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1 0001 �মা: �মায়ুন কিবর িপতা-�মা: মািনক িময়া,�াম: আনুহা, ডাক: সুরা�ট--�হােসনপুর,
িকেশারগ�

2 0002 মিফজলু ইসলাম িপতা-ম�াজ আলী গাজী ,নািছমাবাদ-আশা�িন-আশা�িন,
সাত�ীরা

3 0003 �মাঃ কামাল �সাইন
িপতা-�মাঃ জািমর আলী �মাড়ল ,�াম বাকা , ডাকঃ ভবানীপুর
৯২৮০-পাইকগাছা �পৗরসভা-পাইকগাছা,
খুলনা

4 0005 �মাঃ হাছান উজ জামান িপতা-�মাঃ শাহ ্ আলম ,মুগদা, মা�া--সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

5 0006 �মা :নূের আলম
িপতা-�মা: আ: লিতফ,�াম :হাতীঘাটা, ডাক: ই�রুীয়া--মতলব
উ�র,
চাদঁপুর

6 0007 আজমীর মজমুদার
িপতা-আবুল খােয়র মজমুদার ,�াম না�জর পাড়া -চাদঁপুর
�পৗরসভা-চাদঁপুর সদর,
চাদঁপুর

7 0008 �মাহা�দ আ�লু আল িরয়াদ
িপতা-ইিলয়াস উ��ন ,�াম: তারাপাশা, ডাক: �মেছড়া--
�হােসনপুর,
িকেশারগ�

8 0009 �মাঃ আহাদ �মা�া
িপতা-�মাঃ ট�লু �মা�া ,নওয়া�াম , �দওয়াডা�া -কািলয়া
�পৗরসভা-কািলয়া,
নড়াইল

9 0010 মু�া রানী ম�ল
িপতা-শাি� র�ন ম�ল,�াম: মজমুদারকা��, ডাক: আন�
বাজার--মতলব উ�র,
চাদঁপুর

10 0011 িমরাজ �মা�া
িপতা-�মাঃ ফরমান �মা�া,�াম /ডাকঃ আ�ািড়ইয়া -৯২২০--
িদঘিলয়া,
খুলনা

11 0012 �মা: রািকব �হােসন
িপতা-�মা: তারা িময়া,�াম: ছএকা�া, ডাক: আলফাডা�া--
�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

12 0013 �মাঃ �সাহাগ িমঞা িপতা-�কনু িমঞা,আউটারগাতী, বনা�ট-গাংগাইল-না�াইল,
ময়মনিসংহ

13 0014 �মাঃ শামীম �হােসন
িপতা-�মাঃ রিবউল ইসলাম ,বাসা নং ৫৪/৩ �ীম হাউস ম�ধ বা�া
ঢাকা ১২১২--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

14 0015 �মা: জােবদ �হােসন
িপতা-�মা: আিবদ �হােসন,বাসা: 159, �রাড-01, �াধীনতা �রনী,
ডাক: �লশান--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

15 0016 �মাঃ হািববু�াহ ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু মা�ান ,দঃ ধলডা�া-িশলখুিড়-ভ���ামারী,
কুিড়�াম

16 0017 স�জব িময়া িপতা-�মাঃ �তয়ব আলী ,৯০৭/৭, চামুরখান, কাচঁকুড়া --উ�রখান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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17 0018 আ�জজলু ইসলাম িপতা-�মাঃ আিনর উ��ন ,বনা�ট , আউটারগাতঁী --না�াইল,
ময়মনিসংহ

18 0019 �মাঃ িসহাব আলী
িপতা-�মাঃ শিহদুল ইসালম ,�াম �তর রিশয়া , -ইসলামপুর-
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

19 0020 জবুােয়র আহে�দ মাছ� ম
িপতা-�মা: আমজাদ �হােসন খান,�াম: উ�র �ঝকর হা�ট, ডাক:
ঘটমা�ঝ--মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

20 0021 মিহন দাস িপতা-অনু দাস ,২২/২৩ দয়াগ� নত�ন সড়ক, --সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

21 0022 বাধন ঠাকুর
িপতা-ঠাকুর দাস ঠাকুর,�াম: আউটযুগ, ডাক: জয়পাশা--
�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

22 0023 �মাঃ ইমরান িপতা-আঃ কিরম,৩৩৫/১ , আহমদ নগর --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

23 0024 জয় বড়ুয়া
িপতা-িপন্ট�  বড়ুয়া,তাপস �ময়েরর বাড়ী, আবুরখীল, (ন�কানন)-
উড়িকরচর-রাউজান,
চ��াম

24 0025 �মাঃ �মেহদী হাসান
িপতা-�মাঃ দাউদ �হােসন ,কুিড় বািড় ২৩।আই আদশ � নগর
১২১২--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

25 0026 �মা: রাজদুল ইসলাম
িপতা-�মা: িসরাজলু ইসলাম,�াম: �গািব�পুর, ডাক: খামারপাড়া--
�বায়ালমারী,
ফিরদপুর

26 0027 �সােহল রানা
িপতা-�মাকেছদ হাওলাদার ,নামাপাড়া, পাইকপাড়া--নারায়নগ�
সদর,
নারায়ণগ�

27 0028 �মাঃ খােলদু�ামান িপতা-মিন��ামান ,-বািলিদয়া-মহ�দপুর,
মা�রা

28 0029 �সাহানুর রহমান িপতা-�মাঃ জািহদুল ইসলাম,পাচঁেপাটল, বা�য়া-বিলভ�-ধনবাড়ী,
টা�াইল

29 0030 �মা: বিনন �শখ
িপতা-�মা: বাশার �শখ,�াম: দীঘিলয়া, ডাক: রায়পুর হাট--
মধুখালী,
ফিরদপুর

30 0031 �মাঃ মমতাজরু রহমান
িপতা-মতৃ �মাঃ �মা�ািফজরু রহমান ,১৫৩ পাইওিনয়ার �রাড,
�স�নবািগচা--প�ন,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

31 0032 িবশাল িপতা-শংকর,িব এস আর আই, ওয়াড�, 09, --ঈ�রদী,
পাবনা

32 0033 রমজান আলী
িপতা-আবুল ফজল,কািনয়াছড়া, ওয়াড�-৮-ঈদগাওঁ-ক�বাজার
সদর,
ক�বাজার
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33 0034 �মাঃ শাহজালাল
িপতা-�মাঃ মকেসদ হাওলাদার ,৪০/১, কািরমনগর , �ছাট বয়রা
�সানাডা�া --,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

34 0035 �মাঃ রিফকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ সুলতান হাওলাদার ,বাংলােদশ ব�াংক মিত�ঝল শাখা
২য় সংল�ী ভবন ।ঢাকা --মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

35 0036 �মাঃ ইসমাইল �হােসন িপতা-নুর ছেলমান ,উ�র িছফলী -আলীনগর-�ভালা সদর,
�ভালা

36 0037 �মা: শিহদুল ইসলাম
িপতা-�মা : শাহাজাদা,�াম: উিকর প��, ডাক: বর�না-বর�না
�পৗরসভা-বর�না সদর,
বর�না

37 0038 �মাঃ জািহদুল ইসলাম িপতা-আঃ আউয়াল,পূব � চ�নাখালী-কুকুয়া-আমতলী,
বর�না

38 0039 �মাঃ মাসুম িব�াহ িপতা-�মাঃ আ�সু সবুর খান ,পূব � দুগ �াবা�ট , ভািময়া --শ�ামনগর,
সাত�ীরা

39 0040 আিরফুল হক
িপতা-িছ��কুর রহমান,�াম: চরকৃ�পুর, ডাক: �মাজাহারদী--
তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

40 0041 �মাঃ শরীফ িপতা-�মাঃ �সিলম ,খুিদরজ�ল-কিরমগ� �পৗরসভা-কিরমগ�,
িকেশারগ�

41 0042 ফজেল রা��
িপতা-�মাঃ গাউজ �শখ ,�াম পারকুশলী -�গাপালগ� �পৗরসভা-
�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

42 0043 �মাঃ আল আিমন িপতা-আবদুর রা�াক,পূব � চ�নাখালী-কুকুয়া-আমতলী,
বর�না

43 0044 �মা: কাওসার আিরফ
িপতা-�মা: আনছার আলী,�াম: পূব � চ�নাখালী, ডাক: হাট চ�নাখালী-
-আমতলী,
বর�না

44 0045 �পন কুমার দাস িপতা-হিরপদ দাস ,�গারীপাশা -নলিছ�ট �পৗরসভা-নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

45 0046 �মা: �খারেশদ আলম
িপতা-�মা: আ�লু আিলম,�াম: পাকুল�া, ডাক: ত�লসীপুর-2000--
জামালপুর সদর,
জামালপুর

46 0047 ইমরান �হােশন �সাহান
িপতা-�মাঃ বাব্লু �াং ,জয়নগর, মািনকনগর -ঈ�রদী �পৗরসভা-
ঈ�রদী,
পাবনা

47 0048 �মাঃ িশহাব উ��ন
িপতা-�মাঃ সাখাওয়াত �হােসন,�জন�জরাবাগ, আরজ ু�বগেমর
বাড়ী, িশত�  িভলার পােশ--�করাণীগ�,
ঢাকা

48 0049 িনউটন কুমার িপতা-�পন কুমার ,১১৩, খািলশপুর --,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন
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49 0050 মাহামুদুল হাসান
িপতা-আতাউর রহমান,�াম: িগমাডা�া মধ�পাড়া, ডাক:
িগমাডা�া--ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�

50 0052 �মা: স�াট রানা
িপতা-�মা: �সাহরাব �হােসন,�াম: �মেলকপুরাইকা�ট, ডাক:
গদাইপুর--পাইকগাছা,
খুলনা

51 0053 িব�নাথ �সন িপতা-িদলীপ �সন ,�ঘানা ,�গাপালপুর --তালা,
সাত�ীরা

52 0054 জিসম �মা�া িপতা-ফজলুল কিরম �মা�া,িব এ িড িস �কায়াট�ার--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

53 0055 �মাঃ রা�জব িময়া
িপতা-�মাঃ ইি�স িময়া,কাঠঁালতলী, �হােসনপুর -কাঠালতলী-
পাথরঘাটা,
বর�না

54 0056 �মা: নজ�ল ইসলাম
িপতা-মতৃ আ�লু খােলক,�াম: উজান চরন পাড়া ( খুিলয়ার চর ) ,
ডাক: চরপাড়া--ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ

55 0057 আসাদু�ামান
িপতা-�খারেশদ আলম ,�াম প��ম বা� ু�টয়া -মািনকগ�
�পৗরসভা-মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

56 0058 �মা: আলমগীর �হােসন
িপতা-মতৃ �মা: ফিরদুল ইসলাম,�াম: ধামরা, ডাক:
সূচীপাড়া-3620--শাহরা�� ,
চাদঁপুর

57 0059 �মাঃ িমজানুর রহমান িপতা-�মাঃ আবু বকর সরদার ,বা�ইহা�ট --তালা,
সাত�ীরা

58 0060 �মা: �লাকমান আলম
িপতা-�মা: অলফত আলী,�াম: ফিরদপুর, ডাক: নলবাইদ, থানা:
কুিলয়ার চর--,
িকেশারগ�

59 0061 �মাঃ �েবল িময়া
িপতা-আঃ ম�জদ ভূইয়া,�ার �টকিনক�াল ��িনং �স�ার, ৬৪,
পূব � হাজীপাড়া, িড আই �ট �রাড--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

60 0062 �মাঃ �ফরেদৗস আলী
িপতা-�মাঃ আ�জজরু রহমান ,আরাজী রামপুর, হিরনারায়ানপুর,
৫১০১--ঠাকুরগাওঁ সদর,
ঠাকুরগাওঁ

61 0063 শংকর সরকার িপতা-নাগর সরকার ,�াম বাসুেদব পুর -কৃ�পুর-মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

62 0064 �মা: �শখ সােলহ িপতা-�মা: �জিলম �শখ,�াম: চারঘাট, ডাক: চারঘাট--চারঘাট,
রাজশাহী

63 0065 �মাঃ মুছা কািলমু�াহ িপতা-�মাঃ নুর �সালায়মান ,উ�র িছফিল-আলীনগর-�ভালা সদর,
�ভালা

64 0066 নািহদুল হাসান িপতা-আেনায়ার �হােসন ,৩৮/ই আ�জমপুর --মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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65 0067 �মাঃ আবুল কালাম
িপতা-�মাঃ আ�রু রিশদ,বাংলােদশ হাইেটক পাক� কতৃ�প�,
আইিস�ট টাওয়ার, আগারগাওঁ--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

66 0068 িমট�ন চ� সরকার িপতা-ই��জত সরকার,�াম: মিহ�রন, ডাক: মুখুিরয়া--�গৗরীপুর,
ময়মনিসংহ

67 0069 সুদীপ আচায ��
িপতা-সমের� আচায �� কানু,�াম: িনজ বু��া, ডাক: িনজ বু��া-
-ওসমানী নগর,
িসেলট

68 0070 মা�জদুর রহমান িপতা-মতৃ জয়নাল আেবদীন,ফুলতলা-�বাদা �পৗরসভা-�বাদা,
প�গড়

69 0071 �জ�াৎ�া বালা িপতা-স��ত কুমার ,কামাল কা�ট , নওয়া �বকী --শ�ামনগর,
সাত�ীরা

70 0072 �মাঃ শািকল �হাসাইন
িপতা-�মাঃ শাজাহান িময়া ,�াম আশা পুর , ডাকঃ �পচার কা�া
-িঘওর-িঘওর,
মািনকগ�

71 0074 �মাঃ শাহ আলম
িপতা-�মাঃ �রহান উ��ন,মনতলা, ত�লাত�লী �বলঘর-�বলঘর
(উ�র)-সদর দি�ণ,
কুিম�া

72 0075 �ছাটন �শখ
িপতা-আিমন �শখ,�াম : বাজিুনয়া, ডাক: �ভােজরগাতী--
�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

73 0076 কিবর তালুকদার
িপতা-আ: ম�ান তালুকদার,�াম+ডাক: �পয়ারপুর--মাদারীপুর
সদর,
মাদারীপুর

74 0077 ফােতমা িপতা-রিফকুল ইসলাম ,�াম ধুলাসার -ধুলাসার-কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

75 0078 �মাঃ শরীফ পাটওয়ারী িপতা-�মাঃ হািনফ পাটওয়ারী,ব�র আবািসক এলাকা--ব�র,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

76 0079 রিফকুল ইসলাম িপতা-আঃ রা�াক ,৬১/১ ,িনরালা --,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

77 0080 ইমাম �হােসন
িপতা-জ�ার খিলফা,চ�তপুর, কািশপুর, ছা�টপুর--বিরশাল
সদর,
বিরশাল

78 0081 �মা: ফািহম মাত��র
িপতা-�মা: ফা�ক মাত��র,�াম: পূব � শ�ামপুর, ডাক: সদরপুর-
সদরপুর-সদরপুর,
ফিরদপুর

79 0082 �মাঃ ইসমাইল
িপতা-�মাঃ ই�হীম ,�াম চর আলগী ,রামদয়াল বাজার -রামগিত
�পৗরসভা-রামগিত,
ল�ীপুর

80 0083 �মা: শিফকুল ইসলাম
িপতা-�মা: আ�লু আ�জজ,সানা িভলা 1নং নত�ন বাজার, ল�ঘাট
�রাড--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন
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81 0084 �মাঃ মিন�ল ইসলাম
িপতা-�লাপেত আলী খান ,ঢাঃিবঃ শাহেনওয়াজ ছা�াবাস--িনউ
মােক�ট,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

82 0085 �মাঃ শিফকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�সু সামাদ,রাউিত, িবলস�ী-ধুলাউিড়-সািঁথয়া,
পাবনা

83 0086 আবুল হাসান িপতা-�মাঃ �করামত গাজী ,�ছাট �ভটখালী , হিরনগর --শ�ামনগর,
সাত�ীরা

84 0087 �জেতন দাস
িপতা-জীবন দাস,25 নং আগাসােদক �রাড, িস�ট কেলানী, ডাক:
�জিপও-1000--বংশাল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

85 0088 �মাঃ আমজাদ �হােসন
িপতা-�মাঃ নািছর আহেমদ ,�াম নািছর িময়ার বািড় । -�দৗলতখান
�পৗরসভা-�দৗলতখান,
�ভালা

86 0089 �মাঃ আিশকুর রহমান
িপতা-�মাঃ জামাল উ�ীন,বারকাহনীয়া, খামােরর বাজার-তারা�ট-
মু�াগাছা,
ময়মনিসংহ

87 0090 �মাঃ শাহীন
িপতা-আ�রু রহমান ,আয়রন িভলা, িড িস �রাড , কালাম
কেলানী--চকবাজার,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

88 0092 �মাঃ সা��র �হােসন িপতা-�মাঃ জাহা�ীর আলম,এফ ১ --�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

89 0093 �মাঃ মাজহা�ল ইসলাম
িপতা-�মাতাহার আলী হাওলাদার,কল�ানকাঠ�, সুকুি�য়া-
িবনয়কাঠ�-ঝালকা�ঠ সদর,
ঝালকা�ঠ

90 0094 আল ইমরান িপতা-মুঃ ইউসুফ গাজী ,পঃ রত�ী-রতনদী তালতলী-গলািচপা,
পট�য়াখালী

91 0095 আদু��ামান কােয়ম
িপতা-সরদার কাওছার আিল ,�াম ফলসী চর পাড়া -িনজামকা��-
কািশয়ানী,
�গাপালগ�

92 0096 ি�� দাস পংকজ িপতা-�দীপ র�ন দাস,নবা�ল 138 িশবগ� �সানারপাড়া--,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

93 0097 শািহনা আফেরাজ িপতা-আঃ কিরম গাজী ,পাইকামারী -নুরনগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

94 0098 সুধুন চ� দাস িপতা-বাের� চ� দাস ,চরহাত পািখয়া, রায়েথারা--মু�াগাছা,
ময়মনিসংহ

95 0099 �মা: হাসানুর রহমান
িপতা-মতৃ আ�লু আ�জজ �সখ,�াম: প: ধানবািড়য়া, ডাক:
রতনিদয়া--কালুখালী,
রাজবাড়ী

96 0100 শরীফ �হােসন সরকার
িপতা-আবুল �হেসম সরকার ,�াম আকন বািড় , ডাকঃ �দওতলা ,
ন্রুন বাজার -কালীগ� �পৗরসভা-কালীগ�,
গাজীপুর
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97 0101 শ�মল দাস িপতা-বস� দাস ,-নাচনাপাড়া-পাথরঘাটা,
বর�না

98 0102 �মা: আ�লু গিন
িপতা-আহছান উল�াহ,�াম: ছাড়াইত কা��, ডাক: �ভরব �চৗধুরী
হাট--�সানাগাজী,
�ফনী

99 0103 রতন তাতঁী
িপতা-মািনক তাতঁী,আমুচা বাগান, চা�ঁপুর-আহ�দাবাদ-
চ�না�ঘাট,
হিবগ�

100 0104 �দবাং� রায় িপতা-কুমােরশ রায় ,বাজয়ুা, বরইতলা, চ�নকুিড়-দােকাপ-দােকাপ,
খুলনা

101 0105 সেরায়ার উ��ন
িপতা-�মাঃ িনজাম উ��ন ,�াম বহর পুর -সীতাকু� �পৗরসভা-
সীতাকু�,
চ��াম

102 0106 আ�জজলু হক

িপতা-নু�ল আিমন,�যে�: কাজর ক��উটার, জজ �কাট�
এিরয়া, বার লাইে�ির নত�ন ক�াি�ন সংল�, ডাক: মাইজদী
�কাট�-3800--,
�নায়াখালী

103 0107 নূর নবী সরকার
িপতা-�মাঃ আফজাল �হােসন সরকার,�াম পা�াসী,
�বায়ািলয়ারচর-পা�াসী-রায়গ�,
িসরাজগ�

104 0108 �মাঃ হািফজরু রহমান িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম,�বড় হাউিলয়া --ফিরদপুর,
পাবনা

105 0109 �মাঃ ইমন �হােসন
িপতা-�মাঃ রতন পাটয়ারী ,�াম কানাইনগর-�ভালা �পৗরসভা-
�ভালা সদর,
�ভালা

106 0110 ঝন্ট�  চ� বসাক
িপতা-মতৃ লাল �মাহন বসাক,�াম: বএীশ নত�ন প�ী, --
িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

107 0111 শ�ামল চ� �সন িপতা-শরৎ চ� �সন ,�কাতয়ালী ৭৩ শাখাির বাজার--সূ�াপুর,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

108 0112 মিহ উ��ন িপতা-আবুল বাশার ,�াম িখল পাড়া , -উ�রদা-লাকসাম,
কুিম�া

109 0113 জনুােয়দ িপতা-আ�লু খােলক ,কুিড়মারা --�হােসনপুর,
িকেশারগ�

110 0114 ত�া িব�াস িপতা-মিন �মাহন িব�াস,24, মিনপুড়ীপাড়া, 3নং �গট--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

111 0115 লাকী িপতা-নু�ল ইসলাম ,কদম তিল, দিনয়া, বাসা-৪৯--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

112 0116 আেয়শা আ�ার

িপতা-�মাঃ জয়নাল আেবদীন,�মাঃ রিফকুল হক ভঁূইয়া, িসিনয়র
সিচব মেহাদেয়র দ�র, দুেয �াগ ব�ব�াপনা ও �ান ম�ণালয়,
বাংলােদশ সিচবালয়--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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113 0117 �মাঃ ইখিতয়ার �হােসন
নািদম

িপতা-�মাঃ সুলতান �হােসন ,�াম আংগািরয়া -রাজাপুর-রাজাপুর,
ঝালকা�ঠ

114 0118 �মা: ইয়ািসন �মা�া
িপতা-�মা: �খাকন �মা�া ,�াম: �সয়দপুর, ডাক: ব�ভদী--
মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

115 0119 �মাঃ আল আিমন িপতা-�মাঃ কাম�ল গাজী ,িবছট-আনুিলয়া-আশা�িন,
সাত�ীরা

116 0121 �মা: রােসল হাওলাদার
িপতা-�মা: সুলতান হাওলাদার,�াম+ডাক: িসংেহর কাঠ�, থানা:
�কাতয়ালী--,
বিরশাল

117 0122 �মা: সােহদ আহেমদ িপতা-আ�লু রউফ,দ: বা�া, ক-54, �লশান--বা�া,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

118 0123 �মাঃ শিরফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ বাবুল �হােসন ,�শাভাপুর, রাজফুলবািড়য়া-সাভার
�পৗরসভা-সাভার,
ঢাকা

119 0124 সা�াদ �হােসন িপতা-আ�রু রিশদ,কুিড়মারা --�হােসনপুর,
িকেশারগ�

120 0125 ফা�কুল ইসলাম
িপতা-�মা: শাহ আলম,বাসা-20/িড, ব�র উ�র আবািসক এলাকা,
ডাক: ব�র--ব�র,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

121 0126 এস,এম, হািসবুল ইসলাম
িপতা-এস,এম, আবুল হাসান ,বা� �রাড ,জিুমর খান সরক ।--
বিরশাল সদর,
বিরশাল

122 0127 সুেবল বড়ুয়া িপতা-�দীপ বড়ুয়া,িস এ� িব বড়ুয়া পাড়া--চা�গাওঁ,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

123 0128 �মা: ইউসুফ আলী
িপতা-�মা: জাহা�ীর আলম,�াম: ধামুর �বা�ারপাড়, ডাক:
গংগাচড়া--গংগাচড়া,
রংপুর

124 0129 �মাঃ ইউসুফ আলী
িপতা-ই�াহীম খান ,হািফজনগর, মুজ�িন মহাসড়ক, �সানাডা�া,
--,
খুলনা

125 0130 �কয়া আ�ার িপতা-�মাঃ জািঁকর �হােসন ,ফুলঝুির -ত�ষখালী-মঠবাড়ীয়া,
িপেরাজপুর

126 0131 �মা: িমনহাজলু আেবদীন িপতা-�মা: �নছাব উ��ন,�াম: গদাধর, ডাক: মীরবাগ--কাউিনয়া,
রংপুর

127 0132 �মাঃ ইউসুফ িময়া
িপতা-�মাঃ হা�ন-অর-রিশদ,উতর সাইচাপাড়া, গ�াম�ল-
ফেতহাবাদ-�দিব�ার,
কুিম�া

128 0133 �মা: শাহজাহান আলী
িপতা-�মা: আ�সু ছালাম,�াম: পূব � নবনীদাস, ডাক: �চংমারী--
গংগাচড়া,
রংপুর
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129 0134 রা�জব চ� রায়
িপতা-মরন চ� রায় ,১২৮/০৪ �তজত� ির বাজার, কারওয়ান বাজার
--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

130 0135 �গালাম িকবিরয়া �চৗধুরী
িপতা-�গালাম �মা�ফা �চৗধুরী,পুিনয়ানগর �চৗধুরী বাড়ী,
মুসিলমাবাদ-দ�পাড়া-ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

131 0136 জামাল �হােসন
িপতা-�মা: শাহ আলম,বাসা-20/িড, �রাড-02, ব�র উ�র
আবািসক এলাকা, ডাক: ব�র-4100--ব�র,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

132 0137 কুম কুম �মা�ারী
িপতা-এম, সুলতান আহাে�দ ,�াম কািশমাড়ী-কািশমাড়ী-
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

133 0138 কাম�ল ইসলাম িপতা-আ�লু হক ,�তাপ নগর-আশা�িন-আশা�িন,
সাত�ীরা

134 0139 �মা: আলী আ�াফ িপতা-আিম�ল ইসলাম,�াম: চাদঁপুর, ডাক: নজরপুর--�সনবাগ,
�নায়াখালী

135 0140 আল আিমন িপতা-�মাঃ নু�ল হক খান ,�াম �লাহািলইয়া --বাবুগ�,
বিরশাল

136 0141 �মাহা�দ �মাতােলব �হােসন
(শামীম)

িপতা-আবদুল জিলল �শখ,তালুকদার বাড়ী কােশম িভলা, উ�র
�গািব�রখীল িবওিস �রাড--প�টয়া,
চ��াম

137 0142 �মামতােহনা িপতা-ইয়ািছন আলী ,পাতাখািল, চ��পুর-শ�ামনগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

138 0143 ইকবাল আহেমদ িপতা-�মা: আবুল �হােসন �শখ,আকরাম টাওয়ার ( 5ম তলা,
�ম-504 ), 199,িবজয়নগর--,

139 0144 �সােহল খান �খাকন িপতা-হা�ন অর রিশদ ,পাকু�টয়া --নাগরপুর,
টা�াইল

140 0145 �মাঃ ফা�ক �হাসাইন
িপতা-�মাঃ নু�ল ইসলাম �মা�া ,�াম পােলর বািড় ডাকঃ �টদুনা --
ফিরদগ�,
চাদঁপুর

141 0146 িনম �ল �দব িপতা-�নপাল �দব ,চাট�রা-রাজনগর-রাজনগর,
�মৗলভীবাজার

142 0147 �মা: মাহাবুল শাহ
িপতা-মতৃ ইি�শ শাহ,মহ�া: দাশপুকুর, �হা��ং-141, থানা:
রাজপাড়া, ডাক: �জিপও-6000--,
রাজশাহী িস�ট কেপ �ােরশন

143 0148 �মাঃ মন�জল �হােসন
িপতা-আ�লু লিতফ মু�ী,৯৫/২, ঢাকা ব�ভাষীসাটিলিপ ��িনং
�স�ার, প��ম কাফ�ল, আগারগাওঁ--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

144 0149 আ�লু জিলল িপতা-আ�লু কােদর ,প��ম ধিনয়া-ধিনয়া-�ভালা সদর,
�ভালা

145 0150 সাজীদ িপতা-ফরহাদ উ��ন ,তারকাটা --আমতলী,
বর�না
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146 0151 �মাহা�দ �তয়ব আলী
িপতা-সাহাব উ��ন,কামলা বািড়, কািদরপুর, ওয়াড�-08, --
�বগমগ�,
�নায়াখালী

147 0152 ত�য় ম�ল িপতা-মণৃাল ম�ল,জ-৭৫, �লশান, বা�া িলংক �রাড--�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

148 0153 খািদজা আ�ার
িপতা-�হােসইন আহেমদ,�াম: চরবাটা ( ফিরদ হাজী বাড়ী ), ডাক:
চরবাটা--সুবণ �চর,
�নায়াখালী

149 0154 রিবউল �হাসাইন
িপতা-মতৃ তাজলু ইসলাম,83/7, লাল �গালাপ আবাসন, ওয়াবদা
�রাড--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

150 0156 �মা: মিমনুর রহমান
িপতা-�মা: আমীর আলী,43, উ�র মুগদা পাড়া,( 5ম তলা )--
সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

151 0157 �মাছাঃ আশা খাত�ন
িপতা-ইয়ািমন �সখ,শালুয়ািভটা, �খাকশাবাড়ী-�খাকশাবাড়ী-
িসরাজগ� সদর,
িসরাজগ�

152 0158 শারিমনা আ�ার িরমা
িপতা-আশরাফুল ইসলাম,�াম: 5নং চর, ডাক: সাধুপুর, ওয়াড�-09-
-�মলা�হ,
জামালপুর

153 0159 তপতী রানী হালদার
িপতা-রাম কৃ� হালদার,িব�নাথচ�, হাজী িমিছর আিল িড�ী
কেলজ, �দলপাড়া, কুত� বপুর, ফত��া--,
নারায়ণগ� িস�ট কেপ �ােরশন

154 0160 �মা: কাওছার �হােসন
িপতা-মতৃ আ: সালাম হাওলাদার,�াম+ডাক: কয়া বাজার --
নলিছ�ট,
ঝালকা�ঠ

155 0161 �মাঃ আবু নােছর
িপতা-�মাঃ আ�সু ছালাম,চরকালী বাজাইল, আলীম নগর-
�দওেখালা-ফুলবাড়ীয়া,
ময়মনিসংহ

156 0162 �মা: সালাউ��ন
িপতা-�মা: আবু তােহর,�রাড-24, �ক-িব, বাসা: 269-এ, আল-
ইসলাহ উ�র বালুচর--,
িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন

157 0164 িরতা রানী শীল িপতা-�গৗর চ� শীল,�াম: পাইকরা, ডাক: উথলী-1853--িশবালয়,
মািনকগ�

158 0165 রিফকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আবু তােহর,�হা��ং-৪৯, ওয়াড�-৩, বীর �তীক সড়ক,
�ক-এ, �ছালমাইদ--ভাটরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

159 0167 মামুন
িপতা-নূ�ল ইসলাম,বাড়ী-161, �রাড- ডি�উ-3, �ক-িস ( 5ম তলা
সামেনর সাইড), ই�ান � হাউ�জং ( 2য় পব � ), �পনগর--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

160 0168 �দবাশীষ বসু
িপতা-গংে�শ চ� বসু,�াম: আমডালা, ডাক: আমডালা-1850--
িশবালয়,
মািনকগ�
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161 0169 �মা: বাশা�ল ইসলাম
িপতা-�মা: �সেয়দ আলী �মাল�া,�াম: �দাড়ামথনা, ডাক:
হাজরাপুর--মা�রা সদর,
মা�রা

162 0170 বাশা�ল ইসলাম
িপতা-শািহদুল ইসলাম,�াম: �গৗরীচরনপুর, ডাক: রাউতড়া--
মা�রা সদর,
মা�রা

163 0171 নীলয় �গাম�া
িপতা-�গাকুল চ� �গাম�া,জাতীয় �� �ক� ৫/িস, ব�ব�ু
এিভিনউ--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

164 0172 �মা: আইয়ুব আলী
িপতা-�মা: আেবদ আলী,�াম: উ�র ব�র, ডাক: মহালখানঁ
বাজার, ওয়াড�-2-�বরাগ-আেনায়ারা,
চ��াম

165 0173 �মা: হাসান িপতা-�মা: মাঈন উ��ন,�াম: ঘারেমাড়া, ডাক: ঘারেমাড়া--ব�র,
নারায়ণগ�

166 0174 �মা: সাইফুল ইসলাম
িপতা-�খারেশদ আলম,�াম: �কালা, ডাক: হিলধানী--�ঝনাইদহ
সদর,
�ঝনাইদহ

167 0175 ডািলম কুমার ��পুরা
িপতা-কুসুম কুমার ��পুরা,�ছাটেখদা ওয়াড�-১-রামগড় �পৗরসভা-
রামগড়,
খাগড়াছিড়

168 0176 �মা�ািফজরু রহমান
িপতা-হােসম আলী �গালদার,�াম: �রা�মপুর, ডাক: চ�কনগর--
ড� মুিরয়া,
খুলনা

169 0178 জিহ�ল ইসলাম

িপতা-নূর �মাহা�দ কিবরাজ,��াব জনক� িশ� পিরবার িলঃ,
জনক� ভবন, ১৪/এ, রােশদ খান �মনন সড়ক, িনউ ই�াটন--
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

170 0179 �ভ পাল
িপতা-�ফু� চ� পাল,�াম: িশকারপুর, পালপাড়া,--িপেরাজপুর
সদর,
িপেরাজপুর

171 0180 �মাঃ �দয় িময়া
িপতা-�মাঃ িনজাম উ��ন,বনা�ট (গা�াইল পাড়া), আউটারগাতী-
রাজগাতী-না�াইল,
ময়মনিসংহ

172 0181 িব�নাথ কুমার সরদার িপতা-পিরেতাষ সরদার,�াম: নগরঘাটা, ডাক: নগরঘাটা--তালা,
সাত�ীরা

173 0182 জািহদ হাসান িপতা-আ�লু কু�ুস,�াম: দ: হাজীপুর, ডাক: নূরনগর--শ�ামনগর,
সাত�ীরা

174 0183 �মাঃ ফাইজলু ইসলাম
িপতা-তােহর উ��ন ভূইয়া,বনা�ট (গা�াইলপাড়া), আউটারগাতী-
রাজগাতী-না�াইল,
ময়মনিসংহ

175 0184 তািরকুল ইসলাম
িপতা-আ�লু মা�ান,�াম: �ছাট �ভটখালী, ডাক: হির নগর--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা
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176 0185 এমদাদুল হগ
িপতা-�মা�ািফজরু রহমান,বনা�ট (গা�াই্লপাড়া) আউটারগাতী-
রাজগাতী-না�াইল,
ময়মনিসংহ

177 0186 িব�ব িব�াস িপতা-খুিদরাম িব�াস,�াম: জয়নগর, ডাক: খালকুলা--কালীগ�,
�ঝনাইদহ

178 0187 �মাহা�দ জিসম উ��ন
িপতা-�মাঃ রিমজ শাহ,উ�র আলগী, আলগী বাজার-আলগী
দুগ �াপুর (উ�র)-হাইমচর,
চাদঁপুর

179 0188 �পা� চাকমা
িপতা-উেমশ চ� চাকমা,�াম: বানর কাটা পাড়া, 01 নং ওয়াড�,
-ল�ীছিড়-ল�ীছিড়,
খাগড়াছিড়

180 0189 �মাসা: �না আ�ার
িপতা-�মা: ওসমান গনী,�াম: পূব � জামিসং, বাসা-56/02, ডাক:
িবিপন�টিস--সাভার,
ঢাকা

181 0190 �সািনয়া
িপতা-�মাকেলস সরদার,��াব জনক� িশ� পিরবার িলঃ, জনক�
ভবন, ২৪/এ, িনউ ই�াটন--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

182 0191 জািহদুর ইসলাম জামাল
িপতা-শহীদ আলী,�াম: কািশনাথপুর , ডাক: কাবািরয়া বাড়ী--
সিরষাবাড়ী,
জামালপুর

183 0193 িকষান দাস
িপতা-জীবন দাস,25 নং আগাসােদক �রাড, িস�ট কেলানী, ডাক:
�জিপও-1000--বংশাল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

184 0194 �মাঃ ইউসুফ আলী
িপতা-�মাঃ আ�লু লিতব,বােরারিশয়া, ইসলামপুর-ইসলামপুর-
চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

185 0195 ঝুলন কুমার দাশ
িপতা-সুবল কুমার দাশ,�াম: উ�র জলদাশপাড়া, ডাক:
�গারকঘাটা, ওয়াড�-07-মেহশখালী �পৗরসভা-মেহশখালী,
ক�বাজার

186 0196 সুজন সরকার িপতা-�পন সরকার,�াম: কয়ড়া, ডাক: আমডালা--িশবালয়,
মািনকগ�

187 0197 নূর �মাহা�দ িপতা-�মাঃ ফজলুল হক,রানীপুকুর-রাণীপুকুর-িমঠাপুকুর,
রংপুর

188 0198 �মাঃ সাইফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ না�ু িময়া�জ ,দি�ণ উপাদী , �বায়ািলয়া বাড়ী --মতলব
দি�ণ,
চাদঁপুর

189 0199 সন�জত কুমার িব�াস
িপতা-মুকুল চ� িব�াস,�াম: আড়পাড়া, ডাক: নলডা�া-7350--
কালীগ�,
�ঝনাইদহ

190 0200 র�ন তালুকদার
িপতা-পরান তালুকদার,ফুলকুমারী, জিলরপাড়-জিলরপাড়-
মুকসুদপুর,
�গাপালগ�



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

পেদর নামঃ অিফস িপয়ন তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:03:36 PM

�িমক
নং

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

191 0201 বলাই চ� পাল
িপতা-�গাপাল চ� পাল,�াম: �বতীেখালা নারায়নপুর, পা�ঁজয়া--
�কশবপুর,
যেশার

192 0202 আশরাফুল ইসলাম
িপতা-�মা: �মাশারফ �হােসন,�াম: 5 নং চর, ডাক: সাধুপুর,
ওয়াড�-09--�মলা�হ,
জামালপুর

193 0203 �মাঃ শামীম �হােসন
িপতা-জাফর আহেমদ,ধামরা, সূচীপাড়া-সুিচপাড়া (উ�র)-
শাহরা�� ,
চাদঁপুর

194 0204 কুশল তালুকদার িপতা-প� তালুকদার,ফুলকুমারী-�গাহালা-মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

195 0205 রাজীব প��ত
িপতা-আ�েতাষ প��ত,�াম: পাহাড়পুর, ডাক: পাহাড়পুর-2470,
ওয়াড�-09-বািনয়াজান-আটপাড়া,
�ন�েকাণা

196 0206 দীপক কুমার শীল িপতা-বাদল চ� শীল,িসমলা-চা�াইেকানা-রায়গ�,
িসরাজগ�

197 0207 �মাঃ �মেহদী হাসান
িপতা-�মাঃ আ�লু খােলক ,হিরশপুর, চর হিরশপুর-
চাপঁাইনবাবগ� �পৗরসভা-চাপঁাইনবাবগ� সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

198 0208 আবু �জাবােয়র
িপতা-আ�লু জিলল �ামািনক,�শরেকাল, মাদলা/০৫-মাদলা-
শাজাহানপুর,
ব�ড়া

199 0209 �মা: আলমগীর �হােসন
িপতা-�মা: ম�জবর রহমান,বাসা-07, সড়ক-08, �সকশন-06--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

200 0210 আকাশ �সন িপতা-রঘু ম�ল �সন ,৭৯, শাখঁারী বাজার --�কােতায়ালী,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

201 0211 �মা: জাফর
িপতা-শাহাজান,7নং ওয়াড�, ডাক: �দৗলতখান-8310-�দৗলতখান
�পৗরসভা-�দৗলতখান,
�ভালা

202 0212 �রেদায়ান িপতা-এমদাদুল হক ,বািড়-৭৩৪ লাছা, ইসলামপুর--গাজীপুর সদর,
গাজীপুর

203 0213 �মাঃ হািববুর রহমান
িপতা-�মাঃ আেশ �দ আলী হাং,৫নং ওয়াড� পাথরঘাটা-পাথরঘাটা
�পৗরসভা-পাথরঘাটা,
বর�না

204 0214 �মা: রিমজ উ��ন
িপতা-�মা: আবদুর রহমান,�াম: িভ�ট পাচঁ পুকুিরয়া, ডাক: পাচঁ
পুকুিরয়া--মুরাদনগর,
কুিম�া

205 0215 মিরয়ম আ�ার িপতা-ইয়াকুব আলী সরদার ,১৭৭ , মহাখালী --�লশান,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

206 0216 তাসিনম আ�ার সুকণ �া িপতা-এস এম �বলােয়ত �হােসন ,২৫৪/িব �চৗধুরীপাড়া--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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207 0217 রবী�নাথ বালা
িপতা-রন�জৎ কুমার বালা,বাসা-190, �াম: বালাডা�া, ডাক:
টংগীপাড়া--ট� ংগীপাড়া,
�গাপালগ�

208 0218 �মাঃ সুজন িময়া িপতা-�মাঃ দাউদ �মা�া ,�রা নগর , ম�ল গাতী --মহ�দপুর,
মা�রা

209 0219 হা�ন অর রিশদ
িপতা-�মা: মু�াজ আলী,301 লিতফ সরদার �লন, বড় মগবাজার--
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

210 0220 িমজানুর রহমান
িপতা-�মাঃ �গালাম �মা�ফা ,�াম হািসম পুর পূব � পাড়া , ডাকঃ
�মারাগাছা ।-�খাকসা �পৗরসভা-�খাকসা,
কু��য়া

211 0221 �নছার উ��ন িপতা-�মাঃ আঃ রশীদ ,২৫৪/িব �চৗধুরীপাড়া--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

212 0222 �মাঃ িসরাজ �মা�া িপতা-�মাঃ ইিলয়াস �মা�া ,নারায়ণপুর , মাদবপাশা --কািলয়া,
নড়াইল

213 0223 হাসান
িপতা-�মা: হািমদ মাত��র,301 লিতফ সরদার �লন, বড়
মগবাজার--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

214 0224 �মাঃ তাজলু ইসলাম
িপতা-�মাঃ আ�লু জ�ার ,বাসা-১৫১/িব , ব�র উ�র আবািসক
এলাকা--ব�র,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

215 0225 �মাঃ রােসল হাওলাদার
িপতা-�মাঃ আবদুস ছা�ার হাওলাদার ,�াম আমানতগ� --
বিরশাল সদর,
বিরশাল

216 0226 �মাঃ হাসান আলী িপতা-�মাঃ �সিলম,৪৪ �ভাতীেসনােলন--,
ময়মনিসংহ িস�ট কেপ �ােরশন

217 0227 আবু জাফর িপতা-নু�ল ইসলাম ,আলীপুর -এনােয়তনগর-কালিকিন,
মাদারীপুর

218 0228 �দয় দাস িপতা-শ�ামলাল দাস ,২৫, আগা সােদক �রাড , িস�ট কলনী , ঢাকা
১০০০ --,

219 0229 �মা :পােবল রহমান
িপতা-�মা: নূ�ল ইসলাম,�াম: জামগড়া, ইউিনয়ন: মধ�
জামগড়া, ডাক: গাজীরচট আিলয়া মা�াসা--সাভার,
ঢাকা

220 0230 �মাঃ জেুয়ল িময়া ঁ িপতা-�মাঃ হািববুর রহমান ,উলুহা�ট, বড়াইল-না�াইল-না�াইল,
ময়মনিসংহ

221 0231 �মা: িদদার হাওলাদার
িপতা-�মা: রিফজল হাওলাদার,�াম: দ: চরপাতা, ওয়াড�-02, ডাক:
�মদুয়া-ইিলশা-�ভালা সদর,
�ভালা

222 0232 �মাঃ এনামুল হক িপতা-�মাঃ আ�লু বারী ,আউটারগাতী--না�াইল,
ময়মনিসংহ

223 0233 �মাঃ আলমগীর �হাসাইন িপতা-�মাঃ চানঁ িময়া,মিহষাবান-মিহষাবান-গাবতলী,
ব�ড়া
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224 0234 �মাঃ সামছ� ল আেরিফন
িপতা-�মাঃ ইয়ািসন আলী,�াম কুজা পাড়া , আেলদাদ পুর ।-নওগা ঁ
�পৗরসভা-নওগা ঁসদর,
নওগা ঁ

225 0235 �মাঃ শাহজালাল
িপতা-�মাঃ আমজাদ �হােসন ,িসয়াম �জনােরল ��ার, �রাড ৯--
ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

226 0236 ��ল আিমন
িপতা-আনসার আলী খলীফা ,২১/২, ঢাকা জটু িমলস , হাসনাবাদ -
-�করাণীগ�,
ঢাকা

227 0237 �মা: হাসান
িপতা-আবদুল মােলক,�াম: �ছাট আলগী, ডাক: �ভালা, ওয়াড�-08-
ধিনয়া-�ভালা সদর,
�ভালা

228 0238 পিলন হাসান িপতা-�মাঃ আ�সু ছা�ার ,পূবাইল -তা���য়া-ঈ�রগ�,
ময়মনিসংহ

229 0239 জগ�াথ ম�ল িপতা-িচ�র�ন ম�ল,�াম+ডাক: মাদরা--তালা,
সাত�ীরা

230 0240 িমলন হালদার িপতা-মিন� হালদার,গজািলয়া, ওটরা-ওটরা-উ�জরপুর,
বিরশাল

231 0241 �মাঃ ইয়ািছন আরাফাত
িপতা-�মাঃ ইউসুফ আলী ,বাসা-৩৫, �রাড-০২ �সকশন-১১
িমরপুর-১২১৬--প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

232 0242 �মাঃ �মাজাে�ল হক িময়া িপতা-�মাঃ �খেজর িময়া ,িমজ�াপুর, নিলয়া --মধুখালী,
ফিরদপুর

233 0243 �মাঃ মাহফুজার রহমান
িপতা-�মাঃ জিসম উ��ন ,�াম �ঘালদহ , ভবানীগ� ।-ফুলছিড়-
ফুলছিড়,
গাইবা�া

234 0244 �দব�ত কুমার সরকার
িপতা-হিরপদ সরকার,�াম: �শালগাতীয়া, ডাক: �দাঘরা--
ড� মুিরয়া,
খুলনা

235 0245 রিফকুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ আবুল খােয়র ,৫৭৬, �পয়ারাবগ , মগবাজার --
হািতর�ঝল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

236 0246 ইমরান আহমদ
িপতা-�মাঃ আশরাফ আলী ,�মঘনা ৩, আ�রখানা সরকারী
কেলানী--,
িসেলট

237 0247 �মাঃ জ�ুান �হােসন
িপতা-�মাঃ খিললুর রহমান ,৬৯/িস িনউ ই�াটন , বাংলা মটর --
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

238 0248 �মা: িমরাজলু ইসলাম
িপতা-�মা: �সয়দ আলী গাজী,01 নং িনরালা আ/এ �রাড,
�হা��ং-142, থানা: খুলনা সদর--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন
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239 0249 �মাঃ নািহদ
িপতা-�মাঃ ম�জবুর রহমান ,�াম আিমন �ত িমল , বােয়�জদ ,
�মা�ামী ।--,
চ��াম

240 0250 শাহীনা আ�ার িপতা-শামছ� ল হক ,সানকীপাড়া , �কাত� য়ালী --ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

241 0251 �মাঃ আরমান �হােসন
িপতা-নু�ল আিমন,চরপাগলা, �তারাবগ�-�তারাবগ�-
কমলনগর,
ল�ীপুর

242 0252 �মাঃ রািকব
িপতা-�মাঃ ইসমাইল িসকদার ,চরআইচা-সােয়�াবাদ-বিরশাল
সদর,
বিরশাল

243 0253 �দীপ সরকার
িপতা-কািলদাস সরকার ,সুলতান শািহ, �তবািরয়া-�গাপালগ�
�পৗরসভা-�গাপালগ� সদর,
�গাপালগ�

244 0254 �মাঃ �সােহল রানা
িপতা-�মাঃ আবু তােলব �মা�া,মধ�বন�াম, বন�াম-মহারাজপুর-
মুকসুদপুর,
�গাপালগ�

245 0255 �মাঃ রািকব িপতা-�মাঃ বাদল িমঞা ,বড়বাজ ুইছাপুর--কািলহাতী,
টা�াইল

246 0256 �মাঃ রাজন
িপতা-আবুল হােশম ,�ধান মি�র কায �ালয়, �মসাস � �সন এ�
�কাং--�তজগাওঁ,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

247 0257 িব�াল �হােসন
িপতা-�মাঃ দিলল �হােসন সরদার,মাইজপাড়া, জপসা-জপসা-
নিড়য়া,
শরীয়তপুর

248 0258 �মাঃ �মায়ুন কিবর
িপতা-�মাঃ আিমর �হােসন হাওলাদার ,বড়বাইশিদয়া-
চািলতাবুিনয়া-রা�াবালী,
পট�য়াখালী

249 0259 শামীম িপতা-হােসম সরদার,�কালচর -চাদঁপাশা-বাবুগ�,
বিরশাল

250 0260 আিমনুল ইসলাম িপতা-মিহদুল ইসলাম মাত��র ,52/2 ( 3য় তলা ), মেন�র �রাড,
ট�ানারী �মাড়, হাজারী বাগ--,

251 0261 �রজাউল ইসলাম কাজী
িপতা-�মাশােরফ �হােসন কাজী,৬৬২/১, প��ম �শওড়াপাড়া--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

252 0262 রােসল গাজী িপতা-�হলাল গাজী,বা� �রাড, ভাটার খাল, ১০ নং ওয়াড�--,
বিরশাল িস�ট কেপ �ােরশন

253 0263 �মাঃ আিনছ� র রহমান অিভক
িপতা-�মাঃ আ�াস উ��ন ,হায়দারগ�, বাংলা বাজার -রায়পুর-
রায়পুর,
ল�ীপুর

254 0264 িচর�ীত মি�ক িপতা-ি�তীশ মি�ক,14, মিনর �হােসন �লন, বাগান বাড়ী,
নাির�া--,
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255 0265 নাঈমুল ইসলাম
িপতা-আবু তােহর,িব আই ডি�উ �ট িস, �নৗ িবভাগ,১৮,
��া�েরাড, সদরঘাট--,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

256 0266 মীর শাহাদৎ �হােসন
িপতা-মীর আশরাফ আলী,মহ�া: রসুলবাগ, 186 লালবাগ �রাড,
ডাক: �পা�া-1211--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

257 0267 �মাঃ নাঈম িপতা-�কারবান আলী ,পাংগািশয়া, গজািরয়া--লালেমাহন,
�ভালা

258 0268 �মাঃ মিফজলু ইসলাম
িপতা-�মাঃ ম�জবর রহমান ,িনউটাউন, িপেরাজপুর-�সানারগা ঁ
�পৗরসভা-�সানারগা,ঁ
নারায়ণগ�

259 0269 �মা : শাহীন আলম
িপতা-�মা: �সেক�ার আলী,�াম: চ��পুর, ডাক: নিকপুর--
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

260 0270 সাখাওয়াত �হােসন িপতা-�মাহা�দ আলী,গজািরয়া, মিলয়াইশ-মঘািদয়া-মীরসরাই,
চ��াম

261 0271 পির�ীত চ� �বদ�
িপতা-িকেশারী �মাহন �বদ�,�াক অিফস �রাড, ভ� বাড়ী 4নং
ওয়াড�-�ভালা �পৗরসভা-�ভালা সদর,
�ভালা

262 0272 তাপস চ� দাস
িপতা-অত�ল চ� দাস ,�টংরাখািল, ওয়াজাবাদ-পট�য়াখালী
�পৗরসভা-পট�য়াখালী সদর,
পট�য়াখালী

263 0273 নুর �মাহা�াদ
িপতা-মতৃ বলু িময়া ,১৪৮/এ য়ােবদ আলী �রাড , কলাবাগান ঢাকা
।--ধানম��,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

264 0274 �মাঃ ফা�ক �হােসন
িপতা-আ�লু মােলক,৩নং পাথরঘাটা �পৗরসভা-পাথরঘাটা
�পৗরসভা-পাথরঘাটা,
বর�না

265 0275 এস এম তিরকুল ইসলাম
িপতা-এস এম �সেক�ার সরদার,�াম: দ: নাৈঠ, ডাক: নাৈঠ-
চাদঁশী-�গৗরনদী,
বিরশাল

266 0277 গিব� চ� িম�ী িপতা-কুলু র�ন িম�ী ,�পা�া, বাসা-২৯০--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

267 0278 �মা: ফরহাদ �হােসন
িপতা-�মা : নুর ইসলাম,�াম: �গায়ালিডিহ, ডাক: �গায়ালিডিহ--
খানসামা,
িদনাজপুর

268 0279 �দবশীষ কুমার রায় িপতা-তপন কুমার রায় ,চাদঁখালী-চা�াফুল-কািলগ�,
সাত�ীরা

269 0280 রাম চ� দাস িপতা- মেনার�ন দাস,৭৪, িহ�পুাড়া, �জগাতলা--হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ
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270 0281 �মাঃ আইয়ুব নবী
িপতা-�মাঃ �মািমন আক� ,�াম দি�ন সরা তিল -�নপালতলী-
গাবতলী,
ব�ড়া

271 0282 মীর আেনায়ার �হােসন িপতা-মীর দরশন আলী,�াম: কবনা, ডাক: মালাগাওঁ--পীরগ�,
ঠাকুরগাওঁ

272 0283 আবুল হাসান িপতা-মতৃ ই�াঈল িমরবহর,১৭/১ িব ই�াটন �রাড--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

273 0284 �মাছা: �কসানা খাত�ন িপতা-�মা: আবদুর রহমান,�াম+ডাক: �চৗ�াম--িসংড়া,
নােটার

274 0285 �েবল হাওলাদার িপতা-�পন হাওলাদার ,বাসা ৮৩৩, প��ম কাজীপাড়া--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

275 0286 ফা�ক �হাসাইন
িপতা-�সরাজলু ইসলাম,হােসম ছা�াবাস ৪থ � তলা, �ম-৪০২,
আগানগর--�করাণীগ�,
ঢাকা

276 0287 রািকব আহামদ �চাধুরী
িপতা-সােদক আহামদ �চাধুরী,�রল �িমক ইউিনয়ন, �ক�ীয়
কায �ালয়--পাহাড়তলী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

277 0288 �মা: আ�লু �মািমন
িপতা-আ�লু �মাতােলব,�াম: কালীগ�, ডাক: ডা�াপাড়া--
নলডা�া,
নােটার

278 0289 আেতায়ার রহমান িপতা-আওলাদ �হােসন,�লমুবাড়ী-পুটাইল-মািনকগ� সদর,
মািনকগ�

279 0290 �মাঃ মাহমুদুর রহমান
িপতা-�মাঃ সাইদুর রহমান ,আ�রু রা�াক, ৪০/িস, বাউ�ারী
�রাড--ময়মনিসংহ সদর,
ময়মনিসংহ

280 0291 মীর, এ, আ�জজ
িপতা-মতৃ �মা: �সেক�ার আলী,বাসা-43/4, সজৃনীসড়ক,
ই�াহীমপুর--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

281 0292 �মাঃ �জােসফ িপতা-�মাঃ জামাল �হােসন ,বাংড়া--কািলহাতী,
টা�াইল

282 0293 �মাঃ রােসল িময়া
িপতা-�মাঃ আউয়াল িময়া,আদাবািড়য়া-�কওড়াবুিনয়া-বর�না
সদর,
বর�না

283 0294 �মা: নওশাদ আহ�দ
িপতা-�মা: দুধু িময়া,�াম: �পল ( প��ম পাড়া ), ডাক: �পল-3300-
-হিবগ� সদর,
হিবগ�

284 0295 �ক, এম শরীফুর রহমান
িপতা-�মা: আলী আ�জম খান,�াম: আলগী, ডাক: দ: আ�ািরয়া--
রাজাপুর,
ঝালকা�ঠ

285 0296 �মা: �মা�ফা �শখ
িপতা-�মা: কালাম �শখ,�াম: �পলানপ��, ডাক: বােন�রদী--
নগরকা�া,
ফিরদপুর
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286 0297 এনামুল হক ভূইয়া িপতা-মতৃ আ�রু রিশদ ,িশবপুর -�বতাৈগর-না�াইল,
ময়মনিসংহ

287 0298 �মাঃ রােসল
িপতা-�মাঃ ফা�ক �হােসন,মাহমুদকাঠ�-আটঘর কুিড়য়ানা-
�নছারাবাদ,
িপেরাজপুর

288 0299 জাকািরয়া িপতা-আঃ বােরক িশকদার ,নাওডা�া , পািখমারা --কলাপাড়া,
পট�য়াখালী

289 0300 �মা: ছা��র �হােসন
িপতা-�মা: আেমাদ আলী,�াম: গালা, ডাক: িবেনা�টয়া--
শাহজাদপুর,
িসরাজগ�

290 0301 �মা: আ�লু ম�জদ
িপতা-�মা: �দলবার আলী,472, দ: পাইকপাড়া, কল�ানপুর--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

291 0302 �মাঃ �জয়া উ��ন
িপতা-মতৃ �মাঃ আলাউ��ন ,িমঠাছড়া, মা�ারবাড়ীয়া-মীরসরাই-
মীরসরাই,
চ��াম

292 0303 �মাঃ হাসানুল �চৗধুরী

িপতা-�মাঃ হািমদুল হক �চৗধুরী ,মিনটিরং অ�া� ইভ�ালুেয়শন
উইং, মাধ�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র, ২য় �ক, ৭ তলা, �ম
৭০২, ১৬ আবদুল গিণ �রাড--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

293 0305 ধীমান চাকমা িপতা-�জ�ািত� চাকমা,বাসা-১৮, �রাড-৫, �ক-এ--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

294 0306 �মাঃ িমরাজ �হােসন িপতা-�মাঃ আঃ ওয়াদুদু �শখ ,কেলজ �গইট , িনশাদ নগর ।--ট�ী,
গাজীপুর

295 0307 মানছ� র �হােসন রািকব
িপতা-িমজান উ��ন ,�সানািদয়া, কালাম মা�ােরর বাড়ী-
�সানািদয়া-হািতয়া,
�নায়াখালী

296 0308 �মাঃ �সােহল িসকদার
িপতা-বােরক িসকদার ,২৮৭/২/এ, আমবাগান, মগবাজার,
হািতর�ঝল, শাি�নগর--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

297 0309 �মাঃ সািমম �রজা িপতা-�মা�াজউ��ন ,উ�র দুধখালী , হিবগ� --মাদারীপুর সদর,
মাদারীপুর

298 0310 হািসবুর রহমান তালুকদার
িপতা-আমজাদ �হােসন তালুকদার,�তজদাসকাঠ�, চিলশা-�টানা-
িপেরাজপুর সদর,
িপেরাজপুর

299 0311 নাজমুল �হােসন িপতা-হািববুর রহমান,279, পূব � রামপুরা--রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

300 0312 তিনমা আ�ার �না িপতা-�মাঃ সুেহল আহেমদ ,ঘািসট�লা , কেতায়ািল--িসেলট সদর,
িসেলট

301 0313 �মাঃ না�জউর রহমান িপতা-�মাঃ জামাল উ��ন ,�যে� - মুহা�দ িদদা�ল ইসলাম,
িবসিম�াহ ওয়াচ �কাং, িখলে�ত বাজার, িখলে�ত--,
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302 0314 �মা: �সাহান �শখ িপতা-�মা: সিফ �শখ,117/1, িড, এস, িস, িস সরাই, সরাই মস�জদ
�রাড, দিনয়া, কদমতলী--,

303 0315 িবনয় ভূষন দাস
িপতা-িবেনাদ চ� দাস ,�রাড ৫, বািড় ৩০৫ , রামপুরা ঢাকা । --
রামপুরা,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

304 0316 শিরফু�ামান িপতা-সাইদুর রহমান ,বাদঘাটা , নিকগ� --শ�ামনগর,
সাত�ীরা

305 0317 �মাঃ সজীব �হােসন
িপতা-�মাঃ হািনফ হাওলাদার,দতূাবাস অিডট অিধদ�র, অিডট
কমে�� ১২ তলা, �স�নবািগচা--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

306 0318 �মা: আলািমন
িপতা-�মা : �রা�ম �ামািনক,�াম: আমবাড়ীয়া, ডাক: �সন�াম--
�খাকসা,
কু��য়া

307 0319 �মাঃ �মা�ফা
িপতা-মতৃ মহ�ত আলী ,মধ� দিরয়াবাদ -ইসলামপুর �পৗরসভা-
ইসলামপুর,
জামালপুর

308 0320 �মাঃ মাসুম িব�াহ িপতা-�মাঃ িমজানুর রহমান ,শ�ামকুড়, িচনােটালা--মিণরামপুর,
যেশার

309 0321 �শখ আবু সা�ার িপতা-�শখ মেনার আলী ,গনপিত , বসি�পুর --কািলগ�,
সাত�ীরা

310 0323 �মাঃ রািকব
িপতা-�মাঃ আমজাদ �হােসন ,বাসা ৩১/৭ পাইক পাড়া , িমরপুর ১
--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

311 0324 �মাঃ আল আিমন
িপতা-এ ছালাম তালুকদার,র�পুর, িম�পাড়া-র�পুর-
আৈগলঝাড়া,
বিরশাল

312 0325 �মাঃ শামীম হাসান িপতা-�মাঃ িফেরাজ িময়া ঁ,৩৫০ �দব পাহার, চ��রী--চকবাজার,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

313 0326 মনজ ুরিব দাশ িপতা-রাম সু�র দাশ,�াম+ডাক: ন�নপুর--বা�বল,
হিবগ�

314 0327 �শখ রায়হান িপতা-আবুল কালাম �শখ ,৫৪, �ছাট বয়রা মােক�ট , �সানাডা�া --,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

315 0328 �মাঃ শিহদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ ফা�ক হাওলাদার ,৩২/২ বাৈমল পূব � পাড়া, সা�িলয়া
১৩৬১--�ডমরা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

316 0329 স�য় চ� দাস
িপতা-লছমন লাল সাধু ,২২/২৩ দয়াগ� নত�ন সড়ক, ওয়ারী িস�ট
কেলানী--,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

317 0330 িদলারা
িপতা-আ: ম�জদ গাজী,িসিপিপ, আ�িলক কায �ালয় িডিস ঘাট--
বিরশাল সদর,
বিরশাল
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318 0331 �মাঃ আিকব �হােসন
িপতা-মিনর �হােসন,২৭০/৩, নয়ােটালা, আমবাগান, মগবাজার--
রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

319 0332 �শখ আকরাম �হােসন িপতা-�শখ আফছার আলী ,মহ�াপাড়া -তালা-তালা,
সাত�ীরা

320 0334 �মাঃ আলী আযগর
িপতা-�মাঃ আ��ুাহ ,পুরাতন �মিডেকল, কেলানী ���� পাড়া--
িসেলট সদর,
িসেলট

321 0335 �মাঃ �সােহল রানা
িপতা-আঃ হা�ান �বপারী ,�মাঃ আলী �হােসন, ��ত� অিধদ�র,
এফ-৪/এ, আগারগাওঁ �শাসিনক এলাকা--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

322 0336 �মা : আবুল বাশার
িপতা-�মা: আ�সু �সাবাহান,�যে�: মাও: �মা: আবুল কালাম
আজাদ, �াম: পাি�িশবপুর, ডাক: পাি�িশবপুর-8282--বােকরগ�,
বিরশাল

323 0337 আ�জজলু ইসলাম খান িপতা-�মাঃ আিশদ খান ,--না�াইল,
ময়মনিসংহ

324 0338 আসাদু�াহ িহল গািলব িপতা-আনসার উ��ন ,উ�র আদুিলয়া , �নায়ােবকা --শ�ামনগর,
সাত�ীরা

325 0339 আিনছ� র রহমান
িপতা-ইমান আলী,পরমালী কেলজ �মাড়-�ভাগডা�া-কুিড়�াম
সদর,
কুিড়�াম

326 0340 মাহামুদুল হাসান
িপতা-নুর নবী খান ,পীর ইয়ােমন মাজার মােক�ট , ৪৪ �ট�নিব
সাকু�লার �রাড , �জিপও ঢাকা ১০০০ --,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

327 0341 �সােহল
িপতা-মতৃ: আ�লু �মাতােলব বাড়ী,�াম: দ: চরআইচা, ডাক:
শােয়�াবাদ, থানা: কাউিনয়া--,
বিরশাল

328 0342 কাজী �মাঃ �দেলায়ার �হােসন
িপতা-কাজী �মাঃ ফেয়জ আহে�দ ,এম আিশক, হক িভলা, ১১,
বকিশবাজার �লন --চকবাজার,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

329 0344 �মা: কিবর �হােসন
িপতা-�মা: আ�লু খােলক,�াম: ভাতশালা, ডাক: কাকরধা--
বােকরগ�,
বিরশাল

330 0345 �মেহদী হাসান
িপতা-�মাঃ আ�লু আিলম ,২৭২/ক/৪ , প��ম আগারগাও --
�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

331 0346 �মাঃ রা�জব �হােসন িপতা-আবদুস শিহদ,চর�ভী, ওয়াড�-৫-�সয়দপুর-�দৗলতখান,
�ভালা

332 0347 স�াট ম�ল িপতা-িবনয় ম�ল ,বাসা ২৭, �পা�া-১২১১--লালবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

333 0348 �মাঃ �মাশারফ �হােসন িপতা-�মাঃ আেনায়ার �হােসন ,�নায়াগাও, ম�ুনগর--ট�ী,
গাজীপুর
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334 0349 আিরিফন ইনু িপতা-�মাঃ লুতফর রহমান ,১৪০, প��ম বািনয়া খামার �মইন
�রাড , খুলনা --,

335 0350 �মাঃ আসাদু�ামান
িপতা-�মাঃ ই�ীস আলী,কা�নপুর মধ�পাড়া-�ঝনাইদহ �পৗরসভা-
�ঝনাইদহ সদর,
�ঝনাইদহ

336 0351 �মাঃ আসাদু�ামান িপতা-�মাঃ জনাব আলী ,�মাগলবাড়ী-বুিড়মারী-পাট�াম,
লালমিনরহাট

337 0353 সুদীপ কুমার ম�ল িপতা-�পন ম�ল ,আমড়াতলা, চাপড়া--�মাংলা,
বােগরহাট

338 0354 িম�ন খ�কার িপতা-�মাঃ জাহা�ীর ,কাি�খাল --িমঠাপুকুর,
রংপুর

339 0355 �মাঃ কাইয়ুম খান িপতা-�মাঃ �সিলম খান ,�ছাট �টংড়া--পাথরঘাটা,
বর�না

340 0356 �মাঃ আিরফুর রহমান
িপতা-�মাঃ আবুক কােশম ,�াম ৫৭৫/১৫ �টির বাজার আিফেমর
গিল --�কােতায়ালী,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

341 0357 �মাঃ আবু রায়হান কিবর
িপতা-মতৃ �মাঃ আিনসুর রহমান,ভা�ারা, বাসা-২৩-রাণীশংৈকল
�পৗরসভা-রাণীশংৈকল,
ঠাকুরগাওঁ

342 0358 আবদুল কিরম
িপতা-আবদুল মােলক,প��ম �জাড়খালী, ৫নং ওয়াড�, ৭নং
তমির�--হািতয়া,
�নায়াখালী

343 0359 �দবািশষ মহ� িপতা-�ভাত মহ� ,কাঠগাড়ী , �কল�াবাড়ী --িকেশারগ�,
নীলফামারী

344 0360 �মা: �সােহল রানা
িপতা-�মা: আিনচ�র রহমান,�াম: দ: কুপধন, ডাক: কালেমঘা--
পাথরঘাটা,
বর�না

345 0361 �মাঃ িমজানুর রহমান
িপতা-�মাঃ আ�সু সামাদ সরকার ,�াম বাগান বািড় ।-
কামারপুকুর-�সয়দপুর,
নীলফামারী

346 0362 �বীর পাল
িপতা-�পন পাল ,�ঘানারপাড়া-ক�বাজার �পৗরসভা-ক�বাজার
সদর,
ক�বাজার

347 0363 �মা: িমজানুর রহমান
িপতা-�মা: �তাজাে�ল হক,�াম: পাইকুর তলী, ডাক: হাতীবা�া--
গাবতলী,
ব�ড়া

348 0364 জয় কুমার সরকার
িপতা-দীিলপ কুমার সরকার ,পূব � মুরাদ পাড়া , �দওল পাড়া --
িমঠাপুকুর,
রংপুর

349 0365 �মাঃ িময়ারাজ �হােসন িপতা-�মাঃ �মািমনুর রহমান ,শংকরকা�ট, �গািব�পুর--শ�ামনগর,
সাত�ীরা
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350 0366 �মাঃ �দেলায়ার �হােসন িপতা-আঃ কিরম ,�সেকরচর-বারদী-�সানারগা,ঁ
নারায়ণগ�

351 0367 মহিসন �হােসন
িপতা-িছ��ক উল�া,বাসা-২৩, �ক-িস, �রাড-৫, িমরপুর-১২--
িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

352 0368 �মাঃ কাইজলু ইসলাম িপতা-�মাঃ জািকর �হােসন ,�াম পাব �তী পুর ৫২৫০--পাব �তীপুর,
িদনাজপুর

353 0369 ত�ষার কুমার সরকার িপতা-নবীন চ� সরকার ,হাড়ীভা�া , সলফ --উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

354 0370 �মাঃ জািহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ আ�লু কিরম,বা��টয়া-�শলকুপা �পৗরসভা-�শলকুপা,
�ঝনাইদহ

355 0371 িশমুল চ� দাস
িপতা-িনত� লাল দাস ,উ�র গামছাখালী, আফা�জয়া বাজার ওয়াড�
নং ০৩, ইউিনয়ন ০৬-চরিকং-হািতয়া,
�নায়াখালী

356 0372 �মা: িব�াল �হাসাইন
িপতা-�মা: মিতয়ার রহমান আকন,�াম: দ: কুপধন, ডাক:
কালেমঘা--পাথরঘাটা,
বর�না

357 0373 ইকবাল �হােসন
িপতা-�তাতা িময়া,বনা�ট (গা�াইলপাড়া), আউটারগাতী-রাজগাতী-
না�াইল,
ময়মনিসংহ

358 0374 আিখ খ�কার িপতা-আ�লু রিশদ ,বাসা-৩২, �রাড-১০, �ক-িড, --প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

359 0375 �মাঃ িরয়াদ �হােসন জামাল িপতা-�মাঃ আবুল হািসম ,প��তপুর-গাংগাইল-না�াইল,
ময়মনিসংহ

360 0376 �মাঃ কাউছার �হােসন িপতা-�মাঃ কিবর �হাসন ,২/এফ , ৫/৩ --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

361 0378 িদদা�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ িসরাজলু ইসলাম ,�হা��ং ৮৭৯, উিকলপাড়া--
িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

362 0379 �মাঃ মাহবুবুল আলম
িপতা-ম�জবর রহমান ,�াম কািছ �খালা , -নীলফামারী �পৗরসভা-
নীলফামারী সদর,
নীলফামারী

363 0380 সুজন মজমুদার
িপতা-ল�ন চ� মজমুদার,বাসা: মজমুদার বাড়ী, �াম: হির
মতৃ� ��য়, ডাক: কুকুয়া--আমতলী,
বর�না

364 0381 �মাঃ রােশদ �মাশাররফ
িপতা-�মাঃ শাহা আলী ,বলার িদয়ার -সিরষাবাড়ী �পৗরসভা-
সিরষাবাড়ী,
জামালপুর

365 0382 �মাঃ কাম�ল ইসলাম
িপতা-�মাঃ ইউসুফ আলী ,পাক-িকেশারগ�, �নায়াখালী �মৗজা-
�নায়াখালী �পৗরসভা-�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী
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366 0383 �মাঃ সালমান শাহ িপতা-�মাঃ আবুল বাশার,হাসানগ�-ওসমানগ�-চরফ�াশন,
�ভালা

367 0384 �মাঃ ওমর ফা�ক িপতা-�মাঃ সাইদুর রহমান ,টামণী বিণ �-�জািদয়া-কিরমগ�,
িকেশারগ�

368 0385 �রােকলা খাত�ন
িপতা-মতৃ জয়নাল আেবদীন,�াম: হিররাম, ডাক: খিললগ�--
কুিড়�াম সদর,
কুিড়�াম

369 0386 �মাঃ ইিলয়াস মাহমুদ
িপতা-�মাঃ আ�লু কােদর হাওলাদার,বাসা-৩২, �রাড-১০, �ক-িড-
-প�বী,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

370 0387 নয়ন সরকার
িপতা-�মাঃ আবুল কােশম সরকার ,১০০ পূব � বাসাব , পােটায়াির
ম�ানসন --সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

371 0388 �ান আেলা চাকমা িপতা-�হম র�ন চাকমা,বাসা-18, �ক-এ, �রাড-05--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

372 0389 �মাঃ স�াট খান
িপতা-�মাঃ খিললুর রহমান ,হািড়টানা, গহরপুর-পাথরঘাটা
�পৗরসভা-পাথরঘাটা,
বর�না

373 0390 �মাঃ ই�ািফল িপতা-�মাঃ জাহা�ীর আলম ,সাহামাদার, পরাণগ�--�ভালা সদর,
�ভালা

374 0391 �লাকনাথ সাহা
িপতা-�খাকন সাহা,বাড়ী-১৪৭, ২নং ওয়াড�-ক�টয়াদী �পৗরসভা-
ক�টয়াদী,
িকেশারগ�

375 0392 �মাঃ আল মামুন রািকব
িপতা-�মাঃ মাসুদ হাওলাদার ,৫২/২ মেন�র �রাড , ট�ানারী �মাড়-
-হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

376 0393 �মাঃ আ��ুাহ
িপতা-�মাঃ আিমর �হােসন ,৮ নং ��মু��, পরাণগ�--�ভালা
সদর,
�ভালা

377 0394 �মাঃ িরফাত �হােসন
িপতা-�মাঃ শাহাদাত �হােসন ,�াম খান পুর বাজার --িদনাজপুর
সদর,
িদনাজপুর

378 0395 �মাঃ শাহাব উ��ন িপতা-আবদুল মা�ান,গাংরা, িবজয়কড়া-জগ�াথিদঘী-�চৗ��াম,
কুিম�া

379 0396 �মাঃ জািহদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ শাহজাহান ,লাইন ৭, �ম ১২, ��েস� পাকা কেলানী,
খািলশপুর--,
খুলনা

380 0397 �মাঃ ইউসুফ ইমন
িপতা-�মাঃ ইিলয়াস মাত�র,�বসামিরক িবমান চলাচল , সদর
দ�র কুিম �েটালা--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 অিফস িপয়ন তািরখ: Tue, 23-Mar-2021 12:03:36 PM

�িমক
নং

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

381 0398 �মাঃ শিহদুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ মা�ার গাজী ,�াম বংশী পুর , ৯৪৫০-ঈ�রীপুর-
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

382 0399 �মাঃ জলুহাস িপতা-আ�রু রিশদ হাওলাদার,হাসানগ�-ওসমানগ�-চরফ�াশন,
�ভালা

383 0401 �মাঃ না�জম উ��ন িপতা-ঈমান উ��ন ,-�রায়াইল-ধামরাই,
ঢাকা

384 0402 রিন হালদার িপতা-�জেত� নাথ হালদার ,শ�ভাট�া --�করাণীগ�,
ঢাকা

385 0403 �মাঃ কাম�ল আহসান িপতা-�মাঃ আলতাফ �হােসন ,নত�ন অন�পুর--উিলপুর,
কুিড়�াম

386 0404 রনজন শীল
িপতা-কািসনাত শীল ,ভগবানপুর-মহারাজপুর-চাপঁাইনবাবগ�
সদর,
চাপঁাইনবাবগ�

387 0405 �মাঃ আসাদু�ামান িপতা-�মাঃ িসরাজলু ইসলাম ,উ�র �বরদী --�বরদী,
�শরপুর

388 0406 �মাঃ রােসদুল রহমান
(রােসল)

িপতা-�মাঃ �মা�ািফজরু রহমান,৬৮৪-৬৮৬, �রড ��েস�
সড়ক, বড় মগবাজার--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

389 0407 ম�জ�না আ�ার িপতা-�মাঃ আলতাব ,কুমুিরয়া-খলশী-�দৗলতপুর,
মািনকগ�

390 0408 �মািনম আহসান �চৗধুরী
�মন

িপতা-�মাঃ আলমগীর �চৗধুরী,সূেয ��র গাওঁ -তািহরপুর সদর-
তািহরপুর,
সুনামগ�

391 0409 আবু ছাইদ িপতা-মতৃ ম�ম আলী ,বাগবািড়-বড়দল উ�র-তািহরপুর,
সুনামগ�

392 0410 �মাঃ ছালামত আলী িপতা-�মাঃ কিছমু��ন ,�াম বংশী পুর -ঈ�রীপুর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

393 0411 �মাঃ আবু ইউসুফ
িপতা-মতৃঃ মাওলানা ওবায়দুল হক ,�মাবাইল সিলউশন, িসিব
২৩৪/৬, পুরাতন কচ� ে�ত--ঢাকা �সনািনবাস,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

394 0412 �মাঃ রিফকুল ইসলাম িপতা-�মাঃ বজলুল হক ,�গািব� পূর-কািনহারী-��শাল,
ময়মনিসংহ

395 0413 িমলন িব�াস িপতা-�ভাত চ� িব�াস ,রােয়র মহল, আড়ংঘাটা--,
খুলনা িস�ট কেপ �ােরশন

396 0414 চ�ন িব�াস িপতা-গেনশ িব�াস ,শাহপুর-ড� মুিরয়া-ড� মুিরয়া,
খুলনা

397 0415 �মাঃ রােশদ িমনা িপতা-�মাঃ �মায়ুন কিবর িমনা ,পানিততা --�তরখাদা,
খুলনা

398 0416 �মাঃ �সােহল রানা
িপতা-মতৃ �মা�ািকম ,�াম িমশন �রাড থান �কাতয়ালী --
িদনাজপুর সদর,
িদনাজপুর
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399 0417 �মাঃ ইসমাইল �হােসন
িপতা-�মাঃ আবু ব�র িস��ক ,৩৪/১ দঃ ট�টপাড়া সাকু�লার �রাড,
খুলনা সদর --,
খুলনা

400 0418 �মাঃ মু�ািকন গাজী িপতা-�মাঃ মু�জবার গাজী ,িতলক --�পসা,
খুলনা

401 0419 �মাঃ িসফাজরু রহমান
িপতা-�মাঃ মনজরু আহেমদ ,�াম আজম পুর , ডাকঃ হাট
জগদল । -মা�রা �পৗরসভা-মা�রা সদর,
মা�রা

402 0420 সজীব �বদ�
িপতা-সুকৃিত �বদ�,�তলার �ীপ , পূব � বার খাইন-আেনায়ারা-
আেনায়ারা,
চ��াম

403 0421 �মাঃ সাইফুল ইসলাম িপতা-�মাঃ সফদার �হােসন খান ,-জগদল-মা�রা সদর,
মা�রা

404 0422 আবু সাঈদ িপতা-মতৃ চাদঁ িময়া ঁ,রািনগ�-রমনা-িচলমারী,
কুিড়�াম

405 0423 িব�ব কুমার সরকার িপতা-ক�াি�লাল সরকার ,িহজলডাংগা, ব�াংদহা--�দবহাটা,
সাত�ীরা

406 0424 �মাঃ মাহবুবুর রহমান
িপতা-�মাঃ আরশাদ আলী ,সরদারপারা, জগদল-প�গড় সদর-
প�গড় সদর,
প�গড়

407 0425 �মাঃ হািববুর রহমান
িপতা-মতৃ �মাজাে�ল হক হাওলাদার ,বািড় ৮১১/৫ দি�ন দিনয়া
,--যা�াবািড়,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

408 0426 �মাঃ রােসল িপতা-�মাঃ আফজাল �হােসন ,মাধবপুর, ১ নং ওয়াড�--,
গাজীপুর িস�ট কেপ �ােরশন

409 0427 শা�া রানী শাহা
িপতা-পলাশ চ� শাহা,�াম আমতলা -আমতলী �পৗরসভা-
আমতলী,
বর�না

410 0428 �মাঃ হা�ন অর রিশদ
িপতা-�মাঃ �গালাম মুেশ �দ ,হাজী নগর, পািলহার-�গাদাগাড়ী-
�গাদাগাড়ী,
রাজশাহী

411 0429 �মা: সা��র �হােসন
িপতা-�মা: রিফকুল ইসলাম,�াম: প��ম পু�ড়া, ডাক: গিচহাট�--
ক�টয়াদী,
িকেশারগ�

412 0430 নয়ন কাি� দাশ
িপতা-অিনল কাি� দাশ ,�ষাল শহর �রল ��শন �রাড, ৮ নং
ওয়াড�, চকবাজার --,
চ��াম

413 0431 ট�ট�ল সরকার িপতা-সুমনা সরকার ,মজিলসপুর , ই�িুরয়া --মতলব উ�র,
চাদঁপুর

414 0432 সবুজ মধৃা িপতা-মতৃ শাহজাহান মধৃা,�াম কািছ পাড়া -কািছপাড়া-বাউফল,
পট�য়াখালী
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415 0433 �মজবাহ উ��ন
িপতা-ম�জবুর রহমান ,দামুয়ার চালা, বািরষার, �ভরার চালা-
কাপািসয়া-কাপািসয়া,
গাজীপুর

416 0434 �ভ রিব দাস
িপতা-� িমন্ট�  রিব দাস,খ 8/21, গনকট�লী িস�ট কেলানী, ডাক:
িনউমােক�ট--হাজািরবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

417 0435 �মাঃ �মেহদী হাসান
িপতা-বানী ইসরাইল ,কণ �পুর দঃপাড়া-ব�ড়া �পৗরসভা-ব�ড়া
সদর,
ব�ড়া

418 0436 �মা: ফয়সাল ঊ��ন
িপতা-আবদুল আিলম,�াম: চর �কলাশ পাচঁ িবঘা, ডাক: ওছখালী,
ওয়াড�-06--হািতয়া,
�নায়াখালী

419 0437 �মাঃ আিরফ খান
িপতা-�মাঃ আ�লু গনী খান ,দি�ণ কয়রা�ট , আউটারগািত --
না�াইল,
ময়মনিসংহ

420 0438 �মাহা�দ সাইফুউ��ন
িপতা-�মাঃ আবুল মনসুর ,বািড় ৪/িড, �লইন ১৩, �রাড ১, �ক এ,
হািলশহর হাউ�জং এে�ট--,
চ��াম

421 0439 �মাঃ আবুল সুিফয়ান
িপতা-এস,এম, সামছ� র রহমান ,�াম বংশী পুর -ঈ�রীপুর-
শ�ামনগর,
সাত�ীরা

422 0440 �মা: শিফকুল ইসলাম
িপতা-মতৃ রইছ উ��ন,�াম: মিহন� ( চরপাড়া ) , ডাক:
আমীরগ�--িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

423 0441 �মাঃ সুজন িময়া িপতা-ইসমা ইল ,সালুয়াদী , মসূয়া --পাকু��য়া,
িকেশারগ�

424 0442 �মা: কাম�ল ইসলাম
িপতা-মতৃ আবদুল মােলক,�মা: আ�লু মােলেকর বাড়ী,
-জাহাজমারা-হািতয়া,
�নায়াখালী

425 0443 িদপু র�ন সরকার
িপতা-উেমশ চ� সরকার,ভােদড়া, িনয়ামতপুর-িদগদাইর-
তাড়াইল,
িকেশারগ�

426 0445 �মা: আিশক বাবু
িপতা-�মা: শমেসর আলী,�াম: অমতৃপুর, ডাক: চ�নেকাঠা--
তােনার,
রাজশাহী

427 0446 শিফকুল ইসলাম িপতা-�হলাল উ��ন ,-�লবুতলা-মেনাহরদী,
নরিসংদী

428 0447 �মাঃ �মেহদী হাসান
তালুকদার (জিন)

িপতা-মতৃ �মাঃ মা�ান তালুকদার ,�মাঃ ই�ািফল তালুকদার,
আইন িবভাগ, বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট, ৬৮৪-৬৮৬
�রড ��েস� সড়ক, বড় মগবাজার --,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন
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429 0448 আিনমুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ মরত�ল আলী ,আফসার কামাল �লন, �দবপাহার, --
চকবাজার,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

430 0449 �মাঃ মাহামুদ আ�াস
িপতা-�মাঃ তাজলু ইসলাম,নািবর বহর, ফুলবাড়ীয়া বাজার-
ফুলবাড়ীয়া-কািলয়াৈকর,
গাজীপুর

431 0450 িরয়াজলু ইসলাম
িপতা-হাসান আলী িব�াস,�াম: গাংধাইড়, ডাক: িবশই সাওরাইল -
-পাংশা,
রাজবাড়ী

432 0451 মু�� রানী শীল
িপতা-জহর লাল শীল ,১০৩৮/৫, �সেভন আফ গিল , পূব � মিনপুর
--িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

433 0453 �মাঃ আকবর বাদশা
িপতা-�মাঃ �তয়ব আলী ,৩৬০ গাজী শাহ ্ �লন , চ��ির �রাড--
চকবাজার,
চ��াম িস�ট কেপ �ােরশন

434 0454 �মাঃ িলয়ান খিলফা

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

435 0455 �মাঃ ইসমাঈল
িপতা-�মাঃ িলয়াকত আলী,২০৯/১, দি�ন �গাড়ান (৩য় তলা),
বাগানবািড় �রাড--িখলগাওঁ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

436 0456 �খােদজা আ�ার
িপতা-�মাঃ হািনফ ,�াম মাঠ পাড়া -মু��গ� �পৗরসভা-মু��গ�
সদর,
মু��গ�

437 0457 মাসুদ িময়া িপতা-আ�লু খােলক,�াম: হিরপুর, ডাক: বা�ন কচ�রী--না�াইল,
ময়মনিসংহ

438 0458 শামীম আহেমদ
িপতা-আ�রু রা�াক ,০০৬২১ মধ� কা�টয়া,-সাত�ীরা �পৗরসভা-
সাত�ীরা সদর,
সাত�ীরা

439 0459 �মাঃ জািহর উ��ন
িপতা-�মাঃ আেনায়ার উ��ন ,লা�ীনারায়ান পুর (আরাফাত
কলনী)--�নায়াখালী সদর,
�নায়াখালী

440 0460 �মাঃ ইমরান �হােসন জিন িপতা-�মাঃ শিফকুল ইসলাম ,৯/২ �সকশন ১১ প�বী --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

441 0461 শ�া দাশ
িপতা-সুনীল দাশ,মুজাফরবাদ (বত�মান মিহলা �ম�েরর বাড়ী),
ওয়াড�-৮-খরনা-প�টয়া,
চ��াম

442 0462 �মাঃ আিসফ �হােসন
িপতা-মতৃ আইয়ুব �হােসন ,�াম চক সু�াপুর , -বর�না-বর�না
সদর,
বর�না

443 0463 �মাঃ �রজাউল কিরম িপতা-আ�লু কু�ুস ,ঘুঘুরহাট, অন�পুর-ফুলবাড়ী-ফুলবাড়ী,
কুিড়�াম
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444 0464 রিবউল ইসলাম িপতা-মুনসুর আলী,ভরপাশা--বােকরগ�,
বিরশাল

445 0465 পলাশ কুমার ধর
িপতা-মতৃ সাধন ধর ,১৩৬৫ সাধন িনেকতন ব��শ নত�ন প�ী-
িকেশারগ� �পৗরসভা-িকেশারগ� সদর,
িকেশারগ�

446 0466 �মাঃ সা িপতা-�মাঃ না�জর আহেমদ ,ল�ীপুর , �গািরপুর --লালপুর,
নােটার

447 0467 �মা: আিরফ �হােসন
িপতা-নু�ল ইসলাম,সমেসরাবাদ লামচরী দ�রী বািড়,8 নং ওয়াড�-
ল�ীপুর �পৗরসভা-ল�ীপুর সদর,
ল�ীপুর

448 0468 �মাঃ শামীম িপতা-�মাঃ মিফজ উ��ন ,�গািপনাথপুর-�জািদয়া-কিরমগ�,
িকেশারগ�

449 0469 �মাঃ সিহদুল ইসলাম
িপতা-সু�জ িময়া,�জ/১২৪, আগারগাওঁ সরকারী �াফ �কায়াট�ার--
�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

450 0470 �মাঃ শাহাব উ��ন িপতা-িদল মহা�দ ,�াম খিলশ পাড়া , ইয়িথয়া --চ�নাইশ,
চ��াম

451 0471 আ�লু মা�ান
িপতা-�মাঃ �মা�ািকন সরদার ,িমউচ�য়াল �া� ব�াংক, পা�পথ
শাখা--,
ঢাকা

452 0472 �েবল কানু
িপতা-িশবনাথ কানু,�াম: আমু চা বাগান, ডাক: চা�পুর বাজার--
চ�না�ঘাট,
হিবগ�

453 0473 সাগর বাসপার িপতা-ট�কট�ক বাসপার ,-না�াইল-না�াইল,
ময়মনিসংহ

454 0474 �শখ আবীর হাসান
িপতা-�শখ ইকরামুল হক ,�রড ��েস� হাউজ, ৬১ মিত�ঝল--
মিত�ঝল,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

455 0475 �মাঃ ফয়সাল কিবর
িপতা-�মাঃ রিফকুল আলম,ভায়রা, �খা�� গজাইল-উধুিনয়া-
উ�াপাড়া,
িসরাজগ�

456 0476 সুিমতা বাড়াইক
িপতা-চ�নু বাড়াইক,�াম�: আমু চা বাগান, ডাক: চা�পুর বাগান--
চ�না�ঘাট,
হিবগ�

457 0477 আবুল বাশার

িপতা-�মাতােলব �হােসন ,�মাঃ শিরফুল ইসলাম খান,
�িকউরেম� ��শািল�, ঢাকা �টকিনক�াল �টচাস � ��িনং
ইনি��টউট �াপন শীষ �ক �ক�, িবেক�টিস ক�া�াস, --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

458 0478 �মাঃ আ�লু হক িপতা-এস এম মঈনউ�ীন,চ��পুর-দুধসর-�শলকুপা,
�ঝনাইদহ
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459 0479 �মা: �মা�ফা কামাল
িপতা-�মা: �মাজফ্ফর আক�,জবেকয়ার, 236, হািলমা ম�ানশন,
তালতলা, আগারগাওঁ--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

460 0480 �মাঃ ফা�ক িমনা িপতা-�মায়ন কিবর িমনা ,পানিততা--�তরখাদা,
খুলনা

461 0481 �মাঃ আিরফুল ইসলাম
িপতা-�মাঃ মাসুদ িময়া ঁ,ম�জদ ম��ল, আ�াবাদ �ডবার দি�ন
পাড়।--,
চ��াম

462 0482 কিনকা আ�ার
িপতা-�মাঃ ��ল আিমন ,৯৩/১-এ িদ মুন , প��ম কাফ�ল ,
আগাগাও --�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

463 0484 জাহা�ীর আলম
িপতা-হািববুর রহমান ,বািড় ৬৯, �রাড ডলিফন গিল, �লন ১ম--
কলাবাগান,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

464 0485 �রজাউল ইসলাম িপতা-�মা: কিবর,350, িদলুেরাড, িনউ ই�াটন--হািতর�ঝল,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

465 0486 �মাঃ শিফকুল ইসলাম
িপতা-ইয়ার উ��ন ম�ল ,� ক�পুর , বাকঁা ভবানীপুর --
পাইকগাছা,
খুলনা

466 0487 �মাঃ আল মামুন
িপতা-�মাঃ হযরত আলী ,বাসা-িব-৩/ এইচ ১৪ আগারগাও
তালতলা--�মাহা�দপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

467 0488 এম এ আর �ক কাইছার
িপতা-�মাঃ কামাল উ��ন,ন�াশনাল ফেরনিসক িডএনএ
��াফাইিলং ল�াবেরটরী, ঢাকা �মিডক�াল কেলজ--,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

468 0489 �মাঃ শািকল
িপতা-�মাঃ �মাশােরফ ,গজািরয়া ইউনুছ হাওলাদার বািড়, ৩ নং
ওয়াড�--লালেমাহন,
�ভালা

469 0490 �মাঃ আিরফুর রহমান িপতা-মতৃ �মাঃ ছদু িময়া ,�াম মধ�ম বা�ড়া ,--�সানাগাজী,
�ফনী

470 0491 মামুন �হােসন
িপতা-আিমনুর রহমান,�যে�: �সােহল �চাধুরী, মাঠ সহকারী,
স�ি� িবভাগ, বাংলােদশ �রড ��েস� �সাসাই�ট, জাতীয় সদর
দফতর, 684-686, বড় মগবাজার--,

471 0492 �মাঃ এমরান �হােসন �ভ
িপতা-�মাঃ �রজাউল কিরম ,উ�র চা�লা,৩৫২৬-চা�লা-
�া�ণপাড়া,
কুিম�া

472 0493 �সােহল ব�াপারী
িপতা-একেসদ ব�াপারী ,৪৩/২/১/িব , উ�র মািনক নগর, মুগদা --
সবুজবাগ,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

473 0494 কমেলশ চ� ম�ল
িপতা-চানক� ম�ল ,জামালনগর, নেড়রাবাদ-আশা�িন-
আশা�িন,
সাত�ীরা
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474 0495 �মাহা�দ সাইফুল ইসলাম িপতা-এনামুল হক,মগবাজার--রমনা,
ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশ

475 0496 �জ এম হাসান আল মাহমুদ
িপতা-িগ এম �জ�াত আলী ,�াম / ডাকঃ পাতড়া �খালা
-শ�ামনগর-শ�ামনগর,
সাত�ীরা

476 0497 আকরামুল ইসলাম
িপতা-রিকবুল ইসলাম িময়া,�াম: শাখািরয়া, ডাক: নিলন
বাজার-1992-�হমনগর-�গাপালপুর,
টা�াইল

477 0498 হািনফুর রহমান িপতা-িকসমত আলী ,�ী-কািলয়াৈকর-িসংগাইর-িসংগাইর,
মািনকগ�

478 0500 সুরাইয়া ইয়াসিমন
িপতা-�মাঃ শিরফুল ইসলাম খান ,িবইউিব�ট , �পনগর �মইন
�রাড --িমরপুর,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

479 0501 কাজল �বাস িপতা-িদিলপ �বাস,�াম: আড়ংঘাটা-আড়ংঘাটা-িদঘিলয়া,
খুলনা

480 0502 �মা: আবু সাঈদ
িপতা-�মা: মতেলব আলী �মাড়ল,�াম: সাগরদাড়ী-সাগরদাড়ী-
�কশবপুর,
যেশার

481 0503 মাহবুবুর রহমান
িপতা-িমজানুর রহমান,�াম: খদ�েছানপুর, ডাকঘর: আকিছ--
মা�রা সদর,
মা�রা

482 0504 জাফর ইকবাল িপতা-�মাঃ রিবউল ইসলাম ,-হারদী-আলমডা�া,
চ�য়াডা�া

483 0505 �মাহা�দ আল আিমন িপতা-�মাহা�দ আহসান উল�াহ,কািদরপুর-কািদরপুর-�বগমগ�,
�নায়াখালী

484 0506 �মাঃ আ�জজলু হক
িপতা-মতৃ মাহমুদ আলী,কাকচর ( ই�ািহম সরকার বাড়ী)-িব�া-
তারাকা�া,
ময়মনিসংহ

485 0507 �মাঃ �জয়াউল ইসলাম
িপতা-কাজী আ�লু আ�জজ,৯৯/১, �শলেটক, �মািমন টাওয়ার,
বাসােবা িখলে�ত সড়ক--িখলেখত,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

486 0508 �মাঃ বাই�জদ িময়া
িপতা-�মাঃ �মাহন িময়া,বাংলােদশ হাই �টক পাক� কতৃ�প�,
আইিস�ট টাওয়ার, আগারগাওঁ--�শেরবাংলা নগর,,
ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন

487 0509 �মাঃ আঃ রিহম িপতা-মতৃ সাদু িময়া,কলাকা�া-�বরদী-�বরদী,
�শরপুর

488 0510 �মাঃ শিরফু�ামান িপতা-�মাঃ কাম��ামান,খিলসাকু�ী-খিলশাকু��-�দৗলতপুর,
কু��য়া

489 0511 �মাঃ জািহদুল ইসলাম িপতা-�মাঃ রজব আলী,ভাদাই-ঝাওয়াইল-�গাপালপুর,
টা�াইল

490 0512 �� দাস সরকার িপতা-�গািব� লাল সরকার,মিহষা ডা�া-কুল�া-আশা�িন,
সাত�ীরা


