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�িমক
নং

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

1 0001 �মাঃ জািহদুল হক
িপতা-�মাঃ রহমত আলী ,৬৪, পূব � হা�জ পাড়া , িড আই �ট �রাড ,
--,
ঢাকা

2 0002 শিফক িময়া িপতা-িরয়াজ উ��ন,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার,64, িড আই
�ট �রাড, হাজীপাড়া ( 3য় তলা )--,

3 0003 �মা: আল-আমীন
িপতা-�মা : আ�িুল ম�জদ হাওলাদার,�াম: হির�া বাড়ীয়া--
আমতলী,
বর�না

4 0004 �গাতম সরকার িপতা-গরাদর ,�ট এন �ট �রাড , --গলািচপা,
পট�য়াখালী

5 0005 �মা : সাইফুর রহমান
িপতা-�মা: �মেছর আলী,�াম: ছনবা�া খিলশা কুিড়, ডাক:
বলিদয়া--ভ���ামারী,
কুিড়�াম

6 0006 �মাঃ �মজবা�ল �মান িপতা-�মাঃ �মাসেলহ উ��ন ,-রাণীপুকুর-িমঠাপুকুর,
রংপুর

7 0007 �মাহা�দ �মাতাহার �হােসন
িপতা-�মা: আলী হায়দার,�াম: ফুলুয়া, ডাক: িবজরা বাজার--
লাকসাম,
কুিম�া

8 0008 �মা: আওলাদ িময়া িপতা-�মা: সাইফুল ইসলাম,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, 64
হা�জপাড়া, িড আই �ট �রাড--,

9 0009 �মাঃ নাজমুল �দা
িপতা-�মাঃ ম�জবর রহমান ,১৮৩, িনউ পলটন , আ�জমপুর --
লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

10 0010 �মা: শািমম �হােসন িপতা-�মা: সুলতান আলী,8 নং কালুনগর--হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

11 0011 সাইফুল ইসলাম িপতা-শিহদুল ইসলাম ,�সানারায় , দােরায়ানী --নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

12 0012 শংকর সরকার
িপতা-নাগর সরকার,�াম: বাসুেদবপুর, ডাক: কৃ�পুর--মািনকগ�
সদর,
মািনকগ�

13 0013 িবলিকস আ�ার
িপতা-বাদশা িময়া ,৩১৫/এ , মিনর উ��ন মােক�ট , িমরপুর ১ --
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

14 0014 �মা: মীর রায়হান িপতা-�মা: মীর আবুল কােশম,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার,
64 হা�জপাড়া, িড আই �ট �রাড--,

15 0015 আিরফুল ইসলাম পলাশ
িপতা-ই�ত আলী,516, �মা�ািফজরু রহমান আবু ( 6 � তলা ),
প: নাখাল পাড়া, গিল-10, ওয়াড�-25--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

16 0016 �শখ �মাঃ �হােসন আলী
িপতা-�মাঃ নু�ল হক ,২৮৪, আলী নগর -চাপঁাইনবাবগ�
�পৗরসভা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�
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17 0017 ব�ৃ� �বগম িপতা-আ�রু রা�াক,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, 64 পূব �
হাজীপাড়া, িড আই �ট �রাড--,

18 0018 �মা: ছাইদুর রহমান িপতা-�মা: রহমত আলী,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার,64, পূব �
হাজীপাড়া, িড আই �ট �রাড ( 3য় তলা )--,

19 0019 কাজী �মাঃ এমরানুল �রজা
িপতা-কাজী �মাঃ �হলাল উ��ন ,িচেলাকুট , সােদকপুর --
�া�ণবািড়য়া সদর,
�া�ণবািড়য়া

20 0020 উৎপল কর
িপতা-�পন কর ,ব��শ নত�ন প�ী -িকেশারগ� �পৗরসভা-
িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

21 0021 �মাঃ কাইয়ুম হাওলাদার
িপতা-আঃ হক হাওলাদার ,পররা� ও �বাসী কল�াণ অিডট
অিধদ�র , �স�নবািগছা --,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

22 0022 �মাঃ শিফকুল আলম
িপতা-আ�লু খােলক ,বাংলােদশ পরমাণু শ�� কিমশন , ১২/এ
আগারগাওঁ --�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

23 0023 তমাল কুমার �ভািমক
িপতা-পরমল চ� �ভািমক ,১১৮/৩, আর �ক িমশন �রাড ,
�গাপীবাগ --,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

24 0024 রািকবুল হাসান
িপতা-�মা: আলী আকবর ,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, ৬৪
িড. আই. �ট �রাড,--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

25 0025 �মাঃ তিরকুল ইসলাম িপতা-আ�লু বােরক �শখ ,�সখমািথয়া , �ষালশত --না�জরপুর,
িপেরাজপুর

26 0026 �মা: �মা�ািফজরু রহমান
�সাহাগ

িপতা-�মা: শামছ� ল হক,�াম: দগূ �াপুর -কুপতলা-গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

27 0027 পলাশ চ� রায়
িপতা-মেহ�নাথ রায়,বাসা: �খদাবাগ, �াম: �খদাবাগ, ডাকঘর:
�খদাবাগহাট--লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

28 0028 �মা: িরয়াজ উ��ন
িপতা-�মা: সােদক,বাসা: �মা�াবাড়ী, �াম: কানাইনগর-ধিনয়া-
�ভালা সদর,
�ভালা

29 0029 �মাঃ শাহাদাত �হােসন
িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান ,ফিকর বাড়ী , মজিলশপুর , ই�িুরয়া --
মতলব উ�র,
চাদঁপুর

30 0030 �মাঃ �রজাউল ইসলাম িপতা-�মাঃ ইকবাল �হােসন ,২৬/১ বন� --রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

31 0031 �মা: জািহদুল ইসলাম সরকার
িপতা-মতৃ আবু মুসা সরকার,�াম: লা�লেমাড়া, ডাকঘর:
চা�াইেকানা--,
ব�ড়া



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

পেদর নামঃ িহসাব সহকারী কাম টাইিপ� তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 11:55:10 AM

�িমক
নং

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

32 0032 আ�লু হাই
িপতা-ফজলুল হক,আ�লু হাই, �যে�: ড. তাজ�ু�ন, আমিলয়া
�ম��পুর ইসলািময়া িসিনয়র আিলম মাদরাসা, আমিলয়া--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

33 0033 নািসর উ��ন
িপতা-�মাঃ হািনফ ,আমিলয়া �ম��পুর ইসলািময়া মাদরাসা --
�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

34 0034 আ�লু আ�জজ
িপতা-আ�লু মােজদ হওলাদার ,ডঃ। তাজউ��ন , আমলয়া
�ম��পুর ইসলািময়া মাদরাসা --�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ


