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

পেদর নামঃ এমিস�জ তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:04:31 PM

�িমক
নং

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

1 0001 আল -আিমন িপতা-�মা : িসরাজ খান,�াম: কু�ঠবাড়ী চরকা�া--ভা�া,
ফিরদপুর

2 0002 �মাহা�দ উ�াহ িপতা-আবদুল মা�ান,�াম: িখলপাড়া, চ��পুর-উ�রদা-লাকসাম,
কুিম�া

3 0003 বাপী ম�ল িপতা-রন�জত ম�ল ,�জরবুিনয়া-লতা-পাইকগাছা,
খুলনা

4 0004 িরপন দাস
িপতা-নারায়াণ চ� দাস ,দাস পড়া বািড়, অভয় চরণ কিবরাজ,
দােসর হাট --হািতয়া,
�নায়াখালী

5 0005 �সাহানুর রহমান
িপতা-�মা: জািহদুল ইসলাম,�াম: পাচঁেপাটল, ডাক: বা�য়া--
ধনবাড়ী,
টা�াইল

6 0006 �শখ হািসব িপতা-�শখ মিনর �হােসন ,দািরয়ালা বাজার --�মা�াহাট,
বােগরহাট

7 0007 �মা: �নামান
িপতা-িগয়াস উ��ন,6 নং ওয়াড�, �াম+ডাক: ক�কপুর-রাজাপুর-
�ভালা সদর,
�ভালা

8 0008 �মাঃ �জয়া উ��ন িপতা-মতৃ আঃ আ�জজ ,িখরারচর, নীলগ� --কিরমগ�,
িকেশারগ�

9 0009 �রজাউল
িপতা-জয়নাল মাতবর ,�াম: ৮ নং ওয়াড� তাকুকদার হালদা,
ডাকঘর: রতনদী তালতলী--গলািচপা,
পট�য়াখালী

10 0016 শহীদুল ইসলাম িপতা-আরশাদ আলী ,কামালকা�ঠ , ঝাপঁা --শ�ামনগর,
সাত�ীরা

11 0010 সেরায়ার �হােসন
িপতা-আমজাদ �হােসন,�াম: বড় বা�ঁিরয়া, ডাক: জিমরতা--
শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

12 0011 জয়নাল আেবদীন
িপতা-আ�জজলু হক ,৪৪ দুলারা শাহী মস�জদ , �ীনেরাড--
ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

13 0012 �মাঃ বাবর আলী িপতা-�মাঃ �মারেশদ গাজী,খাগড়াদানা-শ�ামনগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

14 0013 �মাঃ মাসুদ রানা িপতা-�মাঃ মহাসীণ,ইছাকুড় (খানপুর)-ভ��িলয়া-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

15 0014 �জ�ািতষ কুমার িব�াস
িপতা-সুিনল চ� িব�াস,�াম: দ : জগ�াথকাঠ�, ডাক: ��পকাঠ�,
থানা: ��পকাঠ�--,
িপেরাজপুর

16 0015 �মাঃ সা��র �হােসন িপতা-�মাঃ হািকম িসকদার ,৬/৫/এ, �রাড-১১দঃ িবিশল--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

17 0017 �মা: আবু হা�ান
িপতা-�মা: আ�লু ম�জদ ,�াম: গ��াম ফিকরপাড়া, --
শাজাহানপুর,
ব�ড়া
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18 0018 পির�ীত চ� �বদ�
িপতা-িকেশারী �মাহন �বদ�,�াক অিফস �রাড, ভ� বাড়ী, 4নং
ওয়াড� -�ভালা �পৗরসভা-�ভালা সদর,
�ভালা

19 0019 ত� িহনুর রহমান
িপতা-�মাঃ রইচ �মাল�া,পারনা�য়ুালী-মা�রা �পৗরসভা-মা�রা
সদর,
মা�রা

20 0020 িমলয় দাশ িপতা-িমঠ�  কুমার দাশ ,দি�ন জলদী, ৮ নং ওয়াড�--বাশঁখালী,
চ��াম

21 0021 �মাঃ জাহা�ীর �হােসন িপতা-�মাঃ অিলয়ার সরদার,মিরচপাশা-জয়পুর-�লাহাগড়া,
নড়াইল

22 0022 �মাঃ পােবল রহমান
িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম,জামগড়া , গা�জরহাট আিলয়া মাদরাসা
--সাভার,
ঢাকা

23 0023 সা�াম �হােসন
িপতা-�মা: আ�সু ছা�ার সরকার,�াম: ফেতখা,ঁ ডাক:
ছাইতানতলা, --সু�রগ�,
গাইবা�া

24 0024 মহাসীন আলী িপতা-ইি�স আলী ,বালু�া, িশবনাথপুর-শাশ �া-শাশ �া,
যেশার

25 0025 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মা: না�জর আহেমদ,�াম: ল�ীপুর, ডাক: �গৗরীপুর-6620--
লালপুর,
নােটার

26 0026 �মাঃ নািছর উ��ন িপতা-�মাঃ রইছ উ��ন ,আউটারগাতী, বনাট�-না�াইল-না�াইল,
ময়মনিসংহ

27 0027 �মাঃ সািদকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�সু �সাবাহান ,-রাজপুর-লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

28 0028 সেদা অং �চাধুরী
িপতা-মংসুই জাই �চাধুরী,�াম: সম্�ুপাড়া, ডাক: রামগড়,
ওয়াড�-07--রামগড়,
খাগড়াছিড়

29 0029 �শা� কুমার িপতা-মতৃ যাদব কুমার র�ান ,�দৗলতপুর, আবু মা�ার সড়ক --,
খুলনা

30 0030 �নয় দাম িপতা-�ভাত দাম ,বন�াম, �পা� অিফস -�ধরপুর-অভয়নগর,
যেশার

31 0031 কাম��ামান ত� িহন িপতা-�দলুয়ার �হােসন,বাল�র, �তিল�াম-বািলয়ান-ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

32 0032 �মা: ইমদাদুল হক িপতা-�মা: �মাকেছদ আলী,�দেলায়ার �হােসন, ��েনাটাইিপ�,
ভবন-06, �ম-316, সমাজ কল�ান ম�ালয়, --,

33 0033 নািসর উ��ন
িপতা-আবুল ওয়ােজদ,�জ�ািত কমািশ �য়াল �স�ার, িব-৯৩,
মািলবাগ, �চৗধুরীপাড়া--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

34 0034 �মাঃ রিফকুল ইসলাম িপতা-মতৃ এেলাম �শখ ,কা�টবারহল -ভ��িলয়া-শ�ামনগর,
সাত�ীরা
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35 0035 �মাঃ ছিফউর রহমান সুমন
িপতা-�মাঃ মু�জবুর রহমান ,কাজল হাওর, নত�ন �মিডেকল
কেলানী--িসেলট সদর,
িসেলট

36 0036 �মা: সজীব মীর
িপতা-�মা: �মাতােলব মীর,�াম: ভায়লা, ডাক: ভূিরয়া--পট�য়াখালী
সদর,
পট�য়াখালী

37 0037 �মাঃ মিফজলু ইসলাম
িপতা-�মাঃ আলী আ�াব হাওলাদার,কালীকাবাড়ী, �ভাজপািতয়া-
�ভাজপািতয়া-রামপাল,
বােগরহাট

38 0038 জগ�াথ ম�ল িপতা-িচ�র�ন ম�ল ,মাদরা --তালা,
সাত�ীরা

39 0039 মিফজলু ইসলাম িপতা-ম�াজ আলী গাজী,নািছমাবাদ --আশা�িন,
সাত�ীরা

40 0040 �মা: আিরফ �হােসন
িপতা-নু�ল ইসলাম,�াম: সমেসরাবাদ, ডাকঘর: ল�ীপুর-
ল�ীপুর �পৗরসভা-ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

41 0041 �মা: িশহাব উ��ন
িপতা-�মা: সাখাওয়াত �হােসন,�জন�জরা বাগ, আরজ ু�বগেমর
বাড়ী, িশত� িভলার পােশ--�করাণীগ�,
ঢাকা

42 0042 �মাঃ কনক স��ার
িপতা-�মাঃ নবাব আলী স��ার,�দাষতীনা, �েকাল, গাংনািলয়া-
�পুর-�পুর,
মা�রা

43 0043 িরংকু সরকার িপতা-শচী� সরকার,চকহায়দর, ড� বাঐ বাজার-�ানঘাট-বা�বল,
হিবগ�

44 0044 �মাঃ মাহফুজরু রহমান িপতা-আ�লু হািকম �মা�া ,িপ,�ট,আই পাড়া, বাসা ৪০, ওয়াড� ৪--,
মা�রা

45 0045 কিণকা রানী দাস িপতা-বানী কা� দাস ,হিলমপুর , �গাপালগ� --নবীগ�,
হিবগ�

46 0046 মীর শাহাদৎ �হােসন
িপতা-শীর আশরাফ আলী,মহ�া: রসুলবাগ, 186 লালবাগ �মাড়,
ডাক: �পা�া: 1211--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

47 0047 �দেলায়ার �হােশন িপতা-আ�লু মা�ান ,রসুল্পুর-রামগ� �পৗরসভা-রামগ�,
ল�ীপুর

48 0048 সুর��ত কুমার দাশ িপতা-শশাংক দাশ,চকহায়দর, ড� বাঐ বাজার-�ানঘাট-বা�বল,
হিবগ�

49 0049 �মা: হািববুর রহমান
িপতা-�মা: লাল চাদঁ আলী,�াম: হাড়ুপুর, ডাক: রাজশাহী �কাট�,
থানা-কািশয়াডাংগা--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

50 0050 �মা: হািমদুর রহমান
িপতা-�মা: আ�রু রহমান,�াম: চাউিলয়া, ডাকঘর: প��ম
�গাপালিখলা--�বরদী,
�শরপুর
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51 0051 �গািব� ঢালী িপতা-সত� র�ন ঢালী,মাদবা-তালা-তালা,
সাত�ীরা

52 0052 হািনফুর রহমান
িপতা-িকসমত আলী ,�দেলায়ার �হাসাইন, ��েনাটাইিপ�,
আইিস�ট ও ইেনােভশন শাখা, ভবন ৬, �ম ৩১৬ (৪থ � তলা)--,
ঢাকা

53 0053 রিহমু�ামান �সাহাগ িপতা-আিকজ �শখ,�াম: মাজড়া, ডাক: কািশয়ানী--কািশয়ানী,
�গাপালগ�

54 0054 �মাঃ িমলন �হােসন
িপতা-�মাঃ মেয়ন উ�ীন,বারাৈতল, �ধান কু��-বালুভরা-
বদলগাছী,
নওগা ঁ

55 0055 �মাঃ আ�রু রহমান
িপতা-�মাঃ জামাত আলী গাজী,�াম কুল তিল -নুরনগর-
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

56 0056 �গালেকশ ম�ল িপতা-�শা� ম�ল ,বা�ইপাড়া, মা�রা ডা�া-তালা-তালা,
সাত�ীরা

57 0057 �মা: ইসমাইল �হাসাইন
িপতা-�মা: িসরাজলু হক,�পৗর আলগী, 2 নং ওয়াড�, ডাক: �ভালা--
�ভালা সদর,
�ভালা

58 0058 আবু �জাবােয়র িপতা-আ�লু জিলল �ামািণক ,মাদলা --শাজাহানপুর,
ব�ড়া

59 0059 আিরফ �হােসন
িপতা-সামছ� ল হক,�াম: বাউিশয়া, ডাকঘর: �পা-কাহািলর কাট--
িহজলা,
বিরশাল

60 0060 �স�িপয়ার ম�ল িপতা-নেরশ চ� ম�ল ,�নারী-দােকাপ-দােকাপ,
খুলনা

61 0061 �মাঃ জািহদুল ইসলাম
িপতা-জালাল উ��ন,বলারিদয়ার-সিরষাবাড়ী �পৗরসভা-
সিরষাবাড়ী,
জামালপুর

62 0062 �মা: রােসল িময়া
িপতা-�মা: বাদশা িময়া,�াম: বড় কুিশয়ারবাগ, ডাক: �জন�জরা--
�করাণীগ�,
ঢাকা

63 0063 �মাঃ মাসুদ রানা
িপতা-�মাঃ তসিলম উ��ন ,�াম ড� �াই মধ�পাড়া , �সানা পুর ।-
বাগািতপাড়া �পৗরসভা-বাগািতপাড়া,
নােটার

64 0064 �মাঃ �সাহান �শখ
িপতা-�মাঃ সিফ �শখ ,১১৭/১-িড, এম িস িস, সরাই, সরাই মস�জদ
�রাড, দিনয়া --যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

65 0065 অিমত িসনহা িপতা-িদলীপ িসনহা,�াম: পাড়াবাকই, ডাকঘর:হাজীপুর--লালমাই,
কুিম�া

66 0066 সনৎ মি�ক িপতা-�পন মি�ক,�হাগলাডা�া, ছয়ঘিরয়া-জলমা-ব�টয়াঘাটা,
খুলনা
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67 0067 ফজেল রা�ী
িপতা-�মা: বাহার,বাসা: 7/5, িপ, ডি�উ, িড �াফ �কায়াট�ার--
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

68 0068 শ�ামল কুমার িসংহ
িপতা-সুশীল কুমার িসংহ ,মা�রা, িবেনরপাতা-সাত�ীরা
�পৗরসভা-সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

69 0069 �মাঃ িদদার হাওলাদার
িপতা-�মাঃ রিফজল হাওলাদার ,�াম হাওলাদার বািড় , দঃ �চ পাতা
/ �মদুয়া ৮৩০০-�ভালা �পৗরসভা-�ভালা সদর,
�ভালা

70 0071 স�য় পাল িপতা-দুলাল পাল,আগ এলািসন-এলািসন-�দলদুয়ার,
টা�াইল

71 0073 িনপন কুমার পাল িপতা-তপন কুমার পাল ,৩২ কলাবাগান --ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

72 0074 �মাঃ সাইফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ নওেশর আলী ,চক আ�ািরয়া -�রৗহা-�শরপুর সদর,
�শরপুর

73 0075 �মা: ফা�ক িপতা-�মা: িছ��ক,বই পএ লাইে�ির সদর �রাড--�ভালা সদর,
�ভালা

74 0076 অেশাক কুমার ম�ল
িপতা-িবনয় কুমার ম�ল ,নিকপুর, �বতাংগী-শ�ামনগর-
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

75 0077 আবুল হাসান িপতা-�মাঃ �করামত গাজী,�ছাটেভটখালী-মু�ীগ�-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

76 0078 জাকািরয়া িপতা-�মাঃ �সাজা িময়া ,�াম কুয়ারা ।-�বরদী-�বরদী,
�শরপুর

77 0079 আবুল �হােসন িপতা-�মাঃ শাহ আলম মু�� ,বাদুরগাছা , কচ�পা�া --তালতিল,
বর�না

78 0080 জয় বড়ুয়া
িপতা-িপন্ট�  বড়ুয়া,বাসা: তাপস �ম�ােরর বাড়ী, �াম: আবুরখীল, (
ন�নকানন ), ডাক: �জরা িব ও-4346--রাউজান,
চ��াম

79 0081 �মাঃ আ��ুাহ আল মামুন িপতা-�মাঃ জ�র আলী ,পাইকারা, তারালী-নলতা-কািলগ�,
সাত�ীরা

80 0082 �মাঃ রােসল আহেমদ
িপতা-�মাঃ আ�জজরু রহমান,-সুনামগ� �পৗরসভা-সুনামগ�
সদর,
সুনামগ�

81 0083 �শখ �মাঃ রা�জবুল ইসলাম
রাজু

িপতা-�শখ কামাল উ��ন ,�াম মুড়াকিলয়া , ডাকঃ �কেদব পুর
-তালা-তালা,
সাত�ীরা

82 0084 ন��তা চাকমা
িপতা-ই� িবকাশ চাকমা,�াম: রাজ�ীপ ( চ�পাড়া ), ওয়াড�-08,
ডাক: রা�ামা�ট--রা�ামা�ট সদর,
রা�ামা�ট
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83 0085 �মা: আ�লু রশীদ
িপতা-�মা: আফতাব আলী গাজী,�াম: নিকপুর, শ�ামনগর,
ডাকঘর: নিকপুর--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

84 0086 চ�ন রায় িপতা-অরিব� রায়,বাজয়ুা, মধ� প��ম, চ�নকুিড়-বাজয়ুা-দােকাপ,
খুলনা

85 0087 বিসর আহেমদ িপতা-ম�জবর রহমান ,িবষদী , ল�ী বরদী --�সানারগা,ঁ
নারায়ণগ�

86 0088 সু�ত কুমার ��চারী িপতা-সুেবাধ চ� ��চারী,-বা�াবাড়ী-�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�

87 0089 সা�াম �হােসন
িপতা-�মা: নূর নবী,�যে�: আলী আ�ম মু�ী বাড়ী, �াম: পূব �
কা�জরবাগ, ( রাজার �দাকান )--�ফনী সদর,
�ফনী

88 0090 �মাঃ �মাসাে�ক �হােসন
িপতা-�মাঃ আবু তােহর,িদঘু�টয়া, ঝনকা বাজার-কািশমপুর-
মু�াগাছা,
ময়মনিসংহ

89 0091 �মাঃ �মেহদী হাসান িপতা-�মাঃ িগয়াস উ��ন,গলািচপা , আ�িদয়া --�হােসনপুর,
িকেশারগ�

90 0093 �মাঃ আবু জাফর িপতা-�মাঃ জজ ুিময়া ,মা�ারপুর, জমেশরপুর--কসবা,
�া�ণবািড়য়া

91 0094 িরদুয়ান ইসলাম রাজ ুিময়া
িপতা-জিমর উ��ন ,�াম খাত�  বােপর পাড়া -চকিরয়া �পৗরসভা-
চকিরয়া,
ক�বাজার

92 0095 �মা: শাহাব উ��ন
িপতা-িদল �মাহা�দ,রািকব ম�ানশন, খিলফা পাড়া, ( চনার টাল),
�গালাম আলী না�জর বািড় �রাড--চা�গাওঁ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

93 0096 মিন�ল ইসলাম
িপতা-�গালাম রসুল ,�ািহ�ুর, গাজগ�-�শলকুপা �পৗরসভা-
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

94 0097 �মাঃ সালমান ফারসী
িপতা-শিফকুল ইসলাম ,কুরগাওঁ নত�ন পাড়া, িমজ�ানগর
-আ�িলয়া-সাভার,
ঢাকা

95 0098 ঝন্ট�  চ� বসাক
িপতা-মতৃ লাল �মাহন বসাক,�াম: 32 নত�ন প�ী--িকেশারগ�
সদর,
িকেশারগ�

96 0099 �মাঃ শিরফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান শািহন,িভ�টবািড়, গড়বাজাইল-
�খ�য়াজানী-মু�াগাছা,
ময়মনিসংহ

97 0100 �মা: তানভীর আহেমদ
িপতা-�মা: আবুল কােশম,�াম: �মৗলী ডাকঘর: কাওড়া--
মহ�দপুর,
মা�রা
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98 0101 �মাঃ নািছর উ��ন
িপতা-মতৃ আ�লু জা�ার হাওলাদার ,�াম হিরন টানা , ম�া �লন
।-ব�টয়াঘাটা-ব�টয়াঘাটা,
খুলনা

99 0102 কমেলশ চ� ম�ল
িপতা-চানক� ম�ল ,জামালনগর, নেড়রাবাদ -আশা�িন-
আশা�িন,
সাত�ীরা

100 0103 �মা: আিমনুল ইসলাম
িপতা-�মা: আিনচ খানঁ,বাসা: খানঁ বাড়ী, �াম: পূব � কুকুয়া, ডাক:
�সাহরাওয়াদ� হাই �ুল--আমতলী,
বর�না

101 0104 ইসমাইল �হােসন
িপতা-ই�ািহম ,১১/২০ �বইলী ��ায়ার অিফসাস � �কায়াট�ার, �বইলী
�রাড--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

102 0105 �মাঃ আিরফু�ামান িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম ,আ�িতয়া --�হােসনপুর,
িকেশারগ�

103 0106 মহন চ� দাস
িপতা-যিত� চ� দাস,খুশী িমহাদ �বিডং ��ার, 350 প:
�শওড়াপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

104 0107 তােরক িময়া ঁ িপতা-সুলতান মাহমুদ ,�ভ�ার টাওয়ার, মহাখালী বা/এ--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

105 0108 সুেবল বড়ুয়া
িপতা-�দীপ বড়ুয়া ,বাসা: নীলক� বড়ুয়ার বাড়ী, �াম: চা�গাওঁ,
মধ�ম পাড়া, ডাকঘর: চাদঁগাওঁ--চা�গাওঁ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

106 0109 �মাঃ শিহদুল ইসলাম ফয়সাল িপতা-�মাকতার আহমদ ,�াম বাজার পাড়া ।-শীলখালী-�পকুয়া,
ক�বাজার

107 0110 �মাঃ কামাল �হােসন
িপতা-আঃ রা�াক,দিড়িবশন�ী, �গাপালদী-িবশন�ী-
আড়াইহাজার,
নারায়ণগ�

108 0111 মাহবুব খান
িপতা-আ�লু মা�ান খান ,নুর খান িডলার বািড় ৩১৭, ভােটর গাওঁ,
ওয়াড� ৬, শাহাতলী বাজার--চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

109 0112 িরপন উর রহমান
িপতা-মতৃ খ�কার আ�লু আলী,�াম: চরেমগচামী, ডাক:
�মগচামী--মধুখালী,
ফিরদপুর

110 0113 �মাছাঃ ম�জ�না খাত�ন
িপতা-�মাঃ ম�জবর রহমান গাজী ,পাশ �খািল, যতী� নগর
-শ�ামনগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

111 0114 অিমত �পা�ার
িপতা-�মঘনাথ �পা�ার,সারপাড়, নারায়নপুর বাজার-নারায়নপুর-
মতলব দি�ণ,
চাদঁপুর

112 0115 িমলন সরকার
িপতা-আফসার উ��ন,�াম: ধনাইরচর, ডাকঘর: �নায়াকা�া--
পলাশ,
নরিসংদী
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113 0116 �মা: িম�ন ইসলাম িপতা-�মা: আিমন উ�ীন পাড়,বড়দল--আশা�িন,
সাত�ীরা

114 0117 রাজীব চ� দাস িপতা-সন�জত চ� দাস ,খালুশাদুলী , বাবুরহাট --চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

115 0118 �মাঃ আিনছ িময়া
িপতা-�মাঃ আ�াব উ��ন ,সােজদা ফাউে�শন -�ভাঢ�া-
�করাণীগ�,
ঢাকা

116 0119 �মাঃ �েবল �হাসাইন
িপতা-মতৃ আনছার আলী ,�াম +�পা� জিুগয়া -কু��য়া �পৗরসভা-
কু��য়া সদর,
কু��য়া

117 0120 �মাঃ সাইফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ নািসর উ��ন খিলফা,বায়লাখালী, �কালচর--বাবুগ�,
বিরশাল

118 0121 কাউসার িময়া িপতা-মািনক িময়া,�াম: ধানাইরচর, ডাকঘর: �নায়াকা�া--পলাশ,
নরিসংদী

119 0122 �মাঃ আিতকুর রহমান িপতা-�জিলম �শখ ,-চারঘাট-চারঘাট,
রাজশাহী

120 0123 �মা: শহীদুল ইসলাম
িপতা-�মা: ফা�ক হাওলাদার,32/2, বাৈমল পূব � পাড়া, ডাক:
সা�িলয়া-1361--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

121 0124 শাহ আলম িপতা-�মাঃ িশহাব উ��ন,িবলতালুক, দড়�াম-দড়�াম-সাট� িরয়া,
মািনকগ�

122 0125 �মাঃ �সাহাগ মাহমুদ িপতা-�মাঃ নূ��ামান ,গাওঁতারা-যাদবপুর-ধামরাই,
ঢাকা

123 0126 �মাঃ রািকব
িপতা-�মাঃ বাদল িমঞা,ইছাপুর,বড়বাজ,ু ইছাপুর-কািলহাতী
�পৗরসভা-কািলহাতী,
টা�াইল

124 0127 আসলাম �হােসন
িপতা-নােছর আলী ,�াম দুবল হাট� , -নওগা ঁ�পৗরসভা-নওগা ঁ
সদর,
নওগা ঁ

125 0128 �মা: রােসল িময়া
িপতা-�মা: উিকল উ��ন,�াম: কািছমারচর, ডাক: �গায়ােলরচর--
ইসলামপুর,
জামালপুর

126 0129 �মাঃ সা�াম �হােসন িপতা-আ�লু খােলক ,কুিড়মারা --�হােসনপুর,
িকেশারগ�

127 0130 তাসনীম িব�াহ িপতা-�মা: আবদুল মা�ান,�াম: রতনদী --গলািচপা,
পট�য়াখালী

128 0131 �মাঃ রিফকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ ক�ন আলী,ক�না, দা�ল উলুম-�মাকািময়া-�বতাগী,
বর�না

129 0132 �মাঃ নাঈম �হােসন
িপতা-�মাঃ �মাফা�ল �হােসন ,�ছাট �দওড়া, পূব � পাড়া--
জয়েদবপুর,
গাজীপুর
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130 0133 বুলবুল আহেমদ
িপতা-জােহর আলী ,�াম হাতাস , দুবল হাট�-নওগা ঁ�পৗরসভা-
নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

131 0134 �মাঃ আতাউর রহমান
িপতা-�মাঃ �জলাল উ��ন ,পিরক�না ম�নালয়, ভবন ০৭
(িনচতলা),--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

132 0135 �মাঃ িরয়াজ হাওলাদার
িপতা-�মাঃ জাহা�ীর হাওলাদার,মশাং, মশাং বাজার-ওটরা-
উ�জরপুর,
বিরশাল

133 0136 জািকর �হােসন
িপতা-আবদুল হক,�মা: শাহজালাল, �যে�: িসয়াম �জনােরল
��ার, �রাড-09--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

134 0137 শহীদুল ইসলাম
িপতা-আবু বকর িছ��ক,�াম: হিরপুর, ডাকঘর: �া�নকচ�রী--
না�াইল,
ময়মনিসংহ

135 0138 �মাঃ জেুয়ল হাওলাদার
িপতা-�মাঃ আবু হািনফ হাওলাদার ,তাফালবািড়, দঃ তাফালবািড়--
শরণেখালা,
বােগরহাট

136 0139 �মাঃ হাসান
িপতা-আবদুল মােলক ,গ�াম �ছাট আলগী , ধিনয়া । --বিরশাল
সদর,
বিরশাল

137 0140 �মাঃ রােশদ
িপতা-�মাঃ খিলল,আলী িময়া মাতা�র বাড়ী, মধ� রতনপুর-
িশবপুর-�ভালা সদর,
�ভালা

138 0141 �মাঃ আবুল কালাম আজাদ
িপতা-�মাঃ দিলল উ��ন িশকদার ,৫২০ এ , আমবাগান ,
পাহাড়তলী --খুলশী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

139 0142 িরয়াজলু ইসলাম
িপতা-হাসান আলী িব�াস,�াম: গাংধাইড়, ডাকঘর: িবশই
সাওরাইল--পাংশা,
রাজবাড়ী

140 0143 �মাঃ জািহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ শাহজাহান ,��েস� পাকা কেলানী, খািলশ পুর--,
খুলনা

141 0144 �দব�ত কুমার সরকার িপতা-হিরপদ সরকার ,�াম �শাল গািতয়া -�দাঘরা-ড� মুিরয়া,
খুলনা

142 0145 আিনছ� র রহমান
িপতা-ফজলুল হক,�াম: বাহাদুরপুর পূব � পাড়া, ডাকঘর:
িসরাজাবাদ--ইসলামপুর,
জামালপুর

143 0146 �মা: মিনর
িপতা-আলী আহাে�দ,বািড়-�মা�া বািড়, �াম: উ�র ফ�াশন,4 নং
ওয়াড�, ডাক: হাসানগ�--চরফ�াশন,
�ভালা

144 0147 �মাঃ আল আিমন িপতা-মতৃ হািববুর রহমান ,শষ�মালা--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ
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145 0148 এনামুল হক িপতা-জয়নাল আেবদীন ,উ�র ধলডা�া-িশলখুিড়-ভ���ামারী,
কুিড়�াম

146 0149 �মাঃ আবু জিহর িপতা-�মাঃ আবু তােহর ,চর ঘাগড়া--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

147 0150 �মাঃ ইকবাল �হােসন
িপতা-�মাঃ �জ�াল �হােসন ,১৪৩ মািলবাগ বাজার �রাড ঢাকা
১২১৭ ।--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

148 0151 �মা: সেরায়ার �হােসন
িপতা-�মা: আ�লু হাই,�াম: বগাবাইদ-জামালপুর �পৗরসভা-
জামালপুর সদর,
জামালপুর

149 0152 �মাঃ আ�রু রহমান

িপতা-রতন �বপাির ,�মাঃ আিতকুর রহমান, �ব� সহকারী, চীফ
�মে�াপিলটন ম�া�জে�ট �কাট�, আদালত ০৭, ৫ম তলা, জনসন
�রাড--,
ঢাকা

150 0153 �মেহদী হাসান িশমুল
িপতা-�মাঃ আ�লু আিলম ,বাসা-২৭২/ক/৪ পঃ আগারগাও,--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

151 0154 �মাঃ মু�জবুর রহমান িপতা-আবুল কালাম ,�াম �পকুয়ার চর -উজান�টয়া-�পকুয়া,
ক�বাজার

152 0155 �মা: নাজমুল ইসলাম
িপতা-�মা: নু�ল ইসলাম,�াম: হিরপুর, ডাকঘর: �া�ন কচ�রী--
না�াইল,
ময়মনিসংহ

153 0156 সালমা আ�ার
িপতা-�মা�ািফজরু রহমান,�হা��ং-125, িপন্ট�  পাটওয়ািরর বাড়ী,
9 নং ওয়াড�-লালেমাহন �পৗরসভা-লালেমাহন,
�ভালা

154 0157 �মাঃ রােশদ �মাবারক িপতা-�মাঃ দুলাল িময়া ,কুিড়মারা --�হােসনপুর,
িকেশারগ�

155 0158 মামুন অর রিশদ
িপতা-ন�জর �হােসন ,রামধন, জ�ুাহাট-উিলপুর �পৗরসভা-
উিলপুর,
কুিড়�াম

156 0159 আন�� দাশ
িপতা-চ� হংস দাশ ,�াম উ�র জলদাশ পাড়া -মেহশখালী
�পৗরসভা-মেহশখালী,
ক�বাজার

157 0160 �মাঃ ইসমাঈল
িপতা-�মাঃ িলয়াকত আলী ,২০৯/১, দি�ন �গাড়ান, (৩য় তলা),
বাগানবািড় �রাড--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

158 0161 �হদােয়ত উল�াহ
িপতা-জােকর �হােসন,�হা��ং-১৩০০, �েনা হাজারীবাড়ী, ৬নং
ওয়াড� পূব � িবরিবির, জাহাজমারা-জাহাজমারা-হািতয়া,
�নায়াখালী

159 0162 �মাঃ �সাহাগ িময়া িপতা-�মাঃ আবুল �হােসন , হািড়টানা --পাথরঘাটা,
বর�না
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160 0163 �মাঃ ফরহাদ �হােসন িপতা-�মাঃ ওসমান গিন ,আন� নগর, �দলধা-ধামরাই-ধামরাই,
ঢাকা

161 0164 নুরনবী িপতা-আ�লু গিন,বাসা: 30/িড-1, �রাড-04--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

162 0165 অ�জত কুমার রায় বাবুল
িপতা-বস� কুমার রায়,৮/িস, সুলতানগ�, রােয়রবাজার--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

163 0166 জমীর �হােসন িপতা-নজীর আলী,�গৗরারং-�গৗরারং-সুনামগ� সদর,
সুনামগ�

164 0167 িগ,এম আেয়জ িব�াহ
িপতা-মতৃ �জ,এম, আবদুল ম�জদ ,�াম পাতা খালী -শ�ামনগর
�পৗরসভা-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

165 0168 ডািলম কুমার রায়
িপতা-মতী� নাথ রায়,�াম+ডাক: িকসামত বড়াই বাড়ী--
আিদতমারী,
লালমিনরহাট

166 0169 আবদু�াহ আল মামুন
িপতা-আবুল বশার ,জইনার পাড়া, ৭ নং ওয়াড�-বড়েঘাপ-
কুত� বিদয়া,
ক�বাজার

167 0170 �মাঃ নািহদ হাসান
িপতা-�মাঃ �গালজার �হােসন ,বাড়াদী-কু��য়া �পৗরসভা-কু��য়া
সদর,
কু��য়া

168 0171 �মাঃ এমদাদ হক িপতা-�মাঃ আবদু�া ,বােঘরপাড়া , পনাসাইল --ভালুকা,
ময়মনিসংহ

169 0172 �মা: সা�াদ �হােসন
িপতা-�মা: আবু ব�র িছ��ক,�াম: িবরভােদরা, ডাক: পাছঁদির�া-
-না�াইল,
ময়মনিসংহ

170 0173 �মাঃ আিমনুল ইসলাম িপতা-মতৃ আঃ বােতন ,গাড়ারন, ১৭৪০-�পুর �পৗরসভা-�পুর,
গাজীপুর

171 0174 �মা: রােশদ িমনা
িপতা-�মা: �মায়ুন কিবর িমনা,�াম: পানিততা, ডাকঘর: পানিততা
--�তরখাদা,
খুলনা

172 0175 �মাঃ ফরহাদ �হােসন
িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান,পাঠশালা বুক �স�ার, বাংলা �ুল �মাড়-
-�ভালা সদর,
�ভালা

173 0176 আকরামুল ইসলাম িপতা-রািকবুল ইসলাম ,শাখািরয়া -�হমনগর-�গাপালপুর,
টা�াইল

174 0177 �মাঃ এরশাদুল হক
িপতা-�মাঃ আ�সু ছ�রু ,�াম �খাড়া গাছ , �পা� ফিকেরর
তািকয়া-লালমিনরহাট �পৗরসভা-লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

175 0178 �মা: জিসম িপতা-ইউসুফ �বকারী,বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট, 684-
686, �রড ��েস� সড়ক, বড় মগবাজার--,
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176 0179 �মাঃ িদদা�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম ,খিলল গ�, ধন�য়-কুিড়�াম
�পৗরসভা-কুিড়�াম সদর,
কুিড়�াম

177 0180 জামান িময়া িপতা-�মাঃ �বদন িময়া ,িচতপুর -ঘারেমাড়া-�হামনা,
কুিম�া

178 0181 �মা: সামছ� ল ইসলাম িপতা-�মা: নাইম উ�া,ডা: কেলানী, দরগাহ �গইট--,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

179 0182 িবপন কুমার পাল
িপতা-িবজয় কৃ� পাল,ম�লপুর (�জয়াপুর), ইছামিত-মািনকপুর-
জিকগ�,
িসেলট

180 0183 রােবয়া খাত�ন িপতা-িমজানুর রহমান ,অ�াবুিনয়া, কালনা-কয়রা-কয়রা,
খুলনা

181 0184 সা��র �হােসন
িপতা-জািকর �হােসন,�াম: মাইজগাওঁ, ডাক: কমলদহ--
মীরসরাই,
চ��াম

182 0185 �মায়ুল রশীদ �চৗধুরী
িপতা-মাহমুদুর রহমান �চৗধুরী,িপয়ারাপুর, বুর�া-বু��াবাজার-
ওসমানী নগর,
িসেলট

183 0186 �মাঃ সাহাদত �হােসন িপতা-ইউসুফ আলী ,মািলপাড়া -মাদলা-শাজাহানপুর,
ব�ড়া

184 0187 জািকর �হােসন
িপতা-বাবুল িময়া,�াম: আউটারগাতী, ডাক: আউটারগাতী--
না�াইল,
ময়মনিসংহ

185 0188 �মা: রিফকু�ামান
িপতা-�মা: আ�া��ামান,�াম: ��শাসন -ভ��িলয়া-
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

186 0189 আঃ রহমান িপতা-�মাঃ ইসমাইল গাজী ,বাসা-২৬, হাসনাবাদ --�করাণীগ�,
ঢাকা

187 0190 �মাঃ আিরফ �হােসন
িপতা-আফতাব উ�ীন মালী,িবছট, আনুিলয়া-আনুিলয়া-
আশা�িন,
সাত�ীরা

188 0191 নুর নবী খানঁ
িপতা-�মা: নজ�ল ইসলাম,�াম: �হােসনপুর, ডাক: �ডাবা ঐ
বাজার--বা�বল,
হিবগ�

189 0192 অজয় চ�বত� িপতা-শীেতশ চ�বত� ,িনজ বু��া --ওসমানী নগর,
িসেলট

190 0193 ইউসুফ আলী
িপতা-�মাহর আলী,�াম: প��ম পাতাখািল, ডাকঘর: পাতাখািল--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

191 0194 �বন চ� �দ িপতা-সতীশ চ� �দ,দ�পাড়া-ল�ীপুর �পৗরসভা-ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর
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192 0195 �মা: �মাখেলছ� র রহমান
িপতা-�মা: আ�লু হক,�াম: িতনানী �ভলুয়া, ডাক: �ভলুয়া--
�বরদী,
�শরপুর

193 0196 �মাঃ জািহর উ��ন
িপতা-�মাঃ আেনায়ার উ��ন ,লা�ীনারায়ন পুর (আরাফাত
কলনী)--�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

194 0197 �মাঃ িলটন �হােসন িপতা-�মাঃ রমজান আলী ,-উ�াপাড়া �পৗরসভা-উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

195 0198 উৎপল চ� �দ িপতা-�ণিত রানী �দ,�নায়াহালট -সাচনাবাজার-জামালগ�,
সুনামগ�

196 0199 শ�� পাল
িপতা-�খাকন কুমার পাল,�াম: চািলতাতলা, ডাকঘর: কু�িলয়া--
নড়াইল সদর,
নড়াইল

197 0200 �রাকসানা
িপতা-�মাঃ জ�র আলী খান ,বাসা ৩৮, �রাড ১১, কল�ানপুর--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

198 0201 �মাহা�দ মাহমুদুল হাসান
িপতা-�মা: আবু তােহর,37/1, সােজদা িভলা, আকুয়া দরবার শরীফ
মস�জদ �রাড--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

199 0202 �মা: মাইনূল
িপতা-�মা: আ�লু সা�ার ভূইয়া,�াম: বনা�ট, ডাক: আউটারগাতী-
রাজগাতী-না�াইল,
ময়মনিসংহ

200 0203 ম��ল ইসলাম
িপতা-�মাহা�দ আলী,�াম: চরভাবনা, ডাক: নারায়নেখালা--
নকলা,
�শরপুর

201 0204 সুধুন চ� দাস
িপতা-বীের� চ� দাস,�াম: রায়েথানা, ডাক: চরহাত পািখয়া--
মু�াগাছা,
ময়মনিসংহ

202 0205 �মা: �ফরেদৗস
িপতা-�মা: ছামছউ��ন,�যে�: �মা: ছামছউ��ন, �াম:
িনিশ�ারার পাইকপাড়া, ডাক: সদর--ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

203 0206 �মা: লাবলু কাজী
িপতা-�মা: �তারাপ কাজী,�াম: ছএকা�া, ডাক: আলফাডা�া--
�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

204 0208 � সুজয় সরকার
িপতা-� ভরত সরকার,�াম: শাহারপুর, -বারঘিরয়া-
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

205 0209 জয়েদব সরকার িপতা-মহােদব সরকার,�াম: � বািড়, ডাক: বড়�টয়া--িঘওর,
মািনকগ�

206 0210 �মা: শািকল �হােসন
িপতা-�মা: কু�� �চৗিকদার,�াম: আসুলী, ওয়াড�-06, ডাক:
িকেশারগ�-ফরাজগ�-লালেমাহন,
�ভালা
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207 0211 �মা: মাসুম িব�াহ
িপতা-�মা: িমজানুর রহমান,�াম: শ�ামকুড়, ডাক: িচনােটালা--
মিণরামপুর,
যেশার

208 0212 �মা: �মাহা�দ আলী
িপতা-�মা: জয়নাল আেবদীন,�াম: কু�য়া গড়েখালা, ডাক:
কু�য়া--�বরদী,
�শরপুর

209 0213 �মাহা�দ মিহন উ�ীন
িপতা-মতৃ �মা: হািববুর রহমান,বাসা: কালা িময়ার বাড়ী, �াম:
িমজ�াপুর, -িমজ�াপুর-হাটহাজারী,
চ��াম

210 0214 �মা: হায়দার আলী
িপতা-�মা: আ�লু হািকম,�াম: মধ� ছনকা�া, ডাক: বটতলা
বাজার--�বরদী,
�শরপুর

211 0215 �মা: আেনায়ার �হােসন
িপতা-�মা: আ�রু রহমান,�াম: অে�হরী, ডাক: মেনামুখ--
রাজনগর,
�মৗলভীবাজার

212 0216 �মা: খস��ামান
িপতা-মতৃ �মা�ার �হােসন,�াম: উরিফ প��ম পাড়া, ডাক:
মািনকহার--�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

213 0217 মিন গাইন
িপতা-বীেরন গাইন,�াম: �ডামার�র, ডাক: মা�ঝগাতী--
�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

214 0219 জেুয়ল ম�ল িপতা-িনিখল ম�ল,�াম: �য়াধানা, ডাক: িসলনা--ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�

215 0220 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মা: হা�ন �মা�া,�াম: িশবরামপুর, ডাক: �টপড়া-উলাইল-
িশবালয়,
মািনকগ�

216 0221 আবু সােয়ম
িপতা-�মাঃ হাসান মাত�র ,১১৯ �লকসাক�াস �রাড, কলাবাগান --
ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

217 0222 পাথ � �পা�ার
িপতা-�সূন কাি� �পা�ার,�াম: �ডামরা�র, ডাক: মা�ঝগাতী--
�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

218 0223 রাম দাস িপতা-রােজশ দাস ,২৫ আগাসােদক �রাড, িস�ট কেলানী--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

219 0224 �মা: আলমগীর কিবর
িপতা-�মা: আশরাফ �হাসাইন,�াম: বটতলা, �াম: বাশঁচড়া--
জামালপুর সদর,
জামালপুর

220 0225 আেনায়ার �হােসন
িপতা-�মা: �লাকমান,�াম: ��মু�ী, ডাক: পরানগ�--�ভালা
সদর,
�ভালা

221 0226 িদপংকর হাজরা িপতা-মতৃ �দবদাস হাজরা,ধারাবাসাইল-কা��-�কাটালীপাড়া,
�গাপালগ�
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222 0227 �মাঃ বাহাউ��ন িপতা-�মাঃ র�ন ,উ�র আইচা --চরফ�াশন,
�ভালা

223 0228 �মা: িদনার ইসলাম
িপতা-�মা :জালাল উ��ন,�াম: �দারপাড়া, ডাক: তািতব�--
সুজানগর,
পাবনা

224 0229 �মা: রা�জবুল ইসলাম
িপতা-�মা: নূ�ল ইসলাম,�াম: বড়িখলা, ডাক: জগৎগ�--
ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

225 0230 মদৃুলা ম�ল
িপতা-�জকসী মজমুদার ,ট�ঠামা�া, বড় �দা�া�র--�গাপালগ�
সদর,
�গাপালগ�

226 0231 �মাঃ �জানােয়দ উ��াহ িপতা-�মাঃ ফা�ক আলম ,দি�ণ আইচা --চরফ�াশন,
�ভালা

227 0232 �মা: আ�লু খােলক
িপতা-মতৃ রমজান আলী,�াম: িন���পুর, ডাক: বা�া--
ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

228 0233 �মাঃ রােসল িপতা-�মাঃ লাল িময়া ,পূব � �লমুয়া -কাকিচঢ়া-পাথরঘাটা,
বর�না

229 0234 �মাঃ মাসুম িপতা-�মাঃ আবুল �হাসাইন ,ফুলবািড়-ত�ষখালী-মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

230 0235 �মা: মাহফুজ আহে�দ
িপতা-�মা: আ�রু রিশদ,�াম�: কালাদহ, ডাক: কালাদহ--
ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

231 0236 �মাঃ ইখিতয়ার �হােসন
নািদম

িপতা-�মাঃ সুলতান হেসন ,আংগািরয়া, দি�ণ আংগািরয়া --
রাজাপুর,
ঝালকা�ঠ

232 0237 �মা: রােসল িময়া
িপতা-�মা: ম�জবুর রহমান,�াম: তাএাকা�া, ডাক: িসধলা--
�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

233 0238 �মাঃ জেুয়ল িময়া ঁ
িপতা-�মাঃ আ��ুাহ িময়া ঁ,জাতীয় �� �ক� ৫/িস ব�ব�ু
এিভিনউ--শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

234 0239 সেরায়ার উ��ন
িপতা-�মা: িনজাম উ��ন,�াম: পূব � বহরপুর, ওয়াড�-08, ডাক:
বাৈয়রঢালা--সীতাকু�,
চ��াম

235 0240 আবুল হাসান িপতা-ইয়াকুব মি�ক ,�পাটকাখালী --বর�না সদর,
বর�না

236 0241 �মাঃ মাসুম িব�াহ
িপতা-�মাঃ ম�ান হাং ,কাটপ��-পট�য়াখালী �পৗরসভা-পট�য়াখালী
সদর,
পট�য়াখালী
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237 0242 িমিহর চ� শম �া
িপতা-রাখাল চ� শম �া,�যে�: বীের� ডা: বাড়ী, �াম: �সয়দপুর,
ডাক: ব�ারমু�ী--�সানাগাজী,
�ফনী

238 0243 �মাঃ জেুয়ল �হােসন িপতা-�মাঃ আ�লু বাকী ,ব�ভপুর, কা�ন --িবরল,
িদনাজপুর

239 0244 �মাঃ িসফাত আলী
িপতা-�মাঃ হাসান আলী ,মা�ার পাড়া-চরবাগডা�া-
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

240 0245 �মা: �রহান উ�ীন িপতা-নওশাদ িময়া,�াম: মুরাদপুর, ডাক: মুরাদপুর--সীতাকু�,
চ��াম

241 0246 িদপ �পা�ার
িপতা-রন�জৎ কুমার �পা�ার,�াম: �ডামরা�র, ডাক: মা�ঝগাতী--
�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

242 0247 অিহদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ �দেলায়ার �হােসন ,২৬৬ নামাজপুর-িপেরাজপুর
�পৗরসভা-িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

243 0248 খ�কার িমঠ�ন
িপতা-খ�কার আ�লু মিতন ,১০/১/এ দি�ণ জাহানাবাদ,
দা�সসালাম--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

244 0249 �মা: রাজা িময়া
িপতা-�মা: চানঁ িময়া,�াম: নত�ন দুলাল ভরট, ডাক: ধম �পুর--
সু�রগ�,
গাইবা�া

245 0250 � দুলন সরকার
িপতা-শচী� সরকার,�াম: চকহায়দর, ডাক: ডবাঐ-3310--
বা�বল,
হিবগ�

246 0251 শিহদুল ইসলাম িপতা-আজাহার আলী হাং ,সিচবালয়--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

247 0252 জিহ�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ আবুল হাওলাদার ,বাসা ৩, �রাড ২২, িমরপুর--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

248 0253 শাওন হাওলাদার িপতা-মােলক হাওলাদার,�কিডিস,10 নং ওয়াড�--বিরশাল সদর,
বিরশাল

249 0254 �মাঃ শিফকুল ইসলাম িপতা-মগল িময়া ঁ,আউটারগাতী-না�াইল-না�াইল,
ময়মনিসংহ

250 0255 মাসুদ রানা িপতা-রতন কুমার,�াম: চারঘাট, ডাক: চারঘাট--চারঘাট,
রাজশাহী

251 0256 �মাঃ �েবল িময়া ঁ িপতা-�মাঃ মিতউর রহমান ,-যেশাদল-িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

252 0257 �মাঃ �মায়ুন রশীদ
িপতা-�মাঃ হা�ন অর রশীদ ,�হা��ং ১০৪, আল আকসা মস�জদ
�রাড, মরকুন মধ�পাড়া, ম�ুনগর--ট�ী,
গাজীপুর
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253 0258 �মা: আলমগীর �হােসন
িপতা-মতৃ �মা: ফিরদুল ইসলাম,�াম: ধামরা, ডাক:
সূচীপাড়া-3620--শাহরা�� ,
চাদঁপুর

254 0259 নু��বী
িপতা-মতৃ আঃ কু�ুস িময়া ঁ,জাতীয় �� �ক�, ৫/িস ব�ব�ু
এিভিনউ --শাহবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

255 0260 �মাঃ িলয়ান খিলফা

িপতা-�মাঃ আ�লু আ�জজ খিলফা ,অির�� �াগ হাউস, িব�াল
শাহ ্ �মিডিসন �াজা ৭ নং , হায়বৎ নগর, �দওয়ান সােহব �লন,
বাবুবাজার--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

256 0261 �গািব� চ� দাস
িপতা-মতৃ: িনেবদন চ� দাস,বাড়ী- মােলেগা, �াম: চর জা�ািলয়া,
ডাক: কমলনগর--কমলনগর,
ল�ীপুর

257 0262 �মাঃ এরশাদুল হক
িপতা-�মাঃ নছর উ��ন ,�খাড়াগাছ, ফিকেরর তেকয়া-
লালমিনরহাট �পৗরসভা-লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

258 0263 �মাঃ আলী আজগর িপতা-আিম�ল ইসলাম ,চাদঁপুর, নজরপুর--�সনবাগ,
�নায়াখালী

259 0264 আকছাদুর রহমান
িপতা-আমানউ�াহ গাইন,�াম: রমজাননগর, ডাক: রমজাননগর-
-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

260 0265 শচী� নাথ �মাহ�
িপতা-মতৃ িবিপন চ� �মাহ� ,মীেরর হাট, পঞ �াম--
লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

261 0266 আকাশ কুমার �গা�ামী িপতা-উ�ম চ� �গা�ামী ,ওসমানপুর-পীরগ�-পীরগ�,
রংপুর

262 0267 আ�লু কােদর
িপতা-খয়�ল ইসলাম ,বড়শশী, নূরপাড়া, বগদুল ঝুলা-�বাদা-
�বাদা,
প�গড়

263 0268 হায়দার ইকবাল িপতা-�মাঃ না�া হায়দার ,দি�ণ রািফয়ািদ, বায়লাখালী --বাবুগ�,
বিরশাল

264 0269 রথী�নাথ বালা িপতা-রণ�জৎ কুমার বালা ,১৯০ বালাডা�া-পাটগাতী-ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�

265 0270 �দবাশীষ গােয়ন িপতা-মতৃ িবমল কৃ� গােয়ন ,জাওয়াখালী, নিকপুর--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

266 0271 িনম �ল চ� �গা�ামী িপতা-িনেপন চ� �গা�ামী,ওসমান পুর -পীরগ�-পীরগ�,
রংপুর

267 0272 অেশাক চ� রায় িপতা-িবিপন চ� রায়,িকসামত, বড়াইবািড়-ভাদাই-আিদতমারী,
লালমিনরহাট

268 0273 সনজয় কুমার ম�ল িপতা-�শেল� নাথ ম�ল ,িচংড়াখালী-রমজাননগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা
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269 0274 �মাঃ আেনায়ার �হােসন
িপতা-�মাঃ মিতউর রহমান ,�পচ�পুর,বকশীমুল-তারাকা�া-
তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

270 0275 �মাঃ ইসমাইল �হােসন িপতা-�মাঃ আ�জম �হােসন ,৩৫২ শহীদনগর--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

271 0276 �ক, এম, মিন��ামান বাচ্চ�
িপতা-�ক, এম, আকবার �হােসন,�াম: �খালেপট�য়া, ডাক: গাবুরা--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

272 0277 নয়ন িব�াস িপতা-নের�নাথ িব�াস ,পাগলা কানাই সড়ক, ব�াপারী পাড়া--,
�ঝনাইদহ

273 0279 �মা: শািহনুর ইসলাম িপতা- �মা : আ�সু সা�ার,�াম: �দাগািছ, ডাক: কা�ন--িবরল,
িদনাজপুর

274 0280 �মাঃ �সৗরভ আলী িপতা-�মাঃ আসলাম িব�াস ,হা���য়া, অিচ��পুর--�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

275 0281 আ�লু কিরম
িপতা-�মা: মাইজ উ��ন আক�,�াম: নের�পুর, ডাক: খা�য়া--
না�াইল,
ময়মনিসংহ

276 0282 �সয়দ �মাঃ স�জব আলম িপতা-মীর কা�ন আলী,কািত�ক পাশা -�লবুখালী-দুমিক,
পট�য়াখালী

277 0283 �মা: �মা�ার জামাল
িপতা-মতৃ �মা: আিছর উ��ন,�াম: সারা�াই ( দ�পাড়া), ডাক:
সারা�াই পলাশ বাড়ী--িবরল,
িদনাজপুর

278 0284 �মাঃ আফতাব উ��ন
িপতা-নু�ল আবচার ,উ�র �মেহরনামা, িসকদারপাড়া-�পকুয়া-
�পকুয়া,
ক�বাজার

279 0285 ত�ষার কুমার সরদার িপতা-মনী� নাথ সরদার ,রােয়রমহল, খািলশপুর--,
খুলনা

280 0286 শাহাদৎ �হােসন
িপতা-মতৃ: সামসুে�াহা,�াম: ভবাই নগর, ডাক: পাচঁবাড়ী--
িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

281 0287 �মাঃ রিন মু��
িপতা-�মাঃ আ�লু বােরক মু�� ,২৭৯/১ বড় মগবাজার,
শাি�নগর--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

282 0288 �মা: রািকবুল
িপতা-�মা: মাহবুব আলম,�াম: রােয়রতবক, ডাক: �হউিলবুিনয়া--
বর�না সদর,
বর�না

283 0289 �গালাম িকবিরয়া
িপতা-শাহাদত,�াম: খানপুর বাজার, ডাক: খানপুর--িদনাজপুর
সদর,
িদনাজপুর

284 0290 �জসান তালুকদার
িপতা-না�জম তালুকদার ,বাসা-১২০, দঃ বন�, �রাড-২০--
িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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285 0291 �জ এম মিহববুল�াহ িপতা-�জ এম আবুল �হােসন ,পাতাখালী --শ�ামনগর,
সাত�ীরা

286 0292 িদলীপ কুমার দাশ
িপতা-সুবল কুমার জল দাশ,�াম: �গারকঘাটা, ডাক: উ�র জল
দাশ পাড়া--মেহশখালী,
ক�বাজার

287 0293 ফািরয়া ইসলাম মীম
িপতা-�মা: নজ�ল ইসলাম,�াম: িবরাজলা, ডাক: ন��পাড়া--
পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

288 0294 ��ল আিমন
িপতা-�মাঃ ফিরদ িময়া ঁ,ছায়া-১৪ ওসমািন �মিডেকল কেলািন ,
কাজল হাওর--িসেলট সদর,
িসেলট

289 0295 িবকাশ �চৗহান
িপতা-বস� রাম �চৗহান,বাসা: চ�ন বাইশা সড়ক, �াম: উ�র
নাটাইপাড়া, ওয়াড�-06--ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

290 0296 �মাঃ ফা�ক িমনা িপতা-�মাঃ �মায়ুন কিবর িমনা ,পানিততা, বারাসাত --�তরখাদা,
খুলনা

291 0297 শারিমন আ�ার �রবা
িপতা-নুরজাহান �বগম ,বাসা-১৫৯২, পােটরবাগ, দঃ দিনয়া--
যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

292 0298 �মা: আল-আমীন
িপতা-মন্ট�  িময়া,�াম: না�লী নত�ন পাড়া,-ব�ড়া �পৗরসভা-
ব�ড়া সদর,
ব�ড়া

293 0299 উ�ম কুমার দ� িপতা-দীিলপ কুমার দ� ,কািচয়া--�ভালা সদর,
�ভালা

294 0300 � িনবাস চ� সরকার
িপতা-� িনবারন চ� সরকার,�াম: �বেজাড়া, ডাক: মাদলা--
শাজাহানপুর,
ব�ড়া

295 0301 �মাঃ নজ�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম ,িচংড়াখালী -রমজাননগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

296 0302 �মাঃ জািহদ হাসান
িপতা-�মাঃ আবু বকর িস��ক ,বাসা-৭, লাইন-২৪/৪, মিদনা নগর,
প�বী--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

297 0303 �মাঃ মঈনুল হাসান িপতা-�মাঃ মেনায়ার �হােসন ,িনকলাপুর--�পসা,
খুলনা

298 0304 �ফরেদৗিস আরা
িপতা-�মাঃ আ�রু রা�াক ,বাসা-৩৮্  �রাড-১১ কল�াণপুর--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

299 0305 �বীন কুমার সাহা িপতা-�খাকন চ� সাহা ,চাদঁড়া, গড়াই চাদঁড়া--আলফাডা�া,
ফিরদপুর

300 0306 �মাঃ সািদকুল ইসলাম �পন
িপতা-�মাঃ আ�লু আওয়াল খামা�,আম�ল কসবা, �ঘাষপাড়া--
আ�াই,
নওগা ঁ
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301 0307 �মাহা�দ সরওয়ার আহেমদ িপতা-�মাহা�দ আ�লু কাইয়ূম,আটঘিরয়া, আউশপাড়া--,
হিবগ�

302 0308 �মাঃ ত� িহন রানা
িপতা-�মাঃ িমজানুর রহমান ,৪৪৪ উ�রপাড়া, পাচবািড়য়া,-যেশার
�পৗরসভা-যেশার সদর,
যেশার

303 0309 �মাঃ আেনায়ার �হাসাইন
িপতা-আিমর �হােসন ,কুমারখালী , পােঠায়ািরর হাট-লালেমাহন-
লালেমাহন,
�ভালা

304 0310 �মাঃ মাসুদ রানা িপতা-মঃ �মাশাররফ �শখ ,আকা�া-বািহরিদয়া-মানসা-ফিকরহাট,
বােগরহাট

305 0311 এস এম হািসবুল ইসলাম
িপতা-এস এম আবুল হাসান ,২১৪ জিুমর খান �রাড, ��ম হ�ােভন-
-,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন

306 0312 শাহাবু�ীন িপতা-শিরফ উ�ীন ,�মাহা�দ পুর, রায়নগর-ফুলসারা-�চৗগাছা,
যেশার

307 0313 �মাঃ ইমরানুল হাসান িপতা-মতৃ কিবর আহা�দ ,১৩২/৩৩ আ�ার ক�া�--পেত�া,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

308 0314 �মাঃ আশরাফুল ইসলাম
িপতা-শিফউল বারী ,বাসা ১০, এন এইচ িভলা, প��ম আগারগাওঁ,
ওয়াড� ২৮--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

309 0315 �মাঃ িমরাজ
িপতা-�মাঃ সামসুল হক ,�ছানবুিনয়া, ঘুটাবাছা-পাথরঘাটা-
পাথরঘাটা,
বর�না

310 0316 সুকা� িব�াস িপতা-সত� র�ন িব�াস ,আ�র --আৈগলঝাড়া,
বিরশাল

311 0317 �মাঃ রােসল িময়া ঁ
িপতা-�মাঃ �মা�ফা সরদার ,�পধন, জািলয়াঘাটা, -পাথরঘাটা-
পাথরঘাটা,
বর�না

312 0318 �সাহাগ িব�াস িপতা-সুশীল িব�াস ,আ�র --আৈগলঝাড়া,
বিরশাল

313 0319 �মাঃ �ফরেদৗস ওয়ািহদ িপতা-মতৃ আ�রু রিশদ ,পাচ�টকির-ঘাটাইল �পৗরসভা-ঘাটাইল,
টা�াইল

314 0320 �মা: তািরক হাসান
িপতা-�শখ আকবার আলী,�াম: বড় কািশপুর, ডাক:
পাটেকলঘাটা--সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

315 0321 �কাশ কুমার পাল িপতা-অ�ন কুমার পাল ,-�গৗিরেঘানা-�কশবপুর,
যেশার

316 0322 �মা: আ��ুাহ
িপতা-�মা :আ�রু রশীদ,�াম: সাতবাড়ীয়া, ডাক: ��েমািহনী--
�কশবপুর,
যেশার
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317 0323 �মা: নিকবুল ইসলাম
িপতা-�মা: হায়দার আলী,�াম: প: �গাপালপুর, ডাক: িতলাই--
ভ���ামারী,
কুিড়�াম

318 0324 রািকবুল হাসান িপতা-�মাঃ আমেজদ আলী,িন���পুর-কাউিলেবড়া-ভা�া,
ফিরদপুর

319 0325 �মাঃ �সােহল গাজী
িপতা-�মাঃ জালাল গাজী ,চ� �লখার পাল, �ম-২০২, িব��ং-০৪
বাংলােদশ সিচবালয়--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

320 0326 �মা: জািকর �হােসন
িপতা-�মা: ওমর আলী,�াম: ��মপুর, ডাক: কুিমড়া প��ত
পুকুর--ন���াম,
ব�ড়া

321 0327 �মাঃ জিহ�ল ইসলাম িপতা-�মাঃ আলতাফ �হােসন খান ,রাজাখালী, চরবয়ড়া--দুমিক,
পট�য়াখালী

322 0328 আিরফুল ইসলাম িপতা-মতৃ আঃ �র�াক ,বীর আহা�দ পুর-�গৗরীপুর-�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

323 0329 আিরফ িপতা-আ�রু রিশদ,�াম: উ: িতলাই, ডাক: িশলখুড়ী--ভ���ামারী,
কুিড়�াম

324 0330 িকেশার চ� দাস
িপতা-মতৃ সে�াষ কুমার দাস ,�জলা �াথিমক িশ�া অিফেসর
িপছেন, �কাট� ক�াউ�, ১০ নং ওয়াড�, িব,িস,িস--,
বিরশাল

325 0331 িদলীপ চ� রায়
িপতা-আন� চ� রায়,�াম: �দৗলতপুর, ডাক: সুলতানপুর--
�বাচাগ�,
িদনাজপুর

326 0332 �মাছাঃ �মিডকা ইয়াসিমন িপতা-আশরাফুল আলম ,কািশমপুর, হাজীগ�--িমঠাপুকুর,
রংপুর

327 0333 �মাহা�দ ফরহাদ �হােসন
িপতা-জিহর আহ�দ,বাসা: 205, �াম: হাজীপাড়া, ডাক: পূব �
�কাদালা-�কাদালা-রা�ুিনয়া,
চ��াম

328 0334 �খারেশদ আলম বাি� িপতা-�মাঃ বাবুল ,বা�েরাড, ভাটারখাল, ১০ নং ওয়াড�--,
বিরশাল

329 0335 �মাঃ রােসল িময়া ঁ
িপতা-�মাঃ আউয়াল িময়া ঁ,আদাবািড়য়া, ৮৭০০-বর�না
�পৗরসভা-বর�না সদর,
বর�না

330 0336 �মা: নয়ন ইসলাম
িপতা-�মা: �বাগদাদ �হােসন,�াম: �ুল পাড়া, ডাক: ঈ�রদী--
ঈ�রদী,
পাবনা

331 0337 িদদা�ল ইসলাম
িপতা-আবুল কােশম ,ডায়ােব�টস হাসপাতাল �লন, সুলতান ম��ল
১০ নং ওয়াড�, �কাতয়ালী--বিরশাল সদর,
বিরশাল

332 0338 সু�জৎ কুমার ঢািল িপতা-িবমল কুমার ঢািল ,-করপাড়া-�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�
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333 0339 �মা: শরীফ
িপতা-�মা: �সিলম,�াম: খুিদর জ�ল, ওয়াড�-03, ডাক: কিরমগ�-
-কিরমগ�,
িকেশারগ�

334 0340 �মা: জসীম উ�ীন
িপতা-�মাহা�দ আলী,�াম: বিলয়ানপুর, ডাক: �সানাবািড়য়া--
কলােরায়া,
সাত�ীরা

335 0341 �মাঃ মিন�ল ইসলাম িপতা-মতৃ �মাঃ �গালাম �মা�ফা ,৮৬৩০-দশিমনা-দশিমনা,
পট�য়াখালী

336 0342 সুজন িব�াস িপতা-সুেশন িব�াস ,�সয়দকা�ট, আউয়ার--বানারীপাড়া,
বিরশাল

337 0343 প�জ কুমার
িপতা-নারায়ন চ� রায়,�াম: �খদাবাগ, ডাক: �খদাবাগ হাট-
বড়বাড়ী-লালমিনরহাট সদর,
লালমিনরহাট

338 0344 সিবতা ঘরামী িপতা-�জেত� নাথ ঘরামী ,�া�নবািড়, আউয়ার--বানারীপাড়া,
বিরশাল

339 0345 �মা: নাঈম আলী
িপতা-�মা: ইসহাক আলী,�াম: িনচ� ধুমী, ডাক: মহারাজপুর--
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

340 0346 �মাঃ িগয়াস উ��ন
িপতা-�মাঃ মিতউর রহমান ,উ�র পাড়া,১৩ মুরাদনগর
-মুরাদনগর সদর-মুরাদনগর,
কুিম�া

341 0347 �রা�জনা পারভীন
িপতা-�মাকাম আলী হাজরা,�াম: দ: প��ম আট� িলয়া, ডাক:
হাওয়ালভা�ী--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

342 0348 �মাঃ বাদশা িপতা-�মাঃ ইমান আলী সরদার ,িশরা�নী --তালা,
সাত�ীরা

343 0349 আিমনুর রহমান
িপতা-শিহদু�াহ গাজী,�াম: রমজাননগর, ডাক: রমজাননগর--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

344 0350 �মাঃ নুের আলম
িপতা-�মাঃ আবু তােহর ,শশীগ�, হাট শশীগ�, ওয়াড� ৪--
তজমু��ন,
�ভালা

345 0351 �মা: শাহ আলম
িপতা-�মা: �মাকেছদ আিল গাজী,�াম: পা: পাতাখালী, ডাক:
পাতাখালী--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

346 0352 �দেলায়ার �হােসন
িপতা-�মা: ইসলাম উ��ন,�াম: �দ�পুর, ডাক: হাজীগ�--
বারহা�া,
�ন�েকাণা

347 0353 �মাঃ ওমর ফা�ক �পন
িপতা-�মাঃ আবু তােলব ,বয়ড়া �বটতলা বাজার সংল� মা�ান
�ম�ার বািড়, ২২নং ওয়াড�, সুিতয়াখালী--,
ময়মনিসংহ
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348 0354 �কাশ কুমার মধৃা
িপতা-সুেপ� নাথ মধৃা,�াম: পাতড়ােখালা, ডাক: পাতড়ােখালা--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

349 0355 �মাঃ মাহবুব হাসান মা�ঝ
িপতা-�মাঃ আ�লু কােদর মা�ঝ ,ভািন প��ম পারা, মাধাইয়া
বাজার -�দিব�ার �পৗরসভা-�দিব�ার,
কুিম�া

350 0356 �মা: কাউছার
িপতা-�মা: �খারেশদ আলম,�াম: চরযমুনা, ডাক: ম��র হাট--
চরফ�াশন,
�ভালা

351 0357 �মাঃ মু�ািকন �হােসন
িপতা-�মাঃ হােমজলু ইসলাম ,�গািব�পুর, রাজশাহী �কাট�,
কািশয়াডাংগা--,
রাজশাহী

352 0358 িবেবকান� ম�ল িপতা-িবজয় কুমার ম�ল,�াম: ধুমঘাট, ডাক: ধুমঘাট--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

353 0359 ওিহদুল ইসলাম
িপতা-আঃ ছা�ার হাওলাদার ,�কালািনয়া কা�জরচর-কা�জরচর-
মুলাদী,
বিরশাল

354 0360 �মাঃ রােসল িপতা-�মাঃ ফা�ক �হােসন ,মাহমুদ কাঠ�, --�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

355 0361 �মাঃ রাহাত ইকবাল
িপতা-�মাঃ ফা�ক �হােসন ,বািড়-৬৩২-আমতলী �পৗরসভা-
আমতলী,
বর�না

356 0363 শামীমা নাসিরন
িপতা-আ�াস আলী সরদার,�াম: কািশমাড়ী, ডাক: কািশমাড়ী--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

357 0364 �মাঃ �রজাউল কিরম িপতা-শাহীন গাজী ,হিরমতৃ� ��য়-কুকুয়া-আমতলী,
বর�না

358 0365 বুরহান িময়া
িপতা-�মা: মজলু িময়া,�াম: প: আ��ুাহপুর, ডাক: উজান
আ��ুাহপুর--কুিলয়ারচর,
িকেশারগ�

359 0366 �সােহল িময়া
িপতা-হাসমত আলী ,�জ�ািত একােডিম িব-৯৩ মািলবাগ,
�চৗধুরীপাড়া--,
ঢাকা

360 0367 �মাঃ মামুন হাওলাদার
িপতা-�মাঃ সালাম হাওলাদার ,সাহা�জরা, দঃ সােকাকা�ঠ-�গৗরনদী
�পৗরসভা-�গৗরনদী,
বিরশাল

361 0368 �মা: �মেহদী হাসান �ভ িপতা-�মা: মিনর �হােসন,�ট�ারচর, সংরাইশ--কুিম�া সদর,
কুিম�া

362 0369 �মাঃ ইমন �হােসন িপতা-�মাঃ নুর আলম ,বাসা ৩৭৬, বাওথার, কাচঁকুড়া--উ�রখান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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363 0370 শাহজাহান িময়া ঁ
িপতা-হােশম আলী ,নশিত বাজার, �কশবপুর-ঈ�রগ�-
ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ

364 0371 �মা: আিরফ িময়া
িপতা-�মা: িমরাজলু ইসলাম,�যে�: �মা: িমরাজলু ইসলাম, �াম:
প��ম করমজা, ডাক: হাট করমজা--�সানাতলা,
ব�ড়া

365 0372 আরমান �শখ িপতা-শহর আলী �শখ ,িগমাডা�া --ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�

366 0373 �মা: আ�লু কু�ুছ
িপতা-�মা: আবুল কােশম,�াম: মিমন ( �বদ�পাড়া ), ডাক: �জাড়
সয়রা হাট--রাজারহাট,
কুিড়�াম

367 0374 �মাঃ আবু নাঈম িপতা-�মাঃ আ�লু কু�ুছ খানঁ,আলগী, আলগী পাচঁ গাও --,
চাদঁপুর

368 0375 দীপক কুমার রায়
িপতা-মতৃ বাছা লাল রিবদাস,�াম: �বায়ালমারী, ডাক: নুনখাওয়া--
নােগ�রী,
কুিড়�াম

369 0376 িশিরনা পারভীন িপতা-�শখ িপয়ার আলী,�াম: গনপিত, ডাক: বস�পুর--কািলগ�,
সাত�ীরা

370 0377 �মাঃ �সােহল �হাসাইন
িপতা-আ�সু স�ার খান ,ঝা�টবুিনয়া, মিহ�াটা-িমজ�াগ�-
িমজ�াগ�,
পট�য়াখালী

371 0378 �মাঃ িরয়াজলু ইসলাম িপতা-আঃ বােতন ,�টংির--মধুপুর,
টা�াইল

372 0379 �মা: কাম��ামান
িপতা-�মা: আ�লু কু�ুস,�াম: দ: ধলডা�া, ডাক: িশলখুড়ী--
ভ���ামারী,
কুিড়�াম

373 0380 �মাঃ জেুয়ল �হােসন িপতা-�মাঃ ইউনুচ মধৃা ,দঃ রািফিদয়া,বায়লাখালী,--বাবুগ�,
বিরশাল

374 0381 মাহমুদ হাসান িপতা-�মাঃ শাহাদাত �শখ ,িগমাডাংগা--ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�

375 0382 �মা: রিবউল ইসলাম
িপতা-মতৃ �মা: শিফকুল ইসলাম,�াম: ��াশাসন, ডাক: ভূ�িলয়া-
-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

376 0383 আল মামুন িপতা-ঈমান আলী,�াম: কািশমাড়ী, ডাক: কািশমাড়ী--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

377 0384 আ�রু রািকব
িপতা-�মা: আ�জজলু,�াম: দাদরইল, ডাক: হাটরাজবাড়ী--
িনয়ামতপুর,
নওগা ঁ

378 0385 �মা: এনামুল হক
িপতা-�মা: ফিরদ উ��ন,�াম: বড়শালঘর, ডাক: বড়শালঘর--
�দিব�ার,
কুিম�া
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379 0386 �মা: কামাল িপতা-আ�সু সা�ার,�াম+ডাক: শশীভূষণ-রসুলপুর-চরফ�াশন,
�ভালা

380 0387 জা�তী �বগম
িপতা-আ: হক হাওলাদার,�াম: আগরবাড়ী, ডাক: আগরবাড়ী--
ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

381 0388 �মা: হাসান আলী িপতা-�মা: �সিলম,44নং �ভাতী �সনা �লন--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

382 0389 �মা: বিশর উ��ন িপতা-আ: রহমান,�াম: �গড়াচ�ল, ডাক: কােশমাবাদ--�গৗরনদী,
বিরশাল

383 0390 খােলদা আ�ার িপতা-খােলক ইসলাম,�াম: গনপিত, ডাক: বস�পুর--কািলগ�,
সাত�ীরা

384 0391 আিনছ� র রহমান
িপতা-আ: আ�জজ �মাড়ল,�াম: বাদঘাটা, ডাক: নিকপুর--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

385 0392 �মা: আল আিমন
িপতা-এ ছালাম তালুকদার,�াম: রতনপুর, ডাক: িম�পাড়া--
আৈগলঝাড়া,
বিরশাল

386 0393 উ�ম শীল
িপতা-সুনীল শীল,উপেজলা পিরষদ এলাকা, �হা��ং নং ২০৬/১,
�পৗরসভা: মঠবািড়য়া--মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

387 0394 িব�ব ম�ল িপতা-গেনশ ম�ল,�াম: �হাগল ডা�া, ডাক: উকশা--কািলগ�,
সাত�ীরা

388 0395 মামুন িময়া িপতা-�মা: মহর আলী,�াম: টাওয়াইল, ডাক: খা�য়া--না�াইল,
ময়মনিসংহ

389 0397 �মা: আিনছ� র রহমান অিভক
িপতা-�মা: আ�াস উ��ন,�যে�: আ�াস উ��ন হাউজ, হাই
�ুল �রাড, বাংলা বাজার, ডাক: হায়দরগ�--রায়পুর,
ল�ীপুর

390 0398 রা�ল �ঘাষ
িপতা-কৃ�পদ �ঘাষ,�যে�: ম�ার বাড়ী, মধ�ম �মাহরা, �দওয়ান
মহিসন �রাড, ওয়াড�-05, --চা�গাওঁ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

391 0399 �মা: �খারেশদ আলম
িপতা-�মা: শামসুল আলম,উ�র �কয়ারিবল, 2 নং ওয়াড�--
কুত� বিদয়া,
ক�বাজার

392 0400 জািহদুল ইসলাম
িপতা-�গালাম রসুল,�াম: �গািব�পুর, ডাক: খামারপাড়া--
�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

393 0403 �রখা আ�ার
িপতা-�মা: সুলতান জমা�ার,বাসা ও সড়ক: পিলেটকিনক কেলজ
�কায়াট�ার, ১৫ নং ওয়াড�, --বিরশাল সদর,
বিরশাল

394 0404 �মাঃ আবু হািনফ িপতা-�মাঃ লুৎফর রহমান ,উ�র আকাশকুির-নাউতারা-িডমলা,
নীলফামারী
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395 0405 �মা: �ফরেদৗস আলী
িপতা-�মা: আ�জজরু রহমান,�াম: আরাজী রামপুর, ডাক:
হিরনারায়নপুর-5101-�মাহা�দপুর-ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

396 0406 ছালমা �বগম
িপতা-মাও: আলতাফ �হােসন,�াম: �ানপাড়া, �পা� অিফস:
মিনপুর--পাথরঘাটা,
বর�না

397 0407 তিরকুল ইসলাম িপতা-মতৃ আফছার আলী,50/ এ, �রাড-07, �শেখরেটক--,

398 0408 �মা: আল আিমন
িপতা-�মা: জবান আলী ,�াম: দশকাহিনয়া, ডাক: চরেশরপুর--
�শরপুর সদর,
�শরপুর

399 0409 �মাঃ ফারহাত িপতা-�মাঃ ফজলু �হােসন ,৬৭১/১ গাবতলা শাি�নগর --রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

400 0410 �মা: মুশিফকুর রহমান
িপতা-�মা: �কু �মাল�া,�ক িব, এিভিনউ ০৩, লাইন নং ২২, বাসা
নং ১, িমরপুর ১১, --প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

401 0411 মামুন �হােসন
িপতা-�মা: জসীম উ��ন,বাসা: 257, এরশাদ নগর, ডাক: এরশাদ
নগর-1712--ট�ী,
গাজীপুর

402 0412 আবু নািসর
িপতা-রওশন আলী িব�াস,�াম: রাজারামপুর মধ�পাড়া, ১০৭,
ডাকঘর: রাউতলা- ৭৬০০, --মা�রা সদর,
মা�রা

403 0413 �মা: সােয়ম িময়া
িপতা-মতৃ আজহার উ��ন,�াম: সূয �কাি�(এনােয়ত পাড়া)
ডাকঘর: কালী��,--সরাইল,
�া�ণবািড়য়া

404 0414 নুর আলম নািদম
িপতা-�মাঃ একরামুল হক ,২৮৪ আলীনগর-চাপঁাইনবাবগ�
�পৗরসভা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

405 0415 হািনফ উ��ন
িপতা-ইরাদ আলী,�াম: ছয় নং চর, ডাক: ছয় নং চর--�শরপুর
সদর,
�শরপুর

406 0416 �মা: শাহীন আলম
িপতা-�মা: হািফজ,�াম: মহাজন কা��, ওয়াড� নং ১, ডাকঘর: হাট
শশীগ�--তজমু��ন,
�ভালা

407 0417 িমত�ল সরদার
িপতা-�মাঃ �তয়ব আলী সরদার ,পিলেটকিনক কেলজ �কায়াট�ার,
৮২০০--বিরশাল সদর,
বিরশাল

408 0418 সুনীল িক��নীয়া
িপতা-অটল িক��নীয়া,�াম: উলাইল, ডাক: আমডালা-1850--
িশবালয়,
মািনকগ�

409 0419 িরপন আচায �� িপতা-হীের� আচায ��,�াম: পূব � ভাৈদ, ডাক: �পল--হিবগ� সদর,
হিবগ�
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410 0420 �মা: আলামীন িপতা-�মা: হােরছ,�াম: মধ� চরেনায়াবাদ পাটাওয়াির বাড়ী,
ডাকঘর: �ভালা ৮৩০০--,

411 0421 শাওন সরদার িপতা-�মাঃ ইউনুছ িময়া ঁ,ইউনুছ িময়া,ঁ সিচবালয়--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

412 0422 সন�জত কুমার িব�াস
িপতা-মুকুল চ� িব�াস,�াম: আড়পাড়া, ডাক: নলডা�া-7350--
কালীগ�,
�ঝনাইদহ

413 0423 �মা: আ�লু হািলম
িপতা-�মা: হযরত আলী,�াম ও ডাকঘর: চরকাটারী-চরকাটারী-
�দৗলতপুর,
মািনকগ�

414 0424 িমত�  সুলতানা িপতা-নুর ইসলাম ,৬/২৬ িখলগাওঁ কেলানী--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

415 0425 �মাঃ �সাহাগ �শখ
িপতা-�মাঃ শমেসর আলী ,িড এম ভবন, বিসলা গােড�ন িস�ট--
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

416 0427 শিফকুল ইসলাম িপতা-�হলাল উ��ন ,২৮০ পূব � রামপুরা--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

417 0428 �মা: ছানা উল�াহ
িপতা-মতৃ িছ��ক উল�াহ ,বাসা: িছ��ক উল�াহ ভাষানী বাড়ী,
�াম: উ�র ক�িপয়া, ডাক: হািবব উল�া িময়ার হাট--সুবণ �চর,
�নায়াখালী

418 0429 �মা: জােবদ �হােসন
িপতা-�মা: আিবদ �হােসন,বাসা: চ-১০৯/৩, �াম: উ�র বা�া,
ডাকঘর: �লশান মেডল টাউন--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

419 0430 �মাঃ হািববুর রহমান
িপতা-মতৃ �মাজাে�ল হক হাওলাদার ,৮১১/৫ দঃ দিনয়া,
কদমতিল--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

420 0431 অিমত চ� িপতা-মতৃ ��নাথ চ�,�াম: বটতলা, ডাক: �শলাবুিনয়া--�মাংলা,
বােগরহাট

421 0432 �মাঃ সিহদুল ইসলাম

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

422 0433 জািহদুল ইসলাম
িপতা-নুর �মাঃ িসকদার ,জািহদ ��ডাস �, �গাড়া। চাদঁ দাস �রাড--
বিরশাল সদর,
বিরশাল

423 0434 নয়ন কুমার িব�াস
িপতা-িমিহর কুমার িব�াস,�াম :কেলাড়া, ডাক: �গাবরা বাজার--
নড়াইল সদর,
নড়াইল

424 0435 বকুল দাশ িপতা-ভ� েপ� কুমার দাশ,�াম: কেররপাড়া,--িসেলট সদর,
িসেলট

425 0436 �মাঃ �মেহদী হাসান িপতা-�মাঃ জ�ার খিলফা ,বায়লাখালী, রিফজািদ--বাবুগ�,
বিরশাল
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426 0437 �মাঃ শাহীন
িপতা-আ�রু রহমান ,আয়য়ান িভলা, িড িস �রাড কালাম কেলানী
--চকবাজার,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

427 0438 �মা: রােশদুল ইসলাম
িপতা-�মা: �গালাম রা�ানী গাজী,�াম: কাটাখািল, ডাকঘর:
নূরনগর--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

428 0439 �মা: নাজমুল িব�াস
িপতা-�মা: জয়নাল িব�াস,�াম: ত�াবািড়য়া, ডাক: িবেনাদপুর--
মহ�দপুর,
মা�রা

429 0440 �মাঃ সােজদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ ফজলার রহমান ,িনউ �ীজ �রাড, --গাইবা�া সদর,
গাইবা�া

430 0441 �মাঃ আ��ুাহ
িপতা-�মাঃ আবুল কালাম ,য়াবুল কালাম মাছ ব�াপারী বাড়ী, উ�র
ক�িপয়া--সুবণ �চর,
�নায়াখালী

431 0442 শয়ন বরন দাস
িপতা-ভ�বেন�র দাস,�াম: দ: গামছাখালী, ডাক: ধনুিময়ার হাট--
হািতয়া,
�নায়াখালী

432 0443 ইয়ািসন িময়া ঁ িপতা-�মাঃ �গ� ুিময়া ঁ,�দওপুর-িনয়ামতপুর-কিরমগ�,
িকেশারগ�

433 0446 আল আিমন
িপতা-আ�লু রউফ পােটায়ারী ,দি�ণ বা�া, ক ৫৪, �লশান--
বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

434 0447 এস এম সাহাবু�ীন
িপতা-আ�রু রা�াক �শখ,�াম: কাচনা, ডাক: কানচনপুর--
�মা�াহাট,
বােগরহাট

435 0448 �মা: ফা�ক �হােসন
িপতা-�মা: আলমগীর,�াম: িকসমত দাপ, ডাক: �তািড়য়া--
আেটায়ারী,
প�গড়

436 0449 �মাঃ সােহদ আহেমদ িপতা-আ�লু রউফ ,দি�ণ বা�া, ক-৫৪, �লশান--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

437 0450 �রখা ব�ভ
িপতা-িব�ম হালদার,�াম: নাগার, ডাকঘর: �মা�াপাড়া,--
আৈগলঝাড়া,
বিরশাল

438 0451 তারা িময়া
িপতা-�মাহা�দ আলী,�ার �টকিনক�াল ��িনং 64, হাজীপাড়া, িড,
আই , �ট �রাড--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

439 0452 �মা : আল আিমন
িপতা-�মা: �সেক�ার কাজী,�কালচর, বায়লাখালী, িবমানব�র--
বিরশাল সদর,
বিরশাল

440 0453 �মা: �হলাল
িপতা-�মা : আবু হািনফ,�াম: হািড়টানা, ডাক: হািড়টানা--
পাথরঘাটা,
বর�না



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

পেদর নামঃ এমিস�জ তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:04:31 PM

�িমক
নং

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

441 0454 �মা: তািনম িপতা-�মা : আলম,�াম : বগীর হাট, ডাক: �ছাটবগী--তালতিল,
বর�না

442 0455 �মা: িমজানুর রহমান
িপতা-�মা: আনসার িসকদার ,�াম: খাজরুা, ডাক: খাজরুা--বর�না
সদর,
বর�না

443 0456 �সােহল িপতা-ফক�ল ইসলাম,িসিপিপ, উপেজলা কায �ালয়--আমতলী,
বর�না

444 0457 বাদল ব�ভ
িপতা-�পন ব�ভ,�াম: নাগার, ডাকঘর: �মা�াপাড়া --
আৈগলঝাড়া,
বিরশাল

445 0458 কাজী খািলদ সাইফু�া িপতা-কাজী ইকবাল �হােসন ,৬২২/এ বড় মগবাজার--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

446 0459 �মাঃ তিহদুল ইসলাম িপতা-নূর �মাহা�দ ,কসবা, পুলহাট--িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর

447 0460 ইমাম �হােসন
িপতা-জ�ার খিলফা,�াম: দ: রিফয়ািদ, ডাক: বায়লাখালী, থানা:
বাবুগ�--বাবুগ�,
বিরশাল

448 0461 �মাঃ সামসুল আেরিফন
িপতা-�মাঃ ইয়ািছন আলী ,কুজাপাড়া, আেলদাদপুর-নওগা ঁ
�পৗরসভা-নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

449 0462 �মা: নু��ামান
িপতা-�মা: জােহদুল হক,�াম: দ: �সানাখুলী, ডাক: �সানাখুলী--
�সয়দপুর,
নীলফামারী

450 0463 �মা: িমরাজ �হােসন িপতা-�মা: আ: ওয়াদুদ �শখ,কেলজেগট, িনশাদ নগর--ট�ী,
গাজীপুর

451 0464 �মাঃ িরফাজরু আহে�দ িপতা-�মাঃ মনজরু আহে�দ ,আজমপুর-জগদল-মা�রা সদর,
মা�রা

452 0465 �মাঃ আিশক ইবেন শহীদ
িপতা-�মাঃ শহীদুল ইসলাম ,বিরশাল �রড��েস� অিফস, িডিস
ল� ঘাট--বিরশাল সদর,
বিরশাল

453 0466 �মাঃ আঃ মা�ান
িপতা-�মাঃ মািনকু�াহ,�ামঃ বড়মু�ুক, ডাকঘরঃ কািল�াম--
মা�া,
নওগা ঁ

454 0467 নুর নাহার
িপতা-সাইদুর রহমান ,১১ ওয়াড� -লালেমাহন �পৗরসভা-
লালেমাহন,
�ভালা

455 0468 বাহা�ল ইসলাম
িপতা-ইউসুফ আলী �মাল�া,�ামঃ কৃপালপুর, ডাকঘরঃ কুিমরাদহ-
-�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

456 0469 �রাপন �হােসন
িপতা-মতৃ আখতা�ল �হােসন ,২২ ভঁূইয়া ম��ল , পূব �
পাইদপাড়া,--�া�ণবািড়য়া সদর,
�া�ণবািড়য়া
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�িমক
নং

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

457 0470 চ�ন �ঘাষ িপতা-মদন �ঘাষ ,ওেয়�ান � পাড়া-�ভালা �পৗরসভা-�ভালা সদর,
�ভালা

458 0471 জবুােয়র �মাল�া
িপতা-�মাঃ সবুর আলী �মাল�া,�ামঃ কৃপালপুর-আবাইপুর-
�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

459 0472 আিরফ আহামদ �চৗধুরী
িপতা-সােদক আহামদ �চৗধুরী,�রল �িমক ইউিনয়ন, �ক�ীয়
কায �ালয়--পাহাড়তলী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

460 0473 মুহা�দ ফা�ক �হাসাইন
িপতা-মুহা�দ চান িময়া ঁ,�ট এ� �ট �রাড , সবুজবাগ-আমতলী
�পৗরসভা-আমতলী,
বর�না

461 0474 �পন িময়া ঁ
িপতা-�মাঃ ফিরদ উ�ীন ,পঃ আ��ুাহ পুর, ঊজান আ��ুাহ পুর-
কুিলয়ারচর �পৗরসভা-কুিলয়ারচর,
িকেশারগ�

462 0475 �করামত আলী
িপতা-�মানা�র �শখ ,শাহমীড় পুর, কাচারীপারা-পাংশা �পৗরসভা-
পাংশা,
রাজবাড়ী

463 0476 মিনর চ� দাস
িপতা-িহরন চ� দাস ,কানকুিন পাড়া, ট� ি�বাড়ীয়া-রা�াবালী-
রা�াবালী,
পট�য়াখালী

464 0477 সুমনা �বগম িপতা-িগয়াস উ��ন আখন ,-উ�র চর বংশী-রায়পুর,
ল�ীপুর

465 0478 মিহউ��ন িপতা-আ�রু রউফ ,বাড়বকু�, মা�ুদাবাদ -বারবকু�-সীতাকু�,
চ��াম

466 0479 তাপস চ� রায় িপতা-অমল কৃ� রায় ,দঃ �সানাখালী -আমড়াগািছয়া-মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

467 0480 �মাঃ তিরকুল ইসলাম ত�ষার
িপতা-�মাঃ শাহাদাৎ �হােসন ,�রানগর, ম�ল গাতী -মহ�দপুর-
মহ�দপুর,
মা�রা

468 0481 �মাঃ সাইদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ শাহাব উ��ন ,EK ১/এ শাহজাহান পুর �রলওেয়
কেলানী--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

469 0482 �মাঃ আ�রু রহমান িপতা-�মাঃ আবু বকর িস��ক ,গাড়ুরা-�দৗলতপুর-�দৗলতপুর,
কু��য়া

470 0483 সালাউ��ন িপতা-আবুল সিক ,পূব � হাইত কা�� -হাইতকা��-মীরসরাই,
চ��াম

471 0484 জেুয়ল কুমার সরদার িপতা-ত�ষার কাি� সরদার ,আড়ংঘাটা-আড়ংঘাটা-িদঘিলয়া,
খুলনা

472 0485 �মাঃ চান মাহমুদ
িপতা-�মাঃ আবু হািনফ ,�চৗবািড়য়া, কাত�লী -টা�াইল �পৗরসভা-
টা�াইল সদর,
টা�াইল


