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১ জনাব মাহা দ আ ল মা ান  
িপতাঃ মাহা দ আলাউি ন 
জা া ম  পাড়া, ইউিনয়নঃ রহা , 
ওয়াড নং-৮, ডাকঘরঃ জা া, উপেজলাঃ 
সা িরয়া, জলাঃ মািনকগ -১৮০০। 

১ ২ জনাব মাঃ আ  তােহর 
িপতাঃ ফেয়জ উি ন আহেমদ 
ামঃ খামার সাতনালা, ওয়াড নং-০১, ডাকঘরঃ 

তারকসাহার হাট, উপেজলাঃ িচিররব র, জলাঃ 
িদনাজ র-৫২৪০। 

২ 

৩ জনাব মাঃ মিহ র রহমান 
িপতাঃ মাঃ মাসেলম উি ন 
ামঃ কমলা র, ইউিনয়নঃ কািদরপাড়া 

ডাকঘরঃ নােকাল, উপেজলাঃ র, জলাঃ 
মা রা-৭৬১২। 

৩ ৪ জনাব মাঃ আ াহ 
িপতাঃ মাঃ লতান উি ন 
ামঃ লেকাচা, ইউিনয়নঃ ৮ নং লেকাচা 

ডাকঘরঃ লেকাচা, উপেজলাঃ মলা হ 
জলাঃ জামাল র-২০১২। 

৪ 

৫ জনাব ভজন চ  িব াস 
িপতাঃ নেরশ চ  িব াস 
জ ািত কমািশয়াল স ার, ৯৩/িব, 

মািলবাগ চৗ রীপাড়া  ওয়াড নং-২৩, 
ডাকঘরঃ িখল াও 
থানাঃ িখল াও, ঢাকা-১২১৯। 

৫ ৬ জনাব মাঃ তির ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ আসা ল হক 
যে ঃ মাঃ আসা ল হক, িবটাক, ( াউি ং 
সকশন), িবটাক, তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-

১২০৮। 

৬ 

৭ জনাব মাঃ ফজ াহ চৗ রী 
িপতাঃ র মাহা দ চৗ রী 
যে ঃ মাঃ জাহা ীর হােসন, জাহা ীর  
থ ার, দাকান ◌ং-১০৪, বাশার শিপং 
স ার, ১২৬/১ উ র দগা ঢাকা-১২১৪। 

৭ ৮ জনাব হাসান আলী 
িপতাঃ আিমর হাসাইন 
ত াশা কািচং স ার,  ইসলামাবাদ, ইউিনয়নঃ 

িজনিজরা ডাকঘরঃ করানীগ , উপেজলাঃ 
করানীগ  
জলাঃ ঢাকা-১৩১০। 

৮ 

৯ জনাব মাঃ আ ল জিলল 
িপতাঃ মাঃ শা াহার আলী 
ামঃ ভারাংগা, ইউিনয়নঃ ঝাঐল, ডাকঘরঃ 
পাড়াবাড়ী উপেজলাঃ কামারখ , জলাঃ 

িসরাজগ -৬৭০০। 

৯ ১০ জনাব সাই ল ইসলাম 
িপতাঃ শাহজাহান 
৯৭/৬, শারিমন ইেলকঃ হাউজ, সােদক খান রাড, 
লপাড়, মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭। 

১০ 

১১ জনাব রােধ ামদাস 
িপতাঃ দয়াল হির দাস 
ামঃ চর আমান উ া, ইউিনয়নঃ ৬ নং চর 

আমান উ া ডাকঘরঃ চর বাটা খােসরহাট, 
উপেজলাঃ রনচর 
জলাঃ নায়াখালী-৩৮১৩। 

১১ ১২ জনাব িজ. এম িরয়াদ হােসন 
িপতাঃ মাঃ মাতাহার হােসন 
৬০ লক সাকাস, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫। 

১২ 

১৩ জনাব মাঃ সা াদ হােসন 
িপতাঃ মাঃ শাহজাহান 
যে ঃ মাঃ আলী হােসন, িপিস সপ, 

িবটাক, ঢাকা তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-
১২০৮। 

১৩ ১৪ জনাব মাঃ রািক ল হাসান 
িপতাঃ মাঃ ফজ র রহমান 
৯৯, ম র মা মাজার রাড, ামঃ বনমালা, ওয়াড 
নং-৪৮ ডাকঘরঃ ইসলাম র, উপেজলাঃ ট ী 
জলাঃ গাজী র-১৭১২। 

১৪ 
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১৫ জনাব মাঃ আ  মাকাররম স জ 
িপতাঃ এ. এন. এম কাওছার 
যে ঃ এ. এন. এম. কাউছার, ফার ান, 

যাি ক িবভাগ িবটাক, তজ াও িশ  
এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

১৫ ১৬ জনাব আহাদ ইসলাম 
িপতাঃ আহসান উ াহ 
বাসা নং-এফ/১০/এফ, গার িমল কেলানী 
ওয়াড নং-০৯৬, ডাকঘরঃ িড/এস িমল , 
উপেজলাঃ দওয়ানগ , জলাঃ জামাল র-
২০৩১। 

১৬ 

১৭ জনাব মাঃ আ ল জিলল 
িপতাঃ মাঃ হা ন 
ামঃ দি ণ মা াইল পি ম, ইউিনয়নঃ 

িজনিজরা, ডাকঘরঃ করানীগ , উপেজলাঃ 
করানীগ , জলাঃ ঢাকা-১৩১০। 

১৭ ১৮ জনাব হািববা আ ার 
িপতাঃ মাঃ আ ল হা ান 
বাসা নং-৫০০, দি ণ মিন র, ডাকঘরঃ িমর র, 
ঢাকা-১২১৬। 

১৮ 

১৯ জনাব মাঃ সািমউল আলম 
িপতাঃ মাঃ ল ইসলাম 
যে ঃ কােদ ল হক, শাসিনক কমকতা, 

সিচেবর দ র মৎ  ও ািন স দ 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয় 
মিতিঝল, ঢাকা। 

১৯ ২০ জনাব  মা ািফ র রহমান 
িপতাঃ মাঃ ছাব আলী 
নাহার টিলকম, বয়রা স রাড-১, ওয়াড নং-
১৭, ডাকঘরঃ িজ.িপ.ও,  জলাঃ সানাডা া, 
জলাঃ লনা-৯০০০। 

২০ 

২১ জনাব  মাঃ আ র রা াক 
িপতাঃ মাঃ আ ল আহাদ 
ামঃ রািঢশাল, ইউিনয়নঃ ৫ করাব 

ডাকঘরঃ াবাজার উপেজলাঃ লাখাই 
জলাঃ হিবগ -৩৩০০। 

২১ ২২ জনাব িশহান মাহ দ 
িপতাঃ আ ল হাই 
ামঃ পি ম গার চর, ইউিনয়ন রািহত র, 

ওয়াড নং-০৬, ডাকঘরঃ রািহত র, উপেজলাঃ 
করানীগ  
জলাঃ ঢাকা-১৩১০। 

২২ 

২৩ জনাব মাঃ মিন ল ইসলাম 
িপতাঃ খ কার নািসর আহেমদ 
বাসা নং-০৮, ামঃ বািলয়া র, ওয়াড 
নং-২৭, ডাকঘরঃ ঘাড়ামারা, উপেজলাঃ 
বায়ািলয়া, জলাঃ রাজশাহী-৬১০০। 

২৩ ২৪ জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ সওকত হােসন 
ামঃ তিলগাতী, ওযাড নং-০২, ডাকঘরঃ েয়ট, 

উপেজলাঃ িদেঘািলয়া, জলাঃ লনা-৯২০৩। 

২৪ 

২৫ জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান 
িপতাঃ মাঃ আই ল হক 
হাি ং নং-৭০, ামঃ িসংগা, ওয়াড নং-

১০, ডাকঘরঃ পাবনা উপেজলাঃ পাবনা 
সদর, জলাঃ পাবনা-৬৬০০। 

২৫ ২৬ জনাব মাঃ মিম ল ইসলাম 
িপতাঃ বজ ল হক 
যে ঃ বজ ল রহমান, মিশনারী, য না 

সারকারখানা ইউিনয়নঃ পেগালদীঘা, ডাকঘরঃ 
য না সারকারখানা 
উপেজলাঃ সিরসাবাড়ী, জলাঃ জামাল র-
২০৫৫। 

২৬ 

২৭ জনাব জিহ ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ আফাজ উ ীন 
২৪, উ র ব নবাড়ী, ওয়াড নং-২৪ উ র 
িস  কেপােরশন ডাকঘরঃ ঢাকা 
পিলেটকিনক ইনি উট 
থানাঃ তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

২৭ ২৮ জনাব মাঃ আলািমন হােসন 
িপতাঃ মাঃ ইসমাইল হােসন 
ামঃ মৗগাছা, ইউিনয়নঃ মৗগাছা, ডাকঘরঃ 
মৗগাছা উপেজলাঃ মৗগাছা, জলাঃ যেশার। 

২৮ 
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২৯ জনাব মাঃ িম র রহমান 
িপতাঃ মাঃ নিজর আলী মা া  
৬৭, রজব আলী সরদার, রাই, ডাকঘরঃ 

া ািরয়া, থানাঃ কদমতলী, জলাঃ ঢাকা-
১২০৪। 

২৯    

 


