
রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২ জনোফ জরটন কুভোয যোভোজনক জতো: অজনর যোভোজনক ভোতো: 

ফীনো যোভোজনক

গ্রোভ: শ্রীপুয ডোকো: 

শ্রীপুয উখজরো: শ্রীপুয, 

রজরো: ভোগুড়ো

গ্রোভ: শ্রীপুয ডোকো: শ্রীপুয 

উখজরো: শ্রীপুয, রজরো: ভোগুড়ো

ভোগুযো 21.10.1992 ২৩ ফছয ০৭ভো ১৫জদন জফজফএ োধোযণ রপযত খোভ রদয়জন ফোজতর

৪ জনোফ জজনোত ভোমুদ আবু নোঈভ জতো: রভো: আবু ফকয রখ 

ভোতো: রফগভ জজনোত নোোয

৮৮, ফোটিকোভোযী ভধ্যোড়ো 

গ্রভো: ফোটিকোভোযী ডোক: 

ফোটিকোভোযী 

উখজরো:মুকসুদপুয, রজরো: 

রগোোরগঞ্জ

৮৮, ফোটিকোভোযী ভধ্যোড়ো 

গ্রভো: ফোটিকোভোযী ডোক: 

ফোটিকোভোযী 

উখজরো:মুকসুদপুয, রজরো: 

রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ 01.01.1992 ২৪ ফছয ০৪ ভো ০৪জদন জফজফএ (অনো ত) োধোযণ রকোড ভুর ফোজতর

১০ জনোফ রভো: জদুর ইরোভ জতো: আব্দুর ভজজদ, ভোতো: 

নূযজোোন রফগভ

চযখখদেৌরতপুয, ডোক: 

ন্যীযচয-৭৯৩০, উখজরো: 

জফচয, রজরো: ভোদোযীপুয

২৪৬ পূফ ত রগোড়োন, জখরগাঁও, 

ঢোকো

ভোদোযীপুয 02.01.1987 ২৯ ফছয ০৩ ভো ০৯জদন জফএএ োধোযণ প্রখফত্র রনই ফোজতর

১৩ জনোফ রভো: নুয আরভ জতো: রভো: আবুর কোরোভ, ভোতো: 

নুয নোোয

গ্রোভ: কোজরকোপুয, ডোক: 

ফোংরোফোজোয, উখজরো: 

রফগভগঞ্জ, রজরো: রনোয়োখোরী

গ্রোভ: কোজরকোপুয, ডোক: 

ফোংরোফোজোয, উখজরো: 

রফগভগঞ্জ, রজরো: রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী 15.10.1987 ২৮ ফছয ৬ভো ২০ জদন জফজফএ োধোযণ রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন

ফোজতর

২১ জনোফ রভো: নুরুর ইরোভ জতো: রভো: কোলু জভয়ো, ভোত: 

রভোো: আখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ: দজক্ষণ ফোগখফয, ডোক: 

কুজভল্লো, থোনো: রকোতআরী, 

রজরো: কুজভল্লো

ক-২৩/১, োরুর জবরো, ডোক: 

গুরোন, থোনো: গুরোন, রজরো: 

ঢোকো

কুজভল্লো 28.06.1993 ২৩ ফছয ১১ ভো ০৪জদন জফজফএ োধোযণ রযরওখয়য পযভ ফোজতর

৩০ জনোফ এছোনুর ক জতো: জপকুয যভোন, ভোতো: 

খুযজদ জোোন

গ্রোভ: দজক্ষণ ভোদ তো, ডোক: 

জভজতোজখর-৪৩৮৬, উখজরো: 

োতকোজনয়ো, রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: দজক্ষণ ভোদ তো, ডোক: 

জভজতোজখর-৪৩৮৬, উখজরো: 

োতকোজনয়ো, রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ 22.02.1987 ২৯ ফছয ২ ভো ৪জদন জফজফএ োধোযণ প্রখফত্র ংমৄক্ত 

রনই

ফোজতর

৩২ জনোফ রভো: আযোপোত রোখন জতো: রভো: আব্দু োভোদ খোন, 

ভোতো: ছোখযো রফগভ

গ্রোভ: রভখদীনগয, ডোক: 

রগোজফন্দপুয, উখজরো: োজথয়ো, 

রজরো: োফনো

গ্রোভ: রভখদীনগয, ডোক: 

রগোজফন্দপুয, উখজরো: োজথয়ো, 

রজরো: োফনো

োফনো 05.02.1988 ২৮ ফছয ১ ভো ২৭ জদন এভএজ োধোযণ ফোংরোখদ 

রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন

ফোজতর

৩৩ জনোফ রভো: ভজউজিন রোোগ জতো: আফদুর ভজতন, ভোতো: 

রযেৌন আযো রফগভ

গ্রোভ: চযভনো, ডোক: 

বফোনোগনজ-৩৭০২, উখজরো: 

দয, রজরো: রক্ষীপুয

গ্রোভ: আকযোভো ফোজোয রযো, 

োন্থ নগয, ডোক: োোড়তরী-

৪২০২, থোনো: আকফযোহ্ , 

রজরো: চট্টগ্রোভ

রক্ষীপুয 18.11.1987 ২৮ ফছয ০৪ জদন ২৪ জদন জফ.এ.জ.ইন-ই.ই.ই োধোযণ ছজফ তুোজয়ত 

রনই

ফোজতর

৩৪ জনোফ জযোজুর ইরোভ জতো: ভজতউয যভোন, ভোতো: 

আখয়ো রফগভ

গ্রোভ: ভধ্য আদোন, ডোক: 

ভখঠয োট-৮০০০, উখজরো: 

ডোমুডুো, রজরো: যীয়তপুয

এ/২৬-এপ (৩য় তরো) 

োজোোনপুয রযখরোখয় 

কখরোনী, ঢোকো-১২১৭

যীয়তপুয 15.01.1985 ৩১ ফছয ০৩ ভো ১৯ জদন এভ.এ,জ োধোযণ রকোড ভুর এফং 

ফয় রফী

ফোজতর

খদয নোভিঃ  কজিউটোয অোখযটয

ফোজতর আখফদনখত্রয তোজরকোিঃ 232 টি
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৪ জনোফ রভো: যোজদুর ইরোভ নূয জতো: রভো: রভোখরভ উজিন, 

ভোতো: রভোছো: ছোড়ো খোতুন

গ্রোভ: বখজন্দ্রপুয, ডোক: 

রটবুজনয়ো-৬৬০০, উখজরো: 

োফনো, রজরো: োফনো

গ্রোভ: বখজন্দ্রপুয, ডোক: 

রটবুজনয়ো-৬৬০০, উখজরো: 

োফনো, রজরো: োফনো

োফনো 04.07.1989 ২৬ ফছয ৯ ভো ২৮ জদন এভ.এ.এ রযরওখয় পযখভ 

আখফদন

ফোজতর

৪৮ জনোফ রভো: তজযকুর ইরোভ জতো: রভো: োজোোন ভোস্টোয, 

ভোতো: রভোো: ভোখজদো রফগভ

৮৪/৬ নীচতরো গ্রোভ: জোভতরো, 

ডোক: নোযোয়ণগঞ্জ দয-১৪০০, 

উখজরো+রজরো: নোযোয়ণগঞ্জ

৮৪/৬ নীচতরো গ্রোভ: জোভতরো, 

ডোক: নোযোয়ণগঞ্জ দয-১৪০০, 

উখজরো+রজরো: নোযোয়ণগঞ্জ

নযোয়ণগঞ্জ 16.09.1991 ২৪ ফছয ০৮ ভো ১৯ জদন এইচএজ জক্ষোগতখমোগ্যতো 

রনই এফং 

প্রখফত্র-১টি

ফোজতর

৫২ জনোফ রভোোযযপ রোখন জতো: রভো: জয়নোর আখফদীন, 

ভোতো:রযেৌন আযো রফগভ

গ্রোভ: নওগাঁও, ডোক: জমুজরয়ো-

১৩৪৫, উখজরো: ধোভযোই, 

রজরো: ঢোকো

প্রমখে রভো: জয়নোর আখফদীন, 

জনযোত্তো জফবোগ, মুন্নু 

জযোজভক্স, ইরোভপুয, ধোভযোই, 

ঢোকো-১৩৫০

ঢোকো 01.02.1990 ২৬ ফছয ০৪ ভো ০৫ জদন অনো ত জনজদ তষ্ট কর্ততখক্ষয 

জনকট আখফদন 

কযো য়জন এফং 

ছজফ ১কজ কভ।

ফোজতর

৫৩ জনোফ রভো: ইভযোন রোখন জতো: রভো: ফোোয জভয়ো, ভোতো: 

রভোো: ভজযয়ভ রফগভ

গ্রোভ: আড়োখইোযো (পূফ তোড়ো), 

ডোক: দূগ তোজয, উখজরো: 

আদ ত দয, রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: আড়োখইোযো (পূফ তোড়ো), 

ডোক: দূগ তোজয, উখজরো: 

আদ ত দয, রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো 07.01.1989 ২৭ ফছয ০৩ ভো ২৮ জদন এভ.জফ.এ চোরোন রকোড ভুর ফোজতর

৫৯ জনোফ রভো: আজরভ রোখন জতো: রভো: আজজজুয যভোন, 

ভোতো: জদররুফো আক্তয

গ্রোভ: োজজযগর, ডোক: 

আজভযগঞ্জ-২৩০৩, উখজরো: 

জকখোযগঞ্জ, রজরো: জকখোযগঞ্জ

জদ মুন কভ তোজয়োর ইনজস্টটিউট, 

৯৩/১-এ যদোয কভখেক্স, 

আগোযগাঁও, তরতরো, ঢোকো

আখফদখন উখল্লখ কযো 

য়জন

25.12.1992 ২৩ ফছয ০৪ ভো ১১ জদন এইচএজ জনধ তোজযত 

জক্ষোগতখমোগ্যতো 

রনই আখফদখন 

জন্ স্থোন উখল্লখ 

কযো য়জন

ফোজতর

৬০ জনোফ রভো: ভোমুদ ইরোভ জতো: রভো: পজরোয যভোন 

খোন, ভোতো: রভোছো; কজনুয খোতুন

গ্রোভ: রফোয়োজরয়োয চয, ডোক: 

রফোয়োজরয়োযচয-৬৭০০, 

উখজরো: যোয়গঞ্জ, রজরো: 

জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: রফোয়োজরয়োয চয, ডোক: 

রফোয়োজরয়োযচয-৬৭০০, 

উখজরো: যোয়গঞ্জ, রজরো: 

জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ 10.02.1987 ২৯ ফছয ০২ ভো ২৭ জদন এভ.এ.জ রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন

ফোজতর

৬২ জনোফ জজরুর ইরোভ জতো: তোজুর ইরোভ, ভোতো: 

ভখনোয়োযো

গ্রোভ: পূফ ত আব্দুল্লোপুয, ডোক: 

উজোন আব্দুল্লোপুয-২৩৩৮, 

উখজরো: কুজরয়োযচয, রজরো: 

জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ: পূফ ত আব্দুল্লোপুয, ডোক: 

উজোন আব্দুল্লোপুয-২৩৩৮, 

উখজরো: কুজরয়োযচয, রজরো: 

জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ 01.07.1986 উখল্লখ কযো য়জন এভএজ কর্ততক্ষ ফযোফয 

আখফদন কখযজন 

এফং ফয় উখল্লখ 

রনই, প্রখফত্র 

রযরওখয়য পযখভ।

ফোজতর

৬৩ জনোফ রজরনো আক্তোয জতো: রভো: খজরলুয যভোন, 

ভোতো: ভোখজদো রফগভ

গ্রোভ: রগোরয়ো, ডোক: ফড়ইফোড়ী-

১৭৫০, উখজরো: কোজরয়োককয, 

রজরো: গোজীপুয

প্রমখে আভজোদ রোখন, ঢোকো 

ইখরকজিক োেোই রকো: জর:, 

৩৩/১১ক রকজব োফ রস্টন, 

এজবজনউ-০৩, ব্লক-ই, জভযপুয-

০১, ঢোকো

গোজীপুয 05.02.2016 ২৭ ফছয ০৩ ভো ০০ জদন স্দোতক জন্ তোজযখ ভুর ফোজতর

৬৬ জনোফ রভো: আবু োোন জতো: রভো: রভোখন্তজোয যভোন, 

ভোতো: রভোছো: রযোজজনো রফগভ

গ্রোভ: োজনকোজন্দ, ডোক: 

োঘোটো-৫৭৫১, উখজরো: 

োঘোটো, রজরো: গোইফন্ধো

গ্রোভ: োজনকোজন্দ, ডোক: 

োঘোটো-৫৭৫১, উখজরো: 

োঘোটো, রজরো: গোইফন্ধো

গোইফোন্ধো 25.08.1989 ২৬ ফছয ০৮ ভো ১১ জদন জফএজ রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৩ জনোফ রভো: আর-আজভন জতো: রভো: অজদ জভয়ো, ভোতো: 

সুজভ রফগভ

গ্রোভ: আকুফপুয, ডোক: ীয 

কোজভপুয-৩৫৪৩, উখজরো: 

মুযোদনগয, রজরো: কুজভল্লো

রভো: রভোস্তোজপজুয যভোন, 

রস্টখনোগ্রোপোয, প্রধোন 

প্রখকেৌরীয দপ্তয, জোতীয় 

রফতোয প্রোন বফন, 

আগোযগাঁও, ঢোকো

আখফদখন উখল্লখ কযো 

য়জন

30.06.1990 ২৫ ফছয ১০ ভো ০৬ জদন জফ.এ আখফদন জনধ তোজযত 

পযখভ কযো য়জন 

এফং আখফদখন 

৬নং করোভ 

উখল্লখ কযো য়জন

ফোজতর

৮৫ জনোফ জজভ উিন জতো: োজকভ আরী যদোয, 

ভোতো: আখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ: ধোজনকোঠছ, ডোক: 

ভখডযোট-৮০০০, উখজরো: 

ডোমুতুো, রজরো: যীয়তপুয

জনোফ জজভ উজিন, 

কজিউটোয অোখযটয, 

জটিআই, টুয়োখোরী

যীয়তপুয 10.12.1982 ৩৩ ফছয ০৪ ভো ২৫ জদন এভজফএ জফজ্ঞজপ্ত অনুমোয়ী 

ফয় রফী

ফোজতর

৯২ জনোফ োজকফ রোখন জতো: আবুর কোখভ, ভোতো: 

ভভতোজ রফগভ

গ্রোভ: রভোনপুয, ডোক: 

রভোনপুয-৩৬৪১, উখজরো: 

ভতরফ(উত্তয), রজরো: চাঁদপুয

প্রমখে আব্দুর ভজজদ 

তোলুকদোয, প্রোজনক 

কভ তকততো, কক্ষ নঙ-৫২৮, দস্য 

বফন োখো, জোতীয় ংদ, 

রভোোম্মদপুয, ঢোকো-১২০৭

চাঁদপুয 15.07.1989 ২৬ ফছয ০৯ ভো ২১ জদন এভজফএ চোরোন রকোড ভুর ফোজতর

৯৬ জনোফ রো প্রখনজজৎ ভোরোকোয জতো: যন যঞ্জন ভোরোকোয, 

ভোতো: রযখো যোনী ভোরোকোয

গ্রোভ: জিগংগো, ডোক: জিগংগো-

৯৩৭০, উখজরো:রভোল্লোোট, 

রজরো: ফোখগযোট

গ্রোভ: জিগংগো, ডোক: জিগংগো-

৯৩৭০, উখজরো:রভোল্লোোট, 

রজরো: ফোখগযোট

ফোখগযোট 09.10.1988 ২৮ ফছয ০১ ভো ২০ জদন স্দোতক চোরোন রকোড ভুর ফোজতর

৯৭ জনোফ রভো: োজযয়োয রোোইন জতো: রভো: আব্দুর জজরর, ভোতো: 

ভনজুযো খোতুন

গ্রোভ: ধযগোও, ডোক: ধযগোও-

২৩০০, উখজরো: নোন্দোইর, 

রজরো: ভয়ভনজং

স্টোয রটকজনকুোর রিজনং 

রন্টোয ১৭ পূফ ত যোভপুযো, 

জডআইটি রযোড(৪থ ত তরো), ঢোকো-

১২১৯

ভয়ভনজং 01.12.1988 ২৭ ফছয ০৫ ভো ০৪ জদন জফজফএ(স্দোতক) চোরোন রকোড ভুর ফোজতর

১০৫ জনোফ কোজী ভোোমুদুর োোন জতো: কোজী আফদুর ভোন্নোন, 

ভোতো: খোজদজো রফগভ

গ্রোভ: জডবুয়োপুয, ডোক: 

ফরগোজছয়ো-৮৬০০, উখজরো: 

টুয়োখোরী, রজরো: টুয়োখোরী

প্রমখে োগয, ভখনোয়োযো 

জটোর জর:, ৫৪ জদ্ধযী, 

ঢোকো-১২১৭

টুয়োখোরী 31.01.1988 ফয় উখল্লখ কযো য়জন ভোস্টো ত ৭নং করোখভ 

ফয় উখল্লখ কযো 

য়জন

ফোজতর

১০৬ জনোফ রভো: যজকবুর ইরোভ জতো: রভো: যজপকুর ইরোভ, 

ভোতো: রভোছো: জভজন খোতুন

গ্রোভ: পজকযোফোদ, ডোক: 

ফোজনয়োকোজন্দয-৭৩০০, 

উখজরো+রজরো: জঝনোইদ

গ্রোভ: পজকযোফোদ, ডোক: 

ফোজনয়োকোজন্দয-৭৩০০, 

উখজরো+রজরো: জঝনোইদ

জঝনোইদ 25.11.1988 ২৭ ফছয ০৫ ভো ১০ জদন স্দোতখকোত্তয রপযত খোখভ 

ডোকটিখকট রনই

ফোজতর

১০৭ জনোফ ভজনরুজ্জোভোন জতো: পজলুর ক, ভোতো: 

রভোছো; ভখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ: চযজনয়োভত, ডোক: 

রগোয়োডোংগো-২১৫০, উখজরো: 

ফুরপুয, রজরো: ভয়ভনজং

রজুোজত কভোজ তয়োর রন্টোয জফ-

৯৩, ভোজরফোগ রচেৌধুযী োড়ো, 

জখরগাঁও, ঢোকো-১২১৯

ভয়ভনজং 08.07.1986 ২৯ ফছয ১০ ভো ০১ জদন এভএএ চোরোন রকোড ভুর ফোজতর

১১১ জনোফ কোজী ওভয পোরুক জতো: আব্দুয যোজ্জোক, ভোতো: 

োখরো রফগভ

গ্রোভ:ফন্তপুয, ডোক: ফোজতো-

৩৫৫১, উখজরো: রচেৌিগ্রোভ, 

রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: ফন্তপুয, ডোক: ফোজতো-

৩৫৫১, উখজরো: রচেৌিগ্রোভ, 

রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো 26.12.1987 ২৮ ফছয ০৪ ভো ০৯ জদন এভ.জফ.এ চোরোন রকোড ভুর ফোজতর

১১৮ জনোফ অজবরোল যকোয জতো: অজজত যকোয, ভোতো: 

ঊলো যকোয

সুভন্ত জবরো ১৩/১ ছোয়োতরু, 

গ্রোভ: রোভোফোজোয, ডোক: 

জখরট-৩১০০, রজরো: জখরট

সুভন্ত জবরো ১৩/১ ছোয়োতরু, 

গ্রোভ: রোভোফোজোয, ডোক: 

জখরট-৩১০০, রজরো: জখরট

জখরট 14.05.1982 ৩৩ ফছয ১১ ভো ২২ জদন এভএজ আখফদখন ফয় 

রফী

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১২৭ জনোফ রভো: আজতকুর ইরোভ জতো: রভো: ইদন জভয়ো, ভোতো: 

জভখ োভসুন্নোোয

গ্রোভ: ফড় জগন্নোথপুয, ডোক: 

ত্তন-৩৪০৪, উখজরো: 

জফজয়নগয, রজরো: 

ব্রোক্ষনফোজড়য়ো

গ্রোভ: ফড় জগন্নোথপুয, ডোক: 

ত্তন-৩৪০৪, উখজরো: 

জফজয়নগয, রজরো: 

ব্রোক্ষনফোজড়য়ো

ব্রোক্ষনফোজড়য়ো 07.03.1987 ২৮ ফছয ০১ ভো ২৮ জদন এভ.জফ.এ চোরোন রকোড ভুর 

এফং আখফদখন 

ছজফ ১ কজ কভ

ফোজতর

১৩০ জনোফ রভো: ভোসুদ যোনো জতো: রভো: নোজজভ উিীন, ভোতো: 

আখখরভো রফগভ

গ্রোভ: জনীপুয, ডোক: 

নোযোয়নপুয-৬২২০, উখজরো: 

ভোন্দো, রজরো: নওগাঁ

গ্রোভ: জনীপুয, ডোক: 

নোযোয়নপুয-৬২২০, উখজরো: 

ভোন্দো, রজরো: নওগাঁ

নওগাঁ 22.01.1989 উখল্লখ কযো য়জন অনো ত আখফদনটি 

রযরওখয়য পযখভ 

এফং ফয় ররখো 

য়জন

ফোজতর

১৩৫ জনোফ রভো: োজপজ উজিন ভূইয়ো জতো: রভো: নোজজভ উজদিন, 

ভোতো: রভোছো: োজপয়ো রফগভ

গ্রোভ: জিভ রকফপুয, ডোক: 

ত্তন-৩৪০৪, উখজরো: 

জফজয়নগয, রজরো: 

ব্রোক্ষনফোজড়য়ো

গ্রোভ: জিভ রকফপুয, ডোক: 

ত্তন-৩৪০৪, উখজরো: 

জফজয়নগয, রজরো: 

ব্রোক্ষনফোজড়য়ো

ব্রোক্ষনফোজড়য়ো 10.02.1987 ২৯ ফছয ০২ ভো ২৫ জদন এভ.জফ.এ চোরোন রকোড ভুর 

এফং ছজফ ১ কজ 

কভ

ফোজতর

১৩৯ জনোফ রভো: আখনোয়োরুর ইরোভ অনতু জতো: রভো: জপকুর ইরোভ, 

ভোতো: আঞ্জু আযো খোনভ

গ্রোভ: জফপুয, ডোক: যোয়পুয-

৩৭১০, উখজরো: যোয়পুয, 

রজরো: রক্ষীপুয

জফ-২, জজ-৩, আগোযগোও 

ভোকো জফজ্ঞোন বফন, 

রভোোম্মদপুয, ঢোকো-১২০৭

রক্ষীপুয 30.12.1989 ২৬ ফছয ০৪ ভো ০৬ জদন জফএজ প্রখফত্র 

রযরওখয়য পযখভ

ফোজতর

১৪০ জনোফ রভোোম্মদ আজজভ উজিন জতো: রভো: যোজো জভয়ো, ভোতো: 

রযোখকয়ো রফগভ

গ্রোভ: পখতপুয, ডোক: ভদনোট, 

উখজরো: োটোজোযী, রজরো: 

চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: পখতপুয, ডোক: ভদনোট, 

উখজরো: োটোজোযী, রজরো: 

চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ 02.01.1988 উখল্লখ কযো য়জন এভ.জফ.এ আখফদখন ফয় 

উখল্লখ কযো য়জন

ফোজতর

১৪১ জনোফ রো চন্দ্র যকোয জতো: অজখর যকোয, ভোতো: 

নয়োনী যকোয

গ্রোভ: োকযোইর, ডোক: 

মোদফপুয-১৩৪৫, উখজরো: 

ধোভযোই, রজরো: ঢোকো

গ্রোভ: োকযোইর, ডোক: 

মোদফপুয-১৩৪৫, উখজরো: 

ধোভযোই, রজরো: ঢোকো

ঢোকো 01.09.1989 ২৬ ফছয ৮ ভো ০৫ জদন অনো ত (ম্মোন) ডোক টিখকট রনই 

এফং ছজফ ১ কজ

ফোজতর

১৫১ জনোফ তফুযো আক্তোয জতো: রতোপোজ্জর রোখন, 

ভোতো: ভখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ: মুজন্পয কোজন্দ, ডোক: 

রফোইয কোজন্দ-৩৪৪২, 

উখজরো: ভতরফ (উ:), রজরো: 

চাঁদপুয

গ্রোভ: মুজন্পয কোজন্দ, ডোক: 

রফোইয কোজন্দ-৩৪৪২, 

উখজরো: ভতরফ (উ:), রজরো: 

চাঁদপুয

৬নং করখভ জনজ 

রজরো উখল্লখ কযো 

য়জন

01.12.1989 ২৬ ফছয ০৫ ভো ০৫ জদন জফ.কভ ৬নং করখভ জনজ 

রজরো উখল্লখ কযো 

য়জন

ফোজতর

১৫২ জনোফ রভো: জয়োরুর ইরোভ জতো: রভো: আব্দুয যজভ রখ, 

ভোতো: রভোছো: জয়োযো রফগভ

গ্রোভ: চন্দোটো, ডোক: দোজড়দ-

৫৮১০, উখজরো: জফগঞ্জ, 

রজরো: ফগুড়ো

গ্রোভ: চন্দোটো, ডোক: দোজড়দ-

৫৮১০, উখজরো: জফগঞ্জ, 

রজরো: ফগুড়ো

ফগুড়ো 30.12.1986 ২৯ ফছয ০৪ ভো ০৫ জদন এভ.কভ প্রখফখত্র ছজফ 

রনই

ফোজতর

১৬০ রভো: এনোমুর ক জতো: রভো: পজলুর ক, ভোতো: 

পোখতভো রফগভ

গ্রোভ: মুন্পীয কোজন্দ, ডোক: 

রফোইফ কোজন্দ, উখজরো: 

ভতরফ(উ:), রজরো: চাঁদপুয

গ্রোভ: মুন্পীয কোজন্দ, ডোক: 

রফোইফ কোজন্দ, উখজরো: 

ভতরফ(উ:), রজরো: চাঁদপুয

চাঁদপুয 12.01.1987 ২৯ ফছয ৩ ভো ২৪ জদন জফ.এজ রপযত খোখভ ডোক 

টিখকট রনই, 

আখফদখন ছজফ 

১কজ কভ

ফোজতর

১৬১ জনোফ রভোোম্মদ জজয়োউয যভোন জতো: আব্দুর ফোখযক, ভোতো: 

রখোখদজো রফগভ

গ্রোভ: আীভোযো, ডোক: 

খোীভোযো-২০১০, উখজরো: 

রভরোন্দ, রজরো: জোভোরপুয

খোীভোযো-২০১০, উখজরো: 

রভরোন্দ, রজরো: জোভোরপুয

জোভোরপুয 22.01.1991 ২৫ ফছয ৩ ভো ১৩ জদন জফ.এ.জ রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন

ফোজতর

১৬২ জনোফ রভো: জজরুর ইরোভ জতো: রভো: পজলুর ক, ভোতো: 

পোখতভো রফগভ

গ্রোভ: মুন্পীয কোজন্দ, ডোক: 

রফোইফ কোজন্দ, উখজরো: 

ভতরফ(উ:), রজরো: চাঁদপুয

গ্রোভ: মুন্পীয কোজন্দ, ডোক: 

রফোইফ কোজন্দ, উখজরো: 

ভতরফ(উ:), রজরো: চাঁদপুয

চাঁদপুয 17.02.1990 ২৬ ফছয ০২ ভো ১৯ জদন অনো ত রপযত খোখভ ডোক 

টিখকট রনই, 

আখফদখন ছজফ 

১কজ কভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৬৪ জনোফ রভো: ওফোইদুল্লো জতো: রভো: আব্দু ছোরোভ, ভোতো: 

রভোো: ভজযয়ভ খোতুন

গ্রোভ: জভযফোগ, ডোক: োজন্তনগয-

১২১৭, উখজরো: যভনো, রজরো: 

ঢোকো

গ্রোভ: জভযফোগ, ডোক: োজন্তনগয-

১২১৭, উখজরো: যভনো, রজরো: 

ঢোকো

জযোজগঞ্জ 03.01.1987 ২৯ ফছয ০১ ভো ২৪ জদন জফ.এ.জ চোরোন রনই, র 

অড তোয তোও 

ঠিকোনো ভুর এফং 

স্থোয়ী ও ফততভোন 

ঠিকোনো জবন্ন ররখো

ফোজতর

১৬৬ জনোফ কংকন কুভোয রঘোল জতো: রনছোয রঘোল, ভোতো: 

সুরতো রঘোল

গ্রোভ: বোদগোতী, ডোক: 

আজভযপুয-৯২৪১, উখজরো: 

ফটিয়োঘোটো, রজরো: খুরনো

গ্রোভ: বোদগোতী, ডোক: 

আজভযপুয-৯২৪১, উখজরো: 

ফটিয়োঘোটো, রজরো: খুরনো

খুরনো 22.12.1996 ১৯ ফছয ০৪ ভো ১৪ জদন জক্ষোগতখমোগ্যতো 

রনই (এইচ.এ.জ 

ো)

ফোজতর

১৭৩ জনোফ খজরলুয যভোন জতো: রভো: ছোদকুয যভোন, 

ভোতো: রখোখদজো আক্তোয

গ্রোভ: রভোযকযো (ফড়ফোড়ী), 

ডোক: রভোযকযো-৩৮২৭, 

উখজরো: রোনোইমুড়ী, রজরো: 

রনোয়োখোরী

গ্রোভ: রভোযকযো (ফড়ফোড়ী), 

ডোক: রভোযকযো-৩৮২৭, 

উখজরো: রোনোইমুড়ী, রজরো: 

রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী 07.01.1987 ২৯ ফছয ০৪ ভো ০৩ জদন জফএজ(ো) রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন কযো 

খয়খছ

ফোজতর

১৮৪ জনোফ রভো: ওভয পোরুক জতো: রভো: আব্দুয যজদ, ভোতো: 

োখজদো

গ্রোভ: নোভোোড়ো, ডোক:-

নোভোোড়ো-২৩১০, উখজরো: 

কজযভগঞ্জ, রজরো: জকখোগঞ্জ

গ্রোভ: নোভোোড়ো, ডোক:-

নোভোোড়ো-২৩১০, উখজরো: 

কজযভগঞ্জ, রজরো: জকখোগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ উখল্লখ কযো য়জন ২৮ ফছয ০৫ ভো ০৭ জদন জফ.কভ জন্ তোজযখ 

উখল্লখ কযো য়জন 

এফং জন্স্থোন 

রজরো ররখো রনই

ফোজতর

১৮৫ জনোফ রভোদ এভযোন োইন জতো: আব্দুয যজভ, ভোতো: 

ভোযজোোন রফগভ

গ্রোভ: রোল্যো, ডোক: রোল্যো-

৩৮৭৫, উখজরো: চোটজখর, 

রজরো: রনোয়োখোরী

প্রমখে রভো: রোোনুয যভোন, 

আজভ ত এম্বোয রকন ইউজনট, 

ডফরমুজযং, ফন্দয-৪১০০, 

চট্টগ্রোভ

রনোয়োখোরী 20.08.1987 ২৮ ফছয ০৮ ভো ০৬ জদন জফজফএ রপযত খোভ রনই ফোজতর

১৮৯ জনোফ রভো: ভজজবুয যভোন জতো: ভঞ্জুয জভয়ো, ভোতো: 

োখদো রফগভ

গ্রোভ: যজনীোড়ো, ডোক: 

যোভপুয-৪২২৮, 

থোনো:োজরয, রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: যজনীোড়ো, ডোক: 

যোভপুয-৪২২৮, 

থোনো:োজরয, রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ 25.12.1991 ২৪ ফছয ০৫ ভো ১১ জদন জফজফএ রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন

ফোজতর

১৯৬ জনোফ আখনোয়োয রোখন জতো: আব্দুর ভোন্নোন, ভোতো: 

জযজজয়ো

গ্রোভ: রঘোখলয োওরো, ডোক: 

োট ীগঞ্জ-৮৩৫০, উখজরো: 

তজুভজিন, রজরো: রবোরো

গ্রোভ: রঘোখলয োওরো, ডোক: 

োট ীগঞ্জ-৮৩৫০, উখজরো: 

তজুভজিন, রজরো: রবোরো

রবোরো 08.01.1988 ২৮ ফছয ০৩ ভো ২৮ জদন জফএ রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন এফং 

প্রখফত্র

ফোজতর

২০৩ জনোফ জযোজুর ইরোভ জতো: পজয আরী, ভোতো: 

কুরসুভ রফগভ

গ্রোভ: কোজরকোপুয, ডোক: 

কোজরকোপুয-, উখজরো: 

কোজরগঞ্জ, রজরো: োতক্ষীযো

যজনীগন্ধো কনখপকনোযী, 

োখরমুজিন বফন (নীচতরো), 

জভযপুয ১নং সুোয ভোখকতট, 

জভযপুয, ঢোকো

োতক্ষীযো 01.02.1988 ২৮ ফছয ০৩ ভো ০৪ জদন এভএএ রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন

ফোজতর

২০৫ জনোফ রভো: ভোসুভ রখ রভো: োরোভ রখ, ইভত আযো 

রফগভ

গ্রোভ: রগোফযো , ডোক: রগোফযো 

ফোজোয, উখজরো:নড়োইর , 

রজরো:নড়োইর

গ্রোভ: রগোফযো , ডোক: রগোফযো 

ফোজোয, উখজরো:নড়োইর , 

রজরো:নড়োইর

নড়োইর 13.03.1992 ২৪ ফছয ১ ভো ০৫জদন জফএজ রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২১১ জনোফ জউরী আক্তোয রভোোম্মদ আরভ, জরজ রফগভ গ্রোভ:ভধ্যগোছো , ডোক: দয গাঁ, 

উখজরো: মুরোজদ, রজরো:  

ফজযোর

রজুোজত কভোজ তয়োর রন্টোয জফ-

৯৩, ভোজরফোগ রখচেৌধুযী োড়ো, 

ঢোকো-১২১৯

ফজযোর 03.25.19996 ২০ফছয ০২ ভো ২০জদন এইচএজ জন্ তোজযখ ভুর 

ররখো, এইচএজ 

ো

ফোজতর

২১৯ জনোফ জয়চাঁদ োঠক তন োঠক, ন্ধুো োঠক গ্রোভ: রকজরয , ডোক: 

রকজরয, উখজরো: টিয়ো, 

রজরো: চট্টগ্রোভ

রোনোরী আফোজক এরোকো, 

ডোক: যোভপুযো, উখজরো: 

োজরয, রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ 04.04.1987 ২৯ফছয ৭ ভো ০০জদন এভএজ আখফদখনয োখথ 

ছজফ রনই

ফোজতর

২২৩ জনোফ আোদুয জোভোন োজকভ জফশ্বো, জোখফদো খোতুন গ্রোভ:  রকোন্দোয জদয়ো, 

ডোক:জচতোযফোজোয , উখজরো: 

রফোয়রভোযী, রজরো: পজযদপুয

পূফ ত-োফোপুয, রঞ্চঘোট, 

উখজরো: দয, পজযদপুয

উখল্লখ রনই 02.08.1991 ২৪ ফছয ০৯ ভো ০৪ জদন জফএজ (অনো ত) আখফদখন ৬নং 

করখভ জনজ 

রজরো ররখো য়জন

ফোজতর

২২৮ জনোফ রভো: তজদুর ইরোভ রভো: রফরোর রোখন, রভোছো: 

নুযজোোন রফগভ

গ্রোভ: কোোোয , ডোক: 

কুতুফপুয, উখজরো: 

জযয়োকোজন্দ, রজরো: ফগুড়ো

গ্রোভ: কোোোয , ডোক: 

কুতুফপুয, উখজরো: 

জযয়োকোজন্দ, রজরো: ফগুড়ো

ফগুড়ো 12.12.1988 ২৭ফছয ০৪ ভো ২৩ জদন অনো ত রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন কযো 

খয়খছ

ফোজতর

২৩৯ জনোফ রভো: যোপ উিীন রভো: আ: কজযভ, রযজজয়ো খোতুন গ্রোভ: ফোরুইগ্রোভ, ডোক: 

ফোরুইগ্রোভ, উখজরো: নোন্দোইর, 

রজরো: ভয়ভনজং

স্টোয রটকজনকুোর রিজনং 

রন্টোয ১৭ পূফ ত যোভপুযো, 

জডআইটি রযোড(৪থ ত তরো), ঢোকো-

১২১৯

ভয়ভনজং 26.10.1989 ২৬ফছয ০৬ ভো ০৯ জদন পোজমর চোরোন রকোড ভুর ফোজতর

২৪২ জনোফ এ.এভ.ভজনরুজ্জোভোন রভো: নূরুজ্জোভোন, ভখনোয়োযো রফগভ গ্রোভ: থোনো োড়ো , ডোক: 

সুন্দযগঞ্জ, উখজরো: সুন্দযগঞ্জ, 

রজরো: গোইফোন্ধো

গ্রোভ: থোনো োড়ো , ডোক: 

সুন্দযগঞ্জ, উখজরো: সুন্দযগঞ্জ, 

রজরো: গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো 01.12.1986 ২৯ফছয ০৪ ভো ১০ জদন ভোস্টো ত রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন

ফোজতর

২৪৪ জনোফ আব্দুর ভোন্নোন আবু যজদ, আখয় খোতুন গ্রোভ: শ্যোভপুয, ডোক: ফোংগডুো 

ফোজোয, উখজরো: নোংগর 

রকোট ত, রজরো: কুজভল্লো

ভোজ জফজ্ঞোন জফবোগ, ঢোকো 

জফশ্বজফদ্যোরয়, োফোগ, ঢোকো

উখল্লখ রনই 01.05.1989 ২৭ ফছয ০০ ভো ০৪ জদন জফ.এ.এ (ম্মোন) ৬নং করোভ খোজর 

যখয়খছ

ফোজতর

২৪৭ জনোফ কভখরন্দু গুপ্ত মৃত: যভয় গুপ্ত, সুকুভোযী গুপ্ত গ্রোভ: ককুন্ঠপুয, ডোক: করোফোড়ী, 

উখজরো: রকোটোরীোড়ো , 

রজরো: রগোোরগঞ্জ

গ্রোভ: ককুন্ঠপুয, ডোক: করোফোড়ী, 

উখজরো: রকোটোরীোড়ো , 

রজরো: রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ 28.10.1987 ২৮ফছয ০৬ ভো ০৭ জদন এভ.জফ.এ আখফদন স্বখস্ত 

পূযণকৃত নয় 

এফং চোরোন রকোড 

ভুর

ফোজতর

২৪৯ জনোফ খযোয়োয আরভ আবুর কোরোভ, ভোশুকো রফগভ গ্রোভ: উত্তয ফড়খরখো (কখরজ 

রগইট) , ডোক: ফড়খরখো-৪৭২০ 

, উখজরো: কুতুফজদয়ো, রজরো: 

কক্সফোজোয

োজযছ ো ভোজোয, ফোদুযতরো, 

চকফোজোয, চট্টগ্রোভ

কক্সফোজোয 12.12.1988 ২৭ফছয ৪ ভো ২৩জদন ভোস্টো ত রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন

ফোজতর

২৬২ জনোফ রভো: জিুদর ইরোভ খোন রভো: ো আরভ খোন, জপখযোজ 

খোতুন

গ্রোভ: যগুনোথপুয , ডোক: 

যগুনোথপুয-৮২৮২, উখজরো: 

ফোখকযগঞ্জ, রজরো: ফজযোর

২৭/১৯,রক এভ দো ররন, 

ওয়োযী, ঢোকো

ঢোকো 01.07.1985 ৩০ ফছয ০৮ ভো ০৪ জদন এভজফএ ফয় রফী ফোজতর

২৬৩ জনোফ রভো: যজজ জভয়ো রভো: আতোফ আরী, যজভো খোতুন গ্রোভ: ফোড্ডো (উ: োড়ো), ডোক: 

রকোকডযো-১৯৭৩, উখজরো: 

কোজরোতী, রজরো: টোংগোইর

৭/এ োজন্তফোগ, োজন্তনগয, 

যভনো, ঢোকো

টোংগোইর 22.09.1988 উখল্লখ কযো য়জন স্দোতক রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন এফং 

চোরোখনয কজ রনই

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৬৮ জনোফ জপ্রন্প কুভোয রফোযী সুজধয যঞ্জন রফোযী, কজনকো যোনী গ্রোভ: দজক্ষণ জয়োরকোঠী, ডোক: 

বোন্ডোজযয়ো-৮৫৫০, উখজরো: 

বোন্ডোজযয়ো , রজরো: জখযোজপুয

গ্রোভ: দজক্ষণ জয়োরকোঠী, ডোক: 

বোন্ডোজযয়ো-৮৫৫০, উখজরো: 

বোন্ডোজযয়ো , রজরো: জখযোজপুয

জখযোজপুয 06.01.1988 ২৮ফছয ০৩ ভো ২৯ জদন ম্মোন রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন এফং 

ছজফ ১ কজ

ফোজতর

২৭২ জনোফ স্বজন োর মৃত করুনোভয় োর, রগেৌযী যোনী 

োর

গ্রোভ: রতজরগোও (দজক্ষণোড়ো), 

ডোক: শ্রীখো-৩০৩০ , 

উখজরো: তোজযপুয, রজরো: 

সুনোভগঞ্জ

চিো-১, নীচতরো, উখজরো 

জযলদ রকোয়োট তোয, উখজরো: 

তোজযপুয, রজরো: সুনোভগঞ্জ

সুনোভগঞ্জ 05.02.1989 ২৭ ফছয ০৩ ভো ০১ জদন অনো ত রকোন কর্ততখক্ষয 

নোভ ররখো রনই

ফোজতর

২৭৩ জনোফ জজয়োউয যভোন রভোোম্মদ ফজয আভদ, োভীভ 

আযো রফগভ

গ্রোভ: োোফ জফর, ডোক: ভোোফ-

জফর-৪৭৪০ , উখজরো: 

চকজযয়ো, রজরো: কক্সফোজোয

৩৮ আখফদো ভজঞ্জর, রযোড-০২, 

ব্লক-জফ, চোন্দগোও, চট্টগ্রোভ

কক্সফোজোয 25.05.1986 ২৯ ফছয /ররখো রনই ছজফ ১ কজ এফং 

ফয় ঠিক বোখফ 

ররখো রনই

ফোজতর

২৭৬ জনোফ রভো: যজপকুর রভো: ভজয, রভোছো: জখনো খোতুন গ্রোভ: রবওয়োভোযো নতন োড়ো, 

ডোক: রবওয়োভোযো, উখজরো: 

জযোজগঞ্জ, রজরো: জযোজগঞ্জ

৫/জড জখদ্ধশ্বযী ররন, 

োজনতনগয, যভনো, ঢোকো

জযোজগঞ্জ 06.01.1987 ২৯ফছয ০৩ ভো ৩০ জদন এভ.জফ.এ রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন

ফোজতর

২৭৮ জনোফ ভজনকো খোতুন রভো: রফল্লোর রোখন, নূযজোোন 

রফগভ

গ্রোভ: ধোজযয়োর, ডোক: ঘোটোইর, 

উখজরো: ঘোটোইর, রজরো: 

টোংগোইর

ইস্টোন ত রকফরঅজপো ত 

কখরোনী, উত্তয খতঙ্গো, স্টীর 

জভর ফোজোয, উত্তয খতঙ্গো, 

চট্টগ্রোভ

টোংগোইর 04.09.1986 ২৯ফছয ০৭ ভো ০১ জদন স্দোখতোক্তয প্রখফত্র 

রযরওখয়য পযখভ

ফোজতর

২৮২ জনোফ পোর আখভদ পজযদ আখভদ, নুয ভর গ্রোভ: ক্ষুদ্র জয়োরখকোর, ডোক: 

জয়োরখকোর-৬৭০০, উখজরো: 

জযোজগঞ্জ, রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: ক্ষুদ্র জয়োরখকোর, ডোক: 

জয়োরখকোর-৬৭০০, উখজরো: 

জযোজগঞ্জ, রজরো: জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ 31.12.1987 ২৮ ফছয ০৪ ভো ০৪ জদন এভএজ আখফদনটি স্বখস্ত 

পূযণকৃত নয়

ফোজতর

২৮৮ জনোফ রভো: পোরুক রোখন রভো: রোযোফ রোখন, জপখযোজো 

রফগভ

গ্রোভ: জড়োজছট, ডোক: 

ফড়ইফোড়ী, উখজরো: 

কোজরয়ককয, রজরো: গোজীপুয

ো আরী ফোগ, জভযপুয-১, 

ঢোকো-১২১৬

গোজীপুয 02.08.2016 ২৫ ফছয ৯ ভো ৩ জদন জফজফএ জন্ তোজযখ 

ঠিক ররখো য়জন

ফোজতর

২৯২ জনোফ রভোোম্মদ আফদুর ভজতন জছজিকুয যভোন, যওন আযো 

রফগভ

গ্রোভ: পখতপুয , ডোক: 

নফোফপুয, উখজরো: 

রোনোগোজী, রজরো: রপনী

৮৮৮ ীদ ফোগ, োজন্তনগয, 

োজোোনপুয, ঢোকো-১২১৭

রপনী 17.07.1986 ২৯ ফছয ৯ ভো ১৮ জদন এভজফএ আখফদখনয োখথ 

ছজফ রনই

ফোজতর

৩০০ জনোফ রভো: রভকোত আবু ফকয, জদররুফো রফগভ গ্রোভ: নতুন বোড়োজরয়ো, ডোক: 

আটি-১৩১২, উখজরো: 

রকযোণীগঞ্জ, রজরো: ঢোকো

গ্রোভ: নতুন বোড়োজরয়ো, ডোক: 

আটি-১৩১২, উখজরো: 

রকযোণীগঞ্জ, রজরো: ঢোকো

ঢোকো 05.04.1994 ঠিক বোখফ ফয় ররখো 

য়জন

স্দোতক ঠিক বোখফ ফয় 

ররখো য়জন এফং 

২০ নং করভ 

পূযণ কযো য়ন

ফোজতর

৩০৪ জনোফ রভো: আব্দুর োই রভো: আব্দু ছোভোদ প্রোভজনক, 

রভোছো: যোখফয়ো খোতুন

গ্রোভ: ভজলো রখোরো, 

ডোক:পুন্ডুজযয়ো , উখজরো: 

োজথয়ো, রজরো: োফনো

গ্রোভ: ভজলো রখোরো, 

ডোক:পুন্ডুজযয়ো , উখজরো: 

োজথয়ো, রজরো: োফনো

োফনো 11.12.1992 ২৩ ফছয ০৪ ভো ২৪ জদন স্দোতক আখফদখনয ১২ ও 

১৪ নঙ করোভ 

পূযণকৃত নয়

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩১২ জনোফ রভোছো: োযবীন সুরতোনো রভো: কজর উজিন, রভোছো: নূয 

নোোয রফগভ

গ্রোভ: পূফ তোযডুফী, ডোক: জভরন 

ফোজোয, উখজরো: োতীফোন্ধো, 

রজরো: রোরভজনযোট

গ্রোভ: পূফ তোযডুফী, ডোক: জভরন 

ফোজোয, উখজরো: োতীফোন্ধো, 

রজরো: রোরভজনযোট

রোরভজনযোট 05.07.1987 ২৮ ফছয ১০ ভো ০১ জদন স্দোতক(ো) জন্স্থোন রজরো 

ররখো রনই

ফোজতর

৩১৩ জনোফ রভো: রখোযখদ আরভ রভো; জপক উল্যো, আখনোয়োযো 

রফগভ

গ্রোভ: গুড়োগোজী, ডোক: জকজন 

ফোজোয, উখজরো: দয , 

রজরো: রক্ষীপুয

গ্রোভ: গুড়োগোজী, ডোক: জকজন 

ফোজোয, উখজরো: দয , 

রজরো: রক্ষীপুয

রক্ষীপুয 01.0.1989 ২৭ ফছয ০৩ ভো ১১ জদন অনো ত রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন

ফোজতর

৩১৭ জনোফ রভো: আজভনুর ইরোভ উখল্লখ কযো য়জন গ্রোভ: চযবোফনো , ডোক: নোযোয়ন 

রভোরো, উখজরো: নকরো, 

রজরো: রযপুয

আশ্রোয়ন-২ প্রকল্প, প্রধোনভন্ত্রীয 

কোম তোরয়, রতজগাঁও, ঢোকো

রযপুয 20.07.1991 ২৪ ফছয ০৯ ভো ১৫ জদন জফ.এ.এ জতো ও ভোতোয 

নোভ ররখো য়জন

ফোজতর

৩১৮ জনোফ রভোছো: যোজজয়ো সুরতোনো রভো: নফোইদুয যভোন, রভোছো: 

কজনুয রফগভ

গ্রোভ: োতোট, ডোক: 

রকটযোোট-৫২৬৬, উখজরো: 

জফযোভপুয, রজরো: জদনোজপুয

গ্রোভ: োতোট, ডোক: 

রকটযোোট-৫২৬৬, উখজরো: 

জফযোভপুয, রজরো: জদনোজপুয

জদনোজপুয 26.12.1986 ২৯ ফছয ০৪ ভো ০৯ জদন জফ.এ.এ কর্ততখক্ষয উখল্লখ 

রনই এফং 

আখফদন স্বখস্ত 

পূযণকৃত

ফোজতর

৩২১ জনোফ আখনোয়োয রোখন রভো: জপকুর ক, োরভো রফগভ গ্রোভ: ল্যোঘটিয়ো, ডোক: োক-

জকখোযগঞ্জ, উখজরো: দয, 

রজরো: রনোয়োখোরী

তো-ীন এন্টোয প্রোইজ, ১নং 

সুোজযওয়োরো োড়ো, োঠোনটুজর, 

ডফর মুজযং, চট্টগ্রোভ

রনোয়োখোরী 01.01.1994 ২২ফছয ০৪ ভো ০৪জদন এইচএজ জক্ষোগতখমোগ্যতো 

কভ

ফোজতর

৩২২ জনোফ রভো: রভো: জফেফ রোখন রভো: আকফয আরী, রোখনয়োযো গ্রোভ: রোনোযকোজন্দ , ডোক: 

চকজভযপুয, উখজরো: 

রদেৌরতপুয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভ: রোনোযকোজন্দ , ডোক: 

চকজভযপুয, উখজরো: 

রদেৌরতপুয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ 30.12.1991 ২৪ ফছয ০৪  ভো ০৫ জদন জফএজ 

ইজঞ্জজনয়োজযং

রপযত খোভ রনই ফোজতর

৩২৪ জনোফ ইযোত জোোন মৃত: রভো: ভজপজুর ইরোভ, 

কোজর রযখো

গ্রোভ: কাঁজরকোপুয, ডোক: 

কোজরকোপুয, উখজরো: ভতরফ, 

রজরো: চাঁদপুয

২৯৫/রক, ৫ভ তরো, 

সুরতোনগঞ্জ, োজোযীফোগ, ঢোকো-

১২০৯

চাঁদপুয 17.10.1989 ২৬ ফছয ৬ ভো ১৯ জদন এভ.এ আখফদখন খদয 

নোভ উখল্লখ রনই

ফোজতর

৩৩৪ জনোফ জদদোয রোখন মৃত আভজোদ রোখন, ইয়োজভন 

আক্তোয

গ্রোভ: নয়োচয , ডোক: যোধোগঞ্জ 

ফোজোয, উখজরো: যোয়পুযো, 

রজরো: নযজংদী

০৭, ব্লক-১, রযোড-৫, ফনোনী, 

গুরোন,ঢোকো-১২১৩

নযজংদী 03.05.1989 ২৭ ফছয ০০ ভো ২ জদন জফ.এ.জ রপযত খোন রনই 

এফং ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৩৩৭ জনোফ রভো: আবু ফকয জছজিক মৃত: রভো; রভোস্তপো ভূঞো, 

খোজদজো রফগভ

গ্রোভ: জিভ োঠোন গড় , ডোক: 

োঠোন নগয, উখজরো: ছোগর 

নোইয়ো, রজরো: জপনী

গ্রোভ: জিভ োঠোন গড় , ডোক: 

োঠোন নগয, উখজরো: ছোগর 

নোইয়ো, রজরো: জপনী

রপনী 01.12.1983 ৩২ ফছয ০৫ ভো ০৪ জদন জফ.এ.এ মুজক্তখমোদ্ধো ফয় রফী ফোজতর

৩৪৪ জনোফ এজডন জফশ্বো প্রকৃজত যঞ্জন জফশ্বো, যীতো জফশ্বো গ্রোভ: কোজভনী ডোংগো, ডোক: 

রকোনোখকোরো, উখজরো: 

ভজনযোভপুয, রজরো: মখোয

গ্রোভ: কোজভনী ডোংগো, ডোক: 

রকোনোখকোরো, উখজরো: 

ভজনযোভপুয, রজরো: মখোয

মখোয 10.10.1989 ২৬ ফছয ০৬ ভো ২৫ জদন স্দোতক রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন

ফোজতর

৩৪৬ জনোফ আোদুজ্জোভোন আয়ুফ উজিন, োখজদো গ্রোভ: ভূঘোযকোন্দো, ডোক: 

ন্যোভতপুয , উখজরো: 

কজযভগঞ্জ , রজরো: জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ: ভূঘোযকোন্দো, ডোক: 

ন্যোভতপুয , উখজরো: 

কজযভগঞ্জ , রজরো: জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ 06.01.1989 ২৬ ফছয ১০ ভো ১১ জদন অনো ত রপযত খোখভ 

োজব ত স্টোি 

রোগোখনো

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৪৭ জনোফ ফোবুর রঘোল ফরোই চাঁদ রঘোল, অচ তনো যোনী রঘোল গ্রোভ: ফোখয নগয, ডোক: 

ফোখযনগয, উখজরো: 

মুযোদনগয, রজরো: কুজভল্লো

ফোলুধুভ পূফ তোড়ো, যভজোন, 

জভয়োয ফোো, চকফোজোয, 

রকোতয়োরী, কুজভল্লো

কুজভল্লো 23.10.1988 ২৭ ফছয ০৩ ভো ১৩ জদন এভ.এ ২০নং করোভ 

খোজর এফং ছজফ ১ 

কজ ও তোজযখ 

ররখো রনই

ফোজতর

৩৫৪ জনোফ রভো: জগয়ো কোভোর রভো: ো আরভ, জোোনোযো রফগভ গ্রোভ: খভতপুয, ডোক: 

রদেৌরতপুয , উখজরো: 

রদেৌরতপুয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভ: খভতপুয, ডোক: 

রদেৌরতপুয , উখজরো: 

রদেৌরতপুয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ 31.12.1986 ২৯ ফছয ৪ ভো ৫ জদন জফজফএ(অনো ত) রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন এফং 

ছজফ কভ

ফোজতর

৩৬১ জনোফ রভো: রখোযখদ আরভ রভো: আবুর রোখন, রভনজকখযয 

রনছো

গ্রোভ: এনোখয়তপুয পূফ ত োড়ো, 

ডোক: গোজীয োট, উখজরো: 

রনফোগ, রজরো: রনোয়োখোরী

গ্রোভ: এনোখয়তপুয পূফ ত োড়ো, 

ডোক: গোজীয োট, উখজরো: 

রনফোগ, রজরো: রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী 01.07.1988 ২৭ ফছয ১০ ভো ০৪ জদন পোজমর রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন

ফোজতর

৩৬৩ জনোফ তোখরুর ইরোভ রখোযখদ আরভ, ছোখযো রফগভ গ্রোভ: দড়গ্রোভ, ডোক: দড়গ্রোভ, 

উখজরো: োটুজযয়ো, রজরো: 

ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভ: দড়গ্রোভ, ডোক: দড়গ্রোভ, 

উখজরো: োটুজযয়ো, রজরো: 

ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ 10.01.1987 ২৮ ফছয ০৫ ভো ২৫ জদন স্দোতখকোত্তয কর্ততখক্ষয উখল্লখ 

রনই এফং স্বখস্ত 

পূযণকৃত নয়

ফোজতর

৩৬৪ জনোফ জভঠুন রচেৌধুযী ফোবুর রচেৌধুযী, নজভতো রচেৌধুযী গ্রোভ: আঠোযফোজনয়ো , ডোক: 

নতুন ফোজোয, উখজরো: 

যোউজোন, রজরো: চট্টগ্রোভ

খোতুনগঞ্জ, রোভো ফোজয 

রকোতয়োরী, চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ 24.10.1991 ২৪ ফছয ৫ ভো ১৮ জদন জফ.এ.জ ২নং করোভ পূযণ 

কযো য়জন

ফোজতর

৩৬৫ জনোফ সুভন চন্দ্র রদ যোখখর চন্দ রদ, অচ তনো যোনী রদ গ্রোভ: ররোোয কোন্দো, ডোক: 

চযজন্দুয, উখজরো: রো, 

রজরো: নযজংদী

গ্রোভ: ররোোয কোন্দো, ডোক: 

চযজন্দুয, উখজরো: রো, 

রজরো: নযজংদী

নযজংদী 31.01.1987 ২৯ ফছয ০৩ ভো ০৪ জদন স্দোতখকোত্তয রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন এফং 

ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৩৬৬ জনোফ যোজদুর ক োোফ উজিন, পোখতভো খোতুন গ্রোভ: োতীক্ষরো, ডোক: উথুযী, 

উখজরো: গপযগাঁও, রজরো: 

ভয়ভনজং

ঢোকো ফিুবোলী োটঁজরজ রিজনং 

রন্টোয, ৯৩ যদোয কভখেক্স 

(২য় তরো), আগোযগাঁও, 

তোরতরো, ঢোকো-১২০৭

ভয়ভনজং 10.01.1988 ২৮ ফছয ৩ ভো ২৫ জদন এভ.এ.এ চোরোখনয করোভ 

পূযণ কযো য়জন 

এফং ছজফ ১ কজ 

কভ

ফোজতর

৩৬৮ জনোফ কোভোর ো আরভ, জোোনযো রফগভ গ্রোভ: খভতপুয , ডোক: 

রদেৌরতপুয, উখজরো: 

রদেৌরতপুয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভ: খভতপুয , ডোক: 

রদেৌরতপুয, উখজরো: 

রদেৌরতপুয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ 31.12.1986 ২৯ ফছয ৪ ভো ০৫ জদন জফজফএ(অনো ত) রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন এফং 

ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৩৭৩ জনোফ রভো: োিোভ রোখন রভো: জপকুর ইরোভ, 

জুখফদোখোতুন

গ্রোভ: দ. কৃষ্ণপুয, ডোক: 

দুগ তোপুয, উখজরো:  দয 

দজক্ষণ, রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: দ. কৃষ্ণপুয, ডোক: 

দুগ তোপুয, উখজরো:  দয 

দজক্ষণ, রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো 20.01.1992 ২৩ ফছয ০৬ ভো ১২ জদন এইচএজ এইচএজ ো ফোজতর

৩৭৬ জনোফ রভো: কজফয িুোইন আোফ উিীন, ইয়োছ জভন গ্রোভ: োরয় , ডোক: 

ডুভযোকোন্দো, উখজরো: 

কুজরয়োযচয, রজরো: জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ: োরয় , ডোক: 

ডুভযোকোন্দো, উখজরো: 

কুজরয়োযচয, রজরো: জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ 30.06.1989 ২৭ ফছয ৩ ভো ৫ জদন এইচএজ এইচএজ ো 

এফং ৬নং করোভ 

খোজর আখছ

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৮২ জনোফ আযোফুর ইরোভ আনছোয আরী, সুজপয়ো খোতুন গ্রোভ: জীফননোরো , ডোক: 

রভেৌযোট, উখজরো: োংো, 

রজরো: যোজফোড়ী

গ্রোভ: জীফননোরো , ডোক: 

রভেৌযোট, উখজরো: োংো, 

রজরো: যোজফোড়ী

যোজফোড়ী 20.03.1989 উখল্লখ কযো য়জন কোজভর ফয় উখল্লখ কযো 

য়জন এফং ছজফ ১ 

কজ

ফোজতর

৩৮৩ জনোফ নূয রভোোম্মদ োভীভ োোন ভূইয়ো রভোোম্মদ আবুর োখভ ভূইয়ো, 

ভখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ: জফশ্ব ব্যোংক, আ/এ, েট-

২২২, ব্লক-জ, জপখযোজ ো, 

আকফয ো, চট্টগ্রোভ-৪২০৭

গ্রোভ: জফশ্ব ব্যোংক, আ/এ, েট-

২২২, ব্লক-জ, জপখযোজ ো, 

আকফয ো, চট্টগ্রোভ-৪২০৭

চট্টগ্রোভ 02.02.1984 ৩২ ফছয ৩ ভো ৩ জদন এভ.এ.এ ফয় রফী এফং 

ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৩৮৭ জনোফ রমোফোখয়র আভদ োজপজ আভদ, যোজভো রফগভ গ্রোভ: দুভকী, ডোক: দুভজক, 

উখজরো: দুভজক, রজরো: 

টুয়োখোরী

রুিুর আজভন, ইআযজজএইচ, 

রব্রইর রপ্র, টঙ্গী, গোজীপুয

টুয়োখোরী 02.01.1991 ২৫ ফছয ০৪ ভো ০৩ জদন কোজভর রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন এফং 

প্রখফত্র রনই

ফোজতর

৩৯১ জনোফ আব্দুয যজভ আব্দু োত্তোয, োজভদো রফগভ গ্রোভ: োখোজযয়ো , ডোক: নজরন 

ফোজোয, উখজরো: রগোোরপুয, 

রজরো: টোংগোইর

৫১৯, দজক্ষণখোন, জ্জ কুোি, 

ঢোকো-১২৩০

টোংগোইর 01.12.1991 ২৪ ফছয ০৫ ভো ০৫ জদন জফএ রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন এফং 

প্রখফত্র রনই

ফোজতর

৩৯৩ জনোফ ভোসুমুয যজদ রভোো: নুরুর ইরোভ, রজোযো 

রফগভ

গ্রোভ: রকোখতোয়োরী রঘোনো, ডোক: 

গজযো, উখজরো: যোউজোন, 

রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: রকোখতোয়োরী রঘোনো, ডোক: 

গজযো, উখজরো: যোউজোন, 

রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ 03.10.1989 ২৬ ফছয ০৭ ভো ০২ জদন এভ.এজ রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন এফং 

প্রখফত্র রনই

ফোজতর

৩৯৪ জনোফ জোন্নোতুর রপযখদেৌ আজর আজ্জোভ ভূইয়ো, রুজফ আক্তোয গ্রোভ: দজক্ষণ ফনশ্রী , ডোক: 

জখরগোও, রজরো: ঢোকো

১২/১, জজ-১৯ দজক্ষণ ফনশ্রী , 

ডোক: জখরগোও, রজরো: ঢোকো

কুজভল্লো 01.01.1989 ২৭ ফছয ৪ ভো ০৪ জদন জফ.এ.জ (অনো ত) কর্ততখক্ষয উখল্লখ 

রনই এফং ছজফ ১ 

কজ

ফোজতর

৩৯৬ জনোফ আবু ফকয জিীক মৃত: জয়নোর আখফদীন, মৃত: 

আজরভন রনছো

গ্রোভ: রদেৌরতজদয়োোড়ো, ডোক: 

চ্যয়োডোঙ্গো-৭২০০, উখজরো: 

দয, রজরো: চ্যয়োডোঙ্গো

গ্রোভ: রদেৌরতজদয়োোড়ো, ডোক: 

চ্যয়োডোঙ্গো-৭২০০, উখজরো: 

দয, রজরো: চ্যয়োডোঙ্গো

চ্যয়োডোঙ্গো 01.01.1988 ২৮ ফছয ০৪ ভো ০৫ জদন এভজফএ কর্ততক্ষ উখল্লখ 

রনই এফং 

আখফদন স্বখস্ত 

পূযকৃত নয়

ফোজতর

৪০৪ জনোফ জভঠুন কুভোয নোযয়ণ চন্দ রদফ, ফোনো যোনী গ্রোভ: দোোড়ো , ডোক: ধুনট , 

উখজরো: ধুনট , রজরো:  ফগড়ো

গ্রোভ: দোোড়ো , ডোক: ধুনট , 

উখজরো: ধুনট , রজরো:  ফগড়ো

ফগুড়ো ৩০.0১.19৮৯ উখল্লখ কযো য়জন জডজগ্র (ো) রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন, ফয় 

ররখো রনই

ফোজতর

৪০৭ জনোফ রভো: আকযোমুর ক রভো: ভোবুর ক, রোখনয়োযো 

রফগভ

গ্রোভ: ফোটইয়ো , ডোক: ফোটইয়ো, 

উখজরো: কজফযোট, রজরো: 

রনোয়োখোরী

৫২৮ পূফ ত কোজীোড়ো, জভযপুয, 

কোপরুর, ঢোকো

রনোয়োখোরী ০১.০৭.19৮৬ ২৯ ফছয ১০ ভো ০৫ জদন এভ.এ.জ রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন ও 

প্রখফত্র, ছজফ ১ 

কজ

ফোজতর

৪০৮ জনোফ রভো: আজকুয যভোন ভোতো: রভোছো: জভনোযো খোতুন গ্রোভ: জক্ষদ্র ফজড়য়ো, ডোক: 

ফজড়য়ো, উখজরো: জংড়ো, 

রজরো: নোখটোয

গ্রোভ: জক্ষদ্র ফজড়য়ো, ডোক: 

ফজড়য়ো, উখজরো: জংড়ো, 

রজরো: নোখটোয

নোখটোয ২৫.১১.19৮৬ ২৯ ফছয ০৫ ভো ১১ জদন এভ.এ.এ আখফদখন জতোয 

নোভ ররখো রনই

ফোজতর

৪১২ জনোফ রখযোভোনো োযভীন রযজোউর কজযভ খোন, তোজরভো 

রফগভ

গ্রোভ: জযযণপুয, ডোক: 

ইউজনয়ন রখড়ো, উখজরো: 

তোরো , রজরো: োতক্ষীযো

খোন এ ভোমুন, স্টোপ জযখোট তোয, 

ভকোর, ১৩৬, রতজগোও, ঢোকো

োতক্ষীযো ০৫.০৭.২০৬ ২৭ ফছয ২ ভো ০০ জদন এভ.এ.এ জন্ তোজযখ ভুর 

এফং ২০নং 

করোভ খোজর

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং
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ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪১৪ জনোফ নোজদো রোখন রভো: রভোোযযপ রোখন, নোজছভো 

রোখন

গ্রোভ: করনপুয , ডোক: 

কুজরয়োযচয, উখজরো:  

কুজরয়োযচয, রজরো: জকখোযগঞ্জ

রভো: রভোোযযপ রোখন, ৬০ 

নং নোোয ম্যোনন, আন্দয 

জকল্লো, রকোতয়োরী, চট্টগ্রোভ

জকখোযগঞ্জ ০৪.১১.১৯৮৬ ২৯ ফছয ০৫ ভো ০৭ জদন অনো ত ছজফ তুোজয়ত 

রনই

ফোজতর

৪১৬ জনোফ রভো: আজতকুয যভোন রভো: আব্দুর কোখভ, রভোছো: 

খোজদজো রফগভ

গ্রোভ: রঘোড়োোজখয়ো , ডোক: 

যোভচন্দ্রপুয োট , উখজরো: 

নফোফগঞ্জ দয, রজরো: 

চোোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভ: রঘোড়োোজখয়ো , ডোক: 

যোভচন্দ্রপুয োট , উখজরো: 

নফোফগঞ্জ দয, রজরো: 

চোোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনফোফগঞ্জ ২৫.১২.১৯৮৭  ২৮ ফছয ০৪  ভো ১০ জদন এভ.জফ.এ রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন ও 

প্রখফত্র

ফোজতর

৪২৩ জনোফ পযোদ আখনোয়োয জজিকী মৃত: োখপজ আভদ, খোখরদো গ্রোভ: পূফ ত পযোদোফোদ , ডোক: 

রযোোংগযী , উখজরো: 

পটিকছজড়, রজরো: চট্টগ্রোভ

ফোো-৪৫, রযোড-০৩, ৪থ ত তরো, 

ভিুয়ো, চোন্দগোও, চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ ২০.০৩.১৯৮২ ৩৪ ফছয ০২ ভো ১৫জদন এভজফএ ফয় রফী ফোজতর

৪২৫ জনোফ রভো: জোোঙ্গীয আরভ রভো: আরী আকফয, রভোছো: 

জুখরখো খোতুন

গ্রোভ: চযচোন্দক, ডোক: 

খোলোজোনী, উখজরো: 

নোগযপুয, রজরো: টোংগোইর

গ্রোভ: চযচোন্দক, ডোক: 

খোলোজোনী, উখজরো: 

নোগযপুয, রজরো: টোংগোইর

টোংগোইর ১৭.০১.১৯৮৭ ২৯ ফছয ০৩ ভো ১৯ জদন এভ.এ.জ আখফদখন কর্ততক্ষ 

ররখো ভুর

ফোজতর

৪৩২ জনোফ রভো: পোইজুর ক রভো: রুস্তুভ আরী, যজভো রফগভ গ্রোভ: ফোছযো , ডোক: োখযয 

োট, উখজরো: দয , রজরো: 

জখযোজপুয

২৬৭/এ, উত্তয রগোড়োন, 

জখরগোও, ঢোকো

জখযোজপুয ০৪.০৭.১৯৮৯ ২৬ ফছয ৬ ভো ২৯ জদন জফ.এ.এ খোখভ ঠিকোনো 

ররখো রনই

ফোজতর

৪৩৪ জনোফ রভো: রভোজোখিদ জোভোন মৃত: খোখরদ রোখন, রভো: পজযদো গ্রোভ: পতোজ োড়ো , ডোক: 

পোজ তোড়ো , উখজরো: 

ধোভইযোট, রজরো: নওগাঁ

গ্রোভ: পতোজ োড়ো , ডোক: 

পোজ তোড়ো , উখজরো: 

ধোভইযোট, রজরো: নওগাঁ

নওগাঁ ০১.০৭.১৯৮৬ ২৯ ফছয ১০ ভো ০৪ জদন স্দোতখকোত্তয ছজফ তুোজয়ত 

রনই

ফোজতর

৪৩৭ জনোফ রভো: ছোজভ উর ইরোভ রভো: োজোোন আরী, রভোছো: 

রখরী খোতুন

গ্রোভ: রখোকোফোড়ী, 

ডোক:এনোখয়তপুয , উখজরো: 

োজোদপুয, রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: রখোকোফোড়ী, 

ডোক:এনোখয়তপুয , উখজরো: 

োজোদপুয, রজরো: জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ ২০.০৭.১৯৯১ উখল্লখ কযো য়জন এভ.কভ ফয় ররখো য়জন 

এফং ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৪৪৫ জনোফ রভো: রুিুর আজভন রভো: জীভ উজিন, রভোো: 

োরভো খোতুন

গ্রোভ: ড়োযগোইয , ডোক: 

োড়গোইয, উখজরো: রডভযো, 

রজরো: ঢোকো

গ্রোভ: ড়োযগোইয , ডোক: 

োড়গোইয, উখজরো: রডভযো, 

রজরো: ঢোকো

ঢোকো ০১.০৯.১৯৮৮ ২৭ফছয ৮ ভো ০৫ জদন জফএজ রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন ও 

প্রখফত্র

ফোজতর

৪৪৭ জনোফ জনয়ো আক্তোয এখকএভ পজলুর ক, জভখ 

দুধনোোয রফগভ

গ্রোভ: শ্রীযোভপুয, ডোক: োক 

গোজীপুয, উখজরো: মুযোদনগয 

, রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: শ্রীযোভপুয, ডোক: োক 

গোজীপুয, উখজরো: মুযোদনগয 

, রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো ০১.০৯.১৯৮৮ ২৭ ফছয ০৮ ভো ০৪ জদন জফজফএ রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন ও চোরোন 

রকোড ভুর

ফোজতর

৪৪৯ জনোফ রভো: রদখরোয়োয রোখন রভো: দোউদ োখফ,রভোো; 

োযবীন আক্তোয

গ্রোভ: ফোবুজচ , ডোক: আভজোদ 

নগয , উখজরো: কুজভল্লো, 

রজরো: কুজভল্লো

ব্লক-৩, ৪থ ত তরো, জ-টোই, ইষ্ট 

কখরোনী ফন্দয, চট্টগ্রোভ

কুজভল্লো ০২.০৫.১৯৯০ ২৬ ফছয ৮ ভো ৯ জদন জফজফএ রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন ও 

প্রখফত্র

ফোজতর

৪৫৩ জনোফ রভো: রপযখদেৌ ইরোভ রভো: রপযখদেৌ ইরোভ, রভোছো: 

জুখরখো রফগভ

গ্রোভ: দরগোছো, ডোক: পরগোছো, 

উখজরো: সুন্দযগঞ্জ, রজরো: 

গোইফোন্ধো

গ্রোভ: দরগোছো, ডোক: পরগোছো, 

উখজরো: সুন্দযগঞ্জ, রজরো: 

গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো ২৬.১০.১৯৮৭ ২৮ ফছয ০৬  ভো ১০ জদন এভএজ প্রোথীয নোভ ও 

জতোয নোভ একই 

ররখো

ফোজতর

৪৭০ জনোফ আজভনুর ইরোভ মৃত: জযোজুর ক, জিুযো রফগভ গ্রোভ: রক্ষীপুয , ডোক: ফটতরী 

ফোজয, উখজরো: রোঙ্গর রকোট, 

রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: রক্ষীপুয , ডোক: ফটতরী 

ফোজয, উখজরো: রোঙ্গর রকোট, 

রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো ১২.১১.২০১৬ ২৮ ফছয ৫ ভো ২৪ জদন জফ.এ.এ ছজফ ১ কজ এফং 

জন্ ২০১৬ ররখো

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৭৩ জনোফ যথীন্দ্র নোথ দত্ত ইন্দ্র ভূলন দত্ত, অচ তনো যোনী দত্ত গ্রোভ: জবটোফোড়ীয়ো, ডোক: 

জবটোফোড়ীয়ো (কোোরীয োট), 

উখজরো: বোন্ডোজযয়ো, রজরো: 

জখযোজপুয

গ্রোভ: জবটোফোড়ীয়ো, ডোক: 

জবটোফোড়ীয়ো (কোোরীয োট), 

উখজরো: বোন্ডোজযয়ো, রজরো: 

জখযোজপুয

জখযোজপুয ১৫.১০.১৯৮৭ ২৮ ফছয ০৬ ভো ২০ জদন জফ.এ.জ. ইন 

ইীঞ্জজনয়োজযং

মুজক্তখমোদ্ধোয রকোটো প্রখফত্র রনই ফোজতর

৪৮৩ জনোফ পযজুর ক রভো: আজপয উিীন, পখতভো 

আক্তোয

গ্রোভ: কজ ত , ডোক: ফোদরী, 

উখজরো: ইটনো, রজরো: 

জকখোযগঞ্জ

স্টোয রটকজনকুোর রিজনং 

রন্টোয ১৭ পূফ ত যোভপুযো, 

জডআইটি রযোড(৪থ ত তরো), ঢোকো-

১২১৯

জকখোযগঞ্জ ২৫.১০.১৯৯০ ২৫ ভফছয ০৬ ভো ১১ জদন স্দোতক(ম্মোন) ছজফ ১ কজ এফং 

চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

৪৮৬ জনোফ রভো: ভোইনুর ইরোভ আবুর জভয়ো, রফখদনো আক্তোয গ্রোভ: কুজ ত , ডোক: ফোদরো, 

উখজরো: ইটনো, রজরো: 

জকখোযগঞ্জ

স্টোয রটকজনকুোর রিজনং 

রন্টোয ১৭ পূফ ত যোভপুযো, 

জডআইটি রযোড(৪থ ত তরো), ঢোকো-

১২১৯

জকখোযগঞ্জ ০১.০১.১৯৮৭ ২৯ ফছয ০৪ ভো ০৪ জদন স্দোতক আখফদখন ছজফ ১ 

কজ এফং চোরোন 

রকোড ভুর

ফোজতর

৪৯২ জনোফ রভো: আরী আকফয রভো: রকযোভত আরী, রযখনো 

আক্তোয

গ্রোভ: জযপুয, ডোক: োখযফোনু 

এজতভখোনো, উখজরো: দয, 

রজরো: রনত্রখকোনো

গ্রোভ: জযপুয, ডোক: োখযফোনু 

এজতভখোনো, উখজরো: দয, 

রজরো: রনত্রখকোনো

রনত্রখকোনো ০১.০১.১৯৮৭ ২৯ ফছয ০৪ ভো ০৫ জদন এভ.এ কর্ততক্ষ ঠিক 

বোখফ ররখো য়জন

ফোজতর

৪৯৭ জনোফ রভো: োজফবুয যভোন রচেৌধুযী রভো: আজনসুয যভোন রচেৌধুযী, 

রভোো: জউরী রফগভ

গ্রোভ: ভোতুয়োইর দজক্ষণ োড়ো, 

ডোক: মৃধোফোড়ী, উখজরো: 

মোত্রোফোড়ী , রজরো: ঢোকো

আদ তনগয, কুতুফপুয, পতুল্লো, 

নোযোয়ণগঞ্জ

ঢোকো ২৫.০৯.১৯৯৬ ১৯ ফছয ১০ ভো ১৬ জদন স্দোতক জফ.এ ো 

কখযজন, ২০ 

করোখভ চোরোন 

নং এফং 

ব্যোংখকয নোভ 

ররখো রনই

ফোজতর

৪৯৮ জনোফ রভো: আবুনোখয রভো: আবুর রোখন পজকয, 

নুযজোোন

গ্রোভ: চযগোছুয়ো, ডোক: 

ডুমুযীতরো, উখজরো: মুরোদী, 

রজরো: ফজযোর

৩৮২, ইকফোর রযোড, জিভ 

রওড়োোড়ো, জভযপুয, ঢোকো

ফজযোর ৩০.০৬.১৯৮৯ ২৭ ফছয ০১ ভো ২৫ জদন অনো ত রযরওখয়য পযখভ 

আখফদন ও 

প্রখফত্র

ফোজতর

৪৯৯ জনোফ রোযোফ রোখন আব্দুর কোখদয, নুপো রফগভ গ্রোভ: রখোকোড়ী, ডোক: কুচটি, 

উখজরো: কোজরোতী, রজরো: 

টোংগোইর

গ্রোভ: রখোকোড়ী, ডোক: কুচটি, 

উখজরো: কোজরোতী, রজরো: 

টোংগোইর

টোংগোইর ০১.১২.১৯৮৭ ২৮ ফছয ০৫ ভো ০৪ জদন এভ.এ.জ কর্ততখক্ষয উখল্লখ 

রনই

ফোজতর

৫০১ জনোফ রভোিঃ  রোোগ রোখন  রভোিঃ আভজোদ রোখন; জদরোযো 

রফগভ

গ্রোভ+ইউজনয়ন: কোভোরজদয়ো, 

ডোকঘয: ভোকড়োইর-7850, 

উখজরো: ভধুখোরী, রজরো: 

পজযদপুয।

পূফ ত খোফোরপুয, রঞ্চঘোট, 04 নং 

ইউজনয়ন, ডোকঘয: পজযদপুয 

দয-7800, উখজরো: 

পজযদপুয দয, রজরো: 

পজযদপুয।

পজযদপুয 10.10.1991 24 ফছয 06 ভো 08 জদন জফএজ (অনো ত) োধোযণ জোতীয় জযচয় 

ত্র/জন্ জনফন্ধন 

ও চোরোখনয তথ্য 

রনই।

ফোজতর

৫০৫  রভোিঃ  ইভোইর রোখন ; োখজদো রফগভ গ্রোভ+ইউজনয়ন+ডোকঘয: 

ভোধফপুয-3461, উখজরো: 

ব্রোহ্মণোড়ো, রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ+ইউজনয়ন+ডোকঘয: 

ভোধফপুয-3461, উখজরো: 

ব্রোহ্মণোড়ো, রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো 11.09.1987 28 ফছয 07 ভো 15 জদন জফএ.জ (অনো ত) োধোযণ জতোয নোভ ভুর ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫০৯ জনোফ নোজযন আক্তোয কোউোয জভয়ো, ওয়োজজপো ফোো/ড়ক নং: খোনফোড়ী, 

গ্রোভ: পজযদপুয, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: পজযদপুয, 

4নং ওয়োড ত, ডোকঘয: নরফোইদ-

2338, উখজরো: কুজরয়োযচয, 

রজরো: জকখোযগঞ্জ।

প্রমখে: রভোিঃ জোভোর উজিন, 

ব্যজক্তগত কভ তকততো, কৃজল 

ভন্ত্রণোরয়, বফন নং-4, 

ফোংরোখদ জচফোরয়, ঢোকো।

জকখোযগঞ্জ 25 ফছয 07  ভো  25 

জদন

এরএরজফ (অনো ত) োধোযণ জন্ তোজযখ 

উখল্লখ রনই

ফোজতর

৫১৫ জনোফ রভোিঃ োোদোত রোখন জ রভোোম্মদ; জফরজক আযো 

রফগভ

গ্রোভ: জয়নোরপুয,  ডোকঘয: চয 

জযপুয উখজরো: নফোফগঞ্জ 

(দয),  রজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ।

2107, ীদ স্মৃজত র, বুখয়ট, 

ঢোকো।

চাঁোইনফোফগঞ্জ 15.01.1991 25 ফছয 03  ভো  21 

জদন

স্দোতক (ম্মোন) োধোযণ আখফদনটি 

জনধ তোজযত পযখভ 

নয়, প্রখফ পযভ 

ঠিক রনই

ফোজতর

৫১৯ জনোফ জয়নোর আখফদীন মৃত পজলুর ক, জোোনোযো 

রফগভ

গ্রোভ: জদমুখো,  ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 

খদফপুয, ডোকঘয: রটযকী-

1974 উখজরো: কোজরোতী, 

রজরো: টোংগোইর।

রজুোজত কভোজ তয়োর রন্টোয, জফ-

93, ভোজরফোগ, রচেৌধুযীোড়ো, 

ঢোকো-1219

টোংগোইর 15.02.1988 28 ফছয 02  ভো  20 

জদন

জফএজ (অনো ত) োধোযণ ছজফ 1 কজ, 

রপযত খোখভ 

খদয নোভ জবন্ন।

ফোজতর

৫২৪ জনোফ োজদো আক্তোয  রভোিঃ োজফবুয যভোন; খোখরদো 

আক্তোয

ফোো/ড়ক নং:‘খন্দকোয 

জবরো’, 366/390, পখযষ্টোয, 

ফোড়ী ররন, গ্রোভ:োযকুরোয 

রযোড, ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 15 , 

ডোকঘয: ফজযোর-8200 , 

উখজরো: ফজযোর দয, 

রজরো: ফজযোর।

ফোো/ড়ক নং:‘খন্দকোয 

জবরো’, 366/390, পখযষ্টোয, 

ফোড়ী ররন, গ্রোভ:োযকুরোয 

রযোড, ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 15 , 

ডোকঘয: ফজযোর-8200 , 

উখজরো: ফজযোর দয, 

রজরো: ফজযোর।

ফজযোর 12.11.1989 26 ফছয 05  ভো  24 

জদন

ভোস্টো ত োধোযণ কর্ততক্ষ উখল্লখ 

রনই, আখফদনটি 

স্বখস্ত পূযণ নয়, 

ছজফ 1 কজ।

ফোজতর

৫২৫ জনোফ জুনোখয়দ খোন ভইজউজিন খোন, োজভদো খোনভ  গ্রোভ: ফোঘরুয়ো, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ঠোকুযখকোনো, 

ডোকঘয: তোতীয়য-2400 , 

উখজরো: রনত্রখকোণো, রজরো: 

রনত্রখকোণো।

 গ্রোভ: ফোঘরুয়ো, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ঠোকুযখকোনো, 

ডোকঘয: তোতীয়য-2400 , 

উখজরো: রনত্রখকোণো, রজরো: 

রনত্রখকোণো।

রনত্রখকোণো 31.12.2016  ফছয   ভো   জদন জফএজ (অনো ত) োধোযণ জন্ তোজযখ ভুর ফোজতর

৫২৭ জনোফ রভোিঃ ভোসুভ জফল্লো রভোিঃ ইভোইর; যজভো রফগভ ফোো/ড়ক নং: রখয ফোংরঅ 

রযোড,  গ্রোভ: ওয়োড ত নং-6, 

,ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ফোউপর 

রেৌযবো , ডোকঘয: ফোউপর-

8620 , উখজরো: ফোউপর , 

রজরো: টুয়োখোরী।

ফোো নং-54, রযোড নং-18, 

রক্টয নং-14, ডোকঘয: উত্তযো-

1230, উত্তযো ভখডর টোউন, 

ঢোকো।

টুয়োখোরী 01.01.1989 27 ফছয 04  ভো  03 

জদন

কোজভর োধোযণ ছজফ 1 কজ 

তুোজয়ত নয়

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫২৯ জনোফ রদফ রজুোজত ভন্ডর  জগৎ ফন্দু ভন্ডর, উজ্জরো ভন্ডর ফোো/ড়ক নং: রোজডং নং-

398/439, গ্রোভ: ফোদুরতরো 

(টোই) স্কুখরয জছখন), 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 10 নং ওয়োড ত, 

ডোকঘয: কুজভল্লো-3500 , 

উখজরো: কুজভল্লো দয, রজরো: 

কুজভল্লো।

ফোো/ড়ক নং: রোজডং নং-

398/439, গ্রোভ: ফোদুরতরো 

(টোই) স্কুখরয জছখন), 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 10 নং ওয়োড ত, 

ডোকঘয: কুজভল্লো-3500 , 

উখজরো: কুজভল্লো দয, রজরো: 

কুজভল্লো।

কুজভল্লো 08.04.1989  ফছয   ভো   জদন জফএজ োধোযণ ছজফ 1 কজ, ফয় 

উখল্লখ রনই

ফোজতর

৫৩২ রভোিঃ নূরুর আভীন রভোিঃ ইন্তোজ উিীন; রযোজফখো 

আক্তোয

গ্রোভ: ফোরুইগ্রোভ, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 4নং চজন্ডোো 

, ডোকঘয: ফোরুইগ্রোভ-2290 , 

উখজরো: নোন্দোইর , রজরো: 

ভয়ভনজং।

স্টোয রটকজনকুোর রিজনং 

রন্টোয, 97/পূফ ত যোভপুযো, 

জডআইটি রযোড (4থ ত তরো), 

ঢোকো-1219।

ভয়ভনজং 01.02.1990 26 ফছয 03  ভো 04  

জদন

পোজমর োধোযণ চোরোন রকোড ভুর; 

ছজফ 1 কজ।

ফোজতর

৫৩৪ রভোিঃ ভজনরুু্জ্জোভোন  রভোিঃ পজর ক; ভোজযয়ভ রফগভ ফোো/ড়ক নং: রগন্দুকুড়ী, 

গ্রোভ:রগন্দুকুড়ী, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: টংডোঙ্গো, 

ডোকঘয: নওদোফো-5530 , 

উখজরো: োতী ফোন্ধো , রজরো: 

রোরভজনযোট।

রভোিঃ খযোয়োয রোখন রভোল্লো, 

রযরবফন, আিঃগজন রযোড, ঢোকো 

জজজও-1000, োফোগ, ঢোকো।

রোরভজনযোট 17.02.1989 27 ফছয 02  ভো  19 

জদন

এভএ ভুর কর্ততক্ষ 

ফযোফয আখফদন; 

ছজফ-1 কজ, 

প্রখফ ত্র 

মথোমথ নয়।

ফোজতর

৫৪১ জনোফ জযয়ুোর ভোজন সুখফোধ চন্দ্র রদ, স্বপ্নো প্রবো রদ গ্রোভ: রকোকদন্ডী, ডোকঘয: 

গুরনোগযী-4392, উখজরো: 

ফাঁখোরী, রজরো: চট্টগ্রোভ।

ফোো/ড়ক নং: 644/জফ, গ্রোভ: 

দজক্ষণ আভফোগোন, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 13নং ওয়োড ত 

, ডোকঘয: োোড়তরী-4202, 

উখজরো: খুরী, রজরো: 

চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ 02.06.1988 27 ফছয 11  ভো   

03জদন

এভ.এ োধোযণ ছজফ তুোজয়ত 

রনই।

ফোজতর

৫৪৫ জনোফ রুিুর আজভন যজপকুর ইরোভ; োজরভো রফগভ ফোো/ড়ক নং: 161, 

মুক্তগোছো, গ্রোভ: মুক্তোগোছো, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ধলুফোজড়য়ো, 

ডোকঘয:ীযগোজন-9440,, 

উখজরো: কোজরগঞ্জ , রজরো: 

োতক্ষীযো।

ফোো/ড়ক নং: 967, 

ভধ্যভজনপুয, 4থ ত তরো, গ্রোভ: 

ভধ্যভজনপুয, ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 

জভযপুয , ডোকঘয: জভযপুয--

1216, উখজরো: জভযপুয, 

রজরো: ঢোকো।

োতক্ষীযো 03.01.1987 29 ফছয 04  ভো  03 

জদন

জফএজ োধোযণ ছজফ 1 কজ 

তুোজয়ত নয়; 

প্রখফত্র 1 কজ; 

জোতীয় 

জযচয়ত্র/ জন্ 

জনফন্ধন তথ্যোজদ 

রনই।

ফোজতর

৫৪৬ জনোফ জদরী কুভোয জফশ্বো জনোফ সুকুভোয জফশ্বো; ররন 

যোনী জফশ্বো

 গ্রোভ: নোযোন্দী, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত:নোযোন্দী,, 

ডোকঘয: পূফ ত নোযোন্দী-2326, 

উখজরো: োকুজন্দয়ো, রজরো: 

জকখোযগঞ্জ।

ফোো/ড়ক নং: 15, 01, গ্রোভ: 

যোজোফোড়ী, ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 

02, ডোকঘয: জনোতনগয , 

উখজরো: তুযোগ, রজরো: ঢোকো।

জকখোযগঞ্জ 04.08.1987  ফছয   ভো   জদন জফজফএ (অনো ত) োধোযণ ছজফ 1 কজ 

তুোজয়ত রনই, 

রপযত খোভ রনই।

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৪৮ জনোফ আযোফুর আরভ রভোিঃ রভোখখরছুয যভোন; রভোছো: 

রজরনো রফগভ

গ্রোভ: রোনোপুকুয (পজকযোড়ো), 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 1নং ইউজনয়ন 

রফরোইচন্ডী, ডোকঘয: 

রফরোইচন্ডী-5250 , উখজরো: 

োফ ততীপুয, রজরো: জদনোজপুয।

গ্রোভ: রোনোপুকুয (পজকযোড়ো), 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 1নং ইউজনয়ন 

রফরোইচন্ডী, ডোকঘয: 

রফরোইচন্ডী-5250 , উখজরো: 

োফ ততীপুয, রজরো: জদনোজপুয।

জদনোজপুয 11.08.1995 20 ফছয 08  ভো  01 

জদন

এইচএজ োধোযণ জক্ষোগত 

রমোগ্যতো মথোমথ 

নয়; ছজফ 1কজ 

তুোজয়ত রনই

ফোজতর

৫৫১ জনোফ গীয রোোইন খোন মৃত যভজোন রোখন খোন; 

সুজপয়ো রফগভ

 গ্রোভ: ফোস্তো, ডোকঘয: কুসুভ 

োটি-1330, উখজরো: ঢোকো, 

রজরো: ঢোকো।

ফোো/ড়ক নং: 5/1 োজী 

ইখরভো ভজঞ্জর, গ্রোভ: রখ 

োখফ ফোজোয আজজভপুয, 

ডোকঘয: জনউভোখকতট-1205 , 

উখজরো: রোরফোগ, রজরো: 

ঢোকো।

ঢোকো 01.07.1988 27 ফছয  08 ভো  05 

জদন

ভোস্টো ত এজতভ/ োজযযীক 

প্রজতফন্ধী

ছজফ 1 কজ, 

তুোজয়ত রনই; 

আখফদখন স্বোক্ষয 

রনই

ফোজতর

৫৫৩ জনোফ রভোিঃ কয়দ ভোমুদ আজভন রভোিঃ রুিুর আজভন প্রখমখে: কয়দ রুিুর আজভ, 

গ্রোভ: কোজপরো, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 

জনয়োভজত,ডোকঘয: কোজপরো-

8232, উখজরো: ফোখকযগঞ্জ  

, রজরো: ফজযোর।

প্রখমখে: কয়দ রুিুর আজভ, 

গ্রোভ: কোজপরো, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 

জনয়োভজত,ডোকঘয: কোজপরো-

8232, উখজরো: ফোখকযগঞ্জ  

, রজরো: ফজযোর।

ফজযোর 01.01.1993 23 ফছয 04  ভো  04 

জদন

অনো ত োধোযণ ছজফ 1 কজ, 

ভোতোয নোভ 

উখল্লখ রনই

ফোজতর

৫৬৪ জনোফ রগেৌযোঙ্গ চন্দ্র দো রনোর চন্দ্র দো; রগোোরী 

চন্দ্রদো

 গ্রোভ: রভোগোইয ডোকঘয: 

এগোযগ্রোভ ফোজোয, উখজরো: 

রদজফিোয, রজরো: কুজভল্লো।

 গ্রোভ: রভোগোইয ডোকঘয: 

এগোযগ্রোভ ফোজোয, উখজরো: 

রদজফিোয, রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো 01.01.1987  28ফছয 06  ভো  04 

জদন

ভোস্টো ত োধোযণ আখফদন পযভ, 

প্রখফ ত্র 

জনধ তোজযত পযখভ 

নয়, ছজফ 1কজ

ফোজতর

৫৬৬ জনোফ যোখর আজভন আব্দু ছোরোভ; জয়নফ প্রমখে: রভোিঃ ছোরোভ তোলুকদোয, 

গ্রোভ: রউজতফোড়ীয়ো, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 2নং ত্তোী 

ইউজনয়ন,  ডোকঘয: ইন্দুযকোনী-

8502, উখজরো: জজয়োনগয, 

রজরো: জখযোজপুয।

প্রমখে রভোিঃ কোভরুর োোন, 

অজপ কোযী কোভ 

কিউটোয অোখযটয, 101, 

ভোখোজর, পুযোতন ফনবফন 7ভ 

তরো, ঢোকো-1212।

জখযোজপুয 01.06.1987  ফছয   ভো   জদন এভএ োধোযণ আখফদখন স্বোক্ষয 

রনই।

ফোজতর

৫৭৯ জনোফ রভোিঃ রোখর যোনো রভোিঃ নজরুর ইরোভ প্রধোন; 

রভোছো: রফফী রফগভ

গ্রোভ: ভধুপুয, ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 

োজরখো,  ডোকঘয: োজরখো, 

উখজরো: রোনোতরো, রজরো: 

ফগুড়ো।

গ্রোভ: ভধুপুয, ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 

োজরখো,  ডোকঘয: োজরখো, 

উখজরো: রোনোতরো, রজরো: 

ফগুড়ো।

ফগুড়ো 21.03.1991 24 ফছয 11  ভো   19জদন অনো ত োধোযণ আখফদনটি 

জনধ তোজযত পযখভ 

নয়, প্রখফ পযভ 

ঠিক রনই

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৯০ সূফণ তো ইয়োছজভন খোন  রভোিঃ িুভোয়ুন খোন; খখন্দকোয 

রযখো খোন

গ্রোভ: বোওয়োর, ডোকঘয:োরথো, 

 উখজরো: োরথো, রজরো: 

পজযদপুয।

গ্রোভ: বোওয়োর, ডোকঘয:োরথো, 

 উখজরো: োরথো, রজরো: 

পজযদপুয।

পজযদপুয 26.01.1987 29 ফছয 02  ভো  13 

জদন

এভএ োধোযণ আখফদনটি 

জনধ তোজযত পযখভ 

নয়, প্রখফ পযভ 

ঠিক রনই, চোরোন 

রকোড ভুর।

ফোজতর

৫৯২ জনোফ রভোিঃ ওফোয়দুল্লো রভোিঃ আবুর রোখন; ভোখজদো গ্রোভ:  রলোরঘয, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: চযকোখরখোন, 

ডোকঘয: চযকোখরখোন-8252, 

উখজরো:সৃখোদী, রজরো: 

ফজযোর।

ফোো/ড়ক নং: 36, রযোড নং-

10,  গ্রোভ: রভরুর ফোড্ড, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: রভরুর ফোড্ডো, 

ডোকঘয: ফোড্ডো-1212, রজরো: 

ঢোকো।

ফজযোর 01.01.1988 28 ফছয 04  ভো  05 

জদন

এভএ োধোযণ জোতীয় জযচয় 

ত্র/জন্ জনফন্ধন 

ও চোরোখনয তথ্য 

রনই।

ফোজতর

৫৯৩ জনোফ রভোোম্মদ জননোদ নোজছয়োন রভোোম্মদ লুৎপয যভোন 

যকোয; কুরসুভ আযো রফগভ

গ্রোভ: আনন্দজখরো, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 7নং ফোঘখফড়, 

ডোকঘয: মুন্পীযোট-2262,  

উখজরো:রধোফোউড়ো, রজরো: 

ভয়ভনজং।

88/1 িীন রভোোম্মদ কখরোনী, 

ঢোকো কুোন্টনখভন্ট-1206, 

কুোন্টনখভন্ট, ঢোকো।

ভয়ভনজং 08.12.1986 29 ফছয 04  ভো  28 

জদন

জফজফএ োধোযণ চোরোখনয কজ 

রনই।

ফোজতর

৬০২ জনোফ রভোিঃ আযোপ আরী রভোিঃ  রখোযখদ আরভ; রভোছো: 

ভোখরকো রফগভ

গ্রোভ: সুতোয রভোড়ো, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: রগোজনোথপুয, 

ডোকঘয: জফষ্ণোউজড়-3462, 

উখজরো:কফো, রজরো: 

ব্রোহ্মণফোড়ীয়ো।

গ্রোভ: সুতোয রভোড়ো, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: রগোজনোথপুয, 

ডোকঘয: জফষ্ণোউজড়-3462, 

উখজরো:কফো, রজরো: 

ব্রোহ্মণফোড়ীয়ো।

ব্রোহ্মণফোড়ীয়ো 30.10.1989 26 ফছয 06  ভো 05  

জদন

অনো ত োধোযণ ছজফ 1 কজ, 

তুোজয়ত রনই;

ফোজতর

৬০৯ রনোখয়র কফদ্য রজভস  কফদ্য, জভনু কফদ্য গ্রোভ: রদেৌরতপুয, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 01নং,  

ডোকঘয: পোজজর খাঁয োট-, 

উখজরো: টিয়ো, রজরো: 

চট্টগ্রোভ।

ফোো/ড়ক নং: 32 োজী নজু 

জভয়ো ররন, গ্রোভ: োথযঘোট, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 34নং,  

ডোকঘয: জজজও-4000, 

উখজরো: চট্টগ্রোভ, রজরো: 

চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ 10.12.1987 28 ফছয 04  ভো  26 

জদন

জফএজ োধোযণ প্রখফত্র 

রযরওখয়য পযখভ

ফোজতর

৬১৩  রভোিঃ োখোওয়োৎ রোখন রভোিঃ রভোখরভ উজিন; জজযন 

আক্তোয

ফোো/ড়ক নং: 1754, গ্রোভ: 

রফরয, ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 

04নং,  ডোকঘয: চোজন্দনো-

3510,  উখজরো: চোজন্দন, 

রজরো: কুজভল্লো।

ফোো/ড়ক নং: ই-এর-36-

এর, গ্রোভ: ওয়োখর ত,  

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 13, ডোকঘয: 

োোড়তরী-4202, উখজরো: 

খুরী, রজরো: চট্টগ্রোভ।

কুজভল্লো 11.10.1990 25 ফছয 06  ভো  24 

জদন

জফএএ োধোযণ ছজফ তুোজয়ত 

রনই

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬১৭ জনোফ রভোিঃ আর ভোমুন রভোিঃ মুকুর যকোয; রভোছো: 

োোনো রফগভ

গ্রোভ: চাঁচখকড় পুযোন োড়ো, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 6নং, 

ডোকঘয: চাঁচখকড়-6440, 

উখজরো: গুরুদোপুয, রজরো: 

নোখটোয

নোখটোয 01.12.1986 29 ফছয06   ভো  04 

জদন

এভএজ োধোযণ কর্ততক্ষ ও স্থোয়ী 

ঠিকোনো, উখল্লখ 

রনই, ছজফ 1 কজ, 

প্রখফত্র 

রযরওখয় পযখভ,

ফোজতর

৬১৮ জনোফ রভোিঃ জজয়োউর আরভ জযভন  রভোিঃ জোোঙ্গীয আরভ; 

রোখখন আযো রফগভ

 গ্রোভ: োখয়য (ফড়ফোড়ী), 

ডোকঘয: দোখযোযো ফোজোয, 

উখজরো: মুযোদনগয, রজরো: 

কুজভল্লো।

 গ্রোভ: োখয়য (ফড়ফোড়ী), 

ডোকঘয: দোখযোযো ফোজোয, 

উখজরো: মুযোদনগয, রজরো: 

কুজভল্লো।

কুজভল্লো 21.02.1992 24 ফছয 02  ভো  14 জদন জফজফএ োধোযণ আখফদনটি 

জনধ তোজযত পযভ 

নয়।

ফোজতর

৬২০ জনোফ রভোিঃ যোখদ খোন  রভোিঃ আপজোর রোখন; রভোছো: 

রোখন আযো

ফোো/ড়ক নং: ীদ আব্দুর 

কুদ্দু ররন, গ্রোভ: ফোফোড়ী,  

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 14 নং, 

ডোকঘয: কয়দপুয-5310,  

উখজরো:কয়দপুয, রজরো: 

জনরপোভোযী।

ফোো/ড়ক নং: ীদ আব্দুর 

কুদ্দু ররন, গ্রোভ: ফোফোড়ী,  

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 14 নং, 

ডোকঘয: কয়দপুয-5310,  

উখজরো:কয়দপুয, রজরো: 

জনরপোভোযী।

জনরপোভোযী 21.06.1989 26 ফছয 09  ভো  20 

জদন

জফএজ 

ইজঞ্জজনয়োজযং

োধোযণ আখফদনটি 

জনধ তোজযত পযভ 

নয়।

ফোজতর

৬২১ জনোফ মুোম্মদ আর আভীন মুোম্মদ আক্কোছ আরী; জযন 

রফগভ

ফোো/ড়ক নং: োজী আিঃ 

আজীজ ফোড়ী,  গ্রোভ: 

রমোগীযকোন্দো,  ডোকঘয: 

রমোগীযকোন্দো, উখজরো: 

উজজযপুয, রজরো: ফজযোর।

প্রমখে: বুজ, 34/2 কোজী 

জযয়োজউজিন রযোড, ডোকঘয: 

রোস্তো, রোরফোগ, ঢোকো।

ফজযোর 10.10.1988 28 ফছয 03  ভো  26 

জদন

জফএ োধোযণ আখফদনটি 

জনধ তোজযত পযভ 

নয় এফং ছজফ 1 

কজ।

ফোজতর

৬২৭ জনোফ োোফ উিীন ওভোন আরী; ছোখরো জফজফ গ্রোভ:সুজন োরো, ডোকঘয: 

োট ভোধনগয,   উখজরো: 

ফোগভোযো,  রজরো: যোজোী।

গ্রোভ:সুজন োরো, ডোকঘয: 

োট ভোধনগয,   উখজরো: 

ফোগভোযো,  রজরো: যোজোী।

যোজোী 04.01.1987 29 ফছয 04  ভো  02জদন জফএ (অনো ত) োধোযণ আখফদনটি 

জনধ তোজযত পযখভ 

নয়।

ফোজতর

৬৩২ জনোফ ছোখর আব্দুয যভোন যকোয রভোিঃ আব্দুয যীদ যকোয; 

রভোছো: যজভো রফগভ

ফোো/ড়ক নং: রতফোজড়য়ো 

রযোড, গ্রোভ: রতফোজড়য়ো, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 08 নং,   

ডোকঘয: নোখটোয-6400, 

উখজরো: নোখটোয দয,  

রজরো: নোখটোয।

বফন নং-6, কক্ষ নং-1613, 

স্থোনীয় যকোয জফবোগ, 

ফোংরোখদ জচফোরয়, ঢোকো-

1000।

নোখটোয 20.05.1985 30 ফছয 11  ভো  17জদন জফএজ (অনো ত) ছজফ 1 কজ, 

জফবোগীয় প্রোথী 

জখখফ মথোমথ 

কর্ততখক্ষয ত্র 

রনই।

ফোজতর

৬৩৩  জনোফ রভোিঃ ভোসুদ োযখবজ রভোিঃ খফই রভযোজ; রভোছো: 

ভোখরকো রফগভ

গ্রোভ: আরোইপুয/25/06,   

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: নোখটোয, 

ডোকঘয: নোখটোয,  উখজরো: 

নোখটোয, রজরো: নোখটোয।

গ্রোভ: আরোইপুয/25/06,   

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: নোখটোয, 

ডোকঘয: নোখটোয,  উখজরো: 

নোখটোয, রজরো: নোখটোয।

নোখটোয 10.08.1990 25 ফছয 08  ভো  25জদন জফএজ োধোযণ আখফদনটি 

জনধ তোজযত পযখভ 

নয়।

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৩৭ জনোফ রভোিঃ খোয়রুর আরভ রকযোভত আরী রভোড়র; যোজদো 

রফগভ

ফোো/ড়ক নং: ইরোভকোঠি, 

গ্রোভ: ইরোভকোঠি,  

ইউজনয়ন/ওয়োড ত:ইরোভকোঠি 

8নং ওয়োড ত, ডোকঘয: 

ইরোভকোঠি-9421, উখজরো: 

তোরো, রজরো: োতক্ষীযো।

োতক্ষীযো 17.04.1986  ফছয   ভো  জদন এভএ োধোযণ ফয়ীভো 

অজতক্রোন্ত, রপযত 

খোভ ও প্রখফত্র 

রনই; স্থোয়ী 

ঠিকোনো উখল্লখ রনই

ফোজতর

৬৩৯ জনোফ রভোিঃ নওোদ রোখন রভোিঃ আরভগীয রোখন; যজভো 

রফগভ

গ্রোভ: জফরনোজরয়ো,    ডোকঘয: 

জফরনোজরয়ো উখজরো: 

নগযকোন্দো, রজরো: পজযদপুয।

গ্রোভ: জফরনোজরয়ো,    ডোকঘয: 

জফরনোজরয়ো উখজরো: 

নগযকোন্দো, রজরো: পজযদপুয।

পজযদপুয 06.05.1986 29ফছয 11  ভো  30জদন এভএজ োধোযণ আখফদনটি 

জনধ তোজযত পযখভ 

নয়।

ফোজতর

৬৪১ জনোফ অজদুজ্জোভোন রভোিঃ রদখরোয়োয রোখন 

তোলুকদোয; আনজজযো রফগভ

ফোো/ড়ক নং: 46 মুজোগুজন্ন 

(দজক্ষণোড়ো), ড়ক,  গ্রোভ: 

মুজোগুজন্ন (দজক্ষণোড়ো), 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 09   ডোকঘয: 

জজজও-9000  উখজরো: 

খুরনো, রজরো: খুরনো।

ফোো/ড়ক নং: 46 মুজোগুজন্ন 

(দজক্ষণোড়ো), ড়ক,  গ্রোভ: 

মুজোগুজন্ন (দজক্ষণোড়ো), 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 09   ডোকঘয: 

জজজও-9000  উখজরো: 

খুরনো, রজরো: খুরনো।

খুরনো 07.08.1988 27 ফছয 08  ভো  28জদন এভজফএ োধোযণ ভূর পযখভ জবন্ন 

কর্ততক্ষ ফযোফয, 

ছজফ 1 কজ।

ফোজতর

৬৪৩ জনোফ রভোিঃ ভোফুজুয যভোন রভোিঃ জোজদুয যভোন; রভখয 

জোোন

গ্রোভ: রছোটকোরোইঘোটি,   

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 4নং 

রোফোড়ী, ডোকঘয: 

আইনুরিুদো-5250, উখজরো: 

োফ ততীপুয,  রজরো: জদনোজপুয।

গ্রোভ: রছোটকোরোইঘোটি,   

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 4নং 

রোফোড়ী, ডোকঘয: 

আইনুরিুদো-5250, উখজরো: 

োফ ততীপুয,  রজরো: জদনোজপুয।

জদনোজপুয 12.12.1987 28 ফছয 04  ভো  23জদন জফএজ 

ইজঞ্জজনয়োজযং

মুজক্তখমোদ্ধো আখফদনটি 

জনধ তোজযত পযভ  

নয়, কর্ততক্ষ 

ঠিক নয়।

ফোজতর

৬৪৪ জনোফ রভোিঃ োজন রভোিঃ যজপক তোলুকদোয; জফজফ 

ভজযয়ভ

ফোো/ড়ক নং: তোলুকদোয 

ফোড়ী, গ্রোভ:  রদউরো, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: রদউরো,  

ডোকঘয: তোলুকদোয ফোড়ী-

8320, উখজরো: রফোযোন 

উজিন, রজরো: রবোরো।

ফোো/ড়ক নং: তোলুকদোয 

ফোড়ী, গ্রোভ:  রদউরো, 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: রদউরো,  

ডোকঘয: তোলুকদোয ফোড়ী-

8320, উখজরো: রফোযোন 

উজিন, রজরো: রবোরো।

রবোরো 18.09.1984 31 ফছয 07  ভো  18জদন এইচএজ মুজক্তখমোদ্ধো ছজফ-1 কজ; 

জক্ষোগতো 

রমোগ্যতো কভ

ফোজতর

৬৫০ জনোফ রভোিঃ ভোসুভ জফল্লো রভোিঃ কোজদমুর ক, রভোছো: রযফো 

রফগভ

প্রমখে: রভোিঃ রভোয়োখজ্জভ 

রোখন, গ্রোভ: জযপুয,  

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: জতরনো, 

ডোকঘয: ওড়নপুয-6560, 

উখজরো: োোোয, রজরো: 

নওগাঁ।

প্রমখে: রভোিঃ জভজোনুয যভোন, 

জএ টু জডজজ, কোস্টভ রিজনং 

একোখডভী, োগজযকো রযোড, 

োোড়োতরী, চট্টগ্রোভ-4219।

নওগাঁ 01.03.1987 29 ফছয 02   ভো 05  

জদন

জফএজ 

ইজঞ্জজনয়োজযং

োধোযণ ছজফ 1 কজ। ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৫৩ জনোফ রভোিঃ োখোওয়োত রোখন রভোিঃ আবুর কোখভ; োজনো 

রফগভ

গ্রোভ: আজরয়োফোদ (ফড়ফোজড়), 

ডোকঘয: ফোজজতপুয,  

উখজরো: ফোজজতপুয, রজরো: 

জকখোযগঞ্জ।

গ্রোভ: আজরয়োফোদ (ফড়ফোজড়), 

ডোকঘয: ফোজজতপুয,  

উখজরো: ফোজজতপুয, রজরো: 

জকখোযগঞ্জ।

জকখোযগঞ্জ 19.01.1988 28 ফছয  03  ভো 16  

জদন

জফএএ োধোযণ আখফদনটি 

জনধ তোজযত পযখভ 

নয়।

ফোজতর

৬৫৭ রভোিঃ জভজোনুয যভোন তোলুকদোয  রভোিঃ নূরুর ইরোভ তোলুকোদয; 

রভোছো োখজদো রফগভ

গ্রোভ: জোনপুয (জিভোড়ো),    

 ডোকঘয: জযোজগঞ্জ, 

উখজরো: জযোজগঞ্জ, রজরো: 

জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ: জোনপুয (জিভোড়ো),    

 ডোকঘয: জযোজগঞ্জ, 

উখজরো: জযোজগঞ্জ, রজরো: 

জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ 31.12.1992 23 ফছয 04   ভো 28  

জদন

জফজফএ োধোযণ আখফদনটি 

জনধ তোজযত পযখভ 

নয়।

ফোজতর

৬৫৮  জনোফ রভোিঃ ইপখতকোরুর আরভ মৃত ফোদো আরভ; রভখরুন রনছো ফোো/ড়ক নং: 723, গ্রোভ: 

সুতোয ফোজড়  ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 

ভুজপুয  ডোকঘয: ভুজপুয-

4350 উখজরো: পটিকছজড় 

রজরো: চট্টগ্রোভ।

ফোো/ড়ক নং: 936 গ্রোভ: 

রদওয়োন োট রভোড়০ 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 24নং,  

ডোকঘয: োটোনটুরী, রচেৌমুনী-

4350,  উখজরো: চট্টগ্রোভ, 

রজরো:চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ 01.01.1992 24 ফছয 04   ভো 04  

জদন

জফএজ োধোযণ ছজফ তুোজয়ত নয় ফোজতর

৬৬২ জনোফ আনসুজ্জোভোন ইরোভ উজিন; সুযোইয়ো আক্তোয গ্রোভ: ফোড়ইোড়ো,  

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 06নং ঢোকুয়ো, 

ডোকঘয: চংনোোড়ো-2252,  

উখজরো: ফুরপুয, রজরো: 

ভয়ভনজং।

অরূো স্টুজডও, ইব্রোীভপুয 

রভইনখযোড, 16নং ওয়োড ত, 

ডোকঘয: কুোন্টনখভন্ট-1206, 

উখজরো: কোপরুর, ঢোকো।

ভয়ভনজং 10.05.1986 29 ফছয 09   ভো 30  

জদন

এইচএজ োধোযণ জক্ষোগত 

রমোগ্যতো মথোমথ 

নয়;

ফোজতর

৬৬৮ জনোফ রভোিঃ রো রোখন রভোিঃ ওছভোন গজন; রভোছো: 

রজোনো ফোনু

গ্রোভ: োরফন,  

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: োোড়পুয, 

ডোকঘয: োোড়পুয-5941, 

উখজরো: ফদরগোছী, রজরো: 

নওগাঁ।

জনউ োখরীভো োখরীয়ো, 

গোখভ তন্ট ররজড োট, কো ত 

ভোখকতট, রদোকোন, 191, গজর-2, 

জফ-ব্লক, দযঘোট, ঢোকো-1100

নওগাঁ 29 ফছয  11  ভো  24 

জদন

এভএজ মুজক্তখমোদ্ধো জন্তোজযখ উখল্লখ 

রনই

ফোজতর

৬৭৪ জনোফ পযোদ ভোহ্ মুদ জপকুর ইরোভ; োোনোযো 

আক্তোয

ফোো/ড়ক নং: ফোযজরো ভূইয়ো 

ফোড়ী, গ্রোভ: উত্তয জদঘরদী,  

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 06, ডোকঘয: 

ফযজদয়ো-3602, উখজরো: 

ভতরফ (দ:), রজরো: চাঁদপুয।

জোফ জযদপ্তয (8ভ তরো), 

জফদুুৎ বফন, 1নং আিঃ গজন 

রযোড, ঢোকো-1000।

চাঁদপুয 16.02.1988 28 ফছয 02 ভো   09 

জদন

জফএএ (অনো ত) োধোযণ ছজফ-1 কজ;  

রপযত খোখভ 

রযজবজনউ স্টুোি

ফোজতর

৬৭৫ জনোফ রভোিঃ ভোমুদুয যভোন রভোিঃ আজজজুয যভোন, জযীন 

আক্তোয

ফোো/ড়ক নং: রখোফো 

ফড়ফোড়ী, গ্রোভ: আজখদ্রোন,  

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: আজখদ্রোন, 

ডোকঘয: কোজরঘোট-3212,  

উখজরো: শ্রীভঙ্গর, রজরো: 

রভেৌরবীফোজোয।

ফোো/ড়ক নং: রখোফো 

ফড়ফোড়ী, গ্রোভ: আজখদ্রোন,  

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: আজখদ্রোন, 

ডোকঘয: কোজরঘোট-3212,  

উখজরো: শ্রীভঙ্গর, রজরো: 

রভেৌরবীফোজোয।

রভেৌরবীফোজোয 15.08.1987 28 ফছয 08 ভো   21জদন স্দোতখকোত্তয োধোযণ রপযত খোখভ 

োজব ত স্টুোি

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৮১ জনোফ আবু ফক্কয রভোিঃ যজভ ফোগজো; ভজযয়ভ 

রফগভ

ফোো/ড়ক নং: ফোগজো ফোড়ী, 

গ্রোভ: রনোয়োিো,  

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: আউচোী, 

ডোকঘয: আউচোী-1520,  

উখজরো: টুঙ্গীফোড়ী, রজরো: 

মুজন্পগঞ্জ।

ফোো/ড়ক নং: জফ-89/এপ-9, 

 গ্রোভ: ভজতজঝর এজজজফ 

কখরোনী,  ডোকঘয: োজন্তনগয-

1000,  উখজরো: ভজতজঝর, 

রজরো: ঢোকো।

মুজন্পগঞ্জ 17.02.1990 26 ফছয 02   ভো 19  

জদন

জফএজ োধোযণ আখফদখন স্বোক্ষয 

রনই।

ফোজতর

৬৮৩ জনোফ জোভোর উজিন ইউসুপ আরী, ছোখরো রফগভ গ্রোভ: রোজয়ো (চোংগী োড়ো), 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 2নং োজদফো, 

6নং ওয়োড ত, ডোকঘয: নগদো 

জভরো-1991, উখজরো: 

রগোোরপুয, রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ: রোজয়ো (চোংগী োড়ো), 

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 2নং োজদফো, 

6নং ওয়োড ত, ডোকঘয: নগদো 

জভরো-1991, উখজরো: 

রগোোরপুয, রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর 25 ফছয 09   ভো 06  

জদন

স্দোতক োধোযণ জন্তোজযখ উখল্লখ 

রনই

ফোজতর

৬৮৫ জনোফ আফদুল্লোখর কোজপ  রভোিঃ আয়নোর ক; কল্পনো রফগভ গ্রোভ: আনুজরয়ো,  

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 2নং জকভত 

গনককড় ইউজনয়ন, ডোকঘয: 

তোখযপুয, উখজরো: দূগ তোপুয, 

রজরো: যোজোী।

গ্রোভ: আনুজরয়ো,  

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 2নং জকভত 

গনককড় ইউজনয়ন, ডোকঘয: 

তোখযপুয, উখজরো: দূগ তোপুয, 

রজরো: যোজোী।

যোজোী 17.11.1988 27 ফছয 05   ভো 19  

জদন

জফএজ োধোযণ ভূর পযখভ জবন্ন 

কর্ততক্ষ ফযোফয, 

ছজফ 1 কজ।

ফোজতর

৬৯৫ জনোফ সুযবী আকতোয  রভোিঃ িুভোয়ুন কজফয; রভোছো: 

ভখনোয়োযো রফগভ

ফোো/ড়ক নং: মুজন্পোড়ো 59, 

1/1,  গ্রোভ: মুজন্পোড়ো  

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 08,  ডোকঘয: 

গোইফোন্ধো-5700, উখজরো: 

গোইফোন্ধো, রজরো: গোইফোন্ধো।

ফোো/ড়ক নং: মুজন্পোড়ো 59, 

1/1,  গ্রোভ: মুজন্পোড়ো  

ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 08,  ডোকঘয: 

গোইফোন্ধো-5700, উখজরো: 

গোইফোন্ধো, রজরো: গোইফোন্ধো।

গোইফোন্ধো 25.05.1987  28 ফছয 11 ভো   

20জদন

এইচএজ োধোযণ জক্ষোগত 

রমোগ্যতো কভ; 

ছজফ 01 কজ

ফোজতর

৭০১ জনোফ ভজনযো আক্তোয রভোিঃ রভোখখরছুয যভোন; 

কজনুয রফগভ

65/1 দজক্ষণ জখরগাঁও, ঢোকো। 65/1 দজক্ষণ জখরগাঁও, ঢোকো। ঢোকো নোই 24 ফছয 09 ভো 01 জদন জফএজ (ম্মোন) োধোযণ জন্ তোজযখ 

উখল্লখ রনই।

ফোজতর

৭১৫ জনোফ রভোিঃ জযফুর ইরোভ রভোিঃ জগয়ো উজিন; আখভনো 

রফগভ

গ্রোভিঃ ধরোজদয়ো, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 8নং 

যোজোফোড়ী ইউজনয়ন, ডোকঘযিঃ 

বোওয়োর যোজোফোড়ী-1742, 

উখজরোিঃ শ্রীপুয, রজরোিঃ 

গোজীপুয।

ঢোকো ফিুবোলী াঁটজরজ রিজনং 

রন্টোয, 93 যদোয কভখেক্স 

(2য় তরো) আগোযগাঁও, 

তোরতরো, ঢোকো-1207।

নোই নোই 27 ফছয 08 ভো 20 জদন ভোস্টো ত োধোযণ (1) জন্ তোজযখ 

উখল্লখ রনই 

(2)জন্স্থোন 

রজরো উখল্লখ রনই।

ফোজতর

৭১৭ জনোফ রভোিঃ নোজদ োোন রভোিঃ নোজমুর ক রচেৌধুযী; 

রভোখ তদো রফগভ

জনজ কুঞ্জ 154, গ্রোভিঃ 

আরভনগয খোভোয োড়ো, 1/3, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 27, ডোকঘযিঃ 

আরভ নগয-5402, উখজরোিঃ 

যংপুয, রজরোিঃ যংপুয।

জনজ কুঞ্জ 154, গ্রোভিঃ 

আরভনগয খোভোয োড়ো, 1/3, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 27, ডোকঘযিঃ 

আরভ নগয-5402, উখজরোিঃ 

যংপুয, রজরোিঃ যংপুয।

যংপুয 21.02.1991 25 ফছয 01 ভো 21 জদন জফএজ োধোযণ (1) আখফদন 

স্বখস্ত পূযণ নয়। 

(2) চোরোন রনই।

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭২৪ জনোফ রভোিঃ োইপ উিীন এজয়ো রভোিঃ আব্দু রোফোোন; রভোোিঃ 

োখরো খোতুন

গ্রোভিঃ আন্ধোয ভোজনক, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 4নং রূফোটি, 

ডোকঘযিঃ কযোজরকো-6688, 

উখজরোিঃ োোজোদপুয, 

রজরোিঃ জযোজগঞ্জ।

প্রমখে: রভোিঃ োজকর আখভদ, 

োফতু চট্টগ্রোভ জফলয়ক 

ভন্ত্রণোরয়, বফন নং 04, কক্ষ 

নং 602, প্রোন োখো, 

ফোংরোখদ জচফোরয় ঢোকো।

জযোজগঞ্জ 07.01.1986 30 ফছয 03 ভো 28 জদন ভোস্টো ত োধোযণ (1) ফয় রফজ 

(2) জফবোগীয় 

প্রোথীয প্রভোনক 

রনই।

ফোজতর

৭২৭ জনোফ রভোিঃ কজফয ভজল্লক রভোিঃ ছোখকন ভজল্লক; রযোখভচো 

রফগভ

গ্রোভিঃ চন্দ্রজদখজরয়ো, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ চন্দ্রজদখজরয়ো, 

ডোকঘযিঃ চন্দ্রজদখজরয়ো-8103, 

উখজরোিঃ রগোোরগঞ্জ দয, 

রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ।

রুভ নং-3007, ব্লক দ্মো, 

জফজয় 71 র, ঢোকো 

জফশ্বজফদ্যোরয়, যভনো, ঢোকো-

1000।

রগোোরগঞ্জ 20.10.1986 29 ফছয 06 ভো 15 জদন এইচ এ জ োধোযণ জক্ষোগত 

রমোগ্যতো কভ।

ফোজতর

৭২৮ জনোফ রকেৌজক ভন্ডর কোজরদো ভন্ডর; অজনভো ভন্ডর গ্রোভিঃ রঘোনো, ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 

নরতো রভোফোযক নগয, 

ডোকঘযিঃ নরতো-9441, 

উখজরোিঃ কোজরগঞ্জ, রজরোিঃ 

োতক্ষীযো।

গ্রোভিঃ রঘোনো, ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 

নরতো রভোফোযক নগয, 

ডোকঘযিঃ নরতো-9441, 

উখজরোিঃ কোজরগঞ্জ, রজরোিঃ 

োতক্ষীযো।

োতক্ষীযো 09.11.1992 23 ফছয 05 ভো 26 জদন এইচ এ জ োধোযণ জক্ষোগত 

রমোগ্যতো কভ।

ফোজতর

৭৩১ জনোফ রভোিঃ রভোস্তোজপজুয যভোন রভোিঃ আপযয রোখন; োভছুন 

নোোয

গ্রোভিঃ পঁজিভ রেঁতুজরয়ো, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ তোযোরী, 

ডোকঘযিঃ রেঁতুজরয়ো-9460, 

উখজরোিঃ কোজরগঞ্জ, রজরোিঃ 

োতক্ষীযো।

গ্রোভিঃ পঁজিভ রেঁতুজরয়ো, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ তোযোরী, 

ডোকঘযিঃ রেঁতুজরয়ো-9460, 

উখজরোিঃ কোজরগঞ্জ, রজরোিঃ 

োতক্ষীযো।

োতক্ষীযো নোই 26 ফছয 03 ভো 21 জদন স্দোতক োধোযণ (1) জন্ তোজযখ 

উখল্লখ রনই (2) 

ছজফ একটি।

ফোজতর

৭৩৩ জনোফ রভোিঃ ইব্রোজভ আবুর োখভ োওরোদোয; 

রভোোিঃ যী ফোনু

গ্রোভিঃ রছোট রগেৌযীচন্নো, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 3নং ফুরফোজড় 

ইউজনয়ন, ডোকঘযিঃ ভীযভর-

৮৭০০, উখজরোিঃ ফযগুনো 

দয, রজরোিঃ ফযগুনো।

রজুোজত কভোজ তয়োর রন্টোয, 

93-জফ (4থ ত তরো), ভোজরফোগ 

রচেৌধুযী োড়ো, ঢোকো-1219।

ফযগুনো 12.06.1988 27 ফছয 10 ভো 24 জদন জফএজ (অন তো) োধোযণ প্রখফত্র রনই। ফোজতর

৭৩৮ জনোফ রভোিঃ ইউসুপ জভয়ো মৃত: আব্দুর ভজতন; আখনোয়োযো 

রফগভ

গ্রোভিঃ কোজরকোপুয, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ ফোকজমুর 

ইউজনয়ন, ডোকঘযিঃ কোজরকোপুয 

ফোজোয, উখজরোিঃ বুজড়চং, 

রজরোিঃ কুজভল্লো।

150/9, পূফ ত যোখয়য ফোজোয, 

রোস্ট অজপ গজর, 

রভোোম্মদপুয, ঢোকো।

কুজভল্লো 14.01.1982 34 ফছয 03 ভো 21 জদন জফএ োধোযণ (1) ছজফ একটি। 

(2) জফবোগীয় 

প্রোথী রখখফ 

প্রভোনক রনই। 

(3) ফয় রফজ।

ফোজতর

৭৪৭ জনোফ রভোিঃ তোখযক োোন রভোিঃ জভজোনুয যভোন; রভোছোিঃ 

রোবরী খোতুন

গ্রোভিঃ কচ্যগোড়ী, ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 

3নং, ডোকঘযিঃ ধোযোফোজযলো-

6440, উখজরোিঃ ফড়োইগ্রোভ, 

রজরোিঃ নোখটোয।

োউজ নং 3, রযোড নং-2, 

কোইজবটো, রকযোনীগঞ্জ, ঢোকো-

1013।

নোখটোয 15.10.1990 25 ফছয 05 ভো 10 জদন জফ এ জ (অন তো) োধোযণ প্রখফত্র রনই। ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৫১ জনোফ রভোিঃ কোভরুর োোন রভোিঃ আব্দুয যোজ্জোক যকোয; 

রভোিঃ কজনুয রফগভ

গ্রোভিঃ উত্তয োথজরয়ো, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 3নং োঘোটো, 

ডোকঘযিঃ মুনীয োট-5750, 

উখজরোিঃ োঘোটো, রজরোিঃ 

গোইফোন্ধো।

গ্রোভিঃ উত্তয োথজরয়ো, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 3নং োঘোটো, 

ডোকঘযিঃ মুনীয োট-5750, 

উখজরোিঃ োঘোটো, রজরোিঃ 

গোইফোন্ধো।

গোইফোন্ধো 01.01.1991 25 ফছয 03 ভো 10 জদন জফ এ জ োধোযণ (1) আখফদন 

স্বখস্ত পূযণ নয়। 

(2) জন্ তোজযখ 

ভুর।

ফোজতর

৭৫৩ জনোফ রো চন্দ্র দো সুফর চন্দ্র দো; ভোয়ো যোনী দো জয় জবরো, রোড নং 157গ্রোভিঃ 

ফোলুতুো, ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 2নং, 

ডোকঘযিঃ চাঁোপুয-3500, 

উখজরোিঃ আদ ত দয, রজরোিঃ 

কুজভল্লো।

জয় জবরো, রোড নং 157গ্রোভিঃ 

ফোলুতুো, ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 2নং, 

ডোকঘযিঃ চাঁোপুয-3500, 

উখজরোিঃ আদ ত দয, রজরোিঃ 

কুজভল্লো।

কুজভল্লো 03.12.1995 21 ফছয 08 ভো 08 জদন এইচ এ জ োধোযণ (1) জক্ষোগত 

রমোগ্যতো কভ। 

(2) প্রখফত্র 

একটিখত ছজফ 

রনই।

ফোজতর

৭৫৬ জনোফ জফজয় কুভোয ভন্ডর যনজজত কুভোয ভন্ডর; সূধো যোনী 

ভন্ডর

রোজড নং 665/1, ঝোউতরো, 

গ্রোভিঃ ঝোউতরো, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 10নং, 

ডোকঘযিঃ কুজভল্লো দয-3500, 

উখজরোিঃ আদ ত দয, রজরোিঃ 

কুজভল্লো।

রোজড নং 665/1, ঝোউতরো, 

গ্রোভিঃ ঝোউতরো, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 10নং, 

ডোকঘযিঃ কুজভল্লো দয-3500, 

উখজরোিঃ আদ ত দয, রজরোিঃ 

কুজভল্লো।

সুনোভগঞ্জ 11.07.1987 28 ফছয 09 ভো 24 জদন এভ এ জ োধোযণ (1) প্রখফ ত্র 

রযরওখয়য 

পযখভ। (2) ছজফ 

একটি।

ফোজতর

৭৬১ জনোফ ওভয পোরুক আজভনুর ক; যোখরো রফগভ গ্রোভিঃ ভজুপুয, ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 

9নং নফোফপুয ইু্উজনয়ন, 

ডোকঘযিঃ ভভতোজ জভয়োয োট-

3932, উখজরোিঃ রোনোগোজী, 

রজরোিঃ রপনী।

গ্রোভিঃ ভজুপুয, ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 

9নং নফোফপুয ইু্উজনয়ন, 

ডোকঘযিঃ ভভতোজ জভয়োয োট-

3932, উখজরোিঃ রোনোগোজী, 

রজরোিঃ রপনী।

রপনী 15.01.1991 25 ফছয 03 ভো 21 জদন এভএএ োধোযণ (1) আখফদন 

স্বখস্ত পূযণকৃত 

নয়। (2) 

প্রখফত্র 

জনধোজযত পযখভ 

নয়।

ফোজতর

৭৭১ জনোফ রভোছোিঃ পোইভদো ইয়োছজভন রভোিঃ আব্দুয যউপ; রভোছোিঃ 

যজভো রফগভ

গ্রোভিঃ উত্তয দরগ্রোভ, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 04নং দরগ্রোভ, 

ডোকঘযিঃ দরগ্রোভ-5520, 

উখজরোিঃ কোজরগঞ্জ, রজরোিঃ 

রোরভজনযোট।

গ্রোভিঃ রফটুফোড়ী, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 05 নং 

ফোরোোড়ো, ডোকঘযিঃ কোউজনয়ো-

5440, উখজরোিঃ কোউজনয়ো, 

রজরোিঃ যংপুয।

যংপুয 27.11.1989 26 ফছয 05 ভো 09 জদন এভ এ এ োধোযণ (1) ছজফ একটি। 

(2) রপযত খোখভ 

োজব ত স্টোভ।

ফোজতর

৭৭৩ জনোফ রভোিঃ আব্দুর জজরর মৃত: আব্দুর কোখদয; জোোনোযো 

রফগভ

গ্রোভিঃ চোজযগ্রোভ, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 02, ডোকঘযিঃ 

আটগ্রোভ, উখজরোিঃ জজকগঞ্জ, 

রজরোিঃ জখরট।

7/4, রোী যকোযী কখরোনী, 

আজজভপুয, জনউভোখকতট, 

রোরফোগ, ঢোকো-1205।

রনই 07.10.1987 28 ফছয 06 ভো 28 জদন জফ জফ এ োধোযণ (1) জন্ স্থোন 

উখল্লখ রনই।

ফোজতর

৭৭৬ জনোফ নূযজোোন জমূর মৃত: োজোোন ভোমুদ; মৃত: 

নোজভো

গ্রোভিঃ রগোোরপুয, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 06 নং 

রগোোরপুয, ডোকঘযিঃ যোজোপুয 

োট-6623, উখজরোিঃ 

ফড়োইগ্রোভ, রজরোিঃ নোখটোয।

ফোো 25-26 4থ ত তরো, 

রকন-11, ব্লক-জ, এজবজনউ-

5, ররন-2, জভযপুয, ল্লফী, 

ঢোকো-1216।

নোখটোয 02.04.1987 30ফছয 01 ভো 03 জদন জফ এ এ োধোযণ (1) জন্ তোজযখ 

ও ফয়খয তথ্য 

গড়জভর। (2) ছজফ 

একটি। (3) 

প্রখফ ত্র একটি।

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৭৯ জনোফ ীদ উিীন ভোমুদ রভোিঃ জোরোর উিীন আকফয; 

রভখরুন রনছো

51/6, ডো: জোরোখরয ফোড়ী, 

গ্রোভিঃ রদওয়োন নগয, ডোকঘযিঃ 

োটোজোযী, উখজরোিঃ 

োটোজোযী, রজরোিঃ চট্টগ্রোভ।

51/6, ডো: জোরোখরয ফোড়ী, 

গ্রোভিঃ রদওয়োন নগয, ডোকঘযিঃ 

োটোজোযী, উখজরোিঃ 

োটোজোযী, রজরোিঃ চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ 31.05.1986 29 ফছয 11 ভো 04 জদন এভ এ োধোযণ (1) রযরওখয়য 

পযখভ আখফদন। 

(2) ছজফ একটি।

ফোজতর

৭৮৪ জনোফ রভোিঃ তোজন ভোমুদ খোন জোরোর আখভদ খোন; োোনোজ 

োযবীন

ভোওরোনো বোোনী ড়ক, গ্রোভিঃ 

রুোতরী, ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 

25নং ওয়োড, ডোকঘযিঃ 

রুোতরী োইজজং-8200, 

উখজরোিঃ ফজযোর দয, 

রজরোিঃ ফজযোর।

প্রমখে: জোরোর আখভদ খোন, 

ইভোভ প্রজক্ষণ একোখডভী, 

ইছোকোঠী, কোজপুয-8205, 

ফজযোর দয, ফজযোর।

টুয়োখোরী 01.01.1992 24 ফছয 04 ভো 04 জদন জফ এ োধোযণ (1) রপযত খোখভ 

2টোকোয 

ডোকটিখকট 

রোগোখনো। (2) 

রপযত খোখভ 

ঠিকোনো রনই।

ফোজতর

৭৮৮ জনোফ জচত্রক জফশ্বো জফংকয জফশ্বো; রগেৌযী যোনী 

জফশ্বো

ফোসুখদফপুয, গ্রোভিঃ উজোনী, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ উজোনী, 

ডোকঘযিঃ উজোনী, উখজরোিঃ 

মুকদপুয, রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ।

C/o Arup Barai, 

A.R Garden House 

no-104, Len-9, 

Hassan Uddin 

Road, North 

Badda, 5/b

রগোোরগঞ্জ 01.06.1987 28 ফছয 11 ভো 04 জদন জফ এ জ োধোযণ (1) প্রখফত্র 

রনই। (2) রপযত 

খোভ রনই।

ফোজতর

৭৯০ জনোফ শ্রী সুজন চন্দ্র শ্রী সুখযঞ্জন কভ তকোয; শ্রীভজত 

আখরোযোণী

গ্রোভিঃ টোপুয চয, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ ফন্দখফয 4 নং 

ওয়োড ত, ডোকঘযিঃ টোপুয চয 

ফোজোয-5640, উখজরোিঃ 

রযেৌভোযী, রজরোিঃ কুজড়গ্রোভ।

খোন টোওয়োয, 4থ ত তরো, কখরজ 

রযোড এখরঙ্গো, এখরঙ্গো, 

কোজরোতী, টোংগোইর-1970।

কুজড়গ্রোভ 25.06.1989 26 ফছয 10 ভো 13 জদন জফ এ অন তো োধোযণ (1) ছজফ 

তুোজয়ত রনই।

ফোজতর

৭৯৬ জনোফ রভোিঃ জজয়োউর যভোন  রভোিঃ আব্দুর ভজজদ োওরোদোয; 

রজজভন রফগভ

োওরোদোয ভজঞ্জর, গ্রোভিঃ 

কোউজনয়ো, ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 02, 

ডোকঘযিঃ ফজযোর-8200, 

উখজরোিঃ ফজযোর দয, 

রজরোিঃ ফজযোর।

োওরোদোয ভজঞ্জর, গ্রোভিঃ 

কোউজনয়ো, ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 02, 

ডোকঘযিঃ ফজযোর-8200, 

উখজরোিঃ ফজযোর দয, 

রজরোিঃ ফজযোর।

ফজযোর 31.12.1986 29 ফছয 04 ভো 05 জদন ভোস্টো ত (এভ এ) োধোযণ (1) কর্তখক্ষয 

উখল্লখ্য রনই। (2) 

আখফদন স্বখস্ত 

পূযণকৃত নয় (3) 

ছজফ এক কজ।

ফোজতর

৭৯৭ জনোফ রভোিঃ আযোফুর ক রভোিঃ োভছুর ক; আভোতুন্নূয 

খোনভ

গ্রোভিঃ ভজনোয, ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 

যোভপুযো, ডোকঘযিঃ কোভযোঙ্গো-

3611, উখজরোিঃ চাঁদপুয 

দয, রজরোিঃ চাঁদপুয।

প্রমখে: আভোতুন্নুয খোনভ, 

অজপ কোযী কোভ 

কজিউটোয অো:, উখজরো 

মৄফ উন্নয়ন কভ তকততোয কোম তোরয়, 

রলোরঘয, চাঁদপুয দয, চাঁদপুয।

চাঁদপুয 28.01.1991 25 ফছয 02 ভো 28 জদন ভোষ্টতো োধোযণ (1) প্রখফত্র 

পূযণকৃত নয়।

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮০০ জনোফ জপ আখম্মদ ররোকভোন রোখন; জপ আখম্মদ গ্রোভিঃ জোভোরপুয, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ োতযোইর 

ওয়োড ত 3নং, ডোকঘযিঃ জফই 

োত্তযোইর-7720, উখজরোিঃ 

কোলুখোরী, রজরোিঃ যোজফোড়ী।

োী ভজজদ রযোড, ফোজড় নং-

51, কোজরগঞ্জ জিভ োড়ো, 

শুবোট্যো, শুবোট্যো-1310, দজক্ষণ 

রকযোনীগঞ্জ, ঢোকো-1310।

যোজফোড়ী 25.09.1987 28 ফছয 07 ভো 11 জদন এভ জফ এ োধোযণ ভোতোয নোভ ভুর। ফোজতর

৮০১ জনোফ রভোিঃ যজপকুর ইরোভ রভোিঃ আব্দুর ক রভোল্লো; খোজদজো 

রফগভ

গ্রোভিঃ নয়োজদঘীয োড়, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 3নং 

রগোজফন্দপুয ইউজনয়ন, ডোকঘযিঃ 

ফুরোয োড়-8140, উখজরোিঃ 

মুকসুদপুয, রজরোিঃ 

রগোোরগঞ্জক।

31/29, করজম্বয়োসুোয 

ভোখকতট, ভোখোরী, গুরোন, 

ঢোকো-1212।

রগোোরগঞ্জ 20.06.1986 29 ফছয 10 ভো 16 জদন ভোস্টতো োধোযণ প্রখফত্র 

রযরওখয়য পযখভ।

ফোজতর

৮০৫ জনোফ রভোিঃ জোজদ োোন রভোিঃ আযখদ আরী; রভোছোিঃ 

জোজভরো রফগভ

প্রোভোজনক ফোজড়, গ্রোভিঃ আচর 

গোতী, ইউজনয়/ওয়োড তিঃ রোজড়ী 

রভোনপুয, ডোকঘযিঃ পূফ ত 

ফংজকযোট-6762, উখজরোিঃ 

উল্লোোড়ো, রজরোিঃ জযোজগঞ্জ।

প্রোভোজনক ফোজড়, গ্রোভিঃ আচর 

গোতী, ইউজনয়/ওয়োড তিঃ রোজড়ী 

রভোনপুয, ডোকঘযিঃ পূফ ত 

ফংজকযোট-6762, উখজরোিঃ 

উল্লোোড়ো, রজরোিঃ জযোজগঞ্জ।

নোই 15.06.1992 23 ফছয 10 ভো 21 জদন অন তো োধোযণ  জন্ স্থোন উখল্লখ 

রনই।

ফোজতর

৮০৬ জনোফ রভোিঃ ইভোভ রভখদী োোন রচেৌধুযী রভোিঃ যজফউর আরভ রচেৌধুযী; 

মৃত: আখনোয়োযো রফগভ

ফোো-46, জয়পুয, গ্রোভিঃ 

জয়পুয, ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 

02নং, ডোকঘযিঃ খন্জনপুয-

5900, উখজরোিঃ জয়পুযোট 

দয, রজরোিঃ জয়পুযোট।

রজুোজত কভোজ তয়োর রন্টোয, 

93-জফ (4থ ত তরো), ভোজরফোগ 

রচেৌধুযী োড়ো, ঢোকো-1219।

জয়পুযোট 24.06.1987 নোই জফজফএ োধোযণ (1) কর্তখক্ষয 

উখল্লখ্য রনই। (2) 

ছজফ এক কজ। 

(3) ফয় উখল্লখ 

রনই।

ফোজতর

৮০৭ জনোফ রভোিঃ কোভোর রোখন রভোিঃ আবুর রোখন; রভোোিঃ 

ভোছুযো খোতুন

গ্রোভিঃ খখয়য চোযো ঝোউতরো, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 7নং ওয়োড ত, 

ডোকঘযিঃ কুভোযখোরী-7010, 

উখজরোিঃ কুভোযখোরী, রজরোিঃ 

কুজষ্টয়ো।

31/29, করজম্বয়োসুোয 

ভোখকতট, ভোখোরী, গুরোন, 

ঢোকো-1212।

কুজষ্টয়ো 06.02.1988 28 ফছয 02 ভো 29 জদন ভোস্টতো োধোযণ প্রখফত্র 

রযরওখয়য পযখভ।

ফোজতর

৮১২ জনোফ জদররুফো খোনভ আভজোদ রোখন; যজভো খোতুন ফোো-21, ড়ক 12/1, ব্লক-জফ, 

গ্রোভিঃ াঁচ্যয চক (পজকয োড়ো), 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 7নং, ডোকঘযিঃ 

োনোইর ভোদ্রোো-5900, 

উখজরোিঃ জয়পুযোট দয, 

রজরোিঃ জয়পুযোট।

রজুোজত কভোজ তয়োর রন্টোয, 

93-জফ (4থ ত তরো), ভোজরফোগ 

রচেৌধুযী োড়ো, জখরগাঁও, ঢোকো-

1219।

জয়পুযোট 06.08.1992 23 ফছয 08 ভো 29 জদন স্দোতক (ম্মোন) োধোযণ (1) কর্তখক্ষয 

উখল্লখ রনই। (2) 

ছজফ এক কজ 

কভ।

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮১৫ জনোফ রভোিঃ জজয়োউর ক রভোিঃ রগোরোভ ভওরো; রজোখফদো 

খোতুন

গ্রোভিঃ করকজত, ডোকঘযিঃ 

বোঙ্গুড়ো, উখজরোিঃ বোঙ্গুড়ো, 

রজরোিঃ োফনো।

গ্রোভিঃ করকজত, ডোকঘযিঃ 

বোঙ্গুড়ো, উখজরোিঃ বোঙ্গুড়ো, 

রজরোিঃ োফনো।

োফনো 19.08.1986 29 ফছয 08 ভো 17 জদন ভোস্টো ত োধোযণ (1) রযরওখয়য 

পযখভ আখফদন। 

(2) ছজফ এক 

কজ কভ।

ফোজতর

৮১৭ জনোফ রভোোম্মদ কোভোর উিীন রভোোম্মদ োরুন; নুয নোোয জোখদ মু: ফোড়ী, গ্রোভিঃ উত্তয 

জনজচন্তোপুয, ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 

03নং, ডোকঘযিঃ নোনুপুয-

4351, উখজরোিঃ পটিকছজড়, 

রজরোিঃ চট্টগ্রোভ।

জোখদ মু: ফোড়ী, গ্রোভিঃ উত্তয 

জনজচন্তোপুয, ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 

03নং, ডোকঘযিঃ নোনুপুয-

4351, উখজরোিঃ পটিকছজড়, 

রজরোিঃ চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ 24.07.1992 23 ফছয 09 ভো 11 জদন নোই োধোযণ (1) জক্ষোগত 

রমোগ্যতো রনই। 

(2) ছজফ এক 

কজ কভ।

ফোজতর

৮১৮ জনোফ রভোিঃ আরী আকফয আরী আজভ; আজছয়ো খোতুন গ্রোভিঃ কোউখোরী দয, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 3নং োগড়ো, 

ডোকঘযিঃ করভোতো-4510, 

উখজরোিঃ কোউখোরী, রজরোিঃ 

যোংগোভোটি োফ ততু রজরো।

গ্রোভিঃ কোউখোরী দয, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 3নং োগড়ো, 

ডোকঘযিঃ করভোতো-4510, 

উখজরোিঃ কোউখোরী, রজরোিঃ 

যোংগোভোটি োফ ততু রজরো।

নোই নোই 26 ফছয 04 ভো 01 জদন জডগ্রী োধোযণ (1) আখফদখন 

স্বোক্ষয রনই। (2) 

ছজফ এক কজ। 

(3) জন্ তোজযখ 

নোই।

ফোজতর

৮১৯ জনোফ ঝন্টু কোজন্ত নোথ সুধীয যঞ্জন নোথ; প্রবো ফোরো রদফী গ্রোভিঃ ফড় োজতয়ো, ডোকঘযিঃ 

ফড় োজতয়ো, উখজরোিঃ 

ররোোগোড়ো, রজরোিঃ চট্টগ্রোভ।

নুরুর িুদো রচেৌধুযীয ফোড়ী, গ্রোভিঃ 

570, শুরকফয, ডোকঘযিঃ 

চোন্দগাঁও, উখজরোিঃ াঁচরোই, 

রজরোিঃ চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ 12.06.1989 26 ফছয 10 ভো 23 জদন জফএজ োধোযণ (1) রযরওখয়য 

পযখভ আখফদন। 

(2) ছজফ এক 

কজ কভ।

ফোজতর

৮২১ জনোফ চীন ভজল্লক মৃত: কোরোচাঁদ ভজল্লক; সুযফোর 

ভজল্লক

গ্রোভিঃ যোজজোয, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 01নং, 

ডোকঘযিঃ যোজজোয-8240, 

উখজরোিঃ আকগরঝোড়ো, 

রজরোিঃ ফজযোর।

1/এ, জডআইটি এক্সখটনন 

রযোড, আরোউজিন বফন (5ভ 

তরো), পজকযোপুর রভোড়, 

জজজও, ভজতজঝর, ঢোকো-1000।

ফজযোর 18.02.1988 28 ফছয 01 ভো 15 জদন জফএএ োধোযণ (1) ছজফ 

তুোজয়ত রনই। 

(2) ছজফ এক 

কজ কভ।

ফোজতর

৮২৪ জনোফ রভোিঃ োোজোদো রভোিঃ রগোরোভ রভোস্তপো; 

োোজোদী রফগভ

গ্রোভিঃ জবকনপুয, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 2নং 

যোনীপুকুয, 1নং ওয়োড ত, 

ডোকঘযিঃ যোনীপুকুয-5460, 

উখজরোিঃ জভঠোপুকুয, রজরোিঃ 

যংপুয।

গ্রোভিঃ জবকনপুয, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 2নং 

যোনীপুকুয, 1নং ওয়োড ত, 

ডোকঘযিঃ যোনীপুকুয-5460, 

উখজরোিঃ জভঠোপুকুয, রজরোিঃ 

যংপুয।

যংপুয 01.01.1991 25 ফছয 04 ভো 04 জদন স্দোতক োধোযণ (1) রপযত খোখভ 

ডোকটিখকট রনই।

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮২৮ জনোফ রভোিঃ োভছুর ক রভোিঃ আজনছুয যভোন; চোিো 

খোতুন

গ্রোভিঃ ভোজজোন, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ গোরো, ডোকঘযিঃ 

জফখনোটিয়ো-6772, উখজরোিঃ 

োজোদপুয, রজরোিঃ জযোজগঞ্জ।

প্রখমন্ত: রভোিঃ নজরুর ইরোভ, 

াঁট-মুদ্রোক্ষজযক কোভ কজিিঃ 

অোিঃ, ররজজখরটিব ও ংদ 

জফলয়ক জফবোগ, আইন, জফচোয 

ও ংদ জফলয়ক ভন্ত্রণোরয়, 

যকোযী জযফন পুর বফন, 

কক্ষ-1106, জচফোরয় জরংক 

রযোড।

জযোজগঞ্জ 10.06.1987 28 ফছয 10 ভো 26 জদন স্দোতখকোত্তয োধোযণ (1) চোরোন খফ 

100 টোকোয জকন্তু 

জদখয়খছ 50 টোকো।

ফোজতর

৮৩২ জনোফ রভোিঃ আজভর রোখন আজজজুয যভোন; জযজজয়ো 

োযবীন

নোই 28/1, আযোভফোগ, গ্রোভিঃ 

োজনযোি, ফোনযগোতী, 

ইউজনয়/ওয়োড তিঃ 25নং ওয়োড ত, 

ডোকঘযিঃ খুরনো-9100, 

উখজরোিঃ রোনোডোঙ্গো, রজরোিঃ 

খুরনো।

খুরনো 10.08.1988 27 ফছয 08 ভো 16 জদন ভোস্টো ত োধোযণ (1) স্থোয়ী ঠিকোনো 

রনই। (2) ছজফ 

একটি কভ।

ফোজতর

৮৫২ জনোফ আযোফুর আরভ জতোয নোভিঃ রজোনোফ আরী 

যদোয 

ভোতোয নোভিঃ আজছয়ো খোতুন

গ্রোভিঃ োটুজযয়ো 

ডোকিঃ োটুজযয়ো/৮০৫০ 

উখজরোিঃ রগোোইয োট 

রজরোিঃ যীয়তপুয

১৭/এ (৩য় তরো), রটোরোয ফোগ 

আফোজক এরোকো, জভযপুয-১, 

ঢোকো- ১২১৬

যীয়তপুয ১৫.১২.১৯৮৮ ২৭ ফছয ০৪ ভো ০৩ জদন জফএএ োধোযণ চোরোন রকোড ভুর 

এফং ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৮৫৩ জনোফ রভোছো: জজ্জোতুর ভজনযো জতোয নোভিঃ রভো: ররোকভোন 

রোখন 

ভোতোয নোভিঃ রভোছো: োজরভো 

রফগভ

গ্রোভিঃ এনোখয়তপুয 

ডোকিঃ গুজজয়ো োট 

উখজরোিঃ জফগঞ্জ 

রজরোিঃ ফগুড়ো

গ্রোভিঃ এনোখয়তপুয 

ডোকিঃ গুজজয়ো োট 

উখজরোিঃ জফগঞ্জ 

রজরোিঃ ফগুড়ো

ফগুড়ো ০১.১০.১৯৮৪ ৩১ ফছয ০৫ ভো ২৮ জদন জফএজ োধোযণ ফয় রফী ফোজতর

৮৫৫ পোযোনো আপজযন জতোয নোভিঃ রভোোম্মদ 

জযজওয়োনুর ক 

ভোতোয নোভিঃ খোখরদো খোনভ

গ্রোভিঃ পূফ ত ইরো 

ডোকিঃ ছোোছজড় 

উখজরোিঃ ফাঁখোরী 

রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

ফোোিঃ জ/৮/জ ফন্দয কখরোনী

গ্রোভিঃ অবয় জএ ঘোট 

ডোকিঃ জজজও/৪০০০

উখজরোিঃ চট্টগোভ

রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ ২২.১১.১৯৯০ ২৫ ফছয ০৫ ভো ১৩ জদন জফজফএ (স্দোতক) োধোযণ আখফদখন স্বোক্ষয 

ও তোজযখ নোই।

ফোজতর

৮৫৭ জনোফ রভো: জজভ উজিন জতোয নোভিঃ রভো: জফনোত আরী 

ভোতোয নোভিঃ যোজফয়ো খোতুন

গ্রোভিঃ রকোনোফোড়ী 

ডোকিঃ আভডোরো/১৮৫০ 

উখজরোিঃ জফোরয় 

রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ফোংরোখদ ট্যোজযপ কজভন, 

১ভ ১২ তরো যকোজয অজপ 

বফন (১২ তরো জিভ োখশ্বত), 

রগুন ফোজগচো, ঢোকো - ১০০০

ভোজনকগঞ্জ ৩১.১২.১৯৮৬ ২৯ ফছয ০৪ ভো ০৫ জদন জফএ আনোয ও গ্রোভ 

প্রজতযক্ষো দস্য

ছজফ তুোজয়ত নয় ফোজতর

৮৫৮ জনোফ উৎর চন্দ্র ীর জতোয নোভিঃ মৃত: সুনীর চন্দ্র 

ীর 

ভোতোয নোভিঃ মৃত: রক্ষী যোণী ীর

গ্রোভিঃ ভোস্টোয োড়ো 

ডোকিঃ যোভগড়/৪৪৪০

উখজরোিঃ যোভগড় 

রজরোিঃ খোগড়োছজড়

ফোোিঃ যজভ উল্লো বফন

গ্রোভিঃ ভোস্টোয োড়ো, যোভপুকুয 

োড়ো

ডোকিঃ রপনী / ৩৯০০

উখজরোিঃ রপনী 

রজরোিঃ রপনী

খোগড়োছজড় ১০.১১.১৯৮৭ ২৯ ফছয ০৩ ভো ২২ জদন ভোস্টো ত আনোয ও গ্রোভ 

প্রজতযক্ষো দস্য

ছজফ ১ কজ এফং 

৬নং করোখভ 

রজরো নোই।

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৭০ জনোফ রভো: োজু যভোন জতোয নোভিঃ মৃত: ওভয আরী 

ভোতোয নোভিঃ রভোছো: আজজতনো 

রফগভ

গ্রোভিঃ তোলুক খুটো ভোযো 

ফোনবোো রভোড় 

ডোকিঃ রোরভজনযোট/৫৫০০

উখজরোিঃ রোরভজনযোট 

রজরোিঃ রোরভজনযোট

গ্রোভিঃ তোলুক খুটো ভোযো 

ফোনবোো রভোড় 

ডোকিঃ রোরভজনযোট/৫৫০০

উখজরোিঃ রোরভজনযোট 

রজরোিঃ রোরভজনযোট

রোরভজনযোট ২৩.১১.১৯৮৭ ২৮ ফছয ০৪ ভো ১৮ জদন জডগ্রী োধোযণ ছজফ ১ কজ 

তুোজয়ত নয়

ফোজতর

৮৭৩ জনোফ রদখরোয়োয রোখন জতোয নোভিঃ আফদুয যফ 

ভোতোয নোভিঃ পোখতভো রফগভ

গ্রোভিঃ চযচোজন্দয়ো 

ডোকিঃ ওরোভো ফোজোয/৩৯৩০ 

উখজরোিঃ রোনোগোজী 

রজরোিঃ রপনী

ফোো নং- চ, ব্লক-২, ইস্ট 

কখরোনী, ফন্দয/৪১০০, চট্টগ্রোভ

রপনী ০১.০৮.১৯৯৩ ফছয ভো জদন এইচএজ োধোযণ আখফদন রযরওখয় 

পখভ ত, ২নং 

করোখভ জফজ্ঞজপ্ত 

নং নোই, 

জক্ষোগত 

রমোগ্যতো কভ।

ফোজতর

৮৭৬ জনোফ রভো: আফদুয যভোন জতোয নোভিঃ রভো: আফদুয যফ 

ভোতোয নোভিঃ পোখতভো রফগভ

গ্রোভিঃ চযচোজন্দয়ো 

ডোকিঃ ওরোভোফোজোয/৩৯৩০ 

উখজরোিঃ রোনোগোজী 

রজরোিঃ রপনী

ফোো নং- চ, ব্লক-২, ইস্ট 

কখরোনী, ফন্দয/৪১০০, চট্টগ্রোভ

রপনী ৩১.১২.১৯৯০ ২৬ ফছয ০৪ ভো ১১ জদন এইচএজ োধোযণ আখফদন রযরওখয় 

পখভ ত, ২নং 

করোখভ জফজ্ঞজপ্ত 

নং নোই, 

এইচএজ ো।

ফোজতর

৮৮৫ কয়দো োখরো জতোয নোভিঃ রভো: আব্দুর 

রভোতোজরফ জভঞো 

ভোতোয নোভিঃ রজরনো রফগভ

গ্রোভিঃ অজরপুয (জভঞো ফোজড়) 

ডোকিঃ জফদ্যোগঞ্জ  

উখজরোিঃ রকোতোয়োরী 

রজরোিঃ ভয়ভনজং

প্রমখে- রভো: আব্দুর রভোতোজরফ, 

জএইচআয এএইচওআয, 

োোড়তরী, চট্টগ্রোভ

ভয়ভনজং ১২.০৫.১৯৯২ ২৩ ফছয ১১ ভো ১৯ জদন জফএজ োধোযণ আখফদন রযরওখয় 

পখভ ত

ফোজতর

৮৮৬ জনোফ রভো: জিুরুর ইরোভ জতোয নোভিঃ রভো: ভজয উজিন 

ভোতোয নোভিঃ রভোছো: জজখফন 

রনছো

গ্রোভিঃ পূফ ত কফদ্যনোথ 

ডোকিঃ রোনোযোয়/৫৭২০ 

উখজরোিঃ সুন্দযগঞ্জ 

রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ পূফ ত কফদ্যনোথ 

ডোকিঃ রোনোযোয়/৫৭২০ 

উখজরোিঃ সুন্দযগঞ্জ 

রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো ০১.০১.১৯৮৮ ২৮ ফছয ০৪ ভো ০৪ জদন এভএজ োধোযণ আখফদখন স্বোক্ষয 

নোই

ফোজতর

৮৯৬ জনোফ রভো: রোোগ জভয়ো জতোয নোভিঃ রভো: োরোভ জভয়ো 

ভোতোয নোভিঃ খুবুন

গ্রোভিঃ ভোমুদপুয

ডোকিঃ নোভো- ভোমুদপুয/২২৩০ 

উখজরোিঃ বোলুকো 

রজরোিঃ ভয়ভনজং

প্রমখে- রভো: লুৎপয যভোন, 

প্রধোন কোম তোরয়, মৃজত্তকো িদ 

উন্নয়ন ইন্পটিটিউট, পোভ তখগট, 

কৃজল খোভোয ড়ক, ঢোকো- ১২১৫

ভয়ভনজং ২০.০৯.১৯৮৯ ফছয ভো জদন জফএ অনো ত োধোযণ ৭নং করোখভ 

ফয় নোই।

ফোজতর

৯০১ জনোফ ভোজোরুর ইরোভ জতোয নোভিঃ রভো: নুরুর আরভ 

ভোতোয নোভিঃ খোজদজো রফগভ

গ্রোভিঃ উত্তয আযজপন নগয 

ডোকিঃ সুনোভগঞ্জ/৩০০০

উখজরোিঃ সুনোভগঞ্জ 

রজরোিঃ সুনোভগঞ্জ

গ্রোভিঃ উত্তয আযজপন নগয 

ডোকিঃ সুনোভগঞ্জ/৩০০০

উখজরোিঃ সুনোভগঞ্জ 

রজরোিঃ সুনোভগঞ্জ

সুনোভগঞ্জ ২৫.০৮.১৯৮৯ ২৬ ফছয ০৮ ভো ১২ জদন জফজফএ োধোযণ ছজফ তুোজয়ত নয় ফোজতর

৯০২ জনোফ রভোোম্মদ নজরুর ইরোভ জতোয নোভিঃ রভো: রভোস্তপো আরী 

ভোতোয নোভিঃ রোখন আযো রফগভ

গ্রোভিঃ জোজরয়ো ঘোটো 

ডোকিঃ জোজরয়োঘোটো 

উখজরোিঃ ফাঁখোরী 

রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ জোজরয়ো ঘোটো 

ডোকিঃ জোজরয়োঘোটো 

উখজরোিঃ ফাঁখোরী 

রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ ৩১.১২.১৯৯৩ ২২ ফছয ০৪ ভো ০৪ জদন স্দোতক োধোযণ আখফদন রযরওখয় 

 পখভ ত

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯০৪ জনোফ ীদুর ইরোভ জতোয নোভিঃ আতোউয যভোন 

ভোতোয নোভিঃ োরভো আক্তোয

গ্রোভিঃ রযোয়োইর 

ডোকিঃ রযোয়োইর 

উখজরোিঃ ধোভযোই

রজরোিঃ ঢোকো

প্রমখে- নজরুর ইরোভ, ভুজভ 

উ. . কভ তকততো, ফোগধজনয়ো 

ভূজভ অজপ, রগন্ডো, োবোয, 

ঢোকো।

ঢোকো ১২.১১.১৯৮৮ ২৭ ফছয ০৫ ভো ২৪ জদন জফএজ ইজঞ্জ. োধোযণ আখফদন রযরওখয় 

পখভ ত

ফোজতর

৯০৫ জনোফ ফোপ্পী চন্দ্র দো জতোয নোভিঃ ফোবুর চন্দ্র দো 

ভোতোয নোভিঃ জফতো যোণী দো

গ্রোভিঃ উ: রফোরোোড়ো, দো ফোড়ী 

োোতোর রযোড

ডোকিঃ যশুযোভ 

উখজরোিঃ যশূযোভ 

রজরোিঃ রপনী

গ্রোভিঃ উ: রফোরোোড়ো, দো ফোড়ী 

োোতোর রযোড

ডোকিঃ যশুযোভ 

উখজরোিঃ যশূযোভ 

রজরোিঃ রপনী

রপনী ০৮.০৯.১৯৯২ ফছয ভো জদন জডখেোভো োধোযণ আখফদন রযরওখয় 

পখভ ত, ফয় উখল্লখ 

নোই

ফোজতর

৯০৮ জনোফ চ্যন্নু ঢোরী জতোয নোভিঃ রভো: ছোখদক আরী 

ঢোরী 

ভোতোয নোভিঃ ফুরজোন রফগভ

গ্রোভিঃ ভুলনো 

ডোকিঃ ভধুখোরী 

উখজরোিঃ ভধুখোরী 

রজরোিঃ পজযদপুয

গ্রোভিঃ ভুলনো 

ডোকিঃ ভধুখোরী 

উখজরোিঃ ভধুখোরী 

রজরোিঃ পজযদপুয

পজযদপুয ২৫.১০.১৯৮৯ ২৬ ফছয ০৫ ভো ১৬ জদন এভএজ োধোযণ আখফদন রযরওখয় 

পখভ ত, চোরোন 

রকোড ভুর, ছজফ ১ 

কজ

ফোজতর

৯১০ জনোফ জযপ রোোইন জতোয নোভিঃ রভোোম্মদ আরী 

ভোতোয নোভিঃ পোখতভো

গ্রোভিঃ ফড়যোয় োড়ো 

ডোকিঃ জফ.রক যোয়োড়ো/১৫১০ 

উখজরোিঃ গজোজযয়ো

রজরোিঃ মুজন্পগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফড়যোয় োড়ো 

ডোকিঃ জফ.রক যোয়োড়ো/১৫১০ 

উখজরোিঃ গজোজযয়ো

রজরোিঃ মুজন্পগঞ্জ

মুজন্পগঞ্জ ১০.১০.১৯৯০ ২৫ ফছয ০৬ ভো ১২ জদন জফএজ ইন জএই োধোযণ জনপ্রোন 

ভন্ত্রণোরখয়য 

জযখত্র 

আখফদন, রপযত 

খোখভ ডোক টিখকট 

ও ঠিকোনো নোই।

ফোজতর

৯২৬ জনোফ যদোয নুয ইরোভ জতোয নোভিঃ রভো: আয়ুফ যদোয 

ভোতোয নোভিঃ রুজফয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ চযকযপো 

ডোকিঃ কোভঠোনো/৭৫১১

উখজরোিঃ ররোোগড়ো 

রজরোিঃ নড়োইর

গ্রোভিঃ চযকযপো 

ডোকিঃ কোভঠোনো/৭৫১১

উখজরোিঃ ররোোগড়ো 

রজরোিঃ নড়োইর

নড়োইর ২৯ ফছয ০৭ ভো ১৪ জদন জফএএ োধোযণ ৫ ও ৬নং করোখভ 

জন্ তোজযখ ও 

জন্স্থোন নোই।

ফোজতর

৯৩০ জনোফ রভো: কোভোর রোখন জতোয নোভিঃ রভো: জোভোর 

রভোস্তপো 

ভোতোয নোভিঃ রভোো: রোখনয়োযো

গ্রোভিঃ এজতভখোনো 

ডোকিঃ রখপুোড়ো/৮৬৫০ 

উখজরোিঃ করোোড়ো 

রজরোিঃ টুয়োখোরী

১৯৬, ইরোভী ব্যোংক রড 

অজপ, ভজতজঝর ঢোকো

টুয়োখোরী ০৫.০২.১৯৮৭ ২৯ ফছয ০৩ ভো ০০ জদন োধোযণ জক্ষোগত 

রমোগ্যতোয তথ্য 

ঠিক নোই এফং 

প্রখফত্র ১টি

ফোজতর

৯৩৫ জনোফ রভো: ইভরুর োোন জতোয নোভিঃ রভো: আজনছুয 

যভোন 

ভোতোয নোভিঃ রভোছো: রোকী খোতুন

গ্রোভিঃ জফরচোড়ী 

ডোকিঃ জফরচোড়ী/৫৮৫০

উখজরোিঃ ধুনট 

রজরোিঃ ফগুড়ো

প্রমখে- আজনছুয যভোন 

(ফোদো) , আদ ত 

ডোয়োগখনোজস্টক রন্টোয, 

োোতোর রগইট, ধুনট, ফগুড়ো

ফগুড়ো ০২.১১.১৯৮৮ ২৭ ফছয ০৬ ভো ০৪ জদন স্দোতখকোত্তয োধোযণ ২০নং করোখভ 

চোরোন নং ও 

তোজযখ নোই

ফোজতর

৯৩৯ জনোফ রভখদী োোন উজ্জর জতোয নোভিঃ আপজোর রোখন 

ভোতোয নোভিঃ উখম্ম োনো 

আক্তোয ফোনু

গ্রোভিঃ ভোগুড়ো জোী োড়ো 

ডোকিঃ আভরোোয/৫০০০

উখজরোিঃ ঞ্চগড় 

রজরোিঃ ঞ্চগড়

গ্রোভিঃ ভোগুড়ো জোী োড়ো 

ডোকিঃ আভরোোয/৫০০০

উখজরোিঃ ঞ্চগড় 

রজরোিঃ ঞ্চগড়

ঞ্চগড় ১১.০৮.১৯৯৫ ২০ ফছয ০৮ ভো ২২ জদন জডখেোভো মুজক্তখমোদ্ধো রকোঠো প্রখফত্র 

রযরওখয় পখভ ত 

এফং রপযত খোভ 

নোই।

ফোজতর

৯৪২ জনোফ রভোিঃ জোোঙ্গীয আরভ রভোিঃ ফজয আখম্মদ; রভখরুন 

রনছো

গ্রোভ: আনোযপুযো, ডোকঘয: 

বখফযচয, থোনো: গজোজযয়ো, 

রজরো: মুজন্পগঞ্জ।

গ্রোভ: আনোযপুযো, ডোকঘয: 

বখফযচয, থোনো: গজোজযয়ো, 

রজরো: মুজন্পগঞ্জ।

মুজন্পগঞ্জ 10.01.1989 27 ফছয 03 ভো 26 জদন জফজফএ (অনো ত) োধোযণ আখফদন ও 

প্রখফত্র 

জনধ তোজযত পযখভ 

নয়।

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো

র নং

প্রোথীয নোভ জতো ও ভোতোয নোভ স্থোয়ী ঠিকোনো ফততভোন  ঠিকোনো জনজ রজরো জন্ তোজযখ ০৫.০৫.২০১৬ তোজযখখ 

ফয়   (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো  রকোটোয জফফযণ ক্রুটি/জফচ্যুজত ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৪৪ জনোফ  রভোিঃ োদোত রোোইন রভোিঃ জদুল্লো; ওয়োজদো রফগভ গ্রোভ+ইউজনয়ন+ডোক: ধযদো-

3610, োজীগঞ্জ, চাঁদপুয।

গ্রোভ+ইউজনয়ন+ডোক: ধযদো-

3610, োজীগঞ্জ, চাঁদপুয।

চাঁদপুয 01.03.1990 26 ফছয 01 ভো 03 জদন এভজফএ োধোযণ স্বখস্ত পুযণ নয়, 

ছজফ তুোয়ন রনই

ফোজতর

৯৫১ রভোিঃ োজভউর ইরোভ রভোিঃ ইয়োজন আরী; রভোো: 

োভীভো আখতোয

জবটআই রযোড, আরীনগয, 

ওয়োড ত নং-01, ডোকঘয: চাঁোই 

নফোফগঞ্জ দয-6300, 

উখজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ, 

চাঁোইনফোফগঞ্জ।

জবটআই রযোড, আরীনগয, 

ওয়োড ত নং-01, ডোকঘয: চাঁোই 

নফোফগঞ্জ দয-6300, 

উখজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ, 

চাঁোইনফোফগঞ্জ।

চাঁোইনফোফগঞ্জ 11.02.1995  এইচএজ োধোযণ আখফদখন ছজফ 01 

কজ; জক্ষোগত 

রমোগ্যতো কভ

ফোজতর

৯৫৫ জনোফ জুখরখো আক্তোয মৃত: জয়নোর আখফদীন, 

জোোনোযো রফগভ

গ্রোভ: নোগসুদ মৃধো ফোড়ী, 

ইউজনয়ন#02, ডোকঘয: 

যজদোজবরো-3724, যোভগঞ্জ, 

রক্ষীপুয।

ফোো# 30, ররক ড্রোইব রযোড, 

রক্টয#07, উত্তযো, ঢোকো-

1230।

রক্ষীপুয 01.07.1986 29 ফছয 10 ভো 04জদন এভএএ োধোযণ রপযত খোখভ 

রযজবনউ স্টুোি

ফোজতর
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