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�িমক
নং

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

1 0001 আলী আহা�দ
িপতা-�মাঃ আবুল কােসম িসকদার ,১৭৭ �ট িব ি�িনক �রাড-
পট�য়াখালী �পৗরসভা-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

2 0002 �মা: িপন্ট�  হাওলাদার
িপতা-�মা: শামসুল হক হাওলাদার,271/এ, বড় মগবাজার--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

3 0003 �মাঃ শিফকুল ইসলাম িপতা-আ�রু রিহম ,বাউিশয়া, কাহািলর হাট--িহজলা,
বিরশাল

4 0004 �মা: আল আিমন
িপতা-�মা: কা�ন গাজী,�যে�- তানভীর আহমদ, �ধানম�ীর
কায �ালয় লাইে�রী--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

5 0005 অিভ�জৎ কুমার �দব িপতা-উ�ম কুমার �দব ,-�চৗ�াম-িসংড়া,
নােটার

6 0006 �মা: সামছ� ল আেরিফন
িপতা-�মা: ইয়ািছন আলী,�াম: কুজাপাড়া, ডাক: আেলদাদপুর--
নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

7 0007 রিবউল ইসলাম িপতা-মুনসুর আলী ,িমরপুর ৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

8 0008 কৃ� চ� বম �ন িপতা-রবী�নাথ বম �ন,�াম: সবুচালুনীয়া, -অ�দানগর-পীরগাছা,
রংপুর

9 0009 �মাঃ কাম্রুল হাসান
িপতা-�মাঃ রিহম উ�াহ ,৭১ নাি�ন ভবন, শহীদ �সােহল সড়ক--
খুলশী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

10 0010 �মা: �মা�ার জামাল
িপতা-মতৃ �মা: আিছর উ��ন,�াম: সারা�াই ( দ� পাড়া ), ডাক:
সারা�াই--িবরল,
িদনাজপুর

11 0011 �মা: �সাহাগ িময়া িপতা-�মা: কাজল িময়া,পুরাতন �মিডেকল কেলানী, ���ীপাড়া--,
িসেলট

12 0012 ইমন �শখ
িপতা-�মাঃ �সানািময়া �শখ ,৮/িস, সুলতানগ�, রােয়রবাজার--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

13 0013 �মা: নু�ল হক
িপতা-আবদুর রা�াক হাওলাদার,�াম: �টংড়াখালী, ডাক:
ওয়ােয়জাবাদ--পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

14 0014 আিরফ আহামদ �চৗধুরী
িপতা-সােদক আহামদ �চৗধুরী,�রল �িমক ইউিনয়ন, �ক�ীয়
কায �ালয়, পাহারতিল--,
চ��াম

15 0015 �মা: হাসান উ��ন িপতা-মতৃ খিললুর রহমান,১৩ মধুশহীদ, কাজলশাহ �রাড--,
িসেলট

16 0016 �মাঃ মিন�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�লু খােলক হাওলাদার ,বাসা ১০, �রাড ১৩, �স�র
৪--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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17 0017 �মা: �েবল �মা�া
িপতা-জালাল �মা�া,হিলং �বরী �সয়দ �মায়াে�ম �রড ��েস�
হাসপাতাল, আমানত গ�--বিরশাল সদর,
বিরশাল

18 0019 �মা: জািহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: শাহজাহান,লাইন-07, �ম-12, ��েস� পাকা কেলানী,
খািলশপুর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

19 0020 �মাঃ ওমর ফা�ক �পন
িপতা-�মাঃ আবু তােলব ,বয়ড়া (বটতলা বাজার সংল� মা�ান
�ম�ার বািড়), ওয়াড� ২২, সুিতয়াখালী --ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

20 0021 �মা: নুর নবী ম�ল
িপতা-মতৃ ইিলয়াস ম�ল,বা�ািলপুর, িনজ পাড়া, ডাক: �সয়দপুর-
-�সয়দপুর,
নীলফামারী

21 0022 �মা: এনামুল হক
িপতা-�মা: ছােনায়ার �হােসন,�াম: িনকরাইল, ডাকঘর: িনকরাইল,
--,
টা�াইল

22 0023 �মা: শাহীন আলম
িপতা-�মা: আ�লু রািশদ,�াম: নগদাপাড়া, ডাক: চংভােদরা--
না�াইল,
ময়মনিসংহ

23 0024 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মা: দুলাল িময়া,�াম: উ�র �বরদী, ডাক: �বরদী--
�বরদী,
�শরপুর

24 0025 �মা: কাম�ল ইসলাম িপতা-আ�লু হা�ান শা কাওয়ািত,52, মধ� পাইকপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

25 0026 �মাঃ মিহবু�াহ
িপতা-�মাসেলম উ��ন মু�ী ,ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ (িস িপ িপ),
৬৮৪-৬৮৬, বড় মগবাজার--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

26 0027 �মাঃ মাসুদ রানা িপতা-�মাঃ আ�জজ ফিকর ,275/5/1 িসপািহবাগ, --িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

27 0028 �মাঃ ইমরান �মা�া িপতা-�মাঃ খিললুর রহমান ,-সিলয়াবাকপুর-বানারীপাড়া,
বিরশাল

28 0029 �মা: মািহম জাহান জেুয়ল
িপতা-কাজী জালাল উ��ন,পুিলশ লাইন, �াক, িরকাবীবাজার--
িসেলট সদর,
িসেলট

29 0030 ফা�ক �হােসন িপতা-�মা: আলমগীর ,�াম ও ডাকঘর: �ছাটদাপ--আেটায়ারী,
প�গড়

30 0031 �মা: আ�লু বািছত
িপতা-�মা: আ�লু কু�ুস,�সানালী ব�াংক িব��ং 5ম তলা,
আ�রখানা--,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

31 0032 জিলল ল�র
িপতা-ইউনুচ ল�র,বীর কাঠ�, বাৈড়য়ারা, ল�র বািড়-ঝালকা�ঠ
�পৗরসভা-ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

32 0033 �মাখেলছ� র রহমান িপতা-আবুব�ার িস��ক ,িদঘাব, পাচ�য়া --কাপািসয়া,
গাজীপুর
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33 0034 �মা: রািকবুল হাসান শ�ামা
িপতা-�মা: আেবদ আলী,�াম: �হােসনপুর, ডাক: �ডাবা ঐ বাজার-
-বা�বল,
হিবগ�

34 0035 লাব্লু হাসান
িপতা-নফর আলী সানা ,িচংড়া বাজার, িচংড়া-�কশবপুর
�পৗরসভা-�কশবপুর,
যেশার

35 0036 �মাঃ �বলাল �হােসন িপতা-মইনউ��ন ,-নাচনাপাড়া-পাথরঘাটা,
বর�না

36 0037 িম�ন িব�াস
িপতা-সত� র�ন িব�াস,১২/৫ সুিফয়া িভলা, �ম ই, ৩য় তলা,
�টালারবাগ পািনর ট�াংক --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

37 0038 সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মাহা�দ আলী,�াম: প: ছনকা�া, ডাক: বটতলা বাজার--
�বরদী,
�শরপুর

38 0039 �মা: আল মামুন
িপতা-�মা: আ: মােলক,�াম: �হােসনপুর, ডাক: �ডাবা ঐ বাজার--
বা�বল,
হিবগ�

39 0040 �মাঃ শিফকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু আ�জজ ,সানা িভলা, ১ নং নত�ন বাজার --,
খুলনা

40 0041 �মা �মজবাহ উ�ীন
িপতা-অ�জ উ��াহ,বাড়ী কালু মা�ঝ বাড়ী, �াম: দ: চর লেরঞ --
কমলনগর,
ল�ীপুর

41 0042 �মাঃ আসাদু�ামান িপতা-�মাঃ জনাব আলী ,�মাগলীবাড়ী-বুিড়মারী-পাট�াম,
লালমিনরহাট

42 0043 �মা: রািকবুল হাসান িরদয়
িপতা-�মা: রিমজ উ��ন,�াম: সাচাআনী, ডাক: জগ�াথপুর--
জগ�াথপুর,
সুনামগ�

43 0044 �মাঃ জািকর িময়া ঁ িপতা-আ�জজলু হক ,রায়গড়-কানাইঘাট-কানাইঘাট,
িসেলট

44 0045 �মা: আ�লু হািলম
িপতা-�মা: �করামত আলী,�াম: সাচাআনী, ডাক: জগ�াথপুর--
জগ�াথপুর,
সুনামগ�

45 0046 �মা: িরয়াজ উ��ন
িপতা-এম. এ. না�ু িময়া,বাসা: না�ু িময়ার বাড়ী, �াম: চর ফলকন,
ডাকঘর: হা�জরহাট--কমলনগর,
ল�ীপুর

46 0047 �মা: �লাকমান �হকীম
িপতা-�মা: ইয়ানুছ আলী,�াম: সাচাআনী, ডাক: জগ�াথপুর--
জগ�াথপুর,
সুনামগ�

47 0048 �মা: আ�রু রিশদ আক�
িপতা-�মা: আ: জিলল আক�,�াম: �গরামারা, ডাক: �গরামারা--
�বরদী,
�শরপুর
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48 0049 নয়ন চ�বত� িপতা-স��ত চ�বত� ,�াম: পিরক�না কায �ালয়, --িদরাই,
সুনামগ�

49 0050 �মা: িস��কুর রহমান
িপতা-�মা: �সদুর রহমান,�াম: রায়গড়, ডাক: কানাইঘাট--িসেলট
সদর,
িসেলট

50 0051 �মা: মাইদুল ইসলাম
িপতা-�মা: রিহজ উ��ন,�াম: �ভাটহাট, ডাক: ভ���ামারী--
ভ���ামারী,
কুিড়�াম

51 0052 �মা: �বলাল উ��ন
িপতা-�মা: ��ল আিমন,পূব � মুরাদপুর �পশকার পাড়া, ওয়াড� নং
৭-সীতাকু� �পৗরসভা-সীতাকু�,
চ��াম

52 0053 মাসুক আহমদ
িপতা-�মা: আ�লু মােলক,দরগাহ �গইট, আরব বাংলােদশ ব�াংক
গিল--,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

53 0054 �মা: রিবউল ইসলাম িপতা-আবুল কালাম,�াম: ধাপুয়ারচর, ডাক: খিড়তলা--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

54 0055 �মা: আ�াস
িপতা-আ: রা�াক,�াম: নয়ানী, �হা��ং ৫১৮, �পৗরসভা ৫ নং
ওয়াড�-লালেমাহন-লালেমাহন,
�ভালা

55 0056 �মাঃ �গালাম রসুল
িপতা-�মাঃ মিনর উ�ীন গাজী,�কালা, মািড়য়ালা-�তাপনগর-
আশা�িন,
সাত�ীরা

56 0057 িবপন পাল
িপতা-িবজয় কৃ� পাল,ম�লপুর, ( �জয়াপুর)-মািনকপুর-
জিকগ�,
িসেলট

57 0059 �মা: জািহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: শাহজাহান হাওলাদার,�াম :মালায়ার, ডাক: িস�কা�ঠ--
নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

58 0060 �মাঃ আল-আিমন
িপতা-�মাঃ আমজাদ �হােসন,বাদুরতলা, িবশারীঘাটা-�মােড়লগ�-
�মােড়লগ�,
বােগরহাট

59 0061 �মা: শািহনুল হক িপতা-�মা : আবুল হক,�া+ডাক: বারবাড়ীয়া--গফরগাওঁ,
ময়মনিসংহ

60 0062 �মা : িপন্ট�  আহেমদ
িপতা-�মা : আনা�ল ইসলাম,�াম: �দৗলতখালী, ডাক:
�দৗলতখালী--�দৗলতপুর,
কু��য়া

61 0063 �মাঃ আল মামুন
িপতা-কা�ন আলী মু�ী,উ�র মালগাজী, হলিদবুিনয়া-চাদঁপাই-
�মাংলা,
বােগরহাট

62 0064 �মা: নূ��বী
িপতা-�মা: আ�জজার রহমান,�াম: তালুক দুলালী, ডাক:
হা�জগ�--আিদতমারী,
লালমিনরহাট
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63 0065 ওমর ফা�ক িপতা-িনজাম সরদার,�াম: নাকসা, ডাক: আমাদী--কয়রা,
খুলনা

64 0066 ওয়ািবছ� র রহমান িপতা-মাহবুবুর রহমান ,দরগাহপুর -ভ��িলয়া-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

65 0067 জমীর �হােসন িপতা-নজীর আলী,�গৗরারং-�গৗরারং-সুনামগ� সদর,
সুনামগ�

66 0068 �মাঃ তানভীর �হােসন িপতা-�মাঃ মাসুদ ভ�ঁ ইয়া ,পাড়া তলী , মজিলসপুর --�ক�য়ুা,
�ন�েকাণা

67 0069 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মা: কিবর �হােসন,�াম: �বলুিত, ডাক: খােদরগাওঁ--মতলব
দি�ণ,
চাদঁপুর

68 0070 সুজন
িপতা-হািফজরু রহমান,ধ�া ল�ীপুর, দি�ন উলাউল-তােলবপুর-
িসংগাইর,
মািনকগ�

69 0071 �মাঃ আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আিতকুল ইসলাম ,৩৯/৭ , হাজী আিল �হােসন �রাড ,
প��ম বাইশউিক --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

70 0072 আ�জজরু রহমান �চাধুরী
িপতা-খিললুর রহমান �চাধুরী,452/1, মাক�াজ মহ�া, 9 নং ওয়াড�--
�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

71 0073 �মাঃ জািকর �হােসন িপতা-আয়নাল হক,�ভাট হাট-ভূ��ামারী-ভ���ামারী,
কুিড়�াম

72 0074 �মা: বােছদ িপতা-�মা: বিশর,�াম: সবুজ�াম, ডাক: আেলকজা�ার--রামগিত,
ল�ীপুর

73 0076 �মাঃ আিমনুর রহমান িপতা-�মাঃ আেছর আলী,ধলডা�া-িশলখুিড়-ভ���ামারী,
কুিড়�াম

74 0077 সাজাই � �চৗধুরী
িপতা-মংসুইজাই �চৗধুরী,�াম: সম্�ুপাড়া, ডাক: রামগড়,
ওযাড�-07--রামগড়,
খাগড়াছিড়

75 0078 �মাঃ সজীব িপতা-�মাঃ আইয়ুব আলী ,৩/২২, প�বী --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

76 0079 �মা: মাসুদ রানা
িপতা-�মা: �মাশােরফ �হােসন,�াম: আ�াকা, ডাক: আ�াকা-
বািহরিদয়া-মানসা-ফিকরহাট,
বােগরহাট

77 0081 ভ� পদ িব�াস
িপতা-আন� �মাহন িব�াস,�াম: �গাপালপুর, ডাক: বলরামপুর--
কালীগ�,
�ঝনাইদহ

78 0082 �মাঃ আ��ুাহ িপতা-�মা �খারেশদ �শখ,বাংলােমাটর--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

79 0083 �মাঃ ওমর আলী
িপতা-�মাঃ আ�াছ আলী ,পূব � গ�াব�� , �কামরপুর --ফিরদপুর
সদর,
ফিরদপুর
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80 0084 �মা: মািনক িময়া

িপতা-�মা: মসিলম উ��ন,�যে�: �মাহা�দ বাবুল আলম দ�রী,
ইউ-09, 7ম তলা ( িপতসাস), বাংলােদশ সরকালী কমািশ �য়াল
সিচবালয়, আগারগাওঁ--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

81 0085 চ�ন ভ�
িপতা-�ফু� ভ�,বড় �ভামড়াপুর, ট�ঠামা�া-সাহাপুর-�গাপালগ�
সদর,
�গাপালগ�

82 0086 �মা: নু�ল ইসলাম
িপতা-�মা: আিমনুল হক,�াম: ছাড়াইতকা��, ডাক: �ভরব �চৗধুরী
বাজার--�সানাগাজী,
�ফনী

83 0087 মাছ� ম িময়া িপতা-িগয়াস উ��ন , সােড় পাচঁািন , পাচঁািন --মতলব উ�র,
চাদঁপুর

84 0088 �মা: �ফরেদৗস ওয়ািহদ িপতা-মতৃ আ�রু রিশদ,�াম+ডাক: পাচ�টবাড়ী--ঘাটাইল,
টা�াইল

85 0089 �মাঃ �সায়াইব �হােসন
িপতা-�মাঃ নািসর উ��ন,৭৬/২/ই/৪০/২/এ উ�র যা�াবাড়ী--
যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

86 0090 �মাঃ আ�লু হািলম িপতা-আ�লু আ�জজ ,বাজিুনয়া পাড়া -হিররামপুর-�গািব�গ�,
গাইবা�া

87 0091 �মা: আ: হা�ান
িপতা-�মা: রিবউল হক,উপেজলা কায �ালয় ( িসিপিপ ), উপেজলা
পিরষদ কমে��--তজমু��ন,
�ভালা

88 0092 �মাহা�দ উ�াহ িপতা-আবদুল মা�ান,�াম: িখলপাড়া, ডাক: উ�রদা--লাকসাম,
কুিম�া

89 0093 আশরাফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ �মাশারফ �হােসন ,৫ নং চর , সাধুপর --�মলা�হ,
জামালপুর

90 0094 আিরফ �হােসন
িপতা-আ�লু কিরম,�জ�ািত কমািশ �য়াল �স�ার, িব-৯৩, মািলবাগ
�চৗধূরীপারা--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

91 0095 �মা: রা�জব িময়া
িপতা-�মা: আবদুল লিতফ,�াম: চর �কা��া, ডাক: �পচারকা�া-
-িঘওর,
মািনকগ�

92 0096 তাপস চ� পাল
িপতা-�নপাল চ� পাল,�াম: িশ�া�াম, ডাক: আেলকজা�ার--
রামগিত,
ল�ীপুর

93 0097 �মাঃ ইউসুব িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান ,পচািশপাড়া , লা�িড়য়া --�লাহাগড়া,
নড়াইল

94 0098 �মাঃ আল আিমন �শখ
িপতা-�মাঃ আিমর �হােসন �শখ,চরলখকাঠ�, �ল�ারহাট-�টানা-
িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

95 0099 �মা: �েবল িময়া িপতা-�মা: �মা�ফা,�াম: উ: লাকুরতলা, ফুলজির--বর�না সদর,
বর�না
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96 0100 �মাঃ আিকদ �মা�া িপতা-�মাঃ গফুর আলী �মা�া ,�হাগলশডা�া -�পুর-�পুর,
মা�রা

97 0101 এম এম নুর �মাহা�দ
িপতা-�মা: দাউদ আলী সরদার,�াম: ঈ�রীপুর, ডাক: ঈ�রীপুর--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

98 0102 �মা: নািহদ �হােসন
িপতা-�মা: আিনছার রহমান,�াম: উলাবাড়ীয়া, ডাক: শিলয়া--
আ�াই,
নওগা ঁ

99 0103 �মাঃ আিরফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ ইসহাক আলী �মাড়ল,ঝাপা-প�পুকুর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

100 0104 �মা: মিহবুর রহমান
িপতা-জালাল আহে�দ,বাসা: মুসলমান বািড়, �াম: কালমা, ডাক:
ডাওরী হাট-8331--লালেমাহন,
�ভালা

101 0105 ওবায়দুর রহমান
িপতা-মতৃ �শখ ছািমরউ��ন ,খামার পাড়া, �গািব�পুর-
�বায়ালমারী-�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

102 0106 �মাঃ হাসান িপতা-�মাঃ মইন উ��ন ,ঘারেমাড়া , মদলগ� --ব�র,
নারায়ণগ�

103 0107 �মাঃ আ�রু রহমান
িপতা-আবুল কালাম,নূর �মাহা�দ সদ�ার বাড়ী, িশবপুর-�নায়া�ই-
�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

104 0108 �ান কুমার
িপতা-সুকুমার �তলী,�াম: আরামকাঠ�, ডাক: শাি�রহাট--
�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

105 0109 �মাঃ শিহদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ নূর ইসলাম হাওলাদার,পুরাতন কেলজ �রাড-ঝালকা�ঠ
�পৗরসভা-ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

106 0110 �মা: নাঈম িপতা-�মা: রিফক,�াম: দ: রতনপুর, ডাক: রতনপুর--�ভালা সদর,
�ভালা

107 0111 �মাঃ নাজমুল হক িপতা-�মাঃ আ�লু জা�ার ,মািনকেডাবা-�দবনগর-�তত� িলয়া,
প�গড়

108 0112 �মাঃ আমানু�াহ আমান িপতা-�মাঃ আিমনুল ইসলাম,মিহশালবাড়ী-�গাদাগাড়ী-�গাদাগাড়ী,
রাজশাহী

109 0113 �মাঃ জািহর উ��ন
িপতা-�মাঃ আেনায়ার উ��ন ,লাি�নারায়ান-�নায়াখালী-�নায়াখালী
সদর,
�নায়াখালী

110 0114 মােজদ �হােসন
িপতা-�তাফা�ল �হােসন �দওয়ান,�াম: �মদুয়া, ওয়াড�-07, ডাক:
কালুপুর-রাজাপুর-�ভালা সদর,
�ভালা

111 0115 আিশক িময়া িপতা-মিকম িময়া ,১১৮/৩, মধ�পাইকপাড়া --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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112 0116 �শখ �মাঃ হাসান আলী
িপতা-�মাঃ নূ�ল হক,২৮৪, আলীনগর (ভূতপুকুর)-
চাপঁাইনবাবগ� �পৗরসভা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

113 0118 �মাঃ রােশদ িমনা িপতা-�মাঃ �মায়ুন কিবর িমনা ,পানিততা-�তরখাদা-�তরখাদা,
খুলনা

114 0119 ছাইফুল ইসলাম িপতা-আ�লু হাই ,দি�ণ তারাবুিনয়া --রাজাপুর,
ঝালকা�ঠ

115 0120 �মাঃ নজ�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ িবশার উ��ন,ক�পপুর, িসরতা বাজার-িসরতা-
ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

116 0121 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: মাকসুদুর রহমান,�যে�: �মা: মাকসুদুর রহমান,
জারাকারক, জজ �কাট�--বিরশাল সদর,
বিরশাল

117 0122 �মাঃ মুজািহদ
িপতা-�মাঃ আবুল হােসম ,১৬০/১/িব/২ মধ� পাইকপাড়া, ১২১৬--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

118 0123 �মাঃ আলামগীর �হােসন িপতা-�মাঃ ফিরদুল ইসলাম ,-সুিচপাড়া (উ�র)-শাহরা�� ,
চাদঁপুর

119 0124 �মা: �ভ �হােসন
িপতা-�মা: শানু মধৃা,�াম: িনজহাওলা, ডাক: রতনদী তালতলী--
গলািচপা,
পট�য়াখালী

120 0125 চ�ন িব�াস িপতা-গেণশ িব�াস,শাহপুর-রঘুনাথপুর-ড� মুিরয়া,
খুলনা

121 0126 �মাঃ িরয়াজ উ��ন িপতা-�মাঃ আবুল কােশম ,চরৈকলাশ -হািতয়া �পৗরসভা-হািতয়া,
�নায়াখালী

122 0127 �মাঃ রিফকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ বজলুল হক,�গািব�পুর-কািনহারী-��শাল,
ময়মনিসংহ

123 0128 �মা: ইসরািফল িমলু
িপতা-�মা: ইউসুফ আলী,�াম: উ�র ঝা�টবুিনয়া,ডাক: মিহষকাটা-
-িমজ�াগ�,
পট�য়াখালী

124 0129 ইয়াদ �মারেশদ িপতা-আ�লু �মাতােলব,-বিণ �-ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�

125 0130 �মাঃ ��ান
িপতা-�মাঃ আঃ ম�জদ ,০৫ নং ওয়াড�-মঠবাড়ীয়া �পৗরসভা-
মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

126 0131 �মাঃ আিরফ িব�াহ িপতা-�মাঃ বজলুর রহমান,কচ�য়া-�শৗলজািলয়া-কাঠািলয়া,
ঝালকা�ঠ

127 0132 �মা: আহ�দ আলী

িপতা-�মা: �সাহরাব আলী,�যে�: �মা: বাবুল আলম দ�রী,
ইউ-09, 7ম তলা, বাংলােদশ পাবিলক সািভ�স কিমশন সিচবালয়--
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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128 0133 �মাঃ িমথুন হাঊলাদার িপতা-সােহব আলী হাঊলাদার ,২০২, ৪৩১/১ , মািলবাগ --মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

129 0134 �মাঃ �েবল �শখ িপতা-�মাঃ হােশম �শখ ,-মা�রা �পৗরসভা-মা�রা সদর,
মা�রা

130 0135 আকতা�ল ইসলাম িপতা-আবু দাউদ,কালনা, অ�াবুিনয়া-মহারাজপুর-কয়রা,
খুলনা

131 0136 শ�� পাল
িপতা-�খাকন কুমার পাল,�াম: চািলতাতলা, ডাক: কু�িলয়া--
নড়াইল সদর,
নড়াইল

132 0137 �মাঃ ফা�ক �হােসন িপতা-িমজানুর রহমান,বংশীপুর, ঈ�রীপুর-ঈ�রীপুর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

133 0138 �মাঃ নাজমুল কিবর
িপতা-�মাঃ কনু িময়া ঁ,চািলতা তিল , �জলখানা-বর�না �পৗরসভা-
বর�না সদর,
বর�না

134 0139 �মাঃ মাকছ� দুর রহমান
িপতা-�মাঃ ইউনুস ফরা�জ ,১৪৪১, গাজীপুর �রাড -�ভালা
�পৗরসভা-�ভালা সদর,
�ভালা

135 0140 এস এম িমজানুর রহমান িপতা-�লাকমান �শখ,�াম: গাড়ফা, ডাক: �মা�াহাট--�মা�াহাট,
বােগরহাট

136 0141 িশপন িপতা-জমেশদ আলী ,শাপমাির, ভাটপাড়া--�শরপুর সদর,
�শরপুর

137 0142 �মাঃ আরমান �হােসন
িপতা-নু�ল আিমন,চরপাগলা, �তারাবগ�-�তারাবগ�-
কমলনগর,
ল�ীপুর

138 0143 �মা: তান�জল খান
িপতা-�মা: আলাউ��ন খান,�াম: ক�কপুর, ডাক: কালুপুর--
�ভালা সদর,
�ভালা

139 0144 পির�ীত চ� �বদ� িপতা-িকশির �মাহব �বদ� ,জয়�পী , বালীয়া --�ভালা সদর,
�ভালা

140 0145 মাসুম িপতা-ত�র,ভূ�িলয়া-ভ��িলয়া-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

141 0146 �মাঃ হা�নুর রিশদ িপতা-নূর �মাহা�দ ,হ� ক�� --উ�রখান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

142 0147 আিশষ সূ�ধর িপতা-দুলাল সূ�ধর,কু��য়া, ধুববািড়য়া-ধুবিড়য়া-নাগরপুর,
টা�াইল

143 0148 �মাঃ সাইফু�াহ িপতা-�মাঃ সবুজার রহমান ,নবাবগ�, কৃ� জীবনপুর--নবাবগ�,
িদনাজপুর

144 0149 �মাঃ হািববুর রহমান
িপতা-�মাঃ আেশ �দ আলী হাং,সাং-৫নং ওয়াড� �পৗরসভা-
পাথরঘাটা �পৗরসভা-পাথরঘাটা,
বর�না

145 0150 �মাঃ আবুল বাশার িপতা-�মাঃ শাহ আলম মু�� ,বাদুরগাচা , কচ�পা�া --তালতিল,
বর�না
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146 0151 জয় দাস
িপতা-��মান� দাস ,কাউিনয়া �ধান সড়ক দি�ন--বিরশাল
সদর,
বিরশাল

147 0152 �মাঃ আবদুন নূর
িপতা-�মাঃ আবু বকর িস��ক,বাগদুয়ারপাড়া-রহনপুর �পৗরসভা-
�গাম�াপুর,
চাপঁাইনবাবগ�

148 0153 �মাঃ নাঈম আলী
িপতা-�মাঃ ইসহাক আলী ,িনচ� ধুমী -মহারাজপুর-চাপঁাইনবাবগ�
সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

149 0154 �মাঃ রানা �হােসন
িপতা-ফজলুর রহমান ,বদলগািছ, �ব�ন �জায়ার -নওগা ঁ
�পৗরসভা-নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

150 0155 আ�রু রিহম িপতা-�মাঃ নুর �েসন ,সূয �দী , রামপুরবাজার --�শরপুর সদর,
�শরপুর

151 0156 মাহাবুব �মা�া িপতা-�মাঃ সুলতান �মা�া ,মকরম প��-আ�জমনগর-ভা�া,
ফিরদপুর

152 0157 �মাঃ পােবল রহমান িপতা-�মাঃ নূ�ল ইসলাম ,জামগড়া, মধ� জামগড়া--সাভার,
ঢাকা

153 0158 সাইফুল ইসলাম
িপতা-মইনুল ইসলাম,ল�ী িব��ং, নত�ন �মিডক�াল কেলানী,
কাজল হাওর--িসেলট সদর,
িসেলট

154 0159 �মাঃ জয়নাল আেবদীন িপতা-মতৃ �শখ �মাকেছদ আলী,হায়বাতপুর-শ�ামনগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

155 0160 �মাঃ জিহ�ল ইসলাম িপতা-�গালাম মাওলা,�তৗকাঠ�-কুলকাঠ�-নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

156 0161 �মাঃ �পন িময়া
িপতা-�মাঃ ফিরদ উ�ীন,প��ম আ��ুাহপুর-�গাবিরয়া
আ��ুাহপুর-কুিলয়ারচর,
িকেশারগ�

157 0162 �মাঃ িরপন আলী
িপতা-�মাঃ ইরাদুল ইসলাম,�াম-আলমপুর(১ নং), �পাঃ-
�কাডঁচাদপুর--মেহশপুর,
�ঝনাইদহ

158 0163 তাপস চ� রায়
িপতা-অমল কৃ� রায়,দি�ন �সানাখালী-আমড়াগািছয়া-
মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

159 0164 � রােজন িপতা-বাবু লাল,অিফসাস � কেলািন-�সয়দপুর �পৗরসভা-�সয়দপুর,
নীলফামারী

160 0165 �মাঃ স�জব িপতা-�মাঃ ম�জবুর,�ছানাউটা-আমুয়া-কাঠািলয়া,
ঝালকা�ঠ


