-মহালছিড়,
খাগড়াছিড়

138 0141 ইমরান �হােসন
িপতা-মু�জবুর রহমান,�যে�: ই��: আ�জজলু হক, বাসা: 12/ই,
সড়ক-02, উ�র শ�ামলী, কাজী অিফস, --�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

139 0142 �মাঃ িমজানুর রহমান
িপতা-�মাঃ আ�লু আলী িব�াস ,বুইকরা -নওয়াপাড়া �পৗরসভা-
অভয়নগর,
যেশার

140 0143 পিল �বরাগী িপতা-িবমল কুমার �বরাগী,২৪৯/২৫০ �রাড-৪, �স�ন-৭--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

141 0144 �মাঃ নাজমুল হক
িপতা-�মাঃ আবু তােলব ,৩০২/৩, ২য় তলা, প��ম নাখাল পাড়া--
�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

142 0145 বাবুল �হােসন
িপতা-িসরাজলু ইসলাম,�াম: সাবলাট, ডাক: ছা�রা-তালখিড়-
শািলখা,
মা�রা

143 0146 �মাহা�দ �বলােয়ত �হােসন
িপতা-�মাঃ শরীফ উ��ন,৬১/১, মািনকনগর ওয়াসা �রাড, ওয়ারী,
মুগদা--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

144 0147 আিকছ িময়া িপতা-শামছ িময়া ,খারজান -গণপ�ী-নকলা,
�শরপুর
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145 0148 আবদুর রহমান সরদার
িপতা-�মাঃ আলী �হােসন সরদার,পূব � রায়াপুর, জা�য়াহাট--
নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

146 0149 �শখ �রেজায়ান পারেভজ িপতা-�শখ খায়��ামান,১৭১, দি�ন কমলাপুর --,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

147 0150 ঝন্ট�  চ� বসাক
িপতা-মতৃ লাল �মাহন বসাক,�াম: 32 নত� ন প�ী--িকেশারগ�
সদর,
িকেশারগ�

148 0151 �মাঃ শাহাদাৎ �হােসন িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান ,ই�িুরয়া,মজিলশ পুর--মতলব উ�র,
চাদঁপুর

149 0152 িনয়ামুল হক
িপতা-শামসুল আলম,�ভংকর কাঠ�, িবনয়কাঠ�-িবনয়কাঠ�-
ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

150 0153 �মা: রােশদুল ইসলাম
িপতা-�মা: িসরাজলু ইসলাম,�াম: ধনতলা, ডাক: �সতাবগ�--
�বাচাগ�,
িদনাজপুর

151 0154 �মাঃ আিসফ রহমান িপতা-�মাঃ মিশউর রহমান ,মীরাপাড়া , বকুলতলা --নড়াইল সদর,
নড়াইল

152 0155 অমতৃ কুমার িব�াস িপতা-�ভাষ িব�াস ,খাদুনা -দীঘা-মহ�দপুর,
মা�রা

153 0156 �মা: �সালায়মান আলী
িপতা-�মা: আশরাফ আলী,�াম: বাটয়াখানা (চ��পুর )-িভতরব�-
নােগ�রী,
কুিড়�াম

154 0157 �মা: �কফােয়ত� ল ইসলাম
িপতা-�মা: হািববুর রহমান,�াম: সাহা��পুর, ডাক:
ভােটাপাড়া-6290--�গাদাগাড়ী,
রাজশাহী

155 0158 �শখ �গালাম মা�ফ
িপতা-�শখ �গালাম �মাহা�দ ,�জ�ািত কমািশ �য়াল টাওয়ার,
মািলবাগ , �চৗধুরী পাড়া--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

156 0159 আশীষ রায়
িপতা-দশরথ রায়,৬৯/িমি� ম��ল, থানা �রাড, মােলাপাড়া,
আগানগর--�করাণীগ�,
ঢাকা

157 0160 �মাঃ আ��ুাহ আল মামুন
িপতা-�মাঃ �বলােয়ত �হােসন ,বড় হািলয়া , কু�টর হাট --
�সানাগাজী,
�ফনী

158 0161 �দব কুমার িব�াস
িপতা-িচ� র�ণ িব�াস,�াম: তােহরপুর, ডাক: মিহষ-7021--
�খাকসা,
কু��য়া

159 0162 �মাঃ �জয়াউর রহমান িপতা-�মাঃ ইউসুফ আলী খান,মাঝপাড়া -মদনপুরা-বাউফল,
পট�য়াখালী
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160 0163 তপন বম �ন
িপতা-� িচের�নাথ রায়,দি�ন িকশামত �গাড়্�াম,
কুকড়াডা�া-�খাকসাবাড়ী-নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

161 0164 �মাঃ ওমর ফা�ক
িপতা-আলী আহমাদ ,বাসা-২১, �রাড-১২, িপিসকালচার হাউ�জং,
�সেখরেটক--আদাবর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

162 0165 কাজী আিসক
িপতা-কাজী �গালাম আ�জজ,�াম: পয়�াম, ডাক: পয়�াম--
ফুলতলা,
খুলনা

163 0166 �মাঃ শিরফ �হােসন িপতা-�মাঃ মিনর �হােসন ,ল�ীপুর , ভেবরচর , গজািরয়া --,
মািনকগ�

164 0167 �মাঃ সাইদুল ইসলাম িপতা-সুলতান িসকদার ,-�ছাট িবঘাই-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

165 0168 সা�াদ �হােসন আিকব
িপতা-শওকত �হােসন কবীর,�সকশন-06, �ক-এ, �লন-3,
বাসা-29--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

166 0169 সুমন সরকার িপতা-সুবাশ সরকার,উ�র ধানগড়া--গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

167 0170 িনত� নারায়ন ��পুরা
িপতা-কৃ� দাস ��পুরা ,দীিঘনালা সরক, খা�াপুর রমনী পাড়া-
খাগড়াছিড় �পৗরসভা-খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়

168 0171 �মাঃ �ভ �হােসন িপতা-�মাঃ সানু িময়া ,িনজহাওলা -রতনদী তালতলী-গলািচপা,
পট�য়াখালী

169 0172 � পলাশ চ� শম �া
িপতা-� মন্ট�  চ� শম �া,�াম: কামারপাড়া, সাহাবাজপুর, ডাকঘর:
লািহড়ীর হাট--রংপুর সদর,
রংপুর

170 0173 সাফােয়ত �হােসন
িপতা-�মাশারফ �হােসন,�াম: কািলকাপুর, ডাক: কািলকাপুর--
মতলব দি�ণ,
চাদঁপুর

171 0174 উৎপল কর
িপতা-�পন কর,�াম: 32 নত� ন প�ী, ডাক: িকেশারগ�--
িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

172 0175 িব�াল ঢালী
িপতা-�মাঃ হােফজ ঢালী ,শা�া মহন ২য় তলা, �য়ােখালা �রাড,
নত� ন বাজার --চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

173 0176 সজীব চ� পাল িপতা-�পন চ� পাল ,৭/৫ শাি�বাগ, মািলবাগ--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

174 0177 অনুপা সাহা িপতা-িব�নাথ সাহা,৮৫নং শরৎ�� �রাড--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

175 0178 একা� চ� রায় িপতা-রতন চ� রায় ,ভ� �িলয়া , ড� েয়ট --গাজীপুর সদর,
গাজীপুর
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176 0179 �মা: জাহা�ীর আলম িপতা-�মা: আ�সু ছা�ার,�াম+ডাক: পুমদী--�হােসনপুর,
িকেশারগ�

177 0180 রিবউল আলম
িপতা-আবদুর রব,দেূয �াগ ব�ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয় --প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

178 0181 রিবউল ইসলাম িপতা-আ�জজার রহমান,শাহপাড়া, দি�ন খেলয়া--রংপুর সদর,
রংপুর

179 0182 আবু সাদাত �মাঃ মাসুম
িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম ,িগজ�াপাড়া -�মৗলভীবাজার
�পৗরসভা-�মৗলভীবাজার সদর,
�মৗলভীবাজার

180 0183 শরীফুল ইসলাম িপতা-ফজলুল হক ,�নরাজ পুর, �ক এম হাট--�ফনী সদর,
�ফনী

181 0184 �মা: মা�ফ �হােসন িপতা-মতৃ আলী আ�াচ,121/4, লালবাগ �রাড, িপলখানা--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

182 0185 আিমনুল ইসলাম
িপতা-মতৃ তাজলু ইসলাম,�াম: �দওঘর, ডাকঘর: সািভয়ানগর
বাজার--অ��াম,
িকেশারগ�

183 0186 আলীমু�ামান
িপতা-আঃ রহমান ফিকর,পাররােম�রদী, জয়পাশা-পরেম�রদী-
�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

184 0187 আ�রু রহমান িপতা-আবদুল মা�ান,133/এ, আকবাল �◌�ােরর বাড়ী, রােয়র
বাজার, �শেরবাংলা �রাড--,

185 0188 িরপন চ� পাল
িপতা-মতৃ �রািহদাস পাল ,�ডাকেরাপাড়া,-প�গড় সদর-প�গড়
সদর,
প�গড়

186 0189 �িৃত রানী িব�াস
িপতা-জয়িনতাই িব�াস,�াম: ল�ীনারায়ন পুর, ডাক: বাণীদহ--
রাজবাড়ী সদর,
রাজবাড়ী

187 0190 শারিমন �ফরেদাস
িপতা-�মাঃ আ�সু সালাম ,সরদার বাড়ী সড়ক , দাসপাড়া-বাউফল
�পৗরসভা-বাউফল,
পট�য়াখালী

188 0191 �মা: ফয়সাল িময়া
িপতা-�মা: নু�ল ইসলাম,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, ৬৪ পূব �
হাজীপাড়া, --রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

189 0192 মাহাবুবুর রহমান
িপতা-মিতউর রহমান,�যে�: ��া, িপ, এন, এস �প, �াম: 77/2,
শাহ আলী বাগ--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

190 0193 বিশর আহেমদ িপতা-�মা: বাবুল িময়া,�াম: দি�ন কয়রা�ট--না�াইল,
ময়মনিসংহ

191 0194 �মাঃ তিরকুল ইসলাম
িপতা-মীর জিহ�ল ইসলাম ,জিুগর হাওলা , কািচয়া বুিনয়া , --
রা�াবালী,
পট�য়াখালী
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192 0195 �মাহা�দ নজ�ল ইসলাম
িপতা-মতৃ �মাহা�দ �মা�ফা,৪৬/৫, ৪থ � তলা, মা�াসা মস�জদ
�রাড, দি�ন মুগদা--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

193 0196 �মাঃ �মা�ািফজরু রহমান িপতা-আঃ গনী ,দি�ণ পাংগািশয়া -পাংগািশয়া-দুমিক,
পট�য়াখালী

194 0197 �মা: এয়ািছন তালুকদার
িপতা-�মা: ই�াহীম তালুকদার ,�াম: ডাসাদী, ডাকঘর: সফরমালী-
-চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

195 0198 �মাঃ মাসুদ রানা মািনক
িপতা-�মাঃ �বলাল �হােসন,�রাড-২, বাসা-২০, তাতীপাড়া,
আলমনগর--,
রংপুর িস�ট কেপ �ােরশন

196 0200 �মাঃ মাসুদ রানা
িপতা-মতৃ খয়বর আলী সরকার,ঘনশ�ামপুর (উ�র), যা�াপুর-
যা�াপুর-কুিড়�াম সদর,
কুিড়�াম

197 0201 আজহা�ল ইসলাম িপতা-ম�জদ তালুকদার ,পিরপ�র , খােসরহাট --কালিকিন,
মাদারীপুর

198 0202 �সিলনা
িপতা-�মা: আসাফ-উ- ��ৗলাহ,১৭/এ, মধ� পাইকপাড়া, ��াট নং:
িড/৪, --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

199 0203 �মা: মিন��ামান
িপতা-�মা: জালাল উ��ন,�াম: রহমতপুর, ডাক: বািলয়াচ��--
�বরদী,
�শরপুর

200 0204 িমঠ�ন �বপাির
িপতা-শাি� র�ন �বপারী ,দি�ণ �ছঁচির , �কখালী বাজার --
কাঠািলয়া,
ঝালকা�ঠ

201 0205 এস এম অিসরণ ইসলাম মু�া
িপতা-�সাবহান তাওহীদ,সায়মা ম��ল, �াম+ডাক: গাওখালী
বাজার --না�জরপুর,
িপেরাজপুর

202 0206 �মাঃ জািক�ল ইসলাম

িপতা-মতৃ মিহর উ��ন �শখ,�মাঃ মা�ফ �হােসন খান,
ইেলি�িশয়ান, িবভাগঃ ইএম-২, িসএিব সদর দ�র, কুিম �েটালা--
ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

203 0207 �মা: জািহদুল হক িপতা-�মা: রহমত আলী,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, 64, পূব �
হাজীপাড়া, িড আই �ট �রাড ( 3য় তলা )--,

204 0208 আ��ুাহ আল মামুন িপতা-�মাঃ আতাউর রহমান,৩০/১, �সানাডা�া আ/এ ৩য় �ফজ--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

205 0209 �মাছা: লাইজ ুআকতার
িপতা-�মা: সাইফুল ইসলাম,�াম: ধুনট অিফসারপাড়া, ডাকঘর:
ধুনট-�চৗিকবাড়ী-ধুনট,
ব�ড়া

206 0210 �মাঃ ইউসুফ ইমন িপতা-�মাঃ ইিলয়াস মাত�র ,�চয়ারম�ান , �বসামিরক িবমান
চলাচল ক্তৃপ� , কূিম �েটালা --,
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207 0211 �গালেকশ ম�ল িপতা-�শা� ম�ল,�াম: মা�রাডা�া, ডাক: বা�ইপাড়া--তালা,
সাত�ীরা

208 0212 আইমীর িসরাজ
িপতা-আ�ছু �ছাবহান ,পলাশতলী (বয়রামারা), পলাশতলী বাজার
--ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

209 0213 সবুজ আহে�দ
িপতা-নজ�ল ইসলাম,�যে�: �হাসেন আরা কুমু, 85/3, �াট-5 এ,
বড়বাগ--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

210 0214 �মাঃ জসীম উ��ন
িপতা-�মাঃ সুলতান আহেমদ ,দি�ণ কুপধন , কালেমঘা ক --
পাথরঘাটা,
বর�না

211 0215 �মাঃ �বলােয়ত �হােসন
িপতা-�গালাম �মা�ফা ,বাসা ১৯, ওয়াড� ৩, হাসপাতাল �রাড--
নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

212 0216 �মাঃ শিহদুল ইসলাম িপতা-আঃ হািকম ,দািময়া পাড়া-সিখপুর �পৗরসভা-সিখপুর,
টা�াইল

213 0217 �মা: আিসফ আিরয়ান
িপতা-�মা: আজাহার উ�ীন,বাসা-9/1, �রাড-09, কল�ানপুর--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

214 0218 আবু নাঈম মুহা�দ �হা িপতা-�মা: আ�লু মা�ান,২০৫/১ এ, পুব � কাজীপাড়া--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

215 0219 হাসান িময়া িপতা-আযহার আলী ,�পাড়াচক-বাউিশয়া-গজািরয়া,
মু��গ�

216 0220 শারিমন নাহার
িপতা-�মা : �গালাম �মা�ফা,62/1, পালপাড়া, বড় বয়ড়া,
�জিপও-9000, খািলশপুর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

217 0221 �মাঃ �জয়াউল হক
িপতা-�মাঃ শহীদ উ�াহ ,২২০/িড/৪/৩ প��ম কাফ্রুল, �রােকয়া
সরিণ--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

218 0222 িমরাজ খান
িপতা-মতৃ �মাঃ জাফর খান ,১৭৯/২ নয়ােটালা, ব�রাগিল র �াব
অিফস সংল�, মগবাজার--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

219 0223 শাহ ইমেরাজ ফািহম
িপতা-এ িব এম মাহাবুব হাসান,1362-00, মুরলী �রাড, মুরলী,
ওয়াড�-09, ডাক: রাজারহাট--যেশার সদর,
যেশার

220 0224 আফেরাজা আ�ার
িপতা-�মা: সাইফুল ইসলাম,�াম: বনা�ট, ডাকঘর: আউটারগাতী --
না�াইল,
ময়মনিসংহ

221 0225 িফেরাজ আহেমদ িপতা-খাজয়ুার রহমান ,-কাউলজানী-বাসাইল,
টা�াইল
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222 0226 �মাঃ সােদকু�ামান
িপতা-�মাঃ মনসুর আলী গাজী ,�কামরপুর, শাখঁরােকামরপুর--
�দবহাটা,
সাত�ীরা

223 0227 �মা: ��ল আমীন
িপতা-�মা: রিফকুল ইসলাম,�ম-205/ িব, ব�ােচলর �াফ
�কায়াট�ার, সােজ� জ��ল হক হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

224 0228 না�জব মুিবন িপতা-�মাঃ �মারেশদুর রহমান ,৩১/এ উ�র িপেররবাগ, --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

225 0229 �মাঃ আল আিমন
িপতা-�মাঃ �মাতােলব গাজী ,�ম ২০১, ৩য় তলা, ৪ নং ভবন,
দুেয �াগ ব�ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়--,
ঢাকা

226 0230 �মা: হািসদুল ইসলাম
িপতা-�মা: শিহদুল ইসলাম,23/িড ( 5ম তলা ),প��ম �তজত� ির
বাজার, --�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

227 0231 �মাঃ িরপন িময়া ঁ িপতা-মতৃ লাল িময়া ঁ,বাসা-১২৮/৮, �রাড-১, কল�াণ পুর,--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

228 0232 �মা: ইনজামামুল হক
িপতা-�মা : আলী �হােসন,�াম: ক�কপুর, ডাক: কালুপুর-
রাজাপুর-�ভালা সদর,
�ভালা

229 0233 মাহফুজরু রহমান
িপতা-�গালাম �মা�ফা,ডরেমটরী ভবন, �ম-১, �জাড়ােগট
িসএ�িব কেলানী, �সানাডা�া--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

230 0234 �মাঃ আজাদ �হােসন
িপতা-�মাঃ হািফজরু রহমান ,শাহাপুর (আড়পাড়া), িশ�া �বাড�,
�কাতয়ালী --,
যেশার

231 0235 িব�নাথ মি�ক িপতা-কৃ�পদ মি�ক,58/ ই, সালাম হাউজ, সতী� সরকার �রাড,
�গা�ািরয়া--,

232 0236 সাধন কুমার হালদার িপতা-সুেবাধ হালদার,দু��নীমহল-আইচগাতী-�পসা,
খুলনা

233 0237 �মা: সােদকুর রহমান
িপতা-�মা: শিফউল আলম,৭২৮/খানঁ টাওয়ার, �রাড ৪, �ক িব,
ওয়াড� নং ৪, চা�গাওঁ--,
চ��াম

234 0238 এস এম হািসনুর রহমান
িপতা-�মাঃ আলািমন সরকার ,২৭৯ বাইত� ল আমান হাউ�জং,
আদাবর --�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

235 0239 অজয় কানু
িপতা-�বদ�নাথ কানু,�াম: আমু চা বাগান, ডাক: চা�ঁপুর বাগান--
চ�না�ঘাট,
হিবগ�

236 0240 �নামান হাসান
িপতা-�মাঃ বদ��ুজা,�মিরট �ুল, কেলজ �গইট �রাড
আউচপারা, িনশাতনগর--ট�ী,
গাজীপুর
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237 0241 �মাতােলব �হােসন
িপতা-�মাঃ মিহউ��ন ,চা�নী মহল, ১৩ নং সরকাির �াথিমক
িবদ�ালয়-িদঘিলয়া-িদঘিলয়া,
খুলনা

238 0242 পুলক িম�ী িপতা-�হমলাল িম�ী ,মু�াহার, �মশানী--�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

239 0243 �মা: মাকছ� দুর রহমান
িপতা-মতৃ �মা: ইউনুছ ফরাজী,প�ারাডাইস বুক িডেপা--�ভালা
সদর,
�ভালা

240 0245 �মাঃ মুনতািসর খান িপতা-আ�লু লিতফ খান ,�ছাট বাজার --�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

241 0246 �মা: আলী নুর রিবন
িপতা-�মা: আলী ইউসুফ ,বাসা: নুর আলী িমি� বাড়ী, �াম: প��ম
�হােসন আহ�দ পাড়া, ডাকঘর: উ�র পেত�া, --,
চ��াম

242 0247 �মাঃ সাগর ইসলাম িপতা-�মাঃ মিতয়ার রহমান,পার এলং জানী-�মাহনপুর-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

243 0248 �মাঃ সা�াম �হােসন
িপতা-�মাঃ আলমগীর ,কালীবাির �রাড-�ভালা �পৗরসভা-�ভালা
সদর,
�ভালা

244 0249 �মা: শাহাব উ��ন
িপতা-িদল �মাহা�দ,রািকব ম�ানশন, খিলফা পাড়া, ( চ�নারটান),
�গালাম আলী না�জর বািড় �রাড, --চা�গাওঁ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

245 0250 �মাঃ িমজানুর রহমান িপতা-�মাঃ মিতউর রহমান ,বনা�ট-না�াইল-না�াইল,
ময়মনিসংহ

246 0251 তিহদুল রহমান িপতা-কিবর �হােসন ,একা�রপুর , চ�পুর --�বগমগ�,
�নায়াখালী

247 0252 মু�া আ�ার
িপতা-�মাঃ শািকল উল�া ,ভাওর �কাট, জয়াগ বাজার -জয়াগ-
�সানাইমুড়ী,
�নায়াখালী

248 0253 �মাঃ তাওহীদুর রহমান
িপতা-�মাঃ সুলতান মিহউ��ন,২১নং �মাবারক শাহ �রাড,
বাবুরাইল--,
নারায়ণগ� িস�ট কেপ �ােরশন

249 0255 �মা: না�জবু�ামান
িপতা-�মা: আকবর �হােসন,উপেজলা �গইেটর সামেন, ডাক:
আদমিদঘী-5890--আদমিদিঘ,
ব�ড়া

250 0256 আল ইমরান িপতা-আ�রু রা�াক ,১৬ কাঠাল বাগান --িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

251 0257 �মাঃ নুর �হােসন
িপতা-শরীফ আহা�দ ,অন�পুর , �নায়াখালী পুরাতন কেলজ
-�চৗমুহনী �পৗরসভা-�বগমগ�,
�নায়াখালী

252 0258 �মা: ফরহাদুল হাসান
িপতা-�মা: িমজানুর রহমান,�াম: �মাকাম, ডাক: িনমসার--
বুিড়চং,
কুিম�া
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253 0259 �মাঃ হািবব উ��াহ িপতা-�মাতািছন প��ত ,প��ত বািড়-ভবানীগ�-ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

254 0260 �মা: ইফেতখার �চৗধুরী

িপতা-�গালাম ইউছ� ফ �চৗধুরী,৫২৬, িসলভার আিফয়া গােড�ন,
�াম: ডা�ার পাড়া, বাদুরতলা, ইউিনয়ন: ১০ নং ওয়াড�--কুিম�া
সদর,
কুিম�া

255 0261 �মাঃ �মাশারফ �হােসন ভঁূইয়া

িপতা-মতৃ ইি�স ভঁূইয়া,তা�জমুল ইসলাম, ম�ােনজার (ক�াশ এ�
ফাইন�া�), �নামান �প অব ই�াস��জ, ১১৫/১২০, ৫ম তলা,
আদমজী �কাট� �মইন িব��ং--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

256 0262 িদপংকর চ� �দবনাথ
িপতা-�ধাম চ� �দবনাথ,ব�ু ফােম �সী কেলজ �রাড-ভবানীগ�-
ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

257 0263 �মাঃ কামাল �হাসাইন িপতা-আ�রু রিহম ,আজগরা বাজার-আজগরা-লাকসাম,
কুিম�া

258 0264 �মা: হাসানু�ামান
িপতা-মাহমুদ আলী,বাসা: ৬৬৯/১২, �াম: গাবতলী, ডাকঘর:
শাি� নগর--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

259 0265 আ��ুাহ আল মুকাররম
শহীদ

িপতা-�মাহেছন শহীদ িছ��কী,0441, মন্জরু আহমেদর বাড়ী,
�াম: দ: চরতী, ওয়াড�-07, ডাক: দুরদুরী--সাতকািনয়া,
চ��াম

260 0266 �মাঃ �মাজাে�ল হক
িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন ,বনা�ট , আউটারগািঁত --িকেশারগ�
সদর,
িকেশারগ�

261 0267 �মাঃ িমজানুর রহমান শাওন
িপতা-�মাঃ ম�জবুর রহমান,বাসা-১১/৩, নািবক কেলানী--ঢাকা
�সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

262 0268 ধীের� চ� দাস
িপতা-দীন দয়াল দাস ,িবেনাদনীর, ১৮৭৬, গািন �ব পাক�-হিবগ�
�পৗরসভা-হিবগ� সদর,
হিবগ�

263 0269 �মা: জািহদুল হাসান
িপতা-�মা: �টয়া�ল ইসলাম,�াম: �গািব�পুর,�হা��ং-498, ডাক:
রাজশাহী �কাট�-6201--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

264 0270 িরফাত আহেমদ িপতা-�মাঃ হা�ন আর রিশদ ,কাচািরপাড়া --,
জামালপুর

265 0271 পলাশ চ� �বপারী
িপতা-পরান চ� �বপারী,বাসা: বাড়ই বাড়ী, �াম: পাতাকাটা, ডাক:
পাতাকাটা--আমতলী,
বর�না

266 0272 �মাঃ ইউছ� প িপতা-�মাঃ ইউনুছ ,৪০ মিত কমে��--চকবাজার,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

267 0273 �মাঃ রিবউল ইসলাম িপতা-�মাঃ লুৎফর রহমান,মাসদাইর, ফত� �া--,
নারায়ণগ� িস�ট কেপ �ােরশন
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268 0274 AL SAHAREAR ROKON
িপতা- Abdur Rob Khalifa,৬০, সুলতানগ�, রােয়র বাজার--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

269 0275 �মাজােহদ �হােসন আকাশ িপতা-�মাঃ �মাতােহর �হােসন ,�মা�ারেটক --উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

270 0276 �মা: আ�ার �হােসন
িপতা-�মা: আনা�ল ইসলাম,�াম: প� �বউলা, ডাক: পাইথালী--
আশা�িন,
সাত�ীরা

271 0277 �মাঃ মু�জবুল হক
িপতা-�মাঃ শামসুল হক,বাসা-২৮৮, সড়ক-১৯/িস, িনউ
িডওএইচএস, মহাখািল--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

272 0278 �মাঃ রানা �ধান
িপতা-�মাঃ �গালজার রহমান ,খামার মামুদ পুর-মেনাহরপুর-
পলাশবাড়ী,
গাইবা�া

273 0279 �মাহা�দ িশপন আলী
িপতা-�মাহা�দ আ�লু বােছদ,�াম: �দলুয়া, ডাক: দড়�াম-1810--
সাট� িরয়া,
মািনকগ�

274 0280 �মাঃ আ�লু আলীম িপতা-�মাঃ ওমর আলী ,নটারকা��, �জাড়গাছ --িচলমারী,
কুিড়�াম

275 0281 সা�াম �হােসন িপতা-�মা: �হলাল উ��ন,৩০১, লিতফ সরদার �লল, --,

276 0282 �মাঃ সিহদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�সু �সাবহান ,রাজপুর-রাজপুর-লালমিনরহাট
সদর,
লালমিনরহাট

277 0283 �মাঃ মেনায়ার খান
িপতা-�মাঃ আ�লু লিতফ খান,�ছাট বাজার (ছা�ব�ু লাইে�রী)--
�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

278 0284 �মাঃ ফা�ক �হােসন িপতা-�মাঃ ফজলুর রহমান ,প��ম খাসবাগ, মািহগ�--,
রংপুর

279 0285 �মাঃ মাহাবুর রহমান
িপতা-�মাঃ আইনাল হক,�ক-িব, �রাড-৬, বাসা-১২, িমরপুর-৬--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

280 0286 �মাঃ সরওয়ার আহেমদ
িপতা-�মাঃ আ�লু কাইয়ুম ,আউশ পাড়া, আট্মিরয়া,-হিবগ�
�পৗরসভা-হিবগ� সদর,
হিবগ�

281 0287 মাহমুদ হাসান রিন
িপতা-�মাকাররম �হােসন,�াম: পুব � �সানািদয়া, ওয়াড� ৯,-
�সানািদয়া-হািতয়া,
�নায়াখালী

282 0288 �মাঃ ইয়াকুব �চৗধুরী
িপতা-�মাঃ ই�াহীম খিলল ,হাজী আ�লু বারীর বাড়ী, �পুর,
�সানাপুর--�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী
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283 0289 মিরয়ম আ�ার
িপতা-�সাহরাব �হােসন,৩৪২, �মিডিসন �াজা গিল, �ী �ুল ��ট,
�সানারগাওঁ �রাড, কলাবাগান--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

284 0290 আকিলমা আ�ার
িপতা-�মা: িস��কুর রহমান,�াম: দি�ন �গাপালপুর, ডাকঘর:
আিমিরয়া �গাপালপুর --কালিকিন,
মাদারীপুর

285 0291 �মা: জািহদুল ইসলাম িপতা-�মা: ইকবাল �হােসন,--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

286 0292 ফােতমা আ�ার িপতা-�মাঃ জািঁকর �হােসন ,২৯০/১ , িতলপাপরা --িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

287 0293 �মাঃ এনামুল হক
িপতা-�মাঃ আেনায়ার �হােসন ,িমরার �টক, �কট�ন, উলুেখালা--
কালীগ�,
গাজীপুর

288 0294 �মাঃ আ�সু সামাদ
িপতা-�মাঃ আ�সু সালাম ,সালাউ��ন টাওয়ার ৪০১ ��াট
হাজীপাড়া, মস�জদ গিল--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

289 0295 হািববুর রহমান ফিকর
িপতা-�মা: শাহেনওয়াজ ফিকর,৪৪৮, নায়াপাড়া, দিনয়া,
কদমতলী--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

290 0296 চ�ন কু�ূ িপতা-িবমল কু�ূ,ম�ড়া-�ভােজ�র-নিড়য়া,
শরীয়তপুর

291 0297 কাজী �মাঃ ই�াহীম িপতা-কাজী জািকর �হােসন ,গছানী-দশিমনা-দশিমনা,
পট�য়াখালী

292 0298 আসাদু�ামান �াধীন িপতা-আ�লু খােলক হাং,কাপড়কাঠ�-কুলকাঠ�-নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

293 0299 সািদয়া আফিরন
িপতা-মাহবুব আলম,�ময়র সড়ক, ওয়াড�-৩-�ভালা �পৗরসভা-
�ভালা সদর,
�ভালা

294 0300 �মাঃ জােবদ খান িপতা-জািকর �হােসন খান,২-িব, পূব � নাখালপাড়া--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন


