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�িমক
নং

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

1 0001 �মাঃ মামুনুর রিশদ
িপতা-�মাঃ হািফজার রহমান ম�ল,�লাস � �ুল এ� কেলজ,
বাড়ী-৬৭, �রাড-৭/এ--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

2 0002 �মাঃ আিমনুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ তিফল উ��ন,পাতহাট, ডাকঃ �কটরাহাট-�জাতবানী-
িবরামপুর,
িদনাজপুর

3 0003 �মাঃ�জ�ুর রহমান
িপতা-�মাঃ মকেছদ আলী,চাকুল, ডাকঃ �কটরাহাট-�জাতবানী-
িবরামপুর,
িদনাজপুর

4 0004 তােরক আহ�দ
িপতা-আ�লু মাবুদ,কাঠালতলী, �কাতয়ালী-রা�ামা�ট �পৗরসভা-
রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

5 0005 �মাঃ �মায়ুন কিবর
িপতা-�মাঃ সােহব আলী,মাদারেঘানা, ডাকঃ বাহাদুরপুর-সুিবদপুর-
নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

6 0006 �মাঃ সুমন �হােসন
িপতা-�মাঃ আিম�ল ইসলাম,চকছািতয়ানী মািলথা পাড়া-পাবনা
�পৗরসভা-পাবনা সদর,
পাবনা

7 0007 নয়ন বড়ুয়া িপতা-রতন বড়ুয়া,দুপচর, ডাকঃ �ভারাজগৎপুর-বাকই-লাকসাম,
কুিম�া

8 0008 মুহা�দ জােহদ �হােসন
িপতা-মুহা�দ �হাছাইন নুর,চ�েঘানা, ডাকঃ �খা�কার পাড়া-
চ�েঘানা-রা�ুিনয়া,
চ��াম

9 0009 �মাঃ ওয়ােহদু�ামান
িপতা-�জ�াত আলী মি�ক,�মাঃ মাসুদ িসকদার, আদালত-১১ (এ),
বাংলােদশ সু�ীম �কাট�, হাই �কাট� িবভাগ--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

10 0010 �মাঃ িব�াল �হােসন
িপতা-�মাঃ বজলুর রহমান,�হা��ং-১৯৫, �ক-৮, এরশাদনগর--
ট�ী,
গাজীপুর

11 0011 �মাঃ মাসুম রানা
িপতা-�মাঃ হা�নূর রিশদ,৬২/৩, হাজী গিল, প��ম আগারগাওঁ--
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

12 0012 আল-আিমন
িপতা-�মাঃ আমজাদ �হােসন,সানাকইর, ডাকঃ বারইপটল-
মহাদান-সিরষাবাড়ী,
জামালপুর

13 0013 �মাঃ সিহদুল ইসলাম

িপতা-�মাঃ নু��ামান ব�াপারী,িব এ িড িস �াফ �কায়াট�ার,
মস�জদ �মস, �ম-৪, �টালারবাগ পািনর টাংিক, আবুল কােশম
সড়ক--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

14 0014 আওর�েজব কনক
িপতা-�মাঃ আমজাদ �হােসন,প��ম রামখানা, ডাকঃ নাখারগ�-
রামখানা-নােগ�রী,
কুিড়�াম
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15 0015 অিলউ�াহ আহেমদ
িপতা-�মাঃ মিতয়র রহমান,প��ম নলিছয়া, ডাকঃিবেনাদ ট�ী-
কড়ইচড়া-মাদারগ�,
জামালপুর

16 0016 �মাঃ মাসুম িব�াহ
িপতা-�মাঃ রিবউল ফিকর,রাওয়া, িডওএইচএস, মহাখালী--
�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

17 0017 �মাঃ হাসান �শখ
িপতা-�মাঃ কেবজ উ�ীন,বড় �গালাপপুর, ডাকঃ �ঢালভা�া-
�খাদেকামরপুর-সাদু�াপুর,
গাইবা�া

18 0018 �মাঃ শাহজালাল
িপতা-মতৃ ইয়ািছন রাড়ী,২৭/১১, কাজী িরয়াজউ�ীন সড়ক--
চকবাজার,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

19 0019 �মাঃ এহসান মাহমুদ
িপতা-�মাঃ আজহার �হােসন,তাহিমনা আ�ার, সুপার, িসএ�জ
কাঈযালয়, অিডট ভবন, ৭৭/৭ কাকরাইল--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

20 0020 আ�া�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আবুল কালাম আজাদ,বড় �বরাইদ, মত�য়ারেটক,
ওয়াড�-৪৩--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

21 0021 বাবু কুমার সানা িপতা-মতৃঃ �দয় সানা,সরল-পাইকগাছা �পৗরসভা-পাইকগাছা,
খুলনা

22 0022 �মাহা�দ আবুল �হােসন
িপতা-মতৃঃ আঃ ম�জদ �শখ,ই-১৪/এ�, িবিসিস ভবন, ১০ম তলা,
আগারগাওঁ--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

23 0023 রমজান আলী
িপতা-আবুল ফজল,কািনয়াছড়া, ওয়াড�-৮, ডাকঃ ঈ�াওঁ-
ঈদগাওঁ-ক�বাজার সদর,
ক�বাজার

24 0024 �মাঃ নাঈম �হােসন িপতা-�মাঃ আ�জবার রহমান,সহগলপুর-কাথুলী-গাংনী,
�মেহরপুর

25 0025 �মাঃ নুরনবী �হােসন
িপতা-�মাঃ �লাকমান আলী,৬৯২/িব, বড় মগবাজার, হািতর�ঝল--
হািতর�ঝল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

26 0026 �শখ সাইফুল ইসলাম িপতা-�শখ সবুর,�রাড-১২/এ, বাড়ী-৬৯--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

27 0027 �মাঃ সুমন খান

িপতা-�মাঃ আলম খান,িডএম�টিসএল লাইন-১, �লেভল-১১,
৭১-৭২, পুরাতন এিলফ�া� �রাড, �বাসী কল�ান ভবন--িনউ
মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

28 0028 �মাঃ তাজলু ইসলাম
িপতা-�মাঃ �বলাল �হােসন,সদর হাসপাতাল এলাকা, ওয়াড�-৯-
রা�ামা�ট �পৗরসভা-রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট

29 0029 �মাঃ িমরাজলু ইসলাম
িপতা-�জ�াত আলী মি�ক,�মাঃ মাসুদ িসকদার, আদালত নং-১১
(এ), বাংলােদশ সু�ীম �কাট�, হাই �কাট� িবভাগ--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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30 0030 �মেহদী হাসান মুরাদ
িপতা-আিমনুল ইসলাম িমন্ট� ,কাশর, ডাকঃ ময়মনিসংহ, থানাঃ
কেতায়ালী--,
ময়মনিসংহ িস�ট কেপ �ােরশন

31 0031 �মাঃ শিফকুল ইসলাম
িপতা-মগল িময়া,�ামঃ আউটার গাতী, ডাকঘরঃ আউটার গাতী--
না�াইল,
ময়মনিসংহ

32 0032 সা�াম �হােসন
িপতা-�মাঃ �হলাল উ��ন,৩০১, লিতফ সরদার �লন, বড়
মগবাজার--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

33 0033 আ��ুাহ আল মাসউদ িপতা-আিতয়ার রহমান,খলশী, ডাকঃ ড� মুিরয়া-ড� মুিরয়া-ড� মুিরয়া,
খুলনা

34 0034 �মাঃ সুমন
িপতা-�মাঃ ফা�ক হাং,২১, কাজী নজ�ল ইসলাম এিভিনউ,
বাংলামটর--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

35 0035 মাসুদ িময়া
িপতা-আ�লু খােলক,হিরপুর, ডাকঃ �া�ন কচ�রী-িসংরইল-
না�াইল,
ময়মনিসংহ

36 0036 �মাঃ হাসানু�ামান িপতা-মাহমুদ আলী,৬৬৯/১২, গাবতলী--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

37 0037 নাজমুল হক রানা িপতা-আঃ �মাতািলব,�জায়ারহামসাদী-ফেতপুর-আড়াইহাজার,
নারায়ণগ�

38 0038 �সয়দ �লাকমান �হােসন
িপতা-�সয়দ শাহাদাত �হােসন,সাং জ�ল �াম, ডাকঃ কু�িলয়া-
চ��বরপুর-নড়াইল সদর,
নড়াইল

39 0039 �মাঃ মাসুম িব�াহ
িপতা-�মাঃ আ�সু সালাম,ট�ী ইসলািময়া আিলম মা�াসা, �ামঃ
দওপাড়া, ডাকঘরঃ ইসলামপুর--ট�ী,
গাজীপুর

40 0040 সুমন চ� পাল
িপতা-��পদ পাল,�ামঃ ভ� ইরা, �পা�; বড় পাউলিদয়া--
িসরাজিদখান,
মু��গ�

41 0041 �মাঃ শাওন �হােসন
িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন,কািশপুর, ডাকঃ বনওয়ারীনগর,
উপেজলাঃ বনওয়ারীনগর--,
পাবনা

42 0042 �মাঃ হািববুর রহমান িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম,পরমপাশা-নলিছ�ট �পৗরসভা-নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

43 0043 �মা: খাই�ল ইসলাম
িপতা-আজাহার আলী হাওলাদার,�ম ২১৩, ভবন: ০৪, খাদ�
ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয় --প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

44 0044 �মাঃ আবু ব�র
িপতা-�মাঃ �বলাল �হােসন,বাসা-৩০/িড-১, �রাড-৪, ঢাকা
ক�া�নেম�--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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45 0045 �মা: িশহাব উ��ন খান
িপতা-�মা: আলী আজগর খান,দাগ: ৪৫৫, �হা��ং ১৫৪৫, ৭১ নং
ওয়াড�, দি�ন মা�া--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

46 0046 �মাঃ শহীদুল ইসলাম
িপতা-�গালাম �মা�ফা ,মুজ�ি�, উ�র পাড়া, খািলশপুর,
�জিপও-৯০০০--�তরখাদা,
খুলনা


