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�িমক
নং
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1 0001 শাহীন আলম
িপতা-শওকত িময়া,�াম: আউটার গাতী, ডাক: আউটার গাতী--
না�াইল,
ময়মনিসংহ

2 0002 আিমর �হােসন
িপতা-�মা: �ছনু িময়া,�াম: �জায়ািরয়া, ডাক: িপিরজপুর--
বা�জতপুর,
িকেশারগ�

3 0003 �সািনয়া আ�ার িপতা-আবুল কালাম,কাউিনয়া-চাওড়া-আমতলী,
বর�না

4 0004 সােলহ উ��ন
িপতা-আবু বকর িছ��ক ,�াম বসুর হাট, থানা , বসুর হাট-
�নায়াখালী �পৗরসভা-�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

5 0005 �মা: জিসম উ�ীন
িপতা-�মা: আবু বকর,�যে�: িময়াজী বািড়, �াম: ঘিরয়াইশ, 04
নং ওয়াড�, ডাক: িমঠাছড়া-4320-মীরসরাই-মীরসরাই,
চ��াম

6 0006 জােয়দা �বগম
িপতা-আশরাফউ��ন,৭৮/১ ওয়াসাপা� �রাড, �মা�ারেটক
দি�ণখান--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

7 0007 �মাঃ িমরাজ উ��ন িপতা-�মাঃ আিমর �হােসন,চর �কলাশ-হািতয়া �পৗরসভা-হািতয়া,
�নায়াখালী

8 0008 �মা: একরামুল হক
িপতা-�মা: এনামুল হক,�াম: বােতায়াল, ডাক: পচামািড়য়া--
পু�ঠয়া,
রাজশাহী

9 0009 িশবু মি�ক
িপতা-পিরমল মি�ক,সদর উপেজলা �কায়াট�ার, আিম � পাড়া, 7 নং
ওয়াড�--বা�রবান সদর,
বা�রবান

10 0010 �মাঃ ফখ্রুল ইসলাম িপতা-মিফজলু ইসলাম ,�াম করম আলী --সীতাকু�,
চ��াম

11 0011 �সােহল ব�াপারী িপতা-একেসদ �বপারী,৪৩/২/১/িব, উ�র মািনকনগর--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

12 0012 আ��ুাহ আল-মামুন
িপতা-আলতাফ �হােসন,�াম: দেলননগর, ডাক: জ�রপুর, --
যেশার সদর,
যেশার

13 0013 �মাঃ িশপন আলী িপতা-�মাঃ আ�লু বােছদ,�দলুয়া--সাট� িরয়া,
মািনকগ�

14 0014 শািমম ওঁ�ান
িপতা-�মাঃ আঃ মােজদ ,িদদার উ�াহ -�ভালা �পৗরসভা-�ভালা
সদর,
�ভালা

15 0015 �মাঃ ইমান আিল িপতা-আবু মুসা,দি�ণ ষাইট মারা-শাপলাপুর-মেহশখালী,
ক�বাজার

16 0016 �মাসা: নুসরাত জাহান
িপতা-�মা: ওমর ফা�ক,�াম: উ�র মাওরী, ডাক:
নােমাশংকরহা�ট--চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�
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17 0017 �মাঃ জিহর উ��ন
িপতা-�মাঃ নূরনবী,উিকল পাড়া, মাদাসা সড়ক-�ভালা �পৗরসভা-
�ভালা সদর,
�ভালা

18 0018 মিশউর রহমান িপতা-আেনায়ার �হােসন,সমাসপুর, মিহষবাথান--মহােদবপুর,
নওগা ঁ

19 0019 মুহা�দ মাসউদুর রহমান

িপতা-মুহা�দ মানছ� র উ��ন,বাসা: 38, বাঘমারা বাজার সংল�
নািসর িময়ার বাড়ী, �াম: দ: ব� নগর, ওয়াড�-67, ডাক:
সানারপাড়া-1361--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

20 0020 তান�জম �ফরেদৗস
িপতা-দুলাল আহেমদ,৮২/২ শাওন কু�ঠর, রসুলপুর, দিনয়া--
যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

21 0021 অিহদ উ�াহ িপতা-আ�রু রউপ,�াম জাফর নগর --সীতাকু�,
চ��াম

22 0022 �মা: �মাবাে�র আলী
িপতা-�মা: আ�লু আ�জজ �মা�া,�াম: হািতগাড়া, ডাক: �বড়া--
�বড়া,
পাবনা

23 0023 শওকত আলী
িপতা-�মাখেলছ� র রহমান িশকদার,�াম: দ: চ�য়াগাওঁ, ডাক:
নােগরপাড়া--�গাসাইরহাট,
শরীয়তপুর

24 0024 �মাঃ িরপন �হােসন িপতা-�মাঃ ময়নু�ীন আহেমদ,পাইকপাড়া-নলতা-কািলগ�,
সাত�ীরা

25 0025 �মাঃ কাইয়ুম হাওলাদার িপতা-আঃ হক হাওলাদার,পররা� ও �বাসী কল�াণ অিডট
অিধদ�র, অিডট কমে�� ১২ তলা, �স�নবািগচা--,

26 0026 �মাঃ �মায়ুন কিবর িপতা-�মাঃ কা�ন ,-�বারহান উ��ন �পৗরসভা-�বারহান উ��ন,
�ভালা

27 0027 �মা: আলমগীর �হােসন
িপতা-�মা: িরয়াজ উ��ন,�াম: বা�টয়া, ডাক: বা�াভাট পাড়া--
তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

28 0028 মুরাদ িসকদার
িপতা-সামসুল হক,�াম: িসকদার ডা�ী, ডাক: চর অেযাধ�া--
চরভ�াসন,
ফিরদপুর

29 0029 �মাঃ রােসল িপতা-�মাঃ আবু তােহর ,�াম �সানাইছিড়-কুিমরা-সীতাকু�,
চ��াম

30 0030 �মা: রিবউল ইসলাম
িপতা-�মা :মিনর উ�ীন গাজী ,�াম: কািশমপুর, ডাক: ভ��িলয়া--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

31 0031 �মাঃ আ�লু বাসার
িপতা-�মাঃ জিলল িময়া,বনা�টেগাংগাইল পাড়া, আউটার গাতী-
রাজগাতী-না�াইল,
ময়মনিসংহ
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32 0032 �মাঃ মাহমুদুল হাসান
িপতা-�িলক �মাঃ মাসুম,২৮৭/১/২, এিলফ�া� �রাড--িনউ
মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

33 0033 হািছব মাহমুদ
িপতা-িলয়াকত আলী,�াম: কাউ�াইর, ডাক: রামিদয়া-7722--
বািলয়াকা��,
রাজবাড়ী

34 0034 �মাঃ মহিসন
িপতা-সিফ আলম ,�াম শীতল পুর -সীতাকু� �পৗরসভা-
সীতাকু�,
চ��াম

35 0035 আ�রু মােলক
িপতা-আ�রু রহমান,�াম: িনশকালীপুর, ডাক:
�গাপীনাথপুর-6320--�গাম�াপুর,
চাপঁাইনবাবগ�

36 0036 �মাঃ নুর আলম সরকার
িপতা-মতৃঃ আবুল �হােসন সরকার,এনােয়তপুর-জামালপুর-
সাদু�াপুর,
গাইবা�া

37 0037 �সৗেমন কুমার দাস িপতা-িনতাই চ� দাস,ভা�ুরা-�বরইল পিলতা-মা�রা সদর,
মা�রা

38 0038 উ�াস িব�াস
িপতা-হােতম আলী িব�াস,�াম: দ: কুমারী রাজ, ডাক: িব-কয়া--
কালুখালী,
রাজবাড়ী

39 0039 �মাঃ ই�াহীম খিলল িপতা-মতৃ আঃ গফূর ভ� ইয়া,সাহারপাড়-ভানী-�দিব�ার,
কুিম�া

40 0040 �গৗতম চ� �দ িপতা-নান্ট�  র�ন �দ ,থানা আকবর শাহ ্ --,
চ��াম

41 0041 �েবল িব�াস
িপতা-আ�লু মােজদ িব�াস,�াম: িব-কয়া, ডাক: িব-কয়া--
কালুখালী,
রাজবাড়ী

42 0042 সীমা সরকার িপতা-সুশীল সরকার,৬৯৫/১ এ তালতলা গিল, বড় মগবাজার--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

43 0043 �মাঃ নুর ছা��র িপতা-�মাঃ আবুল হােসম,রতনপুর-িশবপুর-�ভালা সদর,
�ভালা

44 0044 �মা: শিফকুল ইসলাম
িপতা-সুলতান ফিকর,�াম: মু��রচর, ডাক: িগমাডা�া--
ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�

45 0045 ফােতমা ত�জ �জাহরা িপতা-আবুল বাসার ,--ব�ড়া,
কুিম�া

46 0046 �মাঃ তান�জল খান িপতা-�মাঃ আলাউ��ন খান,ক�কপুর-রাজাপুর-�ভালা সদর,
�ভালা

47 0047 �সয়দ �মাঃ আবু কাওছার িপতা-মতৃ আঃ ছ�ার,লবনসাড়া--বানারীপাড়া,
বিরশাল
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48 0048 মাহমুদুল হাসান
িপতা-�মা: আবু বকর িস��ক,�াম: মাঝগাওঁ, ডাক: হােরায়া-6430-
-বড়াই�াম,
নােটার

49 0049 �মাঃ সািদকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�সু �সাবহান,রাজপুর-রাজপুর-লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

50 0050 নাজমুন নাহার িপতা-�মা :আিমর �হােসন,জড�ন �রাড,--,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন

51 0051 আফেরাজা �জসিমন িপতা-�মা: আ�লু আ�জজ,�াম: আমেশা, ডাক: তােনার--তােনার,
রাজশাহী

52 0052 আিতয়া আ�ার িপতা-�মাঃ কািলমউ�াহ,৭১ খান জাহান আলী �রাড--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

53 0053 �মাঃ ওমর ফা�ক
িপতা-�তাফা�ল �হােসন,বীর ��� �মা�ফা কামাল সড়ক
ওেয়�াণ � পাড়া, িসকদার মস�জদ ম�াচ, ৫ নং ওয়াড�--�ভালা সদর,
�ভালা

54 0054 নয়ন সাহা
িপতা-নের� চ� সাহা,রানা িদগ�, 28-30, আরেক িমরন �রাড,
�াট-6/এইচ--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

55 0055 পাথ � িবকাশ রাই বিনক
িপতা-ধেনশ চ� রায় বিনক ,�াম িস�রু মিত -লালমিনরহাট
�পৗরসভা-লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

56 0056 িশবাজীৎ কুমার দাশ িপতা-িম� কুমার দাশ,দশভাইয়া-�তরখাদা-�তরখাদা,
খুলনা

57 0057 অমল বালা
িপতা-হেরন বালা,পযে�: িলটন সরদার, �াম: �ভাঢ�া মধ� পাড়া,
ডাক: �ভাঢ�া--�করাণীগ�,
ঢাকা

58 0058 �মাঃ সাইফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ হা�ন �মা�া ,-িশবালয়-িশবালয়,
মািনকগ�

59 0059 �মাঃ ইফাত আলী
িপতা-�মাঃ হাসান আলী,মা�ারপাড়া-চরবাগডা�া-
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

60 0060 �মাঃ হািফজরু রহমান
িপতা-�মাঃ আতাউর রহমান,৪৯২/২ ই�ািহমপুর (উঃ পঃ)--
কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

61 0061 দীপ�র িব�াস
িপতা-জীেত� নাথ িব�াস,সীমা� আিম � ক�া�, ডাক: কুত� বপুর--
িশবচর,
মাদারীপুর

62 0062 �মাঃ রােসল ইসলাম িপতা-�মাঃ ম�জবুর রহমান ,-িবরল-িবরল,
িদনাজপুর

63 0063 ইকবাল �হােসন
িপতা-�তাতা িময়া,বনা�ট (গা�াই�াড়া), আউটারগাতী-রাজগাতী-
না�াইল,
ময়মনিসংহ
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64 0064 �মা: শিফউর রহমান জিন
িপতা-�মা: মিশউর রহমান �মাল�া,�াম: �পানা, ডাক: কািশয়ানী--
কািশয়ানী,
�গাপালগ�

65 0065 �মাঃ আ�রু রহমান িপতা-আবদুল হািলম,ছাড়াইতকা�ী-�সানাগাজী-�সানাগাজী,
�ফনী

66 0066 তািনয়া িবে� রিশদ িপতা-�মাঃ হা�ন আর রিশদ ,--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

67 0067 �মাঃ কাম�ল হাসান িপতা-�মাঃ ওয়ােছক আলী,২/এফ, ৫/৩ িমরপুর ২--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

68 0068 �মা: জািক�ল হক সরদার
িপতা-�মা: নুর ইসলাম,�াম: প: �বলকা, ( �সিনক পাড়া)-�বলকা-
সু�রগ�,
গাইবা�া

69 0069 �মাঃ �জয়াউল হক
িপতা-�মাঃ শহীদ উল�াহ,২২০/িড/৪/৩, ও ২২০/৫/এ, রায়া�
আই�ট িলঃ--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

70 0070 �মাঃ �দয়ানুল ইসলাম
িপতা-এম এ হা�া,৭৫/১০ ওয়াক আপ কেলািন, আনসার নগর,
িমরপুর ১--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

71 0071 �মা: নািহদ রানা
িপতা-�মা: নাইমুল ইসলাম,�াম: �ব�লা, ডাক: �গাবরাতলা-6300--
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

72 0072 পাবম কুমার সরকার িপতা-�গাপাল চ� সরকা র ,�াম �ম�াম শািহ -ধুিবল-রায়গ�,
িসরাজগ�

73 0073 �মাঃ জািহদ হাসান
িপতা-�মাঃ �দলবার ম�ল,৩৯/৭ হাজী আলী �হােসন �রাড,
প��ম বাইশেটকী, কাফ�ল, িমরপুর ১৩--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

74 0074 �মা: ইকবাল �হাসন
িপতা-�মা: �মাশারফ �হােসন,হাওলাদার বাড়ী, �াম :হাসানগ�,
ডাক: হাসানগ�, 1নং ওয়াড� --চরফ�াশন,
�ভালা

75 0075 সালাউ��ন মধৃা িপতা-িছ��কুর রহমান,�লাহাচ�ড়া--মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

76 0076 �শা� কুমার �সন
িপতা-িশবু চ� �সন,৩৬০৪ মুজািহদনগর, কদমতলী, রােয়রবাগ-
-,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

77 0077 �মা: রিবউল আউয়াল
িপতা-�মা: জিহ�ল ইসলাম,�াম: জগ�াথ উ�র, ডাক: বামইল--
কুিম�া সদর,
কুিম�া

78 0078 নুর উ��ন হাওলাদার িপতা-জিহর উ��ন হাওলাদার ,১৮৫ ন�া পাড়া , তালতলা --,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

79 0079 �মা: সাইদুল ইসলাম
িপতা-�মা: বাবুল িব�াস,�াম: নাচনাপাড়া, ডাক: চলাডা�া--
আমতলী,
বর�না
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80 0080 ফয়সাল আহা�দ িপতা-মতৃ ফিরদ খান,গাড়লগাতী-ব��াম-মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

81 0081 এস এম ইনামুল ইসলাম
িপতা-এস এম হািনফ িময়া, ৪২/৪ পূব � আহ�দ নগর, িমরপুর ১--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

82 0082 িমতাল িব�াস িপতা-িচ�া িব�াস ,--মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

83 0083 �মাঃ িরয়াজ উ��ন িপতা-ওয়ােরছ� �বী,নাওপুরা-�গাহাট (দি�ণ)-কচ�য়া,
চাদঁপুর

84 0084 সুলতান মাহমুদ
িপতা-শাহাজাহান,বাসা-49, ওয়াড�-03, �রাড- বীর �তীক সড়ক,
�ক-এ--ভাটরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

85 0085 �মাঃ আওয়াল �হােসন
িপতা-�মাঃ আেনায়ার �হােসন ,িসিরলী মদনপুর-কািশমনগর-
মিণরামপুর,
যেশার

86 0086 �মাহা�দ �মাতাহার �হােসন
িপতা-�মা: আলী হায়দার,�াম: ফুলুয়া, ডাক: িবজরা বাজার--
লাকসাম,
কুিম�া

87 0087 পাথ � �গা�ার িপতা-�সুন কাি� �পা�ার ,�াম �ডামরা সুর --�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

88 0088 �মাঃ শাহাদাত িপতা-�মাঃ শহীদুল ইসলাম,চরযিতন ৪নং ওয়াড�--মনপুরা,
�ভালা

89 0089 মাসুদ রানা িপতা-ইউসুফ আলী,২/এফ, ৫/৩ িমরপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

90 0090 �মা: এনােয়ত �হাসাইন
িপতা-�মা: িমজানার রহমান কাজী,�াম: নাচনাপাড়া, ডাক:
চলাডা�া--আমতলী,
বর�না

91 0091 বন�া মি�ক
িপতা-আশরাফ মি�ক ,�াম নকড়ীর চর -�গাপালগ� �পৗরসভা-
�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

92 0092 �মাঃ নাইম উস সাদ িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক,বাসা ১৪, �রাড ৪, �ক এ, িমরপুর ২--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

93 0093 ফােতমা �বগম িপতা-�মাহা�দ আলী,মহজমপুর--হাইমচর,
চাদঁপুর

94 0094 �মাঃ শামীম
িপতা-�মাঃ িস��কুর রহমান,�সানালী ব�াংক �াফ �কায়াট�ার,
খািলশপুর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

95 0095 �মা: আ�লু কািদর
িপতা-�মা: �জ�ার রহমান,�াম: রানীহা�ট, ডাক: রানীহা�ট--
িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�

96 0096 আকাশ �সন িপতা-রঘুনাথ �সন,৭৯ নং শাখঁারী বাজার--�কােতায়ালী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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97 0097 �মাঃ আ�ার �হােসন িপতা-�মাঃ আনা�ল ইসলাম,প�েবউলা-বুধহাটা-আশা�িন,
সাত�ীরা

98 0098 �মাঃ এজাজলু হক িপতা-মতৃ জামাল উ��ন ,--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

99 0099 বােয়জীদ আলম
িপতা-আ�লু মােলক,বিদ আলেমর বাড়ী, বসু�রা আ/এ, �রাড-05,
উ�র আ�াবাদ--হািলশহর,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

100 0100 আমীর খান িপতা-�মাহা�দ আ�লু জ�ার,গাছবািড়-দড়�াম-সাট� িরয়া,
মািনকগ�

101 0101 �মাঃ আমীর �হােসইন িপতা-�কুর আলী,--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

102 0102 জীবন �নছা িলজা
িপতা-�মাঃ কাম��ামান,�সানারগাও িভলা, পূব � �ধালাইপাড়,
কদমতলী--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

103 0103 �মাঃ রােসল িময়া িপতা-মতৃ িবরচন আলী,িবলতালুক, দর�াম--সাট� িরয়া,
মািনকগ�

104 0104 মাসুমা খাত�ন
িপতা-রজলার রিশদ,মাসুমা খাত�ন, �যে�: তােরক কবীর, িশ�
ম�ালয়, 4থ � তলা, �ম-412 --মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

105 0105 উ�ম বালা িপতা-সুকেদব বালা ,-িসংগা-কািশয়ানী,
�গাপালগ�

106 0106 �মাঃ িসফাত �হােসন িপতা-�মাঃ ফা�ক �হােসন,চর �হাসনাবাদ-বাশঁবাড়ীয়া-দশিমনা,
পট�য়াখালী

107 0107 �মাঃ রিফকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�লু কিরম,রাজগাতী খালপাড়, পাছঁ দির�া--
না�াইল,
ময়মনিসংহ

108 0108 ছােনায়ার �হােসন িপতা-আিমজ উ��ন ,�াম �গািপনাথ পুর --জামালপুর সদর,
জামালপুর

109 0109 �মা: সুেহল রানা
িপতা-মতৃ দুদু �শখ,সরকারী �টচাস � ��িনং কেলজ, �কাটবাড়ী--
কুিম�া সদর,
কুিম�া

110 0110 �মাঃ আ�লু হািমদ
িপতা-�মাঃ মু�াজ আলী,চর মাদাখালী ও নত�ন চর-বািলপাড়া-
��শাল,
ময়মনিসংহ

111 0111 �মাঃ আিতকুর রহমান িপতা-�মাঃ সুলতান উ��ন ভ� ইয়া,বনা�ট, আউটারগািত--না�াইল,
ময়মনিসংহ

112 0112 �মা: রিফকুল ইসলাম
িপতা-আঃ কােদর ,�াম: বড়পাড়া, ডাক: পচঁােকাড়ািলয়া--
তালতিল,
বর�না

113 0113 আদু��ামান কােয়ম িপতা-সরদার কাউছার আিল ,-িনজামকা��-কািশয়ানী,
�গাপালগ�
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114 0114 �মাছা: শায়লা সুলতানা
িপতা-�মা: ছাইফুল ইসলাম,মহ�া: �ঝিকড়া, ডাক: উ�াপাড়া--
উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

115 0115 �মাঃ �সােহল িময়া
িপতা-�মাঃ শিহদ উ�াহ,ন��েখালা কালাই �ধানীয়া বািড়-
নােয়রগাওঁ (দি�ন)-মতলব দি�ণ,
চাদঁপুর

116 0116 শংকর চ�বত�
িপতা-ি�েগ� চ�বত�,�াম: খােলকার কা��, ডাক:
কুিলয়ারচর-2340--িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

117 0117 �মাঃ আল আমীন িপতা-�মাঃ ফজলল হক ,থানা ই�রু কািন --,
িপেরাজপুর

118 0118 এম এ আর �ক কাইছার
িপতা-�মাঃ কামাল উ��ন,ন�াশনাল ফেরনিসক িডএনএ
��াফাইিলং ল�াবেরটরী, ঢাকা �মিডেকল কেলজ--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

119 0119 �মা: ফা�ক �হােসন
িপতা-�মা: মাহাবুবুর রহমান,�াম: নাথপুর, ডাক: বুঝতলা--
কলােরায়া,
সাত�ীরা

120 0120 �মাঃ আজাদ আলী
িপতা-�মাঃ �গালাম র�ানী,১/২ যাদব নারায়ণ দাস �লন,
িমটেফাড�--চকবাজার,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

121 0121 আিসফ আহে�দ উ�াস িপতা-�মাঃ খােলকু�ামান,কমলাপুর-�খাকসা-�খাকসা,
কু��য়া

122 0122 �মা: রািকব িপতা-�মা: শাহআলম,মধ� বা�া হাজীর হাট--�ভালা সদর,
�ভালা

123 0123 শাহ ্নুর রািবতা সাবাহ
িপতা-সাহ �নওয়াজ �মাঃ মাসুদ �চৗধুরী,�াম সুলতান পুর
-�বগমগ�-�বগমগ�,
�নায়াখালী

124 0124 �গৗতম �ঘাষ
িপতা-�বীর �ঘাষ,�াম: পলাশেপাল, ডাক: সাত�ীরা--সাত�ীরা
সদর,
সাত�ীরা

125 0125 �মাঃ মনজু িপতা-�মাঃ আবুল কােশম ,�াম কুকাির --চরফ�াশন,
�ভালা

126 0126 ি�তম কুমার ম�ল িপতা-নেৃপ�নাথ ম�ল,�াম: ভািবচা, ডাক: ভািবচা--িনয়ামতপুর,
নওগা ঁ

127 0127 আবু বকর িস��ক
িপতা-মতৃ ফক���ন �মা�া,পূব �গ�াবদ�, �কামরপুর, �কাত� য়ালী-
-,
ফিরদপুর

128 0128 আজাদ �হােসন
িপতা-�গালাম �মা�ফা,�াম :�শারসাক, ডাক: �শারসাক বাজার--
শাহরা�� ,
চাদঁপুর

129 0129 �মাঃ সাইফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আবু সাইদ,�কড়াইলেকাপা--ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�
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130 0130 �মাঃ হািফজরু রহমান িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম,�বড় হাউিলয়া--ফিরদপুর,
পাবনা

131 0131 কৃষ �ভৗিমক িপতা-মতৃ রাখাল �ভৗিমক ,�াম শিশকর --কালিকিন,
মাদারীপুর

132 0132 মাহফুজলু ইসলাম িপতা-�গারাম বারী সরদার,�াম+ডাক: কািশমাড়ী--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

133 0133 শিফকুল ইসলাম
িপতা-আবু দাউদ �শখ,�াম: িগমাডা�া মধ�পাড়া, ডাক:
িগমাডা�া--ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�

134 0134 �মাঃ �দেলায়ার �হােসন িপতা-�মাঃ আ�লু বাকী,�দওয়ান পাড়া-পাকড়ী-�গাদাগাড়ী,
রাজশাহী

135 0135 রিফকুল ইসলাম
িপতা-�মা: আবু তােহর,বাসা-49, ওয়াড�-03, �রাড- বীর �তীক
সড়ক, �ক-এ--ভাটরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

136 0136 �মাঃ �মাকাে�ল �হােসন
িপতা-�মাঃ লুৎফর রহমান,রাজগািত খালপাড়, পাছদির�া--
না�াইল,
ময়মনিসংহ

137 0137 �বীন কুমার সাহা িপতা-�খাকন চ� সাহা,চাদড়া-পাচঁ� িড়য়া-আলফাডা�া,
ফিরদপুর

138 0138 হাসান মাহমুদ
িপতা-�মা: হািছবুর রহমান,মু�া লজ-296, 5ম তলা (িব-2), পূব �
রসুলপুর, দিনয়া--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

139 0139 �মাঃ সা�জদ �হােসন
িপতা-�মাঃ হায়দার আলী,৮০/২ এ, মা ম��ল, িবিবরবািগচা--
যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

140 0140 এস এম হািসনুর রহমান
িপতা-�মাঃ আলািমন সরকা র,�াম সাবগািড়-��দাসপুর
�পৗরসভা-��দাসপুর,
নােটার

141 0141 আল আিমন িপতা-আলাউ�ীন,�াম: �ছাটমু�ুক, ডাক: কািল�াম--মা�া,
নওগা ঁ

142 0142 �বলাল �হােসন িপতা-�মাহা�দ নূর নবী,মাইজচরা, ওয়াড� ৩, -�সানািদয়া-হািতয়া,
�নায়াখালী

143 0143 �মাঃ সবুজ আলী িপতা-�মাঃ ইয়ািসন আলী,মালীপাড়া-ধা�ামারা-প�গড় সদর,
প�গড়

144 0144 �মাহা�দ ফয়সাল
িপতা-�মা: িসরাজ �বপারী,শহীদ �জয়া হল, �ম-402, সরকারী
হরগ�া কেলজ--মু��গ� সদর,
মু��গ�

145 0145 নািসমা আ�ার িপতা-আ�লু হক,৭৫ �কওয়াটখালী , পাওয়ার হাউজ,

146 0146 মিনর খানঁ
িপতা-�মা: আফসার,�াম: িশবপুর, ডাক: বাওনাড়া-7730--
বািলয়াকা��,
রাজবাড়ী
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147 0147 �ান ি�য় চাকমা
িপতা-ই� কুমার চাকমা ,�াম মদুপুর -খাগড়াছিড় �পৗরসভা-
খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়

148 0148 কাইছার আলম িপতা-�মাঃ হাছান আলী,িছ��ক হাজীর পাড়া--কুত� বিদয়া,
ক�বাজার

149 0149 �মাঃ কাউছার �হােসন িপতা-�মাঃ কিবর হেসন,২/এফ, ৫/৩ --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

150 0150 উে� ফাহিমদা িপতা-�মাঃ আিল আহাে�দ,পূব �মাইজখার-মাইজখার-চা��না,
কুিম�া

151 0151 �মা�ািফজরু রহমান িপতা-�মাঃ লুৎফর রহমান,২/এফ, ৫/৩--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

152 0152 মাহমুদ হাসান
িপতা-ফজলুল কিরম , �াম আদশ � পাড়া -জলঢাকা �পৗরসভা-
জলঢাকা,
নীলফামারী

153 0153 �মাঃ খাই�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ �মাকাে�াল,বািলহারী-সু�টয়াকাঠ�-�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

154 0154 �মাঃ সাইফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আবুল হােশম,আউতারগািত--না�াইল,
ময়মনিসংহ

155 0155 অপু বাৈড়
িপতা-কল�ান বাৈড়,হাজরা বাড়ী, ধারাবাসাইল ০৩-কলাবাড়ী-
�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

156 0156 সুকা� �মা�ল িপতা-সুনীল ম�ল ,--ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�

157 0157 �মাঃ কাম�ল ইসলাম
িপতা-হােচন আলী িশকদার,১৮৯, িস-৪, নয়াটলা, মগবাজার--
হািতর�ঝল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

158 0158 �মাঃ �মাজাে�ল হক
িপতা-�মাঃ আবুল কােশম,কাজীবাড়ী, বনানীেমাড়, �শালািকয়া--
িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

159 0159 �মাঃ জািহদুল ইসলাম
িপতা-মতৃ আ�লু ম�জদ �সখ,�জল্বুিনয়া-রামচ�পুর-
�মােড়লগ�,
বােগরহাট

160 0160 �মাঃ মাহবুব �সাইন িপতা-�মাঃ আ�লু হািমদ,৬২২/এ, বড় মগবাজার--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

161 0161 জাহানারা আ�ার
িপতা-এস এম সিফকুল ইসলাম,বািহর �টংরা, �রাড-৩, বাড়ী-১৩--
�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

162 0162 �শা� িব�াস িপতা-িবভাষ িব�াস,ধারাবাশাইল-কা��-�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

163 0163 িরয়াজলু ইসলাম িপতা-বাদশা �মা�া,উজানী-উজানী-মুকসুদপুর,
�গাপালগ�
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164 0164 �মা: রিফকুল ইসলাম
িপতা-�মা: আসাদ আলী,�াম: মহবতপুর, প��মপাড়া,
মহা�তপুর, ডাক: ধুরইল-6220--�মাহনপুর,
রাজশাহী

165 0165 জয়েদব িব�াস িপতা-যেশাম� িব�াস,ধারাবাশাইল-কা��-�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

166 0166 ভ� পদ িব�াস িপতা-আন� �মাহন িব�াস,�গাপালপুর-জামাল-কালীগ�,
�ঝনাইদহ

167 0167 �মা: রায়হান
িপতা-�মা: নু� িময়া,নব�াম �রাড, খান সড়ক, ওয়াড�-23--বিরশাল
সদর,
বিরশাল

168 0168 এম িস হািববু�াহ
িপতা-আঃ রিহম সরদার,ইকুিরয়া �টলাবািড়, �ভাঢ�া, ঢাকা
জটুিমল, �করানীগ�--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

169 0169 �মাঃ নুিরল ইসলাম িপতা-আঃ ছামাদ ,বািঘলা --টা�াইল সদর,
টা�াইল

170 0170 �মা: খায়�ল ইসলাম
তালুকদার

িপতা-�মা :িমজানুর রহমান মা�ান তালুকদার,�াম: �ক�য়ুা, ডাক:
পা�টতাপাড়া--কািলহাতী,
টা�াইল

171 0171 িকেশার কুমার দ� যী� িপতা-রতন কাি� দ�,চ��াম গণপূত � িবভাগ-২, রহমতগ�--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

172 0172 মাহবুব খান
িপতা-আ�লু মা�ান খান ,�াম ভাহেতরা গাও -চাদঁপুর �পৗরসভা-
চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

173 0173 এনামুল হক িপতা-শাহজাহান হাওলাদার,মািনকখালী-চরদুয়ানী-পাথরঘাটা,
বর�না

174 0174 �মা: আলমগীর �হােসন
িপতা-�মা: সাইদুর রহমান,�াম: িবেনাদপুর, ডাক: মচমইল--
বাগমারা,
রাজশাহী

175 0175 সা�াদ �হােসইন িপতা-ফজলুল হক ,�াম িশমুল তিল --গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

176 0176 �রাপন �হােসন
িপতা-মতৃ আখতা�ল �হােসন,22 বূইয়া ম��ল, পূব � পাইকপাড়া--
�া�ণবািড়য়া সদর,
�া�ণবািড়য়া

177 0177 মু�া আ�ার সুিম িপতা-�মাঃ মিন��ামান,২/এফ, ৫/৩ --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

178 0178 মিনর �হােসন িপতা-সিফকুর রহমান,রােয়রবাগ--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

179 0179 খান �মা: শিরফুল ইসলাম
িপতা-খান �মা: সুলতান,বাসা: 585, �াম: 12,ধ, ডাক:
িমরপুর-1216--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

180 0180 �মাঃ মাহফুজ আলম িপতা-মতৃ আফতাব উ��ন আহেমদ ,--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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181 0181 �মাঃ আ�লু আলীম ফরাজী
িপতা-�মাঃ আঃ গিন ফরাজী,িস/ও িনয়ামত ম��ল, ৩য় তলা,
প��ম বিড়�র, �া�ন িক�া, �করানীগ�--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

182 0182 �মা: ��ল আিমন
িপতা-�মা: বজলুর রহমান,�াম: ল�ীপুর, ডাক: দােরারা-3540-
ধামঘর-মুরাদনগর,
কুিম�া

183 0183 �মাঃ রািকবুল হািফজ িপতা-�মাঃ শাহজাহান সরকার,�দয়ারা-বাবু�টপাড়া-মুরাদনগর,
কুিম�া

184 0184 �মাঃ হািববুর রহমান িপতা-�মাঃ সরকার ,�াম বুখাই নগর --বিরশাল সদর,
বিরশাল

185 0185 �মা: রািকবুল ইসলাম
িপতা-�মা: আলতাফ �হােসন,�াম: খাগরবাড়ীয়া, ডাক:
পাি�-7011--কুমারখালী,
কু��য়া

186 0186 �মাঃ আিরফু�ামান িপতা-�মাঃ জাহা�ীর আলম,�যাগী, হািশমপুর--যেশার সদর,
যেশার

187 0187 �মাঃ আল আিমন
িপতা-আঃ রা�াক হাওলাদার,৬ ২য় তলা, হাজী
আখতা��ামান �রাড, পূব � নামাবািড়, �জ��রা--�করাণীগ�,
ঢাকা

188 0188 �মা: কাম��ামান
িপতা-�মা: আবুল কালাম ,�াম: প��ম আলী পুর, ডাক:
অি�কাপুর--ফিরদপুর সদর,
ফিরদপুর

189 0189 �মাঃ �গালাম �মা�ফা িপতা-�মাঃ ফরমুজল হক ,�াম জাহান পুর --চরফ�াশন,
�ভালা

190 0190 নাজমুল হাসান িপতা-জািকর �হােসন গাজী,নিলয়ান-সুতারখালী-দােকাপ,
খুলনা

191 0191 �মা: ম�জবুর রহমান ভঁূইয়া
িপতা-�মা: আেনায়ার �হােসন ভঁূইয়া,�াম: কেলজ এিভিনউ , বড়
পুকুর পাড়, বাসা: রা�জয়া ম��ল, --বিরশাল সদর,
বিরশাল

192 0192 �মাঃ আ�সু সা�ার �ভ
িপতা-�মাঃ �গালাপ িময়া,২১/আই, পলাশী সরকার কেলািন,
আ�জমপুর--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

193 0193 �মাঃ িমজানুর রহমান িপতা-মতৃ আলহাজ আফছার আলী,--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

194 0194 আল- মাহমুদ জািকর
িপতা-�মা: �মাশাররফ �হােসন,698, �ক-06, �বিরবাদ �রাড,
এরশাদ নগর-1712--ট�ী,
গাজীপুর

195 0195 �মাঃ হাবীবুন নবী িপতা-�মাঃ শামসুল হক,১১ দঃ বড় মাছ� য়া--মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

196 0196 পবন িব�াস িপতা-মেনােতাষ িব�াস,কুি�য়া, আমুিড়য়া--মা�রা সদর,
মা�রা

197 0197 চ�ন কুমার বম �ণ িপতা-ছ� য়ােমাহন ,গাহাি�রা বাদ--পীরগ�,
রংপুর
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198 0198 র�ন তালুকদার
িপতা-পরান তালুকদার,�াম: ফুলকুমারী, ডাক: জিলরপাড়--
মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

199 0199 �মাঃ মাহবুবুল আলম
িপতা-�মাঃ আ�লু খােলক,গািলয়ার উ�র, হাজী বািড়, বালুরচর--
সদর দি�ণ,
কুিম�া

200 0200 কুশল তালুকদার
িপতা-প� তালুকদার,�াম: ফুলকুমারী, ডাক: জিলরপাড়--
মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

201 0201 �মাঃ আল নূর
িপতা-�মাঃ আবদুল রউফ িময়া,কােজিদ, প�িমঘাট, আিলপুরা--
�সানারগা,ঁ
নারায়ণগ�

202 0202 �মাঃ জােবদ �হােসন িপতা-মতৃ �বলায়ত �হােসন ,�াম চরগ �নশ --�সানাগাজী,
�ফনী

203 0203 শিফকুল ইসলাম
িপতা-��ল আিমন,�াম :জামালপুর, ডাক: এনােয়তপুর--
�গাম�াপুর,
চাপঁাইনবাবগ�

204 0204 অিনেমশ হালদার িপতা-অধীর হালদার,�ভাঢ�া মধ�পাড়া-�ভাঢ�া-�করাণীগ�,
ঢাকা

205 0205 শারিমন সুলতানা িপতা-�মাঃ িসরাজলু ইসলাম ,�াম আমতলী--�দৗলতপুর,
মািনকগ�

206 0206 আিনকা হাসান মাইশা
িপতা-�মেহদী হাসান,�যে�: �মেহদী হাসান, 58/31/3/এ, উ�র
মুগদাপাড়া--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

207 0207 �মাঃ আেনায়ার �হােসন
িপতা-�মাঃ আবু হািনফ,৬২৬ ন�য়া সরকারী �াথিমক িবদ�ালয়
সংল� �ম�ার বািড়র �রাড--,
িকেশারগ�

208 0208 �মাঃ আবু কাউসার িপতা-�মাঃ আ�লু হক ,--বনানী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

209 0209 �মাঃ কামাল �হাসাইন িপতা-আ�রু রিহম,রিহম মা�ােরর বািড়-আজগরা-লাকসাম,
কুিম�া

210 0210 সাদী সাইফুল�াহ িপতা-আ�সু সালাম,�াম: তারানীপুর, ডাক: �ভটখালী--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

211 0211 �মাঃ রিন �হােসন িপতা-নু�ল ইসলাম ,থানা ফু�াহ --,
নারায়ণগ�

212 0212 আল আিমন
িপতা-�মা : নু�ল হক খান ,�াম: �লাহািরয়া, ডাক: বাবুগ�--
বাবুগ�,
বিরশাল

213 0213 �মাঃ জিসম উ��ন িপতা-�মাঃ এমরান আলী,আড়ািদঘী-তাল�-তােনার,
রাজশাহী
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214 0214 আ�লু কােদর
িপতা-�মা: সহর আলী �মাড়ল,�মাড়ল বাড়ী, মালথ, আগড়ঘাটা, --
পাইকগাছা,
খুলনা

215 0215 আ�সু সালাম িপতা-আেবদ আলী,�াম: কির�াম, ডাক: ধরাইল--িসংড়া,
নােটার

216 0216 �মাঃ �মেহদী হাসান িপতা-�মাঃ জািকর �হােসন,�শলান-সূিতপাড়া-ধামরাই,
ঢাকা

217 0217 �মাঃ �নয়ামুন নািসর িপতা-�মাঃ �মাশািরক �হােসন ,�াম �মট�য়ািন--�বলকুিচ,
িসরাজগ�

218 0218 �েবল মাত��র িপতা-শাহাবু��ন মাবু�র,�াম: বদরপাশা, ডাক: রাৈজর--রাৈজর,
মাদারীপুর

219 0219 �মাছাঃ কাম��াহার িপতা-�মাঃ আবুল কালাম,নত�ন পাড়া-ভালুক গািছ-পু�ঠয়া,
রাজশাহী

220 0220 �মাঃ িমজানুর রহমান িপতা-�মাঃ আফছার আিল,�াম কাদাই বাদলা --শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

221 0221 আ�রু রহমান জামী
িপতা-আকরামু�ামান,�াম: িশবগাতী, ডাক: �জানাপুর--
কািশয়ানী,
�গাপালগ�

222 0222 আসলাম �হােসন িপতা-আ�লু মা�ান সানা,�ভালানাথপুর-খাজরা-আশা�িন,
সাত�ীরা

223 0223 �মা: আতাউর রহমান
িপতা-�মা : হািববুর রহমান �শখ,�াম: প��ম �সানাতলা, ডাক:
পািখমারা--কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

224 0224 �মাঃ শিহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ শামসু�ীন,মুরাদপুর-নােচাল-নােচাল,
চাপঁাইনবাবগ�

225 0225 �মাঃ মাহবুব আলম িপতা-�মাঃ আ�জজলু হক ,-�ভালা �পৗরসভা-�ভালা সদর,
�ভালা

226 0226 সািবকুন নাহার
িপতা-মতৃ �মা: ফজলু িময়া,ঁপযে�: মমতাজ �বগম, দাগ-629,
আদশ � নগর--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

227 0227 �মাঃ জািকর �হােসন িপতা-তিছব আহা�াদ ,�াম �ভদুিরয়া , চরকািল --�ভালা সদর,
�ভালা

228 0228 �মাছাঃ িবথী খাত�ন িপতা-বাচ্চ�  িময়া,ভাটপাড়া-রামচ�পুর-গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

229 0229 �েবল আহেমদ িপতা-আ�লু আ�জজ,-তাড়াশ �পৗরসভা-তাড়াশ,
িসরাজগ�

230 0230 �মা: শামীম �হােসন
িপতা-�মা: রিবউল ইসলাম,বাসা নং জ-৫৪/৩, িলিপ ��ম হাইজ--
বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

231 0231 িরগান িময়া িপতা-শািহন িময়া,�াম+ডাক: রাজপাট--কািশয়ানী,
�গাপালগ�
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232 0232 �মাঃ রিবউল কিরম িপতা-�মাঃ আ�লু আ�জজ ,�াম ভায়াট --তাড়াশ,
িসরাজগ�

233 0233 ইয়ািছন িপতা-ফিরদ সরদার,�াম+ডাক: মা�ঝগাতী--মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

234 0234 �মাঃ উকবাল হাছান
িপতা-�মাঃ চান খান ,�াম ড� মুর কিবর -িসরাজগ� �পৗরসভা-
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

235 0235 �মা :�সাহরাব �হােসন
িপতা-�মা :লাল মাহমুদ,�াম: ঝগড়ার চর, ডাক: কািলকা�সাদ--
�ভরব,
িকেশারগ�

236 0236 �দব�ত িব�াস িপতা-কুমােরশ িব�াস,বড় বায়সা, মশাখািল, --কালীগ�,
�ঝনাইদহ

237 0237 �সােহল রানা
িপতা-আ�লু মােজদ িব�াস,�াম: িব-কয়া, ডাক: িব-কয়া--
কালুখালী,
রাজবাড়ী

238 0238 �মা: আিসফু�ামান
িপতা-�শখ আজগর আলী,বাসা: শাি� িনেকতন, কেরজ �রাড,
�াম: সানারপাড়, ওয়াড�-03--নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

239 0239 �মা: িমজানুর রহমান
িপতা-আ: রব িসকদার,১৭/১ িব, বাবর �রাড, শ�ামলী--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

240 0240 �মা: িরয়াজ উ��ন িপতা-�মা: সােদক,�মা�া বাড়ী, কানাই নগর, ধিনয়া--�ভালা সদর,
�ভালা

241 0241 কমেলশ চ� ম�ল
িপতা-চানক� ম�ল,�াম: নেড়রাবাদ, ডাক: জামাল নগর--
আশা�িন,
সাত�ীরা

242 0242 �মা: এনামুল হক িপতা-�মা: �মাজাে�ল হক,�াম+ডাক: তা�লী--ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

243 0243 �সয়দ মাঈন উিদন
িপতা-মতৃ �সয়দ জালাল উ��ন আহ�দ,দি�ণ সতর মা�ার
পাড়া-ছাগলনাইয়া �পৗরসভা-ছাগলনাইয়া,
�ফনী

244 0244 �মাঃ চান িময়া
িপতা-মতৃ আ�রু রিশদ চকদার,বীরহা�ট-ভ�য়াপুর �পৗরসভা-
ভ�য়াপুর,
টা�াইল

245 0245 �মাঃ আলাউ��ন
িপতা-�মাঃ আঃ মা�ান,পুব � ধুপিত ২ নং বড় �গৗরীচ�া ইউ িপ--
বর�না সদর,
বর�না

246 0246 তােরক �হােসন িপতা-হাসান উ�াহ,�কশন পাড়া--লালমাই,
কুিম�া

247 0247 �মা: ইমরান িপতা-�মা :আ�লু হািকম,�াম: কালেমড়, ডাক: খড়খিড়--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন
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248 0248 সুজন চ� শীল িপতা-জগদীশ চ� শীল,বড় চরসামাইয়া-চরসামাইয়া-�ভালা সদর,
�ভালা

249 0249 �মা: �রজাউল ইসলাম
িপতা-�মা: ইকবাল �হােসন,বাসা ২৬, �রাড ১, �ক িব, বন�--
রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

250 0250 কাম�ল হাসান িপতা-মু�ু �শখ,�সানাপুর, ফুলবািড়য়া হাট--সালথা,
ফিরদপুর

251 0251 সা��র রহমান িপতা- হা�ান িময়া,�াম: িশেরামিন( দ: পাড়া), ডাক: িশেরামিন--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

252 0252 �মাঃ আ�া��ামান অ�র িপতা-�মাঃ আঃ জ�ার,বামনেমাহা-চি�শা-�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

253 0253 �মা: জবুােয়র �হােসন কিল�
িপতা-আ: রিশদ মু�ী,িবাসা: 37, রা�া: নত�ন কলাবাগান,
-ঝালকা�ঠ �পৗরসভা-ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

254 0254 �মাঃ জয়নাল আেবদীন �সখ িপতা-�মাঃ আ�সু সালাম �সখ,হিরপুর-বাগবা�ট-িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

255 0255 �মাঃ ফিরদ হাসান িপতা-�মাঃ আবু তােলব �শখ,আমবাড়ীয়া-আমবাড়ীয়া-�খাকসা,
কু��য়া

256 0256 �মা: জরুহাস িময়া
িপতা-�মা: আলাল উ��ন,�াম: কামািরয়া, ডাক: কামািরয়া
বাজার--তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

257 0257 �মাঃ শাহ ্ আলম িপতা-�মাঃ ইছ�  িময়া ,বগাপুতা-�সাহাগী-ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ

258 0258 �মা: রােসদু�ামান
িপতা-�মা: �রজাউল ইসলাম,চাপালী, ল�রপাড়া, নলডা�া--
কালীগ�,
�ঝনাইদহ

259 0259 িব�ব চ�েদব নাথ িপতা-সুভাষ চ� �দব নাথ ,িবষমপুর-মাওহা-�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

260 0260 �মাঃ �মন �ধান
িপতা-�মাঃ মহসীন আলী �ধান,�ম-৪০৯/িব, আল �ব�নী হল,
জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

261 0261 নাঈম মাহমুদ

িপতা-মতৃ নু�ল ইসলাম,শািহন-শািমম িভলা, বাসা-12, �রাড-02,
িহরা�জল আ.এ, ( এম,িপ,গিল), ডাক: সানারপাড়া, থানা:
িস��রগ�--,
নারায়ণগ� িস�ট কেপ �ােরশন

262 0262 �মাঃ িমজানুর রহমান
িপতা-আঃ কিরম িময়া,উ�র পি�য়া, �বায়ািলয়া -গলািচপা-
গলািচপা,
পট�য়াখালী

263 0263 এ,িব,রম, আিম�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ ওমর আলী,�াম বনানী -যেশার �পৗরসভা-যেশার সদর,
যেশার

264 0264 �মাঃ রা�� িপতা-�মাঃ জাহা�ীর,�লজপাতা-চরপাতা-�দৗলতখান,
�ভালা
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265 0265 নাজমুছ সাহাদাত িপতা-আেনায়ার �হােসন,পাইকাড়া, তারালী-নলতা-কািলগ�,
সাত�ীরা

266 0266 �মা: শামীম িসকদার
িপতা-আ: লিতফ িসকদার,ি�াম: প: িছটকী, ডাক: প: িছটকী--
কাঠািলয়া,
ঝালকা�ঠ

267 0267 �ক িব এম কাওছার িপতা-�মাঃ আশরাফ উ��ন,�লজপাতা-চরপাতা-�দৗলতখান,
�ভালা

268 0268 সুিমত বরণ দাস িপতা-িবমল কাি� দাস,পূব � �কাড়ািলয়া, কাউিরয়া ব�র--িহজলা,
বিরশাল

269 0269 আিরফুল ইসলাম িপতা-মতৃ আ: �র�াক,�া+ডাক: বীর আহা�দপুর--�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

270 0270 �েস�ীৎ দাস িপতা-মেনার�ন দাস,থানা মহাখািল , --,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

271 0271 মা�ফা সুলতানা িপতা-মতৃ নওেশর গাজী,রামজীবনপুর-নুরনগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

272 0272 �মাঃ মাহমুদুর রহমান
িপতা-�মাঃ সাইদুর রহমান,আ�রু রা�াক, ৪০/িস বাউ�ারী
�রাড--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

273 0273 �মাঃ ফা�ক �হােসন িপতা-�মাঃ সাইফুর রহমান,অন�পুর-কািশপুর-ফুলবাড়ী,
কুিড়�াম

274 0274 িব,এম গা�াফী িপতা-�মাঃ আবুল কালাম ,�াম রাজপাট -মহ�দপুর-মহ�দপুর,
মা�রা

275 0275 �মা: আবুল কালাম আজাদ
িপতা-�মা: আলতাফ �হােসন খান,দামুয়ার পাড়, খা ঁপাড়া,-
দলদিলয়া-উিলপুর,
কুিড়�াম

276 0276 এস এম ওবােয়দ উ�াহ

িপতা-এ এইচ এম হািবব উ�াহ,পযে�: মাওলানা হাসান বাসভবন,
বাসা-0765-01, িনিশ িব��ং, উ�র �রামদী, ওয়াড�-07, --চাদঁপুর
সদর,
চাদঁপুর

277 0277 আবুল হাসনাত িপতা-�মাঃ হাসান,বড় মািনকা-বড় মািনকা-�বারহান উ��ন,
�ভালা

278 0278 লাবনী ইয়াসিমন িপতা-আলতাব �হােসন,কুমুিরয়া-খলশী-�দৗলতপুর,
মািনকগ�

279 0279 �মা: মিসউর রহমান
িপতা-�মা: বজলুর রহমান,বাসা-14, �াম: চত� রপুর, ওয়াড�-05,
ডাক: িশবগ�--িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�

280 0280 �মাঃ আল আিমন িপতা-ফজলুল হক,১০৫ মধ� পীেররবাগ, ওয়াড� ৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

281 0281 ি�য়াম আ�ার বিৃ� িপতা-ইয়াকুব আিল সরকার ,--�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

282 0282 �দালন িব�াস িপতা-শচী�নাথ িব�াস,কািমনীডা�া, �কানােকালা--মিণরামপুর,
যেশার
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283 0283 িব�ু িব�াস িপতা-বু��ম� িব�াস,সাতপাড়-সাতপাড়-�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

284 0284 �মা: আ�জজরু রহমান
িপতা-মর�ম বজলুর রহমান,বাসা-14, �াম: চত� রপুর, ডাক:
িশবগ�, ওয়াড�-05--িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�

285 0285 িফেরাজ আহেমদ িপতা-�মাঃ মইনু��ন,ছািতয়ান-ছািতয়ান-িমরপুর,
কু��য়া

286 0286 �মাঃ আ�লু মােলক
িপতা-�মাঃ ম�জবুর রহমান,আংগািরয়াপাড়া-চাপঁাইনবাবগ�
�পৗরসভা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

287 0287 শাহ ইমেরাজ ফািহম িপতা-এ িব এম মাহাবুব হাসান ,রাজার হাট , --,
যেশার

288 0288 �মা: জািহদুল ইসলাম
িপতা-আ: আউয়াল,�াম: পূব � চনাখালী, ডাক: হাট চ�নাখালী--
আমতলী,
বর�না

289 0289 �মাঃ �জানােয়দ উ��াহ িপতা-�মাঃ ফা�ক আলম,দি�ণ আইচা--চরফ�াশন,
�ভালা

290 0290 সািময়া আ�ার ডিল
িপতা-�মা: আলাল উ��ন,নগর, উ�র জগিদশপুর, �মাহনগ� --
�মাহনগ�,
�ন�েকাণা

291 0291 �রেবকা
িপতা-�মা: নু�ল হক খান,�াম: মহাজন কা��, ডাক: হাট
শশীগ�, ওয়াড�-01--তজমু��ন,
�ভালা

292 0292 িরয়াজ উ�ীন িপতা-শাহজাহান,�কালচর-চাদঁপাশা-বাবুগ�,
বিরশাল

293 0293 সুজন কুমার িব�াস িপতা-মেনা�জৎ কুমার িব�াস ,�াম রাহাত পুর --মহ�দপুর,
মা�রা

294 0294 �মাঃ শিফকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ জিমর উ��ন,িভতরভাগ, �জউপাড়া-বাগািতপাড়া-
বাগািতপাড়া,
নােটার

295 0295 �জহাদুর রহমান িপতা-আ�মদ আলী ,�াম িশরগাতী--�পসা,
খুলনা

296 0296 �মাঃ জা�াত আলী
িপতা-�মাঃ আিমনুল ইসলাম,িকশামত বানু (নালার পাড়)-
থানাহাট-িচলমারী,
কুিড়�াম

297 0297 �মা: এনােয়ত উ�াহ
িপতা-আ�র রিহম,�যে�: �মা :আ: জিলল 1/ এফ, মাদারেটক
উ�রপাড়া, �গাড়ান--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

298 0298 এস. এম. আবদু�াহ আল হক
িপতা-এস. এম. আ�জজলু হক,৪৭৮ িনিরিবিল পাড়া, �চৗগাছা --
�ঝকরগাছা,
যেশার
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299 0299 �মাঃ মামুন �হােসন
িপতা-�মাঃ আঃ রিশদ হাওলাদার,নব�াম �রাড, �ইয়া, ২৭ নং
িবিসিস--,
বিরশাল

300 0301 জয়� কী��নীয়া
িপতা-ননী �গাপাল কী��নীয়া,সাতপাড়-সাতপাড়-�গাপালগ�
সদর,
�গাপালগ�

301 0302 তাহিমনা সরকার িপতা-মতৃ ইউনুস আলী সরকার ,থানা মহাখািল --,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

302 0303 িনিলমা হাওলাদার
িপতা-সিতষ হাওলাদার,নাচনা পাড়া-কলাপাড়া �পৗরসভা-
কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

303 0304 �মা: আিবর রহমান িপতা-�মা: আিনসুর রহমান,বাসা ৩, আদশ � নগর, কালশী--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

304 0305 সুজয় সরদার িপতা-িবজয় সরদার,�নারী-সুতারখালী-দােকাপ,
খুলনা

305 0306 �মা: আল আিমন িপতা-মতৃ �মা: আশরাফ আলী,চক �বলঘািরয়া, শ�ামপুর--চারঘাট,
রাজশাহী

306 0307 সর�জৎ ব�ানারাজী িপতা-িবকাশ চ� ব�ানারাজী, --দােকাপ,
খুলনা

307 0308 �মা: আেনায়ার �হােসন িপতা-�মা: লাল িময়া,বাবলা পাড়া, �হম� বাড়ী, --উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

308 0309 ইউসুফ আলী
িপতা-�মা: শামছ� ল হক,িস-12/2, রসুলবাগ, সানারপাড়,
িস��রগ�--,
নারায়ণগ� িস�ট কেপ �ােরশন

309 0310 �মাঃ সুমন আলী িপতা-�মাঃ �মাকুল �হােসন ,�াম �লাত �দৗলত পুর --কালীগ�,
�ঝনাইদহ

310 0311 �রখা আ�ার
িপতা-�মাঃ সুলতান মজমুদার,পিলেটকিনক কেলজ �কায়াট�ার,
১৫ নং ওয়াড�--বিরশাল সদর,
বিরশাল

311 0312 �মা: ফয়সাল �মাল�া িপতা-�মা: ইসমাইল �মাল�া,মিনরামপুর, নহাটা--,
মা�রা

312 0313 �মাঃ রােসল �ধান
িপতা-�মাঃ মহসীন আলী �ধান,�ম-৪০৯/িব, আল �ব�নী হল,
জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

313 0314 �মা: একলাস খান
িপতা-�মা: কু�ুস খান,িব-93, �জ�ািত কমািশ �য়াল �স�ার, মািলবাগ
�চাধুরী পাড়া--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

314 0315 পুলক িমি� িপতা-�হ�াল িমি� ,�াম �নছারাবাদ --িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

315 0316 �মা: আবদু�াহ িপতা-�মা: জামাত আলী,বামনহাট, জ�নগর--কািলগ�,
সাত�ীরা
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316 0317 �মা: �মেহদী হাসান িপতা-�মা: শাহজাহান,�াম: ধামরা, ডাক: সূচীপাড়া--শাহরা�� ,
চাদঁপুর

317 0318 আবদুল হািকম িপতা-�মাঃ এছহাক পােটায়ারী,ই�তপুর-�মাটবী-�ফনী সদর,
�ফনী

318 0319 �মাঃ িমত�ল সরদার
িপতা-�মাঃ �তয়ব আলী সরদার,পিলেটকিনক কেলজ �কায়াট�ার,
১৫ নং ওয়াড�--বােকরগ�,
বিরশাল

319 0320 �মা: জাহা�ীর আলম
িপতা-�মা: সাইদুর রহমান,�াম: িবেনাদপুর, ডাক: মচমইল--
বাগমারা,
রাজশাহী

320 0321 �মাঃ আ�লু কােদর িপতা-�মাঃ আ�জজরু রহমান ,�াম আখু�া -কাহালু-কাহালু,
ব�ড়া

321 0322 �মাছাঃ িনলুফা ইয়াসিমন িপতা-�মাঃ রিহম িব�াস,বড় আইলচারা-আইলচারা-কু��য়া সদর,
কু��য়া

322 0323 �মা: �রা�ম আলী �শখ িপতা-�মা: দিলল উ��ন �শখ,�দাহার, আট� িলয়া বাজার--তালা,
সাত�ীরা

323 0324 �মাঃ আিশক মাহমুদ িপতা-�মাছাঃ �ববী খাত�ন,িভতরভাগ, �জউপাড়া--বাগািতপাড়া,
নােটার

324 0325 ইমরান �হােসন
িপতা-�মা: আকতার �হােসন,�াম: কুমুরিতয়া, ডাক: ইকরাইল--
আলফাডা�া,
ফিরদপুর

325 0326 আশরাফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ ম�জবর রহমান ম�ল ,�াম পাইক পারা --কাহালু,
ব�ড়া

326 0327 �মাঃ নািহদুল ইসলাম িপতা-মতৃ আহসান আলী,বড় আইলচারা-আ�ালপুর-কু��য়া সদর,
কু��য়া

327 0328 �মাঃ আশরাফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ হােতম আলী সরকার,সুিহলা (প��ম পাড়া)-দাপুিনয়া-
ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

328 0329 �মা: মিফজরু রহমান
িপতা-�মা : হযরত আলী,�াম: কাঠািলয়া, ডাক: কু�ােগাছা--
�কাটচাদঁপুর,
�ঝনাইদহ

329 0330 �মাঃ শািহন আলম িপতা-�মাঃ তােছর আলী,�াম বান মািরচ --�শরপুর,
ব�ড়া

330 0331 তান�জলা আ�ার িপতা-�মা�ফা,িময়াজী বাড়ী, �গািব�পুর--ফিরদগ�,
চাদঁপুর

331 0332 �হাসেনয়ারা খাত�ন িপতা-�তানেছর আলী,আমবািড়য়া, �সন�াম--�খাকসা,
কু��য়া

332 0333 �মাঃ জাহাি�র আলম িপতা-�মাঃ �লাকমান �হােসন,রসুলপুর-�ঘাগাদহ-কুিড়�াম সদর,
কুিড়�াম

333 0334 আিমন িসকদার িপতা-এবাদাত িশকদার ,�াম বড় �নী--িচতলমারী,
বােগরহাট
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334 0335 �মাশারফ িপতা-বুরহান,িসংগারডাক--চরভ�াসন,
ফিরদপুর

335 0336 �মাঃ রাজ ুআহেমদ িপতা-�মাঃ আেনায়ার �হােসন,না�জরপুর-আইলচারা-কু��য়া সদর,
কু��য়া

336 0337 কাজী আিনছ� র রহমান িপতা-কাজী নজ�ল ইসলাম,রামমা�ঝ, পারখািল--�তরখাদা,
খুলনা

337 0338 �বলাল �হাসাইন
িপতা-�মাঃ �মা�ফা রহমান ,�াম -সািরয়াকা�� �পৗরসভা-
সািরয়াকা��,
ব�ড়া

338 0339 আেশক রহমান িপতা-�শখ আবুল কালাম,িশেরামিন, খান জাহান আলী--,
খুলনা

339 0340 �ভ�জৎ সরকার িপতা-সে�াষ কুমার সরকার,�াম+ডাক: নিকপুর--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

340 0341 �মাঃ কাওছার গাজী িপতা-�মাঃ আনছার গাজী,আলীপুর--কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

341 0342 �মাঃ সাইফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ সামছ� ��ন আ�েমদ ,থানা গাবতলী , --,
ব�ড়া

342 0343 �মা: �বারহান উ�ীন
িপতা-�মা: িসরাজলু ইসলাম,�াম: পা�াপাড়া, ডাক: �জ-
পা�াপাড়া--মেহশপুর,
�ঝনাইদহ

343 0344 �মাঃ িরয়াদ �মােশ �দ িপতা-�মাঃ আখতা��ামান,িশেরামিন, খান জাহান আলী--,
খুলনা

344 0345 �মা: িমজানুর রহমান িপতা-�মা: ফজলুল হক হাওলাদার,চ��পুর, ই�রুকানী--,
িপেরাজপুর

345 0346 �মাঃ িশবলী �ফারকান িপতা-�মাঃ হািনফ উ��ন,বা�য়ামারী-ল�ীরচর-জামালপুর সদর,
জামালপুর

346 0347 �মাঃ রিবউল ইসলাম িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম,িনজেদবপুর, খিড়তলা--কািলগ�,
সাত�ীরা

347 0348 �মাঃ ফজেল রা�ী িপতা-�মাঃ আ�সু সা�ার ,�াম আলািদ পুর --িশবগ�,
ব�ড়া

348 0349 আ: রা�াক হাওলাদার
িপতা-�মা: মুঈন উ��ন হাওলাদার,�াম: প: িছটকী, ডাক: প:
িছটকী--কাঠািলয়া,
ঝালকা�ঠ

349 0350 �মাঃ মাইদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ সিহদ উ��ন,উ�র নওয়াবশ-পাচঁগািছ-কুিড়�াম সদর,
কুিড়�াম

350 0351 �শা� �মাহন দাস
িপতা-লিলত �মাহন দাস,�াম+ডাক: বীরকািশম নগর-2338--
কুিলয়ারচর,
িকেশারগ�

351 0352 মুহা�দ নাজমুস সািকব
িপতা-মুহা�দ ইউছ� প,প��ম পাঠান বািড়, বটতলা, ফেতয়াবাদ--
হাটহাজারী,
চ��াম
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352 0353 সাধন কুমার হাওদার িপতা-সুবীধ হাওদার,দু��নীমহল, --�পসা,
খুলনা

353 0354 �মাঃ জািহদ হাসান িপতা-শিহদুল ইসলাম সরদার ,�াম বামন খালী--কলােরায়া,
সাত�ীরা

354 0355 �মাঃ �মারেশদ িময়া িপতা-�মাঃ �গালাম �মা�ফা,রমনা-রমনা-িচলমারী,
কুিড়�াম

355 0356 শা� কুমার িপতা-মতৃ শাি� র�ন,বটতলা, শহীদ সূয � সড়ক--মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

356 0357 �মা: জেুয়ল হাওলাদার, িপতা-�মা: আবু হািনফ হাওলাদার,তাফালবাড়ী--শরণেখালা,
বােগরহাট

357 0358 �মাঃ মামুন িময়া িপতা-�মাঃ �সাহরাফ �হােসন,�গৗরীচ�া-�গৗিরচ�া-বর�না সদর,
বর�না

358 0359 �মাঃ �সাহারাব �হাসাইন িপতা-�মাঃ আজমল ,--িশবগ�,
ব�ড়া

359 0360 িমজানুর রহমান
িপতা-�মাঃ কওছার আলী সরদার,জাহানাবাজ-ধুিলহর-সাত�ীরা
সদর,
সাত�ীরা

360 0361 �মাঃ �বারহান উ��ন িপতা-হা�নুর রিশদ,বাতাবািড়য়া, মনপুরা--কচ�য়া,
চাদঁপুর

361 0362 মিনর �হােসন িপতা-খিললুর রহমান,তফালবাড়ী--শরণেখালা,
বােগরহাট

362 0363 �মাঃ সািকব �হােসন িপতা-�মাঃ �সাহরব �হােসন,সবুজবাগ-দশিমনা-দশিমনা,
পট�য়াখালী

363 0364 হািসন আহেমদ অিভ
িপতা-মুঃ জািহদুল ইসলাম,৪৯৬/১ আরামবাগ, ৬ ওয়াড�,--
গলািচপা,
পট�য়াখালী

364 0365 �মাঃ তািরকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ নবীছ�ীন ম�ল,�াম বললাম পুর -কু��য়া �পৗরসভা-
কু��য়া সদর,
কু��য়া

365 0366 �মাকেলছ� র রহমান িপতা-আলম িময়া,�াম: পূব � বাছহাট�, ডাক: রামগ�--সু�রগ�,
গাইবা�া

366 0367 িবজলী রাণী িপতা-বাহাদুর,উ�র ঘেনশ�াম-ত�ষভা�ার-কালীগ�,
লালমিনরহাট

367 0368 িহমা�ী ম�ল িপতা-জগদীশ ম�ল,�াম: মাদরা, ডাক: মাদরা--তালা,
সাত�ীরা

368 0369 জয়নাল আেবদীন
িপতা-আ�জজলু হক,৪৪, দুলারা শাহী জােম মস�জদ, �ীনেরাড, --
ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

369 0370 �মাছাঃ মধু িমতালী িপতা- রজব আলী ,--�শলকুপা,
�ঝনাইদহ
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370 0371 আিনছ� র রহমান
িপতা-ইমান আলী,�াম: পরমালী( কেলজ �মাড়), ডাক:
�জতরব�--কুিড়�াম সদর,
কুিড়�াম

371 0372 �মাঃ মামুনুর রিশদ
িপতা-�মাঃ আ�জজার রহমান,শাখািরয়া জ�লপাড়া-শাখািরয়া-
ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

372 0373 মাহদ্ুমুল হাসান িপতা-�মাঃ হািলম উ��ন ,�াম বািল চর --কাপািসয়া,
গাজীপুর

373 0374 �মাঃ আবু হািনফ িপতা-�মাঃ লুৎফর রহমান,উ�র আকাশকুিড়-নাউতারা-িডমলা,
নীলফামারী

374 0375 �মাঃ জেুয়ল িপতা-আ�সু সালাম,দি�ণ �ানপাড়া, মু��রহাট--পাথরঘাটা,
বর�না

375 0376 �মা: �াধীন �হােসন িপতা-�মা: মজনু,বাংলােদশ তাতঁ �বাড�, িব�টএমিস ভবন, কাওরান
বাজার ঢাকা ১২১৫--,

376 0377 শহীদ উ�া
িপতা-মিফজরু রহমান ,��হনীড় হাউ�জং, ��াডে�ার �রাড,
চ�ক নগর ( লাতরা), ডাক: হািলমানগর-3500--কুিম�া সদর,
কুিম�া

377 0378 �মাঃ সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ ইমান উ��ন ,�াম হাবাশ পুর -মেহশপুর �পৗরসভা-
মেহশপুর,
�ঝনাইদহ

378 0379 �মাঃ �জ�ুর রহমান িপতা-�মাঃ মকেছদ আলী,চাকুল, �কটরাহাট--িবরামপুর,
িদনাজপুর

379 0380 �মাঃ নূ��াহ িপতা-�মাঃ বাদল িময়া,ড� িব-িসংপুর-িনকলী,
িকেশারগ�

380 0381 সিফকুল ইসলাম
িপতা-�সয়দ আ�রু রা�াক,বাসা: মীরা বাড়ী, �াম: �কাদািলয়া,
ডাক: চ�ড়ামন-8200-সােয়�াবাদ-বিরশাল সদর,
বিরশাল

381 0382 স��প কুমার সরকার িপতা-�খাকন চ� সরকার ,�াম বালা �পাতা -চা�াফুল-কািলগ�,
সাত�ীরা

382 0383 ইিলয়াস িময়া িপতা-শাহজাহান হাওলাদার,পূব � িচলা--আমতলী,
বর�না

383 0384 মিনকা� মি�ক
িপতা-িনিখল চ� মি�ক,�াম: ভূজনীয়া, ডাক: কািলনগর--
�তরখাদা,
খুলনা

384 0385 সু�জত কুমার �দ
িপতা-রাখাল চ� �দ,�গারক ঘাটা-মেহশখালী �পৗরসভা-
মেহশখালী,
ক�বাজার

385 0386 �মা: তানভীর ইসলাম িপতা-�মা: িমরাজ হাওলাদার ,��মূ��, পরানগ�--,
�ভালা

386 0387 আলী আহা�দ িপতা-�মাঃ আবুল কােসম িসকদার,১৭৭, �ট িব ি�িনক �রাড--,
পট�য়াখালী
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387 0388 আিতকুল রহমান িপতা-না�জমু�ীন ম�া ,--কলােরায়া,
সাত�ীরা

388 0389 রােকশ চ� বাছাড়
িপতা-রবী� নাথ বাছাড়,�াম: রায়পুর, ডাক: কািলমনগর -9420--
তালা,
সাত�ীরা

389 0390 নাজমুল �হাসাইন িপতা-জািকর �হাসাইন,প��ম হাজীপুর-নীলগ�-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

390 0391 �মা: িনরব �হােসন িপতা-এ�াজউ��ন,রামদাসপুর--,
�ভালা

391 0392 রািকবুল হাসান িপতা-�মাঃ আমেজদ আলী,িন���পুর-কাউিলেবড়া-ভা�া,
ফিরদপুর

392 0393 �মা: রােশদ
িপতা-�মা: খিলল,বাড়ী- আলী িময়া মাতা�র বাড়ী, �াম: মধ�
রতনপুর, ওয়াড�-08, -িশবপুর-�ভালা সদর,
�ভালা

393 0394 �মাঃ আ�লু হািলম
িপতা-�মাঃ বিদও�ামান সরকার,�ভলুরপাড়া-�জাড়গাছা-
�সানাতলা,
ব�ড়া

394 0395 �মাঃ শািমম �হােসন
িপতা-�মাঃ শাহজাহান হাং,িনজ হাওলা-রতনদী তালতলী-
গলািচপা,
পট�য়াখালী

395 0396 �মাছাঃ �রশমা আ�ার িপতা-�মাঃ আলী গাজী ,�াম রাম জীবন নগর --শ�ামনগর,
সাত�ীরা

396 0397 �মা: আবদু�া িহল বািক িপতা-�মা: আ�সু �সাবহান,উ�রপাড়া, ব�ড়া সদর--,
ব�ড়া

397 0398 �মাঃ শািকনু�ামান শািকন
িপতা-�মাঃ সােজদুল ইসলাম,িচিররব�র-আউিলয়াপুকুর-
িচিররব�র,
িদনাজপুর

398 0399 �মাঃ �মেহদী হাসান সাগর িপতা-�মাঃ �দেলায়ার �হােসন,উ�র পি�য়া, �বায়ািলয়া--গলািচপা,
পট�য়াখালী

399 0400 �মা: রিবউল ইসলাম
িপতা-�মা : ফজলুর রহমান ম�ল ,722/3 ( রাসনা িভলা), 3য় তলা,
বসু�রা �লন, প: কাজীপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

400 0401 �মাঃ �সালায়মান �হােসন িপতা-�মাঃ আিরজলু ইসলাম,বড়কাশীপুর, পাটেকলঘাটা--,
সাত�ীরা

401 0402 �মা: মাহমুদুর রহমান
িপতা-�মা: খিললূর রহমান,�াম: রােয়�া বাজার, ডাক: রােয়�া
বাজার-9330--শরণেখালা,
বােগরহাট

402 0403 সমীর ম�ল িপতা-সুভাষ ম�ল,লাউসার, লখ�া--রাৈজর,
মাদারীপুর

403 0404 �মা: �ফরেদৗস িপতা-�মা: ছামছউ��ন,িনিশ�ারা পাইকপাড়া, --,
ব�ড়া
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404 0405 �মাঃ আ�লু হাওলাদার িপতা-�মাঃ বাবুল হাওলাদার ,�াম গাবতলা , �গায়াল পাড়া --,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

405 0406 �টকু দাশ িপতা-ভ�লু দাশ,উ�র বড়েঘাপ-বড়েঘাপ-কুত� বিদয়া,
ক�বাজার

406 0407 �মাঃ আিমনুল ইসলাম িপতা-মতৃ তিফল উ��ন,পাতহাট, �কটরাহাট--িবরামপুর,
িদনাজপুর

407 0408 �মা: হািফজরু রহমান
িপতা-�মা: শাহজাহান আলী,�াম: ���রচর বাগডা�া, ডাক:
নােগ�রী-5660-নােগ�রী �পৗরসভা-নােগ�রী,
কুিড়�াম

408 0409 �মা: মানছ� র আহেমদ িপতা-�মা: ফজলুল হক,�চৗগাছা--�চৗগাছা,
যেশার

409 0410 �মাঃ আ�লু কু�ুস �সখ িপতা-�মাঃ সীইেয়ব আলী �সখ ,থাবা �সানা দা�া --,
খুলনা

410 0411 আবু বকর িপতা-আিল �হাসাইন,গজ�নবুিনয়া-নলেটানা-বর�না সদর,
বর�না

411 0412 �মাঃ হািববুর রহমান িপতা-মতৃ ফিরদ উ��ন,দুল �ভপুর-িবজয়পুর-সদর দি�ণ,
কুিম�া

412 0413 �মা: কাওসার হাওলাদার
িপতা-�মা :ফা�ক হাওলাদার,�াম: �পয়াপুর, ডাক:
ডালবুগ�-8650--কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

413 0414 �মা: কােয়শ �হােসন িপতা-�মা: ইকরাম ম�ল,বািলয়াডা�া, হাট বাকুয়া--,
�ঝনাইদহ

414 0415 �মাঃ আ�াফুল আলম িপতা-�মাঃ আ�রু রািশদ,নািহরাজপাড়া-িনয়ামতপুর-কিরমগ�,
িকেশারগ�

415 0416 �মা: হািমদুল ইসলাম
িপতা-�মা: �মাসেলম আলী,�াম: �ক,�ক বাশদহ , ডাক: বাজার
পাড়া--সু�রগ�,
গাইবা�া

416 0417 �মাছাঃ আি�য়া আ�ার িপতা-�মাঃ মাহবুব আলম,�দলপাড়া, কুত� বপুর, ফত��াহ--,
নারায়ণগ�

417 0418 �জ, এম হাসান আল মাহমুদ িপতা-�জ।এম, �জ�াত আলী,�াম পাতড়া �খালা --শ�ামনগর,
সাত�ীরা

418 0419 �মাঃ মাইদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ জ��ল ইসলাম,�ক �ক কাশদহ-রামজীবন-সু�রগ�,
গাইবা�া

419 0420 �মা: আলী �রজা
িপতা-�মা: সেবদ আলী সরদার,�াম: �বিতেখালা, ডাক: পা�ঁজয়া--
�কশবপুর,
যেশার

420 0421 �মাঃ শািকল মধৃা
িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক মধৃা,টাউন-কািলকাপুর-পট�য়াখালী
সদর,
পট�য়াখালী

421 0422 �মা: তাইজলু ইসলাম
িপতা-�মা: কামাল �হােসন,বাড়ী ৬, চ��মা মেডল টাউন, --
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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422 0423 কুমােরশ কুমার �িলক িপতা-আরিব� ুমি�ক ,�াম চাদঁ খালী--কািলগ�,
সাত�ীরা

423 0424 স�জব িময়া
িপতা-�মা: সামসুল হক,�াম: কা�ট�াম, ডাক: কা�ট�াম--
মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

424 0425 �মাসাঃ �রেহনা খাত�ন িপতা-হা�ন অর রিশদ,হাজীনগর-�গাদাগাড়ী-�গাদাগাড়ী,
রাজশাহী

425 0426 �মাঃ ইমদাদুল হক
িপতা-ইয়াকুব আলী,মিতহারা প��ম পাড়া, ৫ নং পু�টমারা--
নবাবগ�,
িদনাজপুর

426 0427 রা�ানী িময়া িপতা-িসরাজলু হক,�ভালাব, আতলাপুর বাজার--�পগ�,
নারায়ণগ�

427 0428 �মা: �সােহল রানা িপতা-িমজানুর রহমান,বািলয়াডা�া, খানপুর--মিণরামপুর,
যেশার

428 0429 �মাঃ মােজদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আিনকুল ইসলাম,িপিরজপুর-মা�টকাটা-�গাদাগাড়ী,
রাজশাহী

429 0430 সাগর রায় িপতা-িবে�শর রায়,লাউসার, লখ�া--রাৈজর,
মাদারীপুর

430 0431 �মাঃ শািকল �হােসন িপতা-কা�জ �মাসেলসউ��ন ,প��ম বািনয়াখামার --,
খুলনা

431 0432 দীপ নারায়ন ম�ল িপতা-িদলীপ ম�ল,�াম: সানবা�া, ডাক: বুিড়রডা�া--�মাংলা,
বােগরহাট

432 0433 ত� িহনুর রহমান িপতা-�মা: রইচ �মাল�া,�াম- পারনা�য়ুালী--মা�রা সদর,
মা�রা

433 0434 �মাঃ �তাফা�ল �হােসন িপতা-আেনায়ার আহে�দ,২৪৩ পূব � �গাড়ান--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

434 0435 �মাঃ ফা�ক �হােসন িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম,মাধবিসংহ, �টিপব�টবা--�বগমগ�,
�নায়াখালী

435 0436 �মা: ইবরাহীম খলীল িপতা-�মা: ফখর উ��ন,��মূ��--,
�ভালা

436 0437 �মা: সাইদুল ইসলাম
িপতা-�মা: মু�ার �মা�া,�াম: িব�পুর, ডাক: রেয়ড়া বাজার--
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

437 0438 �মাঃ জাহা�ীর আলম িপতা-�মাঃ িনজাম উ��ন,মেহষপুর, বনগাও--রাণীশংৈকল,
ঠাকুরগাওঁ

438 0439 �মাঃ মাহমুদ হাসান িপতা-�মাঃ আ�লু ম�জদ,জামিদয়া-জামিদয়া-বাঘারপাড়া,
যেশার

439 0440 কাম�ল হাসান
িপতা-আ�লু গিন,�াম: প: রাজারগাওঁ, ডাক: রাজারগাওঁ, থানা:
হাজীগ�--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন
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440 0441 �মা: ইসমাইল �হােসন িপতা-�মা: আ: রব,ধান�েখালা--,
যেশার

441 0442 �মাঃ আবু সাঈদ ম�ল িপতা-�মাঃ িগয়াস উ��ন ম�ল,রামভ� পুর-বাগজানা-পাচঁিবিব,
জয়পুরহাট

442 0443 �বাইয়া সুতানা িপতা-�মাঃ ফরমান �মাল�া ,�াম আ�ািরয়া --িদঘিলয়া,
খুলনা

443 0444 আল আিমন �হােসন িপতা-আলতাফ �হােসন মধৃা,২৩৯৭ �গািব�পুর, বড়জািলয়া,
িহজলা--,

444 0445 �মাঃ মাছ� ম িব�াহ িপতা-�মাঃ আ�সু সবুব খান ,--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

445 0446 হািফজা আ�ার িমিল িপতা-�মাঃ িফেরাজ,৫৬০/১ িফজার �রাড, ৭ ওয়াড� --গলািচপা,
পট�য়াখালী

446 0447 �মা: �তৗিহদুল ইসলাম ভঁূইয়া
িপতা-�মা: মিফজলু ইসলাম ভঁূইয়া ,১৪৪/৫/এ, িমরপুর ১২১৬--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

447 0448 �মাঃ িমজানুর রহমান রিন
িপতা-মতৃ আ�লু বােরক,চর কাউয়া, ২ নং ওয়াড� মধ�পাড়া-
চরকাউয়া-বিরশাল সদর,
বিরশাল

448 0449 �দবাশিসস কুমার মি�কা িপতা-িদেনা ব� ুমি�কা ,--কািলগ�,
সাত�ীরা

449 0450 �মাঃ সাইফুল ইসলাম
িপতা-ইি�স আলী,�া�টনাম আবািসক এলাকা, �ম ২৬, লাইন িড,
ছাপড়া কাচঁা লাইন, খািলশপুর--,
খুলনা

450 0451 �মা: মামুন খান িপতা-�মা: আলতাফ �হােসন,খািলশপুর, �জিপও-9000--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

451 0452 ওমােয়র সাগন
িপতা-�মা: জাহা�ীর আলম,9 নং ওয়াড�,-�দৗলতখান �পৗরসভা-
�দৗলতখান,
�ভালা

452 0453 িম�াদ �হােসন
িপতা-মিফজলু ইসলাম,ডাক: �দৗলতখান-�দৗলতখান �পৗরসভা-
�দৗলতখান,
�ভালা

453 0454 �মাসা: শবনম মু�ারী িপতা-�মা: আ�লু খােলক,বাসা: 227/এ, �াট-22, মািলবাগ--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

454 0455 কাজী ইসমাইল
িপতা-�মা: ছােলক কাজী,বাসা:12, �রাড-03, নবদয় হাউ�জং, �ক-
এ--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

455 0456 �মা: নু�ল �দা �জলু
িপতা-�মা: নু�ল আিমন,�াম: চর গেনশ, ডাক: �সানাগাজী--
�সানাগাজী,
�ফনী

456 0457 এম, আল আমীন
িপতা-�জ, এম িলয়াকত আলী,�াম: প: পাতাখািল, ডাক:
পাতাখািল--শ�ামনগর,
সাত�ীরা
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457 0458 �মা: খািলদ শামস
িপতা-�মা: আ�লু খােলক,�াম: কাকঁন নত�ন পাড়া, ডাক: কাকঁন
হাট-6000--�গাদাগাড়ী,
রাজশাহী

458 0459 �মা: শিরফুল ইসলাম িপতা-আেহদু�ামান,�াম+ডাক: নিকপুর--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

459 0460 �জ, এম আেয়জ িব�াহ
িপতা-মতৃ �জ, এম আ�লু ম�জদ,�াম+ডাক: পাতাখািল-9450--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

460 0461 �মা: রােমদুল ইসলাম
িপতা-�মা: িসরাজলু ইসলাম,�াম: ধনতলা ( দফাদার পাড়া), ডাক:
�সতাবগ�--�বাচাগ�,
িদনাজপুর

461 0462 �মাঃ স�জব ইসলাম িপতা-�মাঃ লুৎফর রহমান,মািলয়া রাজাপুর-রােয়�া-শরণেখালা,
বােগরহাট

462 0463 �মা: আল �মািমনুল হক
িপতা-�মা: নাজমুল হক,�াম: �টপড়া, ডাক: �টপড়া-1850--
িশবালয়,
মািনকগ�

463 0464 অনুপম মজমুদার িপতা-রবী�নাথ মজমুদার,চাপড়া-�সানাইলতলা-�মাংলা,
বােগরহাট

464 0465 �মা: অিলউর রহমান
িপতা-�মা: শাহ আলম হাওলাদার,113 নং �রাড, হাউ�জং এে�ট,
খািলশপুর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

465 0466 জয়� কুমার সরকার
িপতা-জগদীশ চ� সরকার,ভাটারা বাজার �কািলী ম��েরর পােশ,
ভাটারা, নত�ন বাজার--�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

466 0467 নূর ইসলাম িপতা-�মাঃ সােহব আলী,বািলয়াবা�-িবেনাদপুর-মহ�দপুর,
মা�রা

467 0468 �মা: তানিভর জাহান িলপু
িপতা-�মা: আ�লু কােদর,বাসা: এম/ এইচ -130, �রাড-28,হাউ�জং
এে�ট, নতন কেলানী, খািলশপুর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

468 0469 �মাঃ িরয়াদ �হােসন খান
িপতা-�মাঃ আলী হায়দার খান,দি�ণ সুতালড়ী-বারইখালী-
�মােড়লগ�,
বােগরহাট

469 0470 ইিলয়াছ িপতা-কামাল উ��ন,�াম: বড় চালা, ডাক: রানীগ�--কাপািসয়া,
গাজীপুর

470 0471 �স�িপয়ার ম�ল িপতা-নেরশ চ� ম�ল,�নারী-সুতারখালী-দােকাপ,
খুলনা

471 0472 িব�ব কুমার ম�ল
িপতা-নগর কুমার ম�ল,�াম: চ��পুর, ডাক: নিকপুর--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

472 0473 �মা: এমদাদু�াহ পােটায়ারী
িপতা-আবুল বাশার পােটায়ারী,�াম: �হাগলডা�া, ডাক:
ফয়লাহাট--রামপাল,
বােগরহাট
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473 0474 �গািব� ঢালী িপতা-সত�র�ন ঢালী,মাদরা-মা�রা-তালা,
সাত�ীরা

474 0475 আিরফ �হােসন
িপতা-আবদুল �মাতােলব,এ বারী মােক�ট, সুয়াগাজী বাজার--
কুিম�া সদর,
কুিম�া

475 0476 অমল কুমার ম�ল
িপতা-ননী �গাপাল ম�ল,�াম: কাঠঁালবাড়ীয়া, ডাক: �গািব�পুর--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

476 0477 �গালেকশ ম�ল িপতা-�শা� ম�ল,মা�রা ডা�া-মা�রা-তালা,
সাত�ীরা

477 0478 �মা : নাজমুল হক িপতা-�মা: আ�লু হক,�াম: মাচাবা�া, ডাক: িচলমারী--িচলমারী,
কুিড়�াম

478 0479 সু�ত কুমার সরকার িপতা-নারায়ন চ� সরকার,খাজরা-চা�াফুল-কািলগ�,
সাত�ীরা

479 0480 িসমা আ�ার
িপতা-�মা: ��ম আলী,ঢাকা ব�ভাষী সাটঁিলিপ ��িনং �স�ার,
95/2, আগারগাওঁ, তালতলা--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

480 0481 �শখ �মেহদী হাসান িপতা-�শখ ছামছ� ল �দা,নলকুড়া-লাবসা-সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

481 0482 সাধন কুমার িব�াস
িপতা-হারধন চ� িব�াস,�াম: �টাংরাইল, ডাক: বসমালীপুর-
�পাপাত-�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

482 0483 �মাঃ মাসুম িব�াহ
িপতা-�মাঃ শিহদুল ইসলাম,মাছেখালা-��রাজপুর-সাত�ীরা
সদর,
সাত�ীরা

483 0484 হািনফ উ��ন
িপতা-ইরাদ আলী,�াম: ছয় নং চর, ডাক: ছয় নং চর--�শরপুর
সদর,
�শরপুর

484 0485 �মা: িরপন �হােসন িপতা-মতৃ �মা: িস��ক,65 �লক সাক�াস, কলাবাগান--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

485 0486 ত�ন কুমার িপতা-রবী�নাথ ম�ল,ধুমঘাট-ঈ�রীপুর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

486 0487 খািলদ হাসান
িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম,মাছেখালা �াব �মাড়-��রাজপুর-
সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

487 0488 �গালাম র�ানী
িপতা-মর�ম আবুল কােশম,�াম: ডা�াপাড়া বাজার, ডাক:
ডা�াপাড়া--হািকমপুর,
িদনাজপুর

488 0489 আিনছ� র রহমান িপতা-দিলল উ�ীন গাজী,গাজীপুর-�উলা-আশা�িন,
সাত�ীরা

489 0490 তাছিলমা পারভীন িপতা-ফজলুল কিরম,উঃ রঘুনাথপুর-কৃ�নগর-কািলগ�,
সাত�ীরা
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490 0491 �মেহদী হাসান িপতা-মতৃ িমজানুর রহমান,নাওড়া-শাহরা�� �পৗরসভা-শাহরা�� ,
চাদঁপুর

491 0492 িব�ব িব�াস িপতা-িবজয় িব�াস,98/3 িস, মধ� পাইকপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

492 0493 �মা: সাইদুল ইসলাম িপতা-�মা: আ: জ�ার,�াম: তারাপুর, ডাক: �মেছড়া--�হােসনপুর,
িকেশারগ�

493 0494 �মাঃ আজাদ �হােসন
িপতা-�মাঃ হািফজরু রহমান,শাহাপুর (আড়পাড়া)-নওয়াপাড়া-
যেশার সদর,
যেশার

494 0495 �মা: সুলতান মাহমুদ
িপতা-�মা: নু�ল �হােসন,�াম: পালশা, ডাক: �কালাহাট-6570--
বদলগাছী,
নওগা ঁ

495 0496 �মাঃ সজীব �শখ িপতা-�মাঃ ইউসুফ �শখ,চরবািলিদয়া-নলদী-�লাহাগড়া,
নড়াইল

496 0497 আিরফ �হােসন িপতা-সামছ� ল হক,�াম: বাউিশয়া, ডাক: কাহািলর হাট--িহজলা,
বিরশাল

497 0498 এমদাদ �সাইন
িপতা-আ�লু মােলক,�াম: �বতাট�, ডাক: �নএেকানা--�ন�েকাণা
সদর,
�ন�েকাণা

498 0499 কািরমা িপতা-�দেলায়ার,রােয়�া বাজার-রােয়�া-শরণেখালা,
বােগরহাট

499 0500 �মা: আিরফ �হােসন
িপতা-নু�ল ইসলাম,সমাসরাবাদ, লামচরী, -ল�ীপুর �পৗরসভা-
ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

500 0501 তৃষা দাস
িপতা-জীবন দাস,বাড়ী-২১ (৫ম তলা), �রাড-১৮, �স�র-১১--
উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

501 0502 �মা: িগয়াস উ��ন
িপতা-জালাল আহেমদ,�াম: মুরাদ নগর, ডাক: গলািচপা--
গলািচপা,
পট�য়াখালী

502 0503 না�জম উ��ন
িপতা-আবদুল মা�ান,�াম: গাইট� িল, ডাক: মুরাদনগর,--
মুরাদনগর,
কুিম�া

503 0504 �মাঃ আহাদ আলী িপতা-�মাঃ আবু খােয়র,�চৗঘাটা-নের�পুর-যেশার সদর,
যেশার

504 0505 ফারজানা আ�জমী িপতা-খ�কার আিম�ল ইসলাম ,বাসােবা --�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

505 0506 মু�া রানী রায় িপতা-িদপক রায়,�াম+ডাক: না�জরাবাদ--�মৗলভীবাজার সদর,
�মৗলভীবাজার

506 0507 সজীব কুমার সরকার
িপতা-সুখময় সরকার,বাসা-২১ (৫ম তলা), �রাড-১৮, �স�র-১১--
উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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507 0508 মিন রায়
িপতা-অিনল চ� রায়,�াম+ডাক: না�জরাবাদ-�মৗলভীবাজার
�পৗরসভা-�মৗলভীবাজার সদর,
�মৗলভীবাজার

508 0509 �মাঃ ইয়ািছর আরাফাত িপতা-�মাঃ মাহফুজার রহমান,বেগর বািড়, বাগদুয়ার--পীরগ�,
রংপুর

509 0510 পেরশ কুমার পাল িপতা-িব�ু কুমার পাল,ঘু�িলয়া-নওয়াপাড়া-যেশার সদর,
যেশার

510 0511 �মাঃ িদদা�ল ইসলাম িপতা-মতৃ �মাঃ �গালাম আি�য়া ,--উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

511 0512 �মাফা�ল �েসন িপতা-লাল িময়া,�াম: ধলামূল গাওঁ, ডাক: ধলামূল গাওঁ--পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

512 0513 িস�জলা আ�ার
িপতা-আ�লু হািনফ ,�ার �টকিনক�াল �স�ার, ৬৪ িড আই �ট
�রাড, হা�জপাড়া--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

513 0514 �মাঃ িগয়াস উ��ন িপতা-�মাঃ মিতউর রহমান,উ�র পাড়া, মুরাদনগর--মুরাদনগর,
কুিম�া

514 0515 �মা: �জয়া উসমান রায়হান
িপতা-�মা: রিপকুল ইসলাম,�াম: বীর কা�টহারী, ডাক:
িপপলাকা��--�হােসনপুর,
িকেশারগ�

515 0517 �মাঃ শামীম িপতা-�মাঃ �মাশােরফ ,�াম ভাতার খাল --বিরশাল সদর,
বিরশাল

516 0518 �া� চ� রায়
িপতা-রাখাল চ� রায়,1417, আখড়া বাজার, ( িখলগাওঁ �রাড)--
িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

517 0519 �মাঃ রশনাই �হােসন িপতা-�মাঃ ইয়াকুব আলী,িফিলপ নগর, --�দৗলতপুর,
কু��য়া

518 0520 �মাঃ মাইদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আবু ব�র িছ��ক ,কেলজ পাড়া-�রৗমারী-�রৗমারী,
কুিড়�াম

519 0521 িশমুল রায় িপতা-সহেদব রায়,মাধবপাশা-হািমদপুর-কািলয়া,
নড়াইল

520 0522 �মা: মহসীন উ�ীন
িপতা-�মা: িস��কুর রহমান,�াম: িততকাটা, ডাক: িতকাটা-8600--
পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

521 0523 �মাঃ �রজাউল ইসলাম িপতা-�মাঃ রােহজ উ��ন,কাকেজার-বািনয়াজড়ুী-িঘওর,
মািনকগ�

522 0524 �মাঃ নু�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আিমনুল হক ,�াম ছারাইত কা�� -�সানাগাজী
�পৗরসভা-�সানাগাজী,
�ফনী

523 0525 খুকী চাকমা িপতা-শরৎ �জ�ািত চাকমা ,কেলজ �টলা, দীিঘনালা--িদঘীনালা,
খাগড়াছিড়
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524 0526 �মা: িশহাব উ��ন
িপতা-�মা: �সিলম �রজা,�াম: �চৗদুয়ার, ডাক: না��না কামািলয়া--
কামারখ�,
িসরাজগ�

525 0527 িমজানুর রহমান িপতা-হািফজ উল�াহ,চর এলাহী-চরএলাহী-�কা�ানীগ�,
�নায়াখালী

526 0528 �দীপ মি�ক
িপতা-সুধীর কুমার মি�ক,�দানারকা��, খা�াপুর, বাকাই--
�গৗরনদী,
বিরশাল

527 0529 জগদীশ চাকমা িপতা-�দীপ চ� চাকমা ,কেলজ �টলা -িদঘীনালা-িদঘীনালা,
খাগড়াছিড়

528 0530 �েসনজীৎ ��পুরা িপতা-িকরন ��পুরা,�াম কািড়গর পাড়া -�চংগী-পানছিড়,
খাগড়াছিড়

529 0531 িবধান কৃ� �গা�ামী
িপতা-িবজন কৃ� �গা�ামী,�াম: চা�রা, ডাক: �গাসঁাই চা�রুা--
না�াইল,
ময়মনিসংহ

530 0532 মনজ ুরিব দাশ িপতা-রামসু�র দাশ,ন�নপুর-লামাতাশী-বা�বল,
হিবগ�

531 0533 আহেমদ আবু সাইম
িপতা-সােনায়ার �হােসন িমলন ,িকসামত বানু, হা�জপাড়া,
বালাবাির হাট-িচলমারী-িচলমারী,
কুিড়�াম

532 0534 আবু সাঈদ ইমন িপতা-��ল আলম,�াম: ��দশাল, ডাক: বারহা�া--বারহা�া,
�ন�েকাণা

533 0535 �রা�জনা খাত�ন
িপতা-�মা: আ��ুাহ সরদার,�াম: বাবঁাড়ীয়া, ডাক: �গাপেসনা--
�কশবপুর,
যেশার

534 0537 হাসান আহেমদ ভূঞা রিক
িপতা-এ �ক এম শিফকুল ইসলাম,জব �কয়ার, ২৩৬ হািলমা
ম�ানশন (২য় তলা), তালতলা, আগারগাও--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

535 0538 �মাঃ ই�াহীম িপতা-�মাঃ সামছ� ল হক,৬৯/িস, িনউ ই�াটন, বাংলামটর--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

536 0539 �সােহল রানা
িপতা-শাহজাহান,িন���পুর ( বড়বাড়ী), কুিম�া ক�া�--কুিম�া
সদর,
কুিম�া

537 0540 শিহদুল ইসলাম িপতা-মতৃ রিবজল হক,�াম কুপ তলা --গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

538 0541 �মাঃ নাঈম নওেরাজ
িপতা-নজর্ুল ইসলাম ,পাপ�াপীর , মুলাপাড়া �গাকুল্পুর--রংপুর
সদর,
রংপুর

539 0542 �মাঃ কাইয়ুম িময়া িপতা-আ�লু �হিকম,বাংগাল গাও-পাট�লী-�বলােবা,
নরিসংদী

540 0543 সা��র �হােসন িপতা-সুিবদ �হােসন,03/14, রাপনগর আবািসক--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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541 0544 �মাঃ �দেলায়ার �হােসন
িপতা-মতৃ �বলােয়ত �হােসন ,�াম চরগ �নশ -�সানাগাজী
�পৗরসভা-�সানাগাজী,
�ফনী

542 0545 কিনকা আহেমদ িপতা-িমনার আহেমদ ,মুগদা, ১৪১ দঃ মা�া--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

543 0546 সীেতশ র�ন বম �ণ
িপতা-�েজ� কুমার বম �ণ,নাথ পাড়া, ইসলামপুর বাজার,
শাহ ্পরাণ--,
িসেলট

544 0547 মাহমুদ রিবউস সািন
িপতা-�মা: সুলতান মাহমুদ,13/এ, �জগাতলা �ুল �কা:,
হাজারীবাগ--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

545 0548 �মা�ািফজরু রহমান িপতা-জিসমউ��ন ,কল�ানী হাট, --বীরগ�,
িদনাজপুর

546 0549 �মাঃ মাসুদ রানা িপতা-�মাঃ জয়নাল আেবদীন ,--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

547 0550 �মাঃ আলমগীর �হােসন িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান,ঢাকা ব�ভাষী সাটিলিপ ��িনং �স�ার,
৯৫/২ প��ম কাফ�ল আগারগাও, তালতলা �শের বাংলা নগর--,

548 0551 একরামুল হক
িপতা-বােছদ ভূঞা,�জ�ািত কমািশ �য়াল �স�ার, িব-৯৩, মািলবাগ
�চৗধুরীপাড়া--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

549 0552 মােজদুল রহমান িপতা-কিহর ,�গাটগািড় চকেখাপা-মা�া-মা�া,
নওগা ঁ

550 0553 হােসম িময়া িপতা-আঃ রিশদ ,�াম �কৗলীগািত--তাড়াইল,
িকেশারগ�

551 0554 �মাঃ িমরাজলু ইসলাম
িপতা-�মাঃ নু�ল হক �মা�া,দি�ণ মা�াইল, �জিন�জরা--
�করাণীগ�,
ঢাকা

552 0555 ইমরান �হােসন �সাহান
িপতা-�মাঃ বাবুল �াং,জয়নগর , মািনক নগর-ঈ�রদী �পৗরসভা-
ঈ�রদী,
পাবনা

553 0556 মুহা�দ ইখলাছ িপতা-মুহা�দ �সয়দ,আইর ম�ল-বটতলী-আেনায়ারা,
চ��াম

554 0557 �মাঃ শিফকুল রহমান
িপতা-�মাঃ �মা�ািফজরু রহমান ,�াম মহানগর -সীতাকু�
�পৗরসভা-সীতাকু�,
চ��াম

555 0558 �মাঃ এনছান আলী হাওলাদার িপতা-�মাঃ ইছহাক হাওলাদার,কলসকাঠ�-কলসকাঠ�-বােকরগ�,
বিরশাল

556 0559 �মানা আহেমদ িপতা-�রাকন উ��ন আহেমদ ,৮০/১ ��াবাদ --�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

557 0560 �মাঃ �মেহদী হাসান িপতা-�মাঃ আলতাফ হাওলাদার ,বড় মগ বাজার --রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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558 0561 �মাঃ এনােয়ত কিবর
িপতা-�মাঃ �বলােয়ত �হােসন,গজািরয়া-প��ম চর উেমদ-
লালেমাহন,
�ভালা

559 0562 �মাহা�দ আল আিমন
িপতা-�মাহা�দ জয়নাল আেবিদন,২/ই �ীন �রাড, �াফ
�কায়াট�ার--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

560 0563 �মাঃ নূর আলম িপতা-�মাঃ আ�লু জিলল ,মীরবাজ, গদাধর --কাউিনয়া,
রংপুর

561 0564 �মাঃ জািহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু কিরম,বা��টয়া-িনত�ান�পুর-�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

562 0565 আবদুল হক রা��
িপতা-মঃ ফিরদুল আলম,৩২০/২, ২ নং ওয়াড�, �খা�াকাটা-
আমতলী �পৗরসভা-আমতলী,
বর�না

563 0566 িবকাশ �চৗহান
িপতা-বস� রাম �চৗহান,উ�র নাটাই পাড়া, ০৬ নং চ�ন বাইশা
সরক-ব�ড়া �পৗরসভা-ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

564 0567 �মাঃ শিরফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ িস��কুর রহমান ,৯৯/২ নীেররবাগ--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

565 0568 �মাঃ রােসল িপতা-�মাঃ ফা�ক �হােসন,মাহমুদকা�ঠ--�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

566 0569 �মাঃ িরয়াজ মাহমুদ
িপতা-�মাঃ িসরাজ�ু�ন,�জ�ািত কমািশ �য়াল �স�ার, িব-৯৩,
মািলবাগ �চৗধুরীপাড়া--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

567 0570 �মাঃ আিব আ��ুাহ িপতা-�মাঃ মুছা কািলমু�াহ ,�াম িছফলী-আলীনগর-�ভালা সদর,
�ভালা

568 0571 আিকজ িময়া িপতা-জমেস আলী,�াম: ধলপুর, ডাক: দশধার--বারহা�া,
�ন�েকাণা

569 0572 �মাঃ রােসল িময়া িপতা-�মাঃ আউয়াল িময়া,আদাবািড়য়া--বর�না সদর,
বর�না

570 0573 সাখা ওয়াত �হােসন ইমন
িপতা-আ�লু হািকম ,কৃিষ িব�িবদ�ালয় , �শের বাংলা নগর--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

571 0574 পলাশ কুমার বম �ন
িপতা-ল�ন কুমার বম �ন,�াম: উ�াপাড়া প: পাড়া, ডাক:
উ�াপাড়া--উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

572 0575 মাইনুল হাসান
িপতা-�মাঃ শাহাদাত �হােসন ,�াম কাজী কা�� -িচক��-
শিরয়তপুর সদর,
শরীয়তপুর

573 0576 �মাঃ আেরফাত�ল িপতা-আবদুল �মাতােলব মধৃা,৪৫/৩ প��ম যা�াবাড়ী--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

574 0577 �মাঃ মিহউ��ন িপতা-�মাঃ আ�াস আলী,দঃ মা�াইল--�করাণীগ�,
ঢাকা
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575 0578 উে� ফারহানা ভঁূঞা
িপতা-�মা: আলী আহেমদ ভঁূঞা,�াম: পূব � মাইজখাড়, ডাক:
বদরপুর--চা��না,
কুিম�া

576 0579 আ��ুাহ আল মামুন
পাটওয়ারী

িপতা-�মাঃ আলী পাটওয়ারী,১২ নং বাখর পুর-চা�া-চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

577 0580 �মাঃ মাইন উ��ন িপতা-আ�লু জিলল,১২০ আরজতপাড়া, মহাখালী--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

578 0581 সািহদা খাত�ন
িপতা-�মা: সাইফুল ইসলাম,�াম: িবল গজািরয়া, ডাক: বাজার
ভ�ঘাট--িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

579 0582 �মাঃ �াবন িময়া
িপতা-�মাঃ ওিলয়ার রহমান,৮৬৪, বাথান গাছী, ১১ নং মা�ার
বািড়য়া--মেহশপুর,
�ঝনাইদহ

580 0583 �মা: নাজমুস সােরহীন
িপতা-�মা: সাইদুর রহমান,�াম: �গা�ামী দগূ �াপুর, ডাক: �গা�ামী
দগূ �াপুর, --কু��য়া সদর,
কু��য়া

581 0584 �মাঃ আল আিমন িপতা-আ�রু রা�াক ,�াম চ�নাখািল --আমতলী,
বর�না

582 0585 �মাঃ রােশদ �হােসন খান
িপতা-�মাঃ আওলাদ �হােসন খান,৩৫১ নং মীরহাজীরবাগ--
যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

583 0586 রািফখ উল আলম িপতা-�মাঃ রিফ উল আলম ,লাল্কু�ট কটকীপাড়া--রংপুর সদর,
রংপুর

584 0587 �মা: �শাভন িময়া িপতা-�মা: চানঁ িময়া,�াম+ডাক: লংগাইর--গফরগাওঁ,
ময়মনিসংহ

585 0588 �মাঃ তাজলু ইসলাম
িপতা-�মাঃ শামছ� ল আলম ,কুট� িরয়া �পা�, সাভার �সনা িনবাস-
আ�িলয়া-সাভার,
ঢাকা

586 0589 �মাঃ আবুসাইদ িলজন িপতা-�মাঃ আশরাফ উ��ন ,�াম বড় খািল --ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

587 0590 জিহর উ��ন
িপতা-মতৃ আবদুল হাই ,বাসা-৩৭/এ, �রাড-১�াট-, ◌াট-,িব৫--
ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

588 0591 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: আবুল মা�ান,�াম: জামৈতল কেলজ পাড়া, ডাক:
�বদ� জামৈতল--কামারখ�,
িসরাজগ�

589 0592 �মাঃ মাসুক িময়া
িপতা-�মাঃ জািকর �হােসন,খােগর গাওঁ, ম�ল কাটা--সুনামগ�
সদর,
সুনামগ�

590 0593 �মাঃ ই�াহীম খিলল িপতা-�মাঃ ইি�স িময়া,�তৈতয়া-কচ�য়া (উ�র)-কচ�য়া,
চাদঁপুর
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591 0594 �মাঃ ইসমাইল �হােসন িপতা-নুর ছেলমান ,উ�র িছফিল-আলীনগর-�ভালা সদর,
�ভালা

592 0595 �বাস চ� সরকার
িপতা-বীের� চ� সরকার ,�াম কলাইয়া-আমতলা-�ন�েকাণা
সদর,
�ন�েকাণা

593 0596 ঝুন্ট�  �চৗধুরী

িপতা-মতৃ �গৗরা� �চাধুরী,�যে�: ঝুন্ট�  �চৗধুরী ( সাম�ল আলম
িব��ং) , একতা আবািসক, �া�ণপাড়া, 4 নং ওয়াড�-প�টয়া
�পৗরসভা-প�টয়া,
চ��াম

594 0597 জয়েদব সরদার িপতা-হিরদাস সরদার,৩০৭, ৪থ � তলা, বড় মগবাজার--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

595 0598 মাক্সুদা
িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম ,বাসা-৬৯, সাহাপাড়া-গলািচপা
�পৗরসভা-গলািচপা,
পট�য়াখালী

596 0599 মীর িগয়াস উ��ন িপতা-মীর আেনায়ার �হােসন,যা�াপুর-বয়রা-হিররামপুর,
মািনকগ�

597 0600 �মা: �হলাল উ��ন
িপতা-�মা: আজাদ আলী খান,�াম+ডাক: না��না কামািলয়া--
কামারখ�,
িসরাজগ�

598 0601 শাহীন আলম সরদার িপতা-আ�লু আ�জজ সরদার ,-দলদিলয়া-উিলপুর,
কুিড়�াম

599 0602 �মাঃ নজ�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ মােজদ হাং,ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ (িসিপিপ),
উপেজলা কায �ালয়--রা�াবালী,
পট�য়াখালী

600 0603 �মাঃ রােসল িময়া িপতা-�মাঃ বাদশা িময়া ,কুিশয়ার বাগ --�করাণীগ�,
ঢাকা

601 0604 �মা: সুজন আলী
িপতা-�মা: �সাহরাব আলী �সখ,�াম: �চৗদুয়ার, ডাক: না��না
কামািলয়া--কামারখ�,
িসরাজগ�

602 0605 �মাঃ রািদত�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ িমজানুর রহমান ,রাধাব�ব পুর-বালারহাট-িমঠাপুকুর,
রংপুর

603 0606 রণ�জৎ সরকার
িপতা-দীেনশ চ� সরকার,মস�জদ �রাড, বাশবাড়ী-�সয়দপুর
�পৗরসভা-�সয়দপুর,
নীলফামারী

604 0607 আইয়ুেবর রহমান িপতা-�মাঃ ইউছ� প িময়া,মঘুয়া, ম�ারা বাজার--না�লেকাট,
কুিম�া

605 0608 ভীম চ� দাস িপতা-কুিনল চ� দাস,িনলয়-2, �চৗহা�া--,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

606 0609 মীর ইসিতয়াক আহেমদ িপতা-িমর মমতাজ উ��ন আহেমদ ,পাঠান ট� িল --,
চ��াম
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607 0610 �মাঃ সাইমুম সজীব
িপতা-�মাঃ ইমামুল হক,জব �কয়ার, হািলমা ম�ানশন (২য় তলা),
আগারগাও--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

608 0611 �মা: মাসুদ রানা
িপতা-�মা: শাহাজালাল,�াম: শাহাবাড়ীয়া, ডাক: খুলুমবাড়ীয়া--
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

609 0612 �মাঃ নজর্ুল ইসলাম িপতা-মতৃ �মাঃ �মা�ফা ,৪৬/৫ দঃ মুগদা , রামপুরা, --সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

610 0613 �সাহানুর ইসলাম িপতা-�মাঃ জািহদুল ইসলাম ,�াম পাচেপাটল--ধনবাড়ী,
টা�াইল

611 0614 �মা: �সিলম �রজা
িপতা-�মা: সাইদুল ইসলাম �মা�া,�াম: মাধবপুর, ডাক: �গা�ামী
দগূ �াপুর--আলমডা�া,
চ�য়াডা�া

612 0615 �মাঃ কাম��ামান
িপতা-�মাঃ সুলতান �জামা�ার,ই/৮৬/১, �রাড-২, ই�ান � হাউ�জং-
-প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

613 0616 মাহমুদা আ�ার
িপতা-আঃ লিতফ হাওলাদার,ঘূিণ �ঝড় ��িত কম �সূিচ (িসিপিপ),
উপেজলা কায �ালয়--গলািচপা,
পট�য়াখালী

614 0617 বাবুল িকেষার রায় িপতা-�হম� িকেষার রায় ,রাজপুর-রাজপুর-লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

615 0618 �মা: �তাফা�ল �হােসন
িপতা-�মা: মিফজ উ��ন,�াম: দ: কয়রা�ট, ডাক: আউটাগাতী--
না�াইল,
ময়মনিসংহ

616 0619 আিমর খান িপতা-�কনু িময়া ,বনাট�, গাংগাইল পাড়া-না�াইল-না�াইল,
ময়মনিসংহ

617 0620 �মাঃ নুের আলম িপতা-ছামছল হক,�খাশাল বাড়ী, চরপাতা-চরপাতা-�দৗলতখান,
�ভালা

618 0621 সবুজ �দ িপতা-�শা� �দ ,নড়াইল , --উিখয়া,
ক�বাজার

619 0622 �মাঃ এনামুল হক িমরাজী
িপতা-�মাঃ আবু বকর িছ��ক িমরাজী,িকনারা (দুপাচছর), মা�ারা
বাজার--না�লেকাট,
কুিম�া

620 0623 �মা: হািফজলু ইসলাম িপতা-মতৃ মিতয়ার রহমান,�াম+ডাক: কৃ�িদয়া--রায়গ�,
িসরাজগ�

621 0624 হািববুর রহমান িপতা-আ�লু হাই সরদার,দশিমনা-দশিমনা-দশিমনা,
পট�য়াখালী

622 0625 �সায়ার �হােসন িপতা-আমজাদ �হােসন ,৩১৬, সমাজ ক�ান ম�লানয় --,

623 0626 �মাঃ �গালাম �মা�াদীর
সরকার

িপতা-মতৃ জামাল উ��ন সরকার ,বসু পাড়া--পাব �তীপুর,
িদনাজপুর

624 0627 রািশদুর রহমান িপতা-মতৃ শােহদ আলী,�াম+ডাক: �হােসননগর--�বলােবা,
নরিসংদী
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625 0628 �মাঃ নািসর উ��ন িপতা-আ�লু গিণ খান,প�রীয়া, উ�র �সানাখালী, মঠবািড়য়া--,
পট�য়াখালী

626 0629 �মাঃ িগয়াস উ��ন িরপন
িপতা-�মাঃ আঃ ছ�ার হাওলাদার,টাউন কািলকাপুর--পট�য়াখালী
সদর,
পট�য়াখালী

627 0630 �মা: ইমরান �হােসন
িপতা-�মাহা�দ আলী,�াম: সা��টয়া, ডাক: কাতলাগাড়ী--
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

628 0631 �মাঃ �ফরেদৗস অপু িপতা-�মাঃ আবুল িময়া ,�াম --পাথরঘাটা,
বর�না

629 0632 �মাঃ আসাদু�ামান িপতা-�মাঃ আ�জজার রহমান ,কু�জপুকুর-কামারপুকুর-�সয়দপুর,
নীলফামারী

630 0633 �মাঃ বাবুল আ�ার
িপতা-ইসরাইল িব�াস,�সানাতনপুর দি�ণ পাড়া-ফুরস��-
�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

631 0634 �মাঃ �রজাউল কিরম িপতা-�মাঃ আবদুল হাই সরদার,দশিমনা-দশিমনা-দশিমনা,
পট�য়াখালী

632 0635 �মা: মুজািহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: �মাসেলম উ��ন,�াম: প: রতনদী, ডাক: গলািচপা--
গলািচপা,
পট�য়াখালী

633 0636 �মাঃ নয়ন ইসলাম
িপতা-�মাঃ �বাগদাদ �হােসন ,�ুল পাড়া-ঈ�রদী �পৗরসভা-
ঈ�রদী,
পাবনা

634 0637 �মাঃ শাহীন হাওলাদার িপতা-�মাঃ হািকম হাওলাদার,শরীফাবাদ-মািহলারা-�গৗরনদী,
বিরশাল

635 0638 সুশা� বাৈড় িপতা-�ী� নাথ বাৈড়,২৫৮ বড় বাশাইল--আৈগলঝাড়া,
বিরশাল

636 0639 �মাঃ মাহবুবুর রহমান
িপতা-�মাঃ আরশাদ আলী ,জগদল , সরদারপাড়া-প�গড়
�পৗরসভা-প�গড় সদর,
প�গড়

637 0640 �মাঃ ওমর সািন িপতা-�মাঃ আলমিগর মি�ক ,১২১ জীবজ িবমা িভবন --মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

638 0641 তাপস কুমার তালুকদার
িপতা-তপন কুমার তালুকদার,�াম: িসমলা, ডাক: চা�াইেকানা--
রায়গ�,
িসরাজগ�

639 0642 শিফকুল ইসলাম িপতা-আ�লু জ�ার,�পাড়া হাতা, নশিত বাজার--ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ

640 0643 িরপন চ� পাল
িপতা-মতৃ �রািহদাস পাল ,�ডাকেড়াপাড়া-প�গড় সদর-প�গড়
সদর,
প�গড়
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641 0644 মামুনুর রিশদ
িপতা-�মা: আ: বােরক,�াম: মিহষাবাদুিরয়া, ডাক: ভাটারা--
সিরষাবাড়ী,
জামালপুর

642 0645 �মাঃ আলগীর �হােসইন িপতা-�মাঃ খােলক িব�াস ,�াম আলতােপাল--�কশবপুর,
যেশার

643 0646 �মাঃ িমলন হাওলাদার
িপতা-আ�লু জিলল হাওলাদার,মধ� খাগতী, চরমুগিরয়া--
মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

644 0647 দীন �মাহন রায় িপতা-বীের� নাথ রায় ,চকহলদী-গেড়য়া-ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

645 0648 �মাঃ শহীদুল ইসলাম িপতা-মতৃঃ আঃ রশীদ তালুকদার,-চাকামইয়া-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

646 0649 �মাঃ নািসর উ��ন িপতা-�মাঃ িগয়াস উ��ন ,�াম লােহড়ী পাড়া --ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

647 0650 তামা�া আলম
িপতা-�মা: শামছ� ল আলম,বাসা: 87/2, �াম: অধ�� খেগ� নাথ
চ�বত�, ওয়াড�-13, ডাক: নারায়নগ�-1400--নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

648 0651 �মাঃ িরয়াজলু ইসলাম
িপতা-নু�ল হক খান,ফজলুল রহমান খান সড়ক, মধ� খাগদী,
চরমুগিরয়া--মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

649 0652 ইকরামুল ইসলাম
িপতা-আছাদু�ামান ,কাওড়া, �গািপনাথপুর-মহ�দপুর-
মহ�দপুর,
মা�রা

650 0653 আবু সাইদ িপতা-আবুল হািশম ,�াম কুট�র গাও --তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

651 0654 �মাঃ হািফজরু রহমান িপতা-হা�ন অর রিশদ হাওলাদার,রাকিদয়া-�দেহরগিত-বাবুগ�,
বিরশাল

652 0655 পলাশ চ� �দ
িপতা-িনরব চ� �দ,�াম: কিরম �রাড, 4নং ওয়াড�, -লালেমাহন
�পৗরসভা-লালেমাহন,
�ভালা

653 0656 �মাঃ মাসুদ �হােসন
িপতা-�মাঃ জালাল উ��ন বাড়ী,দি�ন চর আইচা, সােয়�াবাদ,
কাউিনয়া--বিরশাল সদর,
বিরশাল

654 0657 সুবীর সাহা িপতা-িহমাং� সাহা ,লালখান বাজার, ৮৯ পঃ হাইেলেভল �রাড--,
চ��াম

655 0658 �মা�াইজ িব�াহ িপতা-আ�লু ম�জদ ,িছ��িকয়া এিতমখানা --ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

656 0659 �মা: ই�ািহম খিলল
িপতা-আহা�দ আলী,আলীম �চয়ারম�ান বািড়, �াম: ওমরপুর,
ডাক: ওমরপুর-8332--চরফ�াশন,
�ভালা
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657 0660 ট�ট�ল চ� দাস
িপতা-পিরমল চ� দাস,উপেজলা সড়ক, �হা��ং-১১৭-কলাপাড়া
�পৗরসভা-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

658 0661 �মৗসুমী আ�ার িপতা-ম��ল হক,ধুিপপাড়া, ৭ নং ওয়াড�--পাব �তীপুর,
িদনাজপুর

659 0662 আিলমুল ইসলাম
িপতা-হািববুর রহমান,�াম: পুগলই, ডাক: কা�িশ�া--জামালপুর
সদর,
জামালপুর

660 0663 শাহীন আলম িপতা-�মাঃ কেদর ,�াম জগৎ গ�-ফুলবাড়ীয়া-ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

661 0664 �মাঃ িরজাউল ইসলাম িপতা-�মাঃ নু��ামান,দঃ �ানপাড়া-চরদুয়ানী-পাথরঘাটা,
বর�না

662 0665 �মাঃ খািলদ �হােসন িপতা-�মাঃ মওলা িময়া,বা�জতপুর--টা�াইল সদর,
টা�াইল

663 0666 অিনকুল হাসান
িপতা-আবদুর রব,52/1 �নায়ার আলী মু�ী বািড়, 1 নং ওয়াড�,-
লালেমাহন �পৗরসভা-লালেমাহন,
�ভালা

664 0667 �মাঃ �মেহদী হাসান িপতা-�মাঃ �মাকেছদ আলম খান ,১৯/১/এ �গালাপবাগ--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

665 0668 সাঈদ মাহমুদ
িপতা-এ এইচ এম �বারহান উ��ন আহেমদ,৫৬/১ উ�র আদাবর-
-আদাবর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

666 0669 �মা: আছাদুর রহমান
িপতা-�মা: আ: খােলক,�াম: বলরামপুর, ডাক: রায়েদৗলতপুর--
কামারখ�,
িসরাজগ�

667 0670 রা�ল �ঘাষ
িপতা-কৃ�পদ �ঘাষ,মধ�ম �মাহরা, �দওয়ান মহিসন �রাড,
ওয়াড�-৫, চা�গাও --,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

668 0671 হাসনা আ�ার হািসনা িপতা-�মাঃ হাসমত আলী ,--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

669 0672 �মাঃ নািসমু�ামান িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম ,১৯/১/এ �গালাপবাগ--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

670 0673 � রা�জব বাবু
িপতা-� পর�রাম সূএধর,�াম: কন �সুতী, ডাক: �বদ�জামৈতল--
কামারখ�,
িসরাজগ�

671 0674 �মাঃ �সােহল রানা
িপতা-�মাঃ আ�সু সালাম,১৭/৩ �ীন �রাড, �াফ �কায়াট�ার--
ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

672 0675 �মাঃ এখলাছ িময়া িপতা-�মাঃ ছেবদ আলী,�াম কাজলা --পূব �ধলা,
�ন�েকাণা
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673 0676 �মাঃ রােশদ হাসান
িপতা-�মাঃ আ�সু সিহদ,খান বাড়ী, িদদা��াহ চরপাতা হাই �ুল-
চর খিলফা-�দৗলতখান,
�ভালা

674 0677 �মা :�সাহরাব �হােসন
িপতা-�মা: হািসম উ��ন,�াম: আউটারগাতী, ডাক: আউটারগাতী-
-না�াইল,
ময়মনিসংহ

675 0678 �মাঃ �মাআয়ুন কিবর নাঈম িপতা-�মাঃ আ�লু হািমদ ,৭৮/৫/িব/১ মািনকনগর--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

676 0679 �মাঃ আওলাদ িময়া িপতা-�মাঃ সাইফুল ইসলাম,�ার �টকিনক�াল ��ইিনং �স�ার,
৬৪ হাজীপাড়া, িড আই �ট �রাড--,

677 0680 �মা: �মা�ফা কামাল অিনক
িপতা-মতৃ �মা: আবদুর রহমান,�াম: বাশহা�ট, ডাক: খামারগাওঁ--
না�াইল,
ময়মনিসংহ

678 0681 ইতরাত �হােসন ফাইম িপতা-ইনামুল আহে�দ ,সনকা , �ভাগডমা--বীরগ�,
িদনাজপুর

679 0682 �মাঃ ইউনুস িময়া িপতা-�মাঃ নােয়ব আলী,থানা বড় মগ বাজার --,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

680 0683 �জহাদুল ইসলাম িপতা-�গালাম �মা�ফা,১৮১/িব, নয়ােটালা, বড় মগবাজার--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

681 0684 ইসরাত জাহান সূচী
িপতা-এ �ক এম শামীম ইমাম,৩৯/২ পু� ভবন, আকুয়া জবুলী
�কায়াট�ার �রাড, ওয়াড� ১২--,
ময়মনিসংহ

682 0685 �শফালী খাত�ন
িপতা-জািমর �হােসন �পন,বাসা-811, মিনপুর কুেয়িত গিল
মস�জদ, মিনপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

683 0686 �মাঃ িব�াল �হােসন িপতা-�মাঃ আ�লু আউয়াল,গজ�র, খিড়য়াপাড়া--ফুলপুর,
ময়মনিসংহ

684 0687 �মাঃ সা�াত�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ শাহজাহান,বাসা ও সড়ক-১০, বাউফল-বাউফল-
বাউফল,
পট�য়াখালী

685 0688 �মাঃ নুর �হােসন িপতা-�মাঃ আ�লু ম�জদ হাওলাদার ,২৭১/ এ বড় মগ বাজার --,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

686 0689 মুসিলমা আ�ার িপতা-�মাঃ জাহা�ীর �শখ ,বাংলােদশ সিচবালয়--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

687 0690 �মাঃ শাহরান �হােসন ইমন িপতা-�মাঃ ইউনুচ,দশিমনা, ওয়াড�-১-দশিমনা-দশিমনা,
পট�য়াখালী

688 0691 �মাঃ আবুল হাসান
িপতা-�মাঃ হােমজ উসিসন হাওলাদার,িদসান সাট িলিপ এ�
ক��উটার, বািড় ১২, �রাড ১, �সনপাড়া পব �তা--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

689 0692 অ�ন চ� সরকার িপতা-রেব� চ� সরকার ,ফিকেরর বাজার --বারহা�া,
�ন�েকাণা
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690 0693 �মাঃ আফতাব উ��ন ি��
িপতা-মতৃ �মাঃ আ�লু আউয়াল ভূইয়া,কদমতিল, ৪১৮ নুরপুর দঃ
দিনয়া।--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

691 0694 রােসল িপতা-হােফজ মি�ক,আ�ুলকাটা-�িলশাখালী-আমতলী,
বর�না

692 0695 শিহদুল ইসলাম িপতা-আেদল উ��ন মাদবর,আরাচি�--জা�জরা,
শরীয়তপুর

693 0696 মাহবুবুল হক িপতা-ম�জবুল হক ,�জায়ার কাছাড় --,
�ফনী

694 0697 �মাঃ মিন�ল ইসলাম
িপতা-�লাপেত আলী খান ,ঢাঃিবঃ শাহেনওয়াজ ছা�াবাস--
শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

695 0698 �মাঃ রােসল িপতা-�মাঃ বাবুল মু�ী,দঃ �ানপাড়া-চরদুয়ানী-পাথরঘাটা,
বর�না

696 0699 �মাঃ �মা�ািফজরু রহমান িপতা-�মাঃ আ�সু সা�ার ,�গয়াম মহ�ত পুর -ধুরইল-�মাহনপুর,
রাজশাহী

697 0700 শারিমন আ�ার

িপতা-�মাঃ �মাতাহার �হােসন,ঢাকা ব�ভাষী সাটিলিপ ��ইিনং
�স�ার, ৯৫/২ প��ম কাফ�ল, আগারগাওঁ, তালতলা--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

698 0701 �মাঃ আবু জাফর িপতা-�মাঃ হািনফ ,িস��রগ�--নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

699 0702 �মাঃ শাহ আলম িপতা-�মাঃ আঃ মিতন ,�াম বরকরই -�দা�াই নবাবপুর-চা��না,
কুিম�া

700 0703 �মাঃ �হাসাইন আহে�দ িপতা-�মাঃ আকরাম �হােসন,�টকুর গািড়-খরনা-শাজাহানপুর,
ব�ড়া

701 0704 �মাঃ মাহাবুবুর রহমান
িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান,১৩২/১ ��িডয়ামপাড়া-মা�রা
�পৗরসভা-মা�রা সদর,
মা�রা

702 0705 �মাঃ ওমর ফা�ক মজমুদার
িপতা-জামাল �হাসাইন মজমুদার,মািলবাগ �চৗ রা�া, ১২১৯--
িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

703 0706 �নব কাি� গাইন িপতা-িশবু পদ গাইন,২২ িময়া পাড়া, নত�ন রা�া--,
খুলনা

704 0707 জীবন ময় চাকমা িপতা-িনেলা চাকমা ,�াম রাহদীপ --রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

705 0708 পলাশ মজমুদার িপতা-নারায়ন চ� মজমুদার,ভা�ািরয়া-ধাওয়া-ভা�ািরয়া,
িপেরাজপুর

706 0709 জােকর উল�াহ
িপতা-�মাঃ আবদুল�াহ ,উঃ চরচা��য়া-�সানাগাজী �পৗরসভা-
�সানাগাজী,
�ফনী
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707 0710 �মাঃ মাহমুদুল হাসান
িপতা-�মাঃ শমেসর আলী,�ার �টকিনক�াল ��ইিনং �স�ার, ৬৪
হাজীপাড়া, িড আই �ট �রাড--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

708 0711 শা� চাকমা িপতা-ভাগ� কুমার চাকমা ,--রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

709 0712 �মাঃ হাসানুর রহমান
িপতা-�মাঃ আ�লু মােলক,�কশবপুর-মহারাজপুর-�ঝনাইদহ
সদর,
�ঝনাইদহ

710 0713 �মেহদী হাসান �েবল িপতা-�মাঃ তা�জম উ��ন,�লাহাগড়া--�লাহাগড়া,
নড়াইল

711 0714 আইয়ুব আলী িপতা-নুর হক ,িনতাই-িকেশারগ�-িকেশারগ�,
নীলফামারী

712 0715 ইমরান �হােসন িপতা-শাহাদাৎ �হােসন ,�াম আড়ুয়া খািল --,
সাত�ীরা

713 0716 �মাঃ আিরফ �হােসন
িপতা-�মাঃ কিবর �হােসন,দিড়রাম শংকর, ধিনয়া, ৫ নং ওয়াড�-
ধিনয়া-�ভালা সদর,
�ভালা

714 0718 �মাঃ সা�াম �হােসন িপতা-আলী আহা�দ ,িব/৯৩ মািলবাগ, �চৗধুরীপাড়া--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

715 0719 সজল সাহা
িপতা-�গৗরা� সাহা,৭৬৫, বাগমামুদালী-মু��গ� �পৗরসভা-
মু��গ� সদর,
মু��গ�

716 0720 আিমনুল ইসলাম
িপতা-আলী আহ�দ,�যে� - �মাঃ আলমগীর �চৗধুরী, ��াট
�জ-৭, হাশনুর �ীণ কেতজ ৬/৪ �স�নবাগীচা--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

717 0721 �জ, এম মিহববুল�াহ িপতা-�জ, এম আবুল �হােসন,�া+ডাক: পাতাখালী--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

718 0722 �মাঃ সিহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ �সিলম গাজী ,আমানত গ� --বিরশাল সদর,
বিরশাল

719 0723 উষািচং মারমা
িপতা-�শা� মারমা ,৭ নং �পৗর পানখাইয়া পাড়া-খাগরাছিড়
সদর-খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়

720 0724 �মাঃ �ফরেদৗস ওয়ািহদ িপতা-মতৃ আ�রু রিশদ,পাচ�টকড়ী--ঘাটাইল,
টা�াইল

721 0725 �মাঃ হািনফ িহরা
িপতা-�মাঃ শাহাজাহান,আবহাওয়া অিফস �রাড, ওয়াড�-১-�ভালা
�পৗরসভা-�ভালা সদর,
�ভালা

722 0726 �মা: �খারেশদ আলম
িপতা-�মা: আশরাফ আলী,বাসা-117 নং সড়ক, �াম: মরকুন,
িত�ােগট, ডাক: ম�ুনগর-1710--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

723 0727 আবুল কালাম আজাদ িপতা-�মাঃ ওয়ািহদুল রহমান ,কদম ত� িল--শ�ামপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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724 0728 �মাঃ কাম�ল হাসান
িপতা-মতৃ সামছ� ল হক,��াট ১৩, আিবর ম��ল (মিরয়ম
ি�িনেকর গিল), টািলপাড়া--,
কু��য়া

725 0729 �মাঃ মাসুম �হােসন িপতা-�মাঃ শাহ ্ আলম ,৭৯/৩ দিনয়া , কদমতিল--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

726 0730 �মা: �গালাম পেরায়ার
িপতা-�মা: রাজাউ�াহ সরদার,�াম: িবহাবীনগর, ডাক: ঝাউডা�া,
--সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

727 0731 �মাঃ �হােসন
িপতা-�মাঃ রিফকুল ইসলাম,মধ� রা�া, �চউয়াখালী ৩নং ওয়াড�--
বিরশাল সদর,
বিরশাল

728 0732 শারিমন আ�ার িপতা-�মাঃ মু�রু আলী ,-বােকরগ� �পৗরসভা-বােকরগ�,
বিরশাল

729 0733 �মাঃ আল আমীন
িপতা-�মাঃ আ�লু খােলক,িবচারপিত ভবন, ৬৭ কাকরাইল--
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

730 0734 িব�ব কুমার রায়
িপতা-িনতাই চ� রায়,�াম: মা�রা, ডাক: অমতৃ বাজার--
�ঝকরগাছা,
যেশার

731 0735 খ�কার ফয়সাল আহেমদ
িপতা-খ�কার �রজওয়ান �হােসন ,পাটেকলঘাটা, নগরঘাটা-তালা-
তালা,
সাত�ীরা

732 0736 মাহমুদা আ�ার িপতা-�মাহা�দ আলী,জামুদ, �দওট� েকান--পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

733 0737 সুশা� কুমার
িপতা-আন� কুমার,�াম: প: �গািপনাথপুর, ডাক: গা�া
বাজার-7350-গা�া-�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

734 0738 �মাঃ নাজমুল �দা িপতা-�মাঃ ম�জবর িরহমান ,আ�জম পুর --িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

735 0739 িনধান ম�ল
িপতা-মতৃ নীল রতন ম�ল ,জাঃ িবঃ �সাহান িভলা, ইসলাম নগর -
-সাভার,
ঢাকা

736 0740 �মাঃ শরীফ িময়া
িপতা-�নায়াব িময়া সরকার,�খা��ং ২৭৮, ওয়াড� ২, রঘুনাথপুর, ৭
নং ভাষািনয়া, কািশপুর--�হামনা,
কুিম�া

737 0741 সােরায়ার জাহান
িপতা-�মা: নু�ল ইসলঅম,দিররামপুর মধ�পাড়া, 7নং ওয়াড�-
��শাল-��শাল,
ময়মনিসংহ

738 0742 এস এম �দেলায়ার �হােসন
িপতা-এস এম আবু হায়দার,�াম: �তকা�টয়া, ডাক: ভাংগনপাড়া--
ফিকরহাট,
বােগরহাট
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739 0743 �তাফা�ল �হাসাইন
িপতা-�মাঃ সিফউ�াহ ,১২১ িনউ প�ন লাইন, আ�জমপুর--িনউ
মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

740 0744 �মাঃ আ�লু হািমদ
িপতা-মতৃ �মাঃ আবুল কােসন ,৬১৫/১৭, ব�াংক কেলািন , �ডমড়া-
-যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

741 0745 �মাঃ শিফকুল ইসলাম
িপতা-মতৃ �মাঃ আবুল কালাম শরীফ,মগড়পাড়া, লাকু�টয়া,
িবমানব�র-কাশীপুর-বিরশাল সদর,
বিরশাল

742 0746 ক�না আ�ার
িপতা-�মা: এখলাছ উ��ন,�াম: দ�ন সাহতা, ডাক: সাহতা--
বারহা�া,
�ন�েকাণা

743 0747 খািদজা খাত�ন িপতা-�মাঃ �খারেশদ আলম,চক পলাশী, �ধাপাপাড়া--পু�ঠয়া,
রাজশাহী

744 0748 �মা: �মাতাহার �হােসন
িপতা-�মা: �মাশাররফ �হােসন,�াম+ডাক: �বকারী--সাত�ীরা
সদর,
সাত�ীরা

745 0749 আেনায়ার �হােসন িপতা-আ�লু আলী,�নগর-�নগর-�ভরব,
িকেশারগ�

746 0750 আ�লু �মািমন িপতা-�সাহবুল হক,খররাবাদ, রহনপুর ০৯-রহনপুর-�গাম�াপুর,
চাপঁাইনবাবগ�

747 0751 �রহানা খাত�ন িপতা-�মা: সুরাত আলী,�া+ডাক: রসুলপুর--সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

748 0752 মাহফুজরু রহমান িপতা-নু�ল ইসলাম,চর সনমািনয়া-সনমািনয়া-কাপািসয়া,
গাজীপুর

749 0753 �মা : শাহা�ল ইসলাম িপতা-�মা: সা�াত িব�াস,�াম+ডাক: �বকারী--সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

750 0754 �মাঃ �েবল িময়া িপতা-�মাঃ আঃ ম�জদ ভূঞ ,হা�জ৯ পাড়া --রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

751 0755 সাইলা শারিমন িপতা-মঃ আ�সু সামাদ,১৪৮, জামালপুর, �বায়ািলয়া--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

752 0756 িদপা �দবনাথ িপতা-হেরন �দবনাথ,চরেমা�াজ-চরেমা�াজ-রা�াবালী,
পট�য়াখালী

753 0757 সু�ত িমএ
িপতা-সুবল িমএ,বাসা-332, �াম: কাঠালতলী, ডাক:
�হােসনপুর-8720-কাঠালতলী-পাথরঘাটা,
বর�না

754 0758 �মাসাঃ আফেরাজা খাত�ন
িপতা-�মাঃ আফজাল �হােসন,গংগারামপুর-�মাবারকপুর-
িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�

755 0759 �মা; িমজানুর রহমান িপতা-�মাঃ আবুল হােশম ,৫৮/৫৯ �মঘনা �প�িলয়াম আ�াবাদ--,
চ��াম
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756 0760 �মা: সাইদুল ইসলাম
িপতা-�মা: এনামুল হক,বাসা: হাজী বজলুর রহমান �রাড, �াম:
পারেগ�ািরয়া, ডাক: ঢাকা জটু িমল-�ভাঢ�া-�করাণীগ�,
ঢাকা

757 0761 �মাঃ �বলােয়ত �হােসন িপতা-�মাঃ �গালাম �মা�ফা ,�াম নলিছ�ট--নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

758 0763 শারিমন �ফরেদৗিস
িপতা-�মাঃ আ�সু ছালাম,সরদার বাড়ী, সড়ক, দাসপাড়া-বাউফল-
বাউফল,
পট�য়াখালী

759 0764 �মাঃ িসরাজলু ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু কু�ুস , ৭ নং -আইলচারা-কু��য়া সদর,
কু��য়া

760 0765 �মা: মিফদুল ইসলাম রতন
িপতা-মতৃ. আ�লু ম�জদ,29 নং �গায়ালঘাট �লন, �ধালাইসাল,
ওয়ারী--বংশাল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

761 0766 �পালী খাত�ন
িপতা-�মাঃ আকবর আলী িব�াস,নত�ন ভ�, মািলিথয়া,
লা�লবাধ--�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

762 0767 �মাঃ মহিসন িপতা-�মা; কােশম ,িসংহরা--আেনায়ারা,
চ��াম

763 0768 �মাঃ কাম��ামআন িপতা-�মাঃ সাইদুল হক �মা�া ,মগ বাজার , --রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

764 0769 �মাঃ নািছর উ��ন িপতা-মতৃ �মাঃ নু�ল হক ফরাজী,দঃ রাজাপুর-রাজাপুর-রাজাপুর,
ঝালকা�ঠ

765 0770 �মা: কামাল উ��ন িপতা-�মা: িসরাজ,ধুপেখালা মাঠ, �গ�িরয়া--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

766 0771 মু�াইন িব�াহ িপতা-আ�লু ওহাব,িসলুমপুর-রায়পুর-বাঘারপাড়া,
যেশার

767 0772 িব�ব কুমার সরকার
িপতা-কাি�লাল সরকার,�াম: িহজরডা�া,ত ডাক: ব�াংদহা--
�দবহাটা,
সাত�ীরা

768 0773 জেুয়ল �সন
িপতা-মুকুল কাি� �সন ,ফেতয়াবাদ , �চৗধুরীহাট-হাটহাজারী-
হাটহাজারী,
চ��াম

769 0774 �মাঃ িসরাজলু ইসলাম িপতা-�মাঃ বাদল �শখ,লি�বাজার --সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

770 0775 িব��জৎ ম�ল িপতা-সুভাষ চ� ম�ল,দঃ ই�রুকানী, থানাঃ ই�রুকানী--,
িপেরাজপুর

771 0776 অজন কুমার দাস
িপতা-মহান� কুমার দাস,�ছাট বয়রা, খুলনা �মিডক�াল কেলজ
�াফ �কায়াট�ার, �সানাডা�া--,
খুলনা

772 0777 �সয়দ ইমাম হাসান
িপতা-�সয়দ আওর�েজব,�াম: কাজিদয়া, ডাক: আলাইপুর--
�পসা,
খুলনা
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773 0778 �ভ িসকদার িপতা-সুধাং� িশকদার,আমড়াগািছয়া-আমড়াগািছয়া-মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

774 0779 ত� িহন �হােসন �মা�া
িপতা-�মা :মেনায়ার �হােসন �মা�া,�াম: মেহশপুর, ডাক:
মালাইনগর--�পুর,
মা�রা

775 0780 �মাছা ফারজানা হক িপতা-�মাঃ ফজলুল হক ,-হািতয়ানদহ-িসংড়া,
নােটার

776 0781 �মাঃ সা��র �হােসন িপতা-�মাঃ িসরাজলু ইসলাম ,৫০/৪ হা�জ নগর সা�িলয়া--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

777 0782 �মাঃ িরপন িময়া িপতা-মতৃ লাল িময়া,কাজীবাড়ী, বািড় ১২/৮, �রাড ১, কল�ানপুর,
শ�ামলী--,

778 0783 �মা: শিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: লুৎফর রহমান,�াম: �মা�াডা�া, ডাক
:�কালাপাটগাতী--িদঘিলয়া,
খুলনা

779 0784 �মাঃ ইছা��াহ
িপতা-�মাঃ মুছা কািলমু�াহ,ফরাজী বাড়ী, ৩ নং ওয়াড�-আলীনগর-
�ভালা সদর,
�ভালা

780 0785 �মা: �সাহাগ
িপতা-�মা :আ�রু কােদর,�াম: দ: চাপড়ী, ডাক: চাপড়ী--
তজমু��ন,
�ভালা

781 0786 �মাঃ �রজাউল ইসলাম িপতা-মতৃ আ�রু রউফ ,�কাতয়ালী, --রংপুর সদর,
রংপুর

782 0787 সজল সরকার িপতা-িনিখল চ� সরকার,ম�েলর গাতী, িবষমপুর--কলমাকা�া,
�ন�েকাণা

783 0788 �মাঃ �জসান উ��ন রা�� িপতা-�মাঃ রােশদ হাসান ,�াম কাউখািল -রা�াবালী-রা�াবালী,
পট�য়াখালী

784 0789 �মা: আ�রু রিশদ
িপতা-�মা: আফতাব আলী গাজী,�াম: নিকপুর, ডাক: নিকপুর--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

785 0790 িমঠন কুমার �ঘাষ িপতা-মতৃ মধুসূধন �ঘাষ ,হাশখালী , কা�নগর -ধুনট সদর-ধুনট,
ব�ড়া

786 0791 মাহফুজরু রহমান
িপতা-�গালাম �মা�ফা,ডরেমঠরী ভবন, �ম নং ১, �গৗড়ালী িস
এ� িব কেলানী, �সানাডা�া--,
খুলনা

787 0792 �মা: ইকবাল �হােসন
িপতা-জালাল �শখ,�াম: �তকা�টয়া, ডাক: ভাংগনপাড়া--
ফিকরহাট,
বােগরহাট

788 0793 নাজমুন নাহার িবথী িপতা-�মা আ�লু ওহার ,�াম বািনয়া পাড়া --��তলাল,
জয়পুরহাট

789 0794 �মাঃ �মা�ািকন িব�াহ
িপতা-�মাঃ আখতা��ামান,কৃ�পুর, বাকিশমইল, �ধাপাঘাটা--
�মাহনপুর,
রাজশাহী
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790 0795 শারিমন সুলতানা
িপতা-�মা: আিমর আলী কািরকর,�াম+ডাক: �তঁত� িলয়া--
কািলগ�,
সাত�ীরা

791 0796 �মাঃ আবু হাসান সা�াম
িপতা-�মাঃ ইউসুফ আলী ,লািহির �মাহনপুর-উ�াপাড়া সদর-
উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

792 0797 �মাছা তাহিমনা আ�ার িপতা-�মাঃ আবু তােহর ,বাকচা�া --না�াইল,
ময়মনিসংহ

793 0798 মুকু� �মাহন �বদ�
িপতা-সুশীল কুমার �বদ�,আবািসক ভবন, উপেজলা �া��
ক�েল�, কাবািদয়া--�পসা,
খুলনা

794 0799 �মা: ইয়ািমন �হােসন
িপতা-�মা: আলী আজম খান,�াম: শশীগ�, ওয়াড�-09, ডাক: হাট
শশীগ�--তজমু��ন,
�ভালা

795 0800 �মাঃ আলমগীর �হােসন
িপতা-মতৃ আ�রু লিতফ,২১৩/৫/৪ প��ম আগারগাও, শাপলা
হাউ�জং, ২৮ নং ওয়াড�--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

796 0801 �মাঃ ফিরদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আফছার আলী ,�খদাবাগ হাট, বিলরাম--লালমিনরহাট
সদর,
লালমিনরহাট

797 0802 �মা: িরয়াজ উ��ন
িপতা-�মা: আবুল কােশম,�াম: �কয়ামূল�াহ , ওয়াড�-09, ডাক: হাট
শশীগ�--তজমু��ন,
�ভালা

798 0803 �মাঃ আেনায়ার �হােসন
িপতা-�মাঃ �জ�ুর রহমান ,আবুক পুর , -তাড়াইল-সাচাইল-
তাড়াইল,
িকেশারগ�

799 0804 �মাঃ এরশাদ আলম িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন ,�দারপাড়া-তািঁতব�-সুজানগর,
পাবনা

800 0805 �মাঃ িমজানুর রহমান
িপতা-�মাঃ আ�লু আলী িব�াস,বুইকরা, (বািড় ১১৮০)-নওয়াপাড়া
�পৗরসভা-অভয়নগর,
যেশার

801 0806 �শখ �মাজাে�ল হক িপতা-�শখ ওমর আলী,�াম: খেড়রডা�া, ডাক: তালা--তালা,
সাত�ীরা

802 0807 সনীর চ� দাস িপতা-রাম �সাদ দাস,বড় কেয়র-পূবাইল-গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

803 0808 �েবর �হােসন িপতা-�মা: মু�জবর,�াম: আলীপুর, ডাক: �ক, �দপাড়া--কচ�য়া,
বােগরহাট

804 0809 �মাঃ মাসুম িময়া
িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম ,মধ� পাকু��য়া-পাকু��য়া �পৗরসভা-
পাকু��য়া,
িকেশারগ�

805 0810 আবুল কােশম িপতা-মতৃ শামসুল ইসলাম ,৬০, �রাড ৫ ভাটারা --বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন



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

পেদর নামঃ সহকারী কাম �রিডও অপােরটর তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 10:58:04 AM

�িমক
নং

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

806 0811 অিমত �দ িপতা-অরিব� ু�দ,�াম+ডাক: �গারক �সাটা--মেহশখালী,
ক�বাজার

807 0812 �মাঃ মাঈন উ��ন িপতা-�মাঃ মিহ উ��ন �চৗধুরী ,মহল খান বাজার--কণ �ফুলী,
চ��াম

808 0813 ফারহানা ইয়াসমীন
িপতা-�মাঃ জািমদুল হক,১৭৮ নত�ন িবলিসমলা, ব�ুর ঘাট,
রাজেপাড়া--,
ব�ড়া

809 0814 সু�ত ভ�
িপতা-তপন ভ�,�যে�: শ�ীকা� ডা�ােরর বাড়ী, �াম:
�কিলশহর, ডাক: �কিলশহর-4370--প�টয়া,
চ��াম

810 0815 হা�ন উর রিশদ িপতা-�গালাম মুেশ �দ ,শািলহর, হা�জনগর-�গাদাগাড়ী-�গাদাগাড়ী,
রাজশাহী

811 0816 �মাঃ আলমগীর কিবর িপতা-মতৃ আফছার আলী,�াম বস� পুর --বদলগাছী,
নওগা ঁ

812 0817 �বলাল �হাসাইন
িপতা-�মাশাররফ �হাসাইন,৪৩১ আল �ব�নী হল, জাহা�ীর নগর
িব�িবদ�ালয়--সাভার,
ঢাকা

813 0818 �মা: হািফজরু রহমান
িপতা-�মা : ওয়ােজদ �শখ ,�াম: রামভ�া, ডাক: িশকদার মি�ক--
না�জরপুর,
িপেরাজপুর

814 0819 আ�জজলু হক
িপতা-�মা : আলাউ�ীন গাজী,�াম: ��শাসন, ডাক: ভ��িলয়া--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

815 0820 �মা: রিফকু�ামান
িপতা-�মা: আ�া��ামান,�াম: ��শাসন, ডাক: ভ��িলয়া--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

816 0821 �ডই�জ সুলতানা
িপতা-�জ, এম জাহা�ীর ফা�ক,�াম: ��শাসন, ডাক: ভ��িলয়া--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

817 0822 �মা: রােসল �রজা িপতা-�মা: িলয়াকত আলী,86/6, �শের বাংলা �স �রাড, িনরালা --,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

818 0823 �মা: �হলাল মাহমুদ
িপতা-�জ, এম আশরাফ আলী,�াম: খ�াগড়াদানা, ডাক:
নিকপুর-9450--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

819 0824 �মাঃ আবদুল জিলল
িপতা-�মাঃ আবদুল মােলক,১৫১/২ নবােবরবাগ, শাহ আলী--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

820 0825 �জিরন আফেরাজ

িপতা-�মা: সিফউল আজম,�যে�: �মা: সিফউল আজম,
উ�মান সহকারী, �জলা �রকড��ম শাখা, �জলা �শাসেকর
কায �ালয়--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন
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821 0826 কনক চ�বত� িপতা-রবী�নাথ চ�বত� ,পােকরহাট--খানসামা,
িদনাজপুর

822 0827 �মাঃ নুর আলম িপতা-�মাঃ হিককুল ইসলাম,বলরামপুর-বলরামপুর-আেটায়ারী,
প�গড়

823 0828 �শখ ই�ািহম খিললু�াহ
িপতা-মতৃ �শখ �মাকেছদ আলী,�াম: হায়বাতপুর, ডাক: নিকপুর-
-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

824 0829 �মা: আিনছ� র রহমান
িপতা-�মা: ফজেল কিরম,�াম: শংকরকা�ট, ডাক: �গািব�পুর--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

825 0830 গাজী �মা: তিরকুল ইসলাম
িপতা-গাজী �মা: আ�রু রা�াক,নাচনাপাড়া, ১ নং ওয়াড�
কলাপাড়া, �খপুপাড়া,--কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

826 0831 �মাঃ �মা�ািফজার রহমান
িপতা-�মাঃ �লাকমান আলী,বু�জ (দঃ পাড়া)-�নপালতলী-
গাবতলী,
ব�ড়া

827 0832 কে�াল কুমার ম�ল িপতা-িবমল ম�ল,�াম: �সানামুগারী, ডাক: ভ��িলয়া--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

828 0833 পাপিড় সরকার িপতা-�শা� সরকার,এিতমখানা-কলাপাড়া �পৗরসভা-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

829 0834 �মা: আিরফুল ইসলাম িপতা-�মা: আকু�র আলী,বাখই �মাহ�তপুর--কুমারখালী,
কু��য়া

830 0835 আ��ুাহ আল-মামুন
িপতা-�মা: �সয়দ ওয়ালী উ�াহ,এনােয়তপুর ( বড়ইকুড়া)--
ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

831 0836 কুমারী িনরা রানী িপতা-িনবারন চ�,�বেজাড়া, মাদলা--শাজাহানপুর,
ব�ড়া

832 0837 নজ�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ সােদক আলী �ামািণক,আমবাড়ীয়া-আমবাড়ীয়া-
�খাকসা,
কু��য়া

833 0838 �মা: নািহদ খান িপতা-�মা: না�ু খান,উয়াশ�, উয়াশ� পাইকপাড়া--িমজ�াপুর,
টা�াইল

834 0839 �মা: আ�াছ
িপতা-আ: মু�াফ,�াম: দ: কুত� বা, ওয়াড�-08, -কুত� বা-�বারহান
উ��ন,
�ভালা

835 0840 শামীমা আ�ার িপতা-�মাঃ কামাল ভঁূইয়া,১০/১/এ, জাহানাবাদ, িমরপুর ১--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

836 0841 ইিলয়াস িপতা-ইয়াকুব,অজু�নী, �চরাগপুর, �র�তীপুর,--মহােদবপুর,
নওগা ঁ

837 0842 �মাহাঃ আ�লু ফাহাদ িপতা-মহাঃ আ�লু হািমদ,-আমঝুিপ-�মেহরপুর সদর,
�মেহরপুর
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838 0843 বকুর আ�ার িপতা-�মাঃ খয়রাত আলী,�সনুয়া-�ভামরাদহ-পীরগ�,
ঠাকুরগাওঁ

839 0844 �মাঃ �মেহদী হাসান িপতা-�মাঃ আবুল হােসম,রতনপুর--�ভালা সদর,
�ভালা

840 0845 �মাঃ আল আমীন িপতা-মতৃ আ�সু সা�ার ,কাই পুি� , �বলাইচ��--পাব �তীপুর,
িদনাজপুর

841 0846 �মা: নুর এেহছান
িপতা-�মা: রিফকুল ইসলাম,ওেয়�ান � পাড়া, বাসা-25,-�বারহান
উ��ন �পৗরসভা-�বারহান উ��ন,
�ভালা

842 0847 �মা: ��ল কালাম
িপতা-�মা: সােদক আলী,�গাদারহাট, পূব � �কামরনই--গাইবা�া
সদর,
গাইবা�া

843 0848 আবুল কালাম আজাদ িপতা-আবদুস শিহদ ,�াম চরনু�ল আিমন --চরফ�াশন,
�ভালা

844 0849 শরীফ খান িপতা-আ�লু মােলক খান,িশমলা কা��, শাহী আেন�া--ঘাটাইল,
টা�াইল

845 0850 �মা: মুজাে�ল হক
িপতা-�মা: �তাফা�ল হক,�াম+ডাক: হাসানগ�-ওসমানগ�-
চরফ�াশন,
�ভালা

846 0851 বীিথকা রানী রায় িপতা-মেনার�ন রায়,উ�লেকাঠা-খনগাওঁ-পীরগ�,
ঠাকুরগাওঁ

847 0852 আ�রু রব
িপতা-আেনায়া�ল হক ,মিফ�জয়া, খােয়র হাট-হািতয়া �পৗরসভা-
হািতয়া,
�নায়াখালী

848 0853 �মা: মঈনুল হাসান িপতা-�মা : মেনায়ার �হােসন,িনকলাপুর--�পসা,
খুলনা

849 0854 �মা: হািসবুল ইসলাম
িপতা-�মা: সামসুল হক সরকার,দি�ন �সানাখুিল সরকার পাড়া, --
�সয়দপুর,
নীলফামারী

850 0855 �মাঃ কাউছার িময়া িপতা-�মাঃ রতন িময়া,ঘুিনগজমিত , --নাগরপুর,
টা�াইল

851 0856 িবেবক বাইন িপতা-সুিনল চ� বাইন ,খান �মস-আগানগর-�করাণীগ�,
ঢাকা

852 0857 �মাঃ আ�রু রহমান
িপতা-�মাঃ খাই�ল ইসলাম ,সূয � নারায়ন পুর, নারায়ণ পুর-
চাপঁাইনবাবগ� �পৗরসভা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

853 0858 িমলন িব�াস িপতা-�ভাত চ� িব�াস,রােয়র মহল, �জিপও-9000, আড়ংঘাটা--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

854 0859 উসমান গিন
িপতা-�মামতাজ উ��ন,বাসা ১২১, �রহাইচর, �টকরামপুর--
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�
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855 0860 �মাঃ আ�লু বািরক িপতা-�মাঃ আ�লু কিরম �শখ,�সানাপুর-চামারী-িসংড়া,
নােটার

856 0861 আইমীর িসরাজ
িপতা-আ�ছু �ছাবহান,পলাশতলী (বইয়ার মারা), পলাশতলী
বাজার--ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

857 0862 �মা: মা�ফুল আলম
িপতা-�মা: লুৎফর রহমান,�াম: �মা�াডা�া, ডাক:
�কালাপাটগাতী--িদঘিলয়া,
খুলনা

858 0863 �মাঃ �সিলম �হােসন
িপতা-�মাঃ কিরম ফিকর ,তালতলা ,আগারগাও--�শেরবাংলা
নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

859 0864 �মাঃ ইমাম �হােসন িপতা-�মাঃ শামসু উ��ন ,�বলাব গাংকুল পাড়া-�বলাব-�বলােবা,
নরিসংদী

860 0865 অিমত কুমার ম�ল িপতা-অিবনাশ চ�,�াম: িসংহড়তলী, ডাক: হিরনগর--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

861 0866 স��ত চ� কম �কার িপতা-অিনল চ� কম �কার,১৪/িড, বাশঁবাড়ী �রাড,--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

862 0867 �মাঃ ফরহাদ �হােসন
িপতা-�মাঃ নািছর আহাে�দ,বাসা-১৩, �রাড-৪, সাত মস�জদ
হাউ�জং--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

863 0868 িচর�ীত মি�ক িপতা-ি�তীশ মি�ক,১৪ মিনর �হােসন �লন, বাগান বািড়,
নাির�া--,

864 0869 �মাঃ িসরাজলু ইসলাম
িপতা-�মাঃ ইউসুফ আলী �শখ ,মহােদবপুর, ভাওভা�া--পাবনা
সদর,
পাবনা

865 0870 �মাঃ �মাকেছদুর রহমান িপতা-�মাঃ শিহদু�াহ ,�াম চরবাছর-নকলা-নকলা,
�শরপুর

866 0871 মেনাজ কুমার ম�ল
িপতা-মধু সূদন ম�ল,�াম: িশবপুর, ডাক: িশবপুর-9360--
িচতলমারী,
বােগরহাট

867 0872 �মাঃ শািহনুর রহমান িপতা-�মাঃ মকবুল �হােসন,রা�ালীপাড়া-শত�াম-বীরগ�,
িদনাজপুর

868 0873 �মাঃ সাইফুর রহমান
িপতা-�মাঃ এনােয়ত হেসন মু�ী,��েমাহনী, মাত��র বািড় �রাড
৪/৪৪--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

869 0874 �মাঃ সােজদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ ইি�স আলী ,-�ভাটমারী-কালীগ�,
লালমিনরহাট

870 0875 আবু বকর িপতা-�মা: আ�লু হািকম,�াম+ডাক: �পিড়খালী--রামপাল,
বােগরহাট

871 0876 �শখ �রজাউল হক
িপতা-�শখ আহেমদ আলী,�যে� �মা: ফিরদ, নগরেকা�া--
সাভার,
ঢাকা
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872 0877 �মাঃ মিশউর রহমান িপতা-�মাঃ হযরত আলী,�গাপীনাথপুর-না�জরপুর-��দাসপুর,
নােটার

873 0878 �মাঃ �সাহাগ িময়া
িপতা-�ফারকান আলী,�াম আজম পুর ,সুলতান পুর --
�া�ণবািড়য়া সদর,
�া�ণবািড়য়া

874 0879 �মাঃ আলমগীর �হাসাইন
িপতা-�মাঃ হযরত আলী ,�ডামনপুকুর, নত�নপাড়া-মা�ঝড়া-
শাজাহানপুর,
ব�ড়া

875 0880 �মাঃ �মজবা�র �মান িপতা-�মাঃ �মাসেলম উ��ন,রাণীপুকুর-রাণীপুকুর-িমঠাপুকুর,
রংপুর

876 0881 �মা: মাসুম িময়া িপতা-�মা: আ�লু খােলক,মহ�াপাড়া, বাতানীবাজার--কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

877 0882 ইিলয়াস �হােসন িপতা-�মাঃ সামাদ হাজারী ,--কািলগ�,
সাত�ীরা

878 0883 জাহা�ীর আলম িপতা-�মাঃ �কুর আলী,দয়ারামপুর-জগ�াথপুর-কুমারখালী,
কু��য়া

879 0884 �মাঃ নু�ল হক িপতা-�মাঃ সাহাবু��ন,ব�মা�াইল--�করাণীগ�,
ঢাকা

880 0885 আিরফুল ইসলাম িপতা-আ�লু লিতফ,�াম �নায়াকা�া , --পলাশ,
নরিসংদী

881 0886 তনয়া শারিমন িপতা-�মা: বাদশা িময়া,বরা�লা--নড়াইল সদর,
নড়াইল

882 0887 �মাঃ শামীম আহেমদ িপতা-আ�লু খােলক,দয়ারামপুর-জগ�াথপুর-কুমারখালী,
কু��য়া

883 0888 িফেরাজ আহেমদ িপতা-খাজয়ুার রহমান,-কাউলজানী-বাসাইল,
টা�াইল

884 0889 �মাঃ িনজাম উ��ন িপতা-িগয়াস উ��ন ,ব-৩ িপ-৪ �স�র -৮ --উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

885 0890 �মাঃ ফা�ক �হােসন িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান ,�াম �গায়াল পাড়া --�পুর,
মা�রা

886 0891 �মা: আ�সু সালাম িময়া
িপতা-�মা: বাবুল িময়া,�াম: বাজাইল, ডাক: হেতয়া রাজাবাড়ী--
সিখপুর,
টা�াইল

887 0892 রােসল �হােসন িপতা-সিফকুর রহমান,মু�� বাড়ী, পরানপুর, মুদাফরগ� --,
কুিম�া

888 0893 এস এম তিরকুল ইসলাম িপতা-এস এম �সেক�ার সরদার,দি�ন নাৈঠ-চাদঁশী-�গৗরনদী,
বিরশাল

889 0894 িদপ �পা�ার
িপতা-রণ�জৎ কুমার �পা�ার,�ডামরা�র-দুগ �াপুর-�গাপালগ�
সদর,
�গাপালগ�
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890 0895 মাহবুব আল মাসুদ
িপতা-তািলবুর রহমান,�াম: হেতয়া, ডাক: হেতয়া রাজাবাড়ী--
সিখপুর,
টা�াইল

891 0896 �মাঃ আিরফু�ামান
িপতা-�মাঃ ফজলুল হক হাওলাদার,বাসা-২৬/১ �সকশন, ১৩ �ক
িব--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

892 0897 �মাঃ আিমনুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�জম উ��ন ,�াম �চৗিবলা --উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

893 0898 �মাঃ আিতকুল হক রািকব িপতা-আলী আহা�দ,-িবদ�াকুট-নবীনগর,
�া�ণবািড়য়া

894 0899 �মা: শাহাবুর রহমান িপতা-�মা : �দদার �হােসন ,বাড়ী-01, �রাড-01, ওয়াড�-38. --বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

895 0900 �মাঃ �মােমন উ�ীন
িপতা-সােজ�� আ�লু বােতন,৭৭৯/৪, �রাড-৩, প��ম
কাজীপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

896 0901 �মা: �মাশারফ �হােসন
িপতা-�মা: �লাকমান �হােসন,বাসা ৭, �রাড ৭, �ক িড, �সকশন
১১, প�বী, িমরপুর --,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

897 0902 �মাঃ আ�া��ামান িপতা-�মাঃ ফজলুল হক ,২৬/১ �ক িব, �সকশন ১৩--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

898 0903 �মাঃ কাজী আিসফ
িপতা-�মাঃ কাজী �গালাম আ�জজ,�াম পয় �াম -ফুলতলা-
ফুলতলা,
খুলনা

899 0904 সীমা দাস িপতা-হা� দাস,�াম: কাজী �মাকমাপাড়া, --সাভার,
ঢাকা

900 0905 �মাঃ �হােসন
িপতা-আ�লু কােদর িমন্ট� ,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, ৬৪
পূব � হাজীপাড়া, িড আই �ট �রাড (৩য় তলা)--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

901 0906 �মাঃ ওসমান গিন
িপতা-�মাঃ িসরাজ িময়া,�মাঃ �সিলম �রজা, �া�� ও পিরবার
ম�নালয়, �া�� �সবা িবভাগ, �য় ও সং�হ শাখা িব��ং ০৩, �ম
২২১ ৪থ � তলা, বাংলােদশ সিচবালয়--,

902 0907 �মা: আ�রু রহমান িপতা-�মা: আহসান উ�াহ,৮১, মধ� বাসােবা, ঢাকা ১২১৪--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

903 0908 জাহা�ীর আলম িপতা-নু�ল ইসলাম ,নেদর চাদ ঘাট, �ড়িদয়া--�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

904 0909 �মা : আল-মামুন রিন
িপতা-�মা: আবুল কালাম,�াম: নাথপুর, ওয়াড�-09, ডাক:
বুঝতলা-9410--কলােরায়া,
সাত�ীরা

905 0910 �মাঃ আছাদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ �জ�াত আলী গাজী ,-ভ��িলয়া-শ�ামনগর,
সাত�ীরা
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906 0911 সােজদুল কিরম
িপতা-িদল �মাহা�দ,�াম: দ: বাহার ছড়া, ডাক: ক�বাজার--
ক�বাজার সদর,
ক�বাজার

907 0912 �মাঃ ফরহাদ �হােসন িপতা-�মাঃ নুর ইসলাম,�গায়ালিডিহ-�গায়ালিডিহ-খানসামা,
িদনাজপুর

908 0913 �মাঃ আদনান আলী িপতা-�মাঃ আ�াফ আলী ,চকেবাচাই-গাবতিল-গাবতলী,
ব�ড়া

909 0914 �ভ রায় িপতা-মতৃ সে�াষ রায়,ব��কা--,
িকেশারগ�

910 0915 �মা: �সােহল রানা
িপতা-�মা : �সেক�ার আলী মধৃা,459/2, �ীনওেয়,নয়ােটালা,
মগবাজার--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

911 0916 �মাঃ আরমান �হােসন িপতা-�মাঃ �মাশারফ �হােসন,সদ�ার পাড়া-�বাদা �পৗরসভা-�বাদা,
প�গড়

912 0917 �মাঃ �মাশারফ �হােসন
িপতা-�মাঃ ছকমল �হােসন ,বা�ই পাড়া-�খালাহাট�-গাইবা�া
সদর,
গাইবা�া

913 0918 �মেহদী হাসান িশমুল
িপতা-শাহনাজ পারভীন,বাসা ২৭২/ক/৪ প��ম আগারগাও, ২৮
নং ওয়াড�--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

914 0919 নুর ইসলাম িপতা-মতৃ ম�জবর রহমান,খাজরা, তালাবাজার--তালা,
সাত�ীরা

915 0920 সুমন চ� দাস
িপতা-ফ�টল লাল দাস,�াম: সারপাড়, ডাক: নারায়নপুর বাজার--
মতলব দি�ণ,
চাদঁপুর

916 0921 শাহািরয়ার �হােসন রিন িপতা-সাখাওয়াৎ �হােসন,৩০০/৪ দি�ন মিনপুর--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

917 0922 মা�ফ �হােসন
িপতা-�মা: নুর �হােসন িময়া,�াম: িস�ুিরয়া, ডাক:
িসং�িরয়া-1976--ঘাটাইল,
টা�াইল

918 0923 �মা: আল আিমন গাজী িপতা-�মা: আমেজদ আলী গাজী,রাড� িল--পাইকগাছা,
খুলনা

919 0924 �বন চ� �দ িপতা-মতৃ সতীস চ� �দ ,-দ�পাড়া-ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

920 0925 আশরাফুল ইসলাম
িপতা-শিফউল বারী,বাসা ১০, এন এইচ িভলা, প��ম আগারগাও--
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

921 0926 �মা: শিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: শিহদুল হক,�াম: �হাগলডাংগা, ডাক: িব�ুপুর--
দামুড়�দা,
চ�য়াডা�া

922 0927 �মাঃ সােহদ আহেমদ িপতা-আ�লু রউফ ,৫৪, �লশান --বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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923 0928 জিমর উ��ন িপতা-নু�ল আলম,�শেখর নীল-�শেখরখীল-বাশঁখালী,
চ��াম

924 0929 �মাঃ আিমনুর রহমান
িপতা-�মাঃ আ�লু ম�জদ ,িকসামত �মনানগর, ডা�ীর হাট--
তারাগ�,
রংপুর

925 0930 �মা: সা�জ�য়াস �দয় িপতা-এ. �জ. এম. জালাল উ��ন,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার,
পুব � হাজীপাড়া, ঢাকা ১২১৯--,

926 0931 িমলন �মা�া িপতা-আবুল কালাম,�নৗগািত (হাজরাবাড়ী)-কুশলা-�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

927 0932 �দেবদাস ওঝা রাজু িপতা-লালেমাহন ওঝা,27, আর, �ক, িমশন �রাড--ওয়ারী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

928 0933 আিনচ�র রহমান িপতা-মতৃ �মাঃ আিতয়ার রহমান ,িপংগিলয়া--কািশয়ানী,
�গাপালগ�

929 0934 �মাঃ হািসবুল ইসলাম
িপতা-আিমনুল ইসলাম,৬১ �হাপ কু�, ��াট-িব৩/৩০৪, ওমর
আলী �লন--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

930 0935 আল আিমন িপতা-আ�রু রউক ,৫৪ , �লশান --বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

931 0936 ইমিতয়াজ আহেমদ
িপতা-�মাঃ ইিলয়াস,বািড় ৩১, নলক এইচ, �রাড ০৭, দি�ন বন�-
-,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

932 0937 কাম��ামান িপতা-�মা: �তাতা িময়া,�গায়ালপাড়া--�পুর,
মা�রা

933 0938 �মাঃ শািহনু�ামান শািহন
িপতা-�মাঃ আফট�াব উ��ন,�তবািড়য়া-কুমারখালী �পৗরসভা-
কুমারখালী,
কু��য়া

934 0939 �মাহা�দ ইমরান িময়া
িপতা-�মা: মিহবুর রহমান,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার-64,
িভ, আই, �ট �রাড, হাজীপাড়া--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

935 0940 ত�ষার আহেমদ
িপতা-মুতািহর আহেমদ ,অনািমকা িব ১৭ , শাহী ই�াহ--িসেলট
সদর,
িসেলট

936 0941 নুহ আলম িপতা-ইউসুফ ফিকর ,�াম জামাল পুর -ডালবুগ�-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

937 0942 �মা: িরপন গাজী িপতা-�মা: িবলােয়ত গাজী,রাড� লী--পাইকগাছা,
খুলনা

938 0943 নাজমুল হক নাজু
িপতা-�গালাম রা�ানী,এ �জ এম হাসপাতাল, চ-৮০/৩ �াধীনতা
�রণী, উ�র বা�া--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

939 0944 �মা: আিনসুর রহমান ভূইয়া
িপতা-�মা: খিললুর রহমান ভূইয়া,কাশীনগর,আউটারগাতী--
না�াইল,
ময়মনিসংহ
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940 0945 �দবাশীষ িব�াস
িপতা-বীেরন িব�াস,বাসা-৬, �লন-১, এিভিনউ-৩, �ক-এ,
�সকশন-১১--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

941 0946 সাইদুর রহমান িপতা-হািববুর রহমান ,�াম -িসংরইল-না�াইল,
ময়মনিসংহ

942 0947 �মাঃ আলািমন
িপতা-�মাঃ আনয়া�ল ,�টকারা�ুর, িব ঘাট �রহাইচর--
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

943 0948 �মা: ফরহাদ িরফাত
িপতা-�মা: ওিহদ �মা�া,44/3, উ�র যাএাবাড়ী, ডাক: �গ�ািরয়া--
যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

944 0949 �মাঃ মাসুদ রানা িপতা-�মাঃ আ�লু জিলল ম�ল,জ-২৯/১-এ, উ�র বা�া--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

945 0951 �মাঃ মাসুদ রানা িপতা-�মাঃ আ�জজলু হক ,বিসলা --�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

946 0952 �মা: তালহা পাশা িপতা-�মা: কামাল পাশা,বাস ৪৩, �রাড ৩, �সকশন ১২--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

947 0953 �মাঃ �সাহাগ �শখ
িপতা-�মাঃ শমেসর আলী,িডএম ভবন, বিসলা গােড�ন িস�ট--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

948 0954 মাহাবুবুল হক িপতা-�মা: আ�সু সালাম,িব�াগাও, ন�য়া--িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

949 0955 ইবরািহম খিলল িপতা-�মাঃ �সাহবুল ইসলাম,-�গাবরাতলা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

950 0956 �মা: মিন��ামান িপতা-�মা: মিতয়ার রহমান,িদগদাড়ী, শােনরহাট--পীরগ�,
রংপুর

951 0957 �মাঃ আসলাম উ�ীন িপতা-মতৃ �মাঃ �সারহাব আলী,বয়ড়া-বা�ালা-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

952 0958 �মাঃ িসরাজলু ইসলাম
িপতা-�মাঃ �গালাম �মা�ফা,�বদ� বাড়ী, ব�কা বাজার-
ফুলবাড়ীয়া-ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

953 0959 �মা: �মেহদী হাসান িপতা-�মা: নু�ল ইসলাম,�যে�: জিসম উ��ন, --প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

954 0960 মাহাবুবুর রহমান িপতা-মিতউর রহমান ,--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

955 0961 আেমনা �বগম িপতা-�মাঃ আলম,৯৫/২ ঢাকা ব�ভাষী ��ইিনং �স�ার, প��ম
কাফ�ল, আগারগাওঁ--,

956 0962 এস. এম. ইম�ল ইসলাম িপতা-এস. এম. সাহাব উ��ন,দুগ �াপুর, �গািব�পুর, আিমনপুর--,
পাবনা

957 0963 শিফ মাহমুদ জেুয়ল িপতা-মুনসুর আলী,�াম: অমতৃপুর, ডাক: চ�নেকাঠা--তােনার,
রাজশাহী
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958 0964 �মাঃ আিমর �হােসন িপতা-আবুল কালাম,বািড়-১, �রাড-২, �ক- িস--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

959 0965 কামাল উ��ন ফরাজী িপতা-আজাহার আলী ফরাজী,জাঃ িবঃ ভাশানী হল ৩৩৭--সাভার,
ঢাকা

960 0966 সুেদব িব�াস
িপতা-সুকুমার িব�াস,�াম: খাজরুতলা, ডাক: বর�না, ওয়াড�-02--
বর�না সদর,
বর�না

961 0967 �মাঃ আ�রু রহমান
িপতা-রতন �বপাির,�মাঃ আিতকুর রহমান, �ব� সহকাির, িচফ
�ম�পিলটন ম�া�জে�ট �কাট�, আদালত নং ৭, ৫ম তলা, জনসন
�রাড--,

962 0968 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-আ�রু রিহম,৩৭/২, ফােয়নাজ এপাট�েম�, ৫ম তলা, --
প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

963 0969 িকেশার চ� ওঝা
িপতা-কৃ� কা� ওঝা,বাসা০৫, এিতমখানা সড়ক-কলাপাড়া
�পৗরসভা-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

964 0970 �মাঃ িরপন মধৃা িপতা-�মাঃ মেফজ আলী মধৃা ,--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

965 0971 �মা: �মা�ািফজরু রহমান িপতা-�মা: জেয়ন উ�ীন,�চৗবািড়য়া, জমুাইিখির--আটঘিরয়া,
পাবনা

966 0972 �মাঃ �েবল �হাসাইন িপতা-�মাঃ িসরাজ উ��ন,কািলগ�--নলডা�া,
নােটার

967 0973 িদপংকর দ�
িপতা-অেশাক দ�,নত�ন বাজার, 5 নং ওয়াড�-পট�য়াখালী
�পৗরসভা-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

968 0974 জিহ�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�র িময়া,�ার �টকিনক�াল ��ইিনং �স�ার, ৬৪
পূব � হাজী পাড়া, িড আই �রাড ৩য় তলা--,

969 0975 �মাঃ িরপন �হােসন িপতা-�ীন ইসলাম �পদা,চর ডানকা�ট-ধানকা�ট-ডামুড�া,
শরীয়তপুর

970 0976 শ�ামল চ� �সন
িপতা-শরৎ চ� �সন,73 নং শাখঁারী বাজার, ঢাকা সদর, �কাতয়ালী-
-,
ঢাকা

971 0977 �মাঃ মাসুদুল কিরম িপতা-�মাঃ ফজলুল কিরম,মা�টগাড়া-গিরনাবাড়ী-প�গড় সদর,
প�গড়

972 0978 সংিগত ইসলাম িপতা-�মাকেছদ িময়া ,৪৫/এ শাি� নগর --হািতর�ঝল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

973 0979 �মাঃ ই�াহীম খিলল
িপতা-মহা�দ আলী মধৃা,বাসা ৫৫/৫৬ �রাড ৮, �শেখর �টক,
রিফক হাউ�জং--আদাবর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

974 0980 �মাঃ আহসান হাবীব িপতা-�মাঃ �মাে�ছ� র রহমান ,�শলান, চািপল-ধামরাই-ধামরাই,
ঢাকা



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

পেদর নামঃ সহকারী কাম �রিডও অপােরটর তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 10:58:04 AM

�িমক
নং

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

975 0981 �মা: মাহফুজলু হক
িপতা-�মা: বুলবুল আহেমদ,বাড়ী ১৬, �রাড ১০, �পনগর
আবািসক এলাকা--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

976 0982 �মাহা�দ বরকত উ�াহ
িপতা-�মা: আ�জব উ�াহ,�াম: �শেখর হা�ট, ডাক: দামপাড়া--
িনকলী,
িকেশারগ�

977 0983 �শা� কুমার িপতা-যাদব কুমার,�দয়ানা আবু মা�ার সড়ক, �দৗলতপুর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

978 0984 �মাঃ �মাবারক �হােসন
িপতা-�মাঃ আল আিমন,বািড়- জালাল উ�ীন �বপারী -�সানাপুর-
রায়পুর,
ল�ীপুর

979 0985 আবু তােলব িপতা-�মাঃ সােদক আলী ,করিত পাড়া-বাসাইল �পৗরসভা-বাসাইল,
টা�াইল

980 0986 �মাঃ িগয়াস উ��ন িপতা-�মাঃ দারজলু ইসলাম ,-পুটখালী-শাশ �া,
যেশার

981 0987 �পন কর িপতা-অিনতা রানী কর,ব��শ, নত�ন প�ী--িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

982 0988 আিরফ �হােসন
িপতা-আ�রু কিরম,�জ�ািত কমািশ �য়াল �স�ার, িব-93, মািলবাগ,
�চাধুরী পাড়া--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

983 0989 রিবউল ইসলাম িপতা-মনছ� র গাজী,�দউিলয়া-ভ��িলয়া-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

984 0990 �সয়দ তিরকুল ইসলাম
িপতা-মতৃ �সয়দ আ: ছ�ার,�াম: লবনসাড়া, ডাক: লবনসাড়া--
বানারীপাড়া,
বিরশাল

985 0991 খ�কার �মাঃ আেনায়ার
�হােসন

িপতা-�মাঃ আঃ ক�ুছ খ�কার,দঃ পেত�া, না�জরপাড়া--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

986 0992 সান�জদা সুলতানা িপতা-আবু;ল কােশম ,--�া�ণবািড়য়া সদর,
�া�ণবািড়য়া

987 0993 কােদর ম�ল
িপতা-হের কৃ� ম�ল,বাসা ৩২, ৩৬ নং ওয়াড�, ঢাকা সদর--
�কােতায়ালী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

988 0994 �মেহ�ন �নসা আশা িপতা-�মাঃ মিনর �হােসন ,আকবরশাহ, ইমাম ম�ানশন , --,
চ��াম

989 0995 �মাঃ ইমরান �হােসন
িপতা-মতৃ �তারাব আলী �শখ,িস�রুী ব�িরয়া, সাগর কা�ী,
আিমনপুর--,
পাবনা

990 0996 ওসমান গিন িপতা-রাজা িময়া,িমশন িখয়াং পাড়া-চ�েঘানা-কা�াই,
রা�ামা�ট

991 0997 তান�জনা সুলতানা সুমী িপতা-�মাঃ িফেরাজ আলম ,বাদুর তলা --,
চ��াম
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992 0998 �মাঃ মাহফুজরু রহমান
িপতা-�মাঃ ইি�স আিল মাত��র,দি�ন গ�ারামপুর, খািলয়া--
মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

993 0999 �মা: তাইব পাশা
িপতা-�মা: কামাল পাশা,বাসা ৪৩, �রাড ৩, �ক িব �সকশন ১২,--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

994 1000 িমন্ট�  হালদার
িপতা-সুর�ন হালদার,-�কাটালীপাড়া �পৗরসভা-�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

995 1001 আিতকুর রহমান
িপতা-মাহফুজরু রহমান,�জাড়খালী, দুলাল �ম�ােরর বাড়ী-
বুিড়রচর-হািতয়া,
�নায়াখালী

996 1002 সালমান উ��ন রােসল িপতা-্েমাঃ আলম ,-�কয়ারিবল-কুত� বিদয়া,
ক�বাজার

997 1003 �মাঃ মাজহা�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ শাহ ্ আলম,আেনায়ারা--আেনায়ারা,
চ��াম

998 1004 �মাঃ আিমনুল ইসলাম িপতা-�মাঃ অয়ােজদ আলী,-কুকুয়া-আমতলী,
বর�না

999 1005 হািমদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ �সিলম ,িছি�খাইয়া পাড়া, বড় �ঘাপ--কুত� বিদয়া,
ক�বাজার

1000 1006 �মাঃ িশহাব উ��ন
িপতা-�মাঃ সাখাওয়াত �হােসন,�জন�জরাবাগ, আরজ ু�বগেমর
বাড়ী, িশত� িভলার পােশ--�করাণীগ�,
ঢাকা

1001 1007 �মা: রােসল িময়া িপতা-�মা : বদুর উ��ন মা�ঝ,�াম: হাররিদয়া--মেনাহরদী,
নরিসংদী

1002 1008 �মাঃ আল আিমন
িপতা-�মাঃ সামসুল হক,�সকশন-৬, �ক-ট। �রাড-১১৯/১২০,
�ফইথ �কািচং �স�ার--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1003 1009 আিরফুল ইসলাম িপতা-আবু ব�র িস��ক ,-িশবগ� �পৗরসভা-িশবগ�,
ব�ড়া

1004 1010 �মা: আিনছ� র রহমান
িপতা-�মা: আ�লু গফুর,উপ িবভাগীয় �েকৗশলীর কায �ালয়,
�তজগাওঁ গণপূত � উপ িবভাগ--�তজগাওঁ িশ� এলাকা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1005 1011 �মাঃ শিফকুল ইসলাম
িপতা-মতৃ: রইছ উ��ন,�াম-মিহন�, ডাকঘর-আমীরগ�--
িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

1006 1012 কাজী নাজমুল হাসান িপতা-কাজী িগয়াস উ��ন ,-মগৃা-ইটনা,
িকেশারগ�

1007 1013 �দওয়ান শরীফ
িপতা-আশরাফ উ��ন �দওয়ান ,�ষালআনী, বসুলপুর-ইমামপুর-
গজািরয়া,
মু��গ�
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1008 1014 সা�াদ �হােসন
িপতা-আ�রু রািশদ,�াম: দ: কুিড়মারা, ডাক: কুিড়মারা-2320--
�হােসনপুর,
িকেশারগ�

1009 1015 নাজমুল �হােসন িপতা-হািববুর রহমান,২৭৯, পূব � রামপুরা--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1010 1016 তাপসী রানী রায়
িপতা-অেশাক চ� বম �ন ,আরাজী দি�ন ব�ঠনা -�ঢালারহাট-
ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

1011 1017 �মাঃ শিফক িপতা-মতৃ �মাঃ িময়া ,মহাল খান বাজার --কণ �ফুলী,
চ��াম

1012 1018 িসরাজলু ইসলাম িপতা-জািমর �মাল�া,�াম+ডাক: �পাপািত--�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

1013 1019 �মা: আিসফু�ামান
িপতা-�মা: ফজলুল হক,বাসা ২৬/১, �ক িব, �সকশন ১৩, --
কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1014 1020 সুজয় ভ�াচায ��
িপতা-িশবু ভ�াচায ��,৩৬৩/িব, �ীকিফ� বাই �লন, পাথরঘাটা, ৩৪
নং ওয়াড�, �কাতয়ালী--,
চ��াম

1015 1021 �মা: �সিলম �হােসন
িপতা-�মা: তাইজাল �হােসন,�াম: মািলহাদ, ডাক: আবুির মা�রা--
িমরপুর,
কু��য়া

1016 1022 এস এম তিরকুল ইসলাম
িপতা-আ�লু কিরম িসকদার,২৬৬, প��ম �শওড়াপাড়া--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1017 1023 সািন বড� য়া
িপতা-চ�ন বড� য়া ,�লশান --�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1018 1024 �মাঃ সালাহউ��ন ইউসুফ িপতা-�মাঃ আলাউ��ন �শখ ,রাজপাড়া, �মা�াপাড়া--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

1019 1025 িব�ু চ� রায় িপতা-দগূ �া �মাহন রায়,�বাতলা, চ�পুর, কালীগ�--,
রংপুর

1020 1026 �মা: আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: নােদর আলী,�াম: অমতৃপুর, ডাক: চ�নেকাঠা--
তােনার,
রাজশাহী

1021 1027 �মা: আজগর
িপতা-�মা: �মা�ফা িম�জ,বাসা ১৭৩/৬/১, ভঁূইয়া গিল, সড়ক ২, --
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1022 1028 �গালাম �মা�ফা িপতা-�মাঃ বাহার উ��ন ,-সীতাকু� �পৗরসভা-সীতাকু�,
চ��াম

1023 1029 �মাঃ রিবউল ইসলাম
িপতা-�মাঃ শামসুর রহমান ,মুরাদপুর, নােচাল, বাসা-৫০-
চাপঁাইনবাবগ� �পৗরসভা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�
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1024 1030 কাজী �মরাজলু ইসলাম িপতা-মতৃ ইউনুছ আলী,84 নং মধ� বাসােবা--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1025 1031 �মাঃ রাজ ুআহেমদ িপতা-�মাঃ মিন�ল ইসলাম,দয়ারামপুর-জগ�াথপুর-কুমারখালী,
কু��য়া

1026 1032 �বাইয়াত আহেমদ িপতা-সাঈদ আহেমদ,বাড়ী ১৭, �সকশন ১২, �ক ই, --প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1027 1033 সাইফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু মতেলব প�াদা,-দশিমনা-দশিমনা,
পট�য়াখালী

1028 1034 �মা: আবু নওশাদ িপতা-�মা: হািনফ,688, নূবাগ, ডাক: দিনয়া, --রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1029 1035 �মাঃ �গালাম সােরায়ার িপতা-�মাঃ জয়নাল আেবদীন,িখয়ার-কাটলা-িবরামপুর,
িদনাজপুর

1030 1036 �মাছাঃ �ফরেদৗসী আ�ার িপতা-�মাঃ হােসম আলী ,মাধবপুর-�ঢালারহাট-ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

1031 1037 �মাছা তানিবন সুলতানা
িপতা-�মা: আ�জজলু ইসলাম,কদমগািছ, জাবারীপুর হাট--
বদলগাছী,
নওগা ঁ

1032 1038 �মা: �নামান িময়া িপতা-�মা: আ�লু মা�ান,889/1, উিকলপাড়া--িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

1033 1039 �মাঃ নুর�বী িময়া
িপতা-�মাঃ ইয়ািছন আলী ,কালমা�ট-খুিনয়াগাছ-লালমিনরহাট
সদর,
লালমিনরহাট

1034 1040 জনুােয়দ
িপতা-আ�লু খােলক,�াম-কুিড়মাড়া, ডাকঘর-কুিড়মাড়া--
�হােসনপুর,
িকেশারগ�

1035 1041 �মাঃ সােজদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�সু সা�ার �মা�া ,-�নপালতলী-গাবতলী,
ব�ড়া

1036 1042 জেুয়ল উ��ন
িপতা-এনামুল হক,কইয়া �গাবাড়ী, �াম+ডাক: জাহাজমারা, 2নং
ওয়াড�-জাহাজমারা-হািতয়া,
�নায়াখালী

1037 1044 �মাঃ �সাহাগ িপতা-�মাঃ সােদক ,-শম্ভ�পুর-তজমু��ন,
�ভালা

1038 1045 আবুল বাশার িপতা-কালাম আলী িসকদার,৩৯/িব, �চৗধুরীপাড়া--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1039 1046 �মা: সািকবুল �বিবন সািকব
িপতা-�মা: বজলুর রহমান,4 নং ওয়াড�, মহানগর দ: পাড়া--
জীবননগর,
চ�য়াডা�া

1040 1047 আবু হািনফ িপতা-আ�সু সা�ার ,�শরপুর ভা�ার-িশবগ� �পৗরসভা-িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�

1041 1048 �মাঃ আসাদু�ামান
িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম,১৫৯, ১/১, কািল বািড় পাড়া--গাইবা�া
সদর,
গাইবা�া
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1042 1049 �মাখেলসুর রহমান িপতা-আবু ব�র িস��ক,িদঘাব, পাচ�য়া--কাপািসয়া,
গাজীপুর

1043 1050 নুস রাত জাহান িসয়াম
িপতা-�মাঃ �গালাম দ�গীর �সিলম ,নাটাই পাড়া -ব�ড়া
�পৗরসভা-ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

1044 1051 �মা: আসাদু�ামান
িপতা-�মা: আ�সু সা�ার,�াম: �টকরামপুর, ডাক: �টকরামপুর--
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

1045 1052 �মাঃ সাইফুর রহমান জেুয়ল িপতা-�মাঃ জাহা�ীর হাওলাদার,বদিনখালী--�বতাগী,
বর�না

1046 1053 �মাঃ আ�লু আলীম
িপতা-�মাঃ আিমনুল ইসলাম ,১০৫ আংগািরয়াপাড়া-
চাপঁাইনবাবগ� �পৗরসভা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

1047 1054 �মা: �নছার উ��ন িপতা-�মা: মােলক গাজী,পািখমারা--কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

1048 1055 রািকব উ��ন
িপতা-মুহা�দ রিফকু�ীন,আ��ুাহ িময়ার বাড়ী, �াম+ডাক:
জাহাজমারা, ওয়াড�-01-জাহাজমারা-হািতয়া,
�নায়াখালী

1049 1056 �মাঃ সাইফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ সামসু��ন খান ,�ছান �খালা -গলািচপা-গলািচপা,
পট�য়াখালী

1050 1057 শাহ ্ পরান িময়াজী
িপতা-আলী আ�াদ িময়াজী,৯৫/২ ঢাকা ব�ভাষী ��ইিনং �স�ার,
প��ম কাফ�ল, আগারগাওঁ, তালতলা--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1051 1058 শাি� র�ন চাকমা িপতা-ক� মুিন চাকমা ,--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1052 1059 �মা: ছানাউ�াহ িপতা-�মা: নূ�ল ইসলাম,�সং�য়া হাজী বাড়ী, পালাখাল--কচ�য়া,
চাদঁপুর

1053 1060 �মা : শািকল �হােসন
িপতা-�মা: আ�লু খিলল,�াম: উ�র গাজীরচট ( বুিড়র বাজার),
ডাক: আিলয়া মা�াসা--সাভার,
ঢাকা

1054 1061 আল �মেহদী হাসান শা� িপতা-�মাঃ আিনছ� র রহমান,িপেরাজপুর-দুবলহাট�-নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

1055 1062 �মাঃ সািবত আল রা�জক িপতা-�মাঃ রমজান আলী ,-বদলগাছী-বদলগাছী,
নওগা ঁ

1056 1063 �দব কুমার িব�াস িপতা-িচ� র�ন িব�াস,তােহরপুর, মিহষ বাথান--�খাকসা,
কু��য়া

1057 1064 রােসল িপতা-ফুল িময়া,নাচনাপাড়া, �খপুপাড়া --কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

1058 1065 তাওিহদুল ইসলাম িপতা-আ�লু কিরম ,কচ�পাতা --আমতলী,
বর�না
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1059 1066 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মা: নওেশর আলী,চক আ�ািরয়া, কিবরপুর, �রৗহা--
�শরপুর সদর,
�শরপুর

1060 1067 �মাঃ আিনসুর রহমান
িপতা-�মাঃ আজগার আলী,আজগার িভলা, পা�াবাড়ী, সুখাতী--
নােগ�রী,
কুিড়�াম

1061 1068 আ�রু রহমান িপতা-আ�লু মা�ান ,খািলয়াবাইদ-কৃ�পুর-মেনাহরদী,
নরিসংদী

1062 1069 �মাঃ আলী আজম খান িপতা-�মাঃ আ�সু ছা�ার,মুছাপুর, ওয়াড�-৩-মুছাপুর-স�ীপ,
চ��াম

1063 1070 �কাশ কুমার ম�ল িপতা-�গাপাল চ� ম�ল ,�সেনর গাতী--সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

1064 1071 �মা: আবদু�াহ আল মামুন িপতা-�মা: উসমান গিন,কুিশ �, বাদলা --ইটনা,
িকেশারগ�

1065 1072 স�য় কুমার িপতা-�নপাল চ�,িভকমপুর-ধানগড়া-রায়গ�,
িসরাজগ�

1066 1073 �মা: বদ�ল �দা
িপতা-�মা: ন�জর আহ�দ,আেমিরকান টাওয়ার বাড়ী --
কামরা�ীরচর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1067 1074 �মাসাঃ আেমনা আ�ার
িপতা-�মাঃ ম�জবুর রহমান,১৭৭, �ট িব ি�িনক �রাড-পট�য়াখালী
�পৗরসভা-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1068 1075 িমলন চ� রায় িপতা-খেগন চ� রায়,শশরা-শশরা-িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

1069 1076 �মাঃ �সাহাগ �হােসন িপতা-�মাঃ হািনফ ,--কামরা�ীরচর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1070 1077 �মা: ইউসুফ ভ�ঁ ইয়া
িপতা-ইসমাইল ভঁূইয়া ,মািশকাড়া, --�দিব�ার,
কুিম�া

1071 1078 �মাঃ সাইমুন িমজান িপতা-�মাঃ িমজানুর রহমান,হািকমপুর-দ�পাল-�দবীগ�,
প�গড়

1072 1079 �মা�াক আহেমদ ভঁূইয়া িপতা-মকবুল আহে�দ ভঁূইয়া ,হাজী বাড়ী, �মশাত� য়া, আমতলী--,

1073 1080 �সয়দ ফজেল রা��
িপতা-�সয়দ মাছ� ম আহমদ,ব�ন িড/২৩, খাজদবীর--িসেলট
সদর,
িসেলট

1074 1081 �মা: মাহফুজরু রহমান িপতা-�মা: হািববুর রহমান,নাচনাপাড়া, �খপুপাড়া --কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

1075 1082 �মাঃ �সালায়মান খান িম�ন
িপতা-�মাঃ �মাসেলম উ��ন খান,�জলা সমাজ কায �ালয়, ৯-১১,
�ছাটমিন িনবাশ কমে��, আ�জমপুর--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1076 1083 �মাঃ শিরফুল ইসলাম
িপতা-আ�রু রা�াক,িনজপাড়া (গ�ারঝাড়া)-িনজপাড়া-
বীরগ�,
িদনাজপুর
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1077 1084 �মাঃ �েবল ইসলাম িপতা-�মাহা�দ আলী,িনজপাড়া (গ�ারঝাড়)-িনজপাড়া-বীরগ�,
িদনাজপুর

1078 1085 িলটন কুমার িব�াস
িপতা-মািনক কুমার িব�াস,পযে�: অিনেমষ কুমার িব�াস, �জ,
�ট, িস �রাড--মা�রা সদর,
মা�রা

1079 1086 �মা: আসাদু�ামান
িপতা-মতৃ �মা: ইজাবুল হক,�াম: আ�ারমািনক, ডাক:
আ�ারমািনক--�মেহ��গ�,
বিরশাল

1080 1087 সনজয় কুমার ম�ল
িপতা-�শেল� নাথ ম�ল,�াম: িচংড়াখালী, ডাক: রমজান নগর--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1081 1088 স� কুমার ভ� িপতা-মনৃাল কাি� ভ�,�াম: উথাল, ডাক: �গাপালপুর--তালা,
সাত�ীরা

1082 1089 ওমর ফা�ক
িপতা-�শেহর আলী গাজী,�াম: �জাড়িশং, 6নং ওয়াড�, ডাক:
�জাড়িশং--কয়রা,
খুলনা

1083 1090 �মাছা: �রেহনা খাত�ন

িপতা-�মা: �মা�ািফজার রহমান,�যে�: মিনকা শারিমন, নােস �স
�কায়াট�ার, 117/3 �াবনী িব��ং, ( 3য় তলা , বাম পােশ), �ক�ীয়
পুিলশ হাসপাতাল, রাজারবাগ--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1084 1091 �সয়দ তসিলম আ�জজ িপতা-এস এম �সনুজ জািহদ,380/18, িড, ক�বন--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1085 1092 �মা: শাহাদত �হােসন নাঈম
িপতা-�মা: আলী আজগর সরদার,বাসা-খ-198, �াম: মধ�বা�া,
ডাক: �লশান--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1086 1093 �মাঃ আিরফুর রহমান
িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, ১৭
পূব � হাজীপাড়া--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1087 1094 �মা: �মাতাহা�ল হক
িপতা-�মা: আ�রু রিশদ,�াম: খড়কী �পা� অিফস, ডাক: যেশার
সদর--যেশার সদর,
যেশার

1088 1095 শিফউল আলম িপতা-ইনছান আলী,পুগলই-িততপ�া-জামালপুর সদর,
জামালপুর

1089 1096 �মা: আিমনুর রহমান
িপতা-আ�রু রহমান,�াম: দ: �গামনাতী, ডাক: �গামনাতী--
�ডামার,
নীলফামারী

1090 1097 �মাহা�দ �জলানী িপতা-�মাহা�দ ইয়ানুছ আলী,60/3, ধলপুর, --যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1091 1098 আিনছ� র রহমান িপতা-ফজলুল হক,বাহাদুর পূব � পাড়া-পলবা�া-ইসলামপুর,
জামালপুর
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1092 1099 �মা: শাহাজালাল
িপতা-মতৃ ইয়ািছন বাড়ী,27/11, কাজী িরয়াজ উ��ন �রাড, --
চকবাজার,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1093 1100 নািহদ হাসান শািকল
িপতা-�মা: বাবুল খ�কার,�াম: বােহরচর, ডাক: বােহরচর--
রা�াবালী,
পট�য়াখালী

1094 1101 �মা: রানা িময়া
িপতা-�জয়ারত আলী,�াম: হেতয়া রাজাবাড়ী, ডাক: হেতয়া
রাজাবাড়ী --সিখপুর,
টা�াইল

1095 1102 শাফায়াত �হােসন িপতা-আে�াব আলী,চরকুড়ুিলয়া-ল�ীকু�া-ঈ�রদী,
পাবনা

1096 1103 �মা: নু�ল হায়দার রিবন
িপতা-�মা: ওয়ািহদু�ামান, �াম: তারাকা��, ডাক:
তারাকা��-2320--পাকু��য়া,
িকেশারগ�

1097 1104 সাইদুল ইসলাম িপতা-মতৃ �ছারহাব আলী,বাড়ী-01, �রাড-01, িমি�েটালা--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1098 1105 মা�ফা িপতা-ফা�ক খা,�াম: বােহরচর, ডাক: বােহরচর--রা�াবালী,
পট�য়াখালী

1099 1106 �মাঃ আবুল কালাম
িপতা-�মাঃ আ�রু রিশদ,বাংলােদশ হাই-�টক পাক� কতৃ�প�,
আইিস�ট টাওয়ার, আগারগাও--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1100 1107 �গালাম রা�ানী খান
িপতা-�মাহা�দ শামছ� র রহমান খান,বাসা-77, পাওয়ার হাউজ
এলাকা, �কওয়াটখালী--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1101 1108 ফারজানা আ�ার হ�ািপ
িপতা-�মা: �গালাম �হােসন �চাধুরী,�াম: দুসাইদ, ডাক: আ�িলয়া-
-সাভার,
ঢাকা

1102 1109 িরফাত হসান ইমরান িপতা-আবুল কালাম,জালালপুর-জালালপুর-ক�টয়াদী,
িকেশারগ�

1103 1110 খািদজা আ�ার িপতা-�মাঃ খােলক,�সানাকা�া-�কাইল-মুরাদনগর,
কুিম�া

1104 1111 �মাহা�দ জাহা�ীর আলম
িপতা-�মাহা�দ ইয়াকূব আলী,যেশাদল মধ�পাড়া-যেশাদল-
িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

1105 1112 �মা: আ�সু সালাম
িপতা-�মা: আেয়জ উ��ন,বাসা: �দওয়ান িভলা, �াম: �খজরু
বাগান,-আ�িলয়া-সাভার,
ঢাকা

1106 1113 �মা: আিমনুল ইসলাম
িপতা-�মা: নু�ল ইসলাম,�াম: করাবাগান, ডাক: জাহা�ীর নগর
িব�িবদ�ালয়-আ�িলয়া-সাভার,
ঢাকা
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1107 1114 �মায়াে�ম �হােসন
িপতা-�মা: �মাশারফ �হােসন,�াম: দ: না�া �পা�া, ডাক: �নহা�ট
বাজার-আ�িলয়া-সাভার,
ঢাকা

1108 1115 �মাঃ িদদাের আলম
িপতা-আ�লু মা�ান,শাপলা ১/৬, আ�গ� পাওয়ার ��শন--
আ�গ�,
�া�ণবািড়য়া

1109 1116 িদপক সরকার
িপতা-�গৗরা� সরকার,�াম: িন���পুর, ডাক:িশমুিলয়া-
আ�িলয়া-সাভার,
ঢাকা

1110 1117 এইচ এম রহমাত��াহ
িপতা-�গালাম �মা�ফা হাওলাদার ,ভাতশালা-বােকরগ�
�পৗরসভা-বােকরগ�,
বিরশাল

1111 1118 শারিমন জািকর সুিম িপতা-�মাঃ জািকর �হােসন,�কাইল--মুরাদনগর,
কুিম�া

1112 1119 �মা: শিরফুল ইসলাম
িপতা-�শখ লাল উ��ন,বাসা-645, �রাড-01, �াম: কুট� িরয়া, ডাক:
সাভার ক�া�-1344-আ�িলয়া-সাভার,
ঢাকা

1113 1120 �মা: আহমদ উ�াহ
িপতা-�মা: ইউসুফ আলী,�াম: বায়া, করমজা, ডাক:
পুন্ড� িরয়া-6682--সািঁথয়া,
পাবনা

1114 1121 �ন �ালী িব�াস
িপতা-িব�ুপদ িব�াস,�াম: চরমািলথীয়া, ডাক: লা�লবাধ--
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

1115 1122 �মা: আ�লু ওয়াদুদ িপতা-আ�লু অেহদ,�াম: �গাগা, ডাক: �গাগা--শাশ �া,
যেশার

1116 1123 �িৃত রানী িব�াস
িপতা-িব�ু পদ িব�াস,�াম: চরমািলথীয়া, ডাক: লা�লবাধ--
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

1117 1124 �মা: তিরকুল ইসলাম
িপতা-�মা: হাচান �মাল�া ,�াম: �শলমারী, ডাক: িশয়ালদী-7870--
আলফাডা�া,
ফিরদপুর

1118 1125 �মাঃ মিহউ��ন িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন,চরৈফজ�ু�ন-হাজীর হাট-মনপুরা,
�ভালা

1119 1126 �মা: জািকর �হােসন
িপতা-�মা: আ�লু কােশম,পূেবরগাওঁ পিলেটকিনক ই��ট�টউট,
পূেবরগাওঁ, আতলাপুর বাজার-1720--�পগ�,
নারায়ণগ�

1120 1127 ত�য় কুমার পাল িপতা-িচও র�ন পাল ,-আইচগাতী-�পসা,
খুলনা

1121 1128 �মা: আিরফুল ইসলাম িপতা-�মা: জ��ল ইসলাম,িড-64, তালবাগ-সাভার-সাভার,
ঢাকা

1122 1129 �নয় ম�ল িপতা-রেব� নাথ ম�ল,চাি�র চক-আমািদ-কয়রা,
খুলনা
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1123 1130 রতন সরকার িপতা-দুলার কুমার সরকার,�াম: গাড়ফা--�মা�াহাট,
বােগরহাট

1124 1132 �মাঃ সাখাওয়াত �হােসন খান
িপতা-�মাঃ �মাফা�ল �হােসন খান ,মু�ার বািড় �রাড ,
আউচপাড়া --ট�ী,
গাজীপুর

1125 1133 �মা: মাহামুদুল হাসান

িপতা-�মা :�মাফা�ল �হােসন,�যে�: মিনকা শারমীন, নােস �স
�কায়াট�ার, 117/3, �াবনী িব��ং ( 3য় তলা, বাম পােশ), �ক�ীয়
পুিলশ হাসপাতাল, রাজারবাগ--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1126 1134 �মাঃ ইিলয়াস �হােসন
িপতা-�মাঃ আবু বকর িস�ীক,জয়�-িশকারপুর উ�জরপুর-
উ�জরপুর,
বিরশাল

1127 1136 �মাঃ তিরকুল ইসা� িপতা-�মাঃ �সিলম িময়া ,�াম �বেহর চর-রা�াবালী-রা�াবালী,
পট�য়াখালী

1128 1137 সুিম �দব
িপতা-সুধন চ� �দব,335 নং উ�র নালাপাড়া, �জিপও-4000--
ডবলমুিরং,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1129 1138 িরপন িসকদার
িপতা-অধীর িসকদার,�যে�: তপন দ� 154/এ,, িস. এন. �জ
ভবন, �দওয়ান বাজার--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1130 1139 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: আবুল �হােসন সরদার,�াম: কািশয়াডাংগা, ডাক:
মুবারীকা�ট--কলােরায়া,
সাত�ীরা

1131 1140 �মাঃ জােবদ হায়াত �দয় িপতা-�মাঃ আ�সু �কুর,�াম নল ডা�া--কালীগ�,
�ঝনাইদহ

1132 1141 �মা: রিবউল হাসান
িপতা-আ�সু সা�ার মধৃা,284, জগ�াথ সাহা �রাড, আল মিদনা
লাইে�রী, �পা�া--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1133 1142 সিফকুল ইসলাম মি�ক
িপতা-সিহদুল মি�ক,�াম: �দয়াপাড়া, ডাক: ভাংগনপাড়--
ফিকরহাট,
বােগরহাট

1134 1143 �মা: �বারহান উ��ন
িপতা-�মা: রউফ �মাল�া,�াম: ঘুি�য়া, ডাক: িবেনাদপুর--
মহ�দপুর,
মা�রা

1135 1144 �মাঃ মিন�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আেনায়ার উ�াহ ,�াম কােশমগ�-চরফ�াশন
�পৗরসভা-চরফ�াশন,
�ভালা

1136 1145 মাহমুদুল হাসান
িপতা-�মািশয়ার রহমান,�াম�: প: দগূ �াপুর, ডাক: বাজার
�গাপালপুর-মধুহাট�-�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

1137 1146 �মাত�াজলু ইসলাম
িপতা-�মা: ইউনুছ আলী,69, বণ �ালী কমে��, প: কাফ�ল,
তালতলা, আগাগাওঁ--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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1138 1147 �দীপ কুমার দ� িপতা-রবী�নাথ দ�,�াম: �মাবারকপুর, ডাক: তালা--তালা,
সাত�ীরা

1139 1148 তমা দাশ িপতা-হীরা লাল দাশ ,থানা খুলশী--,
চ��াম

1140 1149 আকতা�ল ইসলাম িপতা-আবু দাউদ,�াম: কালনা, ডাক: অ�াবুিনয়া--কয়রা,
খুলনা

1141 1150 নয়ন িব�াস
িপতা-নের�নাথ িব�াস,পাগলা কানাই সড়ক, ব�াপারী পাড়া--
�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

1142 1151 রােসল রানা
িপতা-�মা: িস��কুর রহমান,বাসা: সা�জয়ারা, �াম: ��িডয়াম
পাড়ার অংশ, ওয়াড�-02, --মা�রা সদর,
মা�রা

1143 1152 �মা: ছেরায়ার �হােসন
িপতা-�মা: শাহার আলী,�াম: �গাপীনাথপুর, ডাক: গা�া বাজার-
গা�া-�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

1144 1153 �মাঃ সাইদুল ইসলাম িপতা-সুলতান িসকদার ,-�ছাট িবঘাই-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1145 1154 কাজী �মাহা�দ নু�ল
ইসলাম

িপতা-কাজী �মাহা�দ জিমর �হােসন,বাসা: 28/1, কাওলার �মা�ার
বাড়ী, দি�নখান--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1146 1155 �মাঃ ম�জবুর রহমান িপতা-�মাহা�দ আলী,৭ বািলজরুী-রাৈজ-ভালুকা,
ময়মনিসংহ

1147 1156 সাখাওয়াত �হােসন
িপতা-�সালায়মান শরীফ ,বড় আউিলয়াপুর-আউিলয়াপুর-
পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1148 1157 �মা: িমজানুর রহমান ইমন
িপতা-�মা: চানঁ িময়া,�াম: িবরািহমপুর, ডাক: রানীরহাট--
শাজাহানপুর,
ব�ড়া

1149 1158 �মাসাঃ িলজা িপতা-�মাঃ িনজাম সরকার ,-বাথ�-�গৗরনদী,
বিরশাল

1150 1159 �সাহাগী আ�ার িপতা-শিহদুল ইসলাম,দি�ন গ�ৃানারায়নপুর--�শরপুর সদর,
�শরপুর

1151 1160 সারিমন আ�ার িপতা-�মাঃ শাহ ্ আলম ,িদঘলীয়া-রাধাগ�-�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

1152 1161 �মা: হাসনাইন
িপতা-�মা: আবুল কালাম,�াম: চরেতাফ�ল, ডাক: দুলারহাট,
ওয়াড�-03--চরফ�াশন,
�ভালা

1153 1162 �মাঃ মিতউর রহমান িপতা-�মাঃ ম�জবুর রহমান,�ধাবারচর, চকসাহা�ী--�শরপুর সদর,
�শরপুর

1154 1163 �মাঃ সেরায়ার �হােসন িপতা-�মাঃ ছানাউ�াহ আক� ,--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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1155 1164 মুহা: তানভীর �সাইন
িপতা-মুহা: �তাজাে�ল �সাইন,বাসা: ক-153/1, �াম: মধ� পাড়া,--
িখলেখত,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1156 1165 আ��ুাহ আল মামুন
িপতা-মতৃ বজর আলী ,২০/২ ঢাকা পিলেটকিনক--�তজগাওঁ িশ�
এলাকা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1157 1166 আরমান �হােসন
িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান,চরেমাহা�দপুর, �করামতগ�--
ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

1158 1167 ইয়ািছর আরাহাত িপতা-�ক এম আ�লু ম�জদ ,-কিলমহর-পাংশা,
রাজবাড়ী

1159 1168 �মাহা�দ কাইয়ুম
িপতা-�মাহা�দ আ�লু ছা�ার,সােহব নগর-রামচ�পুর (উ�র)-
মুরাদনগর,
কুিম�া

1160 1169 ত�ষার কুমার সরদার িপতা-মনী� নাথ সরদার,রােয়রমহল, �জিপও ৯০০০ খািলশপুর--,
খুলনা

1161 1170 নয়ন ম�ল
িপতা-িনম �ল কৃ� ম�ল,৩০৯/১, হাই �ুল �রাড, (৫ম তলা)--
রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1162 1171 এস,এম, কাম�ল হাসান িপতা-�মাঃ আলাউ��ন সরকার ,-মািড়য়া-বাগমারা,
রাজশাহী

1163 1172 �মাঃ ওয়ািসম আকরাম িপতা-জয়নাল আেবদীন,�বলপুকুিরয়া, জিমরা--পু�ঠয়া,
রাজশাহী

1164 1173 আবু সুিফয়ান িপতা-�মাঃ নূর �মাহা�দ ,সূবন � খুলী, �তবািরয়া--খানসামা,
িদনাজপুর

1165 1174 �মাঃ জািমর �হােসন িপতা-�মাঃ জােবদ আলী �মাল�া,শতখালী-শতখালী-শািলখা,
মা�রা

1166 1175 কিবর �হাসাইন
িপতা-মুনসুর আলী,বাসা: 22/19, 1নং �পা� অিফস �রাড,
�াম+ডাক: উ�র মািনক িদয়া--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1167 1176 এস এম ইয়াসারী জবুােয়দ িপতা-�মাঃ শাহাজাহান আলী,থানা রাজ পাড়া --,
রাজশাহী

1168 1177 এনামুল হাসান
িপতা-�সিলম �রজা,�জয়া কেলজ �রাড, বােগর হাটা--জামালপুর
সদর,
জামালপুর

1169 1178 তান�জল ইসলাম িপতা-আবুল �হােসন হাওলাদার ,ক� �াঠ�--বিরশাল সদর,
বিরশাল

1170 1179 �মৗসুমী িপতা-�মা: সান্ট� ,প: �লা�া, ধানখালী--কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

1171 1180 িনভ�  র�ন দাস িপতা-িনিখল চ� দাস,সতান�পুর, �েজ�গ�--িদরাই,
সুনামগ�
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1172 1181 এস এম তাসিনয়া আহেমদ
মুকুল

িপতা-�মা�া আ�সু সােলক,বাংলােদস �বতার আগারগাও--
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1173 1182 এ এস এম রা�জউর রহমান িপতা-এ এস এম সিফকুর রহমান ,থানা �বায়ািলয়া , �াম সপুরা--,
রাজশাহী

1174 1183 �বাল রায়
িপতা-যুগল চ� রায় ,১৮৬/৮ �জল �রাড, �তালািদয়া --জামালপুর
সদর,
জামালপুর

1175 1184 সুকুমার চ� কম �কার
িপতা-ধীের� নাথ কম �কার,�াম: �সানাতনপুর, ডাক: িরশখালী--
হিরণাকুন্ড� ,
�ঝনাইদহ

1176 1185 �জক�ল হক িপতা-ইমিতয়াজ আহেমদ,�ছাট আমতলা--না�জরপুর,
িপেরাজপুর

1177 1186 ম�জবুর রহমান িপতা-�মাহা�ত আলী ,--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1178 1187 �মা: সবুজ �হােসন িপতা-�মা: আ�লু মা�ান বাজ,ুরঘুনাথপুর, ভূঞাগাতঁী--রায়গ�,
িসরাজগ�

1179 1188 �মাঃ �রজাউল কিবর
িপতা-�মাঃ আইয়ুব আলী ফিকর ,বাসা-৩২ মু��েযা�া প�ী,
বলাশপুর--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1180 1189 আ�জজরু রহমান িপতা-আিমন উ��ন,৫৭০/১, উ�র শাহজাহানপুর--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1181 1190 �মাঃ ইউসুফ িপতা-�মাঃ ই�াহীম �হােসন,সমেসরাবাদ, ৮নং ওয়াড�--,
ল�ীপুর

1182 1191 �মা: �সাহাগ �হােসন িপতা-�মা: আতাউর রহমান,�াম: মাল�, ডাক: িশমুিলয়া--সাভার,
ঢাকা

1183 1192 শারিমন জাহান িপতা-�মাঃ শাহ ্জাহান মধৃা ,�দওপাড়া-বাটােজার-�গৗরনদী,
বিরশাল

1184 1193 এস এম মাহফুজলু আলম িপতা-এস এম মাহবুব আলম ,�াম �হেতম খা ঁ, --,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

1185 1194 �িব রানী দাস িপতা-মতৃ লাল �মাহন দাস,সতান�পুর, �েজ�পুর--িদরাই,
সুনামগ�

1186 1195 অতনু তালুকদার িপতা-বাবুল কাি� তালুকদার ,হাই�াও-হাইদগাওঁ-প�টয়া,
চ��াম

1187 1196 িরকা� ত���া
িপতা-সুিমরন ত���া,সাং-�াইেবল অিফসাস � কেলানী, 3নং
ওয়াড�, --রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

1188 1197 পিল �বরাগী
িপতা-িবমল কুমার �বরাগী,বাসা-২৪৯-২৫০, �রাড-৪, �সকসন-৭--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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1189 1198 �সকত সাহা
িপতা-কল�ান সাহা,আেরক ম��ল, কুলগাও, জালালাবাদ,
বােয়জীদ--,
চ��াম

1190 1199 নয়ন চাকমা
িপতা-�তাপ চ� চাকমা ,বাসা-১৮, �রাড-৫, �ক_ এ িমরপুর ২--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1191 1200 �মাঃ আিতকুর রহমান িপতা-�মাঃ আ�জজলু ইসলাম,উিরপুর-িতেলাকপুর-নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

1192 1201 �মাঃ মামুনুর রিশদ িপতা-�মাঃ শিফকুর রহমান ,�াম ব�ম ছড়া --,
চ��াম

1193 1202 িহমা�ী পুরকায়�
িপতা-�হেম� কুমার পুরকায়�,হা�ন ম�ানশন, মুফিতরগাও,
িব�নাথ--,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

1194 1203 �মাঃ রা�জব িময়া ঁ িপতা-�মাঃ রমজান আলম ,�তজকুিনপাড়া--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1195 1204 হািমম �শখ
িপতা-�মাঃ তাজলু ইসলাম,বাসা ১৬/২, �রাড ০১, �ক ই, িমরপুর
৬--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1196 1205 সাহাব উ��ন
িপতা-কামাল উ��ন,বাসা-1207, তালুক �ম�ােরর বাড়ী, �াম: 8 নং
ওয়াড�,-�সানািদয়া-হািতয়া,
�নায়াখালী

1197 1206 �মা: আবদুর রা�াক
িপতা-�মা: আবদুর রিহম,�াম: যেশাদল ( মধ�পাড়া), ডাক: জাতীয়
িচিন কল--িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

1198 1207 �মাঃ রিন িপতা-জািকর �সাইন,ক�া�নেম�, আদশ � সদর--,
কুিম�া

1199 1208 উইসুফ আলী িপতা-মতৃ আবু জাফর ,বাংলােদশ সিচবালায় ঢাকা ।--,

1200 1209 �মাঃ জািহদ খান
িপতা-�হলাল উ��ন খান ,কাংিশ, ধামুড়া-উ�জরপুর �পৗরসভা-
উ�জরপুর,
বিরশাল

1201 1210 �মাসাঃ হািলমা খাত�ন িপতা-মতৃ �মাঃ খিললুর রহমান,-�য়াবািড়য়া-িহজলা,
বিরশাল

1202 1211 �মা: হাসান খানঁ িপতা-�মাসেলম খানঁ,16/3, িতলারগািত �রাড, সাতাইশ--ট�ী,
গাজীপুর

1203 1212 �মাঃ �মেহদী হাসান িপতা-�মাঃ শাহজাহান আলী ,কাটাখালী , ৯২৯১-আমািদ-কয়রা,
খুলনা

1204 1213 �মাঃ রাইসুল �হাসাইন িপতা-মুহাঃ �কুর আলী,ধু�ন্ড� -�শামসপুর-�খাকসা,
কু��য়া

1205 1214 সািদয়া আ�ার
িপতা-�মাঃ িলয়াকত আলী,�াম পুরান ভা�ান চর-লতা�ী-
িসরাজিদখান,
মু��গ�
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1206 1215 �মা: রিবউল আওয়াল িপতা-�মা : তছিলম উ��ন ,--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1207 1216 আিম�ল ইসলাম িপতা-আবুল কালাম ,�মাগরাঠ�য়া-চি�শা-�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

1208 1217 �মাঃ কাম�ল হাসান
িপতা-মতৃ �মাঃ নূর ইসলাম,আনজরু হাট আিলম মা�াসা,
আনজরু হাট--চরফ�াশন,
�ভালা

1209 1218 �মাঃ �সােহল িময়া িপতা-�মাঃ িস��কুর রহমান ,-বর�না �পৗরসভা-বর�না সদর,
বর�না

1210 1219 �মা: �েবল �হােসন
িপতা-সাহাব উ��ন,�াম: চর ফলকন, ডাক: লুধুয়া ফলকন-3731-
চর ফলকন-কমলনগর,
ল�ীপুর

1211 1220 �মাঃ �ভ �হােসন িপতা-�মাঃ শানু মধৃা,িনজহাওলা-রতনদী তালতলী-গলািচপা,
পট�য়াখালী

1212 1221 �মাঃ আলমগীর কিবর শাহ
�চৗধুরী

িপতা-�মাঃ �সেক�ার শাহ �চৗধুরী,িশশা, িশশা বাজার-মিশদপুর-
�পারশা,
নওগা ঁ

1213 1222 �মাঃ কিবর �হােসন িপতা-�মাঃ আ�াছ আলী ,বাজনাব , চ�নপুর --�বলােবা,
নরিসংদী

1214 1223 ��ল আিমন
িপতা-শওকত আলী,�াম: পাএেখালা চা বাগান, ডাক: পাএেখালা--
কমলগ�,
�মৗলভীবাজার

1215 1224 �মাঃ মিনর �সােহন
িপতা-�মাঃ শামসুল ইসলাম ,িশব রা�ুর -কুমারখালী �পৗরসভা-
কুমারখালী,
কু��য়া

1216 1225 �মাঃ আ�জম মু�ী িপতা-আলাউ��ন মু�ী ,কািশ�ুর, কািশমপুর--নবাবগ�,
ঢাকা

1217 1226 অিমত িসনহা িপতা-িদলীপ িসনহা,পাড়াবাকই, হাজীপুর--লালমাই,
কুিম�া

1218 1227 �মা: সা��র �নওয়াজ সাগর
িপতা-ডা: এম, এ রব,64, হাজীপাড়া, িভ, আই, �ট �রাড--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1219 1228 �মাঃ আিমনুল ইসলাম িপতা-�মাঃ �গালাম �মা�ফা ,থানা রাজপাড়া ,--,
রাজশাহী

1220 1229 �মাঃ নু� �বী
িপতা-�মাঃ আ�জজার রহমান ,তালুকদুলালী , হা�জগ�--
আিদতমারী,
লালমিনরহাট

1221 1230 �মাঃ তানভী�ল হক িশহাব
িপতা-�মাহা�দ আলী,৪৮১, ��াট-৪/িব, মািলবাগ �রইলেগট,
বাগানবাড়ী--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1222 1231 �মাঃ শিহদুল ইসলাম িপতা-আঃ হািকম ,দািময়া পাড়া -কািলয়া-সিখপুর,
টা�াইল
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1223 1232 সুমাইয়া
িপতা-�মাঃ সুলতান জমা�ার,ই/৮৬/১, �রাড ২, ই�ান � হাউ�জং--
প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1224 1233 জীবন লাল দাস
িপতা-�জেত� দাস,�াম: িমরাশী, ডাক: িমরাশী-3320-রাণীগাওঁ-
চ�না�ঘাট,
হিবগ�

1225 1234 �কৗিশক চ� দাস িপতা-মতৃ রামধন দাস ,�েজ� গ�, সতান�পুর--িদরাই,
সুনামগ�

1226 1235 �মাঃ �সাহান �শখ
িপতা-�মাঃ সিফ �শখ,১১৭/১, সরাই মস�জদ �রাড, দিনয়া,
কদমতলী--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1227 1236 �মাঃ সাইদুর রহমান িপতা-�মাঃ মিনর �হােসন ,হািতয়া -সুখারী-আটপাড়া,
�ন�েকাণা

1228 1237 �মাঃ সািমউল ইসলাম িপতা-�মাঃ আকরাম �হােসন ,হিরনা ডা�া-বাবুখালী-মহ�দপুর,
মা�রা

1229 1238 নািসর উ��ন
িপতা-আ�লু ওয়ােজদ,�জ�ািত কমািশ �য়াল �স�ার, িব-৯৩,
মািলবাগ, �চৗধুরীপাড়া--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1230 1239 আেনায়ার �হােসন িপতা-�মাঃ মেফজ আলী মধৃা,৪১৪/৩, মীরহাজারীবাগ--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1231 1241 শিরফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ ওেমদ আলী ব�াপারী,বািলয়াডা�া-কাউিলেবড়া-ভা�া,
ফিরদপুর

1232 1242 �মাঃ ফা�ক িময়া ঁ
িপতা-�মাঃ অিহদ িময়া ঁ,ইসলাম পুর , ম�ল বাটা-সুনামগ�
�পৗরসভা-সুনামগ� সদর,
সুনামগ�

1233 1243 হরলাল চ� সরকার িপতা-অমল চ� সরকার,৯৮/৩/িস, মধ� পাইকপাড়া, পািনর
পাে�র গিল, িমরপুর ১--,

1234 1244 �মাঃ জাহা�ীর আলম িপতা-�মাঃ সামছ� ল আলম,চর �মঘনা -বাশঁগাড়ী-রায়পুরা,
নরিসংদী

1235 1245 সাফুল ইসলাম িপতা-িগয়াউ��ন ,�াম সুর�ট--না�াইল,
ময়মনিসংহ

1236 1246 মহিসন িপতা-মিহউ��ন ,�জাপিত--�দিব�ার,
কুিম�া

1237 1247 নু�ল হক �হাসাইন িপতা-আলী আহ�দ,িনমাইকা��--মুরাদনগর,
কুিম�া

1238 1248 �মাঃ �সােহল রানা
িপতা-�মাঃ খিললুর রহমান ,�রাড-১৩, বাসা-৪৪৬, �পনগর,
প�বী , --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1239 1249 সাখাওয়াত �হােসন
িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম,জিসম �চয়ারম�ান বািড়, রতনপুর-
িশবপুর-�ভালা সদর,
�ভালা
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1240 1250 �মাঃ মামুন িময়া িপতা-�মাঃ হািফজরু রহমান ,�াম জাহা�ীর পুর --না�াইল,
ময়মনিসংহ

1241 1251 �মাঃ শাহাদাৎ �হােসন
িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান,ফিকর বাড়ী, মজিলশপুর-সুলতানাবাদ-
মতলব উ�র,
চাদঁপুর

1242 1252 কাম�ন নাহার
িপতা-কাম��ামান ,��ম হ�ােভন, বাসা-২১৪, জিুমর খান �রাড,
ওয়ারদ-১৩--,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন

1243 1253 �মাঃ জেুয়ল িময়া িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম ,-িপিরজপুর-বা�জতপুর,
িকেশারগ�

1244 1254 �মাঃ শাহজালাল িময়া
িপতা-বাদল মু�ী,জাতীয় িব�ান ও �যু�� জাদুঘর, আগারগাওঁ--
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1245 1255 �মাঃ ত�ষার আলী িপতা-�মাঃ সুজাউ��ন,�ব�লা-�গাবরাতলা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

1246 1256 আশরাফুল আলম িপতা-হােতম হাওলাদার,৩১৫ , ব�ব�ু হল , ঢািব--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1247 1257 �মাঃ সা�াম �হােসন িপতা-�মাঃ কা�জদ আলী ,আম গাছী-ঝালুকা-দুগ �াপুর,
রাজশাহী

1248 1258 �মাকেসদ আলী িপতা- আিমন উ��ন ,-বওলা-ফুলপুর,
ময়মনিসংহ

1249 1259 আল আিমন হাওলাদার
িপতা-�মাঃ �মাতাহার হাওলাদার,�জ�ািত কমািশ �য়াল �স�ার,
িব-৯৩, মািলবাগ �চৗধুরীপাড়া--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1250 1260 পির�ীত চ� �বদ�
িপতা-িকেশারী �মাহন �বদ�,�াক অিফস �রাড, ভ� বািড়, ৪ নং
ওয়াড�-�ভালা �পৗরসভা-�ভালা সদর,
�ভালা

1251 1261 �মাঃ জিহ�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ শামসুল হক ,-�গৗরীপুর-�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

1252 1262 �মা: হাসান আলী িপতা-�মা: �সিলম,44 নং �ভাতী �সনা �লন--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1253 1263 �মাঃ তানভীর �হােসন িপতা-�মাঃ হা�ন ,কালীকৃি�, রতনপুর --�ভালা সদর,
�ভালা

1254 1264 অিমত বড়ুয়া
িপতা-ি�তীশ বড়ুয়া ,আমান আলী �রাড । ২৬৯৮ নুরজাহান
ভবন --চকবাজার,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1255 1265 ফরহাদ
িপতা-মতৃ নূর �মাহা�দ �মা��া,মাদবর কা��, সিখপুর, �জরগ�-
-,
শরীয়তপুর

1256 1266 �মাঃ শিরফুল ইসলাম খান
িপতা-�মাঃ আলতাপ �হােসন খান,িবইউিব�ট, �পনগর �মইন
�রাড--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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1257 1267 আলতাফ �হােসন িপতা-ইমাম �হােসন,�াম: খানপুর, ডাক: খানপুর--�বগমগ�,
�নায়াখালী

1258 1268 কনক বড়ুয়া িপতা-সুকাি� বড়ুয়া ,প��ম গিহরা-রাউজান-রাউজান,
চ��াম

1259 1269 �মাঃ এহেতশাম কিবর িপতা-এ,�ক, এম শামসু��ন ,-বয়ড়া-ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1260 1270 �মাঃ আল আিমন িপতা-�মাঃ জনাব আলী ,দশকাহিনয়া -চরেশরপুর-�শরপুর সদর,
�শরপুর

1261 1271 �মা : এন এ সাইফু��ন
িপতা-�মা: আলতাফ �হােসন,�াম: নূনেগালা, ডাক: রহনপৃুর--
�গাম�াপুর,
চাপঁাইনবাবগ�

1262 1272 �সাহাগ িময়া িপতা-�মাঃ আ�লু কু�ুস,যদুর পাড়া-নারা��য়া-কািলহাতী,
টা�াইল

1263 1273 মািহনুর ইসলাম
িপতা-মতৃ ফজলুর রহমান �ামািনক,আওতাপাড়া, পাকশী ট�
পাবনা �রাড, সাহাপুর--ঈ�রদী,
পাবনা

1264 1274 �মাঃ জািহদুল হক িপতা-�মাঃ ইসমাইল হক,মািহশালবািড়--�গাদাগাড়ী,
রাজশাহী

1265 1275 শালািপন িপতা-আ�লু মিমন ,জাহা�ীর পুর --না�াইল,
ময়মনিসংহ

1266 1276 নুর-উ�াহ নাঈম
িপতা-�মা: জািকর �হােসন,�যে�: �মা: সাইদুল ইসলাম, 25/4,
আল-বারাকা সুপার মােক�ট, ম�জদপুর �রাড--সাভার,
ঢাকা

1267 1277 মহিসন িপতা-�মা মিতউর রহমান,সুের�র-ঘিড়ষার-নিড়য়া,
শরীয়তপুর

1268 1278 �মাঃ মাহমুদুল হাসান িপতা-�মাঃ মাহতাব উ��ন,২৩, বাউ�াির �রাড --,
ময়মনিসংহ িস�ট কেপ �ােরশন

1269 1280 �মাঃ িরয়াজ
িপতা-�মাঃ শাহ ্ আলম,িস/ও আেলা �ম�র, কসাইিভটা কস �রাড-
�জন�জরা-�করাণীগ�,
ঢাকা

1270 1281 �পিত ম�ল িপতা-িচ� ম�ল ,সাতপাড়-খািলয়া-রাৈজর,
মাদারীপুর

1271 1282 িশ�ী বালা িপতা-অ�য় বালা,�াম: কির�াম, ডাক: জিলরপাড়--মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

1272 1283 ফায়সাল আহেমদ িপতা-�মাঃ �মাজাফফর �হােসন ,থানা রাজ পাড়া --,
রাজশাহী

1273 1284 ফািহম আহেমদ
িপতা-�মাঃ মুসিলম ,িখলগাওঁ গভঃ �াফ �কায়াট�ার (মািলবাগ
বাজােরর পূব � পােশ �), িব��ং ১, হাউ�জং ৬--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1274 1285 �মাঃ ফরহাদ �হােসন
িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান ,পাঠশালা বুক �স�ার , -�ভালা
�পৗরসভা-�ভালা সদর,
�ভালা
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1275 1287 �মাঃ �গালাপ িময়া ঁ
িপতা-আ�লু কু�ুছ ,৪৫/৪ িব শাহানা ম��ল, প��ম যা�াবািড়--
যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1276 1288 সাইফুর রহমান িময়াজী িপতা-আ�রু রা�াক িময়াজী,িমরপুর ১ --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1277 1289 �মাঃ হা�ন অর রশীদ িপতা-�মাঃ শামছ� ল হক,তালুক সাহাবাজ--কাউিনয়া,
রংপুর

1278 1290 �জ�ািত ন�ী
িপতা-জীবন চ� ন�ী,�াম: কাজীেমাকমাপাড়া, ডাক: সাভার--
সাভার,
ঢাকা

1279 1291 এস এম ইেমল িশকদার িপতা-�মাঃ আলমিগর,-চরচারতলা-আ�গ�,
�া�ণবািড়য়া

1280 1292 অতসী চাকমা িপতা-শাি� র�ন চাকমা ,�লচ� বাগান --রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

1281 1293 �মা: রিফকুল ইসলাম
িপতা-�মা: �রজাউল হক,�াম: হিরণগািছ, ডাক: িরফাইতপুর--
�দৗলতপুর,
কু��য়া

1282 1294 �মাঃ �গালাম সরওয়ার িপতা-িনয়াজ আলী ,১১ আেমনা িভলা, বাসােবা, মুগদা--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1283 1295 �শখ রািফল ইসলাম
িপতা-�মাঃ জালাল উ��ন,�জ�ািত কমািশ �য়াল �স�ার, িব ৯৩,
মািলবাগ, �চৗধুরীপাড়া--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1284 1296 �মাঃ মা�ফুল আলম
িপতা-�মাঃ মাহবুবুল আলম ,উ�র চর �নায়াবাদ -�ভালা �পৗরসভা-
�ভালা সদর,
�ভালা

1285 1297 �মা: আিমর
িপতা-আ�লু গিন,�াম: পূব � আলীপুর, ডাক: এনােয়ত নগর--
কালিকিন,
মাদারীপুর

1286 1298 �� আকতার িপতা-�মাঃ শিফউ�াহ ,আইসফ�া�রী--,
চ��াম

1287 1299 �মাঃ �তৗিহদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ বাবুল িময়া ঁ,২৫৩/৪ িব পূব � নাখাল পাড়া--�তজগাওঁ
িশ� এলাকা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1288 1300 আ�া�ন �নছা িপতা-আঃ মােলক বয়াতী,বড় দুলালী, বাথ�, �গৗরনদী--,
বর�না

1289 1301 �মা: আিতকুর রহমান
িপতা-�মা: আ�াছ আলী �াং,িকেশার লাইে�রীর পােশ, আবুল
�হােসন �� �ল, কাচারী �রাড, �হােটল প��--নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

1290 1302 �মাঃ আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ মাহফুজরু রহমান ,বাগদুয়ার , ৫৪৭০-পীরগ�-
পীরগ�,
রংপুর
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1291 1303 �মাঃ বাশা�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ �সয়দ আলী �মা�া ,�াম �দারাম্থানা -�বরইল পিলতা-
মা�রা সদর,
মা�রা

1292 1304 �দবাংসু রায় িপতা-কুমােরশ রায়,বাজয়ুা, চ�নকুিড় --দােকাপ,
খুলনা

1293 1305 িমন্ট�  কুমার ম�ল
িপতা-গেজ� নাথ ম�ল,�াম: বলাে�এ, ডাক: বাহাদুরপুর--
মা�া,
নওগা ঁ

1294 1306 �মাঃ নাজমুল হাসান িপতা-�মাঃ নািসর উ��ন,পাতাকাটা, আমতলী--,
িপেরাজপুর

1295 1307 সািবর আহেমদ
িপতা-আ�রু রা�াক ,বা�জতা, নুতান �নগর -িমজ�াগ�-
িমজ�াগ�,
পট�য়াখালী

1296 1308 তািনয়া
িপতা-মহিসন,�াম: িমঠাগ� , 1নং ওয়াড�, ডাক: �ছাট
বািলয়াতলী--কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

1297 1309 �মাহাইেমনুল হাসান িপতা-�মাঃ হাসান আলী,�সাহাল, জািমরাপাড়া--ভালুকা,
ময়মনিসংহ

1298 1310 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-�মা: মাহাবুর রহমান,�াম: উ�র উল�া, ডাক: ভরতখালী--
সাঘাটা,
গাইবা�া

1299 1311 �মাঃ আল আিমন
িপতা-�মাঃ আ�লু ম�জদ হাওলাদার ,হির�া বািড়য়া-�িলশাখালী-
আমতলী,
বর�না

1300 1312 �মাঃ �মাজাে�ল হক িপতা-ইউনুস আলী িব�াস ,থানা খােলশ পুর , �াম আলম নগর --,
খুলনা

1301 1313 �মাঃ �রেদায়ান ইসলাম
িপতা-�মাঃ ��ল আিমন,�জলা �বাড� �রাড -পট�য়াখালী �পৗরসভা-
পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1302 1314 �মাঃ আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ বাবর আলী,�গািব�পুর, রাজশাহী �কাট�,
কািশয়াডাংগা--,
রাজশাহী

1303 1315 চ�ন রায়
িপতা-মতৃ সেত�� রায়,�াম: িভমসী, ডাক: ভূনবীর-3214--
�ম�ল,
�মৗলভীবাজার

1304 1316 �মাঃ শিফউ�াহ িপতা-�মাঃ শিহদু�াহ ,পাছি��া -না�াইল-না�াইল,
ময়মনিসংহ

1305 1317 �মাঃ মাছ� ম িব�াহ
িপতা-�মাঃ আ�লু ম�জদ পােলায়ান ,�গয়াম রামদাশ--�ভালা
সদর,
�ভালা
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1306 1318 সুমন চ�বত�
িপতা-মতৃ সুবল চ�বত�,60 নং �জ,িস,�হ �রাড, পাট�দাম--
ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1307 1319 �মাঃ �মাজাে�ল হক
িপতা-�মাঃ আ�লু মতািলব ভ�ঁ ইয়া,�ার �টকিনক�াল ��ইিনং
�স�ার, ৬৪ পূব � হাজী পাড়া, িড আই �রাড ৩য় তলা--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1308 1320 তা�জম উ��ন
িপতা-জােকর উ��ন ,আবদু�া �ম�ােরর বাড়ী -জাহাজমারা-
হািতয়া,
�নায়াখালী

1309 1321 �গৗতম ম�ল িপতা-�গািব� লাল ম�ল ,�টপড়া, িশবরামপুর-িশবালয়-িশবালয়,
মািনকগ�

1310 1322 �মাঃ আেনায়ার �হােসন িপতা-�মাঃ হােসম আলী,২৩/১, জলুরাবাদ, দা�সসালাম--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1311 1323 �মা: রায়হান ত� িহন
িপতা-�মা: তিরকুল ইসলাম,�যে�: িসিনয়র ��শন অিফসার,
�াফ �কায়াট�ার, িমরপুর ফায়ার ��শন--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1312 1324 আশরাফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ িশ��র আহাে�দ ,বট তিল--রায়পুরা,
নরিসংদী

1313 1325 �মাঃ শাহাব উ��ন
িপতা-িদল �মাহা�দ,রািফব ম�ানশন, খিলফা পাড়া, �গালাম আলী
না�জর �রাড, চ�গাওঁ--,
চ��াম

1314 1326 �মাঃ সুজন আলী িপতা-�মাঃ আকবার আলী,দঃ কািলকাপুর-রামকৃ�পুর-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

1315 1327 �মাঃ আশরাফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ শাহ ্ আলম ,-�সাহাগদল-�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

1316 1328 �মাঃ আরাফাত �হােসন িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন ,৪০৮/৫, চতর ছায়াবাগ , িবও এফ --,
গাজীপুর িস�ট কেপ �ােরশন

1317 1329 সুয �� �মাহন সূএধর িপতা-কালী চরন সূএধর,�াম+ডাক: �মাড়াকির--লাখাই,
হিবগ�

1318 1330 �মাঃ আবু হািনফ িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান ,-দড়�াম-সাট� িরয়া,
মািনকগ�

1319 1331 সুমন সম�ার িপতা-অমল সম�ার,�সাহাগদল--�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

1320 1332 �মাঃ ফজলুল হক িপতা-�মাঃ হাছাব উ��ন ,গন পূত� িবভাগ-১ --,
মািনকগ�

1321 1333 রা�জব চ� সূএধর
িপতা-�ভালানাথ সূএধর,বাসা: সূএধর বাড়ী, �াম: �মষাদী, ডাক:
গজরা বাজার--মতলব উ�র,
চাদঁপুর

1322 1334 মিনর �হােসন িপতা-আবুল খােয়র,�নমতাবাদ --কসবা,
�া�ণবািড়য়া

1323 1335 �মানািলছা িপতা-আ�সু সা�ার ,-গফরগাওঁ-গফরগাওঁ,
ময়মনিসংহ
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1324 1336 �মাহা�দ ইকবাল �হােসন
িপতা-�মাহা�দ �মাবাে�র আলী,মহাব�ব�াপেকর দ�র, �টএসিপ
কমে�� িলঃ ঊ�র পেত�া--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1325 1337 �মাঃ আ�রু রহমান
িপতা-�মাঃ ইকবাল �হােসন,উ�র চাদঁ খালী, রামনা��--ল�ীপুর
সদর,
ল�ীপুর

1326 1338 �মা: ইয়ািসন হাসান সুজন
িপতা-শামছ� ল আলম �সিলম,�াট-4িব, বাসা-3/এ, �রাড-33,
�স�র-7--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1327 1339 �মাঃ আবু বকর িস��ক
িপতা-�মাঃ �তাফা�ল �হােসন ,পূব � কলািদ, মতলব বাজার,
৩৬৪০-মতলব �পৗরসভা-মতলব দি�ণ,
চাদঁপুর

1328 1340 �মাঃ িশ��র আহে�দ িপতা-�মাঃ শিফকুল ইসলাম ,রােয়�া বাজার --শরণেখালা,
বােগরহাট

1329 1341 �মাঃ �মােশ �দ িপতা-�মাঃ মিতউর রহমান চটিক,সুের�র-ঘিড়ষার-নিড়য়া,
শরীয়তপুর

1330 1342 �মাঃ ইসহাক িময়া িপতা-�মাঃ হরেমাজ আলী ,ধজনগর , িবষবাড়ী--কসবা,
�া�ণবািড়য়া

1331 1343 �মা: আিরফ সরকার
িপতা-�মা: �মা�ার �হােসন সরকার,�যে�: িদল�বা পারভীন,
িহসাব র�ক িড িআই �জ অিফস --উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1332 1344 �মাঃ শিহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ শাহ ্ আলম মধৃা,ভবানীপুর-পাি�িশবপুর-বােকরগ�,
বিরশাল

1333 1345 �মাঃ সা��র �হােসন িপতা-�মাঃ মিনর �হােসন,শংকরপুর-কাউ��য়া-সাভার,
ঢাকা

1334 1346 �মা: সুলতান মাহমুদ রােশদ
িপতা-�মা: রিফ উ��ন,�াম: ছয়ঘিরয়া বাজার পাড়া, ডাক:
�ঘালদাড়ী বাজার--আলমডা�া,
চ�য়াডা�া

1335 1347 মুকুল িময়া ঁ িপতা-রিহম িময়া ঁ,ধানজাইল, নড়াইল খান--কািশয়ানী,
�গাপালগ�

1336 1348 �মা : ই�াহীম খিলল
িপতা-�মা: আ�ল বােরক,বাড়ী-8/এ/1, �রাড-02, সাত মস�জদ
হাউ�জং--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1337 1349 �মাঃ মিহউ��ন িপতা-�মাঃ �দেলায়ার �হােসন,প��ম িচলা-হলিদয়া-আমতলী,
বর�না

1338 1350 নূর �হােসন িপতা-আ�লু খােলক,�াম+ডাক: মািড়য়ালা--আশা�িন,
সাত�ীরা

1339 1351 এস এম জলুিফকার আলী
িপতা-এস এম িলয়াকত �হােসন,�াম: �পানা ( উ�রপাড়া ) , ডাক:
কািশয়ানী--কািশয়ানী,
�গাপালগ�
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1340 1352 হাসমত আলী
িপতা-�কাববাদ �শখ,দুদু খান পাড়া, ৪নং উজান চর-উজানচর-
�গায়াল�,
রাজবাড়ী

1341 1353 �মা: আেনায়ার �হােসন
িপতা-�মা: আ�লু কােদর,�াম: চ�ন মাড়ীয়া, ডাক: সাতবাড়ীয়া--
পু�ঠয়া,
রাজশাহী

1342 1354 এ এইচ এম এরফান িকবিরয়া িপতা-�মাহা�দ �গালাম কু�ুচ,পািনরছড়া-�হায়ানক-মেহশখালী,
ক�বাজার

1343 1355 �মা: িস��কুর রহমান
িপতা-�মা: �জাবােয়র রহমান,�াম: িমনাপাড়া, ডাক: মািনকিদয়া--
গাংনী,
�মেহরপুর

1344 1356 মুহা�দ �হাসাইন িপতা-মুহা�দ �লাকমান,বটতলী-দি�ন মাদাশ �া-হাটহাজারী,
চ��াম

1345 1357 �মাঃ রােসল উ��ন িপতা-�মাঃ নু�ল আলম ,জাফরাবাদ-সািলমপুর-সীতাকু�,
চ��াম

1346 1358 জীবন কৃ� �ভৗিমক
িপতা-সে�াষ চ� �ভৗিমক,�াম: অিলপুর, বাড়ী- �ভৗিমক বাড়ী,
ডাক: জকিসন বাজার--ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

1347 1359 হােজরা খাত�ন
িপতা-�মাঃ হযরত আলী ,�জািত কমািশ �য়াল �স�ার , মািলবাগ ,
�চাধুরীপাড়া --প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1348 1360 মিন�ল িপতা-�মাতােহর,�ক-িড, িপ-২১, নুরজাহান �রাড--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1349 1361 �মাহা�দ নাজমুল আহেমদ
রানা

িপতা-�মাহা�দ নু� িময়া,বািড়-02, শাহজালাল �রাড,
�কানাপাড়া,--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1350 1362 আিনসুর রহমান িপতা-গাজী �মাঃ নু�ল হক,সােত�া -মি�কবাড়ী-ভালুকা,
ময়মনিসংহ

1351 1363 �মাঃ শিহদু�ামান
িপতা-�মাঃ শওকত আলী,বাড়ী-৬, �রাড-৫, �ক-িস, বন�--
রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1352 1365 �মা: ফয়সাল
িপতা-�মা: শিহদুল ইসলাম,বাসা: 37/িস, �রাড-02, �াম: �পাট�
কেলানী, 37 নং ওয়াড�--ব�র,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1353 1366 �মাঃ ��
িপতা-�মাঃ আ�রু রিহম,সয়াধানগড়া-িসরাজগ� �পৗরসভা-
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

1354 1367 �মাঃ �মা�ফা িপতা-মাহবুব আলী ,মধ� ধিরয়াবাদ, -ইসলামপুর-ইসলামপুর,
জামালপুর

1355 1368 �মা: নািসমুল হক
িপতা-�মা: হাসান মাহমুদ,�াম: মিহষেখালা িস�ট কেলজ �রাড (
উইথ �জল খানা), -নড়াইল �পৗরসভা-নড়াইল সদর,
নড়াইল
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1356 1369 �মাঃ কাম��ামান ত� িহন
িপতা-�মাঃ আফতাব উ��ন,�তবািড়য়া-কুমারখালী �পৗরসভা-
কুমারখালী,
কু��য়া

1357 1370 জীবন ম�ল
িপতা-মতৃ. রন�জত ম�ল,�াম: চালনা, ডাক: চালনা বাজার--
দােকাপ,
খুলনা

1358 1371 নাজমু�াহার িপতা-আবদুল খােলক,বকিশরচর--বাবুগ�,
বিরশাল

1359 1372 �মায়ন কিবর
িপতা-সাদ আহেমদ,৭ ,৩৭৪ ি� �ুল ��ট , ধানম�� --
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1360 1373 ছােলহা আ�ার
িপতা-আিমনুর রহমান,�াম: পূব � চর মা�ট�ন, ডাক: মু��গ�-3731-
-কমলনগর,
ল�ীপুর

1361 1374 �মাঃ শামীম হাসান
িপতা-�মাঃ আবুল কালাম আজাদ ,মািহগ� , �ছাট রংপুর --রংপুর
সদর,
রংপুর

1362 1375 রিবউল আলম িপতা-বাচ্চ�  িময়া ,�াম খাটরা -�নবতী-�চৗ��াম,
কুিম�া

1363 1376 �মা: মাহফুজরু রহমান
িপতা-আ�লু ম�ান,উ�র মা�াজ, 1নং ওয়াড�-�জ�াগড়-
চরফ�াশন,
�ভালা

1364 1377 জা�াত�ল �ফরেদৗিস
িপতা-�মাঃ খিললুর রহমান ,বহা�ািছয়া, ৫৭/৩ পূব � �হতািলয়া-
পট�য়াখালী �পৗরসভা-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1365 1378 নািহদা আ�ার
িপতা-�মাঃ কামাল উ��ন,১৭৬/২৭৪, ঝাউলা হা�ট, আশফাবাদ,
কামরা�ীরচর--,
ঢাকা

1366 1379 �মাঃ সা�াম �হাসাইন িপতা-�মাঃ আ�জম উ��ন ,মুলবাড়ী, মথুরাপাড়া , --সািরয়াকা��,
ব�ড়া

1367 1380 �মা : আিনসুর রহমান
িপতা-�মা: আ�রু রহমান,�াম: িসকা��, ডাক: �ঝটকা--
হিররামপুর,
মািনকগ�

1368 1381 �মাঃ আলমগীর �হােসন িপতা-�মাঃ �মাকাে�ছ আলী ,ও�ানপুর ৫৪৩০-িব�পুর-বদরগ�,
রংপুর

1369 1382 �মাঃ মিনর �হাসাইন িপতা-�মাঃ আঃ মতেলব,রামব�ভ, দাবাড়ী--দশিমনা,
পট�য়াখালী

1370 1383 আ�লু মুিকত শাহীন িপতা-শিফকুর রহমান ,�াম মাধব পুর -তাজপুর-ওসমানী নগর,
িসেলট

1371 1384 �মা: মাসুদ �বলাল
িপতা-�মা: শাহাব উ��ন,চ�ীপাশা ছায়ািবথী আ/এ, -না�াইল-
না�াইল,
ময়মনিসংহ
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1372 1385 �মাঃ মাহমুদ হাসান িপতা-�মাঃ শিহদুল ইসলাম,বাড়ী-১২, �রাড-১, �সনপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1373 1386 �মাঃ �বলাল �হােসন িপতা-�মাঃ মেতব িময়া ঁ,উ�ম উ�র পাড়া, হাজীর হাট, --,
রংপুর

1374 1387 �মাজােহদ �হােসন আকাশ
িপতা-�মাঃ �মাতােহর �হােসন ,�মা�ারেটক, আশেকানা ,
দি�ণখান --উ�রখান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1375 1388 মছাঃ আসমা খাত�ন িপতা-�মাঃ �গালাম জা�ার ,�াম বুঝ তলা--কলােরায়া,
সাত�ীরা

1376 1389 �মা: নািহদ হাসান
িপতা-�মা : �গালজার �হােসন,�াম: বাড়াদী,-কু��য়া �পৗরসভা-
কু��য়া সদর,
কু��য়া

1377 1390 এস এম রায়হান �হােসন
িপতা-এস এম �মাশারফ �হােসন,��রাজপুর-��রাজপুর-
সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

1378 1391 �মাঃ আল আমীন পােটায়ারী িপতা-�মাঃ বয়ান পােটায়ারী,মািহগ�, রথবািড়--রংপুর সদর,
রংপুর

1379 1392 মুনতািসর আহেমদ �সৗরভ
িপতা-�মাঃ না�জম উ��ন,�হা��ং ২৯৮/১, ওয়াড� ০৮, নাগড়া--
�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

1380 1393 �মা: আরমান
িপতা-�মা: ইছমাইল,বাসা: �বলার বােপর বাড়ী, �াম: �খায়াজনগর,
চর পাথরঘাটা, ডাক: আ�জম পাড়া--প�টয়া,
চ��াম

1381 1394 �মাঃ আজগর �হােসন িপতা-�মাঃ �বলাল �হােসন ,চরৈকলাস -হািতয়া �পৗরসভা-হািতয়া,
�নায়াখালী

1382 1395 সাইদুর রহমান িপতা-শামসুল হক �মা�া,নওহাটা-�মাচনা-মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

1383 1396 �শাভন কুমার দাস িপতা-সু�ত কুমার দাস ,-মহােদবপুর-মহােদবপুর,
নওগা ঁ

1384 1397 �মাঃ সািক�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ ই�াইল হক ,◌্েপা�াডা�া,কািশয়ােবানা-�ভালাহাট-
�ভালাহাট,
চাপঁাইনবাবগ�

1385 1398 ঈিশতা �জিরন িপতা-শাহজাহান সরদার,পারমচ��পুর, জ�িশয়া--িদঘিলয়া,
খুলনা

1386 1399 �মাঃ জিহ�ল হক অপু িপতা-�মাঃ মাসুক িময়া,উ�র ধনাইতরী--সদর দি�ণ,
কুিম�া

1387 1400 তাসনীম িব�াহ িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান ,রতনদী -গলািচপা-গলািচপা,
পট�য়াখালী

1388 1401 �মাঃ �শােয়ব আেনায়ার
িপতা-আবু জাফর , ৩ নং পািনর ট�াংক পাড়া -�ঝনাইদহ
�পৗরসভা-�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ
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1389 1402 �মাঃ আ��ুাহ িপতা-�মাঃ �ফরদাউস ল�ার,রাজাপুর-আনুিলয়া-আশা�িন,
সাত�ীরা

1390 1403 �মাঃ জিলল পােটায়ারী
িপতা-�মাঃ জালাল পােটায়ারী,অথ � ম�ণালয়, আগারগাও--
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1391 1404 �মাঃ মিহউ��ন িপতা-মতৃ �মা�ফা ,ঈ�র গ�, -মনপুরা-মনপুরা,
�ভালা

1392 1405 শ�ামল সরকার িপতা-ব�ন কুমার সরকার,বাখরপুর, অিতথপুর--বারহা�া,
�ন�েকাণা

1393 1406 সাথী আ�ার িপতা-�মাজাে�ল �হােসন,�তাকাবী , হয়বতপুর --নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

1394 1407 এম. আ�জজলু ইসলাম
িপতা-এস. এম. �রজাউল কিরম,উ�র পাড়া, পুব � পাতাখািল--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1395 1408 চ�ন রায় িপতা-অরিব� রায় ,চ�ন কুিড়--দােকাপ,
খুলনা

1396 1409 �মা: �মা�ািফজরু রহমান
িপতা-�মা: ��ল আিমন,�াম: �খা�� কািশনাথপুর, ডাক:
কাি�খাল--িমঠাপুকুর,
রংপুর

1397 1410 মিফজলু গাজী িপতা-ম�াজ আলী আজী,নািছমাবাদ-�উলা-আশা�িন,
সাত�ীরা

1398 1411 �মাঃ আল �হলাল িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন ,১৬৭ িডি�লারী �রাড --�গ�ািরয়া,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1399 1412 �মা: আিরফুর রহমান
িপতা-�মা: �মাতােলব �হােসন,�াম: িচিররব�র ( থানাপাড়া),
ডাক: িচিররব�র--িচিররব�র,
িদনাজপুর

1400 1413 িমঠ�  চ� দাস িপতা-�েমাদ চ� দাস ,�খার িশমুল �াম --�মাহনগ�,
�ন�েকাণা

1401 1414 �মাঃ ফয়সাল আহেমদ িপতা-ফা�ক আহেমদ,বটতলী--রায়পুরা,
নরিসংদী

1402 1415 আবদু�াহ আল ফয়সাল িপতা-এস. এম. আলমগীর �হােসন,�শখপুরা, িশয়ালী--�তরখাদা,
খুলনা

1403 1416 �মাঃ মিন��ামান িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক ,-�গায়ালিডিহ-খানসামা,
িদনাজপুর

1404 1417 �মা: মনজ�ুল আলম িপতা-শাহ আলম,�াম: পুব � লাল পুর, ডাক: �সনবাগ--�সনবাগ,
�নায়াখালী

1405 1418 জািহদ �হােসন
িপতা-�মাঃ �মায়াে�ম �হােসন,৫২৮, নয়াটলা, মগবাজার --
হািতর�ঝল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1406 1419 �মাঃ িরয়াদ িময়া িপতা-�মাঃ আ�রু রব ,�াম হা�িলয়া-বারহা�া-বারহা�া,
�ন�েকাণা
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1407 1420 �মা: কাওছার �হােসন খান
িপতা-�মা: �তাজা�র আলী খান,�যে�: িদপক চ� মজমুদার,
অমতৃ লাইে�রী, হাসপাতাল �রাড--বিরশাল সদর,
বিরশাল

1408 1421 �মাঃ নাইমুর রহমান
িপতা-�মাঃ �সাহরাব �হােসন,সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ,
ভবন ৭,৯ ৩য় তলা, সড়ক পিরবহন ও �সত�  ম�নালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়--,

1409 1422 কৃ�পদ ম�ল িপতা-শশধর ম�ল,ঝাপা--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1410 1423 �মাঃ সাজীবুল ইসলাম রাজীব
িপতা-�মাঃ শিহদুল ইসলাম ,�াম মুিনগ� -বােগরহাট �পৗরসভা-
বােগরহাট সদর,
বােগরহাট

1411 1424 �মাঃ তানভীর �হােসন িপতা-আ�রু রা�াক,৪২১, দি�ণ কাফ�ল , --ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1412 1425 আ�লু ম�জদ িপতা-আবুল কােশম,�জয়নপুর-�জয়নপুর-�দৗলতপুর,
মািনকগ�

1413 1426 �মাহা�দ মাঈন উ��ন
িপতা-�মাসেলহ উ��ন,�াম: পূব � লালপুর, ডাক: �সনবাগ--
�সনবাগ,
�নায়াখালী

1414 1428 �খশানারা পারভীন িপতা-�মা: িহরাদ আলী �মাড়ল,িবরাশী, আগড়ঘাটা --পাইকগাছা,
খুলনা

1415 1429 অপূব � কৃ� রায়
িপতা-হিরশ চ� রায়,�াম: দ: আ�লুপুর, ডাক: িচিররব�র--
িচিররব�র,
িদনাজপুর

1416 1430 �মাঃ হাসান �শখ িপতা-�মাঃ আঃ জা�ার �শখ ,-দগূ �াপুর-িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

1417 1431 �মাঃ মিন��ামান পরাগ
িপতা-�মাঃ আলী আকবর ,উপেজলা সমবায় অিফস -কলাপাড়া
�পৗরসভা-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

1418 1432 �মাঃ ই�ািহম
িপতা-নু�ল ইসলাম �বপারী,৩৫/১২, উ�র �গালাপবাগ--
যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1419 1433 আিতকুর রহমান িপতা-আ�জজরু রহমান,�াম: ছয়িচর, ডাক: সুিখয়া--পাকু��য়া,
িকেশারগ�

1420 1434 �মাঃ নাজমুল হাছান িপতা-�মাঃ জাহা�ীর আলম ,-শশীদল-�া�ণপাড়া,
কুিম�া

1421 1435 �মাঃ জািহদ হাসান িপতা-কুদরত ই �খাদা ,হির�র--কাউিনয়া,
রংপুর

1422 1436 শািহন ফিকর
িপতা-�মা�ফা ফিকর,�াম: প: রাৈজর উ�র পাড়া, ডাক:
রাৈজর-7910-রাৈজর �পৗরসভা-রাৈজর,
মাদারীপুর
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1423 1437 সুমন চ�ব��
িপতা-সমীর চ�ব��,সাধারন িবমা কেপ �ােরশন �জানাল অিফস,
�চৗমুহনী, আ�াবাদ--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1424 1438 �মাঃ শাহাদাত �হােসন িপতা-�মাঃ আবুল কালাম হাওঃ,�গালবুিনয়া-রােয়�া-শরণেখালা,
বােগরহাট

1425 1439 �মা: কাউছার িপতা-�মা: �খারেশদ আলম,চরযমুনা, মু��র হাই--চরফ�াশন,
�ভালা

1426 1440 �মায়াে�ম �হােসন িপতা-আনছার আলী,�াম: িব�পুর, ডাক: হাটরামপুর--�বাচাগ�,
িদনাজপুর

1427 1441 আইনুল হক িপতা-�সালাইমান আলী ,আ�ারাম , খিললগ� --কুিড়�াম সদর,
কুিড়�াম

1428 1442 �হাসেন আরা ব�ৃ� িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন ,বাসা-০২, �রাড-১৩,প�বী--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1429 1443 �মা: কাম��ামান
িপতা-�মা: আ�জম উ�ীন,�াম: ঝান�জরা, ডাক: ঝান�জরা--
িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

1430 1444 �মাঃ �সােহল রানা
িপতা-�মাঃ সু��ামান িময়া,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার,
৬৪ পূব � হাজীপাড়া--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1431 1445 �মা: জািহদুল ইসলাম
িপতা-হােফজ �মা: �হলাল উ�ীন,িচেলাকুট, বড়াইল--
�া�ণবািড়য়া সদর,
�া�ণবািড়য়া

1432 1446 �মাঃ �দয় রহমান িপতা-�মাঃ অেহদ রহমান ,-হািতয়ানদহ-িসংড়া,
নােটার

1433 1447 �মাঃ আবু বকর িপতা-আয়াছ আলী,পূব � �দৗলতপুর, পূব � শাহবাজপুর--বড়েলখা,
�মৗলভীবাজার

1434 1448 �মা: কিবর �হােসন
িপতা-�মা: আ�লু লিতফ,�াম: প: িচকন মা�ট �মা�াপাড়া, ডাক:
�ডামার-5340--�ডামার,
নীলফামারী

1435 1449 শাহ না�জম উ��ন িপতা-শাহ আিকমা আলী ,জগতপুর -�দওকলস-িব�নাথ,
িসেলট

1436 1450 র�ন সরকার িপতা-মিন� সরকার ,মািহগ�, বড়দরগাহাট। তালুক কল�ানী--,
রংপুর

1437 1451 �মা: না�জবু�ামান
িপতা-�মা: আকবর �হােসন,উপেজলা �গেটর সামেন, আদমিদঘী
--আদমিদিঘ,
ব�ড়া

1438 1452 �মাঃ জিসম তালুকদার
িপতা-�মাঃ �সেক�ার আলী তালুকদার,িব��াম-মািহলারা-
�গৗরনদী,
বিরশাল

1439 1453 খয়বার ইসলাম
িপতা-মতৃ আজগর ম�ল,�াম: নারায়নপুর, ডাক: পাংশা-7720--
পাংশা,
রাজবাড়ী
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1440 1454 মাহমুদুল হাসান িপতা-আ�লু খােলক ,�াম িসংহাবাদ --নােটার সদর,
নােটার

1441 1455 �মাঃ মিহদ হাসান
িপতা-�মাঃ আঃ রিহম খিলফা,�মিদরাবাদ-ভা�ািরয়া সদর-
ভা�ািরয়া,
িপেরাজপুর

1442 1456 িরমা পারভীন িপতা-�মা: ফজলু গাজী,�ছাট �ভট খািল, হিরনগর--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1443 1457 অিনব �ান �দ িপতা-অেশাক কুমার �দ,উঃ বালুবাড়ী--িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

1444 1458 �মাঃ সাইফুল ইসলাম িপতা-ওিহদু�ামান,রােয়�া বাজার-রােয়�া-শরণেখালা,
বােগরহাট

1445 1459 �মাঃ আজহা�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন ,নরা��য়া , িহরণপুর --পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

1446 1460 বখিতয়ার উ�ীন আহেমদ
িপতা-ইিলয়াস উ�ীন আহেমদ,�াম: সাদীপুর, ডাক:
মুন্ড� মালাহাট--তােনার,
রাজশাহী

1447 1461 নয়ন কুমার দাস িপতা-শািচ� নাথ দাস ,�াম কালীগ� --নলডা�া,
নােটার

1448 1462 ই��জৎ শীল িপতা-�েজ� শীল,বা�বল, ওয়াড� ৭--বা�বল,
হিবগ�

1449 1463 জয়নাল আেবদীন িপতা-বাবলু শাহ,কািলগ�-নলডা�া �পৗরসভা-নলডা�া,
নােটার

1450 1464 ইিলয়াস �হােসন
িপতা-জালাল উ��ন ,৬৪ িড আই �ট �রাড , পূব � হা�জপাড়া।--
িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1451 1465 �মা: আ�সু �সাবহান
িপতা-�মা: আ�জবর রহমান ম�ল,উ�র ভা�ােমাড়া, কা�নগর--
সাদু�াপুর,
গাইবা�া

1452 1466 �মাঃ আিরফুল ইসলাম িপতা-আ�লু মিতন,�নমতাবাদ--কসবা,
�া�ণবািড়য়া

1453 1467 �মাঃ আশরাকুল ইসলাম িপতা-নুর আহা�দ �শখ ,�াম পাচািন , আলাইপুর --�পসা,
খুলনা

1454 1468 �মাঃ আখলাক আহেমদ
�হােসন

িপতা-�মাঃ ময়নুল ইসলাম ,ট� কুিরয়া, মাধবপুর-পীরগ�-পীরগ�,
রংপুর

1455 1469 �মা: অিহফু�ামান িপতা-�মা: ফজলু রহমান,বা�ইহা�ট--তালা,
সাত�ীরা

1456 1470 �মা: মাহমুদ �হােসন
িপতা-�মা: রমজান �হােসন ,�াম: �বলডা�া, ডাক: িবরামপুর,
ওয়াড�-03--িবরামপুর,
িদনাজপুর

1457 1471 �মাঃ �সিলম �রজা
িপতা-�মাঃ ফজলুল রহমান ,বািনয়আপাড়া , তারা�টয়া বাজার --
�দওয়ানগ�,
জামালপুর
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1458 1472 ভীমেসন তালুকদার
িপতা-ঠাকুরদাস তালুকদার,�াম: রাজাপুর, ডাক: রামশীল-8110--
�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

1459 1473 রা�জবুল ইসলাম িপতা-আলাউ��ন কিবর ,৯৮/৩ মধ� পাইক পারা --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1460 1474 �মা: সােজদুল ইসলাম িপতা-�মা: হায়দার আলী,ব�রপাড়া, পাচঁগািছ--,
কুিড়�াম

1461 1475 �মা: সাহাদৎ �হােসন
িপতা-�মা: �ক্কুর আলী িব�াস,�াম: চরউলালঘূনী, ডাক:
চরবাড়ীয়া--বিরশাল সদর,
বিরশাল

1462 1476 �মাঃ �মাশারফ �হােসন িপতা-�মাঃ আ�লু কিরম,মধুপুর-ধরণীবাড়ী-উিলপুর,
কুিড়�াম

1463 1477 ইফেতখা�ল ইসলাম মাসুদ িপতা-�মাঃ �হাসাইন ,আকবর িনলয়, চকবাজার--,
চ��াম

1464 1478 �মাঃ ফজলুল হক
িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন ,ব�কুিলয়া , নাগবাড়ী �পাড়াবাড়ী--
ঘাটাইল,
টা�াইল

1465 1479 তপন �জ�ািত ম�ল িপতা-তারাপদ ম�ল,মাধবকা�ট, থুকড়া--ড� মুিরয়া,
খুলনা

1466 1480 �দয় দাশ িপতা-মতৃ বাবুল চ� দাশ ,�জ,িস �হ �রাড ।--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1467 1482 �শখ �মাঃ জািহদ হাসান
িপতা-�শখ �মাঃ ই�াজ আলী,চাপাইন-তালতলা, িস আর িস-
সাভার �পৗরসভা-সাভার,
ঢাকা

1468 1483 �মাঃ �হলালুর রহমান
িপতা-মতৃ �মাঃ আ�লু কু�ুস ,৪৬ বািনয়া নগর, ৪৪ নং ওয়াড�--
সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1469 1484 �মা: মিফজলু রহমান িপতা-�মা: �মািমন �শখ,পূব � িবড়াল�ী, --শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1470 1485 �মাঃ তাজলু ইসলাম
িপতা-�মাঃ আফসার উ��ন ,�াম আকুয়া -আকুয়া-ময়মনিসংহ
সদর,
ময়মনিসংহ

1471 1486 �মা: �গালাম মওলা �নওয়াজ িপতা-�মা: আেনায়া�ল ইসলাম,�াট-এ-6, বড়বাগ, --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1472 1487 �মাঃ মাইনুল িপতা-�মাঃ আ�সু সা�ার,বনা�ট -রাজগাতী-না�াইল,
ময়মনিসংহ

1473 1488 অিভ�জত ম�ল িপতা-ভজহির ম�ল,৫৮, ওয়ারেলস �স �রাড,খািলশপুর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

1474 1489 �মা: শাহজাহান
িপতা-মতৃ �মা: �মাকেছদ হাওলাদার ,৪০/১, কিরমনগর,
�সানাডা�া --,
খুলনা
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1475 1490 আ��ুাহ আল �নামান িপতা-আছর আলী,-বওলা-ফুলপুর,
ময়মনিসংহ

1476 1491 রােহলা খাত�ন �রাজী
িপতা-�মা :আকরাম আলী,�াম: দ: মু��পাড়া ( �গালকু�ঠ), --
িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

1477 1492 �মাঃ �মাবাে�র হাসান িময়া ঁ
িপতা-�মাঃ বােতন �ধান ,�ঢাড়াকা�র, ��জ�পাড়া-পীরগ�-
পীরগ�,
রংপুর

1478 1493 �রজাউল আলম িপতা-�মাকেছদ আলী,মধ�বজরা-বজরা-উিলপুর,
কুিড়�াম

1479 1494 নাজনীন আ�ার
িপতা-�মাঃ নজ�ল আ�ার ,পূগলই , কা�িশ�া --ময়মনিসংহ
সদর,
ময়মনিসংহ

1480 1495 �মা: ইি�স আলী
িপতা-�মা: নজ�ল ইসলাম �মাড়ল,িশেলমানপুর, আগড়ঘাটা --
পাইকগাছা,
খুলনা

1481 1496 �মাঃ হািনফ
িপতা-রিফকুল ইসলাম ,বাসা-২৮৩, ওয়ারদ-৬৬, সা�িলয়া--
�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1482 1497 পুনন রানই সরকার িপতা-�পন কুমার সরকার ,�াম �কয়াট খািল --ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1483 1498 ইফেতখার �হােসন িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান,টামনী-�জািদয়া-কিরমগ�,
িকেশারগ�

1484 1499 �মাঃ রিবউল ইসলাম িপতা-�মা আ�রু রিশদ ,�ব�ন �জায়ার --বদলগাছী,
নওগা ঁ

1485 1500 মিন��ামান বাবু িপতা-�মা: মুলুক চাদঁ,বাদঘাটা, নকীপুর, --শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1486 1501 �মাঃ মিন��ামান িপতা-�মাঃ মিফদুল ইসলাম ,হলিদ বািড় , কাউিনয়া --কাউিনয়া,
রংপুর

1487 1502 মদৃুল রায় িপতা-মতৃ মলয় রায়,িভমসী--�ম�ল,
�মৗলভীবাজার

1488 1503 �মা�া �মাঃ �জক�ল হক
িপতা-�মা�া �মাঃ আ�জজলু হক,২নং নুরনগর �মইন �রাড--
কয়রা,
খুলনা

1489 1504 শািকল হাওলাদার িপতা-আ�সু সালাম হাওলাদার ,আ�টপাড়া --উ�জরপুর,
বিরশাল

1490 1505 �মাঃ নাঈম হাসান িপতা-�মাঃ �রজাউল হাসান ,�বায়ািলয়া , �ঘাড়ামারা, --,
রাজশাহী

1491 1506 �মাঃ আবু জিহর িপতা-�মাঃ আবু তােহর,চর ঘাগরা-ঘাগড়া-ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1492 1507 �মা: বােয়জীদ মাহমুদ িপতা-�মা: ইসমাইল �হােসন,�দব�, আমুয়া, --মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর
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1493 1508 �মাঃ শাহজাহান আলী
িপতা-�মাঃ আ�সু ছালাম ,পূব � নবনীদাস, �চংমারী-গংগাচড়া-
গংগাচড়া,
রংপুর

1494 1509 স�ীত শীল িপতা-পিরেতাষ কুমার শীল ,�াম জামালগর --আশা�িন,
সাত�ীরা

1495 1510 �মাঃ শিরফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান ,িভ�টবািড় , গজবাজাইল --মু�াগাছা,
ময়মনিসংহ

1496 1511 �মা: সালাহ উ��ন কিবর
িপতা-�মা: সামছ� ল আলম �ামািনক,�াম: সারাই প: �পা�ার
পাড়া, ডাক: হারাগাছ--কাউিনয়া,
রংপুর

1497 1512 �মাঃ �সাহাগ িময়া িপতা-�মাজাফফর আলী,��িত, কালাদহ-কালাদহ-ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

1498 1513 এহসানুল হল িপতা-আবুল বাসার,কাঠঁালবািড়য়া, �গািব�পুর --শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1499 1514 মুখতার আহেমদ িপতা-আশরাফ আলী ,উ�র িতলাই -িশলখুিড়-ভ���ামারী,
কুিড়�াম

1500 1515 �মা: আসাদু�ামান
িপতা-�মা: আলী আক�র,প��ম চর বাঘরী, ডাক: রাজাপুর--
রাজাপুর,
ঝালকা�ঠ

1501 1516 কাজল িময়া িপতা-�মাসেলম উ��ন ,-বওলা-ফুলপুর,
ময়মনিসংহ

1502 1517 িরয়াজলু হক িপতা-�মাঃ আবু তােলব ,ছািতয়ান গড়, কােকরহাট--খানসামা,
িদনাজপুর

1503 1518 মাইনুল হক জনুােয়দ
িপতা-এ �ক এম আিমনুল হক জামান,প��ম চ��াম-বা�জতপুর
�পৗরসভা-বা�জতপুর,
িকেশারগ�

1504 1519 সা�াদ �হােসন শািকল িপতা-খ�কার এনামুল হক,এন/ই ১০৬, �রাড ২১৪, ওয়াড� ১০,
খািলশপুর হাউ�জং এে�ট--,

1505 1520 �মাঃ শািহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু হািলম ,৪ সােয়দ হাউজ , হাজীপাড়া --,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

1506 1521 �মা: আফছা�ল আলম
�জয়াদ

িপতা-মা: �মা: জিহ�ল আলম,�যে�: হািফজ পাটাওয়ারীর বািড়,
�াম: সাতঘিরয়া, ওয়াড�-08, ডাক: িশেবরহাট-সািরকাইত-স�ীপ,
চ��াম

1507 1522 �মা: ইমরান �য়াইন িপতা-আ�লু হা�ান,পািনঘাটা--মহ�দপুর,
মা�রা

1508 1523 সুিবদ র�ন সরকার
িপতা-সত� র�ন সরকার ,দা�না , মিহশার �ঘাপ-আলফাডা�া-
আলফাডা�া,
ফিরদপুর

1509 1524 �হমা রানী রায়
িপতা-কািলপদ রায়,�াম: উ�র �গাপালপুর, ডাক: �শখপুরা--
িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর
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1510 1525 সান�জদা আবসারী িপতা-মাহতাব উ��ন,সাদু�ারচর-লিতবাবাদ-িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

1511 1526 আেনায়ার �হােসন িপতা-�মাঃ আ�লু কাইয়ুম,�গাহাইমচা�� --ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1512 1527 �মা: মাহমুদুর রহমান হাসান িপতা-মতৃ মীর �মাশারফ �হােসন,নশরতপুর--গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

1513 1528 মু�� বাৈড় িপতা-িবজয় কুমার বাৈড় ,-কদমবাড়ী-রাৈজর,
মাদারীপুর

1514 1529 তাপস কুমার বম �ন িপতা-তরনী কা� বম �ন,পা�পাড়া-উমর ম�জদ-রাজারহাট,
কুিড়�াম

1515 1530 চােমলী আ�ার িপতা-এনামুল হক ,মািলবাগ �চৗধুির পারা --রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1516 1531 �মা: �রাহানুল ইসলাম িপতা-�মা: �বলােয়ত �হােসন,গালা, বড়হাতেকাড়া,--�দৗলতপুর,
মািনকগ�

1517 1532 �মাঃ ইউসুফ আলী
িপতা-�মাঃ জাহা�ীর আলম,ধামুর �বা�ারপাড়-গংগাচড়া-
গংগাচড়া,
রংপুর

1518 1533 �মাঃ মামুন অর রিশদ িপতা-�মাঃ চান িময়া ঁ,আউটারগাতী, বনা�ট-না�াইল-না�াইল,
ময়মনিসংহ

1519 1534 সবুজ কুমার �দবনাথ িপতা-ভ� চ� �দবনাথ,ফা�জল্পুর --মহােদবপুর,
নওগা ঁ

1520 1535 সাখাওয়াত উল�াহ
িপতা-আবদুল হাই,দঃ মাঝী বাড়ী, ২নং ওয়াড�-�সানাগাজী
�পৗরসভা-�সানাগাজী,
�ফনী

1521 1536 �মা�ােমল হক
িপতা-মতৃ সা�ার সরদার,দি�ন চরেমা�াজ-চরেমা�াজ-
রা�াবালী,
পট�য়াখালী

1522 1537 িনম �ল চ� �গা�ামী িপতা-িনেপন চ� �গা�ামী ,ও�ানপুর-পীরগ�-পীরগ�,
রংপুর

1523 1538 �মাঃ িললয় পারেভজ িপতা-�মাঃ শিফ িব�াস ,�াম সাবলাট--শািলখা,
মা�রা

1524 1539 �মাঃ আ�াফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ ইমলাক �মা�া,আন� নগর --�তরখাদা,
খুলনা

1525 1540 চ�ন ম�ল িপতা-�গৗর চ� ম�ল,কাঠঁালবাড়ীয়া, �গািব�পুর --শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1526 1541 �মাঃ মুনসুর িহ�াল
িপতা-�মাঃ সু�জ িময়া,২৯, আন� ধারা, প��ম মািনকনগর--
সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1527 1542 �মাঃ মাহবুবুর রহামান
িপতা-আ�লু কাইউম ,চর আফজাল , িবিবর হাট-রামগিত
�পৗরসভা-রামগিত,
ল�ীপুর
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1528 1543 �মাঃ আমজাদ �হােসন িপতা-�মাঃ আনছার আলী,হির�র--কাউিনয়া,
রংপুর

1529 1544 �মাঃ ওমর ফা�ক িপতা-�মাঃ জেয়ন উ�ীন,�চৗবািড়য়া-একদ�-আটঘিরয়া,
পাবনা

1530 1545 িবকাশ িব�াস িপতা-নারায়ন িব�াস,�তকা�টয়া, ভাংগনপাড়--,
বােগরহাট

1531 1546 �মাঃ ইমদাদুল হক িপতা-হাচান �শখ ,�াম সােহেবর চর , -কািশয়ানী-কািশয়ানী,
�গাপালগ�

1532 1547 িদপু চ� সরকার িপতা-িনর�ন চ� সরকার ,�াম িশমুল কা�� --পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

1533 1548 �মায়ন রিশদ �চাধুরী িপতা-মাহমুদুর রহমান ,িপয়ারাপুর ,িনজ বু��া --ওসমানী নগর,
িসেলট

1534 1550 জেয়াৎপল িব�াস িপতা-�জ�ািতষ চ� িব�াস,রংপুর, শালুয়া বাজার--ড� মুিরয়া,
খুলনা

1535 1551 �মাঃ সািমউল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�সু সালাম,মেয়নপুর ম�ল পাড়া, মেয়নপুর
কদমতলা, িমঠাপুরকুর--,
প�গড়

1536 1552 �জ�াত�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ বাচ্চ�  িময়া ,�াম িবয়ারালী , দাকঘর দি�ন িবিশউরা --
�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

1537 1553 �মাঃ তািছর িপতা-�লাকমান �শখ ,১৩৮ পূব � উলন --রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1538 1554 আসমা আ�ার িপতা-�মাঃ কাম�ল ইসলাম ,-রােয়�া-শরণেখালা,
বােগরহাট

1539 1555 �দবান� দাস
িপতা-�দীপ কুমার দাস,১১/১, আজাদ কেটজ, ই�ুলালেরাড,
কুয়ারপাড়--,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

1540 1556 �মা: শাহ আলম
িপতা-�মা: �মাকেসদ আিল গা�জ,প��ম পাতাখািল, পাতাখািল, --
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1541 1557 �মাঃ সাইফুল হাওলাদার িপতা-�মাঃ নজ�ল হাওলাদার,রঘুনাথ��, জনতাহাট--বােকরগ�,
বিরশাল

1542 1558 �মা: শামছ��ামান িপতা-�মা: ��ল আিমন,জানজািগর, কামাল খামার, --উিলপুর,
কুিড়�াম

1543 1559 জয় িসংহ রায় িপতা-মতৃ বীেজ� নাথ রায় ,�বদানাথপুর,রিহমা পুর --তারাগ�,
রংপুর

1544 1560 �মাঃ সােরায়ার �হাসাইন িপতা-�মাঃ িসরাজলু ইসলাম ,�াম দুবাল কা�� --�বলােবা,
নরিসংদী

1545 1561 পলাশ রায়
িপতা-অরিব� ুরায়,��াক অিফস, রাজপাড়া �রাড, জালালপুর--
নবাবগ�,
ঢাকা
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1546 1562 অংকন িসংহ িপতা-িনম �ল চ� িসংহ,মহাজন পাড়া--বারহা�া,
�ন�েকাণা

1547 1563 কাকলী রানী িপতা-সুশা� িব�াস,���গর, িশতালীবাজার--�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

1548 1564 �মাঃ আল আিমন িপতা-হািববুর রহমান,শষ�মালা-দাপুিনয়া-ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1549 1565 �মাঃ আজগর আলী িপতা-হােরছ আহেমদ ,নড়ািলয়া, বাড়বকু�-বারবকু�-সীতাকু�,
চ��াম

1550 1566 সা��র আহেমদ
িপতা-�মা: মিতউর রহমান,৫৮/১০, �কশবলাল �রাড, �দৗলতপুর-
-,
খুলনা

1551 1567 আল আিমন িপতা-�মাঃ হািরছ িময়া,মধ�বা�া, �বপারী পাড়া--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1552 1568 �মাঃ ইমরান �হােসন
িপতা-�মাঃ মিহউ��ন সরকার,অিডট কমে�� ১২, �স�ন
বািগছা --রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1553 1569 কাওসার আহেমদ রিক িপতা-আ�লু ক�ুছ ,গেয়শপুর-গাংগাইল-না�াইল,
ময়মনিসংহ

1554 1570 �মা: জািকর �হােসন িপতা-�মা: ওমর আলী,��মপুর, কুিমড়া প��ত পুকুর--ন���াম,
ব�ড়া

1555 1571 �মাঃ কাওসার আলী
িপতা-�মাঃ দু�ল �হাদা,ছয় রিশয়া-আলাত�লী-চাপঁাইনবাবগ�
সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

1556 1572 খােলদ হাসান িপতা-মিন�ল ইসলাম ,ইসলামপুর , বা�রগািছয়া --বর�না সদর,
বর�না

1557 1573 সাইদুল কিবর
িপতা-আশরাফুল আলম,মহারাজপুর ১ নং ওয়াড�-মহারাজপুর-
কয়রা,
খুলনা

1558 1574 �মাঃ �গালাম রা�ী িপতা-�মাঃ মিতউর রহমান,িখিদরপুর-সা��েকানা-�ক�য়ুা,
�ন�েকাণা

1559 1575 ইমরান �হােসন িপতা-ইকবাল �হােসন ,পূব � লাল্পুর -�সনবাগ �পৗরসভা-�সনবাগ,
�নায়াখালী

1560 1576 �মা: �রয়াছাদ রায়হান
িপতা-�মা: �রজাউল কিরম �মাড়ল,ধামরাইল, চাদঁখািল--
পাইকগাছা,
খুলনা

1561 1577 �মাঃ �মাতােহর �হােসন রিন িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন,�ধানসাহা�া-বািলগাওঁ-�ফনী সদর,
�ফনী

1562 1578 �মাঃ বাদশহ আলমিগর িপতা-মতৃ ছাইেয়দুর রহমান ,-রােয়�া-শরণেখালা,
বােগরহাট

1563 1579 �মাঃ বুলবুল আহেমদ িপতা-�মাঃ িসরাজলু হক,উঃ মুসরত মদাতী-মদাতী-কালীগ�,
লালমিনরহাট



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

পেদর নামঃ সহকারী কাম �রিডও অপােরটর তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 10:58:04 AM

�িমক
নং

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

1564 1580 সুজয় কুমার পাল িপতা-সাধন পাল,পালপাড়া, আটরা িশ� এলাকা--ফুলতলা,
খুলনা

1565 1581 িহেমল সরকার িপতা-পাথ � সরকার ,-তারাকা�া-তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

1566 1582 মাইেকল �চৗধুরী িপতা-সাধন �চৗধুরী,৬ বাশবািড়য়া -বাশঁবারীয়া-সীতাকু�,
চ��াম

1567 1583 আিবদা সুলতানা পু�
িপতা-এ �ক এম আিমনুল হক জামান,প��ম চ��াম-বা�জতপুর
�পৗরসভা-বা�জতপুর,
িকেশারগ�

1568 1584 �মাঃ আিতকু�ামান িপতা-�মাঃ কাম্রু�ামান,উ�র কাচািদয়া -চরাম��-বােকরগ�,
বিরশাল

1569 1585 িমন্ট�  দাস
িপতা-মতৃ িনতাই দাস,�মাড়াকির--লাখাই,
হিবগ�

1570 1586 �মাঃ আল আিমন িপতা-�মাঃ জামাল উ��ন ,-�খ�য়াজানী-মু�াগাছা,
ময়মনিসংহ

1571 1587 �মাঃ িফেরাজ কিবর িপতা-�মাঃ বজলুর রহমান ,বাগদহ-দ�পাল-�দবীগ�,
প�গড়

1572 1588 �মাঃ মিফদুর ম�ল িপতা-�মাঃ আ�সু সামাদ,পূব � বজরা-বজরা-উিলপুর,
কুিড়�াম

1573 1589 �মা: আবুল কালাম আজাদ িপতা-�মা: আ�সু সালাম,ব�ভবাড়ী--কািলহাতী,
টা�াইল

1574 1590 �মাঃ সুজন িময়া ঁ িপতা-�মাঃ লাল িময়া ঁ,�ভ�াবাড়ী-�ভ�াবাড়ী-পীরগ�,
রংপুর

1575 1591 আসমা আ�ার িপতা-আরশাদ আলী ,১২৪, হাজারীবাগ --হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1576 1592 �মাঃ জােবদ
িপতা-�মাঃ ফিরদ উ��ন ,দি�ণ বািলয়া, ৪ নং ওয়াড�-দি�ণ
িদঘলদী-�ভালা সদর,
�ভালা

1577 1593 �মাঃ জাহা�ীর আলম িপতা-�মাঃ িলয়াকত আলী গাজী,�কালা-�তাপনগর-আশা�িন,
সাত�ীরা

1578 1594 আ��ুাহ আল মামুন
িপতা-�মাঃ আতাউর রহমান ,�াম বায়রা এস �রাড , বিনয়া খামার
--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

1579 1595 িলটন কুমার ম�ল িপতা-সুবাস চ� ম�ল ,সািচলাপুর, িচলগড়ী ৭৬১০-�পুর-�পুর,
মা�রা

1580 1596 আবু সাঈদ িপতা-চাদ িময়া,কাচেকাল বাজার-রমনা-িচলমারী,
কুিড়�াম

1581 1597 বািক িব�াহ �মাঃ রা�� িপতা-�মাঃ আবুল বাশার তালুকদার,বািড় ১০৯, �রাড -০৮, বয়রা
হাউ�জং, আবািসক--,

1582 1598 �সােহল িময়া িপতা-সজল িময়া ,পলাশহা�ট , রমনাথপুর --কলমাকা�া,
�ন�েকাণা
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1583 1599 দীনব�ু ম�ল িপতা-�গৗরপদ ম�ল,ধুমঘাট, শীলতলা--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1584 1600 শিফকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু খােলক ,�শেখরেটক , শ�ামলী--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1585 1601 নাজমুল আলম িপতা-শাহ আলম,�াম: পূব � লাল বাগ, ডাক: �সনবাগ--�সনবাগ,
�নায়াখালী

1586 1602 �মা: �দেলায়ার �হােসন িপতা-�মা: নাজমুল হক,�াম: খামার, ডাক: দ: বা�রা--মুরাদনগর,
কুিম�া

1587 1603 �মা: আসাদুল হক ফয়সাল

িপতা-�মা :ইসরাইল �মা�া,�যে�: সা�াম �হােসন, সােলহ
আহা�েদর বািড়, �াম: পূব � কাটগড়, ডাক: মধ�ম পেত�া--
পেত�া,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1588 1604 �মা: বকুল িময়া
িপতা-আ�রু রিহম িময়া,�াম: ধানজাইল, ডাক: নড়াইল খান--
কািশয়ানী,
�গাপালগ�

1589 1605 �রজাউল ইসলাম কাজী িপতা-�মাশােরফ �হােসন কাজী,662/1 প: �শওড়াপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1590 1606 আলী আহ�দ

িপতা-�মা : রহমত উ�াহ ,�যে�: হক ��ার ( গােয়বী মস�জদ,
�নজােম হামজা), �াম: ওয়ােজিদয়া, ডাক: ওয়ােজিদয়া--বােয়�জদ
�বা�ামী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1591 1607 িলজা আ�ার
িপতা-�লাকমান �হােসন,�মাবাইল সিলউশন, িসিব 234/6, পুরাতন
কচ� ে�ত--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1592 1608 �মা: রােসল িময়া
িপতা-�মা: ফজলুল হক,�াম: বালাপাড়া ( বন িবভাগ),ডাক:
বাবুখা-ঁ-রংপুর সদর,
রংপুর

1593 1609 �মা: িমজানুর রহমান
িপতা-�মা: আ�লু �মা�াফ,�াম: িবিদতর, ডাক: আলম িবিদতর--
গংগাচড়া,
রংপুর

1594 1610 �মা : রা�ী হাসান
িপতা-�মা: হা�নুর রিশদ,�াম: বাংলাচ�ী, ডাক: �দবনগড়--
�তত� িলয়া,
প�গড়

1595 1611 �মা: ইমদাদুল হক
িপতা-�মা: সামছ� র রহমান,বািড়-01, �রাড-08, ( িস�ট ফােম �সীর
িবপরীেত ), বিসলা--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1596 1612 সবুজ মধৃা িপতা-মতৃ শাহজাহান মধৃা,117/ক, --বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1597 1613 �মা: �কৗিশকুল আলম
িপতা-�মা: আ: মােজদ িব�াস,�াম: �পা�ট, ডাক: হাট-জগদল--
মা�রা সদর,
মা�রা
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1598 1614 �মাঃ �মা�ফা কামাল িপতা-�মাঃ আ�লু আ�জজ,৩৮/৭, আ�জমপুর �রাড--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1599 1615 �মা: আজাদ আলী
িপতা-�মা: রিহম উ�ীন,�াম: মািনক �ডাবা, ডাক: �দবনগড়--
�তত� িলয়া,
প�গড়

1600 1616 মীর �মাঃ �তৗিহদু�ামান
িপতা-মীর �মাঃ বিদউ�ামান,িভ এইড �রাড, আদশ � পাড়া,
বাসা-৬২১, মীর বাড়ী--গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

1601 1617 আতাউর রহমান ইরফান
িপতা-�মাহা�দ মুছা,�াম: দ: বরইতলী, ডাক: বরইতলী-4741--
চকিরয়া,
ক�বাজার

1602 1618 জাহা�ীর আলম িপতা-নু�ল হক,�তঁিতয়া-িবশন�ী-আড়াইহাজার,
নারায়ণগ�

1603 1619 �মা: রিফকুল ইসলাম
িপতা-�মা: খিললুর রহমান,�াম: পূব � �হতালীয়া, ডাক: বহাল
গািদয়া--পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1604 1620 আল মামুন িপতা-আ�লু মা�ান,ধম �পুর-ধম �পুর-�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

1605 1621 িরপন কুমার রায় িপতা-িবনয় চ� রায়,�াম: পূব � চানঘাট, ডাক: মীরবাগ--কাউিনয়া,
রংপুর

1606 1622 �মাঃ মিশউর রহমান
িপতা-�মাঃ হােসন আলী,�মাহা�দীয়া হাউজ, কািলগ�--
�করাণীগ�,
ঢাকা

1607 1623 মাহাবুবা আফিরন �চাধুরী
িপতা-আশরাফ উ��ন �চাধুরী,418, বাহার ভবন, নুরপুর, দ: দিনয়া,
কদমতলী--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1608 1624 �মাঃ ফা�ক হাসান িপতা-হায়দার আলী �ামািনক,মাসুদপুর-�দৗলতপুর-�বলকুিচ,
িসরাজগ�

1609 1625 সুবন �া রায়
িপতা-কমলা কা� রায়,উ�র �গাপালপুর, �শখপাড়া--িদনাজপুর
সদর,
িদনাজপুর

1610 1626 �গািব� চ� দাস
িপতা-ম:ৃ িনেবদন চ� দাস,�াম: চর জা�ািঁলয়া, ডাক: ক�না
নগর--কমলনগর,
ল�ীপুর

1611 1627 �মাঃ �মাফেল�র রহমান
িপতা-�মাঃ �মা�ািফজরু রহমান,হাইে�াকাব �ন ইউিনট, ১৫৩,
পাইওিনয়ার �রাড, �স�নবািগচা--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1612 1628 নজ�ল ইসলাম িপতা-মিফজ উল�াহ,�াম+ডাক: লামচর--রামগ�,
ল�ীপুর

1613 1629 �মাঃ ইমরান �হােসন িপতা-�মাঃ িফেরাজ,িমজ�ারচর-বাশঁকা��-িশবচর,
মাদারীপুর
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1614 1630 �মা: ই�ািহম খিলল
িপতা-আবদুল গফুর,�াম: দ: চরমা�ট�ন, ডাক: মু��গ�--
কমলনগর,
ল�ীপুর

1615 1631 খািদজা আ�ার িপতা-আবুল খােয়র,৯৮/৮, মধ� পাইকপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1616 1632 �মায়ন কিবর
িপতা-আবদুল মিমন,�মাবাইল সিলউশন, িসিব 234/6, পুরাতন
কচ� ে�ত, ঢাকা ক�া�--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1617 1633 �মাঃ সাইমুন ইসলাম িপতা-�মাঃ ইসমাইল �হােসন,�ে�র হাওলা-পানপ��-গলািচপা,
পট�য়াখালী

1618 1634 �মা: তানভীর আহাে�দ
িপতা-�মা: �সিলম হাওলাদার,বাসা: খিলফা বািড়, �াম: �মিদয়াবাদ,
ডাক: �মিদয়াবাদ-8550-িভটাবািড়য়া-ভা�ািরয়া,
িপেরাজপুর

1619 1635 নুর এ আলম িপতা-�মাঃ আ�লু গফুর,পুখিরয়া-সহেদবপুর-কািলহাতী,
টা�াইল

1620 1636 �মা: �বলােয়ত মাহমুদ
িপতা-�মা :আ�সু সামাদ,�াম: রাণীপুকুর, ডাক: রানীপুকুর--
িমঠাপুকুর,
রংপুর

1621 1637 হাসানুল কিরম িপতা-আবদুর রহমান,৯৮/৮, মধ� পাইকপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1622 1638 জািক�ল ইসলাম
িপতা-আ�লু আ�জজ গাজী,বাসা: গাজী বািড়, �াম: �কালা, ডাক:
মািড়য়ালা-9460--আশা�িন,
সাত�ীরা

1623 1639 �মাঃ মিশউর রহমান িপতা-�মাঃ �তাফা�ল �হােসন,ছাতনাই-পুব � ছাতনাই-িডমলা,
নীলফামারী

1624 1640 আবু হাসান িপতা-শামছ� ল হক সরকার,মধ� বজরা--উিলপুর,
কুিড়�াম

1625 1641 িব�ু পদ নাথ িপতা-মুকু� কুমার নাথ,ভালুিকয়া-কািলদহ-�ফনী সদর,
�ফনী

1626 1642 �মা: আ��ুাহ
িপতা-�মা: আবুল কালাম,বাসা: আবুল কালাম মাছ ব�াপারী বািড়,
�াম: উ�র ক�িপয়া, ডাক: হািবব উল�া িময়ার বািড়--সুবণ �চর,
�নায়াখালী

1627 1643 �মাঃ মজনু িময়া
িপতা-�মাঃ আ�লু হািনফ,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, ৬৪,
িড আই�ট �রাড, হা�জপাড়া--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1628 1644 �মা: �মেহদী হাসান

িপতা-মতৃ শওকত �শখ,কিরমনগর মস�জেদর পূব � পােশ দশতলা
সংল�, ম�ােনজার �দাকান, রতন, ছয়তলা, জামগড়া, �জরােবা-
আ�িলয়া-সাভার,
ঢাকা

1629 1645 �মাঃ ইমরান খান িপতা-�মাঃ শােহদ আলী খান,আলম নগর, �হমােয়তপুর--সাভার,
ঢাকা
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1630 1646 �মা: আল আমীন
িপতা-�মা: �সিলম হাওলাদার,বালুর মাঠ জােম মস�জদ, 10 নং
ওয়াড�--বিরশাল সদর,
বিরশাল

1631 1647 �মাঃ সাইফুল ইসলাম রা�ী
িপতা-�বারহান উ��ন ,বাসা ২৬, �রাড ৬-২৫, �পনগর আ/এ, ৭
নং ওয়াড�--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1632 1648 �মেহদী হাসান
িপতা-মিন��ামান খান,�াম: চর শােলপুর ( পূব � ), ডাক:
চরহা�জগ�--চরভ�াসন,
ফিরদপুর

1633 1649 মাইনুল �হাসাইন সাগর
িপতা-�লাকমান পােটায়ারী,ন�নপুর-হামছাদী (দি�ন)-ল�ীপুর
সদর,
ল�ীপুর

1634 1650 কাবুল
িপতা-রিফকুল ইসলাম,�াম: বা�য়ান , ডাক: নেদ�র চাদঁ ঘাট--
�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

1635 1651 �মাঃ কুরবান আলী
িপতা-�মাঃ সু�জ িময়া ঁ,৯৭/৮ বাইত�ল শরীফ, উ�র িবিশল--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1636 1652 �মাহা�দ ফরহাদ �হােসন িপতা-জিহর আহ�দ,বাসা-২০৫, হাজীপাড়া-�কাদালা-রা�ুিনয়া,
চ��াম

1637 1653 মনেজর আলী িপতা-হাদী িময়া ,মু�ী পাড়া, ভবানীপুর--িবরামপুর,
িদনাজপুর

1638 1654 �মাঃ রােসল মাহমুদ
িপতা-আঃ �মাতােলব �মা�া ,তাফা�ািড়য়া-মিরচবুিনয়া-পট�য়াখালী
সদর,
পট�য়াখালী

1639 1655 �মা: �মেহদী হাসান
িপতা-�শখ আকবার �হােসন,�াম: বড় কাশীপুর, ডাক: স�িলয়া--
তালা,
সাত�ীরা

1640 1656 �মাঃ নাজমুল হক িপতা-�মাঃ হািফজরু রহমান,দঃ ধলডা�া-িশলখুিড়-ভ���ামারী,
কুিড়�াম

1641 1657 �মা: আল আমীন রাজন িপতা-�মা: জািকর �হােসন,�াম+ডাক: ড� মুিরয়া--ড� মুিরয়া,
খুলনা

1642 1658 �মাঃ �তৗিহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ ইজাজলু হক ,-পাগলাকানাই-�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

1643 1659 �মাঃ িসরাজলু ইসলাম িপতা-�মাফা�ল �হােসন ,উ�র ওয়াপদা �াম --�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

1644 1660 �মাঃ শিরফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ িগয়াস উ��ন ,বাসা-১৬, �রাড-০১, �ক-এফ,
�স�ন-০২--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1645 1661 �মা: আ��ুাহ
িপতা-�মা :আ�রু রশীদ,�াম: সাতবািড়য়া, ডাক: ��েমািহনী--
�কশবপুর,
যেশার
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1646 1662 �মাঃ আিরফুল হক
িপতা-�মাঃ �গালাম �মা�ফা,বািলয়াডা�া-বািলয়াডা�া-
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

1647 1663 �জ�াৎ�া বালা
িপতা-মতৃ সন�জত কুমার ম�ল,�াম: কামালকা�ট, ডাক:
নওয়ােবকঁী--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1648 1664 তাইজলু ইসলাম িপতা-�মাঃ নজ�ল ,কটক�ল-�গৗরনদী �পৗরসভা-�গৗরনদী,
বিরশাল

1649 1665 পিরমল বম �া িপতা-পরেম�র বম �া ,�াম �সবকদাস িনথক --কালীগ�,
লালমিনরহাট

1650 1666 সােলহ আহেমদ িরমন
িপতা-�মাঃ ম�জবুল হক তালুকদার,বাসা ৭৪৭, স�জব ম�ানসন,
প��ম ই�ািহমপুর (আিশদাগ)--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1651 1667 �মাঃ িমরাজ �হােসন িপতা-�মাঃ আ�লু ওয়াদুদ �শখ,কেলজেগট, িনশাদনগর--ট�ী,
গাজীপুর

1652 1668 িমনহাজলু আেবদীন
িপতা-মহ�াদ আলী �শখ,53/2, ই� িলংক �রাড, দােরাগা পাড়া,
ট�টপাড়া--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

1653 1669 �মাঃ সাইদুর রহমান িপতা-আবুল �হােসন ,গংগারহাট, শ�া�ুর-ফুলবাড়ী-ফুলবাড়ী,
কুিড়�াম

1654 1670 �মাঃ আিরফ খান
িপতা-�মাঃ জয়নাল খান,�ভাকরদী-মুকসুদপুর �পৗরসভা-
মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

1655 1671 আিঁখ আ�ার িপতা-�মাঃ আমান উল�াহ ,�হা��ং ৩৫, এরশাদনগর--ট�ী,
গাজীপুর

1656 1672 আইিরন পারভীন �িৃত
িপতা-�জ, এম �মা�ার �হােসন,বাসা: 58/10, �কশবলাল �রাড,
ডাক: �দৗলতপুর-9202, থানা: �দৗলতপুর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

1657 1673 �মাঃ জাহা�ীর �হােসন
িপতা-�মাঃ দিলল উ��ন সরদার ,স��াসগাছা-�গৗিরেঘানা-
�কশবপুর,
যেশার

1658 1674 �মাঃ আলমগীর �হাসাইন িপতা-�মাঃ আেশক উ�াহ ,�াম মন তলা --ফিরদগ�,
চাদঁপুর

1659 1675 �মাঃ জামাল আহ�দ িপতা-মঃ আ�লু জিলল,চানঁপুর, আউশপাড়া--হিবগ� সদর,
হিবগ�

1660 1676 এস এম মুজািহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: আ�লু গফুর,69/2, �কােকােকালা �কা�ানী �লন--
�পসা,
খুলনা

1661 1677 �মাঃ �েবল হাওলাদার
িপতা-�মাঃ আমীর �হােসন ,�কখালী বাজার, দি�ন �চচির-
কাঠািলয়া-কাঠািলয়া,
ঝালকা�ঠ



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

পেদর নামঃ সহকারী কাম �রিডও অপােরটর তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 10:58:04 AM

�িমক
নং

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

1662 1678 নুর ইসলাম িপতা-আজমত আলী ,�গটপাড--জামালপুর সদর,
জামালপুর

1663 1679 িনউটন কুমার গািঁতদার
িপতা-মেনার�ন গাািঁতদার,�াম: �পাড়াকাটলা, ডাক: ভািময়া
�পাড়াকাটলা--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1664 1680 হাফসা জামান
িপতা-�মাঃ শামসু�ামান ,হািফজপুর-মেনাহরদী �পৗরসভা-
মেনাহরদী,
নরিসংদী

1665 1681 একা� কুমার রায় িপতা-ফণীভূষণ রায় ,�াম �ঘাংগাগাছ --কালীগ�,
লালমিনরহাট

1666 1682 িবেনাদন কুমার সাহা িপতা-নেগ� নাথ সাহা,�াম: মাচাবা�া, ডাক: িচলমারী--িচলমারী,
কুিড়�াম

1667 1683 নুর-এ-আলম িপতা-�মাঃ আ�লু গফুর,১০৩/২ উলন �রাড--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1668 1684 �মাঃ মাসুদ রানা
িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম ,৮/িব, �রাড ১, জালালাবাদ মেডল
টাউন, নবীনগর--সাভার,
ঢাকা

1669 1685 শামসু�াহার িপতা-�মাঃ আঃ সািহদ ,�টাক নগর-কাপািসয়া-কাপািসয়া,
গাজীপুর

1670 1686 �মাঃ আিরফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ এমদাদুল হক ,�াম কুলসুম বাগ --চরফ�াশন,
�ভালা

1671 1687 �মাঃ িলটন িময়া
িপতা-�মাঃ আ�লু বািছর,ত�লাতলা, দাউদপুর ইছাপুরা--
িবজয়নগর,
�া�ণবািড়য়া

1672 1688 �মাঃ �ফরেদৗস আলী
িপতা-�মাঃ আ�জজরু রহমান,আরাজী রামপুর-�মাহা�দপুর-
ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

1673 1689 গাজী আল মামুন িপতা-গাজী আল মুনসুর,�াম+ডাক: চ�নীমহল--িদঘিলয়া,
খুলনা

1674 1690 �মাঃ রিফকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�জজলু হক ,পাহাড় অন�পুর, বাবুিগ� বাজার--
ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

1675 1691 �মাঃ �তৗিহদুর রহমান
িপতা-�মাঃ িমজানুর রহমান ,�াম মহানগর উ�র পাড়া
-জীবননগর �পৗরসভা-জীবননগর,
চ�য়াডা�া

1676 1692 �মাঃ সুমন
িপতা-আঃ মােজদ হাওলাদার ,িসিপিপ, উপেজলা কায �ালয়--
তালতিল,
বর�না

1677 1693 �মা: ছানা উল�াহ
িপতা-মতৃ িছ��ক উল�াহ ,বাসা: িছ��ক উল�াহ ভাষানী বািড়,
�াম: ক�িপয়া, ডাক: হািবব উল�াহ িময়ার হাট-3802--সুবণ �চর,
�নায়াখালী
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1678 1694 �মাঃ �মেহদী হাসান
িপতা-�মাঃ নবাব আলী খ�কার,২০০/১, বু�জক, �বায়ািলয়া,
�ধানপাড়া--�গািব�গ�,
গাইবা�া

1679 1695 �মাঃ কাওছার
িপতা-�মাঃ শিহদু�াহ ,চর পাতা, বাঘার হাট-�ভালা �পৗরসভা-
�ভালা সদর,
�ভালা

1680 1696 �মাঃ �েবল রানা িপতা-�মাঃ িলয়াকত আলী,�াম মািলহাদ --িমরপুর,
কু��য়া

1681 1697 অজু�ন দাশ �চৗধুরী িপতা-�গাপাল দাশ �চৗধুরী,গকুলপুর-সাতকাপন-বা�বল,
হিবগ�

1682 1698 �মা: রিবউল ইসলাম
িপতা-�মা: �গালাম মওলা,�াম: পরমালী �চাধুরীপাড়া, ডাক:
�ভাগডা�া--কুিড়�াম সদর,
কুিড়�াম

1683 1699 এ িব এম মাঈনুল ইসলাম িপতা-এ িব এম ম��ল ইসলাম ,বড়খিড়, সত�পুর--মা�রা সদর,
মা�রা

1684 1700 �মা: ইসমাইল �হােসন িপতা-�মা: আবু ব�র িস��ক,34/1, দ: ট�টপাড়া সাকু�লার �রাড--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

1685 1701 �ষীেকশ চ� রায় িপতা-দয়াল চ� রায় ,-রাজপুর-লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

1686 1702 �মাঃ রািকবুল ইসলাম িপতা-�মাঃ জ��ল হক,গেজরকু�ট-নাওডা�া-ফুলবাড়ী,
কুিড়�াম

1687 1703 ই�াহীম
িপতা-তফা�ম �হােসইন ,শিহদ সাংবািদক �সিলনা পারিভন
সরক , মািলবাগ , ১২১৭--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1688 1704 �মা: স�জব �হােসন রা�� িপতা-�মা : কােশ �দ আলী,রতনপুর, �মাড়াগাছা-7021--�খাকসা,
কু��য়া

1689 1705 আ��ুাহ আল মামুন িপতা-আবদুল মােলক,বসুর হাটঁ--�কা�ানীগ�,
�নায়াখালী

1690 1706 হাসনােহনা আ�ার
িপতা-�মাঃ মােলক আেকান ,�াম উ�রা ইট বািড়য়া , কদমতলা
বাজার --বর�না সদর,
বর�না

1691 1707 জেুয়ল আহেমদ
িপতা-িনজাম উ��ন ,হাছন পুর, কুরবান নগর, ০৯ নং ওয়াড�,
�বতগ� বাজার--সুনামগ� সদর,
সুনামগ�

1692 1708 িমজানুর রহমান িপতা-ফজর আলী,�াম: বাঘসাএা, ডাক: বড়খাপন--কলমাকা�া,
�ন�েকাণা

1693 1709 �মাছাঃ তািনয়া পারভীন িপতা-�মাঃ নােয়ব আলী ,গনাইর কু�ট-ব�েসানাহাট-ভ���ামারী,
কুিড়�াম

1694 1710 তিরকুল ইসলাম িপতা-আকছার আলী ,৫০/এ, �রাড ৭, �শেখর �টক--আদাবর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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1695 1711 �মাঃ আ��ুাহ আল িমজান
িপতা-�মাঃ আ�জজরু রহমান ,মাছ বাজার, �লান অিফসপাড়া--
যেশার সদর,
যেশার

1696 1712 আ�লু কােদর িপতা-কুমরউ��ন,দঃ �পাড়াগড়-�বরদী-�বরদী,
�শরপুর

1697 1713 �মা: িসরাজলু ইসলাম
িপতা-�মা: জয়নাল,�াম: পূব � বািলয়া, ডাক: যশাই-7720-যশাই-
পাংশা,
রাজবাড়ী

1698 1714 �জসিমন আরা
িপতা-�মা: জাহানুল হক,বাসা: 875, ��িডয়াম �রাড, কােয়তপাড়া,
ওয়াড�-01--প�গড় সদর,
প�গড়

1699 1715 �মাঃ নাজমুল �দা
িপতা-�মাঃ জাহা�ীর আলম ,৯০, নূর ম�ীল, প��ম মিনপুর --
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1700 1716 �মেহদী হাসান
িপতা-�মাঃ এমরান উ��ন,লিতফ ভবন, ৫ম তলা (মা�াপাড়া
িনিরিবিল আ/এ, আ�াবাদ ডবলমুিরং)--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1701 1717 আবু বকর

িপতা-�মাতােলব হাওলাদার,�যে�: ডা: আতাউর রহমান খান,
�হরা �ড�াল �কয়ার, �ধান সড়ক পুরান বাজার--মাদারীপুর
সদর,
মাদারীপুর

1702 1718 িলয়াকত আলী িপতা-নূর হক,িনতাই তেকয়া ধনীপাড়া-িনতাই-িকেশারগ�,
নীলফামারী

1703 1719 �মাঃ নাঈম িপতা-�মাতািছন িব�াহ ,-বড় মািনকা-�বারহান উ��ন,
�ভালা

1704 1720 �মাঃ জািহদুল ইসলাম
িপতা-আ�লু ওয়ািহদ,মীর বাড়ী , বাজার �রাড , মধ� বা�া --
বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1705 1721 �মা: হযরত আলী
িপতা-�মা: কিবর �হােসন,�বাসা: 349, �াম: ন�াপাড়া, ডাক: দ:
খান-1230--িবমানব�র,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1706 1722 সুজন িব�াস িপতা-লালু িব�াস,�াম: িহতামপুর, ডাক: গদাইপুর--পাইকগাছা,
খুলনা

1707 1723 �সাহাগ �হােসন
িপতা-আবুল বাশার ,পুিলশ লাইন প��ম পাড়া , তালতলা মা�াসা
সংল�, পাচপাড়া --মা�রা সদর,
মা�রা

1708 1724 �মাঃ সােজদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ ফজলার রহমান,িনউ ি�জ �রাড--গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

1709 1725 �মা: আশরাফুল ইসলাম
িপতা-�মা: নু�ল ইসলাম,মু�� বািড়, �াম: জািমরালতা, 6নং
ওয়াড�-�ভালা �পৗরসভা-�ভালা সদর,
�ভালা
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1710 1726 �মাঃ নাজমুল �দা
িপতা-�রা�ম আলী ,�জাত সাতনালা , তারকসার হাট --
িচিররব�র,
িদনাজপুর

1711 1727 �শখ �মাঃ মিহদ উ�ীন
িপতা-�শখ �মাঃ কামাল উ�ীন ,৪৯৫, িস�ট কেলজ পাড়া, আঃ
রিশদ সড়ক, বারা��--যেশার সদর,
যেশার

1712 1728 �মাঃ মিন��ামান �স�ূ িপতা-�মাঃ রিফকুল ইসলাম ,বাঃ০৫, �রাঃ ০১ --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1713 1729 �মা: শাখাওয়াত �হােসন
িপতা-�মা: �লাকমান,িব �ক িব��ং, কলাবাগান, চ�েঘানা-4531-
চ�েঘানা-কা�াই,
রা�ামা�ট

1714 1730 �মাঃ ওয়ােহদ �হাসাইন িপতা-ফিরদুল আলম ,-�লাহাগাড়া-�লাহাগাড়া,
চ��াম

1715 1731 �মাঃ মাহবুবুর রহমান িপতা-�মাঃ �মা�ফা খান ,কা�ন-কা�ন �পৗরসভা-�পগ�,
নারায়ণগ�

1716 1732 স�ারানী িপতা-িনম �েল� ুিসকদার ,-িমজ�াগ�-িমজ�াগ�,
পট�য়াখালী

1717 1733 �মা: �সােহল রানা িপতা-�মা: আহাদ িময়া,�াম: �পচ��রুী, ডাক: পাইকুড়া--�ক�য়ুা,
�ন�েকাণা

1718 1735 �মাছা আিছয়া খাত�ন িপতা-�মাঃ আলী �জ�াহ,কপলীয়া , �বায়ািলয়া বাজার --উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

1719 1736 রােকশ �দব
িপতা-িহরন চ� �দব ,ক�টরহাট, ধলই ইউিনয়ন ৪৩৩৩-
হাটহাজারী-হাটহাজারী,
চ��াম

1720 1737 �মাঃ সাদমান �হােসন
িপতা-�মাঃ ইসমাইল �হােসন িসরাজী,বাসা-৫১৪০২, সুলতানগ�
পাড়া--ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

1721 1738 শােকল মাহমুদ রােসল
িপতা-আ�সু সা�ার খান ,৩য় ��ার, বািড় ৮, �রাড ৬, �স�র ১৩,
উ�রা মেডল টাউন--উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1722 1739 রােসল িময়া
িপতা-িস��ক আলী,�াম: �জাবরা, ডাক: চ��াম িব�িবদ�ালয়--
হাটহাজারী,
চ��াম

1723 1740 �মাঃ আিরফুল রহমান
িপতা-�মাঃ ফজলুল হক ,�াম �হাগলাপাতী-আমড়াগািছয়া-
মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

1724 1741 �মাছাঃ শাহানা ইয়াসিমন
িপতা-�মাঃ রাজা উ�াহ �বগ ,আ�জমপুর, ৫৪/০ গভঃ কেলািন--
িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1725 1742 �মাছা সামীমা খাত�ন িপতা-�সতাউর রহমান,৭৮/৫, এ , পূব � রামপুরা --রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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1726 1743 �মা: মহিসন উ��ন
িপতা-�মা: মিফজ উ��ন,�াম: খািলয়াবাইদ, ডাক: কৃ�পুর-1652-
-মেনাহরদী,
নরিসংদী

1727 1744 �মাঃ আিরফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ করম আলী,�াম ইশালমারী-কুশ �া-িমরপুর,
কু��য়া

1728 1745 �মাঃ জাফর উ�াহ িপতা-�মাঃ আবুল কালাম ,চর �ফজ�ু�ন -হাজীর হাট-মনপুরা,
�ভালা

1729 1746 ওয়ােজদ আলী
িপতা-ছা�ার �সক ,পলাশ বািড়, গাজীর চট আলীয়া মা�াসা-
আ�িলয়া-সাভার,
ঢাকা

1730 1747 সাজ ুকুমার �দ িপতা-মতৃ তপন �দ ,�কিলশহর -�কিলশহর-প�টয়া,
চ��াম

1731 1748 িরনা খাত�ন
িপতা-আ�লু কােদর,�জ�ািত কমািশ �য়াল �স�ার, িব-93, মািলবাগ
�চাধুরী পাড়া--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1732 1749 মাবুদ িময়া িপতা-শিহদুল ইসলাম ,১১/১১ , িনকু� --িখলেখত,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1733 1750 পুেলাক কুমার �গা�ামী িপতা-বীেরশ চ� �গা�ামী ,-অ�মিণষা-ভা�ুড়া,
পাবনা

1734 1751 আ ফ ম রাহাত ইউ খানঁ
িপতা-আ ফ ম �ফারকান উ�ীন খানঁ,বাসা-৭, �লন-১৪, �রাড-ই,
�ক-িব, হািলশহর--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1735 1752 িরপন িপতা-নু�ল ইসলাম ,চর সনমািনয়া -সনমািনয়া-কাপািসয়া,
গাজীপুর

1736 1753 �মা: সুমন িময়া
িপতা-�মা : হা�ন-অর-রিশদ,�াম: পলাশ বািড়, ডাক:
ইিপেজড-1349-ধামেসানা-সাভার,
ঢাকা

1737 1754 �শখ ফরহাদ �হােসন িপতা-�শখ আমানত আলী ,আ�ারাপুর , হাদীপুর --�দবহাটা,
সাত�ীরা

1738 1755 ধামীন দাস
িপতা-বলরাম দাস ,৪৮৩ শহীদ �সিলম সরক -িপেরাজপুর
�পৗরসভা-িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

1739 1756 �মাঃ �সাইন আলী িপতা-�মাঃ আওয়াল ফিকর,ঘুি�য়া-িবেনাদপুর-মহ�দপুর,
মা�রা

1740 1757 সুজন িব�াস
িপতা-সাধন িব�াস ,�াম ১৭২ ইকবাল �রাড পাথর ঘাতা , থানা
�কােতািলয়া ।--,
চ��াম

1741 1758 সরলা রানী
িপতা-তপন কুমার সাহা,বাসা: সুলতানা রা�জয়া হল, �াম: ভবন�,
ক� নং-219, �ক-খ, ডাক: ময়মনিসংহ--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1742 1759 �মাঃ আ�জম িপতা-মতৃ ফজলুল হক ,-�নায়াখালী �পৗরসভা-�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী
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1743 1760 আশীষ রায়
িপতা-দশরথ রায়,৬৯/ িমি� ম��ল, থানা �রাড, মােলাপাড়া,
আগানগর--,
ঢাকা

1744 1761 �পস দ� িপতা-রতন দ� ,িশবু ভবন -আেনায়ারা-আেনায়ারা,
চ��াম

1745 1762 িপয়াস িব�াস
িপতা-আিনছ� র রহমান,�াম: �মাহা�াদপুর, ডাক: রায়নগর-7410-
ফুলসারা-�চৗগাছা,
যেশার

1746 1763 �মাঃ মিশউর রহমান
িপতা-�মাঃ �গালাম �মা�ফা খান ,বাসা-১৫ , �রাড-১৮, �ক-এ--
বনানী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1747 1764 �মাঃ মাহবুবুল আলম িপতা-�মাঃ �মাতাদাইেয়ন ,মধ�ম কাদমা -�ভলা�িড়-হাতীবা�া,
লালমিনরহাট

1748 1765 �মা: িরপন �হােসন িপতা-�মা: শিফয়ার রহমান,�াম+ডাক: চা�ঁ�ুটয়া--যেশার সদর,
যেশার

1749 1766 জনুােয়দ আহেমদ
িপতা-�মাঃ কিবর আহেমদ ,বািড় ৭৩১, গাছা ইসলামপুর, ওয়াড�
৩৬--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

1750 1767 মােজদ �হােসন
িপতা-�তাফা�ল �হােসন �দওয়ান,�াম: �মদুয়া, ওয়াড�-07, ডাক:
কালুপুর-রাজাপুর-�ভালা সদর,
�ভালা

1751 1768 �মাঃ বা� িময়া িপতা-�মাঃ আতর আলী ,িমরািশ -রাণীগাওঁ-চ�না�ঘাট,
হিবগ�

1752 1769 �মাঃ মুিশ �দ আলম
িপতা-�মাজাহার আলী সরকার,িদ ল�াব এইড ডায়াগনি�ক
�স�ার, পুরাতন �জল �রাড, মু��বাড়ী--,
�া�ণবািড়য়া

1753 1770 �মাঃ জািকর �হােসন
িপতা-�মাঃ ইউনুছ আলী ,বাসা-১২, �রাড-০১, �সনপাড়া পব �তা,
কাফ্রুল িমরপুর-১০--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1754 1771 �মাঃ িমজানুর রহমান
িপতা-�মাঃ আঃ হািলম ,�াম �জাতা , ইয়িনয়ন ৭ , �পা� �কাড
৮৬২০-নওমালা-বাউফল,
পট�য়াখালী

1755 1772 �মাঃ সিহদুল আলম িপতা-�মাঃ �মা�ফা িব�াস ,চর চিকনা -লালেমাহন-লালেমাহন,
�ভালা

1756 1773 �মাঃ �সােহল
িপতা-�মাঃ আলাউ��ন ,িশ�া�াম, ৮ নং ওয়াড�, -আেলকজা�ার-
রামগিত,
ল�ীপুর

1757 1774 মাখন লাল রায়
িপতা-দি�না �মাহন রায়,আলম িবিদতর-আলমিবিদতর-
গংগাচড়া,
রংপুর
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1758 1775 �ক,এম, রােসল উ��ন
িপতা-�ক,এম আশরাফুল ইসলাম ,�াম ফুল বাড়ী , �পা� রঘুরাম
পুর --আ�াই,
নওগা ঁ

1759 1776 আবুল কালাম িপতা-বাদশা িময়ান,�াম+ডাক: খাগিরয়া--সাতকািনয়া,
চ��াম

1760 1777 �মাঃ আলমগীর কিবর িপতা-�মাঃ আশরাফ �হাসাইন ,বটতলা-বাশচঁড়া-জামালপুর সদর,
জামালপুর

1761 1778 �মাঃ সবুর িপতা-�মাঃ আঃ হািলম ,উ�র করফা , আলিকর হাট --�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

1762 1780 �মাহা�দ সাইফুল ইসলাম িপতা-আবদুচ সালাম,রংগীখােলর পূব �কুল-মগনামা-�পকুয়া,
ক�বাজার

1763 1781 িমলন রায়
িপতা-িনর�ন চ� রায় ,৩৪৯, িময়া বািড় , �াম কাউিনয়া
-�বতাগী-�বতাগী,
বর�না

1764 1782 �মা: কিফল উ��ন �চাধুরী
িপতা-�মা: �মা�ফা �চাধুরী,বাসা: �চাধুরী বাড়ী, �াম: িচথিলয়া,
ডাক: সিলয়া-3940-িচথিলয়া-পর�রাম,
�ফনী

1765 1783 �মাঃ আিরফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ শািফজ উ��ন ,২৭/৪, ঢােক�রী �রাড--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1766 1784 নািদয়া আ�ার �শাভা িপতা-�মাঃ আ�লু হা�ান ,রানীগাও-রাণীগাওঁ-চ�না�ঘাট,
হিবগ�

1767 1785 �মা: সাহাদত �হােসন
িপতা-�মা: আবু সাঈদ,রা�া: িবশা, িবশা, ডাক: �জয়ানগর
হাট-5880--দুপচািচঁয়া,
ব�ড়া

1768 1786 �মাঃ কাম�ল হাসান িপতা-�মাঃ মিহউ��ন সরকার ,৫৩১/২, শহীদবাগ , ঢাকা ১২১৭--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1769 1787 অিহদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ �দেলায়ার �হােসন ,�াম ২৬৬ মধ� নামাজ পাড়া
-িপেরাজপুর �পৗরসভা-িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

1770 1788 �মা : এনামুল কিবর
িপতা-�মা : হােশম আিল,�াম: রাজধরপুর, ডাক: �গায়ালপাড়া
বাজার--�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

1771 1789 আবু সাঈদ িপতা-�মাঃ দুলাল,�লমুয়া-�লমুয়া-�ফনী সদর,
�ফনী

1772 1790 �মাঃ আবদুর রউফ িহেমল
িপতা-�মাঃ জািকর �হােসন ,বড় �গাপালদী, মাছ� য়াখালী,-দশিমনা-
দশিমনা,
পট�য়াখালী

1773 1791 �মাঃ এনামুল হক
িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান,খালপাড়া , ভাসানী নগর --জামালপুর
সদর,
জামালপুর
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1774 1792 জসীম উ��ন
িপতা-হািববুর রহমান ,�াম কাঠঁাল তলী ,-পাথরঘাটা �পৗরসভা-
পাথরঘাটা,
বর�না

1775 1793 জািকর �হােসন

িপতা-ইউসুফ �হােসন,�যে�: চাদঁ আলী, �ম-123, ন�াশনাল
ই��ট�টউট অফ িনউেরাসােয়ে�স এ� হসিপটাল --�শেরবাংলা
নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1776 1794 �মাঃ আবু জাফর
িপতা-�মাঃ আমজাদ আলী,কাজী মুসা , রাম চ� নগর --
পাইকগাছা,
খুলনা

1777 1795 বাদল ব�ভ িপতা-�পন ব�ভ ,নাগার, �মা�াপাড়া--আৈগলঝাড়া,
বিরশাল

1778 1796 মিন গাইন িপতা-বীেরন গাইন ,�ডামরা�র-মা�ঝগাতী-�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

1779 1797 ই ব ন তানভীর আহেমদ তনু িপতা-�মাঃ আ�লু কু�ুস িময়া,গা�হা�ট-আর-আতাইকুলা-সািঁথয়া,
পাবনা

1780 1798 মাহাবু� আলম মািনক
িপতা-�মাঃ আিমর �হােসন �মা�া ,�াম চ� পাড়া, �পা� ৮৬২০ ।
-মদনপুরা-বাউফল,
পট�য়াখালী

1781 1799 জেুয়ল ম�ল িপতা-িনিখল ম�ল ,�য়াধানা, িসলনা--ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�

1782 1800 �মাঃ খিললুর রহমান
িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান,এম ১০ , নুর জাহান �রাড , --
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1783 1801 �হাসেন আরা িপতা-নু�ল ইসলাম ,চর সনমািনয়া-সনমািনয়া-কাপািসয়া,
গাজীপুর

1784 1802 ধীের� চ� দাস
িপতা-দীন দয়াল দাস,�যে�: িবমল চ� রায়, িবেনাদনীড়, বাসা:
1876, গািন �ং পাক�--হিবগ� সদর,
হিবগ�

1785 1803 ফা�ক উ��ন
িপতা-জােকর �হােসন ,�াম পূব � িবরিবির হা�জর বািড় , �পা�
৩৮৯০-জাহাজমারা-হািতয়া,
�নায়াখালী

1786 1804 এস এম আ�লু আ�জজ
িপতা-এস এম আবুল বাশার ,সবুজ �াম -আেলকজা�ার-
রামগিত,
ল�ীপুর

1787 1805 �মাঃ খিললুর রহমান
িপতা-�মাঃ চান িময়া ঁ,ইসলামাবাদ, পূব � �গরাখালী,-পট�য়াখালী
�পৗরসভা-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

1788 1806 মুিমনুল একরাম মুিবন
িপতা-�মা: িলয়াকত আলী,হাজী ম�াজউ��ন সড়ক, উিকল
পাড়া--�ভালা সদর,
�ভালা
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1789 1807 কাজী ইয়ািকন রহমান
িপতা-কাজী লুতফুর রহমান ,৩৭ , �াফ �কায়াট�ার , আগারগাও --
িবমানব�র,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1790 1808 আিতকুর রহমান িপতা-িসরাজলু হক,ফুলবাগ সড়ক--ক�বাজার সদর,
ক�বাজার

1791 1809 �মাঃ �সােহল িময়া ঁ িপতা-�মাঃ চান িময়া ঁ,কাজলা, িসংেগায়ার -দািমহা-তাড়াইল,
িকেশারগ�

1792 1810 আিরফুর রহমান
িপতা-�মাঃ মাইন উ��ন ,িশ�া�াম, ওয়াড� ৮-রামগিত �পৗরসভা-
রামগিত,
ল�ীপুর

1793 1811 সু�ত সাহা
িপতা-িহমাং� সাহা,৮৯, প��ম হাইেলেভল �রাড, লালখান
বাজার--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

1794 1812 জািঁকর �হােসন িপতা-�মাঃ আ�লু বারী ,রাম জীবন পুর -নুরনগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1795 1813 িনমাই কম �কার
িপতা-িনম �ল কম �কার,�াম ৩২ রায়সােহব বাজার , ডাক ঘর ঢাকা
সদর --�কােতায়ালী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1796 1814 সুি�য়া চাকমা
িপতা-�গাপাল কৃ� চাকমা ,কমলছিড় মুখ পাড়া-কমলছিড়-
খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়

1797 1815 নারায়ণ চ� িব�াস িপতা-িনতাই িব�াস ,িমকিশিমল --ড� মুিরয়া,
খুলনা

1798 1816 �হমােয়ত �হােসন
িপতা-�মাঃ আসাদুর রহমান ,১ আেনায়ার ম��ল, িস এ� বী �রাড
--,
বিরশাল

1799 1817 এ, এস, এম সা��র �হােসন
িপতা-�মা: আলতাব �হােসন,�াম: প�াশী , ডাক: প�াশী-আওনা-
সিরষাবাড়ী,
জামালপুর

1800 1818 তাসেনাভা আ�ার
িপতা-�মাঃ মঞ্জ�ুল হক,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, ৬৪
িড আই �ট �রাড, হাজীপাড়া(৩য় তলা)--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1801 1819 �মাঃ সা�াদ �হােসন
িপতা-�মাঃ আ�লু কু�ুছ,�াম আ�ার মািনক �পা� ৮৫৬০-
মঠবাড়ীয়া �পৗরসভা-মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

1802 1820 অপ �ন চাকমা িপতা-শাি� িবকাস চাকমা ,সীমানাপাড়া-পানছিড়-পানছিড়,
খাগড়াছিড়

1803 1821 �মাঃ রাহাদুল হক
িপতা-�মাঃ �মাফা�ল হক,ধুিমহায়াত পুর , রাম চ� পুর হাট --
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

1804 1822 �মাঃ িফেরাজ �হােসন িপতা-�মাঃ আ�লু কু�ুস ,দা�স সু�াত , মা�রা--�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর
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1805 1823 �মা: মাহমুদুল হক
িপতা-�মা: জাহানুল হক,বাসা: 875, ��িডয়াম �রাড, কােয়তপাড়া,
ওয়াড�-01--প�গড় সদর,
প�গড়

1806 1824 �মাঃ শাখাওয়াত �হােসন িপতা-�মাঃ িগয়াস উ��ন,তালুক ভ�বন-আলমিবিদতর-গংগাচড়া,
রংপুর

1807 1825 �মাঃ ই�াহীম িপতা-�মাঃ িগয়াস উ��ন,-�দৗলতখান �পৗরসভা-�দৗলতখান,
�ভালা

1808 1826 িমঠ�ন মি�ক
িপতা-�গািব� মি�ক,�াম: সরাপপুর, ডাক: ভালুক-7450--
�কশবপুর,
যেশার

1809 1827 �গাপাল দ�
িপতা-মতৃ কািত�ক চ� দ� ,বাখরকাঠ�, মূল্�াম-িপেরাজপুর
�পৗরসভা-িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

1810 1828 হািববুর রহমান ফিকর
িপতা-�মাঃ শাহেনওয়াজ ফিকর ,�াম ঘমকা�া , �পা� ১২৩৬-
জািরয়া-পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

1811 1829 উ�ল তালুকদার
িপতা-সুধীর তালুকদার ,১ নং সাইট িহ�পুাড়া, দ,ম, হািলশহর, ৩৮
নং ওয়াড�, ব�র--,
চ��াম

1812 1830 �পন সরকার িপতা-নেরশ সরকার,সু�ািদল-বহরা-মাধবপুর,
হিবগ�

1813 1831 �মা: সািমউল ইসলাম িপতা-�মা: শামছ� ল হক,�াম+ডাক: �গাকুল--ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

1814 1832 �মাঃ এশার আলী
িপতা-�মাঃ আ�লু ম�জদ,৫১৭, রিফক জা�ার হল , জািব --
সাভার,
ঢাকা

1815 1833 �মাঃ আবুল বাশার
িপতা-�মাঃ আবদুস �সাবাহান ,পাি�িশবপুর 8282-পাি�িশবপুর-
বােকরগ�,
বিরশাল

1816 1834 �মাঃ ফরহাদ �হােসন
িপতা-�মাঃ আ�জজল হক ,আ�জজল হক মা�ার বাড়ী,
হাসানগ�, ২ নং ওয়াড�--চরফ�াশন,
�ভালা

1817 1835 কিল তালুকদার িপতা-কালীপদ তালুকদার,দি�ন মা�রা-খা�াপুর-�গৗরনদী,
বিরশাল

1818 1836 মিন�ল ইসলাম িপতা-আ�লু লিতফ ফিকর ,-দশিমনা-দশিমনা,
পট�য়াখালী

1819 1837 �মা: শাহা�প
িপতা-�মা : শহীদুল ইসলাম ,�াম: চরযিতন, ওয়াড�-04, ডাক:
হাজীর হাট--মনপুরা,
�ভালা

1820 1838 �মাঃ মাজহা�ল হক িপতা-�মাঃ �মাদাে�দ �হােসন ,িচথলী উ�র পাড়া--িমঠাপুকুর,
রংপুর
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1821 1839 �মাঃ �জয়া উ��ন িপতা-�মাঃ নািসর উিদন ,ফেতহপুর -নবাবপুর-�সানাগাজী,
�ফনী

1822 1840 মিনরা আ�ার
িপতা-�মাঃ মাইন উ��ন ,�মাঃ শিফউ�াহ , �শাি�ক কম �কত�া
জন�শাসন ম�নালয় বাংলােদশ সিচবালয় ঢাকা --প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1823 1841 রিবউল ইসলাম িপতা-আ�জজার রহমান,শাহপাড়া, দি�ন খেলয়া--রংপুর সদর,
রংপুর

1824 1842 �মাঃ িরয়াজলু ইসলাম িপতা-আঃ বােতন ,�টংির--মধুপুর,
টা�াইল

1825 1843 �মা: সিহদুল ইসলাম

িপতা-মতৃ: আকতা��ামান,িদ মুন কমািশ �য়াল ই��ট�টউট,
93/1-এ, সরদার কমে��, আগারগাওঁ, তালতলা--�শেরবাংলা
নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1826 1844 �মাঃ �মেহিদ হাসান িপতা-�মাঃ িলটন তালুকদার ,জিুগর হাওলা-রা�াবালী-রা�াবালী,
পট�য়াখালী

1827 1845 আ�লু কািদর িপতা-আ�লু হািমদ ,নাউলী -িস��পাশা-অভয়নগর,
যেশার

1828 1846 �মাঃ সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ সাখা�ল ইসলাম,তালুক ভ�বন-আলমিবিদতর-
গংগাচড়া,
রংপুর

1829 1847 আহেমদ �মা�ফা
িপতা-�মাহা�দ শাহ আলম,১৪১, দি�ন মা�া, মুগদা ওয়াড�-৭১--
সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1830 1848 �মা: জিহ�ল ইসলাম
িপতা-�মা: আবুল কালাম,�াম: �কশবকাঠ�, ডাক: �কশবকাঠ�--
উ�জরপুর,
বিরশাল

1831 1849 �মাঃ নূর �হােসন
িপতা-শরীফ আহা�দ ,অন�পুর, �নায়াখালী পুরাতন কেলজ
৩৮০১--�বগমগ�,
�নায়াখালী

1832 1850 �মাঃ সািক�ল ইসলাম
িপতা-মঃ আ�সু ছা�ার হাওলাদার ,�কালািনয়া কা�জরচর-
কা�জরচর-মুলাদী,
বিরশাল

1833 1851 �মাঃ হা�ান িপতা-নুর উ��ন ,ভা�টর �টক-ধম �পুর-�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

1834 1852 সম�ান কুমার িপতা-রণ�জৎ িব�াস,দবািরয়া পুর , রাউতলা --মা�রা সদর,
মা�রা

1835 1853 �মা: ফজেল রা�ী
িপতা-�মা: বিদউ�ামান,78/1, ওয়াসা পা� �রাড, �মা�ারেটক,
দি�নখান--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1836 1854 অসীম কুমার িপতা-ধীের� নাথ ,িবড়ম�াম, �ঘাষনগর--মহােদবপুর,
নওগা ঁ
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1837 1855 �মাঃ আবু রায়হান িপতা-�মাঃ হােসম উ��ন ,িবলাসাট�, শািলয়া --ফুলপুর,
ময়মনিসংহ

1838 1856 �মাঃ ফয়জলু ইসলাম
িপতা-�মাঃ ফেয়জ উ��ন ,�াম ধনসা , একইর - ৫২৬৬--
িবরামপুর,
িদনাজপুর

1839 1857 �মাঃ �মা�ািফজরু রহমান
িপতা-�মাঃ �সাহরাব উিদন খান ,৮২/২৫, বারনেটক, --ঢাকা
�সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1840 1858 শিহদুল �হােসন
িপতা-আেনায়ার �হােসন ,�জয়নপুর িবলপাড়া-�জয়নপুর-
�দৗলতপুর,
মািনকগ�

1841 1859 �মাঃ আবু তােলব িময়া ঁ
িপতা-মতৃ মািনক িময়া ঁ,৮৪/৩ উ�র যা�াবাড়ী ,�গ�ািরয়া--
যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1842 1860 �মাঃ ইউসুফ আলী
িপতা-সাখাওয়াত �হােসন ,�াম নব কুমার , মােলক বািড় - ৮৩০০-
ইিলশা-�ভালা সদর,
�ভালা

1843 1861 অনুপ কুমার িব�াস িপতা-অমল িব�াস,ভরবামিদয়া -বহরপুর-বািলয়াকা��,
রাজবাড়ী

1844 1862 জািকর �হােসন
িপতা-�ছয়দ আহ�দ ,�মিরট �ুল, কেলজ �গইট �রাড,
আউচপাড়া--ট�ী,
গাজীপুর

1845 1863 �মাঃ ইমদাদুল হক
িপতা-�মাঃ আবুল কালাম আজাদ ,ঝামাবাজার, মেহশপুর-
মহ�দপুর-মহ�দপুর,
মা�রা

1846 1864 �মাঃ সামছ� ল িব�াস িপতা-�মাঃ �মাবারক িব�াস ,বাসিদ , �ঝটকা --হিররামপুর,
মািনকগ�

1847 1865 �মাঃ িমনহাজ উ��ন
িপতা-�মাঃ �বলােয়ত �হােসন ,বাসা ৭ , �াম উ�র দাপুিনয়া
,কানাপাড়া -২২০০--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1848 1866 িফেরাজ আহেমদ
িপতা-�মাঃ আ�লু আ�জজ ,৮৮/২ বড় বাগ, পূব � মিনপুর কাঠাল
তলা, ১২১৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1849 1867 �মাঃ আবু িসজদাউল আলম িপতা-�মাঃ �সেক�ার আলী ,শাকপালা--শাজাহানপুর,
ব�ড়া

1850 1868 সুজন চ� সরকার
িপতা-নারায়ান চ� সরকার ,�াম মাধব পুর , সানুড়া - ২২০০-
তারাকা�া-তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

1851 1869 �মাঃ নাইমুল ইসলাম িপতা-�মাঃ জােকর আলী ,মধুপুর -আ�ালপুর-কু��য়া সদর,
কু��য়া

1852 1870 �মাঃ �মেহদী হাসান িপতা-�মাঃ বজলুর রহমান ,মুজ��ী, িচনােটালা --মিণরামপুর,
যেশার
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1853 1871 �মাঃ আেনায়ার �হােসন
িপতা-�মাঃ হািফজ উ��ন ,বাইত�ল ই�ত,৪৩৮৭-�কঁওিচয়া-
সাতকািনয়া,
চ��াম

1854 1872 �মাঃ আ��ুাহ আল মামুন
িপতা-�মাঃ আতাউর রহমান ,অেলায়া ভবানী, সে�াষ--টা�াইল
সদর,
টা�াইল

1855 1873 �মাঃ আবু মুসা িপতা-সােলক সানা ,বািসবামপুর , বদরতলা --আশা�িন,
সাত�ীরা

1856 1874 �মাঃ জালাল উ��ন
িপতা-�মাঃ বকুল িময়া ঁ,বাসা-৬/৩/এ , ৪ ভাশানেটক, মজমুদার
�মাড়--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1857 1875 �মাঃ �মসবাহ উ��ন �নামান
িপতা-�মাঃ আঃ �মাতােলব ,�াম ৯ পলাশ তিল - ২২১৬-
ফুলবাড়ীয়া-ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

1858 1876 আিশক তালুকদার িপতা-�মাসেলখ তালুকদার ,১৪২, ি�নেরাড --ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1859 1877 �মাঃ নািহদ িপতা-�মাঃ খিললুর রহমান ,বাওয়া�র-বর�না-বর�না সদর,
বর�না

1860 1878 �মাঃ মা�ক আলম িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান ,নাউরী, তাজপুর--ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ

1861 1879 নািবলা সুলতানা
িপতা-�মাঃ বকুল িময়া ,�াম ১ বাগােপাতা , ২৩০০-�সাহাগী-
ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ

1862 1880 �রজাউর রহমান িপতা-আ�লু কিরম ,িপংগলীয়া --কািশয়ানী,
�গাপালগ�

1863 1881 �মাঃ জিসম উ��ন িপতা-�মাঃ সুলতান আহে�দ ,দঃ কুপধন -কালেমঘা-পাথরঘাটা,
বর�না

1864 1882 জািক�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম,�গাড়দহ -গাবতিল-গাবতলী,
ব�ড়া

1865 1883 আইিরন আ�ার

িপতা-আবদুল লিতফ িম�জ,বাসা: �মা: �জয়াউল হক, রায়া�
আই�ট িল:, �াম: �রকিভউ �াজা, 3য় তলা, 220/িড/4/3 ও 220/5/এ
, �বগম �রােকয়া সরনী �রাড--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1866 1884 মুে�শ হালদার িপতা-মেনার�ন হালদার,-কদমবাড়ী-রাৈজর,
মাদারীপুর

1867 1885 কিণকা রানী িপতা-অমল কৃ� , বীর িসংহ -আট� িলয়া-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1868 1886 ননী �গাপাল সাহা
িপতা-�ান ব�ভ সাহা ,৭২২/৩ বসু�ারা �লন কাজী পাড়া , িমরপুর
।--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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1869 1887 �মাঃ জ��ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আকমাল সরদার,চরেঘাশপুর-�হমােয়তপুর-পাবনা
সদর,
পাবনা

1870 1888 আবদুর রহমান
িপতা-জয়নাল আেবদীন,বািঘয়া 2নং, ডাক: কািশপুর--বিরশাল
সদর,
বিরশাল

1871 1889 লায়লা আ�ার সুিম
িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান ,�জ�ািত কমািশ �য়াল �স�ার, িব ৯৩,
মািলবাগ, �চৗধুরীপাড়া--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1872 1890 মাসুদ আলম
িপতা-ম�জবুর রহমান ,৪৫/ক �রাড-১১ উ�র িকিমল, ১২১৬--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1873 1891 �মাঃ ফািরক �হােসন িপতা-�মাঃ আবুবকর গাজী ,�াম আমািদ-আমািদ-কয়রা,
খুলনা

1874 1892 �সািনয়া খাত�ন িপতা-আবুল ম�ল ,চর �বলতল -�বলৈতল-শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

1875 1893 মািনক উ��ন
িপতা-�মা: ফয়জলু ইসলাম,�াম: িডমজাওন, ডাক:
দিরয়াপুর-6530--মহােদবপুর,
নওগা ঁ

1876 1894 �মাঃ �মেহদী হাসান িপতা-�মাঃ �সালায়মান িময়া,আিলশাকা�া-দাইন�া-টা�াইল সদর,
টা�াইল

1877 1895 �েবর মজমুদার িপতা-বাবুল মজমুদার,এফ/3-1, কাওলার--,

1878 1896 আবু নাইম �রামান িপতা-আ�লু মােলক ,রাৈজব -রােয়�া-শরণেখালা,
বােগরহাট

1879 1897 �মাঃ ত� িহন রানা
িপতা-�মাঃ িমজানুর রহমান ,৪৪৪ উ�রপাড়া, পাচবািড়য়া, ৭৪০১-
যেশার �পৗরসভা-যেশার সদর,
যেশার

1880 1898 শাহাদত �হােসন
িপতা-�মাঃ কা�াল আলী ,দুখীয়া বািড়, সয়দাবাদ--িসরাজগ�
সদর,
িসরাজগ�

1881 1899 �মাঃ �সালায়মান বাদশা
িপতা-�মাঃ আকবর আলী �মাল�া,জাতীয় িব�ান ও �যু��
জাদুঘর, আগারগাওঁ--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1882 1900 ঝনর দাস িপতা-জগব�ু দাস ,�াম কৃষ নগর ,--িব��রপুর,
সুনামগ�

1883 1901 মুমতািহনা হক িপতা-�মাদাে��ল হক ,নিকপুর--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1884 1902 �মাঃ �সােহল �শখ িপতা-আবু দাউদ �শখ ,িগমাডা�া মধ�পাড়া--ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�

1885 1903 সুভ কুমার সাহা
িপতা-��মেতাষ সাহা ,�পাড়াকা�িুলয়া-�পাড়াকা�িুলয়া-
�ধাবাউড়া,
ময়মনিসংহ
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1886 1904 তাওিহদুল ইসলাম রাহাত
িপতা-�মা�াক আহমদ,সািহিত�ক প�ী, 6 নং ওয়াড�, -ক�বাজার
�পৗরসভা-ক�বাজার সদর,
ক�বাজার

1887 1905 সবুজ িসকদার
িপতা-�মাঃ �মাকেসদ িসকদার ,দি�ণ ছয়গাওঁ-নােগর পাড়া-
�গাসাইরহাট,
শরীয়তপুর

1888 1906 মািনক িময়া িপতা-�মাঃ উছমান গিন ,৪ �াম চারাইিল , ২৪১১-িসধলা-�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

1889 1907 �মাঃ আলীমু�ামান িপতা-আবুল কালাম আজাদ,চরবাচামারা-দ�পাড়া-িশবচর,
মাদারীপুর

1890 1908 ফ�সাল আহেমদ
িপতা-আবুল �হােসন ,প��ম মা�ঝগাছা -ক�বাজার �পৗরসভা-
ক�বাজার সদর,
ক�বাজার

1891 1909 �মাহা�দ হািবব উ�াহ
িপতা-আ�লু জ�ার,জ�ােরর বাড়ী, চােঁ�র পাড়া, �ঝলংজা--
ক�বাজার সদর,
ক�বাজার

1892 1910 ব�ৃ� দাস িপতা-�েমাদ দাস ,খুরিশমূল--�মাহনগ�,
�ন�েকাণা

1893 1911 এস এম আরাফাত িপতা-�মাঃ ওবায়দুল ইসলাম ,িবজয়রামপুর--মিণরামপুর,
যেশার

1894 1912 �মাঃ �জাবােয়র মাসুম িপতা-�মাঃ আিম�ল ইসলাম,�শহালা-�বায়ািল-�দৗলতপুর,
কু��য়া

1895 1913 অজয় চ� দাস
িপতা-অিখল চ� দাস ,�াম খুরিশমুল , ডাক ঘর খুরিশমুলন-
২৪৪৬--�মাহনগ�,
�ন�েকাণা

1896 1914 িমতালী দাশ
িপতা-তাপস কুমার দাশ,37/ এম, �ক �রাড ( �কুে��রী
ঔষধালয়), --যেশার সদর,
যেশার

1897 1915 িশিশর চ� রায় িপতা-সুধীর চ� রায় ,ধানুয়া --িশবপুর,
নরিসংদী

1898 1916 জগ�াথ িব�াস িপতা-�গাপীনাথ িব�াস ,বাহাদুরপুর, মধুপুর--মিণরামপুর,
যেশার

1899 1917 �মাঃ জালাল �হাসাইন
িপতা-শওকত আলী ,কুরবান নগর , �া�ন গাও, আল �হরা -
৩০০০-সুনামগ� �পৗরসভা-সুনামগ� সদর,
সুনামগ�

1900 1918 শাহাবু�ীন
িপতা-শিরফ উ�ীন,�াম: �মাহা�পুর, ডাক: রায়নগর-7410-
ফুলসারা-�চৗগাছা,
যেশার

1901 1919 �মাঃ জা�াত�ল �ফরেদৗস
�জিনথ

িপতা-�মাঃ সা�য়ার �হােসন,রায়মিন-মঠবাড়ী-��শাল,
ময়মনিসংহ

1902 1920 �মাঃ ই�ািহম �হােসন িপতা-�মাঃ �মা�া ,-বড়দল-আশা�িন,
সাত�ীরা



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

পেদর নামঃ সহকারী কাম �রিডও অপােরটর তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 10:58:04 AM

�িমক
নং

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

1903 1921 এমরান �হােসন িপতা-�মাঃ ইি�ছ িময়া ,�াম ৫০৮ �তনুয়া -পূব �ধলা-পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

1904 1922 �মা: মিন�ল ইসলাম
িপতা-�মা : ইসমাইল �হােসন,�াম: আদাচাকী, ডাক: আদাকাচী--
�বলকুিচ,
িসরাজগ�

1905 1923 �মাঃ আকবর
িপতা-�মাঃ জিসম,প��ম জয়নগর, ওয়াড�-৫-দি�ন জয়নগর-
�দৗলতখান,
�ভালা

1906 1924 উ�িত রানী সূ�ধর িপতা-�গাপাল চ� সূ�ধর ,বাংলা , সিহল পুর --�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

1907 1925 মহাসীন আলী িপতা-ইি�স আলী ,িশবনাথপুর, বালু�া--শাশ �া,
যেশার

1908 1926 হািববুর রহমান
িপতা-মতৃ আ�লু হাই,�মসাস � রাদীফ ��ডাস �, ( ক��উটােরর
�দাকান), পীর ইয়ােমনী মাজ�ার মােক�ট, 44, টেয়নিব সাকু�লার
�রাড, �জিপও--,

1909 1927 বােকর �হােসন িপতা-আবদুল মিতন,ক�কপুর-রাজাপুর-�ভালা সদর,
�ভালা

1910 1928 অসীম �দব িপতা-অিচ� �দব ,চাট�রা -রাজনগর-রাজনগর,
�মৗলভীবাজার

1911 1929 �মাঃ আ�লু �মা�ািলব িপতা-�মাঃ �মাজাে�ল হক ,ফুলবািড়য়া, শািলখা--�সানাতলা,
ব�ড়া

1912 1930 পাংকজ গাং�লী িপতা-�দীপ চ� গাং�লী,�াম সাকুয়া ২৪০০--�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

1913 1931 �মা: �রজাউল কিরম িপতা-�মা: দুলাল িময়া,�াম: চাইল�াতলী, ডাক: লংগছ--লংগদু,
রা�ামা�ট

1914 1932 আবদুল ওয়াদুদ উ��ন খান
িপতা-�মাঃ নািসর উ��ন খান,বাসা- ই-১২৬/২০, ওয়াড�-২৮,
লালমা�ট--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

1915 1933 চপল রায়
িপতা-সুধীর রায় ,অিনক ফ�াশন, �দাকান-৬০৯, হকাস � মােক�ট,
লালিদিঘর পাড়--িসেলট সদর,
িসেলট

1916 1934 রািছব িসকদার
িপতা-জাহা�ীর িসকদার ,রানার অেটা �মাবাইল িলিমেটড, উিকল
পাড়া--�ভালা সদর,
�ভালা

1917 1935 �মা :মাসুদুর রহমান
িপতা-�মা: িস��কুর রহমান,�াম: চর কৃ�পুর, ডাক: কৃ�পুর--
মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

1918 1936 �মাঃ আকবর �হােসন
িপতা-�মাঃ আলাউ��ন ,মিহলা মা�াসা �রাড, ৭ নং ওয়াড�-�ভালা
�পৗরসভা-�ভালা সদর,
�ভালা



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

পেদর নামঃ সহকারী কাম �রিডও অপােরটর তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 10:58:04 AM

�িমক
নং

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

1919 1937 �মা: নজ�ল ইসলাম
িপতা-আবুল বাসার খানঁ,বাসা-12, সড়ক-02, �ক-িব, বন�--
রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1920 1938 �মা: িফেরাজ আলী
িপতা-�মা: ছােরায়ার �হােসন,�াম: মধ� ভ� ঘাট, ডাক: মুগেবলাই-
-কামারখ�,
িসরাজগ�

1921 1939 মঞ্জরু রহমান খান িপতা-�মাঃ বাচ্চ�  খানঁ,চ��সাদ,ওয়াড�-৪- �ভলুিময়া-�ভালা সদর,
�ভালা

1922 1940 �মাঃ শািহন �রজা
িপতা-আিতয়ার রহমান ,�াম ৩৪৩ , জানাগীরনগর িব�িবদ�ালয়
-সাভার �পৗরসভা-সাভার,
ঢাকা

1923 1941 ফারজানা আফেরাজ

িপতা-�মাঃ আফজাল �হােসন ,এস এম মিমনুল ইসলাম, সরদার
ক��উটার, পাক� ৩৫, রজনীগ�া সুপার মােক�ট--ঢাকা
�সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1924 1942 তাসিলমা খাত�ন
িপতা-আ�লু কােদর,�জ�ািত কমািশ �য়াল �স�ার, িব-93, মািলবাগ
�চৗধুরী পাড়া, --�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1925 1943 �মাঃ আ�সু সালাম
িপতা-�মাঃ নুর আলী ,�াম নািপত খািল , বদন পুর ৭২২০-
দামুড়�দা-দামুড়�দা,
চ�য়াডা�া

1926 1944 �মাঃ সিহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�সু �সাবহান ,-রাজপুর-লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

1927 1945 জািকর �হােসন িপতা-�মাঃ আঃ রিশদ,দিড়রাম শংকর-ধিনয়া-�ভালা সদর,
�ভালা

1928 1946 সুমন র�ন ��পুরা িপতা-বীের� কুমার ��পুরা,উ�র গজ�ন তলী, --রামগড়,
খাগড়াছিড়

1929 1947 ন�ন পাে�
িপতা-রবী�নাথ পাে� ,�াম হিরনা হাতী ,-�কাটালীপাড়া
�পৗরসভা-�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

1930 1948 এ এইচ এম মঈনুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ রিফকুল ইসলাম,ফেয়জ ম�ানসন ৩ নং ��াট, নত�ন
চ�গাওঁ, বাস টািম �নাল িলংক �রাড--,
চ��াম

1931 1950 �মাহা�দ উ�াহ িপতা-আবদুল মা�ান,িখলপাড়া-উ�রদা-লাকসাম,
কুিম�া

1932 1951 �মাঃ জেুয়ল
িপতা-�মাঃ বােয়�জদ �হােসন ,�াম রািনয়াদ , লাউফুল - ১৯৯৬-
মধুপুর �পৗরসভা-মধুপুর,
টা�াইল

1933 1952 �মাঃ িদলদার গিণ
িপতা-�মাঃ �মাজাফফর আহা�দ,িক�া পাহাড়, রা�ামা�ট সদর --
রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট
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1934 1953 মারজাহান আ�ার
িপতা-মনসুর আহেমদ,কিরমপুর, 4 নং ওয়াড�, -�চৗমুহনী
�পৗরসভা-�বগমগ�,
�নায়াখালী

1935 1954 �মাঃ মেনায়ার খান
িপতা-�মাঃ আ�লু লিতফ খান,�ছাট বাজার (ছা� ব�ু লাইে�রী)--
�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

1936 1955 আেদল িকবিরয়া িপতা-মেয়জ উ��ন ,চর এনােয়ত -নওগা ঁ�পৗরসভা-নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

1937 1956 �মা: কাম��ামান িপতা-আ: জ�ার মি�ক,�াম: চকমান, ডাক: মশাং--উ�জরপুর,
বিরশাল

1938 1957 সনৎ মি�ক
িপতা-�পন মি�ক ,�াম �হা�াডাংগা , ছয়ঘিরয়া ৯২৬০-
ব�টয়াঘাটা-ব�টয়াঘাটা,
খুলনা

1939 1959 �মাজািহদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ জাহা�ীর আলম ,�াম প��ম মাঠ বািড় -মহারাজপুর-
কয়রা,
খুলনা

1940 1960 �মাঃ সা��র �হােসন
িপতা-�মাঃ শাহাদাত �হােসন ,িদয়ার ধান গড়া -িসরাজগ�
�পৗরসভা-িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

1941 1961 আ: সালাম
িপতা-শিহদুল ইসলাম,�াম: বািলয়ানপুর, ডাক:
�সানাবািড়য়া-9410-�সানাবািড়য়া-কলােরায়া,
সাত�ীরা

1942 1962 �মাঃ মাহফুজ আহে�দ
িপতা-�মাঃ �সাহরাব �মা�া,৭৮/িব/৫/১/এ, িবিবর বািগচা--
যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1943 1963 �মা: �সােহল খান
িপতা-আ: লিতফ খান,�াম: আউিলয়াপুর, ডাক: �নসী--
বােকরগ�,
বিরশাল

1944 1964 �মাঃ নািসম ইসলাম
িপতা-�মাঃ মিনর ইসলাম ,�িল আউিলয়াপুর -রণেগাপালদী-
দশিমনা,
পট�য়াখালী

1945 1965 আফসারী শীলা
িপতা-�মাঃ আিতয়ার রহমান ,�মাঃ হা�ান, কাউ��লর কায �ালয়,
ওয়াড�-৪৮, --,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1946 1966 হািববা �বগম
িপতা-আবুল �হােসন ,�াম হা�জপুর -নরিসংদী �পৗরসভা-
নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

1947 1967 ইকবাল �হােসন িপতা-�খারেশদ আলম ,�গাপীনাথপুর-কসবা-কসবা,
�া�ণবািড়য়া

1948 1969 �মাঃ িরপন মি�ক িপতা-�সাবহান মি�ক ,ছাফড়া কাচঁা লাইন, খািলশপুর --,
খুলনা
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1949 1970 তছিলম উ��ন আহেমদ িপতা-�মাঃ কিফল উ��ন ,রােমর কা��, িবিবর চর -নকলা-নকলা,
�শরপুর

1950 1971 প�ব সরকার
িপতা-মতৃ িনের�নাথ সরকার,�াম: কানাইনগর, ডাক: িচলা
বাজার--�মাংলা,
বােগরহাট

1951 1972 �মাঃ মাহবুব �হােসন
িপতা-�মাঃ ইসমাইল �হােসন ,চকমেনাহরপুর , রিশদাবাদ --
রায়গ�,
িসরাজগ�

1952 1973 �মাঃ জাহা�ীর আলম িপতা-�মাঃ ওমর আলী ,বািলয়াঘা�া, �চৗহা�ী �টালা--�গাদাগাড়ী,
রাজশাহী

1953 1974 আিমনুর রহমান
িপতা-মতৃ খিবর উ��ন ,বািনয়াকা��, মেহ�পুর -কুমারখালী
�পৗরসভা-কুমারখালী,
কু��য়া

1954 1975 �মা: �মেহদী হাসান িপতা-�মা: আ�রু রিশদ,�াম: গা�াইল, ডাক: গা�াইল--কাজীপুর,
িসরাজগ�

1955 1976 স�য় কুমার দাস িপতা-�ফু� চ� দাস,বািলয়াঘা�া, �চৗহা�ী �টালা--�গাদাগাড়ী,
রাজশাহী

1956 1977 সা�াম �হােসন
িপতা-�মাহা�দ আইয়ুব আলী,রা�জবপুর-কৃ�পুর-মািনকগ�
সদর,
মািনকগ�

1957 1978 বাবুল �হােসন িপতা-িসরাজলু ইসলাম ,সাবল�ট-তালখিড়-শািলখা,
মা�রা

1958 1979 রাজ ুআহেমদ
িপতা-�মা: �রজাউল হক,�াম: কুলবাড়ীয়া, ডাক: উজলুপুর--
�মেহরপুর সদর,
�মেহরপুর

1959 1981 �মা: �বলাল িপতা-সিফউ��াহ ,�াম: চরেগায়ািলয়া, ডাক: মা�ার--মনপুরা,
�ভালা

1960 1982 শংকর সরকার িপতা-নাগর সরকার,বাসুেদবপুর-কৃ�পুর-মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

1961 1983 �মাঃ আিমনুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আলতাফ �হােসন খান ,কেলজ এিভিনউ, ১০৭৯
�পশী �লন, িবিসিস--,
বিরশাল

1962 1984 শাফােয়ত আহেমদ িপতা-�মাঃ হািফজ উ��ন ,�বতা�ট, পাহাড়পুর--�ন�েকাণা সদর,
�ন�েকাণা

1963 1985 কাম্রু�াহার
িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান,সয়াধানগড়া -িসরাজগ� �পৗরসভা-
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

1964 1986 নািগ �স সুলতানা িপতা-মনহর আলী,চকপাড়া--�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

1965 1987 �মাঃ আশরাফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ �তাফা�ল �হােসন,কল�ান-৭৫৮, কড়াইল িব�টিসএল
কেলানী--বনানী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন



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

পেদর নামঃ সহকারী কাম �রিডও অপােরটর তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 10:58:04 AM

�িমক
নং

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

1966 1988 িমরাজ মা�ঝ িপতা-আ�লু মা�ান মা�ঝ,বালীয়াতলী -সিফপুর-মুলাদী,
বিরশাল

1967 1989 �মাঃ মিতউর রহমান
িপতা-�মাঃ মিফজলু ইসলাম ,কাচািরবাজার, জাফর ম�েলর
পাড়া--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1968 1990 �মাঃ ওয়ােজদ আলী িপতা-আ�লু বােরক িময়া ,�চথ�--ঘাটাইল,
টা�াইল

1969 1991 �ভ কুমার দ�
িপতা-� ফ�টক চ� দ�,১/িব, �জিপ-চ ওয়�ারেলস �গট, মহাখালী-
-�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

1970 1992 িরমন বড়ুয়া িপতা-িরপুধীর বড়ুয়া ,জয়নগর --রাউজান,
চ��াম

1971 1993 জ��ল ইসলাম িপতা-সিপয়ার রহমান ,-সারপুকুর-আিদতমারী,
লালমিনরহাট

1972 1994 ফােতমা খাত�ন িপতা-হািববুর রহমান হাওলাদার ,-নােগর পাড়া-�গাসাইরহাট,
শরীয়তপুর

1973 1995 �মাঃ আিনছ িময়া
িপতা-�মাঃ আ�াব উ��ন,সােজদা ফাউে�শন, �ভাদ�া--
�করাণীগ�,
ঢাকা

1974 1996 �মা: ছারওয়ার �হােসন
িপতা-আবুল কােশম,নুর উ�ীন িময়ার বাড়ী, �াম: রঘুনাথপুর,
ডাক: প��েতর হাট --রামগিত,
ল�ীপুর

1975 1997 �সােহল রানা
িপতা-�মাঃ িসকা�ার হাউলাদার ,পূব � কা�জকা�� -িব. �ক. নগর-
জা�জরা,
শরীয়তপুর

1976 1998 �মাঃ শিরফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু জ�ার ,৪ নং মাওহা, কু� �পাড়া--�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

1977 1999 �সৗরভ চ� সরকার
িপতা-িনর�ন চ� সরকার ,িশমুলকা�� , রায়দুম �রৗহা-পূব �ধলা-
পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

1978 2000 �মাঃ �েবল িপতা-�মাঃ চানঁিময়া,চর�ট�টয়া-�দউলা-�বারহান উ��ন,
�ভালা

1979 2001 �মা: ফা�ক �হােসন
িপতা-�মা: আ�লু মিতন,�যে�: মিনর উ��ন পােটাওয়ারী বািড়,
�াম: সমেসরাবাদ--ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

1980 2002 �মা: রানা িময়া
িপতা-মতৃ আবুল কােশম,�াম: কুপতলা, ডাক: কুপতলা--গাইবা�া
সদর,
গাইবা�া

1981 2003 অিমত কম �কার
িপতা-বাবু লাল কম �কার ,ডাঃ �গালাম মাওলা সড়ক, দরগাহ
শরীফ--মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর
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1982 2004 আসাদুল ইসলাম িপতা-আ�রু রহমান,িমধা পাড়া-�বাররচর-ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

1983 2005 আসমা
িপতা-মামুন তালুকদার ,�াম পূব � খাদা , শরন �খালা , ডাকঘর
জনতা ৯৩৩০--শরণেখালা,
বােগরহাট

1984 2006 �মাঃ মাহবুবুর রহমান
িপতা-�মাঃ �সানা িময়আঃ সরকার ,চর ধুি�য়া , ড� িবসার বর --
জা�জরা,
শরীয়তপুর

1985 2007 �মাঃ ই�ািহম �হাসাইন িপতা-�মাঃ জিসম উ��ন ,বড় ভা�া, সা�িলয়া--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1986 2008 আবু তািলব
িপতা-জ�ুান আলী,�াম: রমজান নগর, ডাক: রমজান নগর--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

1987 2009 �মাঃ হািসবুর রহমান িপতা-আেলক জা�ার,চ��সাদ, ওয়াড�-৭-�ভদুিরয়া-�ভালা সদর,
�ভালা

1988 2010 �মাঃ আবু সাইদ
িপতা-মতৃ জয়নাল আেবদীন ,১৩৫ বীরহা�ট, ৮ নং ওয়াড�--
ভ�য়াপুর,
টা�াইল

1989 2011 �মা: �দেলায়ার জাহান
িপতা-�মা: �সিলম উ�ীন,�াম: হিররামপুর, ডাক: চ�বাস--
দামুড়�দা,
চ�য়াডা�া

1990 2012 এনামুল হক
িপতা-জয়নামল আেবদীন ,�াম উ�র ধল ডা�া ৫৬৭০
-িশলখুিড়-ভ���ামারী,
কুিড়�াম

1991 2013 �রজাউল কিরম িপতা-কািদর মাতবর ,চর ধুপুিরয়া -�সেনরচর-জা�জরা,
শরীয়তপুর

1992 2014 মাহমুদুল হাসান শািহন িপতা-�মাঃ �সিলম আহে�দ,�াম+ডাকঃ ধানুকা, থানাঃপালং--,
শরীয়তপুর

1993 2015 িকেশার কুমার ম�ল
িপতা-রমনী কা� ম�ল,সরকাির িপ িস কেলজ �রাড, হিরনখান--
বােগরহাট সদর,
বােগরহাট

1994 2016 �মাঃ বাহাদুর িপতা-আ�লু কু�ুস বদর ,িড িস ল� ঘাট --,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন

1995 2017 িমরাজ খান
িপতা-মতৃ �মাঃ জাফর খান ,১৭৯/২ নয়ােটালা , ব�রা গিল , মগ
বাজার ১২১৭--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

1996 2018 কমেলশ ঢালী
িপতা-মতৃ অিনল ঢালী,�াম: পারচালনা, ডাক: চালনা
বাজার-9270--দােকাপ,
খুলনা

1997 2019 �মাঃ জািক�ল হক িপতা-�মাঃ ফজলুল হক ,বা�রী-দাপুিনয়া-ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ
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1998 2020 �মাঃ মাজহা�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ আিমর উ��ন,ছায়ািবথী--সাভার,
ঢাকা

1999 2021 দীপন পাইক িপতা-রেম� নাথ পাইক ,বায়ত�ল হক ২, কাউিনয়া--,
বিরশাল

2000 2022 যেশাম� মি�ক
িপতা-মতৃ সুরাজ মি�ক,�াম: চালনা, ডাক: চালনা বাজার-9270--
দােকাপ,
খুলনা

2001 2023 �মাঃ জিহ�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ আলতাফ �হােসন,রাজাখালী , চর বয়রা --দুমিক,
পট�য়াখালী

2002 2024 নািদরা ইয়াছিমন
িপতা-নু�ল ইসলাম ,জামাইল, কাওনা -�হােসনপুর �পৗরসভা-
�হােসনপুর,
িকেশারগ�

2003 2025 �মাঃ আিমনুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ সু�জ আলী,�াম/ডাকঘর - বকশীমুল ২২৫২-ফুলপুর-
ফুলপুর,
ময়মনিসংহ

2004 2026 �মা: �মায়ুন কবীর
িপতা-�মা: ম�জবর রহমান,�াম: যমুনা পাইক পাড়া, ডাক:
পাচঁপীর--উিলপুর,
কুিড়�াম

2005 2027 �মাহা�দ আমান িময়া
িপতা-রিফকুল ইসলাম,সাটিলিপ ��িনং �স�ার, ৯৫/২, প��ম
কাফ�ল, আগারগাও--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2006 2028 িরপন চ� বম �ণ িপতা-কৃ� চ� বম �ণ ,জামধলা-ধলামুলগাওঁ-পূব �ধলা,
�ন�েকাণা

2007 2029 �মাঃ আসাদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ �মাবারক আলী,শ�ামনগর , আগরঘাটা --পাইকগাছা,
খুলনা

2008 2030 �মাঃ জাহা�ীর আলম
িপতা-�মাঃ জাকািরয়া �হােসন ,হাটৈতড়, �গাছা-৬২২০--
�মাহনপুর,
রাজশাহী

2009 2031 আসাদু�ামান
িপতা-নুর �মাহা�দ,�াম: সুলতানপুর, ডাক: িমঠাপুকুর--
িমঠাপুকুর,
রংপুর

2010 2032 সুমন আচায ��
িপতা-মতৃ সুিনল আচায ��,�াম িনজ বু��া ডাকঃ িনজ বু��া ।
৩১২৪--বালাগ�,
িসেলট

2011 2033 �মাঃ জামাল খান িপতা-�মাঃ িছ��ক খান ,সমসপুর, �জানাসুর--কািশয়ানী,
�গাপালগ�

2012 2034 �মাঃ রােসল ভূইঁয়া
িপতা-�মাঃ আবুল কালাম ভূইঁয়া,জব �কয়ার ২৩৬, হািলমা
ম�ানশন, আগারগাওঁ--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2013 2035 শিফউল বাশার িপতা-িমরাশ উ��ন ,৪০১ বাড়ই পুকুিরয়া, -গালাগাওঁ-তারাকা�া,
ময়মনিসংহ
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2014 2036 �মা: স�জব �হােসন
িপতা-আবদুস শিহদ,�াম: চর�তী, ওয়াড�-05, ডাক: �দৗলতখান-
�সয়দপুর-�দৗলতখান,
�ভালা

2015 2037 রােশদুল হাসান িপতা-�মাঃ শামছ� ল আলম ,ছালা কা�� , ২৪ নং ওয়াড� ,--,
ময়মনিসংহ িস�ট কেপ �ােরশন

2016 2038 িরজন খান িপতা-আবুল বাশার খান ,-আ�জমনগর-ভা�া,
ফিরদপুর

2017 2039 �মাঃ �ফরেদৗস তালুকদার িপতা-�মাঃ দুলাল তালুকদার ,িতিমরকাঠ� --নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

2018 2040 িশউলী আ�ার
িপতা-কাজী ফকর উ��ন,�াম: কলাউপাড়া, ডাক: বানাতী
বাজার--কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

2019 2041 �মাঃ �মা�াক �মােশ �দ �ভ
িপতা-�মাঃ জােভদ আলী হাওলাদার,১৫২২, কাওলার জামতলা,
িখলে�ত, দি�ন খান--িখলেখত,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2020 2042 মছাঃ স�া আ�ার
িপতা-�মাঃ আতাউর রহমান ,�াম ন�ীপুর ২২৫২-তারাকা�া-
তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

2021 2043 �মাঃ ইিলয়াস িপতা-�কারবান আলী ,১৪৪, কাটাসুর --�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2022 2044 হাছিবয়া সুলতানা
িপতা-�মা: হািববুর রহমান,�াম: শশা, ডাক: খামার বাজার--
মু�াগাছা,
ময়মনিসংহ

2023 2045 সুমন কুমার পাল
িপতা-সুকুমার চ� পাল ,আরামবািড়য়া, ধাপাড়ী-৬৬২১-ঈ�রদী
�পৗরসভা-ঈ�রদী,
পাবনা

2024 2046 �মাঃ �জােসফ িপতা-�মাঃ জামাল �হােসন ,বাংড়া-বাংড়া-কািলহাতী,
টা�াইল

2025 2047 �মাঃ মিন�ল ইসলাম িপতা-�গালাম �মা�ফা,লাখপুর-দুলালপুর-িশবপুর,
নরিসংদী

2026 2048 িব�ব িহরা িপতা-খেগ� িহরা,চর খেগদী , চর মু�রীয়া --মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

2027 2049 �মাঃ আিমর �সােহল িপতা-মতৃ আমজাদ �হােসন,ব-ৃআ�া�-�পাতা�জয়া-শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

2028 2050 �মাতােলব �হােসন

িপতা-�মাঃ মিহউ�ীন,চ�নীমহল, রা�া-১৩ নং সরকাির �াথিমক
িবদ�ালয় ও গাজীপাড়া কবর�ান সংেযাগ সড়ক-�সনহা�ট-
িদঘিলয়া,
খুলনা

2029 2051 �মাঃ আসলাম পােটায়ারী িপতা-�মাঃ মিমন পােটায়ারী ,উদয়পুর--রাজবাড়ী সদর,
রাজবাড়ী
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2030 2052 �মা: সামছ� ে�াহা
িপতা-�মা: রিশদুল ইসলাম,�াম: উ�র ঝুনাগাছা চাপানী, ডাক:
চাপানী হাট--িডমলা,
নীলফামারী

2031 2053 �মাঃ আিরফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু �হিলম ,রামকৃ�পুর-�বতাৈগর-না�াইল,
ময়মনিসংহ

2032 2054 �জ,এম, �মেহদী হাসান
িপতা-িগ,এম, �বলােয়ত �হােসন ,�াম খান বািড় , না�জর পারা
৩৬০০ -চাদঁপুর �পৗরসভা-চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

2033 2055 তান�জম সািবত
িপতা-�মাঃ শাহাবু��ন িময়া ,আল আিমন ��ার , পুরান বাজার
সড়ক -মাদারীপুর �পৗরসভা-মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

2034 2056 আশরাফুল �মাবারক িপতা-আবুল কালাম,চর জা�ালীয়া-হা�জরহাট-কমলনগর,
ল�ীপুর

2035 2057 �মাঃ আলমগীর �হােসন
িপতা-�মাঃ শাহজাহান হাং ,িনজহাওলা-রতনদী তালতলী-
গলািচপা,
পট�য়াখালী

2036 2058 �মা: নয়ন আলী িপতা-�মা: লুৎফর রহমান,কামারপাড়া, হিররামপুর, ত�রাগ--ট�ী,
গাজীপুর

2037 2059 সাঈদ হাসান িপতা-আইয়ুব আলী,িনজ�াম -কৃ�পুর-সদরপুর,
ফিরদপুর

2038 2060 �মাঃ সাগর ইসলাম িপতা-�মাঃ মিতয়ার রহমান,পার এলংজানী-�মাহনপুর-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

2039 2061 �মাঃ আজহা�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ শাহাব উ��ন ,�াম/ ডাকগর আসুিতয়া ২৩২০-
�হােসনপুর �পৗরসভা-�হােসনপুর,
িকেশারগ�

2040 2062 বিশর
িপতা-ছালাম খান ,বা�ব �দৗলতপুর, দি�ন পাড়া-মাদারীপুর
�পৗরসভা-মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

2041 2063 �মাঃ রায়হান
িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম , �ছােটাবন�াম, পূব � পাড়া, সপুরা,
�বায়ািলয়া --,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

2042 2064 �মাঃ বাহাউ��ন িপতা-�মাঃ রওন ,উ�র আইছা --চরফ�াশন,
�ভালা

2043 2065 আিরফ �হােসন
িপতা-আ�লু কােদর ,িখলাবাজার, �স�পুর-শাহরা�� �পৗরসভা-
শাহরা�� ,
চাদঁপুর

2044 2067 জ��ল ইসলাম
িপতা-�কারবান আলী ,�াম চা�ার পাড়া , ডাকগর �বায়ািলয়া
৬৭৬০ -উ�াপাড়া �পৗরসভা-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

2045 2068 �মাঃ মাইনুল হাসান খান
িপতা-মিহউ��ন খান ,�হা��ং ৮২২, ওয়াড� ৭, কাউিনয়া �া�
�রাড--,
বিরশাল
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2046 2069 �মৗসুমী আ�ার
িপতা-মিতয়ার রহমান,বাসা-42, �রাড-02, উ�র পীর জাবাদ
যুগীপাড়া, উপশহর--রংপুর সদর,
রংপুর

2047 2070 �মাঃ সাইফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আকবর আিল ,পূব � সরিলয়া, কালেমঘ--বািলয়াডা�ী,
ঠাকুরগাওঁ

2048 2071 মম আল মাসুদ িপতা-�মাঃ আঃ মা�ান ,-গাছ� য়া-মুলাদী,
বিরশাল

2049 2072 �দবাশীষ মহ�
িপতা-মতৃ �ভাত মহ�,�াম: কাঠগাড়ী, ডাক: �কল�াবাড়ী--
িকেশারগ�,
নীলফামারী

2050 2073 এ এম এ খােলক িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক আক�,চঘড়া-উধুিনয়া-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

2051 2074 এইচ এম ইমদাদ �হােসন
িপতা-এইচ এম আবু সাইদ,�াম: বিন �, ডাক: বিন �, ছায়রাবাদ--
রামপাল,
বােগরহাট

2052 2075 �মাঃ ইউসুব আলী িপতা-�মাঃ �রজাউল কিরম ,ভাতহািড়য়া --রায়গ�,
িসরাজগ�

2053 2076 �মাঃ আ�রু রহমান িপতা-�মাঃ আকবর আলী,পূব � সরিলয়া , কালেমঘ --বািলয়াডা�ী,
ঠাকুরগাওঁ

2054 2077 মাহবুব আলম
িপতা-হযরত আলী,�াম: �দৗলতপুর, ডাক: �দৗলতপুর-6740--
�বলকুিচ,
িসরাজগ�

2055 2078 পলাশ চ�
িপতা-রমানাথ বম �ন,িপিডিব কেলািন, মনসুরাবাদ, ব�র,
ডবলমুিরং--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

2056 2079 �কাশ কুমার পাল িপতা-অ�ন কুমার পাল,�াম+ডাক: �গৗরীেঘানা, --�কশবপুর,
যেশার

2057 2080 �মাঃ িফেরাজ হাসান িপতা-আেনায়ার �হােসন ,িশরইল , �ঘারামারা --,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

2058 2081 �মাঃ মাসুম �হােসন
িপতা-ফিরদা �বগম ,�নয়ামত হাউ�জং, ২য় তলা, পুরাতন
পাসেপাট� গিল, বটতলা--,
বিরশাল

2059 2082 রাহাদ আলী িপতা-রহমত আলী িব�াস,রাকড়া-�কালা-কালীগ�,
�ঝনাইদহ

2060 2084 �সািনয়া আ�ার
িপতা-িফেরাজ আলম ,ডায়ােব�টস হসিপটাল �লন, সুলতান
ম��ল ১০ নং ওয়াড�, �কাতয়ালী--বিরশাল সদর,
বিরশাল

2061 2085 �মাঃ িরগ�ান আহে�দ িপতা-�মাঃ �হমােয়ত উ��ন ,কচ�য়া,৮৪৩০--কাঠািলয়া,
ঝালকা�ঠ

2062 2086 �রাকসানা আ�ার িপতা-�মাঃ ��ল আিমন,কালুপুর-ইিলশা-�ভালা সদর,
�ভালা
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2063 2087 �মা: ফজল এলাহী
িপতা-শওকাত আলী খানঁ,�াম: ল�ীপাশা, ডাক: ল�ীপাশা-7510-
�লাহাগড়া �পৗরসভা-�লাহাগড়া,
নড়াইল

2064 2088 িশিরন সুলতানা িপতা-�মাঃ আবদুর রহমান ,খাজরুা--বর�না সদর,
বর�না

2065 2089 আহা�দ আলী
িপতা-আ�সু সা�ার ,�াম উ�র �টয়ারা পাড়া , ডাকগর বনওয়ারী
নগর �জলা ফিরদপুর । ৬৬৫০-পাবনা �পৗরসভা-পাবনা সদর,
পাবনা

2066 2090 �মাঃ সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ শিহদু�াহ,সািকন দি�ন চরপাড়া-প��ম ইিলশা-
�ভালা সদর,
�ভালা

2067 2091 �মাঃ আহসানুল হক িপতা-�মাঃ মিফদুল হক ,�নতা -রা�াবালী-রা�াবালী,
পট�য়াখালী

2068 2092 �মাঃ আবু নাঈম িপতা-সুলতান আহে�দ ,আলািদয়ার আলগী-উচািখলা-ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ

2069 2093 �মা: শাহাজাহান আলী
িপতা-�মা: �মাকেলছার রহমান,�াম: দ: কাকড়া, ডাক: কাকড়া
বাজার--িডমলা,
নীলফামারী

2070 2094 পারেভজ িপতা-��ম আলী ,মা�াসা �রাড, খপুপাড়া--কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

2071 2095 �মাঃ রািশদুল হাসান
িপতা-�মাঃ হােতম আলী,�াম কাতলােসন চরপাড়া , ডাকঘর
আিলম নগর ২২০০--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

2072 2096 িশমুল চ� দাস
িপতা-িব� চ� দাস ,হিরপুর উ�র পাড়া িময়া�জ বািড়-গ�ব ��পুর
(উ�র)-হাজীগ�,
চাদঁপুর

2073 2097 �মাঃ রতন িপতা-আবুল কােশম,২নং ওয়াড�, উ�র চর মা�ট�ন--কমলনগর,
ল�ীপুর

2074 2098 �মাঃ আিতকুর রহমান িপতা-�মাঃ মঞ্জরু রহমান ,তরফপািরলা , পািরলা বাজার --পবা,
রাজশাহী

2075 2099 �মা: আলমগীর �হােসন

িপতা-�মা: রিবউল ইসলাম,�যে�: আল- আিমন ব�ালয় এ�
�ডেকােরটর, হযরত �সানাব�ু সড়ক, কুমারখালী বাজার--
কুমারখালী,
কু��য়া

2076 2100 সািদকুল িপতা-�মাঃ আঃ ছা�ার ,মামািরশ পুর-মি�কবাড়ী-ভালুকা,
ময়মনিসংহ

2077 2101 �মাঃ �সােহল রানা
িপতা-মতৃ আবুল �হােসন সরকার ,�াম পাথর পাড়া , ৬৭৩০ ।
-প�ে�াশী-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

2078 2102 িবকাশ িব�ম িপতা-ভূপিত িব�ম ,-হারতা-উ�জরপুর,
বিরশাল
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2079 2103 �মাঃ নািহদ ইকবাল িপতা-�মাঃ জাহান আলী ,-দািরয়াপুর-মু�জবনগর,
�মেহরপুর

2080 2104 �মাঃ রােসল
িপতা-�হােসন হাওলাদার,িনউ বুক �স�ার, বাংলা �ুল �মাড়, সদর
�রাড--�ভালা সদর,
�ভালা

2081 2105 �মাঃ আ�সু সামাদ িপতা-�মাঃ হািমদুল ইসলাম ,বকশীমূল-তারাকা�া-তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

2082 2106 �মাধ �জ�ুর রহমান
িপতা-�মা: নূের আলম,�াম: বড়েবল ঘিড়য়া, ডাক: লােলার--
িসংড়া,
নােটার

2083 2107 আবু রায়হান িপতা-আঃ সালাম,মিরচার চর-উচািখলা-ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ

2084 2108 আ�রু রা�াক িপতা-�জ�াত আলী ,বািলয়ামারী , িড�ীর চর --ইসলামপুর,
জামালপুর

2085 2111 �মা: আবুল কােশম
িপতা-�মা: আ�লু হক,�াম: মালগাড়া, ডাক: �লাহাকুিচ--
কালীগ�,
লালমিনরহাট

2086 2112 মাইদুল ইসলাম িপতা-আবু তােহর,দিড়রাম শংকর-ধিনয়া-�ভালা সদর,
�ভালা

2087 2113 �মাঃ আিম�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ শাহজাহান �শখ ,পাইক পাড়া -চাপড়া-কুমারখালী,
কু��য়া

2088 2114 �মাঃ এমদাদুল হক
িপতা-�মাঃ আবদু�া,�াম বােঘর পারা , পনাশাইল ২২৪০।-
ভালুকা-ভালুকা,
ময়মনিসংহ

2089 2115 সা�াম �হােসন
িপতা-ইসমাইল �হােসন ,মাধবদী,আকবর নগর,২৩৪১-কুিলয়ারচর
�পৗরসভা-কুিলয়ারচর,
িকেশারগ�

2090 2116 জাহা�ীর আলম
িপতা-নাজমুল হক,�াম: তালুকদুলালী, ডাক: হা�জগ�--
আিদতমারী,
লালমিনরহাট

2091 2118 মািনক আহেমদ
িপতা-আতাউর রহমান,বাড়ী- ১১/৩, �রাড-১২, কল�ানপুর--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2092 2119 মিন��ামান িপতা-রিফজ উ��ন ,�াম �গায়াডাংগা-ফুলপুর-ফুলপুর,
ময়মনিসংহ

2093 2120 �মাঃ কাম্রুল হাসান �া� িপতা-�মাঃ আবুল মুনসুর ,বাগােপাতা-�সাহাগী-ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ

2094 2121 মিরয়ম �বগম
িপতা-আ�লু �মাতােলব,�াম: তালুকদুলালী ( মিহষত�লী ), ডাক:
হাজীগ�--আিদতমারী,
লালমিনরহাট
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2095 2122 সুজন সরকার
িপতা-রবী�নাথ সরকার,�াম: প��াম আলাব�, ডাক:
মীেররবাড়ী--লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

2096 2123 ছাইফুল ইসলাম িপতা-ফা�ক আহেমদ ,-জা�টয়া-ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ

2097 2124 �মাঃ সািদউল ইসলাম িপতা-শাহ আলম ,১১৫, সদর �রাড , --,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন

2098 2125 �মাঃ উবায়দুল হক িপতা-�মাঃ তারা িময়া,�াম বওলা ২৪১০-বওলা-ফুলপুর,
ময়মনিসংহ

2099 2126 �মাঃ ছাইফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ রিফকুল ইসলাম,কালুপুর-ইিলশা-�ভালা সদর,
�ভালা

2100 2127 �মা: মারিফজলু ইসলাম
িপতা-�মা :মাহতাব উ�ীন,�াম : বড়ফিলয়া, ডাক: কািদরাবাদ--
পীরগ�,
রংপুর

2101 2128 �মাঃ মুখেলছ িময়া ঁ িপতা-�মাঃ সু�জ িময়া ঁ,পূব � িপিরজপুর-িপিরজপুর-বা�জতপুর,
িকেশারগ�

2102 2129 �মা : রায়হান কিবর
িপতা-�মা: আ�রু রিহম,�াম: সােদক নগর, ডাক: বড়বাড়ী--
লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

2103 2130 �মাঃ রিফকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ শাহ আলম ,পূব � ভ� েতর িদয়া , ভ� েতর িদয়া--বাবুগ�,
বিরশাল

2104 2131 �মাঃ জামাল িময়া িপতা-�মাঃ িস��ক িময়া,দি�ন ল�ীমুড়া-প�ন-িবজয়নগর,
�া�ণবািড়য়া

2105 2132 �মাঃ রানা িময়া
িপতা-�মাঃ তাজলু ইসলাম ,�াম ঈশান চ�বতী �রাড, শালবন
-৫৪০০--রংপুর সদর,
রংপুর

2106 2133 �মাঃ সামাদ
িপতা-মতৃ আঃ ওয়াদুদ আলী ,�শেলর কা�া, আল আিমন এিতম
খানা-২২০৫--জামালপুর সদর,
জামালপুর

2107 2134 �মা: আসাদু�ামান
িপতা-�মা: শাহাজান আলী,বাসা: িব�মপুর , চ�নপুর �রাড, �াম:
িব�মপুর, ডাক: বুঝতলা-9410-চ�নপুর-কলােরায়া,
সাত�ীরা

2108 2135 আকিলমা খাত�ন িপতা-এলািহ �শখ ,নিলম --�গাপালপুর,
টা�াইল

2109 2136 �মাঃ ইকবাল �হােসন িপতা-�মাঃ আনা�ল ইসলাম,ছািতয়ান-মটমুড়া-গাংনী,
�মেহরপুর

2110 2137 �মাঃ আ�সু সা�ার
িপতা-�মাঃ �তারাফ আলী ,উখািরয়া বাড়ী -ধনবাড়ী �পৗরসভা-
ধনবাড়ী,
টা�াইল

2111 2138 �মাঃ এরশাদ আলী িপতা-আ�লু কিরম ,মাদারীখলা -বারঘিড়য়া-কিরমগ�,
িকেশারগ�
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2112 2139 �মাছা: শামীমা আ�ার
িপতা-মুহ: আবু সাঈদ িময়া,�াম: ডাবরা, ডাক: শ�ঠবাড়ী--
িমঠাপুকুর,
রংপুর

2113 2140 অপ�প সরকার িপতা-িবজন কৃ� সরকার ,নয়াপাড়া --�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

2114 2141 �মাছা: �রখা খাত�ন
িপতা-�মা: আ�লু খােলক,�াম: হিরফলা, ডাক: �মৗগাছী--
�মাহনপুর,
রাজশাহী

2115 2142 আলতাফ �হােসন ভঁূইয়া িপতা-�মাঃ আবুল কালাম,খিলশা �টালা-চরমট�য়া-�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

2116 2143 িমরাজলু ইসলাম
িপতা-�মাঃ িসরাজলু ইসলাম ,�াম আ�ট পাড়া , ৮২২৪ ।
-উ�জরপুর �পৗরসভা-উ�জরপুর,
বিরশাল

2117 2144 �মা: রােসল
িপতা-�মা: নু�ল ইসলাম,�যে�: �মা: ইউসুফ আলী, সবুজবাগ,
2য় �লন, বাসা-06--পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

2118 2145 �মাঃ জািহদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ হােতম আলী ,বাংলােদশ সু�ীম �কাট�, �মাঃ মাসুদ
িসকদার, সহকারী �ব� অিফসার, �কাট� নং-১১এ--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2119 2146 শিহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আবুল কােশম,ফরহাদনগর--�ফনী সদর,
�ফনী

2120 2148 �মাঃ সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ খিললুর রহমান ,�াম িকসমত , ডাকঘর রহমত পুর
২২০৮ ।--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

2121 2149 আ�লু কােদর
িপতা-খয়�ল ইসলাম,�াম: বড়শশী নূর পাড়া, ডাক: বগদুলঝুলা--
�বাদা,
প�গড়

2122 2150 আকরামুল ইসলাম িপতা-রিকবুল ইসলাম িময়া ঁ,শাখািরয়া-�হমনগর-�গাপালপুর,
টা�াইল

2123 2151 শািহদা আ�ার
িপতা-কিবর আহেমদ,৬২৮ রিফক িভলা, অভয়িমতঘাট �রাড,
৩৩নং িফির�ীবাজার--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

2124 2152 �মা: নু��ামান
িপতা-�মা: আ�লু মােজদ,�াম: বয়ার ডা�া, ডাক:
চ�নপুর-9415-চ�নপুর-কলােরায়া,
সাত�ীরা

2125 2153 আিমনা আ�ার
িপতা-নু�ল ইসালাম ,�াম/ডাকঘর হািড়তানা , ৮৭২০ ।
-পাথরঘাটা-পাথরঘাটা,
বর�না

2126 2154 �মাঃ �সােহল রানা িপতা-মতৃ আলী �হােসন ,বীর কািশম নগর--কুিলয়ারচর,
িকেশারগ�

2127 2155 �মাঃ আ�লু কিরম িপতা-মতৃ �মাঃ আ�রু রিহম ,ওসমািনয়া-মুছাপুর-স�ীপ,
চ��াম
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2128 2156 আেনায়ার কিরম
িপতা-�মা: এহছানুল কিরম,বাসা: �রজাউল কিরেমর বাড়ী, �াম:
চরপাথরঘাটা, ডাক: আ�জমপাড়া-40000--প�টয়া,
চ��াম

2129 2157 ��া পারভীন
িপতা-�মা: �মাশারফ �হােসন,�যে�: �মা: �মাশারফ �হােসন,
�াম: হাবাসপুর, ডাক: বুধহাটা-9400-িফংিড়-সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

2130 2158 পাথ � �তীম দাস
িপতা-�নয় কুমার দাস ,�াম মধ� নওদাপাড়া , ডাকঃ/ থানাঃ সপুরা
--,
রাজশাহী

2131 2159 এরফান শাহিরয়ার
িপতা-আলী �নওয়াজ ,�লা�ান ভবন, �রাড-৯ �ীন িভউ--
হািলশহর,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

2132 2160 িমতা রানী দ� িপতা-পিরমল চ� দ� ,�কাট� ক�াউ� , িবিসিস --,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন

2133 2161 অ�ন িব�াস িপতা-অ�ন কুমার িব�াস,দি�ন হলিদবুিনয়া-িচলা-�মাংলা,
বােগরহাট

2134 2162 সািমরা খানম
িপতা-�ছেক�ার আলী সরদার ,কােশমাবাদ , হাপািনয়া-�গৗরনদী
�পৗরসভা-�গৗরনদী,
বিরশাল

2135 2163 নয়ন িময়া
িপতা-আ�লু হােফজ ,�াম ওজানচর , ডাকঃ ড� য়াইগাও
-বা�জতপুর �পৗরসভা-বা�জতপুর,
িকেশারগ�

2136 2164 পারেভজ হাসান িপতা-�মাঃ �রজাউল কিরম ,�মাহাইল , ঝাওয়াইল --�গাপালপুর,
টা�াইল

2137 2165 িনপা রানী িপতা-অমল চ� রায়,িশবালয়--িশবালয়,
মািনকগ�

2138 2166 কাজী হািববুর রহমান িপতা-কাজী মিন�ল ইসলাম ,কুশিলয়া-দি�ণ �পুর-কািলগ�,
সাত�ীরা

2139 2167 �মাঃ িমলন �সক িপতা-আঃ মােলক �সক ,�গাপালপুর --নগরকা�া,
ফিরদপুর

2140 2168 িনিশত র�ন িব�াস
িপতা-সুিনল চ� িব�াস ,�াম/ থানাঃ দগূা কাঠ� ��প পুর
-িপেরাজপুর �পৗরসভা-িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

2141 2169 �মাঃ আিমনুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ বজলুর রহমান,জাফরগ�-মজিলশপুর-�া�ণবািড়য়া
সদর,
�া�ণবািড়য়া

2142 2170 �মাঃ �মা�ফা কামাল
িপতা-মতৃ �রজাউল কিরম ,খান জাহান আলী, িশরমিন, িশরমিন-
-,
খুলনা

2143 2171 মাহমুদুল হাসান িপতা-জলুিফকার আলী ,আঘাখালী , িড�ীরচর --ইসলামপুর,
জামালপুর
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2144 2172 �মাঃ �রেদায়ান িপতা-এমদাদুল হক,বাড়ী-৭৩৪, গাছা, ইসলামপুর--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

2145 2173 আিরফ িব�াহ
িপতা-আবুল ফাতাহ �মাহা�দ আলী �হাসাইন ,গজািরয়া, ৩ নং
ওয়াড�, সুলতান �মৗঃ বািড়--লালেমাহন,
�ভালা

2146 2174 নাজমুন নাহার
িপতা-�মাঃ জালাল আহে�দ ,নয়া �জেনরাল ��ার, সদর �রাড--
বিরশাল সদর,
বিরশাল

2147 2175 �মাঃ মা�ফ িব�াহ
িপতা-আবুল ফাতাহ �মাহা�দ আলী �হাসাইন ,গজািরয়া, ৩ নং
ওয়াড�, সুলতান �মৗঃ বািড়--লালেমাহন,
�ভালা

2148 2176 আফেরাজা পারিভন িপতা-�মাঃ এলািহ �মা�া ,ত�াবুিলয়া -আমতলী-আমতলী,
বর�না

2149 2177 �মাঃ �জয়াদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ সালাম �বপারী,পূব � গর�ল-নলিচড়া-�গৗরনদী,
বিরশাল

2150 2178 �মাঃ মিহবুল ইসলাম িপতা-�মাঃ �তাশাররফ �হােসন ,হিরহর পুর-কাটলা-িবরামপুর,
িদনাজপুর

2151 2179 রািকব �মা�া িপতা-হািফজরু রহমান ,�ডামরাকা�� -মাহমুদপুর-কািশয়ানী,
�গাপালগ�

2152 2180 ওমর িস�ীক
িপতা-আ�লু জিলল ,বাসা-৩০৮, এয়ারেপাট� �লন, দঃ গাওয়াইর,
দঃখান --উ�রা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2153 2181 ই��জৎ সরকার িপতা-মিত� সরকার,�দউলা-সাহতা-বারহা�া,
�ন�েকাণা

2154 2182 অ�ান হালদার িপতা-অমল হালদার,রংপুর-রংপুর-ড� মুিরয়া,
খুলনা

2155 2183 �মা: নুর ইসলাম
িপতা-�মা : জমােয়ত আলী,�াম: ইটাগাছা ( মািনকতলা ), ডাক:
বাকঁাল--সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

2156 2184 ই��জৎ কুমার ম�ল
িপতা-দুলাল চ� ম�ল,�াম: ভাবখ�, ডাক: �পাপাত-7861--
�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

2157 2185 �মা: �সিলম উ�ীন
িপতা-�মা: জয়নাল আেবদীন,�াম: �গ�কুুিড়, ডাক:
নওদাবাস-5530--হাতীবা�া,
লালমিনরহাট

2158 2186 ফয়জেু�ছা
িপতা-�মা: ফজলার রহমান,�াম: খুবজীপুর, ডাক: খুবজীপুর--
��দাসপুর,
নােটার

2159 2187 �মাঃ �জল িময়া িপতা-�তায়াজ উ�ীন �মা�া,নওদাপাড়া-মধুহাট�-�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

2160 2188 সাহাব উ��ন িপতা-নুর �মাহা�দ ,দুধ কুমড়া , �বায়ািলয়া --আেনায়ারা,
চ��াম
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2161 2190 ভেবশ র�ন �দ
িপতা-িনর�ন �দ,িবজয়তাম সদ�ারপাড়া-মেহশখালী �পৗরসভা-
মেহশখালী,
ক�বাজার

2162 2191 �মা: শাহীন আলম িপতা-মতৃ নু�ল ইসলাম,�াম: রা�জব, -�টপামধুপুর-কাউিনয়া,
রংপুর

2163 2192 �মাঃ �মায়ন কিবর িপতা-ম�জবর রহমান ,৭/৮ িমরপুর ৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2164 2193 �মা : জািহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: শিফউল আলম,এবাদুল হক িম�ী বাড়ী, �াম:
�িলয়াখালী, ডাক: সীতাকু�--সীতাকু�,
চ��াম

2165 2194 �মাঃ �দেলায়ার �হােসন
িপতা-�মাঃ ইশারত �শখ,কা�নগর-�ঝনাইদহ �পৗরসভা-�ঝনাইদহ
সদর,
�ঝনাইদহ

2166 2195 সজীব আলম িপতা-কা�ন আলী,কািত�ক পাশা -�লবুখালী-দুমিক,
পট�য়াখালী

2167 2196 �মা: অিহদু�ামান
িপতা-�মা: নু�ল ইসলাম,�াম:ধ খামারবাড়ী, ডাক:
রতনিদয়া-7722--কালুখালী,
রাজবাড়ী

2168 2197 �মাঃ রািকব িপতা-ফা�ক,বাসা-৩৪, রা�া-৩, �ক-ডএ, �সকশন-১১--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2169 2198 �মাঃ ইরশাদ উ�া িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম,-আেনায়ারা-আেনায়ারা,
চ��াম

2170 2199 �মা: শাহজাহান আলী
িপতা-�মা: �লাকমান �হাসাইন,�াম: �গাপালপুর, ডাক:
না�জরগ�--সুজানগর,
পাবনা

2171 2200 �মা: নাজমুল হক
িপতা-বজলার রহমান,�াম: পূব � প�পুর, ডাক: প�পুর--
নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

2172 2201 জবুােয়র �হােসন িপতা-�মাঃ সবুর আলী �মাল�া,কৃপালপুর-আবাইপুর-�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

2173 2202 �ব�াল �হােসন িপতা-িফেরাজ আলম ,রাজ বািড়য়া --নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

2174 2203 �জ, এম শাহীন
িপতা-আবদুস �ছােমদ গাজী,�াম+ডাক: উ�র দুধল �মৗ--
বােকরগ�,
বিরশাল

2175 2204 �ক এম মাসুদ পারেভজ িপতা-�মাঃ আ�লু কিরম খান,বারইপাড়া-উেমদপুর-�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

2176 2205 �মা :আল-মামুন
িপতা-�মা: জামাল িসকদার,�াম: �ছাট িশংগা, ডাক: �ভচকী--
মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

2177 2206 �না আ�ার িপতা-�বারহান উ��ন ,১৬/২৫ , �প নগর --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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2178 2207 �মা: আবুল সরকার
িপতা-�মা: �সানা িময়া সরকার,�াম: গকুল নগর, ডাক:
বাখরনগর--মুরাদনগর,
কুিম�া

2179 2208 �মাঃ সােয়িদল মুসেলিমন িপতা-�মাঃ আ�সু ছালাম,পূব � সাতবািড়য়া-ধরমপুর-�ভড়ামারা,
কু��য়া

2180 2209 তাহিমনা আ�ার িপতা-�মাঃ রওশন আলী ,১২৮০, পূব � মিনপুর --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2181 2210 �মা: আ�রু রমান
িপতা-�শখ �মা: আবু বকর,বাসা: ল�নিদয়া, �াম: ল�নিদয়া,
ডাক: রেয়ড়া বাজার--�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

2182 2211 �মাঃ সা�াম �হােসন িপতা-�মাঃ ফজলুল হক,পবনারেটক-ধামেসানা-সাভার,
ঢাকা

2183 2212 �মাঃ িশমু�ু�ামান িপতা-বােছদ িময়া ,পাড়তলী -ছয়ফু�াকা��-বা�ারামপুর,
�া�ণবািড়য়া

2184 2213 িবেবক কুমার ম�ল িপতা-িব�ু পদ ম�ল,নত�ন ভূ� মািলনীয়া-ধলহরাচ�-�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

2185 2215 �মা: ইকবাল �হাসন
িপতা-�মা: আ�রু রিহম,�াম: জগদল, ডাক: হাটজগদল--মা�রা
সদর,
মা�রা

2186 2216 �দবশীষ মজমুদার
িপতা-অসীম মজমুদার,িশবনগর, নলডা�া-কালীগ� �পৗরসভা-
কালীগ�,
�ঝনাইদহ

2187 2217 �মাঃ সাইদুর রহমান
িপতা-�মাঃ শিহদুল ইসলাম,১৫৭/এ , শাহআলীবাগ , িমরপুর ২--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2188 2218 শিরফুল িময়া িপতা-লিতফ িময়া,�াম: চরকুিলয়া, ডাক: চরকুিলয়া--�মা�াহাট,
বােগরহাট

2189 2219 িবপুল কুমার দাশ িপতা-কাি��ক কুমার দাশ,রঘুনাথপুর-আউিড়য়া-নড়াইল সদর,
নড়াইল

2190 2220 �মা: হাসানুর রহমান
িপতা-মতৃ আ�লু আ�জজ �সখ,�াম: প��ম ধানবািড়য়া, ডাক:
রতনিদয়া --কালুখালী,
রাজবাড়ী

2191 2221 �মাঃ জাকািরয়া িপতা-�মাঃ হােরছ ,িতন খা�া , চর �নায়াবাদ --�ভালা সদর,
�ভালা

2192 2222 বাশা�ল ইসলাম িপতা-শািহদুল ইসলাম,�গৗরীচরনপুর-হাজরাপুর-মা�রা সদর,
মা�রা

2193 2223 সজল কুমার �দ
িপতা-দুলাল কুমার �দ,31/4, আরামবাগ �রাড 1ম গিল, বারনগাতী
�সানাডা�া--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

2194 2224 �মা: রােশদ আলী
িপতা-�মা: নু�ল আলম,বাসা: কা�র আলী ( স�) বাড়ী, �াম:
িমজ�াপুর, -িমজ�াপুর-হাটহাজারী,
চ��াম
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2195 2225 সাবিরয়াদ হাসান চমন
িপতা-আহে�দ আলী,ভওয়াখালী, উ�রপাড়া-নড়াইল �পৗরসভা-
নড়াইল সদর,
নড়াইল

2196 2226 �মাঃ শামীম �হােসন িপতা-�মাঃ শাহজাহান,�তবািরয়া -দড়�াম-সাট� িরয়া,
মািনকগ�

2197 2228 �মাঃ রিবউল ইসলাম
িপতা-�মাঃ নািছর উ�ীন,হাবাসেপাল-�কশবপুর �পৗরসভা-
�কশবপুর,
যেশার

2198 2229 �মাঃ সােয়ম িময়া িপতা-আযহার উ��ন ,সূয �কা�� -কালীক�-সরাইল,
�া�ণবািড়য়া

2199 2230 শিরফুল ইসলাম
িপতা-আ�লু আ�জজ ,�াম চানমাির ,থানা ফত��া , �জলা লাল
মিনর হাট ।--নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

2200 2231 �মাঃ জালাল উ��ন
িপতা-�মাঃ �টপু সুলতান িব�াস,�ডফলবাড়ীয়া-কুমড়াবাড়ীয়া-
�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

2201 2232 জা�াত�ল �ফরদাউস িপতা-সাইদুর রহমান ,৭-লালেমাহন �পৗরসভা-লালেমাহন,
�ভালা

2202 2233 সজীব �দবনাথ

িপতা-যে��র �দবনাথ,বাসা: শাহীন িব��ং ( িনচতলা ), নত�ন
উিকলপাড়া, ( িবগ বাজােরর িপছেন), �াম: মাইজদী বাজার,
ডাক: মাইজদী--�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

2203 2234 �মাঃ আলমাছ আলী
িপতা-�মাঃ নািসর উ��ন ,�াম বড় পাংগাশী -বড়পা�াসী-
উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

2204 2235 নয়ন চ� িপতা-শ�ামল চ�,মেহশপুর-প�ীতলা-পি�তলা,
নওগা ঁ

2205 2236 �মা: রা�জব িময়া িপতা-�মা: চান িময়া,�াম:  ছ� ন�টয়া, ডাক: ছ� ন�টয়া--ঘাটাইল,
টা�াইল

2206 2237 জা�াত�ল �ফরদাউস িপতা-�মাঃ �গালাম রসুল ,ট� িপপাড়া , খামারপাড়া --�পুর,
মা�রা

2207 2238 আ�লু হািমদ িপতা-ইয়ানুছ আলী,�রৗহা-�রৗহা-�শরপুর সদর,
�শরপুর

2208 2239 �মা: মিন�ল ইসলাম
িপতা-�মা: ইসমাইল �হােসন,মহ�া: ফাম �পাড়া, ডাক: চ�য়াডা�া--
চ�য়াডা�া সদর,
চ�য়াডা�া

2209 2240 কািমনী কা�া দাস
িপতা-কৃ� কা� দাস ,�াম সদর হাসপাতাল �রাড ৮২০০ । --
বিরশাল সদর,
বিরশাল

2210 2241 ফরহাদ �হােসন িপতা-িসরাজ আহ�দ,48/01, মধুিমতা �রাড, ডাক: ট�ী--ট�ী,
গাজীপুর
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2211 2242 �মাঃ ফয়জলু হক
িপতা-�মাঃ িছপত উ�াহ,ঘাগামুড়া-�গািব�গ�-�সেদরগাওঁ-
ছাতক,
সুনামগ�

2212 2243 নােজম উ��ন
িপতা-বােরক আহাে�দ ,�াম বােরেকর বািড় , -কাইয়ার িবল-
চকিরয়া,
ক�বাজার

2213 2244 �মাঃ �নছার উ��ন
িপতা-�মাঃ �টপু সুলতান,�ডফলবাড়ীয়া-কুমড়াবাড়ীয়া-�ঝনাইদহ
সদর,
�ঝনাইদহ

2214 2245 নু�ল আফছার
িপতা-�সিলম উ��ন,�যে�: হা�জ ইউনুছ সওদাগেরর বািড়, �াম:
সাগিরয়া, ডাক: বুিড়রচর--হািতয়া,
�নায়াখালী

2215 2246 খািলদ হাসান িপতা-নািসর উ��ন ,১৬১, বকুল তলা �রাড , থান পাড়া , --,
�গাপালগ�

2216 2247 �মাঃ �েবল িময়া ঁ িপতা-�মাঃ ইসরািফল ,�াম দাপু িনয়া ২২৭০ -�গৗরীপুর-�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

2217 2248 বলাই চ� পাল
িপতা-�গাপাল চ� পাল,�বতীেখালা, নারায়নপুর-সুফলাকা�ট-
�কশবপুর,
যেশার

2218 2249 সাইদুর রহমান িপতা-আেনায়ার �হােসন ,িব� ু�ঘাষ , আভয় নীল --নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

2219 2250 আল-ইমরান িপতা-আ�রু রা�াক,16/ ি� �ুল ি�ট �রাড, কাঠঁাল বাগান--,

2220 2251 �মাঃ সাইদুল ইসলাম িপতা-সফর গাজী,গড়ভা�া-পা�জয়া-�কশবপুর,
যেশার

2221 2252 �সারভ �মাড়ল িপতা-�গালাম আলী ,িব��াম --�গৗরনদী,
বিরশাল

2222 2253 �মা: শিফকুল আলম শামীম
িপতা-�মা :আ�লু খােলক,বাংলােদশ পরমানু শ�� কিমশন, ই/12/
এ, --�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2223 2254 �মাঃ সাইদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আলী হাওলাদার ,�াম বািড় ৯৯৬ গাজী প�ােলস ।--
বিরশাল সদর,
বিরশাল

2224 2255 আভা রানী সরকার িপতা-িবনয় কৃ� সরকার,সাদীপুর-ব�িবলা-বাঘারপাড়া,
যেশার

2225 2256 এফ, এম সান�জদ �মা�ািরন
সং�াম

িপতা-এফ, এম জািহদুল ইসলাম,�াম: বািলয়া ডা�া, ডাক:
দিরয়াপুর--নড়াইল সদর,
নড়াইল

2226 2257 �মাঃ আ�রু রহমান িপতা-�মাঃ আবু বকর িস��ক ,গড়ুরা --�দৗলতপুর,
কু��য়া

2227 2258 সুবন �া রায়
িপতা-�খাকন চ� রায়,114, জনতা �রাড, ওয়াড�-06-�গাপালগ�
�পৗরসভা-�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�
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2228 2259 �মাঃ ইকরামুল হক
িপতা-�মাঃ আ�সু সা�ার,৪০৪, কৃ�নগর-�ঝকরগাছা �পৗরসভা-
�ঝকরগাছা,
যেশার

2229 2260 �মাঃ খা��ামান
িপতা-�মাঃ হা�ন অর রশীদ ,�াম ঘওনা পাড়া -কিরমগ�
�পৗরসভা-কিরমগ�,
িকেশারগ�

2230 2261 �মেহদী আলম
িপতা-�মাঃ মাহবুবুল আলম ,৭২ নং কাঠপ�� �রাড --ঝালকা�ঠ
সদর,
ঝালকা�ঠ

2231 2262 �মা: নূর আলম সরকার
িপতা-�মা: আিমনুল সরকার,�মা: �মাফা�ল �হােসন, না�লী পূব �
পাড়া, ( জামান হাউজ)--ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

2232 2263 �মাঃ বাসসু িময়া িপতা-�মাঃ আসাদুল মিমন,বারমাইসা-উরফা-নকলা,
�শরপুর

2233 2264 িদপংকর চ� �দবনাথ
িপতা-�ধাম চ� �দবনাথ,�যে�: িদপংকর চ� �দবনাথ, ি�য়নাথ
িসকদার বাড়ী, ডাক: মু��গ�--ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

2234 2265 �দবািশষ বসু িপতা-গংে�শ চ� বসু ,আমডালা --িশবালয়,
মািনকগ�

2235 2266 �মাসাঃ মুিনরা খাত�ন
িপতা-�মাঃ �তমুর রহমান ,�াম ল�ীনারায়ান পুর -ইসলামপুর-
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

2236 2267 চ�মিক আ�ার িপতা-�মা: আিরফুল ইসলাম,25 নং ��াবদ--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2237 2268 জামাল �হােসন
িপতা-�তাফা�ল �হােসন,আহমদ আলী পিনাডত বাড়ী, �াম:
বদরপুর, --রামগ�,
ল�ীপুর

2238 2269 আফতাব উ��ন
িপতা-আবদুর রিশদ,�যে�: আবদুল হািলম িমঞার বািড়, �াম:
�পুর, ডাক: �সানাপুর--�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

2239 2270 আ�াস আলী
িপতা-�মাঃ জনাব আলী ,প��ম জয়নগর , খােয়র হাট --
�দৗলতখান,
�ভালা

2240 2271 �মাঃ জিহ�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ মিহন আলী,�াম আলী �বপাির বািড় , ৩০৯ , �দহালা ।
-রামগ� �পৗরসভা-রামগ�,
ল�ীপুর

2241 2272 �মা: �তৗিহদ �মা�া
িপতা-আহসান �মা�া,�জ�ািত কমািশ �য়াল �স�ার, িব/93, মািরবাগ
�চাধুরীপাড়া--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2242 2273 �মাঃ আ�লু হািলম িপতা-�মাঃ হযরত আলী ,-চরকাটারী-�দৗলতপুর,
মািনকগ�
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2243 2274 �মা: আিরফ �হােসন
িপতা-আবদুর রিহম ,�াম: সমেসরাবাদ-ল�ীপুর �পৗরসভা-
ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

2244 2275 �মাঃ শিফকুল ইসলাম িপতা-আ�লু কােদর,বুজ�ক -ন�লালপুর-কুমারখালী,
কু��য়া

2245 2276 �মা: �সােহল
িপতা-�মা: নু�ল আমীন,�াম: উ�র চাদঁখালী, ডাক: রামান�ী --
ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

2246 2277 �মাঃ মাহমুদুল হাসান
িপতা-�মাঃ আবু তােহর ,�াম িদঘু �টয়া ,ডাকঃ ঝনকা বাজার
.২২১০--মু�াগাছা,
ময়মনিসংহ

2247 2278 আ�লু হা�ান
িপতা-আ�লু মা�ান,�াম: চর ফলকন, জা�জরা, ডাক: হা�জরহাট-
-কমলনগর,
ল�ীপুর

2248 2279 �মা: নুর �হােসন
িপতা-�মা: নু� �বী,�াম: মুিকমপুর, ডাক: িদনমিনর হাট--
�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

2249 2280 মুিহবু�াহ
িপতা-��ল আিমন ,১৯/এ রীড �রাড -ঝালকা�ঠ �পৗরসভা-
ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

2250 2281 জাফিরন �ফরেদৗস
িপতা-নুর �মাঃ খান ,�াম কেলজ �রাড , থানা �দৗলতখান , ৮৩১০
। --,
�ভালা

2251 2283 �মাঃ জািনবুল হক িপতা-িমজানুল হক ,পািতলখালী -না�জরপুর সদর-না�জরপুর,
িপেরাজপুর

2252 2284 িনকু িব�াস িপতা-তাপস িব�াস,�াম: মছ�জ�া, ডাক: মছ�জ�া--সীতাকু�,
চ��াম

2253 2285 �মাঃ আহসান হাবীব খান
িপতা-�মাঃ জাকািরয়া িময়া,না�জরদহ (খানসামা)-হারাগাছ-
কাউিনয়া,
রংপুর

2254 2286 �শখ �মা: আিলফ
িপতা-�মা: আবুল �হােসন,৩৫৭/১২/এ/৩ নং গিল মধুবাগ, --
হািতর�ঝল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2255 2287 �মা: ইকবাল �হাসন
িপতা-মতৃ আেবদ আলী,�াম: বড় আইলচীরা, ডাক: �পাড়াদহ--
কু��য়া সদর,
কু��য়া

2256 2288 নাজমুস সািকব
িপতা-�মাঃ আ�লু খােয়র ,দিড়পাড়া , ফুলবািড়য়া --জামালপুর
সদর,
জামালপুর

2257 2289 �মাঃ আবদুর রহমান
িপতা-�মাঃ আলম গাজী,�াম পূব � হিব নগর -সােয়�াবাদ-বিরশাল
সদর,
বিরশাল



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

পেদর নামঃ সহকারী কাম �রিডও অপােরটর তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 10:58:04 AM

�িমক
নং

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

2258 2290 �মাঃ সােদকু�ামান িপতা-�মাঃ জয়নুল আেবদীন,রামকৃ�পুর-কুশ �া-কাউিনয়া,
রংপুর

2259 2291 িমঠ�ন কুমার �দ
িপতা-দুলাল কুমার �দ,31/4, আরামবাগ �রাড 1ম গিল, বারনগাতী
�সানাডা�া--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

2260 2292 রীতা রানী শীল িপতা-�গার চ� শীল ,পাইকরা -উথলী-িশবালয়,
মািনকগ�

2261 2293 �মা : হািসবুল হাসান শা�
িপতা-�মা: আ�রু রব,�াম: পূব � শ�ামপুর, ডাক: সদরপুর-সদরপুর-
সদরপুর,
ফিরদপুর

2262 2294 �মা: সা�াম �হােসন িপতা-�মা: ফুল িময়া,পূব � অন�পুর, খামার ধনা�হা--সাঘাটা,
গাইবা�া

2263 2295 �মাঃ রােসদ খান
িপতা-�মাঃ �মাতােলব �হােসন মাদারী ,�াম িবন�ােফর ১৯০০ ।
-টা�াইল �পৗরসভা-টা�াইল সদর,
টা�াইল

2264 2296 �মা: সাইদুর রহমান
িপতা-�মা: আ�লু আউয়াল,�াম: না�জর শংকরপুর, ডাক: চাচঁড়া-
-যেশার সদর,
যেশার

2265 2297 অিবশা� দাস িপতা-িনরা�ন দাস,মািনকদী, বাশঁগাড়ী--,

2266 2298 পীযুষ কাি� দাস িপতা-�গাপাল দাস ,মেনাহরপুর , --কুিম�া সদর,
কুিম�া

2267 2300 �মা: রােসল
িপতা-�মা: িনজাম উ��ন,�াম: কল�ান কলস, ডাক: খির�মা--
গলািচপা,
পট�য়াখালী

2268 2301 �মা: �গালাম রা�ানী
িপতা-�মা: আফছার আলী,236, হািলমা ম�ানশন, তালতলা,
আগারগাওঁ--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2269 2302 �শা� চ� িপতা-�মান� িসকদার ,দ: �িদঘাটা, কাকিচড়া--বামনা,
বর�না

2270 2303 আ�জজ �শখ
িপতা-��ল আিমন ,�াম �শখ বািড় , ডাকঃ �য়াং বাজার ।
৩৫৭০ -লাকসাম �পৗরসভা-লাকসাম,
কুিম�া

2271 2304 �মাঃ রিবউল �হােসন িপতা-�মাঃ আ�লু রউফ,শশীদল-শশীদল-�া�ণপাড়া,
কুিম�া

2272 2305 মিহেতাষ রায় িপতা-র�ন রায়,�াম: কৃ�নগর, ডাক:পা�ঁজয়া--�কশবপুর,
যেশার

2273 2306 �মাঃ আিশকুর রহমান
িপতা-আমজাদ �হােসন,উপেজলা ভূিম অিফস , থানা �রাড
-সাতকািনয়া �পৗরসভা-সাতকািনয়া,
চ��াম

2274 2307 ফািতমা িপতা-আ�লু আ�জজ,সিরষামুিড়, ফুলঝুির --�বতাগী,
বর�না
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2275 2308 �মা: আসাদুল ইসলাম
িপতা-�মা: ছফর উ��ন,�াম: ব�ভিবষু, ডাক: ভূতছাড়া--
কাউিনয়া,
রংপুর

2276 2309 িনপা রানী
িপতা-দীেনশ চ� হালদার ,�াম পুিলশ লাইন �রাড থানা ডাকঃ
বিরশাল । --বিরশাল সদর,
বিরশাল

2277 2310 নািহদুল হাসান
িপতা-�মাঃ নুর নবী,৭ নং ওয়াড� -লালেমাহন �পৗরসভা-
লালেমাহন,
�ভালা

2278 2311 আকাশ ম�ল িপতা-অমূল� কুমার ম�ল ,চাকদহ , মাশািলয়া --�পুর,
মা�রা

2279 2312 �মা: জালাল �হােসন িপতা-আ�রু রা�াক,ব��কা��, মধ�নগর--�দিব�ার,
কুিম�া

2280 2313 এইচ, এম, খায়�ল আলম
িপতা-এ িব এম মাহবুবুল আলম,৭২ নং, প��ম কাঠপ�� �রাড-
ঝালকা�ঠ �পৗরসভা-ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

2281 2315 �মাহা�দ ই�াহীম খিলল
িপতা-�মাহা�দ হােসম আলী,�াম: �মৗলভীরচর, ডাক:
�মৗলভীরচর--�দওয়ানগ�,
জামালপুর

2282 2316 �মাঃ শািমমুল ইসলাম িপতা-আিমন উ��ন �মা�া ,�গায়ালপাড়া -�পুর-�পুর,
মা�রা

2283 2317 �মা: হাছানুর রহমান
িপতা-�মা: উমর আলী,�াম: �রা�মপুর, ডাক: ভাদুিরয়া--
নবাবগ�,
িদনাজপুর

2284 2318 �মাঃ হাসান আলী িপতা-�মাঃ লুৎফর রহমান,রামরায়পুর-�শলগাছী-নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

2285 2319 �মা: ওয়ালীউ�াহ িপতা-�মা: ফখর উ��ন,ধীৎপুর, �ডমরা--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2286 2320 �মা: �গালাম রা�ানী
িপতা-�মা: কামাল �হােসন,�াম: িহ�রু বাঐঁল, ডাক:
হাটরাজবাড়ী--িনয়ামতপুর,
নওগা ঁ

2287 2321 �মাঃ কাম�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ �মাজাে�ল হক ,কামারালী -যুিগখালী-কলােরায়া,
সাত�ীরা

2288 2322 �মাঃ এনামুল �হােসন
িপতা-�মাঃ রিশদ িময়া ঁ,�াম দীঘ িলয়া , ডাকঃ সােবক রামিদয়া ।
৭৮৫০-রায়পুর-মধুখালী,
ফিরদপুর

2289 2323 তমাল কুমার �ভৗিমক
িপতা-পিরমল চ� �ভৗিমক,১১৮/৩, আর �ক িমশন �রাড, ৫ম
তলা, ৫ম গিল, �গাপীবাগ--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2290 2324 শিফউল আলম িপতা-ফিরদ উ��ন সরকার,কাদাই, কা�নগর--ধুনট,
ব�ড়া
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2291 2325 �মা: বিন আিমন
িপতা-আ�রু কালাম হাওলাদার,�াম :কালাইয়া, পাক: ই�রুকানী--
িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

2292 2326 নবীর উ��ন
িপতা-আতাউর রহমান,�াম: দ: �সানামিত, ডাক: ম�াট� িলহাট--
হিরপুর,
ঠাকুরগাওঁ

2293 2327 �মাঃ শািহন আলম িপতা-�মাঃ িরয়াজ উিদন ,ল�ী�র --ঘাটাইল,
টা�াইল

2294 2328 �মাঃ �সাহাগ �হােসন
িপতা-�মা �দেলায়ার �হােসন ,�াম ত�রাজ ভা�া , উজার ভা�া ।
৩৫১৬ -দাউদকা�� �পৗরসভা-দাউদকা��,
কুিম�া

2295 2329 �জ, এম, শরীফুল আলম িপতা-�জ, এম, রমজান আলী,চ�নীমহল-�সনহা�ট-িদঘিলয়া,
খুলনা

2296 2330 �মা: �সােহল রানা
িপতা-�মা: জাহার আলী,�ডামকা��, ফুলবাড়ী, িনউ �সানাতলা--
সািরয়াকা��,
ব�ড়া

2297 2331 �মা : কাম�ল হাসান
িপতা-�মা: জািকর �হােসন,�াম: দ: পাড়া, ডাক: পাব �তীপুর--
পাব �তীপুর,
িদনাজপুর

2298 2332 বাহা�ল ইসলাম িপতা-ইউসুফ আলী �মা�া ,কপালপুর --�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

2299 2333 এস, এম, বনী আমীন
িপতা-�শখ আেরাজ আলী,৩/িড, শহীদ আবুল খােয়র ভবন--
মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2300 2334 �মা: �তৗিকর আহে�দ ত� িহন িপতা-নূর �মাহা�দ,�াম: কসবা, ডাক: পুরহাট--িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2301 2335 তমা রানী
িপতা-িবজন মজমুদার,বাসা: 332, �াম: কাঠালতলী, ডাক:
�হােসনপুর-8720-কাঠালতলী-পাথরঘাটা,
বর�না

2302 2336 িহমনাথ চ�বত� িপতা-��ম দাস চ�বত�,�হােসনপুর-দরগাহপুর-আশা�িন,
সাত�ীরা

2303 2337 �মা: আসাদু�ামান িপতা-মতৃ ম�জবর রহমান,�ড়াভায়া খা,ঁ সু�রগ�--সু�রগ�,
গাইবা�া

2304 2338 অপু র�ন মালী
িপতা-র��ত চ� মালী ,২৬৩/১, কাউলার বাউলার �টক, দি�ণ
খান --উ�রখান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2305 2339 �মা: জােয়দ আলী �শখ
িপতা-�মা: �সাহরাব �হােসন,�াম+ডাক: রঘুনাথপুর-8540--
না�জরপুর,
িপেরাজপুর

2306 2341 আিরফ �হােসন
িপতা-শিহদুল ইসলাম,�াম: �পয়ারপুর, ডাক: ডালবুগ�--
কলাপাড়া,
পট�য়াখালী
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2307 2342 �মা: আ: রা�াক িময়া িমলন িপতা- �মা: চানঁ িময়া,নত�ন দুলাল ভর, ধম �পুর--সু�রগ�,
গাইবা�া

2308 2343 রমা দ� িপতা-রবী�নাথ দ� ,কৃ� নগর -�ঝকরগাছা-�ঝকরগাছা,
যেশার

2309 2344 �মা: �সাহাগ �হােসন
িপতা-�মা: আবুল কালাম,�াম: আংগািরয়া, ডাক: আংগািরয়া--
রাজাপুর,
ঝালকা�ঠ

2310 2345 সুজন সরকার িপতা-�পন সরকার,কয়ড়া-উলাইল-িশবালয়,
মািনকগ�

2311 2346 �মা : ইমিতয়াজ
িপতা-�মা: সািহদ শরীফ,�াম: চাদঁনগর ,ডাক: �সয়দপুর--
�সয়দপুর,
নীলফামারী

2312 2347 কাজী আ��ুাহ ইবেন
মানসুর

িপতা-কাজী মানসুর রহমান ,বিরসাট --�পুর,
মা�রা

2313 2348 �মাছাঃ শিরফা িপতা-�মাঃ �মরাত�ল ইসলাম,চাকু� �স�বািড়-�গালাবাড়ী-মধুপুর,
টা�াইল

2314 2349 �রাকনু�ামান িপতা-�মা: ফজলুল হক,�দবীনগর, ওসমানপুর--�খাকসা,
কু��য়া

2315 2350 শ�া দাশ
িপতা-মতৃ সুনীল দাশ,�াম: মুজাফরবাদ ( বত�মান মিহলা �ম�ােরর
বািড়), ডাক: মুজাফরবাদ, ওয়াড�-08--প�টয়া,
চ��াম

2316 2351 �মাঃ রািকব িপতা-এনামুল হক,রায়চাদঁ-রমাগ�-লালেমাহন,
�ভালা

2317 2352 �মাঃ মাসুদুর রহমান
িপতা-�মাঃ আসাদু�ামান ,�গায়াল বাড়ী , নগর বাথান --
�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

2318 2353 সুকা� হাওলাদার
িপতা-মতৃ সুখর�ন হাওলাদার,�াম: কু��য়ালাড়া, ডাক: সােহেবর
হাট, থানা: ব�র--,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন

2319 2354 �মা: ই�ািহম ইসলাম
িপতা-�মা: আ�জজলু ইসলাম,উ�র �গানাখুিল, �গানাখুিল--
�সয়দপুর,
নীলফামারী

2320 2355 �মৗসুমী �বপারী
িপতা-রাম কৃ� �বপারী,�াম: সং�ামনীল, ডাক: �কওড়া--
ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

2321 2356 �মাঃ হািববুর রহমান
িপতা-�মাঃ আয়নব আলী,দি�ন �ততাভূিম, ��হ হাউ�জং নূর
িভলা �কা�ে�ার �রাড--�া�ণপাড়া,
কুিম�া

2322 2357 �মাঃ নাজমুল �হােসন
িপতা-�মাঃ আজগর আলী ,�াম প��ম ভােদশর , ডাকঃ �দৗলত
নগর -বা�বল সদর-বা�বল,
হিবগ�
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2323 2358 মািনক ��পুরা িপতা-রিব ��পুরা ,�গায়াল বাথান --কািলয়াৈকর,
গাজীপুর

2324 2359 �মা : আিসফ
িপতা-�মাহা�দ আলী,�মা�া বাড়ী, �াম: রাজাপুর, ডাক:
কিড়কা��-3517--িততাস,
কুিম�া

2325 2360 �মাঃ ফেয়জলু ইসলাম িপতা-�মাঃ ফজর আলী,কু�ইন-�মাহনপুর-�দিব�ার,
কুিম�া

2326 2362 �মাঃ জেুয়ল �শখ
িপতা-�মাঃ আ�লু আলী �শখ ,দিরয়া�রা -মা�রা �পৗরসভা-
মা�রা সদর,
মা�রা

2327 2363 �মা: বাবুল �হােসন িপতা-�মা: সিহবুর রহমান,�বত�ড়া, বালাে�ার--িবরল,
িদনাজপুর

2328 2364 নূর আলম
িপতা-খুরশীদ আলম,বাসা: মু�ী বাড়ী, �াম: �রামপুর, ডাক:
পাক গাজীপুর--মুরাদনগর,
কুিম�া

2329 2365 �মাঃ আরজাইন �হাসাইন িপতা-�মাঃ আঃ ওহাব,ওয়ারীয়া-মধুহাট�-�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

2330 2366 সােলহ আহেমদ
িপতা-আবদুর রা�াক িময়াজী,২১ নং �রাড বািড় ১২ নং , িমরপুর
১ --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2331 2367 আওলাদ �হাসাইন িপতা-�মাঃ িস��কুর রহমান ,�পরাং কুল-বড়শালঘর-�দিব�ার,
কুিম�া

2332 2368 �মা: �মা�ািদর রহমান
িপতা-�মা: আ�লু হািলম �মা�া ,�াম: প�পাড়া, ডাক: �য়াকুয়া--
�সানাতলা,
ব�ড়া

2333 2369 �মাঃ কিরম উ��ন
িপতা-�মাঃ ফিরদ উ��ন,ভাটপাড়া-�জাড়কানন (প��ম)-সদর
দি�ণ,
কুিম�া

2334 2370 �মা: আ�লু আলীম
িপতা-�মা: চানঁ িময়া,�াম: চািলতাডা�া, ডাক: চািলতাডা�া-6710--
কাজীপুর,
িসরাজগ�

2335 2371 �মা: �মেহিদ হাসান রানা িপতা-�মা: মনজরু রহমান,প��ম আমু�া, --আে�লপুর,
জয়পুরহাট

2336 2372 �মাঃ রােশদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�জজলু হক ,শাহজালাল �রাড , �কানােরাড --
�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2337 2373 রিফকুল
িপতা-�মা: জিমর উ��ন,�াম: দাদরইল, ডাক: হাটরাজবাড়ী--
িনয়ামতপুর,
নওগা ঁ

2338 2374 �তামাইল আহেমদ
িপতা-�মাঃ �গালাম �হােসন ,�াম সােয়র গাছা , ডাকঃ রাজপাড়া ।
৬২০১--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন
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2339 2375 সজীব হালদার িপতা-�পন হালদার ,িমজ�াপুর --নড়াইল সদর,
নড়াইল

2340 2376 জািকর �হােসন িপতা-�মা: আতা িময়া,�চৗহা�ট--ধামরাই,
ঢাকা

2341 2377 চ�ন িব�াস
িপতা-অ�জত িব�াস,২২ �কাট� হাউজ ি�ট, পারেজায়ার �স�ার,
�ম-িড-২২ (৩য় তলা)--�কােতায়ালী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2342 2378 �খাকন ত���া
িপতা-স�বান ত���া,�াম: বটবতলী, ডাক: �রায়াংছিড়-
আেল��ং-�রায়াংছিড়,
বা�রবান

2343 2379 �লাকনাথ সাহা িপতা-�খাকন সাহা ,১৪৭৯ , -ক�টয়াদী �পৗরসভা-ক�টয়াদী,
িকেশারগ�

2344 2380 �দবশীষ �দ িপতা-আপনচ� �দ,ছাগলা, ওয়াড�-৯-কুত� বা-�বারহান উ��ন,
�ভালা

2345 2381 হযরত আলী
িপতা-�মাকেসদ আলী ,�াম মহা আ�ািরয়া । -ফুলবাড়ীয়া-
ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

2346 2382 �মা: আরমান �হােসন
িপতা-�মা: আ�লু লিতফ,�াম :মথুরাপুর, ডাক: রনবাঘা--
ন���াম,
ব�ড়া

2347 2383 �ান �গািব� রায় িপতা-বনমালী িসংহ রায়,দ: িততপাড়া, --িডমলা,
নীলফামারী

2348 2384 �মাছা: শাপলা খাত�ন
িপতা-�মা: আরমান �হােসন,�াম: মথুরাপুর, ডাক: রনবাঘা--
ন���াম,
ব�ড়া

2349 2385 �মাঃ মাসুম িব�াহ িপতা-�মাঃ হািমদুর রহমান ,প�াডা�া --�ভালাহাট,
চাপঁাইনবাবগ�

2350 2386 সূসা� �দ িপতা-ভবেতাষ চ� �দ,কুত� বা-কুত� বা-�বারহান উ��ন,
�ভালা

2351 2387 আবু তােহর
িপতা-জলুিফকার আলী,মধ� ধাওয়া পাড়া, ডাক: ব�ড়া সদর--
ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

2352 2388 �মাঃ আলমগীর �হােসন িপতা-�মাঃ রহমত আলী,সুদি�রা-জািম �তা-িসংগাইর,
মািনকগ�

2353 2389 �মাঃ খাই�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ মকবুল �হােসন ,কােদায়া -সাতবাড়ীয়া-সুজানগর,
পাবনা

2354 2390 দীেনশ িব�াস িপতা-দুলাল চ� িব�াস,কািমনীডা�া-দুব �াডাংগা-মিণরামপুর,
যেশার

2355 2392 জা�াত�ল �ফরদাউস
িপতা-আলী আরশাদ িময়া ,৩৬/২ , �মেহদীবাগ হাউ�জং , আদাবর
--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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2356 2393 �মাঃ বাচ্চ�  িময়া
িপতা-�মাঃ আ�লু জ�ার,১৮১/১, মা ম��ল, িনচতলা, ��ম
বাগান, দি�ন খান--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2357 2394 �মা: রিন ইসলাম
িপতা-�মা: আ�জজলু ইসলাম,উ�র �সানাখুিল, �সানাখুিল--
�সয়দপুর,
নীলফামারী

2358 2395 �মাঃ ফিরদ উ��ন
িপতা-�মাঃ খিললুর রহমান,৪১০, ৯নং ওয়াড� -লালেমাহন
�পৗরসভা-লালেমাহন,
�ভালা

2359 2396 বরকত��াহ
িপতা-আনছার আলী,�াম: িকসামত �মনানগর ( মা�ার পাড়া ),
ডাক: ডাংগীর হাট--তারাগ�,
রংপুর

2360 2397 �মা: আ��ুাহ আল সািবদ
িপতা-�মা: আ�লু বােরক িময়া,কিব কাজী নজ�ল ইসলাম সড়ক,
িস এ� িব �রাড--বিরশাল সদর,
বিরশাল

2361 2398 শিফউল আজম নুরী িপতা-মনজরু আলম,মনজেুরর বাড়ী, বটতিলয়াপাড়া--�পকুয়া,
ক�বাজার

2362 2399 �মাঃ আলমিগর �হােসন িপতা-�মাঃ ম�জবুর রহমান,৭/৮ , �সকশন ৬ , --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2363 2400 �মা: ফা�ক �হােসন
িপতা-�মা: শওকত আলী,�াম: পা�াপাড়া, ডাক: �জ.পা�াপাড়া--
মেহশপুর,
�ঝনাইদহ

2364 2401 �মাঃ মাহমুদা ইসলাম রানা
িপতা-�মাঃ মহসীন �মা�া ,�াম ফুল খািল ,ডাকঃ আট খালী ।
৮৬৪০-গলািচপা-গলািচপা,
পট�য়াখালী

2365 2402 �মাঃ ইনামুল হক িপতা-�মাঃ মকবুল �হােসন ,কােদায়া -সাতবাড়ীয়া-সুজানগর,
পাবনা

2366 2403 �মা: মাহমুদুর রহমান
িপতা-মতৃ আবুল কােশম,�াম: বাখরপাড়া, ডাক: আ�াি��ন--
ধামইরহাট,
নওগা ঁ

2367 2404 �মা: শিফকুল ইসলাম িপতা-আ: কিরম সরদার,িবলিবলাস--বাউফল,
পট�য়াখালী

2368 2405 রেব� চ�
িপতা-রাখাল চ� ,�াম কামাল গাতী , ২৪০০-ল�ীগ�-�ন�েকাণা
সদর,
�ন�েকাণা

2369 2406 অনািমকা আ�ার
িপতা-�মাঃ �মাশাররফ �হােসন ,কালীয়ানী -�ঝকরগাছা-
�ঝকরগাছা,
যেশার

2370 2407 �মা: রঞ্জ ুিময়া
িপতা-মতৃ নয়া িময়া,�াম: বজরা ক�� বাড়ী, ডাক: ধুবনী
বাজার-5720--সু�রগ�,
গাইবা�া
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2371 2408 �মা: আিতকুর রহমান
িপতা-�মা: মকবুক আহেমদ ,প��ম চরাদী, রানীরহাট--
বােকরগ�,
বিরশাল

2372 2409 �মাঃ আ�জজলু ইসলাম
িপতা-�মাঃ ইছব আলী,�াম দ�ন বাগ বািড় , ২৩০০-�সাহাগী-
ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ

2373 2410 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মা: শিহদুল ইসলাম,�াম: �সানারায় ( হাজী পাড়া ) , ডাক:
দােরায়ানী--নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

2374 2411 এইচ. এম. আিমর শাহিরয়ার
িপতা-মতৃ আ�লু আলী,৪২৭/১৭/এন, মাহদী নগর, --
কামরা�ীরচর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2375 2412 সামসুল আলম িবন মাসুদ
িপতা-মাসুদ িবন আবদু�াহ ,�াম হাই �লেভল �রাড , লালখান
বাজার , দাম পাড়া । ৪০০০--খুলশী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

2376 2413 �মা: এমদাদুল হক
িপতা-�মা: শামছ� ল ইসলাম,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, ৬৪
িড আই �ট �রাড, --,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2377 2414 �গৗতম চ� িপতা-হেরন চ�,তেপাধন--রংপুর সদর,
রংপুর

2378 2415 সাইফুল ইসলাম িমরাজ
িপতা-আবদুল রা�াক িময়াজ ,বািড় নং ১২ ,�রাড নং ২১ িমরপুর
১ ঢাকা ,১২১৬।--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2379 2416 �মা: আবু সাইদ �সাহাগ িপতা-�মা: আিনছ� র রহমান,�হাই, িবলশা --,
নােটার

2380 2417 �মা: বাবুল �হােসন
িপতা-�মা: আবুল বােরক হাওলাদার,�হােসনপুর, গাভা--ঝালকা�ঠ
সদর,
ঝালকা�ঠ

2381 2418 �মাঃ ফয়সাল �হােসন সরদার
িপতা-�মাঃ ফা�ক �হােসন সরদার,দি�ণ কড়াপুর, পাচগাওঁ,
এয়ারেপাট�-রায়পাশা কড়াপুর-বিরশাল সদর,
বিরশাল

2382 2419 সালা উ��ন
িপতা-�মাঃ কাম্রুল হাসান ,�াম বশড়ী , ডাকঃ রাজশাহী ৬২০১--
পবা,
রাজশাহী

2383 2420 শাহাজাদী �কািহনুর িপতা-�মা: �মাকেসদ সরদার,৩১/িব, ��াবাদ--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2384 2421 সুজন িময়া িপতা-সিফকুল ইসলাম,মিমনপুর-যদুনাথপুর-ধনবাড়ী,
টা�াইল

2385 2422 �মা: আজম �চৗধুরী িপতা-�মা: জােন আলম �চৗধুরী ,বা� �রাড, িড. িস. ল� ঘাট--,

2386 2423 �মাঃ আবু সাঈদ
িপতা-�মাঃ �রজাউল কিরম,মাহমুদপুর-িসরাজগ� �পৗরসভা-
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�
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2387 2424 তৃষা রানী �ঘাষ
িপতা-তপন চ� �ঘাষ ,�াম কলািদ , ডাকঃ মতলব বাজার ।
৩৬৪০-মতলব �পৗরসভা-মতলব দি�ণ,
চাদঁপুর

2388 2425 �মা: ফরহাদ �হােসন
িপতা-তিফল উ��ন,�াম: প: �বর পুকুর কাগ�জপাড়া, ডাক: উ:
�সানাখুিল--�সয়দপুর,
নীলফামারী

2389 2426 উ�ল কুমার িপতা-িবমল চ� সরকার,কুনকুিনয়া-মাইজবাড়ী-কাজীপুর,
িসরাজগ�

2390 2427 �মাঃ সাইসুল ইসালম
িপতা-�মাঃ আ�রু রিশদ ,�াম হাট িশরা , ডাকঃ হাট িশরা ৬৭১০-
কাজীপুর �পৗরসভা-কাজীপুর,
িসরাজগ�

2391 2428 �মা: সােদকুল ইসলাম
িপতা-�মা: আইয়ুব আলী,�বপারীেটালা, �বপারীেটালা-5266--
িবরামপুর,
িদনাজপুর

2392 2429 মাসুদ পারেভজ িপতা-ম�জবুর রহমান,বাশঁগাড়ী-বাশঁগাড়ী-রায়পুরা,
নরিসংদী

2393 2430 সািকব আল হাসান
িপতা-�মা: হািববুর রহমান,�াম: �দব�র, ডাক: কািলনগর--
িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�

2394 2431 মুহা�দ ফা�ক �হাসাইন িপতা-মুহা�দ চানঁ িময়া,�ট এ� �ট �রাড, সবুজবাগ--আমতলী,
বর�না

2395 2432 �মাঃ ইউসুফ
িপতা-আবুল মুনছ� র,�াম ফা�জলখার হাট ৪৩৭১-প�টয়া
�পৗরসভা-প�টয়া,
চ��াম

2396 2433 হাসান িময়া
িপতা-�মা: আবুল কালাম আজাদ,�াম: �খায়াজপুর, ডাক:
�টেকরহাট--মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

2397 2434 �মাঃ �সিলম উল আলম
িপতা-�মাঃ আলাল উ��ন খান,কািলকা �সাদ-কািলকা �সাদ-
�ভরব,
িকেশারগ�

2398 2435 আল -আিমন
িপতা-�মা : নজ�ল হাওলাদার,�াম: কািলকাপুর, ডাক: চাদঁপাশা--
বাবুগ�,
বিরশাল

2399 2436 �মা: শরীফ িপতা-�মা: �সিলম,খুিদর জ�ল --কিরমগ�,
িকেশারগ�

2400 2437 কামাল উ��ন িপতা-আউয়াল িময়া,চরিদঘলদী-চরিদঘলদী-নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

2401 2438 �মা কাজল িপতা-হািকম আলী ,�াম আধারেঘান -কালারমারছড়া-মেহশখালী,
ক�বাজার

2402 2439 �হলাল উ��ন িপতা-সােদক আিল,মধ�বাড়ী, নরেকানা-মধুপুর �পৗরসভা-মধুপুর,
টা�াইল
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2403 2440 �মা: নূের রহমান
িপতা-�মা: হিববর রহমান,96/এ, �শরশাহ সুরী �রাড, সাত
মস�জদ--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2404 2441 �মাঃ নজ�ল ইসলাম িপতা-আলী আহে�দ,বাদুরতলা , �ষালশহর --,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

2405 2442 মামুন �চৗধুরী
িপতা-�মাঃ আেনায়ার �হােসন �চৗধুরী,�ঘাড়ািদয়া (বনিবভাগ)-
িচিনশপুর-নরিসংদী সদর,
নরিসংদী

2406 2443 �রজাউল কিরম
িপতা-িদল মহা�াদ ,�াম িদল মহা�াদ বািড় , দি�ন বাহার ছড়া ,
৪৭০০-ক�বাজার �পৗরসভা-ক�বাজার সদর,
ক�বাজার

2407 2444 �মা: ইমরান
িপতা-�মা: আলী �হােসন হাওলাদার,�াম: অি�কাপুর, ডাক:
�মেহ��গ�--�মেহ��গ�,
বিরশাল

2408 2446 �মা: ইমরান
িপতা-�মা: শিফউ�াহ,�াম: �মাহনপুর, ডাক: শম্ভ�পুরা --
আড়াইহাজার,
নারায়ণগ�

2409 2447 �েসন�জত পাল িপতা-পিরমল কুমার পাল ,আটিক --ফিকরহাট,
বােগরহাট

2410 2448 সালমা আ�ার
িপতা-�মাঃ শািহনুর আলম,মশাজান, চামারী ফেতপুর-
আনাইতারা-িমজ�াপুর,
টা�াইল

2411 2450 �শখ �মা: �হােসন আলী িপতা-�মা: নু�ল হক,২৮৪, আলীনগর--চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

2412 2451 �মাঃ মুখেলছ� র রহমান িপতা-আইয়ুব আলী,না�জরদহ --কাউিনয়া,
রংপুর

2413 2452 �গালামুর রহমান িপতা-জলুিফকার আলী,ধাওয়া পাড়া, --ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

2414 2453 উিম � �বগম িপতা-ওয়ােহদ িময়া,ত�লাত�লী-মুছাপুর-রায়পুরা,
নরিসংদী

2415 2454 �মা: জিহ�ল ইসলাম িপতা-�মা : ইি�স হাওলাদার,52/এ, আহসান ম��ল,--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2416 2455 �মাঃ আবু সাইদ
িপতা-মইজ�ু�ন ,২৭/১ ভজহরী সাহা ��ট, ঢাকা ১১০০ । --
সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2417 2456 �মাঃ আবুল হাসান িপতা-�মাঃ মিফজ উ�া,আিছয়া তলী -বা�াখা-ঁল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

2418 2457 জিন দাশ
িপতা-মতৃ সুনীল দাশ,�াম: মুজাফরবাদ ( বত�মান মিহলা �ম�ােরর
বাড়ী ), ওয়াড�-08, ডাক: মুজাফরবাদ--প�টয়া,
চ��াম
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2419 2458 সািদয়া আিফ�ল িলমা
িপতা-�মাঃ শাহজাহান,বাসা-৪৪, লাইন-১৯, �সকশন-১২, �ক-িড--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2420 2459 সালাউ��ন মা�ফ িপতা-মেনায়ার �হােসন,৮১৭, দি�ন দিনয়া--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2421 2460 �মা: শিহদুল ইসলাম
িপতা-মতৃ আকবর আলী,�াম: পূব � অন�পুর, ডাক: খামার
ধনা�হা--সাঘাটা,
গাইবা�া

2422 2461 স��া রানী অনুরাধা
িপতা-িনমাই কম �কার ,�াম কলাউ পাড়া , ডাকঃ বানাতী বাজার
-কলাপাড়া �পৗরসভা-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

2423 2462 � মািনক কুমার শীল
িপতা-শম্ভ�  চরন শীল,ঝলমিলয়া, �জউপাড়া-পু�ঠয়া �পৗরসভা-
পু�ঠয়া,
রাজশাহী

2424 2463 �মা: আেতায়ার �হােসন িপতা-�মা �মাফা�ল সরদার,�গাপীনাথপুর--বদরগ�,
রংপুর

2425 2464 মঞ্জরু �মােশ �দ
িপতা-�মা: মু�জবুর রহমান,�াম: বাড়াইল উ�র পাড়া, ডাক:
সিলমগ�--নবীনগর,
�া�ণবািড়য়া

2426 2465 �মাঃ শিফ উ�াহ
িপতা-�মাঃ অিল উ�াহ,িব িড আর িস এস , �রড ��েস� �রাড ,
বড় মগ বাজার --রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2427 2466 �মাঃ �মাতাহার �হােসন িপতা-নূর �মাহা�দ,হাইরমারা-হাইরমারা-রায়পুরা,
নরিসংদী

2428 2467 �মা: বাহা�ল ইসলাম
িপতা-�মা: শাহাজাহান ফরাজী,নব�াম �রাড, সরদার পাড়া, উ�র
সাগরিদ--বিরশাল সদর,
বিরশাল

2429 2468 �মা: ই�ািহম িপতা-�মা: রিফকুল ইসলাম,মর�ম হািবব িময়ার বাড়ী--,

2430 2469 সু�জত কুমার রায় িপতা-অত�ল চ� রায় ,ব�ভ িবষু , ভ�ত ছাড়া --কাউিনয়া,
রংপুর

2431 2470 নীহার র�ন দাস িপতা-হিরলাল দাস ,�াম উজান যা�া পুর --,
িসেলট

2432 2471 �মাঃ রিবন আহে�দ
িপতা-�মাঃ �জয়াউল কিরম,কানাইপাড়া, �জউপাড়া-�জউপাড়া-
পু�ঠয়া,
রাজশাহী

2433 2472 িবনয় ভূষন দাস িপতা-িবেনাদ চ� দাস,�রাড-05, বািড়-305--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2434 2473 আেমনা আ�ার
িপতা-�মা: নু�ল আলম,�হা��ং ৬৫৪, লাউলাইশ-কনকাৈপত-
�চৗ��াম,
কুিম�া



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

পেদর নামঃ সহকারী কাম �রিডও অপােরটর তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 10:58:04 AM

�িমক
নং

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

2435 2474 �মা: মাজহা�ল ইসলাম
িপতা-�মা: আশরাফ আলী,�বপারীেটালা, �বপারীেটালা-5266--
িবরামপুর,
িদনাজপুর

2436 2475 আবা�ল ইসলাম িপতা-আ�সু �সাবহান সরদার,নাংলা-আনুিলয়া-আশা�িন,
সাত�ীরা

2437 2476 �মাঃ িসরাজলু ইসলাম িপতা-�মাঃ আিতউর রহমান ,৯/৪ বন� --রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2438 2477 উ�ল কুমার সরকার
িপতা-মতৃ রিতকা� সরকার,�াম: িকশামত বাগচী, ডাক:
কামারপাড়া--সাদু�াপুর,
গাইবা�া

2439 2478 �মা: সাইদ হাসান
িপতা-�মা: উ�জ�ল হাসান,সামসু��ন �রাড, দি�ন বালগাড়ী,--
িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2440 2479 �মাঃ ম�জবর রহমান িপতা-�মাঃ আঃ হািমদ ,�চাবািড়য়া , জমুাইখািল --আটঘিরয়া,
পাবনা

2441 2480 �মাঃ বাবুল �হােসন িপতা-�মাঃ আ�সু সা�ার,�জাড়খালী-�গাসাইবাড়ী-ধুনট,
ব�ড়া

2442 2481 �মােমনা খাত�ন
িপতা-�মাঃ রিহজ উ��ন ,�মাঃ মাসুদ িসকদার , সহকাির
আিফসার , নং ১১ (এ) বাংলােদশ সুি�ম �কাট --,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2443 2482 তানভীর আহমদ
িপতা-�মা: �সকা�র,বাসা: িস��ক সওদাগেরর বািড়, �াম: পূব �
ম�ািকনী, ডাক: মুসািবয়া-4333-ফরহাদাবাদ-হাটহাজারী,
চ��াম

2444 2483 কিবর �হােসন িপতা-এফাজ উ��ন,বারার চর-�ভলুয়া-�বরদী,
�শরপুর

2445 2484 �মাঃ �বলােয়ত �হােসন িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক ,ভা�টয়া , �ঘাড়াখালী --নড়াইল সদর,
নড়াইল

2446 2485 িদি� রানী হালদার
িপতা-দীেনশ চ� হালদার ,�াম পুিলশ লাইন �রাড , বিরশাল /--
বিরশাল সদর,
বিরশাল

2447 2486 �মাঃ আসাদু�ামান
িপতা-�মাঃ �খারেশদ আলম ,পূব � লিতফপুর , চর ভােদরা --
না�াইল,
ময়মনিসংহ

2448 2487 �মাঃ ইমরান �হােসন
িপতা-�মাঃ আছলাম �হােসন,৪০, শহীদ �হলাল উ��ন সড়ক,
প��ম মজমপুর--কু��য়া সদর,
কু��য়া

2449 2488 �মা: আিরফুল ইসলাম �চাধুরী
িপতা-মতৃ �মা: জািহদুল ইসলাম �চাধুরী,�াম: কািশমপুর, ডাক:
�মরাশানী--িবজয়নগর,
�া�ণবািড়য়া

2450 2489 শারিমন আ�ার িপতা-�মাঃ রিহম উ��ন ,পূব � লিতফপুর , চর ভােদরা--না�াইল,
ময়মনিসংহ
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2451 2490 �খারেশদ আলম িপতা-ইউনুছ িময়া,ছাগাইয়া-আগানগর-�ভরব,
িকেশারগ�

2452 2491 নাছািরন নাহার
িপতা-আঃ রব হাওলাদার ,�াম ঈ�র ব� �রাড , ডাকঃ বিরশাল --
বিরশাল সদর,
বিরশাল

2453 2492 �মা: িরপন আহেমদ
িপতা-�মা: তে�ল আলী,�াম: বলরামপুর, ডাক: সাধুগ�-7000--
কু��য়া সদর,
কু��য়া

2454 2493 �মাঃ আ�রু রা�াক িপতা-�মাঃ �সেক�ার আলী ,শালাইপুর --িমঠাপুকুর,
রংপুর

2455 2494 রা�জব শীল
িপতা-রতন শীল ,�াম সমুদয়কাঠ� ৮৫২৩-সমুদয়কাঠ�-
�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

2456 2495 িলজা আকতার উ�া
িপতা-�মাঃ মিহবুল ইসলাম,১১/০১, বয়রা ফা�ক িময়া মস�জদ
�স �রাড, �সানাডা�া--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

2457 2496 �মেহ�ে�ছা

িপতা-আবুল কালাম আজাদ,বাসা: 38/5, 2য় তলা, আ�জমপুর
�রাড, সমাজ কল�ান পিরষদ গিল, বটতলা, িনউমােক�ট--িনউ
মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2458 2497 মজনু সরকার
িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক সরকার,কণ �সূতী-জামৈতল-
কামারখ�,
িসরাজগ�

2459 2498 �মাঃ রািকব িপতা-আবুল কালাম ,চর জা�ালীয়া , ক�ণানগর --কমলনগর,
ল�ীপুর

2460 2499 সােলহীন �সায়াদ
িপতা-�মাঃ উ�জর আলী �শখ ,�াম/থানাঃ- �গা�ারিদয়া ৭৮৫০-
মধুখালী �পৗরসভা-মধুখালী,
ফিরদপুর

2461 2500 �সাহাগ কুমার কুন্ড�
িপতা-শচী�নাথ কুন্ড� ,�াম: ধলদাহ, ডাক: ফয়লাহাট--রামপাল,
বােগরহাট

2462 2501 �মা: রিবউল �হাসাইন
িপতা-�মা: সাখাওয়াত �হােসন,�াম: ধেনাড়া, ডাক: মু��েখালা--
লালমাই,
কুিম�া

2463 2502 কােদর মাহমুদ িপতা-কােবল িময়া ,�চচ�য়াজানী , কা�জর পাচ� িরয়া --নাগরপুর,
টা�াইল

2464 2504 মাছ� মা আ�ার িপতা-�মাঃ শাহজাহান িময়া,দি�ন পাড়া-ফেতপুর-আড়াইহাজার,
নারায়ণগ�

2465 2505 সুমন িময়া িপতা-আবু তােহর িময়া,�াম: রাজনগর-িশমুলকা��-�ভরব,
িকেশারগ�

2466 2506 �মা: শিফকুল ইসলাম
িপতা-�মা: এমরান খান,বাসা: জমাদার বাড়ী, �াম: চর মনসা,
ডাক: কালুপুর-8300--�ভালা সদর,
�ভালা
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2467 2507 আিতকুর রহমান
িপতা-িসরাজলু হক,বা�া নগর -ল�ীপুর �পৗরসভা-ল�ীপুর
সদর,
ল�ীপুর

2468 2508 আিশকুর রহমান
িপতা-ম�জবুর রহমান,�াম: গাংকুর কা��, ডাক: �লবুতলা--
মেনাহরদী,
নরিসংদী

2469 2509 �মা: �মায়ুন কিবর
িপতা-�মা: আ�রু রা�াক �শখ,�াম: চয়রায়পুর, ডাক:
িসরাজগ�--িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

2470 2510 �নামান িশবিল
িপতা-আফতাব উ��ন ,৬/১ কেলজ �রাড , বানরগাতী ,
�সানাডা�া --,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

2471 2511 শাহ �মায়াে�ম �হােসন
িপতা-�মা ;আওরাদ �হােসন,�াম: বালুয়াকা��, ডাক:
রামচ�পুর-3541--�হামনা,
কুিম�া

2472 2513 �মা: ছািমদুল ইসলাম
িপতা-�মা: মািনক িময়া,�াম: লছমনপুর, ডাক: কুসুমহা�ট--
�শরপুর সদর,
�শরপুর

2473 2514 �মা: সাইদুল ইসলাম
িপতা-�মা: আ: ম�জদ,�াম: �দলধা ( �সানালী �মাড় ), ডাক:
কাকুয়া--টা�াইল সদর,
টা�াইল

2474 2515 হািফজরু রহমান িপতা-আবু ব�ার িস�ীক,�াম+ডাক: থুকড়া, --ড� মুিরয়া,
খুলনা

2475 2516 িব�ব চ� রায় িপতা-র��ত চ� রায়,�াম: ধানুয়া, ডাক: ধানুয়া--িশবপুর,
নরিসংদী

2476 2517 হির ঠাকুর িব�াস
িপতা-মতৃ ফিনভূষন িব�াস,�াম: পার-খিলশা, ডাক: চালনা
বাজার--দােকাপ,
খুলনা

2477 2518 �মা: িরয়াজ �হাসাইন
িপতা-�মা: আবুল কালাম আজাদ,�াম: �নায়ামালা, ডাক: নগেরর
হাট--বাউফল,
পট�য়াখালী

2478 2519 �মাঃ িফেরাজ আলম
িপতা-�মাঃ আবু সাইদ,এপােরল ই�াস��জ িলঃ, এইচ-৮২ (ফা��
��ার), নত�ন এয়ারেপাট� �রাড--বনানী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2479 2520 �মা: �মাদাে�র �হােসন
িপতা-�মা: �মাজাে�ল হক,প� �পপার িম: িল: , ডাক:
রােজ�পুর--�পুর,
গাজীপুর

2480 2521 ইমরান �শখ
িপতা-�শখ নজ�ল ইসলাম,৬৪০/৭, �ফলতলা দি�ন-রামপাল-
রামপাল,
বােগরহাট

2481 2522 তাপস চ� শীল
িপতা-অমূল� চ� শীল ,�াম িবল বাথুয়াজানী ১৯০২ -টা�াইল
�পৗরসভা-টা�াইল সদর,
টা�াইল
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2482 2523 সািহদা আ�ার
িপতা-�মাঃ শাহাদাত �হােসন,�েকৗশলীর দ�র, িপ এ� �ট
�মিডক�াল সােক�ল, বাপাউেবা, ৪১০-৪১৬--�তজগাওঁ িশ� এলাকা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2483 2524 আবুেহনা �মা�ফা কামাল
িপতা-আ�লু আ�জজ ,�াম আধার �ঘানা -৪৭১০-কালারমারছড়া-
মেহশখালী,
ক�বাজার

2484 2525 জিহ�ল ইসলাম িপতা-আবদুল আইয়াল,�কু�ী-�কু��-মেনাহরদী,
নরিসংদী

2485 2526 �মাঃ সাহাদাত �হােসন িপতা-�মাঃ ইয়সুফ �হােসন ,�াম মালী পাড়া -মাদলা-শাজাহানপুর,
ব�ড়া

2486 2527 �মাঃ হািবব উ�াহ
িপতা-�মাতািছন প��ত ,মতািছন প��ত বাড়ী -ভবানীগ�-
ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

2487 2528 শাহীন িময়া িপতা-মিফজরু রহমান,খােয়রপাড়া-আেনহলা-ঘাটাইল,
টা�াইল

2488 2529 �মা: মিন�ল ইসলাম
িপতা-�মা: �লাপেত আলী খানঁ,�যে�: �মা: ��ল আিমন,
শাহেনওয়াজ ছাএাবাস, ঢাকা িব�িবদ�ালয়--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2489 2530 �মা: রিবউল ইসলাম
িপতা-�মা: জািকর �হােসন,�টিককাটা নূিরয়া ফা�জল মাদরাসা--
মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

2490 2531 �মাঃ রািকব �হােসন
িপতা-�মাঃ শাজাহান ,৩৫ , �াম পূব � আলীপুর - ৭৯২০
-এনােয়তনগর-কালিকিন,
মাদারীপুর

2491 2532 �মাঃ লাল িময়া িপতা-মর�ম আ�রু রিহম,নব�াম-আলমনগর-�গাপালপুর,
টা�াইল

2492 2533 খািদজা আ�ার িপতা-�হােসইন আহেমদ ,-চরবাটা-সুবণ �চর,
�নায়াখালী

2493 2534 �মা: জািহদুল ইসলাম
িপতা-জালাল উ��ন,�াম: বলারিদয়ার, ডাক: সিরষাবাড়ী, --
সিরষাবাড়ী,
জামালপুর

2494 2535 �মা: নুরনবী
িপতা-�মা: শাহার আলী,�াম: একডালা, ডাক: একডালা--
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

2495 2536 জািহদুল ইসলাম
িপতা-�মা: ফজলুল হক,পুব � �টংরা এ �ক সাদী �রাড-ঈ�রদী
�পৗরসভা-ঈ�রদী,
পাবনা

2496 2538 �মাঃ আবদুল মা�ান িপতা-�মাঃ আবদুল মিতন,চর �কলাশ-হািতয়া �পৗরসভা-হািতয়া,
�নায়াখালী

2497 2539 �মাঃ িশিশর হাওলাদার
িপতা-�মাঃ নজর্ুল ইসলাম ,�াম চর ফয়জ�ু�ন -হাজীর হাট-
মনপুরা,
�ভালা
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2498 2540 রথী�নাথ বালা
িপতা-রন�জৎ কুমার বালা,বাসা: 190, �াম: বালাডা�া, ডাক:
ট� ংগীপাড়া-8120-পাটগাতী-ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�

2499 2541 অিমত কুমার সাহা িপতা-�গাপাল চ� সাহা ,৭ নং ,ইসলামপুর �রাড --,
খুলনা

2500 2542 �মাঃ সাইদুর রহমান িপতা-আ�লু খােলক সরদার,গড় কুমারপুর-প�পুকুর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2501 2543 িমঠ�ন কুমার ম�ল িপতা-িব�ু পদ ম�ল,�াম: চ�নকুিড়, ডাক: হিরনগর--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2502 2544 �মা: রােশদউ�ামান িপতা-�মা: রিফক উ��ন,২২৬,কাজলা, মিতহার--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

2503 2545 �মেহদী হাসান
িপতা-আলা উ��ন হাওলাদার ,�াম ক�াউ� , থানা �কাতয়ালী--
বিরশাল সদর,
বিরশাল

2504 2546 �মা: মিমনুল ইসলাম
িপতা-�মা: আ�জজলু ইসলাম,ডা�াপাড়া, আমতলা কাজী পাড়া--
�বাদা,
প�গড়

2505 2547 �রা�জনা পারভীন
িপতা-�মাকাম আিল হাজরা,দি�ন প��ম আট� িলয়া-আট� িলয়া-
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2506 2548 �সাইন মহা�াদ এরশাদ
িপতা-�মাঃ আ�লু মা�া িময়া,ঁ�াম ভাটপাড়া , ডাকঃ রা�পারা
-৭৮৪১-নগরকা�া �পৗরসভা-নগরকা�া,
ফিরদপুর

2507 2549 �মাঃ মাসুদুল ইসলাম িপতা-আ�লু কাইয়ুম,দি�ন বগাতচর, কমর আলী--সীতাকু�,
চ��াম

2508 2550 �মাঃ আশরাফুল আলম িপতা-�মাঃ নূর জামান ,�খালাডা�া , �ভকু�টয়া , �কাতয়ালী --,
যেশার

2509 2551 সুমন চ� �ঘাষ িপতা-জগদীশ চ� �ঘাষ,থানা মস�জদ �রাড --,

2510 2552 �মাঃ আলাওল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান,বাসা-৮, হাজী �রাড, প��ম মজমপুর--
কু��য়া সদর,
কু��য়া

2511 2553 মা�ফা সােলহ িপতা-সােলহ উ��ন ,প অ�িদয়া , িদনমিনরহাট--�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

2512 2554 মািনক কুমার বম �ন িপতা-রাজকুমার বম �ন,দিড় তাজপুর, �গাপী�াম--সাদু�াপুর,
গাইবা�া

2513 2555 �শখ রােজকুল ইসলাম িপতা-�শখ আকেছদ আলী,শাহাজাতপুর-�খশরা-তালা,
সাত�ীরা

2514 2556 �মাঃ নাইমুল ইসলাম িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম,িনমচার --বুিড়চং,
কুিম�া

2515 2557 িবনয় চ� িপতা-ভেবশ চ�,দি�ন �ভাড়া--�বতাগী,
বর�না
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2516 2558 মহােদব রায় িপতা-ভূেপ� নাথ রায়,পলাশবাড়ী-পলাশবাড়ী-নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

2517 2559 �মাঃ ��ল আিমন িপতা-�মাঃ আেবদ আলী ,বুতনী , িশমুলীয়া --িশবালয়,
মািনকগ�

2518 2560 িমলাদ উ��ন িপতা-�মাহা�দ ইউনুস,�বহািনয়া, ওয়াড�-৫-বুিড়রচর-হািতয়া,
�নায়াখালী

2519 2561 �মা: �েবল �হাসাইন িপতা-মতৃ আনছার আলী,�াম+ডাক: জিুগয়া--কু��য়া সদর,
কু��য়া

2520 2562 �মা: তান�জল �হােসন
িপতা-�মা: �নয়ামত উ�াহ,পলাশপুর পুব � দিনয়া, কদমতলী--
যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2521 2564 রাজ ুআহেমদ
িপতা-আ�লু মা�ান,সরকার বাড়ী, �দলী, ম�ারী সরকার-খােড়রা-
কসবা,
�া�ণবািড়য়া

2522 2565 িশবাজী িব�াস িপতা-নদীয়া বাসী িব�াস ,-রঘুনাথপুর-�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

2523 2566 রা�জব ব�ানাজ� িপতা-মতৃ িব�নাথ ব�ানাজ�,�া� �রাড, কাউিনয়া--বিরশাল সদর,
বিরশাল

2524 2567 �মাঃ আ�রু রা�াক িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম,কািঁদহাট , -কািশপুর-রাণীশংৈকল,
ঠাকুরগাওঁ

2525 2568 সু�াত আলী
িপতা-আেলক উ�ীন,মাধ�িমক ও উ� মাধ�িমক িশ�া অিধদ�র,
২য় �ক, ৮ম তলা, �ম-৮০৩, ১৬ আ�লু গিণ �রাড--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2526 2569 �মা: শামীম রানা িপতা-�মা: ওবাইদুর রহমান,দি�নগাওঁ, হাটমাধবপুর--�বাচাগ�,
িদনাজপুর

2527 2570 �মাঃ সােদকুর রহমান িপতা-�মাঃ শিফউল আলম ,--চা�গাওঁ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

2528 2571 �মা: �মাতােলব �হােসন িপতা-িড. আ�লু জ�ার,লাউথুিল-�খানপুকুরী-ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

2529 2572 �মাঃ রােশদ �মাশারফ
িপতা-�মাঃ শাহা আলী,বলার িদয়ার-সিরষাবাড়ী �পৗরসভা-
সিরষাবাড়ী,
জামালপুর

2530 2573 অিন� সু�র রায় িপতা-�গািব� চ� রায় ,�কয়া বাজার --ব�টয়াঘাটা,
খুলনা

2531 2574 �মাঃ �মায়ুন কিবর
িপতা-�মাঃ আিমর �হােসন হাওলাদার,চািলতাবুিনয়া-চািলতাবুিনয়া-
রা�াবালী,
পট�য়াখালী

2532 2575 জ�ুান খান
িপতা-আ�সু সবুর খান ,চর �গাবরা , িনলফা বয়রা --�গাপালগ�
সদর,
�গাপালগ�
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2533 2576 �মাঃ আল আিমন �হােসন
িপতা-�মাঃ বাহা�ল ইসলাম,চরবা�াবাড়ীয়া-�হমােয়তপুর-পাবনা
সদর,
পাবনা

2534 2577 �মা: আবদুল খােলক িপতা-�মা: না�জম উ��ন,�বায়ািলয়া, আমবাগান, �মাহ�া--,
রাজশাহী

2535 2578 �চতন� সরকার িপতা-মহােদসব সরকার ,�াম/ডাকঃ মাদরা -৯৪২০-তালা-তালা,
সাত�ীরা

2536 2579 �মাঃ শিরফুল আলম
িপতা-�মাঃ ইউসুফ সরওয়ার ,কানু�ল , জালালাবাদ ক�া�লেম�
--িসেলট সদর,
িসেলট

2537 2580 �মাঃ �সােহল রানা িপতা-আবু সাঈদ সরকার,�সন ভা�াবাড়ী-ভা�াবাড়ী-�বলকুিচ,
িসরাজগ�

2538 2581 �েসন�জৎ সরকার িপতা-িব�ু পদ সরকার,ধূল�াম-িস��পাশা-অভয়নগর,
যেশার

2539 2582 অ�প ম�ল িপতা-গেণশ ম�ল ,মাদরা --তালা,
সাত�ীরা

2540 2583 মদৃুল সরকার
িপতা-শতৎ চ� সরকার ,�াম �খজরু বািড় , ডাকঃ রাধা গ�
৮১১০-�কাটালীপাড়া �পৗরসভা-�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

2541 2584 �মা: নািছর উ��ন
িপতা-মতৃ আ�লু জ�ার হাওলাদার,309 নং হিরণটানা িরয়া
বাজার, ম�া �লন--ব�টয়াঘাটা,
খুলনা

2542 2585 �েসন�জৎ �পা�ার
িপতা-শচী� নাথ �পা�ার,�াম: গাবগািছ, ডাক: চ�নগাতঁী--
�বলকুিচ,
িসরাজগ�

2543 2586 �মাঃ মুকুল মাহেমদ িপতা-তিরকুল ইসলাম,আদমপুর-�তরখাদা-�তরখাদা,
খুলনা

2544 2587 �মা: তােজল আহেমদ
িপতা-�মা : শাহাদত গাজী ,20 নং হাজী মহিসন �রাড, বাইেলন-1-
-,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

2545 2588 �মা: জিহ�ল ইসলাম
িপতা-�মা: �গালজার �হােসন,�াম: একডালা, ডাক: একডালা-
রতনকা��-িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

2546 2589 �মেহদী হাসান
িপতা-�মাঃ জাফর ইকবাল,�দলপাড়া, কুত� বপুর, ফত��া-কুত� বপুর-
নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

2547 2590 িশবপদ ব�ানাজী
িপতা-ধীরপদ ব�ানাজী,�াম/ থানা- মাদরা - ৯৪২০--সাত�ীরা
সদর,
সাত�ীরা

2548 2591 �শখ �মেহদী হাসান
িপতা-�শখ আিতয়ার রহমান,�াম: কাশীপুর, থানা: পাউেকলঘাটা-
-সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা
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2549 2592 আবদু�াহ আল মুরাররম
শহীদ

িপতা-�মাহেছন শহীদ িছ��কী,মঞ্জরু আহেমেদর বাড়ী, দি�ন
চরতী, --সাতকািনয়া,
চ��াম

2550 2593 �মাঃ জািহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ ই�াহীম,হাসানগ�-আবুবকরপুর-চরফ�াশন,
�ভালা

2551 2594 �মাঃ আ��ুাহ আল মামুন িপতা-�মাঃ রজব খাত�ন ,-সাত�ীরা �পৗরসভা-সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

2552 2595 তান�জনা খানম লুনা
িপতা-�মা: ইসমাইল কবীর,বাসা: 23/এ, �াম: ইসদাইর �রাড, মধ�
ইসদাইর, ডাক: নারায়নগ�--নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

2553 2596 সজল কুমার কুন্ড�
িপতা-িচ�র�ন কুন্ড� ,৩৪, উেপ�নাথ, চ��রতী সড়ক--কু��য়া
সদর,
কু��য়া

2554 2597 সালমা আ�ার
িপতা-শাহজাহান,বাসা: 44, লাইন-19, �সকশন-12, �ক-িড--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2555 2598 �মা: আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মা: ফয়জলু ইসলাম,�ট নং ৬, �রাড ২১৫/১, হাউ�জং
নত�ন কেলানী, খািলশপুর--,
খুলনা

2556 2599 �মাঃ রিফকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আনছার আলী,আজগড়া-�দৗলতপুর-�বলকুিচ,
িসরাজগ�

2557 2600 �মা: রিবউল ইসলাম
িপতা-�মা: আ�রু রিহম,�াম: মথরাপুর �শখপাড়া, ডাক:
মথুরাপুর-7052--�দৗলতপুর,
কু��য়া

2558 2601 �মাঃ রািকবুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক ,�াম পাথাইল , ডাঃ িসল�া ৬৬৭০-
সািঁথয়া �পৗরসভা-সািঁথয়া,
পাবনা

2559 2602 �মা: নাস�ল-ইবন-�হােসন িপতা-আ.ফ.ম �হােসন,�াম+ডাক: সাতবািড়য়া--পু�ঠয়া,
রাজশাহী

2560 2603 �মা: িসরাজলু ইসলাম িপতা-�মা: �সাহরাব �হােসন,�াম: শীতলপুর-নলতা-কািলগ�,
সাত�ীরা

2561 2604 নুর �মাহা�দ িপতা-�মাঃ �মাখেলছ� র রহমান,�দওগাওঁ-সাভার �পৗরসভা-সাভার,
ঢাকা

2562 2605 �মা: সামছ� ল আেরিফন
িপতা-�মা: ইয়ািছন আলী,�াম: কুজাপাড়া, ডাক: আেলদাদপুর--
নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

2563 2606 �মাঃ খািলক হাছান শা�
িপতা-আ�লু হা�ান ,�াম হায়বাত পুর , ডাকঃ নিক পূর ৯৪৫০-
শ�ামনগর �পৗরসভা-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2564 2607 িনলয় িব�াস
িপতা-িমিহর কুমার িব�াস,�াম: কেলাড়া, ডাকঘর: �গাবরা
বাজার--নড়াইল সদর,
নড়াইল
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2565 2608 �. িবকাশ কুমার রায়
িপতা-� র��ত কুমার রায়,�াম: একডালা, ডাক: একডালা--
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

2566 2609 চ�ন কুমার পাল
িপতা-�ভাষ কুমার পাল , �াম ইলাই পূর , ডাক িতলক ৯২৪১--
�পসা,
খুলনা

2567 2610 �দব�ত কুমার সরকার
িপতা- হিরপদ সরকার,�াম: �শালগাতীয়া, ডাক: �দাঘর--
ড� মুিরয়া,
খুলনা

2568 2611 �মাঃ মুশিফকুর রহমান
িপতা-�মাঃ �মা�া�ল �হােসন,ঢাকা �রাড, �চৗড়হাস সরকাির বাস
ভবন, বাসা-এ-২/৩, িবিসক--কু��য়া সদর,
কু��য়া

2569 2612 অিন�� রায়
িপতা-মেনাজ কুমার রায়,�াম: একডালা, ডাক: একডালা-
রতনকা��-িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

2570 2613 বাবুল চ� মজমুদার
িপতা-রবী� নারায়ন মজমুদার ,বাসা: রবী� মজমুদােরর বাড়ী,
�াম: চর জা�ািলয়া, ডাকঘর: ক�না নগর--কমলনগর,
ল�ীপুর

2571 2614 �মাঃ জিহর উ��ন
িপতা-�মাঃ আেনায়ার উ��ন ,-�নায়াখালী �পৗরসভা-�নায়াখালী
সদর,
�নায়াখালী

2572 2615 মুহা�দ জিসম
িপতা-আ: লিতফ,�যে�: ছালাউ��ন লাইে�ির সদর �রাড--
চরফ�াশন,
�ভালা

2573 2616 মাহিফজরু রহমান মু�া
িপতা-�মা: আ�লু মিতন,�াম: �দইলপাড়া, ডাক: কুত� বপুর--
নারায়নগ� সদর,
নারায়ণগ�

2574 2617 ফাহাদ �হােসন
িপতা-�মাঃ মিহদুল ইসলাম ,�াম মাছ �খালা , ডাকঃ মাছ �খালা
৯৪০০-সাত�ীরা �পৗরসভা-সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

2575 2618 শাহীন �হােসন িপতা-শাহাদাত �হােসন,�াম: একলাশপুর-একলাশপুর-�বগমগ�,
�নায়াখালী

2576 2619 �মা: মামুন িময়া
িপতা-�মা: �মাখেলছার রহমান,�াম: �সানামুয়া, ডাক: করােকাপা-
-গাবতলী,
ব�ড়া

2577 2620 �মাঃ ই�ািহম আকাশ
িপতা-মতৃ ইসলাম �বপাির ,�াম চর কা�িপয়া ৮৩৩০-লালেমাহন
�পৗরসভা-লালেমাহন,
�ভালা

2578 2621 সুজন কুমার রায়
িপতা-সুভাষ চ� রায়,�াম: একডালা, ডাক: একডালা-রতনকা��-
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

2579 2622 মািনক ঢালী িপতা-অরিব� ুঢালী,�াম: রাউত খামার--�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�
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2580 2623 �সৗরভ �দব িপতা-সুম� �দব,�াম: চাট�রা, ডাক: রাজনগর--রাজনগর,
�মৗলভীবাজার

2581 2624 অ�প কুমার �দ িপতা-অ�জত �দ,ঠাকুরতলা-মেহশখালী �পৗরসভা-মেহশখালী,
ক�বাজার

2582 2625 �মা: ইমাদুল ইসলাম িপতা-�মা: �দদার ব�,�াম: আিলপুর-আিলপুর-সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

2583 2626 �মা: ইম�ল কােয়শ
িপতা-�মা: আলাল উ��ন,�াম: কুমরারচর, ডাক: চক সাহা�ী--
�শরপুর সদর,
�শরপুর

2584 2627 �মাঃ �সােহল রানা িপতা-�মাঃ হযরত আলী,মাধবপুর-�দৗলতপুর-�বলকুিচ,
িসরাজগ�

2585 2628 �মা: ফা�ক �হােসন
িপতা-আলী আহ�দ,�াম: কািলদােসর বাঘ-চ�গ�-ল�ীপুর
সদর,
ল�ীপুর

2586 2629 জািকর �হাসেন
িপতা-আশরাফ �মাল�া,�শের বাংলা হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়,
ডাক: রাজশাহী িব�িবদ�ালয়-6205--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

2587 2630 �মাঃ মাহবুবুর রহমান
িপতা-�মাঃ ম�জবল হক ,�াম ওমর পূর -চরফ�াশন �পৗরসভা-
চরফ�াশন,
�ভালা

2588 2631 �মাঃ বিশর উ��ন
িপতা-�মাঃ হায়দার আলী,ড� বারচর, ড� বারচর(দি�ন)-কামােরর
চর-�শরপুর সদর,
�শরপুর

2589 2632 �মা: কামরান আহেমদ
িপতা-�মা: ওয়ালীউল ইসলাম,�াম: িকশামত বানু ( হাজী পাড়া ),
ওয়াড�-02, ডাক: বালাবািড়র হাট-5630--িচলমারী,
কুিড়�াম

2590 2633 আবু হািনফ �শখ িপতা-আেনায়ার �হােসন,�াম: �কলতলা-রামপাল-রামপাল,
বােগরহাট

2591 2634 আ�লু বােরক িপতা-মদন আলী,�াম: বািলয়া�ট, -বািলয়া�ট-সাট� িরয়া,
মািনকগ�

2592 2635 আ�লু কােদর
িপতা-�মাঃ �লাকমান আলী ,�াম মাছ �খালা -৯৪০০-সাত�ীরা
�পৗরসভা-সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

2593 2636 �াব� দাস িপতা-পেরশ দাস,�াম: �দলপাড়া, ডাক: কুত� বপুর, থানা: ফত��া--,
নারায়ণগ�

2594 2637 মাইদুল ইসলাম (িমথুন)
িপতা-আ�সু সালাম,�েকৗশলীর দ�র, িপএ�িড, �মকািনক�াল
সােক�ল, বাপাউেবা, ৪১০-৪১৬--�তজগাওঁ িশ� এলাকা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2595 2638 সুমন কৃ� পাল
িপতা-সুভাষ চ� পাল,�াম: িশকারপুর-িপেরাজপুর �পৗরসভা-
িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর
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2596 2639 �মা: সাইদুর রহমান
িপতা-�মা: এনামুল হক,বাসা: মথুরাপুর, �াম+ডাক: মথুরাপুর-
মথুরাপুর-�দৗলতপুর,
কু��য়া

2597 2640 রনক �হােসন
িপতা-আেনায়ার �হােসন ,�াম কািশম নগর - ২৩৩৮-কুিলয়ারচর
�পৗরসভা-কুিলয়ারচর,
িকেশারগ�

2598 2641 জগ�াথ ম�ল িপতা-িচ�র�ন ম�ল,মাদরা-মা�রা-তালা,
সাত�ীরা

2599 2642 কাজী আবু তালহা
িপতা-কাজী আ�লু মা�ান,বাসা: কাজী বাড়ী, �াম: দ: �ফলতলা,
ডাক: রামপাল--রামপাল,
বােগরহাট

2600 2643 �পন হালদার
িপতা-রেমশ চ� হালদার,�াম: �গাদাড়া, ডাকঘর: দি�ন
বািনয়ারী--না�জরপুর,
িপেরাজপুর

2601 2644 �মা: না�জম উ��ন
িপতা-�মা : িব�াল �হােসন,�াম: মিরচা, ডাক: ভরসরাই--
কািলহাতী,
টা�াইল

2602 2645 অনুপ �গায়ালা িপতা-রেমশ �গায়ালা,সুরমা �ট, ই-শাহজাহানপুর-মাধবপুর,
হিবগ�

2603 2646 �তাপ ম�ল
িপতা-রাম �সাদ ম�ল ,�াম রােয়র মহল িহ� ুপাড়া , খািলশপুর
-৯০০০--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

2604 2647 আিবর হাসান
িপতা-শিহদুল ইসলাম,বাসা: কােলা মা�ার বাড়ী, �াম: �ধান
পাড়া, ডাক: ঘাগড়া ল�র-2100--�ঝনাইগাতী,
�শরপুর

2605 2648 অিনক �দবনাথ
িপতা-কৃ�ধন �দবনাথ,�াম: চর জাংগািলয়া ডাকঘর: ক�না
নগর--কমলনগর,
ল�ীপুর

2606 2649 �মাঃ আসাদু�ামান
িপতা-�মাঃ জনাব আলী,�াম �মাগলী বাড়ী ৫৫৪২-বুিড়মারী-
পাট�াম,
লালমিনরহাট

2607 2650 শাহরীন সুখী িপতা-�মাঃ শাহজাহান িময়া,দি�ন পাড়া-ফেতপুর-আড়াইহাজার,
নারায়ণগ�

2608 2651 আসাদু�ামান
িপতা-লুৎফর রহমান,�াম: বড় জয়পুর, ডাক: �জ, রামপুর--
ভ�য়াপুর,
টা�াইল

2609 2652 �মা: বাবর আলী
িপতা-�মা: �মারেশদ গাজী,�াম: খ�াগঁড়াদানা, ডাক: ন�জপুর--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2610 2653 জাকািরয়া �যাবােয়র
িপতা-�মা: আবদুল মা�ান,30/1, �শর-ই-বাংলা �রাড, থানা:
�সানাডা�া--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন
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2611 2654 �মা: বখিতয়ার �হােসন
িপতা-�মা: রিফকুল ইসলাম,18/1, �ফায়ারা ভবন, ইকবাল নগর
বাইপাস �রাড, ময়লােপাতা--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

2612 2655 কুমােরশ সরকার
িপতা-রেব�নাথ সরকার,�াম: �হােসনপুর, ডাক: খিরয়া�ট --
আশা�িন,
সাত�ীরা

2613 2656 �মা: সাহাবু��ন আক� িপতা-�মা: আকরাম আক�,উথিল--িশবগ�,
ব�ড়া

2614 2657 শাহ মুহ�দ তাজ
িপতা-ফিকর আহেমদ শাহ,�হা��ং-00750, মধ�কা�টয়া,
-সাত�ীরা �পৗরসভা-সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

2615 2658 �মা: আ�সু সালাম জিন
িপতা-�মা: জামাল �হােসন খানঁ,বাড়ী-47, �লন-02. �সকশন-06--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2616 2659 �শখ �াধীন
িপতা-�শখ কািরজলু ইসলাম,�াম: হায়বাতপুর , ডাক:
নিকপুর-9450--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2617 2660 �মা: �সিলম �রজা
িপতা-�মা: মনতাজলু হক,�াম: �রহাইচর, ডাক: �টকরামপুর--
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

2618 2661 �মা: �বারহান উ��ন িপতা-�মা: আবুল হাসানাত,�াম+ডাক: উজানী--কচ�য়া,
চাদঁপুর

2619 2662 এস এম ফজেল রা�ী
িপতা-এস এম জয়নাল আেবদীন,িমজান িভলা, উ�রা আ/এ,
ভাড়াউড়া বাগান সড়ক--�ম�ল,
�মৗলভীবাজার

2620 2663 �মা: মন্জরু এলাহী িপতা-�মা: সফর আলী,�াম+ডাক: একডালা--িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

2621 2664 �মাঃ আজানুর রহমান
িপতা-�মাঃ মাহাতাব উ��ন,খািলশা চাপালী-খািলশা চাপানী-
িডমলা,
নীলফামারী

2622 2665 তািরকুল ইসলাম সরকার
িপতা-আ: রিশদ সরকার,�যে�: আ: রা�াক সরকার, িড িসিস
421 ( মমতাজ ম��ল), দ: কাফ�ল--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2623 2666 িরপন চ� দাস
িপতা-িনেপন চ� দাস,৩২ নং বাসা,৩২ নং �কাট� হাউস ��ট, রায়
সােহব বাজার--�কােতায়ালী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2624 2667 �মা: িব�াল �হােসন িপতা-�মা: আফজাল �হােসন,মনসাতলী, মাইধা--বর�না সদর,
বর�না

2625 2668 �দেব� নাথ তরফদার
িপতা-নবীন তরফদার,বাসা: 254. �াম: পািখমারা, ডাক:
পহরডা�া-8100, ওয়াড�-01--কািলয়া,
নড়াইল
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2626 2669 �মা: আসাদু�ামান
িপতা-�মা: আমজাদ �হােসন,�াম: সড়াবাড়ীয়া, ডাক: নােটাপাড়া--
কালীগ�,
�ঝনাইদহ

2627 2670 �মাঃ আলমগীর �হাসাইন িপতা-�মাঃ চানঁ িময়া,মিহষাবান-মিহষাবান-গাবতলী,
ব�ড়া

2628 2671 এস এম তািরক আ�জজ
িপতা-এস এম নূর �মাহা�দ,�াম: প: পাতাখালী, ডাক: পাতাখালী-
-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2629 2672 �মাঃ িব� িময়া িপতা-�মাঃ জােহদুল ইসলাম,পাকুিরয়া-�দউিল-িশবগ�,
ব�ড়া

2630 2673 সালমা আ�ার
িপতা-�মাফা�ল �হােসন খান,�াম: িদলালপুর, ডাক: বারপাড়া--
না�াইল,
ময়মনিসংহ

2631 2674 মাকসুদুর রহমান
িপতা-মতৃ ��ল আিমন �চাধুরী,�াম: সকিদরামপুর, ডাক: চা�
বাজার--ফিরদগ�,
চাদঁপুর

2632 2675 রানী আ�ার িপতা-�মাঃ আিরফুল ইসলাম,২৫নং ��াবাদ--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2633 2676 �সয়দ আিরফুর রহমান
িপতা-মতৃ �সয়দ আলমগীর �হােসন,�াম: দুগ �াপুর, ডাক: দুগ �াপুর-
-িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

2634 2677 শয়ন বরন দাস িপতা-ভূবেন�র দাস,দি�ন গামছাগালী-চরিকং-হািতয়া,
�নায়াখালী

2635 2678 �মাছা: িশিরনা খাত�ন
িপতা-�মা: আ�লু ওয়ােহদ,�াম: বাকঁামাঠপাড়া, ডাক: জীবন
নগর--জীবননগর,
চ�য়াডা�া

2636 2679 নািসর খান
িপতা-মতৃ আলাউ��ন খান,�াম: শাখািরয়া, ডাক: নিলন বাজার--
�গাপালপুর,
টা�াইল

2637 2680 �রজাউল কিরম িপতা-শামছ� র আলী,রমজান নগর--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2638 2681 িরপন কুমার পাে� িপতা-রবী�নাথ পাে�,�াম+ডাক: হিরনাহাট�--�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

2639 2682 �মা: সািমউল ইসলাম
িপতা-�মা: রিফকুল ইসলাম,�হা��ং-10, রা�া: 14/িড, �রাড-5,
ডাক: িমরপুর �ট এস ও-1216--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2640 2683 সুফল কুমার রায় িপতা-সুধীর রায়,�চংগারদা�া-�বরইল পিলতা-মা�রা সদর,
মা�রা

2641 2684 আল -আিমন িপতা-কুমর উ��ন,�াম: কু�য়া, ডাক: কু�য়া--�বরদী,
�শরপুর
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2642 2685 �মা: এয়ািছন তালুকদার
িপতা-�মা: ই�াহীম তালুকদার,�াম: ডাসাদী, ডাক: সফরমালী--
চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

2643 2686 �মাঃ রািকব উ��ন
িপতা-�মাঃ িদদা�ল আলম,দি�ন বগাচতর, , �সয়দপুর ইউিনয়ন-
-সীতাকু�,
চ��াম

2644 2687 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মা: কাম�ল ইসলাম মধৃা,কমলাপুর মধৃাবািড়--ফিরদপুর
সদর,
ফিরদপুর

2645 2688 মুহা�দ সাহাবউ��ন িপতা-আবদুল জিলল,একলাশপুর-একলাশপুর-�বগমগ�,
�নায়াখালী

2646 2689 িলমন কুমার দাস িপতা-বাদর চ� রায়,�াম: রা�ঁন, ডাক: �বাউহাট--িবরল,
িদনাজপুর

2647 2690 আল আিমন িপতা-আেনায়ার িশকদার,চরকুিলয়া-কুিলয়া-�মা�াহাট,
বােগরহাট

2648 2691 �মা: ফরহাদ �হােসন
িপতা-�মা: ��ল আিমন,বাসা: হাওলাদার বািড়, �াম: দ: চরপাতা,
ডাক: �মদুয়া--�ভালা সদর,
�ভালা

2649 2692 �মা: শামীম �মা�া
িপতা-�মা :আ: জিলল �মা�া,বাসা: 13/23, ওয়াসা পা�, �রাড-7,
�ক-িস, �সকশন-10--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2650 2693 �মা: িনজ�য় িময়া
িপতা-�মা: িছ��কুর রহমান,�াম: কািশনগর, ডাক: আউটারগািত-
-না�াইল,
ময়মনিসংহ

2651 2694 �মা: হাছনাইন
িপতা-�মা: �মাতাহার,বাসা: ঢালী বাড়ী, �াম: উ�র বাটামারা--
�বারহান উ��ন,
�ভালা

2652 2695 আবু জাফর
িপতা-�মাঃ শাহাব উ��ন ,ফির��, সুলতানগ�-কলাপাড়া
�পৗরসভা-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

2653 2696 মু�� রানী �ামািনক �মা
িপতা-ধীের� নাথ �ামািনক,�াম: বাহমিন�াম, ডাক: হাটখু�জপুর
--বাগমারা,
রাজশাহী

2654 2697 �মাঃ মিশউর রহমান
িপতা-�মাঃ শিফকুল ইসলাম ,�সানাপুর, জীবনপুর-পাচঁিবিব
�পৗরসভা-পাচঁিবিব,
জয়পুরহাট

2655 2698 তান�জনা আ�ার িপতা-�সিলম উ��ন,সাগিরয়া--হািতয়া,
�নায়াখালী

2656 2699 হািববুর রহমান রেয়ল িপতা-�মা: হািদ ইসলাম,�াম: কু�া�ট, তালজা�া--তাড়াইল,
িকেশারগ�
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2657 2700 �মা: আিরফ �হােসন
িপতা-�মা: �মনাজ উ��ন,�াম: বাশঁবুিনয়া, ডাক: বর�না--
বর�না সদর,
বর�না

2658 2701 �মাঃ পলাশ ম�ল িপতা-�মাহা�দ আলী,খামারবাড়ী-মাজবাড়ী-কালুখালী,
রাজবাড়ী

2659 2702 �মাঃ আকরাম �হােসন িপতা-�মাঃ �শখ ফিরদ ,উপেজলা কায �ালয়, িসিপিপ--স�ীপ,
চ��াম

2660 2703 �মা: শিফকুল ইসলাম
িপতা-জমধর আলী,�াম: হািলউড়া, ডাক: িকছমত বন�াম--
না�াইল,
ময়মনিসংহ

2661 2704 �মাঃ ইসমাইল �হােসন
িপতা-আ�লু মােলক ,১৭৮।িড মধ� পাইক পাড়া িমরপুর ১ ।
১২১৬--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2662 2705 �নিত রানী �হাষ
িপতা-�নপাল চ� �ঘাষ,�চৗধুরীহাট, ফেতয়াবাদ-িচকনদ�ী-
হাটহাজারী,
চ��াম

2663 2706 এস এম মাহফুজরু রহমান
িপতা-এস এম ম�জবুর রহমান,�াম: শালঘিড়য়া, ডাক: দগূ �াপুর--
দুগ �াপুর,
রাজশাহী

2664 2707 শা� সাহা িপতা-�পচান সাহা ,রাজারামপূর, �কায়ার পূর--ফুলবাড়ী,
িদনাজপুর

2665 2708 িনর�ন রায়
িপতা-কািলদাস রায় ,�াম/ ডাকঃ শালহা�ট । ৫৩৫০-িডমলা সদর-
িডমলা,
নীলফামারী

2666 2709 নুের আলম
িপতা-শাহ আলম,�যে�: শাহ আলম, �াম: 1622, দ: দিনয়া
পােটর বাগ, ডাক: দিনয়া, ওয়াড�-60, থানা: কদমতলী--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2667 2710 �মা: নাজমুল হক

িপতা-�মা: আ�লু হক,বাসা: 75/ �কওয়াটখালী পাওয়ার হাউজ
�রাড, �াম: �কওয়াটখালী, ডাক: �কওয়াটখালী, ওয়াড�-20--
ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

2668 2711 �মাঃ �ফরেদৗসুল আলম
িপতা-�মাঃ সাজাহান ,বালােতাড়, জা�ল�াপুর-৬৫২০-
িনয়ামতপুর-িনয়ামতপুর,
নওগা ঁ

2669 2712 �মাঃ �মা�ািফজরু রহমান িপতা-�মা নুর ইসলাম,বাখড়া-�জ�ারপুর-কালাই,
জয়পুরহাট

2670 2713 িরয়াজ উ��ন
িপতা-আবদুর মা�ান আকন,�াম: বকিশরচর, ডাক: লাকু�টয়া--
বাবুগ�,
বিরশাল

2671 2714 রিকবুল হাসান
িপতা-�মাঃ আলী আকবর ,৬৪িড,আই,�ট �রাড, হা�জ পাড়া
১২১৯--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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2672 2715 �মেহদী হাসান
িপতা-িলয়াকত আলী ,পুরান ভাশানচর ১৫৪০-লতা�ী-
িসরাজিদখান,
মু��গ�

2673 2716 �মাঃ স�াদ �হােসন
িপতা-�মাঃ আবু বকর িস��ক ,িবলেভােদরা , পাচঁ দির�া --
না�াইল,
ময়মনিসংহ

2674 2717 �মাঃ শামীম �হােসন িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন,মেহ�পুর-জগ�াথপুর-কুমারখালী,
কু��য়া

2675 2718 �মা: রাহাদ জামান
িপতা-�মা: আ�সু ছালাম,�যে�: �মা: আ�সু ছালাম, �াম:
বা�টকাবাড়ী, ডাক: �চৗিকবাড়ী, ওয়াড�-05--ধুনট,
ব�ড়া

2676 2719 সুমন কুমার �াং িপতা-ল�ন চ� �াং ,ভািবচা-৬৫২০-ভািবচা-িনয়ামতপুর,
নওগা ঁ

2677 2720 �মাঃ আলমাছ
িপতা-�মাঃ ইয়নুছ সরকার ,�াম পূব � �হাসনাবাদ ৮২৫০-গাছ� য়া-
মুলাদী,
বিরশাল

2678 2721 �মা: মামুনুর রিশদ
িপতা-�মা: আবুল �হােসন ,�াম: নামুদরখালী, ডাক: বখিতয়ারপুর-
-দুগ �াপুর,
রাজশাহী

2679 2722 �মাঃ �সাহাগ �হােসন িপতা-�মাঃ আঃ রিশদ ,উ�র চচির , �চচির --কাঠািলয়া,
ঝালকা�ঠ

2680 2723 আিরফ আহাে�দ িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম,৩৭৫/িস, জাফরাবাদ--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2681 2724 �মা: আশরাফুল ইসলাম
িপতা-�মা: আবুল �হােসন,�াম: ��পুর, ডাক: মুজািহদপুর--
িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

2682 2725 সুমাইয়া িম�
িপতা-�মজবাহ উ��ন আহেমদ,বাসা-৫০ হাই�ুল সড়ক-৮৭০০-
বর�না �পৗরসভা-বর�না সদর,
বর�না

2683 2726 �মাঃ নুর�ামান
িপতা-�মাঃ ম�জবর রহমান ফিকর ,�াম ফাছ� য়া ৮২৫০-গাছ� য়া-
মুলাদী,
বিরশাল

2684 2727 �মা: �মাজাফ্ফ �হােসন
িপতা-�মা: আ�সু ছালাম,�াম: গংগাচড়া �দালাপাড়া, ডাক:
গংগাচড়া-5410--গংগাচড়া,
রংপুর

2685 2728 অ�প কুমার রায়
িপতা-অি�নী কুমার রায়,�াম: িশবু কামার পাড়া, ডাক: বড়ুয়া
হাট--কাউিনয়া,
রংপুর

2686 2729 �মাঃ মিহবু উ�াহ
িপতা-আবুল কােশম,ডা�ার বাড়ী, চর �তাফা�ল-নুরাবাদ-
চরফ�াশন,
�ভালা
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2687 2730 �মাঃ জাহা�ীর �হােসন
িপতা-�মাঃ �মাকেছদ আলী �মা�া ,কলবাড়ী-শ�ামনগর-
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2688 2731 �মাছা ঝারণা আ�ার িপতা-�মাঃ মনফর আলী ,অরণ�পাশা -গাংগাইল-না�াইল,
ময়মনিসংহ

2689 2732 নুর আলম �চৗধুরী িপতা-বাবুল �সাইন ,৩৪৫/১ পূব � কা�জপাড়া , িমরপুর ,--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2690 2733 �মা: আলতাব আলী
িপতা-মতৃ �মা: আ�লু গফুর,�াম: উ�র িসে�র গাড়ী, ডাক:
িসে�র গাড়ী --িকেশারগ�,
নীলফামারী

2691 2734 �মাসাঃ পিপ িপতা-এনােয়ত,দাবাড়ী, রামব�ভ-দশিমনা-দশিমনা,
পট�য়াখালী

2692 2735 �জাবােয়র আহমদ িপতা-সুলতান �হােসন ,১৪৭/৬, মধ�পাইকপাড়া --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2693 2736 চ�ন কু�ূ িপতা-িবমল কু�ূ,ম�ড়া-�ভােজ�র-নিড়য়া,
শরীয়তপুর

2694 2737 �মাঃ আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ �কফােয়ত �হােসন ,�াম �মা�াপাড়া , থানা ডবল মুিরং
--,
চ��াম

2695 2738 �মাঃ ইউনুস আলী
িপতা-�মাঃ আ�রু রহমান ,হাটগাে�াপাড়া, বানাইপুর-�ভডা�া-
বাগমারা,
রাজশাহী

2696 2739 �মাঃ ইফেতখা�ল আলম
িপতা-�মাঃ িদদা�ল আলম ,৩০২/৪ , �জলা পিরষদ আবািসক
এলাকা , জালালাবাদ --বােয়�জদ �বা�ামী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

2697 2740 ভবেতাষ হালদার
িপতা-িনহার হালদার,ষড় িনেকতন, ২য় তলা, ১১১/৬ সািক�ট হাউস
�রাড, কাকরাইল--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2698 2742 �মাঃ মাহমুদুল হাসান
িপতা-�মাঃ জালাল উ��ন ,কৃষ ভবন , ৪৯-৫১ িদল কুশা , ঢাকা
১০০০ --মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2699 2743 �ণত িব�াস
িপতা-বু�েদব িব�াস,বাগানউ�রপাড়া-�কাটালীপাড়া �পৗরসভা-
�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

2700 2744 এফ এম আিবর �হােসন
িপতা-মাওঃ �মাঃ আলাউ��ন ,মীরকেল, �ছাট �গৗরীচ�া-বর�না
�পৗরসভা-বর�না সদর,
বর�না

2701 2745 �সকত মজমুদার
িপতা-কামেদব মজমুদার ,১১১/৬ , সািক�ট হাউজ �রাড ,
কাকরাইল --রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2702 2746 নাজমুল হক
িপতা-ফজলুল হক ,�াম �পাঃ তাল ভা�া - ২৩১৬-তালজা�া-
তাড়াইল,
িকেশারগ�
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2703 2747 �মাঃ ইউসুফ িপতা-�মাঃ িবশাই �দাকানদার,�দাকানদার বাড়ী, বািশরা--�লৗহজং,
মু��গ�

2704 2748 �মাঃ মানসুর ইসলাম
িপতা-�মাঃ মিন��ামান ,প��ম বির�র, �া����া--
�করাণীগ�,
ঢাকা

2705 2749 িলিপ আ�ার
িপতা-�মাঃ দিলল উ��ন সরকার ,�াম মাইজ পাড়া -জপসা-
নিড়য়া,
শরীয়তপুর

2706 2750 সিফকুল ইসলাম
িপতা-আবুল �হােসন ,পূব � ইসলামাবাদ , ন�লালপুর --মতলব
উ�র,
চাদঁপুর

2707 2751 ফ�জলাত� ে�ছা
িপতা-�মাঃ আ�রু রব,সজল ফােম �সী, ৪নং �কা অপাের�টভ
মােক�ট িস��রগ�--,
নারায়ণগ� িস�ট কেপ �ােরশন

2708 2752 নাজমা আ�ার
িপতা-�মাঃ ইমরান �হােসন ,�াম সারশা কা�� , ৩৮ নং
চ��দাসদী -ভা�া �পৗরসভা-ভা�া,
ফিরদপুর

2709 2753 �মাঃ দা�ল �হাদা
িপতা-�মাঃ মুরেশদ আলী ,�পা�াডা�া, কািশয়ােবানা -�ভালাহাট-
�ভালাহাট,
চাপঁাইনবাবগ�

2710 2754 আ��ুাহ আল মা�ফ িপতা-ফেয়জ আহেমদ খান ,৫১৭, সূয �েসন হল , ঢািব --মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2711 2755 �মাঃ �সালায়মান কিবর
িপতা-�মাঃ আ�লু গিন ,�াম আউিলয়া পাড়া , ডাকঃ িন�া�ট
-২৩০০-িকেশারগ� �পৗরসভা-িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

2712 2756 সুেষন হাং
িপতা-কািত�ক হাং ,বাওয়ালকর , কুমাড়খালী-বর�না-বর�না
সদর,
বর�না

2713 2757 �মাঃ �েবল মি�ক িপতা-�মাঃ হযরত আলী মি�ক ,আেলপুর -উেমদপুর-িশবচর,
মাদারীপুর

2714 2758 �সৗরভ কুমার ম�ল িপতা-অমল ম�ল,চরকৃ�নগর-কৃ�নগর-ফিরদপুর সদর,
ফিরদপুর

2715 2759 �মাঃ �েবল রানা িপতা-�মাঃ নুর ইসলাম ,দানার হাট, �সয়দ পূর--ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

2716 2760 রিবন মজমুদার িপতা-তপন মজমুদার,প��ম িহং�লী-িহং�িল-মীরসরাই,
চ��াম

2717 2761 নব�ীপ িব�াস
িপতা-সূয �কা� িব�াস ,২৯৯/৩, হাজী লাল িময়া সরকার �রাড ,
উ�র মুরাদপুর , কদমতলী --মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2718 2762 �মাঃ আকতা��ামান
িপতা-মতৃ িবশাদু মামুদ ,আইসঢাল হাজীপাড়া, -কামারপুকুর-
�সয়দপুর,
নীলফামারী
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2719 2763 নজর্ুল ইসলাম িপতা-�কপােয়ত ইসলাম ,�াম �মা�া পাড়া , থানা ডবল মুিরং --,
চ��াম

2720 2764 সািদয়া িপতা-নূর�ামান গাজী,চ�ীপুর-শ�ামনগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2721 2765 ��ল আিমন িপতা-ইসাহাক আলী ,পােকর হাট-আ�ারপাড়া-খানসামা,
িদনাজপুর

2722 2766 �মাঃ আশরাফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ জালাল উ��ন,�নভির , উিড়য়া --ফুলছিড়,
গাইবা�া

2723 2767 �মাছাঃ আছমা খাত�ন
িপতা-�মাঃ আইয়ুব আলী ,�াম উ�র ছাট �গাপাল পুর -িশলখুিড়-
ভ���ামারী,
কুিড়�াম

2724 2768 �হাসনা আ�ার িপতা-শামছ� ল আলম,িদলালপুর-িসংরইল-না�াইল,
ময়মনিসংহ

2725 2769 আিবদ হাসান িমলু
িপতা-�মাঃ ম�জবুর রহমান ,খান ম��ল, মি�ক �রাড, ১৮, ৮২০০-
-বিরশাল সদর,
বিরশাল

2726 2770 আবু নাঈম মুহ�দ �হা িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান,২০৫/১ এ, পূব � কাজীপাড়া--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2727 2771 �মাঃ মুজািহদুল ইসলাম িপতা-�মা খাই��ামান ,থানিসংহ পূর, ৫৭০০--গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

2728 2772 আবদুল হা�ান
িপতা-�মাঃ �রজাউল কিরম ,�াম ১৮ ই��া� �রাড , থানা সদর
ঘাট --,
চ��াম

2729 2773 �মাঃ ফজলুল হক
িপতা-�মাঃ আজমত আলী,�ল প��মপাড়া, আওনা-আওনা-
সিরষাবাড়ী,
জামালপুর

2730 2774 �মাঃ ই�াহীম খিলল
িপতা-নূর �মাহা�দ ০১৬৭৭৪২,আইিস�ট টাওয়ার --�শেরবাংলা
নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2731 2775 �মাঃ ফা�ক �হােসন
িপতা-�মাঃ মাসুদার রহমান , �াম উদয় নারায়ণ মাছহািড় , ডাকঃ
ভিগরথ মাছহািড় --কাউিনয়া,
রংপুর

2732 2776 মাইদুল ইসলাম
িপতা-আেশ �দ উ��ন ,িব-১৬/�জ-২১ এ �জ িব কেলানী,১০০০--
মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2733 2777 �মাঃ আবু সুিফয়ান
িপতা-মতৃ এস এম সামছ� র রহমান ,বংশীপুর-ঈ�রীপুর-
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2734 2778 �মাঃ �রজা উ�াহ িপতা-�মাঃ আহসান উ�াহ,৭০৯, বড় মগবাজার--হািতর�ঝল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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2735 2779 �মাঃ জবুাইদুর রহমান
িপতা-�মাঃ মুসেলম কিবরাজ ,৩/১ ৩/২ ৩/৩ , ৯ম তলা মি�কা
টাওয়ার , সদর ঘাট ঢাকা --সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2736 2780 আবুতােহর জনী
িপতা-�মাঃ জসীম মাত�র ,িনজহাওলা-রতনদী তালতলী-
গলািচপা,
পট�য়াখালী

2737 2781 তািনয়া জামান মা�া িপতা-�মাঃ শাহজাহান ভ�ঁ ইয়া ,৩৯১, �লবাগ --িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2738 2782 �মাঃ শিহদুল ইসলাম িপতা-আবদুল মা�ান,ডালভাংগা-ঢলুয়া-বর�না সদর,
বর�না

2739 2783 �েবল সরকার
িপতা-কািলকুমার সরকার ,�াম তািতয়া , ডাকঃ আদম পুর
�গাতাল বািড় -২৪৬০-খািলয়াজরুী-খািলয়াজরুী,
�ন�েকাণা

2740 2784 �মাঃ আ�াছ িময়া ঁ িপতা-�মাঃ �সাহরাব িময়া ঁ,মহা�দপুর, ওয়াড�-৫ --বিরশাল সদর,
বিরশাল

2741 2785 �মাঃ জিহ�ল ইসলাম িপতা-রইছ উ��ন ,বাহাদুরপুর , চংভােদরা --না�াইল,
ময়মনিসংহ

2742 2786 �গালাম র�ানী িপতা-�মাঃ আ�লু হািমদ,িখয়ার ভূেগাইল-পাইকড়-কাহালু,
ব�ড়া

2743 2787 �মাঃ হািমদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ ইসমাঈল ,�াম উ�র ব�র , মহাল খান বাজার
-আেনায়ারা-আেনায়ারা,
চ��াম

2744 2788 �মাঃ মইনুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আজগর আলী ,জশরাল-িবরল-িবরল,
িদনাজপুর

2745 2789 �মজবাহ উ��ন িপতা-জালাল উ��ন �চাধুরী ,প��ম পানখালী -�ীলা-�টকনাফ,
ক�বাজার

2746 2790 �মাঃ জেুয়ল
িপতা-�মাঃ মুজাে�ল হক,�সয়দ আহা�দ পাং বাড়ী, উ�রফ�াশন
৪নং ওয়াড�--চরফ�াশন,
�ভালা

2747 2791 �মাঃ �েবল �হােসন
িপতা-�মাঃ চান িময়া ,�াম চান িময়ার বািড় , ত�লসীধাট --গাইবা�া
সদর,
গাইবা�া

2748 2792 চানু চ� �দবনাথ িপতা-িনরা�ন চ� �দব নাথ,৮৭ শাি�বাগ, শাহজাহানপুর--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2749 2793 �মাঃ আবু সাইফ
িপতা-�মাঃ আিছর উ��ন,পূব � ব�নগর, দা�ল নাজাত মা�াসা,
আল আসরাফ �টিলকম--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2750 2794 �মাঃ নাজমুল হাসান
িপতা-�মাঃ রকমান আলী ,মধ�নাওগাও -নােয়রগাওঁ (উ�র)-
মতলব দি�ণ,
চাদঁপুর

2751 2795 �মাঃ ফরহাদ উ��ন িপতা-�মাঃ িগয়াস উ��ন ,�াম �মা�া পাড়া , ডবল মুিরং --,
চ��াম
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2752 2796 �মাঃ শিরফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ কিহল উ��ন ,�েকালা-উ�াপাড়া �পৗরসভা-
উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

2753 2797 িমত�  �বগম িপতা-�মাঃ ইউছ� প ,�াম �কাড়াল মারা , খােসর হাট --তজমু��ন,
�ভালা

2754 2798 �মাঃ ইসমাইল িপতা-আ�সু সালাম ,২০৫/১, পূব � কাজীপাড়া --কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2755 2799 �মাঃ �গালাম আজম র�ানী
িপতা-�মাঃ জাহা�ীর �হােসন ,�দায়ািলপাড়া, ফা�জল্পুর,--
তারাগ�,
রংপুর

2756 2800 �মাঃ মুজািহদ ইসলাম
িপতা-�মাঃ ফজলুল হক ,মািলবাগ , �াফ �কায়াটার , ঢাকা ১২১৯-
-িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2757 2801 সারিমন িপতা-নু�ল ইসলাম ,খাজিুরয়া-নলিছ�ট �পৗরসভা-নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

2758 2802 �জাবােয়র খান িপতা-�মাঃ সালাহউ��ন ,হামানক��, শাহতলী --চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

2759 2803 �সােহল রানা িপতা-মুকুল িময়া ,�াম ম�লি� -সুখারী-আটপাড়া,
�ন�েকাণা

2760 2804 �মাঃ ওমর ফা�ক
িপতা-�মাঃ আ�লু হািলম ,দি�ন ��, পাড়া, িভ আই িপ �রাড--
রংপুর সদর,
রংপুর

2761 2805 �মাঃ ইমরান �হােসন
িপতা-�মাঃ মাঈনু�ীন,২৩নং হাজী আ�রু রিশদ �লন, বাবুবাজার-
-বংশাল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2762 2806 �মাঃ ছালামত আলী িপতা-�মাঃ কািছমু��ন ,বংশী পূর, ৯৪৫০-ঈ�রীপুর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2763 2807 �মাঃ আজাদ িপতা-�মাঃ ইউসুফ আলী খান,২০৫/১ এ কাজীপাড়া--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2764 2808 �মাঃ শাহািরয়া হাসান
িপতা-�মাঃ জ��ল ইসলাম ,�াম �তলুর পাড়া ৮৫২৬-
�জাড়গাছা-�সানাতলা,
ব�ড়া

2765 2809 নাছিরন আ�ার
িপতা-নুের আলম িস��কী ,৯, আল কামাল হাউ�জং , িচিড়য়াখানা
�রাড --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2766 2810 সুজন চ� হালদার
িপতা-সুনীল চ� হালদার ,�চৗধুিরর হাট, মািলকা�া-উ�জরপুর
�পৗরসভা-উ�জরপুর,
বিরশাল

2767 2811 �ভন চ� �নীল
িপতা-�িলরাম দাস,ত�লারাম ম�জদপুর-পীরগ� �পৗরসভা-
পীরগ�,
রংপুর
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2768 2812 িনশান চ� �ভৗিমক
িপতা-মািনক লাল �ভৗিমক ,�াম �লমুয়া , ডাকঃ �লমুয়া বাজার
-�ফনী �পৗরসভা-�ফনী সদর,
�ফনী

2769 2813 উে� কুলসুম িপতা-�মাঃ ইয়াকুব আলী ,কু�য়া --�বরদী,
�শরপুর

2770 2814 আবদুল হািলম
িপতা-আশরাফুল আলম,�াম: প��ম মেনাহরখালী, বড়েখাপ,
ডাক: কুত� বিদয়া--কুত� বিদয়া,
ক�বাজার

2771 2815 �মাঃ ইমাম গা�ালী িপতা-�মাঃ হা�ন আর রিশদ ,�ম� বড়হর , -বড়হর-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

2772 2816 আিরফুল ইসলাম �ধান
িপতা-মতৃ নু�ল ইসলাম �ধান ,�াম হিরনারায়ান পুর --
িমঠাপুকুর,
রংপুর

2773 2817 সুমন বা�রী
িপতা-শংকর বা�রী,ষড় িনেকতন, ২য় তলা, ১১১/এ, সািক�ট হাউজ
�রাড, কাকরাইল--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2774 2818 �মা : আতাউর কিরম
িপতা-মতৃ �মাহা�দ উ�াহ,�যে�: হামর আলী পাড়া বকসুর
বািড়, �াম: পূব � বড় �ঘানা, ডাক: বড়েঘানা--বাশঁখালী,
চ��াম

2775 2819 �মাঃ িমরাজ ইসলাম
িপতা-�মাঃ আবদুল গফুর ম�ল ,�াম আ�ট , ৭০৩১-ছািতয়ান-
িমরপুর,
কু��য়া

2776 2820 স�য় বম �ন
িপতা-রামনাথ বম �ন,িচকন মা�ট, ফুটিক বািড়, ১০ গিড়নাবািড়--
প�গড় সদর,
প�গড়

2777 2821 �মেহদী হাসান িপতা-�মাবারক �হােসন ,পূব � �সানািদয়া -�সানািদয়া-হািতয়া,
�নায়াখালী

2778 2822 ফাহিমদা নাসিরন
িপতা-�মাহা�দ �কফােয়ত উল�াহ,১৬/১, ৪থ � তলা, �গাপীবাগ,
থাড� �লন--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2779 2823 �শখ �রেজায়ান পারেভজ িপতা-�শখ খায়��ামান,171, দ: কমলাপুর--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2780 2824 �মাঃ ফািবয়ালা িপতা-�মাঃ চ�ন খিলফা,বনেগাপালদী,�জৗতা-দশিমনা-দশিমনা,
পট�য়াখালী

2781 2825 �মাঃ ফা�ক আহেমদ
িপতা-�মাঃ হা�ন -অর- রিশদ ,পূব � ব� নগর , �ডমরা ১৩৬১--
�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2782 2826 �মাঃ ইয়াকুব আলী
িপতা-�মাঃ লাল িময়া ,সাধুর কলািময়া , মু��েখালা বাজার --
কুিম�া সদর,
কুিম�া
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2783 2827 �মা : তােরক মাহমুদ
িপতা-�মা: িসরাজলু ইসলাম,13/ক, নবাববাড়ী পুকুর পাড়,
ইসলামপুর--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2784 2828 লাভ্লী
িপতা-�মাঃ শাহ ্জাহান ,�হউিলবুিনয়া, রােয়র তবক-বর�না
�পৗরসভা-বর�না সদর,
বর�না

2785 2829 �মাঃ নজ�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ �তাফা�ল �হােসন,জন িবভাগ, রা�পিতর কায �ালয়,
ব�ভবন--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2786 2830 �মাঃ আ�লু হা�ান িপতা-�মাঃ আ�লু জিলল,শরীফপুর -িস�রুপুর-দাগনভূঞা,
�ফনী

2787 2831 অমেরশ �বদ�
িপতা-অমল �বদ�,১১১/৬ মােক�ট হাউস �রাড , শাি� নগর --
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2788 2832 মাহমুদা আ�ার িমিল
িপতা-আ�রু রহমান ,�ছাট বদরখালী, মু�ী বাড়ী-�গৗিরচ�া-
বর�না সদর,
বর�না

2789 2833 �মাঃ �সিলম
িপতা-�মাঃ জামাল উ�ীন,১৭ মহাখালী �রড ��েস� কনকড�
টাওয়ার--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2790 2834 �মাঃ আিসফ ইমরান আলী িপতা-�মাঃ আহসান আলী ,আমুিলয়া , কা�ন --িবরল,
িদনাজপুর

2791 2835 �মাঃ আল আিমন
িপতা-�মাঃ �সাহরাব �হােসন ,�জল �বাড� �রাড -পট�য়াখালী
�পৗরসভা-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

2792 2836 ত�া ম�ল
িপতা-সুকুমার ম�ল ,১১১/৬ সািকত হাউস �রাড , শািন নগর
,১০০০--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2793 2837 �মাঃ জসীম উ��ন িপতা-�মাঃ শিফক উ�াহ ,৬/৫ , চাদঁ উদ�ান --�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2794 2838 ইসরাত জাহান
িপতা-মতৃ িস��কুর রহমান ,মািছমপুর,-িপেরাজপুর �পৗরসভা-
িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

2795 2839 �মাঃ কামাল �সাইন
িপতা-�মাঃ জািমর আলী �মাড়ল,বাকঁা,ডাকঃ বাকঁাভবানীপুর-
রাড়ুলী-পাইকগাছা,
খুলনা

2796 2841 �রহানা আ�ার
িপতা-�মাঃ ই�াহীম খিলল,চরবংশী, ওয়াড�-৬, আখন বাড়ী-উ�র
চর বংশী-রায়পুর,
ল�ীপুর

2797 2842 �মাঃ জাকািরয়া ইসলাম
িপতা-মতৃ খায়�ল ইসলাম,�মাখেলছ� র রহমান পলাশ, ধাপ,
িশমুলবাগ, �কাতয়ালী--,
রংপুর িস�ট কেপ �ােরশন
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2798 2843 �মাঃ �সিলম �হােসন
িপতা-�মাঃ আহা�দ আলী,বাশঁজানী মা�াসা �রাড, �পাঃ
ফুলকুমার-পাথরড� িব-ভ���ামারী,
কুিড়�াম

2799 2844 �মাঃ সানাউ�াহ িপতা-নু�ল ইসলাম,মধ� বাউিশয়া-বাউিশয়া-গজািরয়া,
মু��গ�

2800 2845 সািদয়া আফিরন
িপতা-মাহবুব আলম,�ময়র সড়ক, ওয়াড�-৩-�ভালা �পৗরসভা-
�ভালা সদর,
�ভালা

2801 2846 �মাঃ �সােহল রানা
িপতা-�মাঃ শিফকুল ইসলাম,�টচাস � ��িনং কেলজ �হাে�ল,
�ম-৩৩০--িনউ মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2802 2847 �মাঃ ওবায়দুর রহমান
িপতা-�মাঃ �মাকেসদ আলী,�হা��ং-১৫১১, মিদনাবাদ, জলমা--
ব�টয়াঘাটা,
খুলনা

2803 2848 রািশদা খাত�ন িপতা-�মাঃ �মাজাহার আলী,বাগড� মুর-ব�লী-িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

2804 2849 �মাহা�দ মইনুল হাছান িপতা-�মাঃ আ�লু হাই,ধম �পুর-ধম �পুর-�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

2805 2850 �মাঃ আল �মাকাে�স িপতা-�মাঃ ইউনুস গাজী,রমজাননগর-রমজাননগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2806 2852 �মাঃ নাইম িময়া
িপতা-�মাঃ শাহ আলম,িপিস ডট �টক, ��াব �চ�ার (২য় তলা),
১০৪ মিত�ঝল িস/এ--মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2807 2854 �মাঃ সা�াদ �হাসাইন
িমশকাত

িপতা-জাফর আহেমদ,সাতবািড়য়া-সাতবািড়য়া-চ�নাইশ,
চ��াম

2808 2856 �মাঃ �রা�জউর রহমান
িপতা-�মাঃ সাইফু��ন ,১৩৯ বালুবাগান-চাপঁাইনবাবগ�
�পৗরসভা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

2809 2857 নুর-ই-আলম িস��কী
িপতা-মুহা�দ ফজলুল হক,�লােধর গাও, মহামায়া বাজার-শাহ ্
মাহমুদপুর-চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

2810 2858 �মাঃ সাইফুল ইসলাম
িপতা-এ �ক এম রিফকুল ইসলাম ,১৫৯/১৬ িস পঃ �শওরাপাড়া--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2811 2859 �মাঃ আিরফ �হােসন িপতা-�মাঃ �গালাম মাওলা,�তৗকাঠ�-কুলকাঠ�-নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

2812 2860 আিসফ উর রহমান িপতা-মিতউর রহমান ,248/2 উঃ কাজী পাড়া, ◌্িমরপুর--কাফ�ল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2813 2861 �মাঃ আকতার �হােসন
িপতা-�মাঃ �মাতাহার �হােসন,শশীগ�, ওয়াড�-৪-চাদঁপুর-
তজমু��ন,
�ভালা
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2814 2862 সিফকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু জিলল ,খামার �াম, বা�রা বাজার,--,
কুিম�া

2815 2864 ফরহাদ ইবেন ওহাব
িপতা-আ�লু ওহাব ,c/o ফারজানা িবে� ওহাব, জনতা ব�াংক,
এিরয়া অিফস, �জ এস টাওয়ার --,
যেশার

2816 2865 �মাঃ সুমন আলী
িপতা-�মাঃ ইি�স আলী �মা�া ,পাথার পাড়া-উ�াপাড়া সদর-
উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

2817 2866 এম এম শাহিরয়ান সািম
িপতা-মতৃ সামসু �মাড়ল,১০২/১, প��ম আগারগাওঁ--�শেরবাংলা
নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

2818 2867 �মাঃ আিমনুর রহমান িপতা-�মাঃ শাহজাহান,বািমশা, বড়--কুিম�া সদর,
কুিম�া

2819 2868 �রয়াজলু ইসলাম
িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম,ফিকরপাড়া, ৬নং ওয়াড�--িদনাজপুর
সদর,
িদনাজপুর

2820 2869 �মাঃ ইসমাইল সরকার িপতা-মাওঃ �মাঃ এমদাদুল হক ,আকিসনা -কসবা-কসবা,
�া�ণবািড়য়া

2821 2870 �মাঃ জািহদ হাসান রিক িপতা-�মাঃ �সালায়মান �হােসন ,-জামৈতল-কামারখ�,
িসরাজগ�

2822 2871 �মাঃ মিশউর রহমান িপতা-�মাঃ বজলুর রহমান,�াম��ন-বুড়ামজমুদার-�বতাগী,
বর�না

2823 2873 �মাঃ জয়নাল আেবদীন িপতা-�শখ �মাকেছদ আলী,হায়বাতপুর-শ�ামনগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

2824 2874 �মাঃ নাঈম �রজা িপতা-�মাঃ আ�রু রিহম ,চাদ িশকারী-িবেনাদপুর-িশবগ�,
চাপঁাইনবাবগ�

2825 2875 কাকন চ� সরকার িপতা-সুবাস চ� সরকার,দুমিক--দুমিক,
পট�য়াখালী

2826 2876 �মাঃ ইউনুছ
িপতা-আবু �তয়ব ,মা�টয়ােগাদা, চা�াছী-ছাগলনাইয়া �পৗরসভা-
ছাগলনাইয়া,
�ফনী

2827 2877 �মাঃ আ�সু সামাদ ম�ল
িপতা-�মাঃ না�জর �হােসন ম�ল ,আমলাগািছ, -পলাশবাড়ী-
পলাশবাড়ী,
গাইবা�া

2828 2878 �মাঃ �জয়া উর রহমান
িপতা-�মাঃ আ�লু মিমন ম�ল,আবুল খােয়র �টাবােকা, উপেজলা
�গট, �মিডক�াল �রাড--কুিম�া সদর,
কুিম�া

2829 2879 মাঈন উ��ন িপতা-আ�লু মা�ান ,জা�ািলয়া -চর লের�-কমলনগর,
ল�ীপুর

2830 2880 সালমা �বগম িপতা-জয়নাল আেবদীন খান,আরজেবগী-দশিমনা-দশিমনা,
পট�য়াখালী
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2831 2881 সুর��ত বড়ুয়া িপতা-রতন বড়ুয়া ,৩৪ এস �ট ব�াটা, ক�া�নেম�--শাজাহানপুর,
ব�ড়া

2832 2882 জা�াতারা �ফরেদৗসী
িপতা-�মাঃ এনামূল হক,হাজী বাড়ী, �হা��ং-১৪৯/২, ওয়াড�-১৬,
�ছাট বয়রা, বয়রা �মইন �রাড, �সানাডা�া--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

2833 2883 �মাঃ কাওসার �হােসন খান িপতা-আ�লু গিন খান ,বানািরপাড়া, কাচাবািলয়া--ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

2834 2884 আিরফুল ইসলাম িপতা-�শখ �সিলম উ�ীন,নাকসা-আমািদ-কয়রা,
খুলনা

2835 2885 �মাঃ শািহন িপতা-�মাঃ ই�ািহম ,পঃ আলীপুরা-আলীপুর-দশিমনা,
পট�য়াখালী

2836 2886 আিরফা সুলতানা িপতা-�শখ আবুল খােয়র,দুলাবালা-রতনপুর-কািলগ�,
সাত�ীরা

2837 2887 �মাঃ ওবায়দুর রহমান িপতা-িসরাজলু হক ,ছাতনাই --িডমলা,
নীলফামারী

2838 2888 আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ কাম�ল ইসলাম �মাড়ল,ধামরাইল-চাদঁখালী-
পাইকগাছা,
খুলনা


