
 

 

†iwR÷vW© bs wW G-1  

 evsjv‡`k  †M‡RU 
AwZwi³ msL¨v 

KZ…©c¶ KZ…©K cÖKvwkZ 
 

e„n¯úwZevi, Ryb 23, 2022 
 

evsjv‡`k wbe©vPb Kwgkb 
wbe©vPb Kwgkb mwPevjq 

wbe©vPb cÖkvmb kvLv 
dig-W 

[ ¯’vbxq miKvi (wmwU K‡c©v‡ikb) wbe©vPb wewagvjv, 2010-Gi 43 b¤î wewa `ªóe¨ ] 
†gqi I KvDwÝji c‡` wbe©vwPZ †NvwlZ cÖv_x©M‡Yi ZvwjKv  

িম া িস  কেপােরশন  

িমক 
ন র 

িনবািচত ঘািষত াথ গেণর নাম, িপতা/ ামীর 
(িববািহত মিহলার ে ) নাম ও কানা 
(মেনানয়নপে  যইiƒc দওয়া হইয়ােছ) 

দেলর নাম/ ত  
(  ময়র পেদর 

ে  েযাজ ) 

যই ওয়াড হইেত 
িনবািচত হইয়ােছন 

তাহার ন র 
( েযাজ  ে ) 

য পেদ 
িনবািচত 
হইয়ােছন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1 Avidvbyj nK widvZ 

wcZv- Gm. Gg. AvZvDj nK 

280, g‡bvnicyi, WvKNi- Kzwgjøv-3500,  

Av`k© m`i, Kzwgjøv| 

evsjv‡`k 
AvIqvgx jxM 

-- †gqi 

2 কাউছারা বগম 

ামী- মাঃ আির র রহমান 

াম- কািলয়া রী, হাি ং নং-৪৯৩/ক, পাঃ 
িম া-৩৫০০, ৩নং IqvW©,  

উপেজলা- আদশ সদর, জলা- িম া।  

 01 bs IqvW© msiwÿZ 
Avm‡bi 
KvDwÝji 

ÒRvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 
Rb¥kZevwl©Kx D`&hvcb mdj †nvKÓ 

( 10573 ) 
g~j¨ : UvKv 800 
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3 নািদয়া নাছিরন 

ামী- নাজ ল হাসান 

বাসা/ হাি ং-111, াম/রা া-চান র,  

চান র ও ভ র, ডাকঘর- িম া,  

আদশ সদর, িম া। 

 02 bs IqvW© msiwÿZ 

Avm‡bi 

KvDwÝji 

4 D‡¤§ Kzjmyg 

¯v̂gx- †gvt Avjx BKivg 

AvKei wfjv 650/712-6 cyivZb Kv÷g 

†MvWvDb †ivW, `t VvKzicvov, 2q Kvw›`i 

cvo, Kzwgjøv-3500, Av`k© m`i, Kzwgjøv| 

 03 bs IqvW© msiwÿZ 

Avm‡bi 

KvDwÝji 

5 iæমা আ ার 

ামী- মাহা দ ওমর শরীফ িসি কী 

বািড় নং- ৪১, রা া নং- ইউ ফ ল রাড, 

ডাকঘরঃ িম া- ৩৫০০,  

িম া আদশ সদর, িম া। 

 04 bs IqvW© msiwÿZ 

Avm‡bi 

KvDwÝji 

6 র জাহান আলম ( ল) 

ামী- মাহা দ খারেশদ আলম 

সাং- ২য় রাদ র, ডল হাউজ রাড (উ.পাশ), 

ডাকঘর- িম া-৩৫০০, থানা- কাতয়ালী 

মেডল, িম া আদশ সদর, িম া। 

 05 bs IqvW© msiwÿZ 

Avm‡bi 

KvDwÝji 

7 নহার বগম 

িপতা- সানা িময়া 

কানা-১২০৪, ২য় রাদ র, রথ রাড, 

িম া আদশ সদর, িম া। 

 06 bs IqvW© msiwÿZ 

Avm‡bi 

KvDwÝji 

8 তাহিমনা আ ার 

ামী- মাহা দ আশফাক উি ন 

চয়ার ান বাড়ী, উনাইসার, িম া সদর 

দি ণ, িম া। 

 07 bs IqvW© msiwÿZ 

Avm‡bi 

KvDwÝji 
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9 ফারহানা পারভীন 

ামী- মাঃ মিনiæল ইসলাম 

াম- ল ী র, ডাকঘর- আহা দ নগর, 

উপেজলা- িম া সদর দি ণ, 

জলা- িম া। 

 08 bs IqvW© msiwÿZ 

Avm‡bi 

KvDwÝji 

10 শাহীন আ ার 

িপতা- মাঃ আব ল মিজদ 

বাসা- মােয়র দায়া িভলা, াম- ছাট ধম র, 

ডাকঘর- রাজাপাড়া-৩৫০০, িম া সদর 

দি ণ, িম া িস  কেপােরশন, িম া। 

 09 bs IqvW© msiwÿZ 

Avm‡bi 

KvDwÝji 

11 কাজী গালাম িকবিরয়া 

িপতা- ত কাজী আ ল বাশার 

২৪১ িব র ে ফ কায়াটার, কাজী বাড়ী 

আদশ সদর, িম া। 

 01 bs IqvW© mvaviY 

Avm‡bi 

KvDwÝji 

12 গাজী গালাম ছােরায়ার 

িপতা-শািহন িময়া 

সাং জাহানারা হাউজ িড িস. রাড ছাটরা 

থানা- আদশ সদর জলা- িম া। 

 02 bs IqvW© mvaviY 

Avm‡bi 

KvDwÝji 

13 সরকার মাহ দ জােবদ 

িপতা-সরকার আ র রউফ 

বন, বাদশা িময়ার বাজার, পি ম রইস 

কাস শাসনগাছা, িম া, আদশ সদর, 

িম া। 

 03 bs IqvW© mvaviY 

Avm‡bi 

KvDwÝji 

14 মাঃ নািছর উি ন নািজম 

িপতা- ত মাঃ আিবদ আলী 

কা ান বাজার, 04 নং ওয়াড, 

আদশ সদর, িম া-3500। 

 04 bs IqvW© mvaviY 

Avm‡bi 

KvDwÝji 
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15 সয়দ রায়হান আহেমদ 

িপতা- সয়দ আিবর আহেমদ 

বাসা/ হাি ং-320/ক, াম/রা া-রাজগ , 

ডাকঘর- িম া, িম া িস  কেপােরশন, 

আদশ সদর, িম া। 

 05 bs IqvW© mvaviY 

Avm‡bi 

KvDwÝji 

16 মাঃ আিম ল ইকরাম 

িপতা- মাঃ রজাউল কিরম 

াম: 198/108, চান র, মা ার বাড়ী, 

চান র, পাঃ িম া, উপেজলা: িম া 

আদশ সদর, জলা: িম া। 

 06 bs IqvW© mvaviY 

Avm‡bi 

KvDwÝji 

17 Avãyi ingvb 

wcZv- †gvt myjZvb Avn¤§` 

0241-02, †Mvwe›`cyi,  

Kzwgjøv Av`k© m`i, Kzwgjøv। 

 07 bs IqvW© mvaviY 

Avm‡bi 

KvDwÝji 

18 †gvnv¤§` GKivg †nv‡mb 

wcZv- g„Z. †gvnv¤§` †nv‡mb 

evwo bs. cjvk evox, wØZxq Zjv, 2q 

Kvw›`icvo, iv Í̄v bs/bvg. `wÿY VvKzicvov, 

cjvk evwo, WvKNi: Kzwgjøv-3500, Kzwgjøv 

Av`k© m`i, Kzwgjøv| 

 08 bs IqvW© mvaviY 

Avm‡bi 

KvDwÝji 

19 Rgxi DwÏb Lvb Rw¤ú 

wcZv- wmivR DwÏb Lvb 

302/1, evwMPvMvuI, 9 bs IqvW© Ask, 

Kzwgjøv Av`k© m`i, Kzwgjøv| 

 09 bs IqvW© mvaviY 

Avm‡bi 

KvDwÝji 

20 মাঃ মন র কােদর (মিন) 

িপতা-হাজী আব ল গ র 

২৮৫, অতী  মাহন রায় সড়ক, ঝাউতলা 

আদশ সদর, িম া 

 10 bs IqvW© mvaviY 

Avm‡bi 

KvDwÝji 
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21 হািব র আল-আিমন সাদী 

িপতা- ত এ, িব, জ সােলহীন 

বািড় নং: ২৭১, সােলহীন মি ল, সানালী 

াংেকর ডান িদেকর গিল, ে ফ বাড়ী, 

আদশ সদর, িম া। 

 11 bs IqvW© mvaviY 
Avm‡bi 
KvDwÝji 

22 কাজী িজয়াউল হক 

িপতা-কাজী ল হক 

২৯১, ইউ ফ ল রাড,  

ব র (সােবক ২নং ও ৪নং ওয়ােডর অংশ) 

িম া আদশ সদর, িম া। 

 12 bs IqvW© mvaviY 
Avm‡bi 
KvDwÝji 

23 মাঃ রািজউর রহমান 

িপতা- আলহাজ এরশাদ উ া 

চি মা হাউজ ৪০৬, বড় র পাড়, দি ণ 

চথা-২ িম া আদশ সদর, িম া। 

 13 bs IqvW© mvaviY 
Avm‡bi 
KvDwÝji 

24 আ ল কালাম আজাদ 

িপতা- আ স সালাম 

২য় রাদ র ইয়া বাড়ী, ২য় রাদ র, 

ডাকঘর- িম া-৩৫০০, আদশ সদর, িম া। 

 14 bs IqvW© mvaviY 
Avm‡bi 
KvDwÝji 

25 সাই ল িবন জিলল 

িপতা- ত- মাঃ আব ল জিলল 

বাসা/ হাি ং- ৫০, ব র (েমৗলভীপাড়া), 
িম া আদশ সদর, িম া। 

 15 bs IqvW© mvaviY 
Avm‡bi 
KvDwÝji 

26 মাঃ জাহা ীর হােসন বা ল 

িপতা- মাঃ আমজাদ হােসন 

কানা-সংরাইশ, িম া আদশ সদর, 
িম া। 

 16 bs IqvW© mvaviY 
Avm‡bi 
KvDwÝji 

27 হািনফ মাহ দ 

িপতা- মাঃ ইি স িময়া 

কানা-১৮, রথ রাড, ইি স কিমশনােরর 
বাড়ী, িম া আদশ সদর, িম া। 

 17 bs IqvW© mvaviY 
Avm‡bi 
KvDwÝji 
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28 মাহা দ শওকত আকবর 

িপতা- মাহা দ রিফ ল ইসলাম 

কানা- হাি ং ২২২/ক (বরশী বাড়ী) র র  
ডাকঘর িম া-৩৫০০, আদশ সদর, িম া। 

 18 bs IqvW© mvaviY 
Avm‡bi 
KvDwÝji 

29 মাঃ রজাউল কিরম 

িপতা: আ ল কােশম 

াম: দি ণ র ল র, ডাকঘর: রাজাপাড়া 

িম া সদর দি ণ, িম া। 

 19 bs IqvW© mvaviY 
Avm‡bi 
KvDwÝji 

30 মাঃ আেনায়ার হােসন 

িপতা: ত মাঃ আব ল হািমদ 

উ র পাড়া ল ীনগর পাঃ রাজাপাড়া-3500 
িম া সদর দি ণ, িম া। 

 20 bs IqvW© mvaviY 
Avm‡bi 
KvDwÝji 

31 কাজী মাহ র রহমান 

িপতা: কাজী মাখেল র রহমান 

ামঃ আ াফ র, ডাকঘরঃ িম া, 

িম া সদর দি ণ, িম া। 

 21 bs IqvW© mvaviY 
Avm‡bi 
KvDwÝji 

32 মাঃ আজাদ হােসন 

িপতাঃ মাঃ খিল র রহমান 

াম: ম র, ডাকঘর: আহা দ নগর, 

উপেজলা: িম া সদর দি ণ,  

জলা: িম া। 

 22 bs IqvW© mvaviY 
Avm‡bi 
KvDwÝji 

33 মাঃ আিন ামান 

িপতা: মাঃ আখতাiæ ামান 

ন ন র, িম া সদর দি ণ, িম া। 

 23 bs IqvW© mvaviY 
Avm‡bi 
KvDwÝji 

34 মাঃ মিহ র রহমান 

িপতা: হাজী আব র রহমান 

বাসা/েহাি ং: রহমান সােহেবর বাড়ী, 

াম/রা া: রাম র, ডাকঘর: কাটবাড়ী-

৩৫০০, িম া সদর দি ণ, িম া িস  

কেপােরশন, িম া। 

 24 bs IqvW© mvaviY 
Avm‡bi 
KvDwÝji 
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35 মাঃ এমদা উ াহ 

িপতা- আব ল হািলম 

বাসা/ হাি ং: হােফজ বািড়,  

াম/রা া: ল ী র, ডাকঘর: রাজাপাড়া,  

থানা: িম া সদর দি ণ, জলা: িম া। 

 25 bs IqvW© mvaviY 
Avm‡bi 
KvDwÝji 

36 মাঃ আ স স ার 

িপতা- মাঃ ম  িময়া 

ম  িময়ার বািড়, গায়ালমথন, িম া সদর 

দি ণ, িম া। 

 26 bs IqvW© mvaviY 
Avm‡bi 
KvDwÝji 

37 মাঃ আ ল হাসান 

িপতা- মাঃ আ  িময়া 

আ  িময়ার বািড়, রায় র, িম া সদর 

দি ণ, িম া। 

 27 bs IqvW© mvaviY 
Avm‡bi 
KvDwÝji 

 

 
 

তািরখ : ১৬-0৬-2022 ি ঃ। মাঃ শােহ বী চৗ রী 
 িরটািনং অিফসার। 
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