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�িমক
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1 0002 �মাঃ জািহদ �রজা
িপতা-�মাঃ আলী �হােসন,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, ৬৪
পূব � হাজীপাড়া, িড আই �ট �রাড--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2 0003 �মৗির তািনয়া �মৗ
িপতা-�মাঃ �মাশাররফ �হােসন �মা�া,�মাঃ মাসুদ িসকদার,
আদালত নং-১১ (এ), বাংলােদশ সু�ীম �কাট�, হাই �কাট� িবভাগ--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3 0004 �মাঃ কাম�ল হাসান �া�
িপতা-�মাঃ আবুল মুনসুর,বগাপুতা, ডাকঃ �সাহাগী-�সাহাগী-
ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ

4 0005 �মাঃ জািহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ এনােয়ত কাজী,লামনা-বকুলবাড়ীয়া-গলািচপা,
পট�য়াখালী

5 0006 তািনম �হাসাইন
িপতা-�মাঃ িসরাজ উ��ন,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, ৬৪
হা�জপাড়া, িড আই �ট �রাড--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

6 0007 আিতকুর রহমান
িপতা-রিফকুল ইসলাম,িমজ�াপুর, ডাকঃ �ব�নবাড়ী-খাগডহর-
ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

7 0008 �মাঃ �টপু সুলতান
িপতা-আ�লু আিলম,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, ৬৪ পূব �
হাজীপারা--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

8 0009 �বলােয়ত �হােসন
িপতা-আজাহার ফরাজী,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, ৬৫
পূব � হা�জপাড়া--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

9 0010 �মাঃ আ�রু রিশদ
িপতা-আবু ব�র িস��ক,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, ৬৪ িড
আই �ট �রাড, হাজীপাড়া (৩য় তলা)--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

10 0011 �মাঃ শামীম ওসমান
িপতা-�মাঃ আঃ হািকম,�জ�ািত কমািশ �য়াল, �সঃ িব-৯্  মািলবাগ
�চৗধুরীপাড়া--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

11 0012 �মাঃ �হােসন
িপতা-আ�লু কােদর িমন্ট� ,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, ৬৪
িড আই �ট �রাড, পূব � হাজীপাড়া (৩য় তলা)--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

12 0013 �মাঃ িনয়াজ খান
িপতা-�মাঃ রসুল খান,৬/এ, পূব � রামপুরা �পা� অিফস গিল--
রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

13 0014 �মাঃ জািকর �হােসন
িপতা-�মাঃ আেছর উ��ন,হিরণচড়া, ডাকঃ শলী বাজার-
রামকৃ�পুর-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

14 0015 �মাঃ মুশিফকু�ামান
িপতা-�মাঃ মিন��ামান,উ�র �ভ�াবাড়ী, ডাকঃ িদঘারকুল-
�বাড়াশী-�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�
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15 0016 আ��ুাহ �মা�া
িপতা-ইবাদুল ইসলাম �মা�া,�বাড়াশী, উ�র পাড়া, ডাকঃ
িদঘারকুল-�বাড়াশী-�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

16 0017 �মাঃ দুলাল �হােসন
িপতা-�মাঃ ইয়াকুব আলী,�মাঃ আ�রু রিশদ, শাখা-১০, ভবন-৭,
ক�-৫৩১, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

17 0018 শাহ �মাঃ মিহবু�াহ
িপতা-শাহ আলম হাওলাদার,�লাটান, ডাকঃ কচ�পা�া-
পচােকাড়ািলয়া-তালতিল,
বর�না

18 0019 �মাঃ িরপন িময়া
িপতা-মতৃ লাল িময়া,কাজীবাড়ী, বািড়-১২/৮, �রাড-১, কল�ানপুর,
শ�ামলী--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

19 0020 আইমীর িসরাজ
িপতা-আ�ছু �ছাবহান,পলাশতলী (বয়ারমারা), ডাকঃ পলাশতলী
বাজার-রাধাকানাই-ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

20 0021 �মাঃ মাহামুদুল রায়হান
িপতা-�মাঃ শহীদুল ইসলাম,চ��পুর, ডাকঃ ধরা�ী-কমলাপুর-
পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

21 0022 গাজী আল মামুন িপতা-গাজী আল মুনসুর,চ�নীমহল-�সনহা�ট-িদঘিলয়া,
খুলনা

22 0023 �মাঃ জািহর উ��ন
িপতা-�মাঃ আেনায়ার উ��ন,ল�ীনারায়নপুর (আরাফাত
কেলানী)-�নায়াখালী �পৗরসভা-�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

23 0024 সা��র
িপতা-িসরাজলু ইসলাম ,করেতৈতল, �ঘারাশাল-পলাশ �পৗরসভা-
পলাশ,
নরিসংদী

24 0025 এমদাদুল হগ
িপতা-�মা�ািফজরু রহমান,বনা�ট (গা�াইলপাড়া), ডাকঃ
আউটারগাতী-রাজগাতী-না�াইল,
ময়মনিসংহ

25 0026 এম এ আর �ক কাইছার
িপতা-�মাঃ কামাল উ��ন ,ন�াসনাল ফের��ক �ডেন ল�াব।--
লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

26 0027 �পন উ��ন
িপতা-আ�লু ওয়ােজদ,�জ�ািত কমািশ �য়াল �স�ার, িব-৯৩,
মািলবাগ �চৗধুরীপাড়া--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

27 0028 জা�াত�ল �ফরদাউস
িপতা-�মাঃ আঃ ওয়ােজদ খান ,�জ�ািত কমািশ �য়াল, িব ৯৩,
মািলবাগ �চৗধুির পাড়া। --িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

28 0029 �মাঃ �সালাইমান �হাসাইন
িপতা-শিফক,বােদশশািরয়া বাড়ী-�দওয়ানগ� �পৗরসভা-
�দওয়ানগ�,
জামালপুর
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29 0030 �মাঃ িব�াল �হাসাইন
িপতা-�মাঃ শাহজাহান আলী ,িমরপুর-১৩ �ক-িস �রাড-১০--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

30 0031 �মাঃ ছা��র �হােসন
িপতা-�মাঃ আেমাদ আলী,গালা, ডাকঃ িবেনা�টয়া-গালা-
শাহজাদপুর,
িসরাজগ�


