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করোল নাং নোি নপতোর নোি ক োগোর োরগর ঠি োনো কিোবোইল ছবি 

1 ২ 3 4 5 ৬ 

১০০০১ হাবিবুর রহমান মমাহাম্মদ শবি ৪০৫ নং রুম, মুবিয াদ্ধা 

বিয়াউর রহমান হল, ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালয় 

০১৫২১২৫১৯১৭ 

 

  

 

১০০০২ মুহাম্মদ বমনহাি 

উবিন 

আবু সাইদ C/O: মমাহাম্মদ বিয়াউর 

রহমান, িাতীয় পবরকল্পনা 

উন্নয়ন একাযেবম অবিসাস স 

মকায়াটার, ৩/এ, নীলযেত, 

ঢাকা-১২০৫। 

০১৭১৯০৫৬৭৪২ 

 

  

 

১০০০৩ মসাবনয়া আিার মমাোঃ ওমর িারুক মহাবডং নং- ১৬৮, 

মবকমািাদ, বেগ্রী কযলি 

মরাে, হািীগঞ্জ-৩৬১০, 

চাঁদপুর  

০১৭০৫৬৬৮৩৪০ 

 

  

 

১০০০৪ মমাোঃ মমযহদী হাসান মমাহাম্মদ আলী গ্রাম+ মপাস্টোঃ ভাউোংগা, 

থানা+মিলাোঃ পািনা 

০১৭৮৭৪৫০৯৫০ 

 

১৭-০৩-১৯৯২ 

২৭বছর ০৫িোি ১৫নেন 

mehedi105495@gmail.com   

 

১০০০৫ মমাোঃ িবহরুল 

ইসলাম 

মমাোঃ আব্দুল হাযসম ১২১, আবিমপুর মরাে 

(ফ্ল্যাট নং-১/৪) চায়না 

বিবডং গবল, ঢাকা 

০১৭৪৩৩৫৭৮৫৫ 

 

৩০-০৭-১৯৯১ 

২৬বছর ০৮িোি 

০১নেন 

zohir1292@gmail.com    

১০০০৬ মহবসন ইকিাল 

নাবহদ 

এম. এন. িামান গ্রাম+ মপাস্টোঃ দবেণ 

িারযতাপা, থানাোঃ শ্রীপুর, 

মিলাোঃ গািীপুর 

০১৭৭৯৭৯২৬৫৭ 

 

০২-০২-১৯৯২ 

২৭বছর ০৭িোি ০নেন  

mohosiniqbal53@gmail.com  

 

১০০০৭ মমাোঃ মাসুদ রানা মমাোঃ নুরুল ইসলাম উত্তরা, মসক্টর-০৯, িাবি 

নং- ২/বে, মরাে নং-৭/বস, 

ঢাকা-১২৩০ 

০১৬৩৫৫০০২০১ 

 

০২-০২-১৯৯২ 

২৭বছর ০৭িোি ০নেন 

masudcou6th@gmail.co

m   

১০০০৮ কাবনি িাযতমা মমাোঃ মগালাম 

মমাস্তিা 

৩৫/৯, বিএএি ঘাঁটি 

িঙ্গিন্ধু ঢাকা কযান্টনযমন্ট, 

ঢাকা-১২০৬ 

০১৯৯৩৪৩৭৩১৪ 

 

০৫-০৩-১৯৯০ 

২৯বছর ০৫িোি ২৭নেন 

kanijdumgt@gmail.com   

 

mailto:mehedi105495@gmail.com
mailto:zohir1292@gmail.com
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করোল নাং নোি নপতোর নোি ক োগোর োরগর ঠি োনো কিোবোইল ছবি 

1 ২ 3 4 5 ৬ 

১০০০৯ মমাোঃ মিারহান 

উবিন 

গািী সালাউবিন প্র যনোঃ আইনিীিী 

হাবিজুর রহমান (িকুল), 

সবিেণ নীচতলা, মযপাতন 

মসানালী ব্াংযকর পবিযম, 

মহাহাইল মরাে খান্দার, 

িগুিা সদর, িগুিা 

০১৭১৮৮৩৯২৪৯ 

 

৩১-১২-১৯৯১ 

২৭বছর ০৮িোি ০১নেন 

borhan.shafik@gmail.

com  
 

১০০১০ মমাোঃ আমানুল্লাহ  আবু িকর বসিীক ৩১৭, স্যার এ. এি রহমান 

হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, 

ঢাকা-১০০০ 

০১৯৭৭৪০৭৭১৯ 

 

১৫-১২-১৯৯৪ 

২৪বছর ০৮িোি ১৭নেন 

amamedu.jobs@gmail.co

m   
 

১০০১১ মমাোঃ মিলাল 

মহাযসন 

মমাোঃ আবমর 

মহাযসন 

রুম নং- ১৪৬, সবলমুল্লাহ 

মুসবলম হল, ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 

০১৮৪৬৯৮৫১৭২ 

 

১৭-০৯-১৯৯৪ 

২৪বছর ১১িোি ১৫নেন 

belal19mgt@gmail.co

m   
 

১০০১২ মমাহাইবমনুল 

আহমদ 

মকবুল আহমদ মরাে- ৮/এ, িািী-৭৫, 

ফ্ল্যাট- বস-৪-ই, ধানমবি 

আ/এ, বিগাতলা, ঢাকা 

০১৮৭৮২৪১৯৫২ 

৩০-১২-১৯৯২ 

২৬বছর ০৭িোি ১৬নেন 

ahmad.mohaiminul@g

mail.com   

 

১০০১৩ মরিা মমাহাম্মদ 

তানভীর হাসান 

মমাহাম্মদ মবিজুল 

হক 

I/C, পলাশ, মসািহানিাগ 

অবিসাস স মকায়াটার (ই-টাইপ) 

পুরাতন মসািাহানিাগ,  

ধানমবি, ঢাকা 

০১৭০৬৩০২৩১১ 

 

২৮-০৫-১৯৯০ 

২৯বছর ০৩িোি 

০৭নেন 

rtanvir017@yahoo.co

m   
 

১০০১৪ মমাোঃ হাবসবুর 

রহমান 

মমাোঃ আবুল কালাম 

বসকদার 

িাসা-৩৬, মরাে-০৭, ব্লক-

ই, ২য়তলা, িনশ্রী, রামপুরা 

০১৭৩৬৯৮৪৯৪৯ 

 

১৮-০৮-১৯৯১ 

২৭বছর ১১িোি ১৪নেন 

rhasibdu.ib@gmai

l.com  
 

১০০১৫ মমাোঃ সাজ্জাদ 

মহাযসন 

মমাোঃ িয়নাল 

আযিদীন 

কযল্লাল-খ-৫০২, আগারগাঁও 

তালতলা, সরকারী 

কযলানী, ঢাকা 

০১৭২৮১৯২৭২৪ 

 

২৯-০৪-১৯৯৪ 

২৫বছর ০৫িোি ০২নেন 

SHAJJAD.RONI@G

MAIL.COM  
 

১০০১৬ মিারহান উিীন আব্দুল হক এ-৫, ১৯৪৮/বি, পবিম 

রামপুর, হাবলশহর মরাে, 

চট্টগ্রাম 

০১৮৮১৬৫১৫০৮ 

২৭-১১-১৯৯৪ 

২৪বছর ০৯িোি ০৪নেন 

shuduisourav@gmail.c

om  
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করোল নাং নোি নপতোর নোি ক োগোর োরগর ঠি োনো কিোবোইল ছবি 

1 ২ 3 4 5 ৬ 

১০০১৭ মমাোঃ িাবহদুল 

ইসলাম 

মমাোঃ কাইয়ুম আলী কে নংোঃ ৩০১, বিশ্বকবি 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর হল, 

িাহাঙ্গীরনগর 

বিশ্ববিদ্যালয় 

০১৯৫৭২০২৮১৬ 

 

২৫-১০-১৯৯২ 

২৬বছর ০৯িোি ০৭নেন 

zislam1008@gmail.co

m  
 

১০০১৮ বলটন কুমার কুন্ডু নীল কমল কুন্ডু ফ্ল্যাট- এ ০৭, িাবি- ৩০, 

মরাে-০৯, মসক্টর-১২, 

উত্তরা, ঢাকা 

০১৭৩৭৩৪৪৮৬০ 

 

১৫-০৯-১৯৮৯ 

২৯বছর ১১িোি ০১নেন 

litondu12@gmail.com  

 

১০০১৯ মমাোঃ রািমুল হক মমাোঃ মমাসযলম 

উিীন 

প্র যনোঃ বমিসা আশিাক, 

িাবি-৪৪/৪২, উত্তর 

মুবিপািা, সদর, বদনািপুর 

০১৭৩৮৫৭৮৭২৮ 

 

০১-১০-১৯৯৪ 

২৪বছর ১১িোি ০নেন  

haquerazmul@gmail.c

om  
 

১০০২০ সাযহদুল ইসলাম িযয়জুল হুদা োচ-িাংলা ব্াংক 

বলবমযটে 

দবনয়া শাখা, ঢাকা 

০১৫১৫২০০৭৫০ 

১৬-১০-১৯৯৩ 

২৫বছর ১০িোি ১৫নেন 

Sahedshakil@gmail.co

m  

 

১০০২১ মমাোঃ িবহরুল 

ইসলাম 

কািী মমাোঃ রুহুল 

আবমন 

এ বি ব্াংক বলবমযটে, 

নারায়নগঞ্জ ব্রাঞ্চ, ১৪৩, বি.বি. 

মরাে, নারায়নগঞ্জ 

০১৬৮২৮৬০৯৮৫ 

 

২৫-১১-১৯৯২ 

২৬বছর ০৮িোি 

০৭নেন 

jahir_jnu@yahoo.com  
 

১০০২২ মমাহাম্মদ সাইদুর 

রহমান 

মমাোঃ আব্দুল কুদ্দুস িাসা নং-০৩, মরাে নং-০১, 

ব্লক- বি, িনশ্রী, ঢাকা 

০১৭১৫১৩০৩০৫ 

২১-১০-১৯৯০ 

২৮বছর ১১িোি ০৬নেন 

saidur.limon@gmail.c

om  

 

১০০২৩ মাহফুজুর রহমান                      আব্দুর রাজ্জাক 

মমাল্লযা 

গ্রামোঃ উলা (চরাইল) 

োকঘরোঃ সাহস 

থানাোঃ ডুমুবরয়া 

মিলাোঃ খুলনা  

০১৯২৯০৩৯০৯৭ 

 

১৮-০১-১৯৯২ 

২৭বছর ০৬িোি ১৪নেন 

sajolmahfuz@gmail.co

m  
 

১০০২৪ মমাোঃ িিলুর 

রহমান 

মমাোঃ ওমর িারুক 

বময়া 

১/২৩/বি, আবরয়ান রহমান 

বভলা, পূি স িাসাযিা, 

সবুিিাগ, ঢাকা 

০১৭২৫০৪০৫১২ 

১৫-০১-১৯৯০ 

২৯বছর ০৬িোি ১৭নেন  

fazlurrahmancou@gm

ail.com  
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করোল নাং নোি নপতোর নোি ক োগোর োরগর ঠি োনো কিোবোইল ছবি 

1 ২ 3 4 5 ৬ 

১০০২৫ এস. এম মাহমুদুল 

হাসান 

এস.এম. মমানাযয়ম 

মহাযসন 

রুম নং- ৫১৩, মুবিয াদ্ধা 

বিয়াউর রহমান হল, ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালয় 

০১৭২১৩৬৭৯৬৫ 

 

২০-১২-১৯৯২ 

২৬বছর ০৭িোি ১২নেন 

mahmuddu10@gmail.

com  
 

১০০২৬ উযম্ম নুসরাত উবম স বিচারপবত মশখ 

আিদুল আউয়াল 

ফ্ল্যাট নং- ৮১২, ব্লক-বি, 

মমাতাবলি প্লািা এপাট সযমন্ট 

কমযপ্লক্স, ৮ পবরিাগ, ঢাকা 

০১৭৮২৬৬৩৩৮০ 

 

২০-১২-১৯৯২ 

২৬বছর ০৮িোি ১৪নেন 

ummanusraturme@ya

hoo.com  
 

১০০২৭ মমাোঃ পাযভল বময়া মমাোঃ তারা বময়া ২২/খ/২, পলাশী মসবিদ 

গবল, ঢাকা 

০১৭৫৩১৯৪৬৮৯ 

 

০১-০১-১৯৯৪ 

২৫বছর ০৮িোি ০নেন 

pavelduhrm103@gmai

l.com  
 

১০০২৮ মমাোঃ হাবিজুর 

রহমান 

মমাোঃ কামাল 

মহাযসন 

 -৫০০১, বিিয় একাত্তর 

হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 

০১৭১৯৭৩৩৯৬৭ 

 

০৬-০৪-১৯৯৪ 

২৫বছর ০৪িোি ২৬নেন 

hafizur072@gmail.co

m   
 

১০০২৯ িবহরুল ইসলাম 

খন্দকার 

সাইফুল ইসলাম 

খন্দকার 

৬৮/৪ কদমতলা, 

কদমতলা স্কুল মরাে, ঢাকা 

০১৫১৫২০১০৬৫ 

১৬-১০-১৯৯২ 

২৫বছর ১০িোি ১৬নেন 

jshuvo33@gmail.com  

 

১০০৩০ শাহবরয়ার রাবিন এ.মক.এম. শরীফুর 

রহমান 

িাসা নং-০৬, (৩য়তলা), 

ব্লক-১৯ পল্লিী, বমরপুর-১২, 

ঢাকা 

০১৬৭৫৯৯০৫৭০ 

০৯-১০-১৯৯১ 

২৭বছর ১০িোি ২৩নেন 

shahriarrazin@gmail.c

om  

 

১০০৩১ গািী সাযিদুল 

মহাযসন 

বসরাি গািী রুম নং-  ৪৪০২, বিিয় 

একাত্তর হল, ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০। 

০১৭২১-৭৫৭৯৪১ 
 

১০-১২-১৯৯৪ 

২৪ বছর ০৮ িোি ২২ 

নেন 
 

sagedulhossain@gmail

.com   
 

১০০৩২ সামারা সাইি সাঈি উবিন 

মাহমুদ 

১৭৬, মাবলিাগ, ঢাকা-

১২১৭। 

০১৯৬৩-৮৯০৭৭০ 

১৭/১১/১৯৯৪ 

২৪ বছর ০৮ িোি ১৫ 

নেন 

samarasayeef17@gma

il.com  
 

mailto:mahmuddu10@gmail.com
mailto:mahmuddu10@gmail.com
mailto:ummanusraturme@yahoo.com
mailto:ummanusraturme@yahoo.com
mailto:pavelduhrm103@gmail.com
mailto:pavelduhrm103@gmail.com
mailto:hafizur072@gmail.com
mailto:hafizur072@gmail.com
mailto:jshuvo33@gmail.com
mailto:shahriarrazin@gmail.com
mailto:shahriarrazin@gmail.com
mailto:sagedulhossain@gmail.com
mailto:sagedulhossain@gmail.com
mailto:samarasayeef17@gmail.com
mailto:samarasayeef17@gmail.com
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করোল নাং নোি নপতোর নোি ক োগোর োরগর ঠি োনো কিোবোইল ছবি 

1 ২ 3 4 5 ৬ 

১০০৩৩ আবু িকর বছবিক আবু তাযহর ১১০/ক, কে-০৩, উত্তর 

মুগদাপািা, ঢাকা-১২১৪। 

০১৯২৩-৬১১৮৪৬ 

 

০১/০১/১৯৯০ 

২৯ বছর ০৭ িোি ০ 

নেন 

abmasum.bd@gmail.c

om  
 

১০০৩৪ বপ এম আবরফুল 

ইসলাম 

মমাোঃ আবনছুর 

রহমান প্রামাবনক 

৩১৩, আ ি ম 

কামালউবিন হল, 

িাহাঙ্গীরনগর 

বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, 

ঢাকা-১৩৪২।  

০১৭২৩-৬১৪৭৩৩ 

১৫/১১/১৯৯৩ 

২৫ বছর ০৯ িোি ১৭ 

নেন 

pmarifulislam@gmail.

com    

১০০৩৫ মমাোঃ উমর িারুক মমাোঃ আবমনুর 

রহমান 

গ্রামোঃ মবহপুর  

োকঘরোঃ মবহপুর-৫৪১০ 

থানাোঃ গাংগাচিা 

মিলাোঃ রংপুর। 

০১৭৪৪-৩২৭৫৫৯ 

 

২০/০৭/১৯৯০ 

২৯ বছর ০১ িোি ১১ 

নেন 

faruk.jkkniu@gmail.co
m 
  

 

১০০৩৬ মমাোঃ মমািার 

মহাযসন 

মমাোঃ আব্দুল মতযলি িাসাোঃ ৯৩, মরাে নং-০৬, 

ব্লক-বস, মহানগর প্রযিক্ট, 

পবিম রামপুরা, ঢাকা। 

০১৮৬২-২৯০১৬৬ 

 

৩১/১২/১৯৮৯ 

২৯ বছর ০৮ িোি ০১ 

নেন 

moktar.mgt@gmail.co

m 
 

 

 

১০০৩৭ আ.স.ম. নাইম 

বহযমল 

হাওলাদার 

মমাহাম্মদ ওিায়দুর 

রহমান 

প্র যনোঃ হাওলাদার 

মমাহাম্মদ ওিায়দুর রহমান 

বতলকা ড্রাগ হাউস, কবিল 

মাযকসট, িায়দািাদ 

মচৌরাস্তা, দবেণখান, ঢাকা 

০১৬৮৫২৬৩১৬৪ 

 

৩০/১২/১৯৯২ 

২৬ বছর ০৮িোি ০২ নেন 

hemel_du_2012@yah
oo.com  

 

১০০৩৮ তানবমন ইসলাম মমাোঃ মবিজুল 

ইসলাম 

১/২৭/৬/১ (২য় তলা), 

দবেণ মুগদা পািা, ওয়াে স 

নং-০৬, ঢাকা দবেণ বসটি 

কযপ সাযরশন, ঢাকা 

০১৭৮১১৩৫০৬৮ 

 

৩০/১২/১৯৯০ 

২৮ বছর ০৮িোি ০২ নেন 

tanmindncc@gmail.co
m   

 

১০০৩৯ বিশান মাহমুদ মমাোঃ িালাল উবিন ক ৪/১, িাংলাযদশ ব্াংক 

কযলানী, মবতবিল, ঢাকা 

০১৯৯৪৩০১৬০০ 

১৬/০৮/১৯৯১ 

২৮ বছর ০িোি ১৬ নেন 

jishaniba@gmail.com  

 

১০০৪০ মমাোঃ ওয়াবলদ 

মহাযসন 

আব্দুল িাযরক বময়া প্র যনোঃ লামীন আহযমদ 

িািী নং-৩৭, ৫মতলা, 

মরাে-০৫, মমক্টর-১১, 

উত্তরা, ঢাকা 

০১৬৭৪৮৭৯০৭১ 

০১/০১/১৯৯১ 

২৮ বছর ০৮িোি ০ নেন 

walid.robin.du@gmail.
com  

 

mailto:abmasum.bd@gmail.com
mailto:abmasum.bd@gmail.com
mailto:pmarifulislam@gmail.com
mailto:pmarifulislam@gmail.com
mailto:faruk.jkkniu@gmail.com
mailto:faruk.jkkniu@gmail.com
mailto:moktar.mgt@gmail.com
mailto:moktar.mgt@gmail.com
mailto:hemel_du_2012@yahoo.com
mailto:hemel_du_2012@yahoo.com
mailto:tanmindncc@gmail.com
mailto:tanmindncc@gmail.com
mailto:jishaniba@gmail.com
mailto:walid.robin.du@gmail.com
mailto:walid.robin.du@gmail.com
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করোল নাং নোি নপতোর নোি ক োগোর োরগর ঠি োনো কিোবোইল ছবি 

1 ২ 3 4 5 ৬ 

১০০৪১ নাইম মহাযসন মমাশারি মহাযসন রুম নং- পদ্শ-১১০০৬, 

বিিয় একাত্তর হল, ঢাকা 

বিশ্ব বিদ্যালয়, ঢাকা 

০১৭৪৭০১৩৮১৮ 

 

২২/১২/১৯৯৩ 

২৫ বছর ০৭িোি ১০ নেন 

nayem.du54@gmail.c
om  

 

১০০৪২ মমাোঃ আিসানুল 

মহাযসন 

মমাোঃ তাসবলম উবিন ফ্ল্যাট নং- ১৮, ৭২/১০, 

উত্তর  াত্রািািী, ঢাকা 

০১৭১৭৬১৪৭১৬ 

 

১২/০৮/১৯৯২ 

২৭ বছর ০িোি ২০নেন 

afshanul44@gmail.co
m  

 

১০০৪৩ মমাোঃ মমিিাহুল 

আলম 

মমাোঃ আব্দুল িাযতন 

সরকার 

হািী মুহাম্মদ মুহসীন হল, 

রুম নং- ১০১৫, ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালয় 

০১৯৪২১৯৯১১৭ 

 

১১/১০/১৯৯৩ 

২৫বছর ০৯িোি ২১নেন 

mezbahdu@gmail.co
m  

 

১০০৪৪ মমাোঃ নুরুল কবরম 

তাযরক 

মৃত মবনর আহমদ ১৭৩/৪ (০-বস), মিরযদৌসী 

বভলা, আরামিাগ, 

মবতবিল, ঢাকা 

০১৫১৬১৭৯১৩৮ 

 

১০/০৫/১৯৯০ 

২৯বছর ০২িোি ২২নেন 

tarek.mnk@gmail.com  

 

১০০৪৫ মমাোঃ মদযলায়ার 

মহাযসন 

মমাোঃ আব্দুল িবলল রুম নংোঃ ৭০১২ ( মুনা), 

বিিয় একাত্তর হল, ঢাকা 

বিশ্ব বিদ্যালয় 

০১৭৩৯৮২৩৩৫৩ 

 

২৭/০৯/১৯৯২ 

২৭বছর ১০িোি ০৫নেন 

delowar.hossan101@g
mail.com  

 

১০০৪৬ মমাোঃ ইমরান 

মহাযসন 

মমাোঃ আব্দুল গবন 

মশখ 

রুম নং- ১২৭, কবি িসীম 

উিীন হল, ঢাকা বিশ্ব 

বিদ্যালয়, ঢাকা 

০১৯১৯৮৫৬২০৬ 

 

২৭/১০/১৯৯০ 

২৮বছর ০৯িোি ০৫নেন 

imrandu127@gmail.co
m  
 

 

১০০৪৭ মমাোঃ সািাম 

মহাযসন 

মমাোঃ শাহিাহান 

বময়া 

৪৩৫ নং রুম, িঙ্গিন্ধু মশখ 

মুবিির রহমান হল, 

িাহাঙ্গীরনগর 

বিশ্ববিদ্যালয় 

০১৯১৯৪৫৫২০০ 

০১/১২/১৯৯৪ 

২৪বছর ০৯িোি ০১নেন 

saddam41ju@gmail.co
m  

 

১০০৪৮ মমাোঃ বহযমল 

মহাযসন 

খবললুর রহমান িাবি- ৩৩৩, ওয়াে স-১১ 

গ্রামোঃ িাবঘয়া 

োকঘরোঃ গািীপুর 

থানাোঃ গািীপুর সদর 

মিলাোঃ গািীপুর 

০১৭৯৬৩৬১৬৫৮ 

 

২৬/০৯/১৯৯৩ 

২৫বছর ১১িোি ২৫নেন 

jimeldumgf19th@gma
il.com  

 

mailto:nayem.du54@gmail.com
mailto:nayem.du54@gmail.com
mailto:afshanul44@gmail.com
mailto:afshanul44@gmail.com
mailto:mezbahdu@gmail.com
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mailto:tarek.mnk@gmail.com
mailto:delowar.hossan101@gmail.com
mailto:delowar.hossan101@gmail.com
mailto:imrandu127@gmail.com
mailto:imrandu127@gmail.com
mailto:saddam41ju@gmail.com
mailto:saddam41ju@gmail.com
mailto:jimeldumgf19th@gmail.com
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করোল নাং নোি নপতোর নোি ক োগোর োরগর ঠি োনো কিোবোইল ছবি 

1 ২ 3 4 5 ৬ 

১০০৪৯ মমাোঃ উজ্জ্বল বময়া মমাোঃ হ রত আলী ৪১৫/ স্যার এ এি রহমান 

হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, 

ঢাকা 

০১৬৮৬৫৫৭৫২৫ 

 

২০/১২/১৯৯৪ 

২৪বছর ০৮িোি ১২নেন 

muzzaldumgt19@gma
il.com  

 

১০০৫০ মমাোঃ আব্দুল 

আবিি 

মমাোঃ ততয়ি আলী রুম নং- ৪৪২, সু সযসন হল, 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 

০১৭৫৭৫৬৮৯১৮ 

 

২১/১০/১৯৯৪ 

২৪বছর ০৮িোি ০৭নেন 

21mohammadaziz@g
mail.com  

 

১০০৫১ মমাোঃ মরাহান 

হাসান 

মমাোঃ নূরুল ইসলাম ২১৫, মাস্টার দা সূ স মসন 

হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, 

ঢাকা 

০১৬৮৮৪৫৮৪৩৮ 

 

০৪/০৭/১৯৯৪ 

২৫বছর ০১িোি ২৮নেন 

rohan.bba.du@gmail.c
om  

 

১০০৫২ িান্নাতুল 

মিরযদৌস বৃবি 

মমাোঃ িবশর ইসলাম িাসা-৬ (৫ বি), রাস্তা-১১, 

মসক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা 

০১৮৭৪৬২০১৫৭ 

 

২৮/১১/১৯৯১ 

২৭বছর ০৯িোি ০৩নেন 

zannatul.ferdous28@g
mail.com  

 

১০০৫৩  শাহযনওয়াি 

সামরুল 

িাযকর আহযমদ ৫-এ, সাইদা িাবহদা 

মবঞ্জল, মরাে নং- ০৫, 

মহাবডং-৫৯, মুদনািাগ, 

কদমতবল, ঢাকা 

০১৮৩২২৫৩১৫৫ 

 

০৩/০৭/১৯৯৩ 

২৬বছর ০১িোি ২৮নেন 

shahanewaz.samrul@
gmail.com   

১০০৫৪  মমাোঃ হাসান শাহ ইসলাম মশখ রুম নং- ২০৩, হািী 

মুহাম্মদ মুহসীন হল, ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালয় 

০১৫১৫৬০৮৮৪৫ 
 

১৭/১১/১৯৯১ 

২৭বছর ০৮িোি ১৫নেন 

shohag822655@gmail.co
m  

 

১০০৫৫ রুহুল আবমন ইয়াকুি আলী রুম নং- ২০৩, হািী 

মুহাম্মদ মুহসীন হল, ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালয়  

০১৮৪২৮২২৬৫৫ 

২৬/০৩/১৯৯১ 

২৮বছর ০৪িোি ০৬নেন 

shohag.net.bd@gmail.co
m  

 

১০০৫৬ মমাোঃ নািমুল 

ইসলাম 

মমাোঃ রবিউল 

ইসলাম 

রুম নং- ২০৩, হািী 

মুহাম্মদ মুহসীন হল, ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালয়  

০১৫১৫৬১৩২১৩ 

 

০১/০৯/১৯৯২ 

২৬বছর ১১িোি ০নেন 

majidsami121@gmail.
com  

 

mailto:muzzaldumgt19@gmail.com
mailto:muzzaldumgt19@gmail.com
mailto:21mohammadaziz@gmail.com
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করোল নাং নোি নপতোর নোি ক োগোর োরগর ঠি োনো কিোবোইল ছবি 

1 ২ 3 4 5 ৬ 

১০০৫৭ এস এম মমযহদী 

হাসান মসাহাগ 

এস এম রবিকুল 

ইসলাম 

রুম নং- ২০৩, হািী 

মুহাম্মদ মুহসীন হল, ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালয়  

০১৭১৭৮২২৬৫৫ 

 

১৭/১১/১৯৯১ 

২৭বছর ০৮িোি ১৫নেন 

shohagmahedihasan@
gmail.com  

 

১০০৫৮ মমাোঃ রবিকুল 

হাসান 

মমাোঃ মবমনুল হক 

মিল 

ফ্ল্যাট নং- ৩বি, িাসা নং- 

১৫, মরাে নং- ০৮, 

রূপনগর আিাবসক, বমরপুর 

০১৭৫০৬৬৮২৮৫ 

 

২০/১১/১৯৯৩ 

২৫বছর ০৮িোি ০৯নেন 

bulluhassighmenfpoin
@gmail 

 

১০০৫৯ শা. এ আহযম্মদ 

খান 

মমাোঃ আইয়ুি আলী 

খান 

খা িািী 

গ্রামোঃ বমঠিপুর 

োকঘরোঃ পানিািার 

থানাোঃ পীরগঞ্জ 

মিলাোঃ রংপুর 

০১৭৪০৩৯১৪১২ 

 

০৯/০১/১৯৯২ 

২৭বছর ০৬িোি ২৩নেন 

ahammed.mazenbd@
gmail.com  

 

১০০৬০ মমাোঃ শাহবরয়ার 

কবির 

মমাোঃ হুমায়ুন কবির 

বশকারী 

৮/২ মধ্য পাইকপািা, 

বমরপুর ১, ঢাকা 

০১৬১০১৬০৬১০ 

২৫/১১/১৯৯০ 

২৮বছর ০৮িোি ০৭নেন 

shahriarkabir24@outl
ook.com  

 

১০০৬১ িাবরহা তাসবনম মমাোঃ আবুল কালাম 

আিাদ 

৪, বস-৬, প্রপাটি স এযস্টট, 

১৪৪ শাবিনগর, ঢাকা 

০১৯৮৬৩০৬৫৩৭ 

১৭/১২/১৯৯৬ 

২২বছর ০৮িোি ১৪নেন 

fariha1616@gmail.co
m  

 

১০০৬২ মমাহাম্মদ 

বসরাজুল মমাস্তিা 

মমাোঃ আবু তাযহর িাসাোঃ ৫৪৭, মরােোঃ ০৮, 

এবভবনউোঃ ০৬, বমরপুর 

বেওএইচএস, পল্লিী, ঢাকা 

০১৭৫৬০২৫৮৯৫ 

 

০৪/০৭/১৯৯০ 

২৯বছর ০১িোি ২৮নেন 

mustafaserajul007@g
mail.com  

১০০৬৩ মমযহদী হাসান মাহফুজুল হক ৫২৪/বস, বখলগাঁও মচৌরাস্তা, 

বখলগাঁও, ঢাকা 

০১৮২৩৬২৭২৩৬ 

০৪/০৭/১৯৯৩ 

০১বছর ০৮িোি ২৮নেন 

mehedi93.du@gmail.c
om  

 

১০০৬৪ মমাোঃ মরিাউল 

কবরম 

মমাোঃ িয়নাল 

আযিদীন 

রুম নংোঃ ৫০৬, িঙ্গিন্ধু 

হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 

০১৫২১২২০৬৫৮ 

 

৩১/১২/১৯৯৩ 

২৫বছর ০৭িোি ০১নেন 

rezaulmgtdu@gmail.c
om  
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mailto:shohagmahedihasan@gmail.com
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করোল নাং নোি নপতোর নোি ক োগোর োরগর ঠি োনো কিোবোইল ছবি 

1 ২ 3 4 5 ৬ 

১০০৬৫ মমিতাহুল হাসান মমাোঃ মমািাজ্জল 

মহাযসন 

৫১/১০, মরাে-১২, 

বপবসকালচার হাউবিং, 

ব্লক-খ, আদাির, ঢাকা 

০১৭৯৮০৮০৬৯১ 

 

১৭/০৪/১৯৯৬ 

২৩বছর ০৪িোি ১৬নেন 

meftahularnob@gmail
.com  

 

১০০৬৬ িয়ি সাহা কাবলপদ সাহা ২১, খািা মদওয়ান ১ম 

মলন, লালিাগ, ঢাকা 

০১৯৬৫৩১৩৮২০ 

 

৩০/০৬/১৯৯৪ 

২৫বছর ০২িোি ০২নেন 

shitnlsaha@gmail.com   

 

১০০৬৭ আবির আল হাবিি হাবমদুর রহমান 

মচৌধুরী 

১৬৯/১ মতিকুবনপািা, 

মতিগাঁও, ঢাকা 

০১৬৩২১৬৮৮২৫ 

 

২৫/০৫/১৯৯৬ 

২৩বছর ০৩িোি ০৭নেন 

abiralhabib@gmail.co
m    

 

১০০৬৮ মসতু দাস সমযরশ দাস দাস িাবি, সিক নং-০১,  

গ্রামোঃ তকিতযসার 

োকঘরোঃ মালখানগর 

থানাোঃ বসরািবদখান 

মিলাোঃ মুিীগঞ্জ 

০১৯২৩৭৪৮৭২৬ 

 

২৪/০৪/১৯৯৫ 

২৪বছর ০৩িোি ০৭নেন 

setuarni@gmail.com  

 

১০০৬৯ মমাোঃ মমাস্তাবিজুর 

রহমান 

সবিক আহমদ নিািপুর মরাে, নিািপুর 

টাওয়ার, এবি ব্াংক বলোঃ, 

ঢাকা 

০১৯১২১৫০২৭৩ 

 

০১/১০/১৯৯০ 

২৪বছর ০৩িোি ০৭নেন 

mohsindu@yahoo.co
m  

 

১০০৭০ িান্নাত মহল আসাদ আকন্দ রুম নং- ৪৩৪, শামসুন্নাহার 

হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 

০১৫১৫২৯২৩০৬ 

 

০৭/০৬/১৯৯৪ 

২৫বছর ০২িোি ২৩নেন 

jannatmohal1@gmail.
com  

 

১০০৭১ কািী মমাোঃ 

মমািারক মহাযসন 

কািী আবুল িাসার ১২৯/৬, এস মক মলন, 

এবলিযান্ট মরাে, ঢাকা 

০১৯২২৬৭৬৯৬৩ 

 

৩০/১১/১৯৯২ 

২৫বছর ০২িোি ২৩নেন 

mobarakazn@gmail.c
om  

 

১০০৭২ নূরশাৎ আলম মমাোঃ নুরুল আলম প্র যনোঃ খাইরুন নাহার 

খাতুন 

বিভাগীয় িন-কম সকতসার 

অবিস, সামাবিক িন 

বিভাগ, কই-গাবি 

০১৯৫৯৫৫১২৫১ 

 

৩০/০৪/১৯৯১ 

২৮বছর ০২িোি ০৩নেন 

noorsatzaman@gmail.
com  

 

mailto:meftahularnob@gmail.com
mailto:meftahularnob@gmail.com
mailto:shitnlsaha@gmail.com
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করোল নাং নোি নপতোর নোি ক োগোর োরগর ঠি োনো কিোবোইল ছবি 

1 ২ 3 4 5 ৬ 

১০০৭৩ মমাহাম্মদ 

আসাদুজ্জামান 

আবুল কাযশম ২৫৭/৩, খািা মবঞ্জল 

মমাহাম্মদপুর, পাচলাইস, 

চট্টগ্রাম  

০১৭৮৬৯১৬৪৬০ 

 

০১/০৬/১৯৯২ 

২৭বছর ০২িোি ০নেন 

asadcuhrm@gmail.c

om   

১০০৭৪ নয়ন সাহা ভবি রঞ্জন সাহা প্র যনোঃ মঞ্জু সাহা 

 মঞ্জু বভলা, ২৯৬/১, দবেণ 

সহযদিপুর, মিনী 

০১৮৩৫৩৩৩৮৩৬ 

০১/০১/১৯৯০ 

২৯বছর ০৮িোি ০নেন 

snayan177@gmail.c

om  

 

১০০৭৫ মমাোঃ মতৌবহদ-উি-

িামান 

মমাোঃ মবনরুজ্জামান ল ৬৭, মিপারীপািা, মধ্য 

িাড্ডা, ঢাকা 

০১৫২০১০৪৯৬৬ 

 

০১/১২/১৯৯২ 

২৬বছর ০৮িোি ০নেন 

tauhidzamancov@gmail

.com   

১০০৭৬ মমাোঃ নাবহদ 

শাহবরয়ার 

আব্দুল খাযলক ২৪/১৮, লালমাটি া 

বনউকযলানী, আসাদযগট, 

মমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

০১৬৮৭৮৭৬৭২৮ 

 

০৬/১১/১৯৯১ 

২৭বছর ০৮িোি ২১নেন 

nahid_mgt@yahoo.co

m  

১০০৭৭ মমাোঃ আবমনুল 

ইসলাম 

মমাোঃ নিরুল 

ইসলাম 

ফ্ল্যাট নং- ১১-এ ১৩, আল 

খবলিা ট্রাস্ট টাওয়ার, ৯২ 

আরামিাগ, ঢাকা 

০১৬১৬০০৪৩৪৩ 

 

২২/১০/১৯৯৩ 

২৫বছর ০৯িোি ২০নেন 

aminul8092@gmail.co

m  
 

১০০৭৮ মমাোঃ আলী 

আকির পলাশ 

মমাোঃ ইউসুি আলী 

খান 

৮৮/বি, মুিগুন্নী আ/এ, িয়রা 

িংশন মরাে(সবুযরর মমাি), 

িয়রা, খুলনা 

০১৯১৭৯৯৯৫৪৩ 

২০/০৩/১৯৯০ 

২৯বছর ০৫িোি ১১নেন 

a.palashkhan999@gm

ail.com  

 

১০০৭৯ মমাোঃ হাসান ঢালী মমাোঃ হাবসম ঢালী ৩৯/বি, নতুন পল্টন লাইন, 

আবিমপুর, ঢাকা 

০১৬৮৯২৭৯৬৪৮ 

৩১/১২/১৯৯৪ 

২৪বছর ০৮িোি ০৪নেন 

hasan.jnu999@gmail.c

om  

 

১০০৮০ মমাোঃ আসাদ খান আব্দুল কাইয়ুম খান ৩য় তলা, মুমু বভলা, িাকর 

িািী মমাি, কাচারীপািা, 

িামালপুর 

০১৬৮০১৭৮০৩৮ 

 

১২/০৯/১৯৯৫ 

২৩বছর ১১িোি ১৯নেন  

asad.mgt23@gmail.co

m  
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করোল নাং নোি নপতোর নোি ক োগোর োরগর ঠি োনো কিোবোইল ছবি 

1 ২ 3 4 5 ৬ 

১০০৮১ ইশবতয়াক বুলবুল 

তাওহীদ 

আযনায়ারুল হক রুম নং-৫৫৪, হািী 

মুহাম্মদ মুহবসন হল, ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালয় 

০১৮৩০৮৫৪৪৪১ 

 

১৫/০৬/১৯৯৩ 

২৬বছর ০২িোি ১৭নেন  

tawhid.mgt19.du@gm

ail.com  
 

১০০৮২ আর এম 

রুিাইয়াত মহাযসন 

আহমদ মহাযসন ৬৫৫, মুহবসন হল, ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 

০১৮৪২৩০৯৯৩৪ 

 

২৫/১২/১৯৯২ 

২৬বছর ০৮িোি ০৮নেন  

rubaiyatrm@gmail.co

m  
 

১০০৮৩ মমাোঃ সাইফুল 

ইসলাম 

িাহাঙ্গীর আলম ১৫৪, শহীদ সাযিসন্ট িহরুল 

হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 

০১৭৮৮৮৬০৯১৭ 

 

০৫/০৭/১৯৯২ 

২৭বছর ০১িোি ২৭নেন  

saifulsadman1991@g

mail.com  
 

১০০৮৪ দীপঙ্কর সরকার বিপদ রঞ্জন সরকার শ্যামপুর পালপািা মবন্দর, 

শ্যমপুর হাই স্কুল মরাে, 

িবরদািাদ, কদমতলী, 

ঢাকা 

০১৯১২৫২৩৫৭৮ 

 

১৯/১২/১৯৯১ 

২৭বছর ০৮িোি ১৫নেন  

dudipankar17@gmail.

com   

১০০৮৫ মমাোঃ সাযলহীন মমাোঃ শওকত আলী িাসাোঃ ১৩৩০, নিারুন গবল 

পূি স জুরাইন, ঢাকা 

০১৬৮৩৭৪৪৩২৪ 

০৮/১০/১৯৯২ 

২৬বছর ১০িোি ১৪নেন  

salehinsamim@yahoo.co

m  

 

১০০৮৬ আবমনুল ইসলাম সাইফুল ইসলাম ইসলাম প্লািা (বিতীয় 

তলা), মাবিরা িািার, 

শাহিাহানপুর, িগুিা 

০১৭৭৪৪৩৬৮৫৪ 

 

০১/০১/১৯৯১ 

২৮বছর ০৮িোি ০নেন  

limon25jan@gmil.com  

 

১০০৮৭ মমাহাম্মদ ইমাম 

মহাযসন 

আহযমদ মহাযসন রুম নং-৫২৯, ইউবিবস ভ্ন, 

আগারগাঁও, ঢাকা 

০১৮১৩৯৭৫৪৯৮ 

 

১৫/০৭/১৯৯২ 

২৭বছর ০িোি ১৭নেন  

sayemdms@gmail.co

m  
 

১০০৮৮ আিদুর রহমান মমািাজ্জল মহাযসন ১৫৪, িহুরুল হক হল, 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 

০১৮২৩৫৯২৮৬৮ 

০৮/০৭/১৯৯২ 

২৭বছর ০১িোি ১৯নেন  

armarketing45@gmail.co

m  

 

mailto:tawhid.mgt19.du@gmail.com
mailto:tawhid.mgt19.du@gmail.com
mailto:rubaiyatrm@gmail.com
mailto:rubaiyatrm@gmail.com
mailto:saifulsadman1991@gmail.com
mailto:saifulsadman1991@gmail.com
mailto:dudipankar17@gmail.com
mailto:dudipankar17@gmail.com
mailto:salehinsamim@yahoo.com
mailto:salehinsamim@yahoo.com
mailto:limon25jan@gmil.com
mailto:sayemdms@gmail.com
mailto:sayemdms@gmail.com
mailto:armarketing45@gmail.com
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করোল নাং নোি নপতোর নোি ক োগোর োরগর ঠি োনো কিোবোইল ছবি 

1 ২ 3 4 5 ৬ 

১০০৮৯ মমাোঃ আবু যুিাযয়র মমাোঃ আব্দুল খাযলক মোবমনান্ট বড্রম ফ্ল্যাট- এি 

১, িাবি-২২, মরাে-১, ব্লক- 

বি কুইি গাযে সন, নূযরর 

চালা, িাবরধারা, ঢাকা 

০১৭১৬৩২৪৯৯২ 

২৫/০৯/১৯৮৯ 

২৯বছর ১১িোি ০৬নেন  

rony_751@yahoo.com  

 

১০০৯০ মমাোঃ তবিবুর 

রহমান 

মমাোঃ মগালাম 

মমাস্তিা 

 ওয়াে সোঃ ০৭, গ্রাম+ 

োকঘরোঃ মুরারীকাটি, 

থানাোঃ কলাযরায়া, মিলাোঃ 

সাতেীরা 

০১৯২২১৪২৯৩৯ 

০২/০১/১৯৯০ 

২৯বছর ০৬িোি ৩০নেন  

tabibur.bup@gmail.co

m  

 

১০০৯১ মমাোঃ িখরুল 

আমীন বসবিকী 

মমাোঃ রুহুল আমীন 

বসবিকী 

রুম নং-১২২, সূ সযসন হল, 

ঢাকা বিশ্বািদ্যালয় 

০১৭৭৫৪৭৪৮১৪ 

০১/০২/১৯৯৪ 

২৫বছর ০৭িোি ০নেন  

fakhrulsh329@gmail.c

om   

 

১০০৯২ িারহা িান্নাত িাবকর মহাযসন 

মচৌধুরী 

পবিম মদওযভাগ, নাগিািী, 

নারায়নগঞ্জ সদর, 

নারায়নগঞ্জ 

০১৭২৪৪৫৩৬২৯ 

 

০৮/০২/১৯৯১ 

২৮বছর ০৬িোি ২৪নেন  

farhanishee15@gmail.co

m  

 

১০০৯৩ মগালাম রব্বানী আব্দুল ওয়াযিদ রুম নং-৫৫৮, সূ সযসন হল, 

ঢাকা বিশ্বািদ্যালয় 

০১৭২৩৯৮৬৫৭৬ 

 

০১/০১/১৯৯৪ 

২৫বছর ০৮িোি ০১নেন  

rabbany169@gmail.co

m  
 

১০০৯৪ মমাহাম্মদ আলী এ কাযশম বময়া রুম নং-৬৪৪, হািী 

মুহাম্মদ মুহসীন হল, ঢাকা 

বিশ্বািদ্যালয় 

০১৭৭৬৪৩৫১১৮ 

 

০৭/০৭/১৯৯৩ 

২৬বছর ০১িোি ২৫নেন  

malidumgt@gmail.co

m  
 

১০০৯৫ মিনবির আহযমদ মমাোঃ আব্দুর 

রাজ্জাক 

২০৫/২ পবিম মাবনকদী, 

কািীিািী মমাি, ঢাকা 

কযান্ট. ঢাকা 

০১৭২২৪১৭১৭৯ 

 

১১/১১/১৯৯১ 

২৭বছর ০৯িোি ২১নেন  

abenjir@gmail.com  

 

১০০৯৬ আিদুল্লাহ আল 

মামুন 

মমাোঃ ইদন বময়া রুম নং-৬২৮, হািী 

মুহাম্মদ মুহসীন হল, ঢাকা 

বিশ্বািদ্যালয় 

০১৭৪১২৮৮৪৬০ 

 

০১/০২/১৯৯৪ 

২৫বছর ০৭িোি ০নেন  

aalmamundu94@gmail.c
om  

 

mailto:rony_751@yahoo.com
mailto:tabibur.bup@gmail.com
mailto:tabibur.bup@gmail.com
mailto:fakhrulsh329@gmail.com
mailto:fakhrulsh329@gmail.com
mailto:farhanishee15@gmail.com
mailto:farhanishee15@gmail.com
mailto:rabbany169@gmail.com
mailto:rabbany169@gmail.com
mailto:malidumgt@gmail.com
mailto:malidumgt@gmail.com
mailto:abenjir@gmail.com
mailto:aalmamundu94@gmail.com
mailto:aalmamundu94@gmail.com


c„ôv:- 13/ 13 

 

করোল নাং নোি নপতোর নোি ক োগোর োরগর ঠি োনো কিোবোইল ছবি 

1 ২ 3 4 5 ৬ 

১০০৯৭ মবলনা খাতুন আয়ুি আলী রুম নং-৪৩৫, শামসুন 

নাহার হল, ঢাকা 

বিশ্বািদ্যালয় 

০১৫১৫২৯২৩০৫ 

 

০১/০২/১৯৯৫ 

২৪বছর ০৭িোি ০নেন  

malinakhatundu53@gm

ail.com  
 

১০০৯৮ মমাোঃ িাহাঙ্গীর 

আলম 

মৃত আব্দুল কাযদর মদওখালী (িিিাবি), 

খবিয়াপািা, ফুলপুর, 

ময়মনবসংহ 

০১৭২৭৬৭৭০৮০ 

      ০১/১২/১৯৮৯ 

২৯বছর ০৮িোি ০নেন  

career.mja@gmail.co

m  

 

১০০৯৯ মমাোঃ তাজুল 

ইসলাম 

আযনায়ার মহাযসন িাবি-৬৭৫, মরাে- ১৩, 

িাইতুল আমান হাউবিং, 

আদাির, ঢাকা 

০১৬৮৯৩২২৬২১ 

       

২০/০১/১৯৯০ 

২৯বছর ০৭িোি ১২নেন  

tajul.du34@gmail.com  
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