
অঞ্জন লাহিড়ী দুবাই, সংযুক্ত আরব আহিরাত 

অতনু চক্রবর্ত্তী অবানত, আলাবািা, যুক্তরাষ্ট্র 

অহিহত ঘ াষিহিিার িহরস ঘেইন্স, হনউ জাহসত, যুক্তরাষ্ট্র 

অহিহত রায় িায়াহি, ঘলাহরডা, যুক্তরাষ্ট্র 

অহিহত সরকার দুবাই, সংযুক্ত আরব আহিরাত 

অননযা হিলা  

      িািসুদ্দীন  ভ্যানকুভ্ার, কানাডা 

অনাহিকা িাস হিহিগান, যুক্তরাষ্ট্র 

অপর্তা হিত্র  ঘিলববানত, অবেহলয়া 

অহিতাভ্ রহিত অবরারা, কবলারাবডা, যকু্তরাে 

অলকানন্দা ঘসন রায় ওিাবয়া, যকু্তরাষ্ট্র 

অংশুিান িািগুপ্ত দুুুবাই, সংযুক্ত আরব আহিরাত 

অবিাক চযাটাহজত হিিন্ট, কযাহলব াহনতয়া, যকু্তরাষ্ট্র 

আকাি আবনায়ার ঘিলববানত, অবেহলয়া 

আকাি আবনায়ার ঘিলববানত, অবেহলয়া 

আকাি িাহলক যুক্তরাজয 

আজ ার ঘিাবসন এ্যাবলনবডল, হিহিগান, যকু্তরাষ্ট্র 

আহতক রিিান ঘিলববানত, অবেহলয়া 

আহতকুর রিিান শুভ্ হসডহন, অবেহলয়া 

আহিলা নরূ ঘিলববানত, অবেহলয়া 

আহনস আিবিি ঘিহরলযান্ড, যুক্তরাষ্ট্র 

আহনস ঘচৌধুরী  আরভ্াইন, কযাহলব াহনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

আহনসুজ্জািান সান হডবয়েবগা, কযাহলব াহনতয়ো, যুক্তরাষ্ট্র 

আবনায়ার ইকবাল পবটািযাক  ল্স, ভ্াহজতহনয়া, যুক্তরাে 

আবদুন নরূ ওয়াহিংটন হডহস, যুক্তরাষ্ট্র 

আবু্দল্লাি খান ঘলহসংটন, নর্ত কযাবরালাইনা, যকু্তরাষ্ট্র 

আিীনুর রিিান ঘগইনসহভ্ল, ভ্াহজতহনয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

আিীরুল আরিাি পযাহরস, িান্স 

আরহ ন ঘচৌধুরী আটলান্টা, জহজতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

আি াক স্বপন  আটলান্টা, জহজতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

আিরা  আিবিি পবটািযাক, ঘিহরলযান্ড, যুক্তরাষ্ট্র 

আিীষ কুিার বস ু ঘডনভ্ার, কবলারাবডা, যুক্তরাষ্ট্র 

আিিি িািাব ঘডট্রবয়ট, যুক্তরাষ্ট্র 

আিিাি িাযিার হনউ ইয়কত, যুক্তরাষ্ট্র  

আিবিি বহির সান্টা ক্লাহরটা, কযাহলব াহনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

আব ুজুবাবয়র পযাহরস, িান্স 

ইকবাল এ্িিাি হিল্টন, জহজতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

ইকরাি আিবিি উইহচটা, কযানসাস, যকু্তরাষ্ট্র 

ইরহতিাি আিিি িায়াহি, ঘলাহরডা, যুক্তরাষ্ট্র 

উৎপল ধর ঘিলববানত, অবেহলয়া 

এ্হটএ্ি িহুনরুজ্জািান লন্ডন, যুক্তরাজয 

এ্ন্থনী হপউস ঘগাবিজ উডহিজ, ভ্াহজতহনয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

এ্হলজা িরুহিি লন্ডন, যুক্তরাজয 

এ্িরার লহত  কাহডত , যুক্তরাজয 

এ্িসান নাহজি ঘপাটতলযান্ড, অবরগন, যুক্তরাষ্ট্র 

ওয়াহজউহদ্দন ঘচৌধুরী বাকতবল, কযাহলব াহনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

কাকহল হবশ্বাস িণ্ডল আটলান্টা, জহজতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 



কাজী ঘতৌহিদুল  

          ইসলাি নর্ত হিন্স জজত, যুক্তরাষ্ট্র 

কাজী  ািহিনা  

   নওহরন ঘজযাহত এ্বসন, জািতাহন 

কাজী রিিান লসএ্বজজবলস, কযাহলব াহনতয়ো, যুক্তরাষ্ট্র 

কািরুল আিসান 

           খান কযানববরা, অবেহলয়া 

কাহ্ন জাহতস্মর রাইনলযান্ড  ালজ, জািতাহন 

হকহরটী ঘচৌধুরী উইহনবপগ, িযাহনবটাবা, কানাডা 

ঘকৌহিক আিবিি হনউ ইয়কত, যুক্তরাষ্ট্র 

খায়রুল আনাি হিকাবগা, যুক্তরাষ্ট্র 

গাজী আবদুর রিীি ঘতিরান, ইরান 

ঘগালাি িরুহিি লন্ডন, যুক্তরাজয 

ঘগৌতি ববন্দযাপাধযায়ে সান হডবয়েবগা, কযাহলব াহনতয়ো, যুক্তরাষ্ট্র 

চঞ্চল খান ঘিলববানত, অবেহলয়া 

চয়ন িহল্লক হরজাইনা, সাসকাচুয়ান, কানাডা 

জাহকর ঘিাবসন  

      ঘখাকন হসংগাপরু 

জাবভ্ি ইকবাল বস্টন, িযাসাচুবসটস, যুক্তরাষ্ট্র 

জািাঙ্গীর হবশ্বাস লস এ্বঞ্জবলস, কযাহলব াহনতয়া, যকু্তরাষ্ট্র 

জাবিদুল িািিিু  

জাহি  ঘসহরবটাস, কযাহলব াহনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

জীবন রায়  লস এ্বঞ্জবলস, কযাহলব াহনতয়া, যকু্তরাষ্ট্র 

জুবাইিা গুলিান  সাক্রাবিবন্টা, কযাহলব াহনতয়া, যকু্তরাষ্ট্র  

ঘজবুবেসা চপলা কযালগাহর, কানাডা 

ঘজসহিন ঘচৌধুরী িযানবচস্টার, যুক্তরাজয 

ঘজযাহতিকাি ির্ত্ ঘপাটত ঘসইন্ট লুহস, ঘলাহরডা, যুক্তরাষ্ট্র 

তওহ ক খান লস এ্বঞ্জবলস, কযাহলব াহনতয়া, যকু্তরাষ্ট্র 

তপতী রায়  সযাক্রাবিবন্টা, কযাহলব াহনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

তসহলিরু রিিান র্নতহিল, অন্টাহরও, কানাডা 

তাজুল ইিাি হনউ ইয়কত, যুক্তরাষ্ট্র 

তাহনয়া িারহিন হিনা ভ্যানকুভ্ার, কানাডা 

তাসনীি ঘিাবসন অহস্টন, ঘটসাস, যকু্তরাষ্ট্র 

তুষার গাবয়ন  টবরাবন্টা, কানাডা 

ঘতৌহ ক িাসান লস এ্লািস, হনউ ঘিহসবকা, যুক্তরাষ্ট্র 

হত্রহিব গুি িাহটতবনজ, কযাহলব াহনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

িিগীর জািাঙ্গীর 

          তু রীল আরহলংটন, ভ্াহজতহনয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

িীপঙ্কর িণ্ডল ঘিলহসহঙ্ক, হ নলযান্ড 

িীপা বস ু  ঘডনভ্ার, কবলারাবডা, যুক্তরাষ্ট্র 

িীবপন ভ্ট্টাচাযত  ঘিাবরবনা ভ্যাহল, কযাহলব াহনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

ঘিববি িালিার কযানববরা, অবেহলয়া 

নওিাবা রিীি সান িাহন্সসবকা, কযাহলব াহনতয়ো, যকু্তরাষ্ট্র 

নাজিুস িাহকব এ্ল ঘডারাবডা হিলস, কযাহলব াহনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

নাবিরা সলুতানা নিী  ঘিলববানত, অবেহলয়া 

নাহ সা আহস   হসডহন, অবেহলয়া 

নাহসিা খান ঘটসাস, যুক্তরাষ্ট্র 



নাহসর আিবিি আটলান্টা, জহজতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

নাহসি হিপলু  

          কািাল   হসডহন, অবেহলয়া 

নািার তৃর্া  হিকাবগা, যুক্তরাষ্ট্র 

হনরুপিা রিিান ঘিলববানত, অবেহলয়া 

হনিতল চক্রবততী হসডহন, অবেহলয়া 

হনসার আিবিি হিিন্ট, কযাহলব াহনতয়া, যকু্তরাষ্ট্র 

নবৃপন্দ্র নার্ সরকার  কবলজ ঘস্টিন, ঘটসাস,যুক্তরাষ্ট্র 

পঙ্কজ ধর  জহজতয়া,যুক্তরাে 

পারহভ্স আখতার ভ্াহজতহনয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

পার্ত সরকার  কনকডত, কযাহলব াহনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

হপনাকী ঘ াষ ঘিলববানত, অবেহলয়া 

পরূবী বস ু  ঘপাটত ঘসইন্ট লুহস, ঘলাহরডা, যুক্তরাষ্ট্র 

পরৃ্বীহজৎ ঘসন হনউ ইয়কত, যুক্তরাষ্ট্র 

িিীপ ঘচৌধুরী   

িবীর হবকাি সরকার ঘটাহকও, জাপান 

িভ্া আিবিি আটলান্টা, জহজতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

িাঞ্জল চক্রবর্ত্তী ঘসইন্ট কযাবর্হরন্স, অন্টাহরও, কানাডা 

হিয়া রায়  কযাহলব াহনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

 জবল িহতন অবানত, আলাবািা, যুক্তরাষ্ট্র 

 য়সাল ঘচৌধুরী সাবর, হিহটি কলাহিয়া, কানাডা 

 রিাি ঘিাবসন গারলযান্ড, ঘটসাস, যুক্তরাষ্ট্র 

 াবতিা ঘচৌধুরী হিতা ঘিলববানত, অবেহলয়া 

 ারজানা ইসলাি পার্ত, অবেহলয়া 

 ারজানা ক্লারা ওয়াহিংটন হডহস, যুক্তরাষ্ট্র 

 ারজানা নাহিি বুবয়না পাকত, কযাহলব াহনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

 ারজািার রিিান  

            িাওন  িবকা, আইডাবিা, যকু্তরাষ্ট্র 

 ারিানা হসহন্থয়া কযালগাহর, কানাডা 

ঘ রবিৌস নািার  টবরাবন্টা, কানাডা 

বিরুজ্জািান  

        আলিগীর হ লাবডলহ য়া, যুক্তরাষ্ট্র 

বহিউজ্জািান নাহসি  বস্টন, িযাসাচুবসটস, যুক্তরাষ্ট্র 

বহিউজ্জাা্জািান 

খসরু  টাইটাসহভ্ল, ঘলাহরডা, যকু্তরাষ্ট্র 

বনযা আিবিি ওয়াহিংটন হডহস, যুক্তরাষ্ট্র 

বনযা ঘিাবসন অবটায়া, কানাডা 

বহবন কহবর অরলযাবন্ডা, ঘলাহরডা, যুক্তরাষ্ট্র 

বহহ্ন ঘি হনউ ইয়কত, যুক্তরাষ্ট্র 

হবজন সািা দুবনা, িবকা, রাহিয়া 

হবহিিা ঘিওয়ানজী কাবনহটকাট, যুক্তরাষ্ট্র 

হবপািা বািার অহস্টন, ঘটসাস, যকু্তরাষ্ট্র 

হবেব পাল  ঘিহরলযান্ড, যুক্তরাষ্ট্র 

ভ্ারতী িজুিিার অবটায়া, অন্টাহরও, কানাডা 

িহজবর রিিান ঘখাকা লস এ্বঞ্জবলস, কযাহলব াহনতয়া, যকু্তরাষ্ট্র 

িহনকা িনুা িহিয়ল, কানাডা 

িহনকা সািা সাউর্ এ্ন্ড অন সী, যুক্তরাজয 



িয়নরু রিিান বাবুল লন্ডন, যুক্তরাজয 

িহল আিবিি হসডহন, অবেহলয়া 

িহিউল ঘচৌধুরী ভ্ুরহিজ, হনউ জাহসত, যুক্তরাষ্ট্র 

িিীবতাষ তালকুিার  

তাপস  বযাহরংটন, ঘরাড আইলযান্ড, যকু্তরাষ্ট্র 

িাকশুিলু িক আজিান, সংযুক্ত আরব আহিরাত 

িাকসিুা িকুুল এ্ল্ক ঘরাভ্, কযাহলব াহনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র  

িানস ঘি  কাহিং, জহজতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

িাসুদুল িাসান রহন িহিয়ল, কানাডা 

িািতাব আিবিি ঘিডহরসবাগত, ভ্াহজতহনয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

িািিিু ঘিাবসন সান িানহসবকা, কযাহলব াহনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

হিহল ির্ত্  কযালগাহর, কানাডা 

িসুবলিা পারভ্ীন কালািাজু, হিহিগান, যুক্তরাষ্ট্র 

িদৃুল আিিি হনউ ইয়কত, যুক্তরাষ্ট্র 

ঘিাোঃ সািসলু  

   কাউনাইন ওবয়স্ট লাহ বয়ট, ইহন্ডয়ানা, যুক্তরাষ্ট্র 

ঘিাহিতা রহিত হিবনবসাটা, যুক্ত্ররাষ্ট্র 

ঘিাি া তাহনি ভ্াহজতহনয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

ঘিািাহ জুর রিিান  

    হটটু হিসববন, অবেহলয়া 

ঘিািাম্মি ইর ান এ্ল্ক ঘরাভ্, কযাহলব াহনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র  

ঘিািাম্মি  

     খাবলকুজ্জািান  লক িযাবভ্ন, ঘপনহসলভ্াহনয়া, যকু্তরাষ্ট্র  

ঘিািাম্মি সাই ুল  

ইসলাি হত্রপহল, হলহবয়া 

ঘিৌ িধুবন্তী টরবন্টা, কানাডা 

ঘিৌসুিী কাবির টবরাবন্টা, কানাডা 

রঞ্জনা বযানাজতী িালতটাউন, হিন্স এ্বডায়াডত আইলযান্ড, কানাডা 

রহি ঘভ্ৌহিক ঘবাল্ডার, কবলারাবডা , যুক্তরাষ্ট্র 

রাকীব িাসান  িহিয়ল, কানাডা  

রাবিি ঘচৌধুরী আটলান্টা,জহজতয়া,যুক্তরাে 

রািাত জািান সান িানহসবকা, কযাহলব াহনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

হরবজায়ান হৃিয় জহজতয়া,যুক্তরাে 

হরটন খান  আল াবরটা, জহজতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

হরিা জািাল খান ঘরস্টন, ভ্াহজতহনয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

রুদ্র িংকর  আটলান্টা, জহজতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

রুনা হিকিার সইুজারলযান্ড 

লালন নরূ  হক্লভ্লযান্ড, ওিাবয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

হলহপ িাসগুপ্তা ওিািা, ঘনিাসকা, যকু্তরাষ্ট্র 

হলয়াকত ঘিাবসন স্টকবিাি, সইুবডন 

লুত ুস সাইি সান িানহসবকা, কযাহলব াহনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

লুৎ নু নািার লতা হনউ ইয়কত, যুক্তরাষ্ট্র 

লুনা রািনিুা সইুন্ডন, যুক্তরাজয 

িহিত িজুিিার অবটায়া, অন্টাহরও, কানাডা 

িান্তা নাগ   হনউ িযাবভ্ন, কাবনহটকাট, যকু্তরাষ্ট্র 

িািীি আজাি লন্ডন, যুক্তরাজয 

িািীি ঘরজা ঘবকারহিল্ড , কযাহলব াহনতয়া যুক্তরাষ্ট্র 



িায়লা নািার অযাহরবজানা, যুক্তরাষ্ট্র 

িায়লা িারিীন এ্বসস, যুক্তরাজয 

িািাব আিবিি ওকালা, ঘলাহরডা, যুক্তরাষ্ট্র 

িীলা ঘিািা া এ্হলবসা হভ্বয়ও, কযাহলব াহনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

শুভ্ নার্ আটলান্টা, জহজতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

শিবাল তালকুিার হিকাবগা, যুক্তরাষ্ট্র 

িযাি চন্দ  আটলান্টা, জহজতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

শ্রাবনী এ্ন্দ ঘচৌধুরী উইহনবপগ, িযাহনবটাবা, কানাডা 

শ্রীপর্তা ববন্দযাপাধযায় ঘলাহরডা, যুক্তরাষ্ট্র 

সঞ্জয় চন্দ্র িাস সাসহন, জািতাহন 

সাহকনা সলুতানা লুনা ঘিলববানত, অবেহলয়া 

সাগু তা িারিীন  

তাহনয়া  লন্ডন, যুক্তরাজয 

সািা আকবর ইবয়াবতা হলন্ডা , কযাহল হনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

সারাি িাোন ঘিাবসন ঘটসাস, যুক্তরাষ্ট্র 

সালিা বার্ী টবরাবন্টা, কানাডা 

সাবলি তানভ্ীর  কলািাস, ওিাইবয়া, যকু্তরাষ্ট্র  

সকুিল ঘিািক সান িানহসবকা, কযাহলব াহনতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

সহুজত রায়  ঘপাটত ঘসইন্ট লুহস, ঘলাহরডা, যুক্তরাষ্ট্র 

সিুীপ্ত সািা ট্রয়, হনউ ইয়কত, যুক্তরাষ্ট্র 

সপুর্তা বড়ুয়া আল াবরটা, জহজতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

সিুীহত ধর  সইুবডন 

সবুর্তা খান  হনউ জাহসত, যুক্তরাষ্ট্র 

সহুবিল চক্রবততী অহস্টন, ঘটসাস, যকু্তরাষ্ট্র 

সিুত শুভ্  হকরুনা, সইুবডন 

সিুতিঙ্কর ধর উডহিজ, ভ্াহজতহনয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

সিুা সািা  লন্ডন, যুক্তরাজয 

সরুঞ্জনা ঘজহন ার  

রিিান  হসডহন, অোহলয়া  

ঘসজান িািিিু অরলযাবন্ডা, ঘলাহরডা, যুক্তরাষ্ট্র 

ঘসহলিা ইসলাি হনউ ইয়কত, যুক্তরাষ্ট্র 

শসয়ি  জলুর  

রিিান  হনউ ইয়কত, যুক্তরাষ্ট্র  

শসয়ি ঘিািাম্মুদুল্লাি হনউ ইয়কত, যুক্তরাষ্ট্র 

ঘসৌগত সরকার  

হিবল্লাল  কাবনহটকাট, যুক্তরাষ্ট্র 

হিগ্ধা আহল  হসয়াটল, যুক্তরাষ্ট্র  

স্বপন পাল  হিরািার, ঘলাহরডা, যুক্তরাষ্ট্র 

স্বপন হবশ্বাস টরবন্টা, কানাডা 

স্বপন িাহি ঘলাহরডা, যুক্তরাষ্ট্র 

স্বপন রায় িণ্ডল আল াবরটা, জহজতয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

সৃ্মহত ভ্দ্র  হনউ ইয়কত, যুক্তরাষ্ট্র 

িায়িার আলী খান ঘডনভ্ার, কবলারাবডা, যুক্তরাষ্ট্র 

ঘিাসবন আরা ঘজিী টবরাবন্টা, কানাডা 


