খদয নোভিঃ কুো যকোয
ফোজতর আখফদনখত্রয তোজরকোিঃ 125টি

রযজজিঃ/রযো
র নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো ও ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

৬

৭

৮

৯

২১.০৬.১৯৮৭

২৮ ফছয ১০ ভো ১৫ জদন

এইচ.এ.জ

োধোযন

আখফদনত্রটি
মথোমথ কর্ততক্ষ
ফযোফয কযো য়জন
এফং ফোংরোখদ
রযরওখয়য
জনধ তোজযত ছখক কযো
খয়খছ।

জনোফ যওনো রফগভ, জনোফ গ্রোভ: জজযজপুয
রভোিঃ আবুর রোখন
ইউজনয়ন/ওয়োড তিঃ ১২ নং
চযখগোয়োজরনী-২০২১,
উখজরো: ইরোভপুয রজরো:
জোভোরপুয

আইজডয়োর স্কুর এুোন্ড কখরজ,
ফনশ্রী, যোভপুযো, ঢোকো-১২১৯।

ঠোকুযগাঁও

৩১.১২.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৪ ভো ০৪ জদন

এইচ.এ.জ

োধোযন

প্রখফত্রদুটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য
জনধ তোজযত পযখভ
পুযন কখয রদয়ো
খয়খছ।

ফোজতর

১২ জনোফ রভো: মুো জভয়ো

জনোফ রভোছো: আপরুজো
রফগভ, মৃত খোজো নোজজভ
উজিন

গ্রোভিঃ উজজযপুয, ডোকঘয :
ীযগঞ্জ, উখজরো: ীযগঞ্জ,
রজরো: যংপুয

যংপুয

৩১.১২.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৩ ভো ১৯ জদন

এভ.কভ

োধোযন

আখফদনত্রটি
মথোমথ কর্ততক্ষ
ফযোফয কযো য়জন
এফং ফোংরোখদ
রযরওখয়য
জনধ তোজযত ছখক কযো
খয়খছ।

ফোজতর

১৫ জনোফ জযোজুর ইরোভ

জনোফ আখয়ো রফগভ, জনোফ োফীবুয যভোন যদোয, গ্রোভ:
ভজতউয যভোন
ভধ্য আদোন ইউজনয়ন/ওয়োড ত:
জধরকুড়ো ডোকঘয: ভখঠয
োট-৮০০০, উখজরো:
জনোফ রভোছোিঃ জউজর
গ্রোভ: রটো দুভ য
রফগভ, জনোফ রভোিঃ ছোভছুর ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ডোকঘয:
ক
দুভ য, উখজরো:
োঘোটো, রজরোিঃ গোইফোন্ধো

এ-২৬ এপ, র্ততীয় তরো,
রযরওখয় কখরোনী,
োজোোনপুয, োজন্তনগয, ঢোকো১২১৭।
রভোিঃ আজগয আরী, গ্রোভিঃ
জযপুয, ডোকঘযিঃ গোইফোন্ধো,
থোনো+রজরোিঃ গোইফোন্ধো।

যীয়তপুয

১৫.০১.১৯৮৫

৩১ ফছয ০৩ ভো ১১ জদন

এভ.এ.জ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভুর
এফং চোকজযয ফয়
উত্তীন ত।

ফোজতর

গোইফোন্ধো

০৮.১১.১৯৯৪

২১ ফছয ০৫ ভো ২৮ জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

গ্রোভ: ভধুপুয ইউজনয়ন/ওয়োড ত:
ডোকঘয: টিোযফোজোয
উখজরো: আজদতভোযী, রজরোিঃ
রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

০১.১০.১৯৯৪

২১ ফছয ০৬ ভো ১২ জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

৯ জনোফ রভোিঃ যজদুজ্জোভোন

১৭ জনোফ রভোিঃ োজ্জোদ রোখন

১৯ জনোফ রভোৰ জপউর ইরোভ
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জনোফ রভোছোিঃ ছজকনো
রফগভ, জনোফ রভোিঃ
আজজজোয যভোন

গ্রোভ: রোজনী ইউজনয়ন/ওয়োড ত:
ভডোভপুয ডোকঘয: রভোজনী
জভর-৭০০০, উখজরো:
কুজিয়ো রজরো: কুজিয়ো।

গ্রোভিঃ উজজযপুয, ডোকঘয :
ীযগঞ্জ, উখজরো: ীযগঞ্জ,
রজরো: যংপুয

গ্রোভ: ভধুপুয ইউজনয়ন/ওয়োড ত:
ডোকঘয: টিোযফোজোয
উখজরো: আজদতভোযী,
রজরোিঃ রোরভজনযোট

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

কুজিয়ো

জনোফ জহুযো রফগভ, জনোফ
আব্দুর আজজজ

৫

জনজ রজরো

গ্রোভ: রোজনী ইউজনয়ন/ওয়োড ত:
ভডোভপুয ডোকঘয: রভোজনী
জভর-৭০০০, উখজরো:
কুজিয়ো রজরো: কুজিয়ো।

১ জনোফ রখোিঃ জোজকরুর ইরোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

রযজজিঃ/রযো
র নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো ও ভোতোয নোভ

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

৬

৭

৮

৯

গ্রোভ: জোজভযোতো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: রৌযজনো
ডোকঘয: জোজভযতো-৬৭৭২
উখজরো: োজোদপুয রজরোিঃ
জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: জোজভযোতো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: রৌযজনো
ডোকঘয: জোজভযতো-৬৭৭২
উখজরো: োজোদপুয রজরোিঃ
জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

১০.০৮.১৯৯২

২৪ ফছয ০৭ ভো ০৪ জদন

স্দোতক

োধোযণ

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

২১ জনোফ রভোিঃ রদখরোয়োয রোখন

জনোফ আখনোয়োযো খোতুন,
জনোফ রভোিঃ আকফয আরী

গ্রোভ: রোখড়ী োড়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ১নং
ফুরফোজড়য়ো রৌযবো ডোকঘয:
ফুরফোজড়য়ো-২২১৬ উখজরো:
ফুরফোজড়য়ো রজরোিঃ
ভয়ভনজং

গ্রোভ: রোখড়ী োড়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ১নং
ফুরফোজড়য়ো রৌযবো ডোকঘয:
ফুরফোজড়য়ো-২২১৬ উখজরো:
ফুরফোজড়য়ো রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

১৫.১০.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৬ ভো ২০ জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফত্রদুটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য
জনধ তোজযত পযখভ
পুযন কখয রদয়ো
খয়খছ।

ফোজতর

২২ জনোফ রভোিঃ আজযফুয যভোন

জনোফ জযজময়ো রফগভ, জনোফ গ্রোভ:কোঠোরফোজড়ী
রভোিঃ রুস্তভ আরী
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: রোখনপুয
ডোকঘয: োথযঘোটো-৮৭২০
উখজরো: ফযগুনো রজরোিঃ
জনোফ রযোনো রফগভ, জনোফ গ্রোভ: ডোক ফোংরো োজকতট
রভোিঃ আব্দু বুয
োউ োড়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:৮নং ডোকঘয:
নীরপোভোযী-৫৩০০ উখজরো:
নীরপোভোযী রজরোিঃ
নীরপোভোযী

আকোনীড়, ৯৭/ জনউ োজী
গঞ্জ, নোযোয়নগঞ্জ ড়ক,
নোযোয়ন গঞ্জ-১৪০০।

ফযগুনো

১০.০৮.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৮ ভো ০১ জদন

অনো ত

োধোযণ

আখফদখনয োখথ
প্রখফত্র ংযুক্ত
কযো য়জন।

ফোজতর

গ্রোভ: ডোক ফোংরো োজকতট োউ
োড়ো ইউজনয়ন/ওয়োড ত:৮নং
ডোকঘয: নীরপোভোযী-৫৩০০
উখজরো: নীরপোভোযী রজরোিঃ
নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

১৫.০৭.১৯৯৪

২২ ফছয ০৩ ভো ০৭ জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরওখয়য
জনধ তোজযত পযখভ
আখফদন কযো
খয়খছ।

ফোজতর

৩২ জনোফ রভোিঃ যজফউর ইরোভ

জনোফ রভোছোিঃ জকনো
রফগভ, জনোফ রভো: যইচ
উজিন অজন

গ্রোভ: খোন ফোড়ী, উত্তয ফোজনয়ো
গাঁতী ইউজনয়ন/ওয়োড ত:রন
ফোংগোফোড়ী ডোকঘয:রচৌফোড়ী৬৭৩০ উখজরো: রফরকুজচ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: খোন ফোড়ী, উত্তয ফোজনয়ো
গাঁতী ইউজনয়ন/ওয়োড ত:রন
ফোংগোফোড়ী ডোকঘয:রচৌফোড়ী৬৭৩০ উখজরো: রফরকুজচ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

২৮.১২.১৯৯৩

২৩ ফছয ০৪ ভো ১৩ জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

৩৭ জনোফ আফদুর োজকভ খোন

জনোফ োভছুন্নোোয, জনোফ
ভন খোন

খাঁ ফোজড়, োয়দযোফোদ,
আজিকুট, োয়দযোফোদ৩৫৮৩, মুযোদনগয, কুজভল্লো

খাঁ ফোজড়, োয়দযোফোদ,
আজিকুট, োয়দযোফোদ-৩৫৮৩,
মুযোদনগয, কুজভল্লো

কুজভল্লো

২১.০১.১৯৮৮

২৮ ফছয ০৩ ভো ১৫ জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদনটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

৪১ জনোফ কজফয আোম্মদ

জনোফ নোজছভো রফগভ, জনোফ গ্রোভ: খোখন ফোড়ী (ভোিোযোড়ো)
আবু আোম্মদ
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:তদী ২নং
ইউজনয়ন ডোকঘয:তজদ
ফোজোয-৩৯০২ উখজরো:
রপনী দয রজরোিঃ রপনী

গ্রোভ: খোখন ফোড়ী (ভোিোযোড়ো)
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:তদী ২নং
ইউজনয়ন ডোকঘয:তজদ ফোজোয৩৯০২ উখজরো: রপনী দয
রজরোিঃ রপনী

রপনী

০৫.০৭.১৯৯৭

১৯ ফছয ০৭ ভো ০৫ জদন

এ.এ.জ

আনোয ও গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

ফযোফয ঠিকবোখফ
ররখো য়জন।

ফোজতর

৪২ জনোফ জপকুর ইরোভ

জনোফ রভোছোিঃ সুজপয়ো
রফগভ, জনোফ রভো: ভজতউয
যভোন

গ্রোভ: জনরক্ষীযো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:ল্লোফোদ/০২
ডোকঘয:দুরোরকোজি-১৬৩০
উখজরো: রফরোফ রজরোিঃ
নযজংদী

নযজংদী

০২.০১.১৯৯২

২৪ ফছয ০৪ ভো ০৩ জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফত্র
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

গ্রোভ: জনরক্ষীযো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:ল্লোফোদ/০২
ডোকঘয:দুরোরকোজি-১৬৩০
উখজরো: রফরোফ রজরোিঃ
নযজংদী

৫

জনজ রজরো

জনোফ ভোয়ো যোজন দো,
জনোফ কোজততক চন্দ্র দো
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৪

ফততভোন ঠিকোনো

২০ জনোফ কনক কুভোয দো

৩০ জনোফ রভোিঃ আব্দুয যজপক

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/রযো
র নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো ও ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

৪

৫

৬

৭

৮

৯

গ্রোভ: রচযগোতীঁ,
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ফোজোয
বদ্রঘোট ডোকঘযিঃ নরকো৬৭৩১ উখজরো:কোভোযখি
রজরো: জযোজগঞ্জ
গ্রোভ: জকভত রতওয়োযী গাঁও
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ১৩ নং
গখড়য়ো, ০৫ নং ওয়োড ত
ডোকঘযিঃ গখড়য়ো-৫১০০
উখজরো: ঠোকুযগাঁও দয,
রজরো: ঠোকুযগাঁও।

গ্রোভ: রচযগোতীঁ,
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ফোজোয
বদ্রঘোট ডোকঘযিঃ নরকো-৬৭৩১
উখজরো:কোভোযখি রজরো:
জযোজগঞ্জ
গ্রোভ: জকভত রতওয়োযী গাঁও
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ১৩ নং
গখড়য়ো, ০৫ নং ওয়োড ত
ডোকঘযিঃ গখড়য়ো-৫১০০
উখজরো: ঠোকুযগাঁও দয,
রজরো: ঠোকুযগাঁও।

জযোজগঞ্জ

০১.০৪.১৯৯৬

২০ ফছয ০১ ভো ০৪ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফত্র
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ঠোকুযগাঁও

১২.০৯.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৭ ভো ২৪ জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই এফং
প্রখফত্র ০১ কজ।

ফোজতর

জনোফ পোখতভো রফগভ,
জনোফ রভোিঃ উজকর রখ

গ্রোভ: ফোগভোযো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:০২ নং
ননোটী ডোকঘযিঃ পূফ ত-রুো৯২৪১ উখজরো: রুো রজরো:
খুরনো।

গ্রোভ: ফোগভোযো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:০২ নং ননোটী
ডোকঘযিঃ পূফ ত-রুো-৯২৪১
উখজরো: রুো রজরো: খুরনো।

খুরনো

২৮.০২.১৯৯৬

২০ ফছয ০১ ভো ১৪ জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরওখয়য
জনধ তোজযত পযখভ
আখফদন কযো
খয়খছ।

ফোজতর

৫৮ রভো: জোজদ রোখন

ভোতো:ছজকনো রভোিঃআজগোয
আরী

গ্রোভ: চযখভোনপুয
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:রভোনপুয
ডোকঘযিঃ রোজড়ী রভোনপুয৬৭৬২ উখজরো: উল্লুোোড়ো
রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: চযখভোনপুয
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:রভোনপুয
ডোকঘযিঃ রোজড়ী রভোনপুয৬৭৬২ উখজরো: উল্লুোোড়ো
রজরো: জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

০১.১১.১৯৯০

২৫ ফছয ০৬ ভো ০৫ জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

৬৮ জনোফ রভোিঃ রোখর খাঁন

জনোফ রজরনো খোনভ, জনোফ যজখভয ফোড়ী গ্রোভ: উত্তয
আব্দুয যজভ খাঁন
োজযর
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:ডোকঘযিঃ
ফরধোযো উখজরো: জংগোইয
রজরো: ভোজনকগঞ্জ

যজখভয ফোড়ী গ্রোভ: উত্তয
োজযর
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:ডোকঘযিঃ
ফরধোযো উখজরো: জংগোইয
রজরো: ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

-

২২ ফছয ০২ ভো ২৪ জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ ররখো
য়জন।

ফোজতর

৮০ জনোফ জফদুুৎ কুভোয

জনোফ জদোরী, জনোফ অজজত গ্রোভ: জফদ্যোধযপুয
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ৫নং
ফকীভর, ডোকঘয:
রভোনপুয-৬২২০, উখজরো:
রভোনপুয, রজরো যোজোী।

গ্রোভ: জফদ্যোধযপুয
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ৫নং
ফকীভর, ডোকঘয: রভোনপুয৬২২০, উখজরো: রভোনপুয,
রজরো যোজোী।

যোজোী

১০.১০.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৬ ভো ০১ জদন

ভোিো ত

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

৮১ জনোফ োজরভো আক্তোয

জনোফ যজভছো রফগভ, জনোফ
রখ আফদুর রভোতোখরফ

ফোো নং ২/জফ, ড়ক নং-৪,
রোট ত কখরোনী, ৩৭ নং মুজনয
স্যোয, ফিয-৪১০০, চট্টগ্রোভ।

ফজযোর

০১.০১.১৯৯৭

২০ ফছয ০৩ ভো ১১ জদন

এইচ.এ.জ

ভজরো

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

রভোিঃ ভজপজুয যভোন,
জফবোগীয় ভূ-স্পজত্ত কভতকততো
দপ্তয, রযরওখয় প্রোজনক বফন
(জনচতরো, কভরোপুয, ঢোকো১২১৭।

ভোগুযো

১৬.১০.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৬ ভো ১৯ জদন

এভ.জফ.এ (ভোিো ত)

আনোয ও গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

৪৫ জনোফ আজতপ োোন

জনোফ রভো: রযোনো রফগভ,
জনোফ রজর রোখন

৪৯ জনোফ নযখদফ চন্দ্র যোয়

জনোফ জফনো যোনী যোয়,
জনোফ জফখযন্দ্র চন্দ্র যোয়

৫৫ জনোফ তোযো খোতুন

৮৪ জনোফ রভোিঃ তজরুর ইরোভ
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গ্রোভ: দজড়চয খোজুজযয়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: দজড়চয
খোজুজযয়ো ডোকঘয: দজড়চয
উখজরো: রভখজিগঞ্জ রজরো
ফজযোর।
জনোফ রোখনয়োযো খোতুন, গ্রোভ: ফড়রই
জনোফ রভোিঃ তজকফয যভোন ইউজনয়ন/ওয়োড ত: কুজচয়োখভোড়ো
জফশ্বো
ডোকঘয: জোগরো-৭৬০০,
উখজরো: ভোগুযো দয রজরোিঃ
ভোগুযো

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/রযো
র নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো ও ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

৫

৬

৭

৮

৯

৮৭ জনোফ রভোিঃ জজফ আখভদ

জনোফ নোজছভো রফগভ, জনোফ গ্রোভ: কোরো
মৃত: রভোিঃ োভছুর আরভ ইউজনয়ন/ওয়োড ত:১১নং
দ্মোকোয ডোকঘয: রক্ষীপুয৭৩০০ উখজরো: জঝনোইদ
রজরোিঃজঝনোইদ

গ্রোভ: কোরো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:১১নং দ্মোকোয
ডোকঘয: রক্ষীপুয-৭৩০০
উখজরো: জঝনোইদ
রজরোিঃজঝনোইদ

জঝনোইদ

২৬.১২.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৪ ভো ০১ জদন

এ.এ.জ

৮৮ জনোফ রভোিঃ যজফউর ইরোভ

জনোফ োজভদো রফগভ, জনোফ গ্রোভ: নচথট্র
রভো: োভছুর আরভ
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:১নং
রদউরোফোড়ী ডোকঘয: নচথট্র১৯৮০ উখজরো: ঘোটোইর
রজরোিঃ টোঙ্গোইর

গ্রোভ: নচথট্র
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:১নং
রদউরোফোড়ী ডোকঘয: নচথট্র১৯৮০ উখজরো: ঘোটোইর
রজরোিঃ টোঙ্গোইর

টোঙ্গোইর

০২.০৩.১৯৯৬

২০ ফছয ০২ ভো ০৩ জদন

জডখলোভো-ইনরটকখনোরজজ

৯১ রভোিঃ অজর উল্যো

জনোফ রভোো: আঞ্জুভো
রফগভ, জনোফ মু: আব্দুর
ভোন্নোন

ভজুভদোয ফোজড় গ্রোভ:
গোংযোইয়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:রজযয়ো
ফোজোয ডোকঘয: রজযয়ো
ফোজোয-৩৫৮০ উখজরো:
নোঙ্গর রকোট রজরোিঃ কুজভল্লো।

ভজুভদোয ফোজড় গ্রোভ:
গোংযোইয়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:রজযয়ো ফোজোয
ডোকঘয: রজযয়ো ফোজোয৩৫৮০ উখজরো: নোঙ্গর রকোট
রজরোিঃ কুজভল্লো।

কুজভল্লো

২৪ ফছয ০৪ জদন

জডখলোভো ইজঞ্জজনয়োয

৯৩ জনোফ জদন চন্দ্র দো

জনোফ জযনো যোণী, জনোফ ভদ গ্রোভ: জদজঘযোড়
চন্দ্র দো (মৃত:)
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:জদজঘযোড়
ডোকঘয: োটুরী-৩৩৩৬
উখজরো: ফোজজতপুয রজরোিঃ
জকখোযগঞ্জ।

৩২নং কোজজযফোগ, ভোজনকনগয
জফশ্বখযোড, ০৭ নং ওয়োযী।
মুগদো, ঢোকো-১২০৩।

ঢোকো।

১১.০৩.১৯৯৬

২০ ফছয ০২ ভো ২০ জদন

৯৫ জনোফ রভোিঃ জোোঙ্গীয আরভ

জনোফ োখজনুয, জনোফ রভোিঃ গ্রোভ: রদফীনগয, আব্দুয
ভোনসুয আরভ
যভোখনয রখোরো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:০৪ নং
ফোউোড়ো ডোকঘয: রদফীনগয৬৩০০ উখজরো:
চোোইনফোফগঞ্জ দয রজরোিঃ
চাঁোইনফোফগঞ্জ।

গ্রোভ: রদফীনগয, আব্দুয
যভোখনয রখোরো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:০৪ নং
ফোউোড়ো ডোকঘয: রদফীনগয৬৩০০ উখজরো:
চোোইনফোফগঞ্জ দয রজরোিঃ
চাঁোইনফোফগঞ্জ।

চাঁোইনফোফগঞ্জ

০২.১১.১৯৯৭

৯৬ জনোফ রভো: রযজোউর ইরোভ

জনোফ রজযনো, জনোফ রভো:
তজযকুর ইরোভ

গ্রোভ: রদফীনগয যজপউিীখনয
রটোরো ইউজনয়ন/ওয়োড ত:০১ নং
রদফীনগয ডোকঘয: রদফীনগয৬৩০০ উখজরো:
চোোইনফোফগঞ্জ দয রজরোিঃ
চাঁোইনফোফগঞ্জ।

চাঁোইনফোফগঞ্জ

২৫.১০.১৯৯৭
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গ্রোভ: রদফীনগয যজপউিীখনয
রটোরো ইউজনয়ন/ওয়োড ত:০১ নং
রদফীনগয ডোকঘয: রদফীনগয৬৩০০ উখজরো:
চোোইনফোফগঞ্জ দয রজরোিঃ
চাঁোইনফোফগঞ্জ।

রকোটোয জফফযণ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

োধোযণ

প্রখফখত্র ঠিকোনো
ও ছজফ রনই।

মুজক্তখমোদ্ধুো।

চোরোন রকোড ভুর।

ফোজতর

আনোয ও গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

জন্ তোজযখ ভুর।

ফোজতর

এইচ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই।

ফোজতর

১৮ ফছয ০৬ ভো ০৩ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ।

রপযত খোখভ
ডোকটিজকট রনই।

ফোজতর

১৮ ফছয ০৬ ভো ০৮ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ।

রপযত খোখভ ডোক
টিজকট রনই এফং
ঠিকোনো ভুর।

ফোজতর

রযজজিঃ/রযো
র নং
১

প্রোথীয নোভ

জতো ও ভোতোয নোভ

২

৩

৯৭ জনোফ রভোিঃ ইব্রোীভ খোন

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

৬

৭

৮

৯

গ্রোভ: পুটিয়োখোরী
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:০৪ নং
ডোকঘয: খোখয়যোট-৮৪১০
উখজরো: যোজোপুয রজরোিঃ
ঝোরকোঠী।

১৬/এ, ধরপুয, ৪৭৯
পজযদোফোদ, মোত্রোফোড়ী, ঢোকো১২০৪

ঝোরকোঠী

২৩.১১.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৫ ভো ১২ জদন

স্দোতখকোত্তয

োধোযণ

আখফদখন জতো
ভোতোয নোভ উখল্লখ
রনই।

চোোইনফোফগঞ্জ

১৫.১০.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৬ ভো ২০ জদন

দোজখর

োধোযণ

চোরোখনয নং নই,
চোরোখনয তোজযখ
রনই, রপযত খোখভ
ঠিকোনো ও ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

১০১ জনোফ রভো: যজফউর ইরোভ

রভো: োজফবুয যভোন
; আখনোয়োযো রফগভ

ফোো ও ড়ক: োনোজপখটোরো
গ্রোভ: োনোজপখটোরো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ০৬
ডোকঘয: রদফীনগয
রোি রকোড:৬৩০০
উখজরো: চোোইনফোফগঞ্জ
রজরো: চোোইনফোফগঞ্জ

ফোো ও ড়ক: োনোজপখটোরো
গ্রোভ: োনোজপখটোরো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ০৬
ডোকঘয: রদফীনগয
রোি রকোড:৬৩০০
উখজরো: চোোইনফোফগঞ্জ
রজরো: চোোইনফোফগঞ্জ

১০২ জনোফ রভো: কোরোভ উজিন

আবুর কোখভ
; োরভো রফগভ

ফোো ও ড়ক: ৪৫৮
গ্রোভ: খড়কী
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:
ডোকঘয: ঘোটোতোয োট
রোি রকোড:২৭০
উখজরো: রভখজিগঞ্জ
রজরো: ফজযোর

রভো: ভোসুভ আখযজপন (কোযী
জযচোরক), জোতীয়
রবোক্তঅজধকোয ংযক্ষণ
অজধদপ্তয, ফোজণজু ভন্ত্রণোরয়,
০১ কোওযোনফোজোয, টিজজফ
বফন ৮ভ তরো, ঢোকো-১২১৫

ফজযোর

২৫.০২.১৯৮৮

২৮ ফছয ০২ ভো ১০ জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন পযভ
ঠিক নয়, প্রখফ
ত্র ভুর

ফোজতর

১০৭ জনোফ আব্দুল্লোখর কোজপ

জতোয নোভ:রভো: আয়নোর
ক; কল্পনো রফগভ

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
আনুজরয়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 02
ডোকঘয: তোখযপুয
রোি রকোড:6251
ত
উখজরো: দূগোপুয
রজরো: যোজোী

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
আনুজরয়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: 02
ডোকঘয: তোখযপুয
রোি রকোড:6251
ত
উখজরো: দূগোপুয
রজরো: যোজোী

যোজোী

17.11.1988

27 ফছয 05 ভো 19 জদন

জফএজ

োধোযণ

আখফদন পযভ
ঠিক নয়, প্রখফ
ত্র ভুর

ফোজতর

১০৯ জনোফ যোখদুর ইরোভ

আব্দু োভোদ
; যখভছো

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ: নতুন
বোঙ্গোফোজড়য়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ভোজরগোছো
ডোকঘয: রটবুজনয়ো
রোি রকোড:৬৬০০
উখজরো: োফনো
রজরো: োফনো

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ: নতুন
বোঙ্গোফোজড়য়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ভোজরগোছো
ডোকঘয: রটবুজনয়ো
রোি রকোড:৬৬০০
উখজরো: োফনো
রজরো: োফনো

োফনো

০২.০১.১৯৯১

২৫ ফছয ০৪ ভো ০২ জদন

অনো ত

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

১১০ জনোফ রভো: ভোরুপ জভয়ো

রভো: যজপকুর ইরোভ
; রভোছো জয়োযো রফগভ

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
োতগীজয
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ফোভনডোঙ্গো
ডোকঘয: জখযোফোজোয
রোি রকোড: ৫৭২১
উখজরো: সুিযগঞ্জ
রজরো: গোইফোন্ধো

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
োতগীজয
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ফোভনডোঙ্গো
ডোকঘয: জখযোফোজোয
রোি রকোড: ৫৭২১
উখজরো: সুিযগঞ্জ
রজরো: গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

২০.১২.১৯৯৫

ফছয ভো জদন

এইচ এ জ

োধোযণ

আখফদন পযভ
ঠিক নয়, প্রখফ
ত্র ভুর, ছজফ ১টি
কভ, ফয় উখল্লখ
রনই।

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো
র নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো ও ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

৬

৭

৮

৯

০৩.১০.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৬ ভো ২৮ জদন

এ এ জ

োধোযণ

আখফদন ত্র ঠিক
নয়, প্রখফ ত্র ভুর

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ: ফড়ফোদ
কয়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: জফরভোজড়য়ো
ডোকঘয: জফরভোজড়য়ো
রোি রকোড: ৬৪২০
উখজরো: রোরপুয
রজরো: নোখটোয

নোখটোয

১০.০৩.১৯৯২

২৪ ফছয ০২ ভো ১৮ জদন

এইচ এ জ

োধোযণ

খদয নোভ ভুর,
ছজফ ১টি কভ

ফোজতর

ফোো: ৩৯৫, গ্রোভ: শ্রীযোভপুয,
ওয়োড ত: ৩, ডোকঘয:
আজভযোফোদ, রোি রকোড:
৮৪২০, উখজরো: নরোজছটি,
রজরো: ঝোরকোঠী

ফোো ও ড়ক: ৫১/জ গ্রোভ:
রোরকুঠি, র্ততীয় কখরোনী
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ১০
ডোকঘয: জভযপুয
রোি রকোড:১২১৬
উখজরো: দোরুোরোভ
রজরো: ঢোকো

ঝোরকোঠী

২৫.১২.১৯৯০

২৫ ফছয ০৩ ভো ১০ জদন

জফজফএ (অনো ত)

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয ও
তোজযখ রনই

ফোজতর

ভজজবুয যভোন
; রজরনো রফগভ

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
জিভ জফযোভ
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ০৬
ডোকঘয: পরগোছো
রোি রকোড:৫৭২০
উখজরো: সুিযগঞ্জ
রজরো: গোইফোন্ধো

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ: জিভ
জফযোভ
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ০৬
ডোকঘয: পরগোছো
রোি রকোড:৫৭২০
উখজরো: সুিযগঞ্জ
রজরো: গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

১৩.১০.১৯৯৫

২১ ফছয ০৬ ভো ২৩ জদন

এ এ জ

োধোযণ

আখফদন পযভ
ঠিক নয়, প্রখফ
ত্র ভুর, ছজফ ১টি
কভ।

ফোজতর

রভো: আবুর কোখভ
; যওন আযো রফগভ

ফোো ও ড়ক: মুর্ত ছোয়ো
বফন গ্রোভ: আব্বো োড়ো
উত্তয োজরয
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ২৬
ডোকঘয: োউজজং এখিট
রোি রকোড:৪২১৬
উখজরো:
রজরো: চট্টগ্রোভ

ফোো ও ড়ক: মুর্ত ছোয়ো বফন
গ্রোভ: আব্বো োড়ো উত্তয
োজরয
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ২৬
ডোকঘয: োউজজং এখিট
রোি রকোড:৪২১৬
উখজরো:
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

২৫.০৬.১৯৯২

২৩ ফছয ১০ ভো ১০ জদন

এ এ জ

োধোযণ

জফঙ্গজপ্ত নং ভুর,
উখজরোয নোভ ভুর

ফোজতর

রভো: আবু োন্নোন রভোল্লো
; জোখফদো খোতুন

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
রকোদোজরয়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:
ডোকঘয: জফংকযপুয
রোি রকোড:
উখজরো: জঝনোইদ
রজরো: জঝনোইদ

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
রকোদোজরয়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:
ডোকঘয: জফংকযপুয
রোি রকোড:
উখজরো: জঝনোইদ
রজরো: জঝনোইদ

১১২ জনোফ এজরভ আরভ

রভো: রতোয়োখের আরী
; রভোছো: আপখযোজো রফগভ

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
ফড়ফোদ কয়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: জফরভোজড়য়ো
ডোকঘয: জফরভোজড়য়ো
রোি রকোড: ৬৪২০
উখজরো: রোরপুয
রজরো: নোখটোয

১১৬ জনোফ রভো: ইভযোন রোখন

রভো: রফল্লোর রোখন
; জফউটি রফগভ

১১৮ জনোফ রভো: ভজভনুর ইরোভ

১১৯ জনোফ রভো: োজদ জভয়ো

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

জঝনোইদ

১১১ জনোফ আরপোজ উিীন আখভদ
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জনজ রজরো

রযজজিঃ/রযো
র নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো ও ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

৬

৭

৮

৯

০২.০১.১৯৯৪

২২ ফছয ০৪ ভো ০৩ জদন

এ এ জ

োধোযণ

আখফদন ত্র ঠিক
নয়, প্রখফ ত্র
ভুর, ছজফ ১টি কভ

ফোো ও ড়ক: ৪৫২ গ্রোভ:
জংগো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ভোরঞ্চী
ডোকঘয: োফনো দয
রোি রকোড:
উখজরো: োফনো দয
রজরো: োফনো

োফনো

২৪.০৪.১৯৯৩

২২ ফছয ০০ ভো ১১ জদন

এ এ জ

োধোযণ

জফঙ্গজপ্ত নং ভুর

ফোজতর

ফোো ও ড়ক: ররকজবউ,
আ/এ গ্রোভ: জচজড়য়োখোনো
রযোড, পখয়জখরক
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ১৩
ডোকঘয: োোড়তরী
রোি রকোড:৪২০২
উখজরো: খুরী
রজরো: চট্টগ্রভো
ফোো ও ড়ক: গ্রোভ: চযজ
ররোড়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: জততল্লী
ডোকঘয: োফইফোজোয
রোি রকোড:২০০০
উখজরো: জোভোরপুয দয
রজরো: জোভোরপুয

ফোো: ৬৫৬/জড/১, দ: খুরী,
ব্লক জ, রযোড ১, ওয়োড ত ১৩,
ডোকঘয-োোড়তরী, উখজরোখুরী, চট্টগ্রোভ-৪২০২

চট্টগ্রোভ

২৩ ফছয ০২ ভো ০৪ জদন

এইচ এ জ

োধোযণ

আখফদন ত্র ঠিক
নয়, প্রখফ ত্র
ভুর, ছজফ ১টি কভ,
জন্ তোজযখ ও জন্
স্থোন রজরোয নোভ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ: চযজ
ররোড়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: জততল্লী
ডোকঘয: োফইফোজোয
রোি রকোড:২০০০
উখজরো: জোভোরপুয দয
রজরো: জোভোরপুয

জোভোরপুয

১০.০৫.১৯৮৬

২৯ ফছয ১১ ভো ২৬ জদন

স্মোতখকোত্তয

োধোযণ

প্রখফ ত্র রযরওখয়
পযখভ

ফোজতর

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
যোয়োড়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ০১
ডোকঘয: যোজোী রফোড ত
রোি রকোড: ৬২০১
উখজরো:
রজরো: যোজোী

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
যোয়োড়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ০১
ডোকঘয: যোজোী রফোড ত
রোি রকোড: ৬২০১
উখজরো:
রজরো: যোজোী

যোজোী

১৩.১০.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৫ ভো ২৮ জদন

এইচ এ জ

োধোযণ

আখফদন ত্র ঠিক
নয়, প্রখফ ত্র
ভুর, রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

রভো: রভোোখযপ রোখন
রভোল্লো; অজরজফয়ো রফগভ

ফোো ও ড়ক: ভোটিডোংগো
গ্রোভ: ভোটি ডোংগো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ০৯
ডোকঘয: নয়োখখোরো
রোি রকোড:
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো
রজরো: জখযোজপুয

ই/৮৫ (ছ), রযরওখয় কখরোনী,
৫ নং ঘোট, খুরনো।

১২৩ জনোফ রভো: আবু রোযোয়যো

রভো: রভোয়োখজ্জভ রোখন;
আজভনো রফগভ

ফোো ও ড়ক: ৪৫২
গ্রোভ: জংগো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ভোরঞ্চী
ডোকঘয: োফনো দয
রোি রকোড:
উখজরো: োফনো দয
রজরো: োফনো

১২৪ জনোফ খিকোয অনুভ ভোমুদ

মুত রভো: দোখয়ভ উল্যো
; নোজভো রফগভ

১৩১ জনোফ োীনুয ইরোভ

আব্দুর কদ্দুছ
; জপখযোজো রফগভ

১৩২ জনোফ রভো: ো আরভ

রভো: আব্দুয যউপ
; রভোো: োোয ফোনু

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

জখযোজপুয

১২০ জনোফ রভো: রোকত রোখন
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জনজ রজরো

রযজজিঃ/রযো
র নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো ও ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

৬

৭

৮

৯

০১.০১.১৯৯০

২৬ফছয ০৮ ভো ০১ জদন

এইচ এ জ

োধোযণ

আখফদনকোযী
কর্ততখক্ষয নোভ
রনই, ছজফ একটি
কভ

চোোইনফোফগঞ্জ

১৮.১১.১৯৯৪

২১ ফছয ০৫ ভো ১৪ জদন

এইচ এ জ

োধোযণ

আখফদন ত্র ঠিক
নয়, প্রখফ ত্র ভুর।

ফোজতর

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
চকআরভ
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: োফগ্রোভ
ডোকঘয: োফগ্রোভ
রোি রকোড:৫৮০০
উখজরো: ফগুড়ো
রজরো: ফগুড়ো

ফগুড়ো

৩১.১২.১৯৯৪

২১ফছয ০২ ভো ০৩ জদন

এ এ জ

োধোযণ

ছজফ একটি কভ,
আখফদখন জফজ্ঝজপ্ত
নং ভুর

ফোজতর

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
ভজশ্বভনগয
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ১০
ডোকঘয: োযখোজুযো
রোি রকোড:৭৪৪০
উখজরো: ভজনযোভপুয
রজরো: মখোয

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
ভজশ্বভনগয
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ১০
ডোকঘয: োযখোজুযো
রোি রকোড:৭৪৪০
উখজরো: ভজনযোভপুয
রজরো: মখোয

মখোয

০৩.০৩.১৯৮৬

ফছয ভো জদন

স্মোতখকোত্তয

আনোয ও গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন স্বখস্ত
পুযণকৃত নয়, ফয়
উখল্লখ রনই

ফোজতর

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
উভোজতয নোযোয়ন
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:
ডোকঘয: পজকখযয তখকয়ো
রোি রকোড: ৫৫০০
উখজরো: দয
রজরো: রোরভজনযোট

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
উভোজতয নোযোয়ন
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:
ডোকঘয: পজকখযয তখকয়ো
রোি রকোড: ৫৫০০
উখজরো: দয
রজরো: রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

০১.০৩.১৯৯৪

২২ ফছয ০২ ভো ০৪ জদন

এইচ এ জ

োধোযণ

আখফদন ত্র ঠিক
নয়, প্রখফ ত্র
ভুর, ছজফ একটি কভ

ফোজতর

যোন যকোয
; োজফজত্র যকোয

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
চককোউজযয়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: তোজতোটি
ডোকঘয: চককোউজযয়ো
রোি রকোড:২১৩০
উখজরো: শ্রীফযদী
রজরো: রযপুয

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
চককোউজযয়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: তোজতোটি
ডোকঘয: চককোউজযয়ো
রোি রকোড:২১৩০
উখজরো: শ্রীফযদী
রজরো: রযপুয

১৪৪ জনোফ রভো: নুয ইরোভ

রভো: োজদকুর ইকরোভ
; রভোো: োযজবন রফগভ

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
জযপুয
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:
ডোকঘয: রচৌজিখটোরো
রোি রকোড:
উখজরো: চোোইনফোফগঞ্জ
রজরো: চোোইনফোফগঞ্জ

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ: জযপুয
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:
ডোকঘয: রচৌজিখটোরো
রোি রকোড:
উখজরো: চোোইনফোফগঞ্জ
রজরো: চোোইনফোফগঞ্জ

১৪৮ জনোফ রভো: জযফুজ্জোভোন

আবু নোখছয রভো: জোজদ
; রভোছো: জজযন রফগভ

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
চকআরভ
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: োফগ্রোভ
ডোকঘয: োফগ্রোভ
রোি রকোড:৫৮০০
উখজরো: ফগুড়ো
রজরো: ফগুড়ো

১৪৯ জনোফ রভো: আ: রজতপ

রভো: জরয়োকত আরী
; রযখনো খোতুন

১৫৩ জনোফ রভো: যোয়োনুর ইরোভ

রভো: পজর উল্লুো
; রভোছো: যোজদো রফগভ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযপুয

১৩৩ জনোফ যোজজফ যকোয
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জনজ রজরো

রযজজিঃ/রযো
র নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো ও ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

৬

৭

৮

৯

সুকুভোয জফশ্বো
; অঞ্জরী জফশ্বো

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
মুনুজড়য়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ১৪
ডোকঘয: মুনুজড়য়ো
রোি রকোড:৭৩০০
উখজরো: জঝনোইদ দয
রজরো: জঝনোইদ

৬৪ কজফ বফন, োো োড়ো ,
০৮ নং ওয়োড ত, ডোকঘয -নতুন
ফোজোয, ভোগুযো দয, ভোগুযো৭৬০০

ভোগুযো

০৫.১১.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৬ ভো ০১ জদন

এইচ এ জ

োধোযণ

আখফদন কোযী
কর্ততখক্ষয নোভ
রনই, প্রখফ ত্র
ভুর, ছজফ একটি কভ

১৬৮ জনোফ রভো: নুয আরভ

রভো: োজদকুর ইরোভ
; রভোছো: োযজবন রফগভ

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ: ১৯
জযপুয (ফোবুোড়ো)
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:
ডোকঘয: রচৌিীখটোরো
রোি রকোড:
উখজরো: চোোইনফোফগঞ্জ দয
রজরো: চোোইনফোফগঞ্জ

চোোইনফোফগঞ্জ

১৯.০৭.১৯৯৫

২০ ফছয ০৯ ভো ১৩ জদন

এইচ এ জ

োধোযণ

আখফদন পযভ
ঠিক নয়, প্রখফ
ত্র ভুর, ছজফ
একটি কভ

ফোজতর

১৭৪ জনোফ রভোছো: জনলুপো ইয়োজভন

রভো: আব্দুর কুদ্দু
; রভোছো: ভজযয়ভ রফগভ

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ: ১৯
জযপুয (ফোবুোড়ো)
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:
ডোকঘয: রচৌিীখটোরো
রোি রকোড:
উখজরো: চোোইনফোফগঞ্জ
দয
রজরো: চোোইনফোফগঞ্জ
ফোো ও ড়ক: গ্রোভ: ফড়
আইরচোযো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ২
ডোকঘয: রোড়োদ
রোি রকোড:৭০৩১
উখজরো: কুজিয়ো
রজরো: কুজিয়ো

কুজিয়ো

৩০.১২.১৯৯২

২৪ ফছয ৫ ভো ৫ জদন

এইচ এ জ

োধোযণ

আখফদন ত্র ঠিক
নয়, প্রখফ ত্র
ভুর, আখফদন খত্র
ছজফ রনই।

ফোজতর

১৭৫ জনোফ রভো: রভোস্তোজপজুয যভোন

আব্দুর ভোখরক
; রভোছো: পোজযো রফগভ

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
ওয়োজড়য়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:২
ডোকঘয: ফোজোয রগোরোপুয
রোি রকোড:
উখজরো: জঝনোইদ দয
রজরো: জঝনোইদ

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
ফোরোোড়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:২২
ডোকঘয: ফোবুখো
রোি রকোড:৫৪০০
উখজরো: যংপুয দয
রজরো: যংপুয

জঝনোইদ

২৩.১২.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৪ ভো ১২ জদন

এ এ জ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন ত্র ঠিক
নয়, প্রখফ ত্র
ভুর, ছজফ একটি কভ

ফোজতর

১৮০ জনোফ রভো: ইজোয উিীন

রভো: আখোক আরী
; রভোছো: রযোখকয়ো রফগভ

০১.০৭.১৯৯৪

ফছয ভো জদন

এইচ এ জ

োধোযণ

আখফদন পযভ
ঠিক নয়, প্রখফ
ত্র ভুর, স্থোয়ী
ঠিকোনো, জন্স্থোন
রজরো ও ফয়
উখল্লখ নোই

ফোজতর

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ: ফড়
আইরচোযো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ২
ডোকঘয: রোড়োদ
রোি রকোড:৭০৩১
উখজরো: কুজিয়ো
রজরো: কুজিয়ো

ফোো ও ড়ক: গ্রোভ:
গজড়য়োরী
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ০৪
ডোকঘয: ভড়রোট
রোি রকোড:৫১৪০
উখজরো: ফোজরয়ো ডোঙ্গী
রজরো: ঠোকুযগোও

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১৬১ জনোফ সুচিন জফশ্বো
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/রযো
র নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো ও ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

৬

৭

৮

৯

পজযদপুয

১০.১০.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৭ ভো ২৬ জদন

এ এ জ

োধোযণ

খদয নোভ ভুর

ঢোকো

২৯.১১.১৯৯৩

২২ফছয ০৫ ভো ০৬ জদন

এইচ এ জ

োধোযণ

আখফদন খত্র ছজফ
১টি, জন্স্থোন রজরো
ও আখফদখনয
তোজযখ নোই

ফোজতর

রভো: ভঞ্জুয আরভ
; রোখন আযো রফগভ

ফোো ও ড়ক: খিকোয ফোড়ী
গ্রোভ: ধন্যপুয
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: রোনোপুয
ডোকঘয: নয়োোট
রোি রকোড:5272
উখজরো: রোনোইমুড়ী জ
রজরো: রনোয়োখোরী

ফোো ও ড়ক: ৫২/জফ গ্রোভ:
দজক্ষণ কোজরো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: দজনয়ো
ডোকঘয: মোত্রোফোড়ী
রোি রকোড: ১২৩৬
উখজরো: মোত্রোফোড়ী রজরো:
ঢোকো

রনোয়োখোরী

০১.০১.১৯৯২

২৪ ফছয ০৪ ভো ০৫ জদন

এইচ এ জ

োধোযণ

খদয নোভ ভুর

ফোজতর

১৯২ জনোফ োজফবুয যভোন রচৌধুযী

রভো: আজনসুয যভোন
রচৌধুযী
; রভোো: জউরী খোতুন

আোন উজিন উচ্চ জফদ্যোয়র,
আদত নগয, কুতুফপুয, পতুল্লো,
নোযোয়ণগঞ্জ

ঢোকো

২৫.০৫.১৯৯৬

১৯ফছয ১০ ভো ১৬ জদন

এইচ এ জ

োধোযণ

চোরোন নং ও
ব্যোংখকয নোভ রনই।

ফোজতর

১৯৬ জনোফ যোয়োন আখভদ

জোপয আখভদ
; োখনো রফগভ

ফোো ও ড়ক: ১৪, পুযোতন
ভজজদ
গ্রোভ: ভোতুয়োইর
দজক্ষণ োড়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ভোতুইর
ডোকঘয: মৃধোফোড়ী
রোি রকোড:১৩৬২
উখজরো: মোত্রোফোড়ী
রজরো: ঢোকো
ফোো ও ড়ক: গোজজ ফোড়ী
গ্রোভ: ফোখয গড়ো, জিভ
োড়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: রভস্তজর
ফোজোয
ডোকঘয: রভস্তজর ফোজোয
রোি রকোড:৩৫৫০
উখজরো:রচৌিগ্রোভ

ফোো ও ড়ক: গোজজ ফোড়ী
গ্রোভ: ফোখয গড়ো, জিভ োড়ো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: রভস্তজর ফোজোয
ডোকঘয: রভস্তজর ফোজোয
রোি রকোড:৩৫৫০
উখজরো:রচৌিগ্রোভ
রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো

১২.০২.১৯৯৫

২১ ফছয ০২ ভো ২৪ জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন খত্র
স্বোক্ষয রনই।

ফোজতর

১৮৪ জনোফ রভো: ভোবুয যভোন

রভো: নুরুর আজভন
; ভোফুজো রফগভ

১৯১ জনোফ রভো: যোখর চৌধুযী
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ফোো ও ড়ক: োংফোজদক
রগৌতভ দো ড়ক
গ্রোভ:
চজন্ডদোদী
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ০৩
ডোকঘয: বোংগো
রোি রকোড:৭৮৩০
উখজরো: বোংগো
রজরো: পজদযপুয
ফোো ও ড়ক: ৫৮, ড়ক-০৩
গ্রোভ: যোনো রবোরো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: জযযোভপুয
ডোকঘয: জনোতনগয
রোি রকোড:১২৩০
উখজরো: তুযোগ
রজরো: ঢোকো

আব্দর খোখরক জভয়ো
; আজছয়ো রফগভ

৫

জনজ রজরো

ফোো ও ড়ক: োংফোজদক
রগৌতভ দো ড়ক
গ্রোভ:
চজন্ডদোদী
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: ০৩
ডোকঘয: বোংগো
রোি রকোড:৭৮৩০
উখজরো: বোংগো
রজরো: পজদযপুয
ফোো ও ড়ক: ৫৮, ড়ক০৩ গ্রোভ: যোনো রবোরো
ইউজনয়ন/ওয়োড ত: জযযোভপুয
ডোকঘয: জনোতনগয
রোি রকোড:১২৩০
উখজরো: তুযোগ
রজরো: ঢোকো

১৮৩ জনোফ রভো: ইভযোন রোখন

৪

ফততভোন ঠিকোনো

রযজজিঃ/রযো
র নং
১

প্রোথীয নোভ

জতো ও ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

৬

৭

৮

৯

রভো: দোফোজ উিীন
; রভোছো: রজোৎো রফগভ

ফোো ও ড়ক:
গ্রোভ:
কোঠোরী
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:
ডোকঘয: ছোজতনোরী
রোি রকোড:
উখজরো: োচজফজফ
রজরো: জয়পুয োট

ফোো ও ড়ক:
গ্রোভ:
কোঠোরী
ইউজনয়ন/ওয়োড ত:
ডোকঘয: ছোজতনোরী
রোি রকোড:
উখজরো: োচজফজফ
রজরো: জয়পুয োট

জয়পুযোট

০১.১২.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৭ ভো ০০ জদন

কৃজল জডখলোভো

োধোযণ

আখফদন খত্র
স্বোক্ষয রনই, ছজফ
একটি

২০২ জনোফ রভো: যজফউর খোন

রভো: নজজফয খোন
; নোজভো রফগভ

গ্রোভিঃ চযকোঠী
ডোকিঃ চযকোঠী/৯৩১১
উখজরোিঃ কচ্যয়ো
রজরোিঃ ফোখগযোট

গ্রোভিঃ চযকোঠী
ডোকিঃ চযকোঠী/৯৩১১
উখজরোিঃ কচ্যয়ো
রজরোিঃ ফোখগযোট

ফোখগযোট

১৫.১২.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৪ ভো ২০ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন রযরওখয়
পখভত

ফোজতর

২০৫ জনোফ রভো: জজফ রোখন

রভো: ফোবুর রোখন
; অজুপো রফগভ

গ্রোভিঃ দজক্ষণ রগোড়োন
ডোকিঃ জখরগাঁও/১২১৯
উখজরোিঃ জখরগাঁও
রজরোিঃ ঢোকো

এ/৫/২, োজোোনপুয রযরওখয়
কখরোনী, োজন্তনগয টিএও,
ঢোকো- ১২১৭

২৪ ফছয ০৮ ভো ০৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

৫নং করোখভ জন্
তোজযখ নোই।

ফোজতর

২১২ জনোফ রুহুর আজভন

যজপকুর ইরোভ
; োজরভো রফগভ

গ্রোভিঃ মুড়োগোছো
ডোকিঃ ীযগোজন/৯৪৪০
উখজরোিঃ কোরীগঞ্জ
রজরোিঃ োতক্ষীযো

গ্রোভিঃ ভধ্যভজনপুয
ডোকিঃ জভযপুয/১২১৬
উখজরোিঃ জভযপুয
রজরোিঃ ঢোকো

২১৭ জনোফ নকত কুভোয দো

সুবোল চন্দ্র দো
; ভীনো যোনী দো

গ্রোভিঃ ভজঘয়ো
ডোকিঃ ভজঘয়ো/৯৩১০
উখজরোিঃ কচ্যয়ো
রজরোিঃ ফোখগযোট

গ্রোভিঃ রদোরখখোরো
ফোো: ২২, ইরোভ ক্র রযোড
ডোকিঃ খুরনো/৯১০০
উখজরোিঃ খুরনো
রজরোিঃ খুরনো

২২৩ জনোফ আব্দুল্লো আর ভোমুন

ইউসুপ জভয়ো
; খোয়রুখন্নছো

গ্রোভিঃ রোখুোটি
ডোকিঃ গোংগোটিয়ো/২৩০০
উখজরোিঃ রোখনপুয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ রোখুোটি
ডোকিঃ গোংগোটিয়ো/২৩০০
উখজরোিঃ রোখনপুয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

২৩৩ জনোফ রভো: জভনোজুর ইরোভ

রভো: রোখরভোন আরী
; রভোো: রকোজনুয রফগভ

গ্রোভিঃ মুযীভুজো
ডোকিঃ মুযীভুজো
উখজরোিঃ রডোরোোট
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভিঃ জংগো
ডোকিঃ োফনো
উখজরোিঃ োফনো
রজরোিঃ োফনো

ঢোকো

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১৯৯ জনোফ রভো: আোনুর যজকফ
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

োতক্ষীযো

০৩.০১.১৯৮৭

২৯ ফছয ০৪ ভো ০৩ জদন

জফএএ

োধোযণ

৪নং করোখভ
রকোনজকছু ররখো
য়জন।

ফোজতর

খুরনো

৩০.১২.১৯৯৪

২১ ফছয ০৪ ভো ০৬ জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

জকখোযগঞ্জ

০৪.০৫.১৯৮৬

৩০ ফছয ০০ ভো ০০ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন রযরওখয়
পখভত

ফোজতর

চাঁোই নফোফগঞ্জ

১৪.১২.১৯৮৯

২৬ ফছয ০২ ভো ২০ জদন

জফএ (অনো ত)

োধোযণ

কর্ততক্ষ উখল্লখ নোই

ফোজতর

রযজজিঃ/রযো
র নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো ও ভোতোয নোভ

২

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

৬

৭

৮

৯

রগোোরগঞ্জ

১৫.১০.১৯৯০

২৫ ফছয ০৬ ভো ২২ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন রযরওখয়
পখভত

২৪৭ জনোফ আবু ফজন ইকযোভ োওরোদোয মৃত: আবু তোখয
োওরোদোয
; ইভত আযো রফগভ

গ্রোভিঃ জচরো গোফবুজনয়ো
ডোকিঃ জচরো ফোজোয/৯৩৫০
উখজরোিঃ রভোংরো
রজরোিঃ ফোখগযোট

গ্রোভিঃ জচরো গোফবুজনয়ো
ডোকিঃ জচরো ফোজোয/৯৩৫০
উখজরোিঃ রভোংরো
রজরোিঃ ফোখগযোট

ফোখগযোট

১৮.১২.১৯৯৯

২২ ফছয ০৪ ভো ১৭ জদন

এইচএজ

োধোযণ

৫নং করোখভ জন্
তোজযখ ভুর

ফোজতর

২৫১ জনোফ রভো: োোদুজ্জোভোন

রভো: ওভোন আরী
; রভোছো: ভখনোয়োযো খোতুন

গ্রোভিঃ ছয়খোদো
ডোকিঃ দয়োযোভপুয/৭৩৩০
উখজরোিঃ রকোটচাঁদপুয
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ ছয়খোদো
ডোকিঃ দয়োযোভপুয/৭৩৩০
উখজরোিঃ রকোটচাঁদপুয
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

১২.১২.১৯৯৫

২০ ফছয ০৪ ভো ২৫ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন রযরওখয়
পখভত

ফোজতর

২৫৩ জনোফ বৃিোফন যোয়

ব্রখজন্দ্র নোথ যোয়
; ভমুনো যোণী যোয়

গ্রোভিঃ ইকযকোরী
ডোকিঃ ইকযকোরী/৫৪২০
উখজরোিঃ তোযোগঞ্জ
রজরোিঃ যংপুয

গ্রোভিঃ ইকযকোরী
ডোকিঃ ইকযকোরী/৫৪২০
উখজরোিঃ তোযোগঞ্জ
রজরোিঃ যংপুয

যংপুয

০৪.০৯.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৮ ভো ০১ জদন

এএজ

আনোয ও গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফত্র মথোমথ
নয়।

ফোজতর

২৫৬ জনোফ জীফন কৃষ্ণ যকোয

মৃত: জীখতন্দ্রনোথ যকোয
; প্রজভরো যোণী যকোয

গ্রোভিঃ নূযপুয
ডোকিঃ োদুল্যোপুয
উখজরোিঃ োদুল্যোপুয
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ নূযপুয
ডোকিঃ োদুল্যোপুয
উখজরোিঃ োদুল্যোপুয
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

২৭.১০.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৬ ভো ০৮ জদন

জফজফএ

োধোযণ

আখফদন রযরওখয়
পখভত

ফোজতর

২৫৭ োন্তো জভত্র

যতন জভত্র
; সুজচত্রো জভত্র

গ্রোভিঃ আখনোয়োযো
ডোকিঃ আখনোয়োযো/৪৩৭৬
উখজরোিঃ আখনোয়োযো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

োজফফ উল্লো জফজডং, ইোন
ভোজন রযোড, উত্তয কোট্টরী,
চট্টগ্রোভ- ৪২১৭

চট্টগোভ

১৮.০৫.১৯৮৮

২৭ ফছয ১১ ভো ১৭ জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
রকোনজকছু ররখো
য়জন এফং
ডোকটিখকট নোই।

ফোজতর

২৫৯ জনোফ রভো: আযোফুয ইরোভ

আজগোয আরী
; জভনোযো রফগভ

গ্রোভিঃ ফোযোই
ডোকিঃ খোজোপুয
উখজরোিঃ ফুরফোড়ী
রজরোিঃ জদনোজপুয

গ্রোভিঃ ফোযোই
ডোকিঃ খোজোপুয
উখজরোিঃ ফুরফোড়ী
রজরোিঃ জদনোজপুয

জদনোজপুয

০৫.০২.১৯৯৮

১৮ ফছয ০৩ ভো ০১ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন রযরওখয়
পখভত

ফোজতর

২৬২ জনোফ রভো: আজজজুর ক

রভো: আবুর ফোোয
; রভোো: রযোখকয়ো রফগভ

ফোোিঃ ভোস্টোয আবুর ফোোয
গ্রোভিঃ রগোভখকোট
ডোকিঃ ভয়ুযো/৩৫৮০
উখজরোিঃ নোঙ্গরখকোট
রজরোিঃ কুজভল্লো

ফোোিঃ ভোস্টোয আবুর ফোোয
গ্রোভিঃ রগোভখকোট
ডোকিঃ ভয়ুযো/৩৫৮০
উখজরোিঃ নোঙ্গরখকোট
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

২০.১১.১৯৯৩

২৩ ফছয ০৬ ভো ১৫ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন রযরওখয়
পখভত

ফোজতর

২৬৪ জনোফ রভো: োখোওয়োত রোখন

োজফবুয যভোন
; রভোো: োখজদো খোনভ

গ্রোভিঃ রোনোফোদ
ডোকিঃ রোনোফোদ/৮২১৪
উখজরোিঃ রগৌযনদী
রজরোিঃ ফজযোর

গ্রোভিঃ রোনোফোদ
ডোকিঃ রোনোফোদ/৮২১৪
উখজরোিঃ রগৌযনদী
রজরোিঃ ফজযোর

ফজযোর

২৯.০৫.১৯৮৬

২৯ ফছয ১১ ভো ০৬ জদন

োধোযণ

আখফদন রযরওখয়
পখভত

ফোজতর

Page 12 of 19

৫

জনজ রজরো

১৭২/১, গ্রোভ: চাঁদভোযী রযোড,
ডোক: রগোোরগঞ্জ/৮১০০,
উখজরো: রগোোরগঞ্জ, রজরো:
রগোোরগঞ্জ

নওভোন আরী রখ
; মৃত: রখরনো রফগভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

গ্রোভিঃ রবোখজয গোতী
ডোকিঃ রবোখজয গোতী/৮১০০
উখজরোিঃ রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

২৪২ জনোফ ফদরুর োচোন

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/রযো
র নং

প্রোথীয নোভ

জতো ও ভোতোয নোভ

২

৩

১

২৬৫ জনোফ রভো: ওভয পোরুক
;

২৬৬ জনোফ নুরুর আজভ

আব্দুর োরোভ
; আজছয়ো রফগভ

২৭০ জপ্রয়োংকো রচৌধুযী

রভো: আকতোয রচৌধুযী
; নোজভো রফগভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪
গ্রোভিঃ রনোয়োখোরী
ডোকিঃ রোনোচোকো/৩৮৭২
উখজরোিঃ চোটজখর
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

ফততভোন ঠিকোনো

৫
গ্রোভিঃ রনোয়োখোরী
ডোকিঃ রোনোচোকো/৩৮৭২
উখজরোিঃ চোটজখর
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ ভোটিযোংগো
ডোকিঃ ভোটিযোংগো/৪৪৫০
উখজরোিঃ ভোটিযোংগো
রজরোিঃ খোগড়োছজড়

ফোো: ই/জ-০৫
গ্রোভিঃ জপখযোজো কখরোনী
ডোকিঃ জপখযোজো/৪২০৭
উখজরোিঃ আকফয ো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ
ফোজড় নং- ২৫৩, রযোড নংগ্রোভিঃ জিভ রদোরোইযোড়ো
০২, রদওয়োনোড়ো, আজভপুয, (জও স্টোপ রকোয়োট তোয)
দজক্ষণখোন, ঢোকো- ১২৩০।
ডোকিঃ রগন্ডোজযয়ো/১২০৪
উখজরোিঃ শ্যোভপুয
রজরোিঃ ঢোকো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

৬

৭

৮

৯

রনোয়োখোরী

২৫.০৫.১৯৮৮

২৭ ফছয ১০ ভো ১৬জদন

এএজ

োধোযণ

ভো ফোফোয নোভ নোই।

খোগড়োছজড়

০১.০১.১৯৯০

২৬ ফছয ০৪ ভো ০৪ জদন

এএজ

োধোযণ

৬নং করোখভ
জন্স্থোন রজরো নোই।

ফোজতর

ঢোকো

০৬.০৯.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৭ ভো ২৯ জদন

এইচএজ

োধোযণ

৬নং করোখভ রজরো
নোই।

ফোজতর

গোইফোন্ধো

২২.১২.১৯৯০

২৫ ফছয ০৫ ভো ১৪ জদন

এভজফএ

োধোযণ

আখফদন স্বখস্ত নয়
এফং স্থোয়ী ঠিকোনো
জফস্তোজযত নোই।

ফোজতর

আখফদন রযরওখয়
পখভত

ফোজতর

২৭১ জনোফ রভো: কোভরুর োোন যকোয রভো: যজপক যকোয
; রভোছো: রগোরোী রফগভ

যকোয োড়ো

প্রমখে- রভো: কোভরুর োোন
যকোয, প্রকল্প জযচোরখকয
কোম তোরয়, জডএরএভএ প্রখজক্ট,
ভূজভ রযকড ত ও জজয অজধদপ্তয,
রতজগাঁও, ঢোকো-১২০৮

২৮৩ জনোফ রভো: রযজোউর ইরোভ

মৃত: পযোদ রোখন
; োখজযো জফজফ

গ্রোভিঃ চফোযঘুনোথ
ডোকিঃ যোভনগয/৬৫১০
উখজরোিঃ ভোিো
রজরোিঃ নওগাঁ

গ্রোভিঃ চফোযঘুনোথ
ডোকিঃ যোভনগয/৬৫১০
উখজরোিঃ ভোিো
রজরোিঃ নওগাঁ

নওগাঁ

০৫.০৩.১৯৯০

২৬ ফছয ০২ ভো ০১ জদন

২৮৭ জনোফ রভো: আব্দুর ওয়োদুদ

রভো: আব্দুর ভজজদ
; রভোছো: পয়জুখন্নছো

গ্রোভিঃ রোয়োইয়ো
ডোকিঃ ভোজনকো ফোজোয
উখজরোিঃ ফোহুফর
রজরোিঃ জফগঞ্জ

গ্রোভিঃ রোয়োইয়ো
ডোকিঃ ভোজনকো ফোজোয
উখজরোিঃ ফোহুফর
রজরোিঃ জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

০১.০৬.১৯৯০

২৫ ফছয ১১ ভো ০৪ জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন রযরওখয়
পখভত

ফোজতর

২৯৩ জনোফ জযভর বুনোজী

মৃত: জচত্ত যঞ্জন বুনোজী
; যোভজন বুনোজী

গ্রোভিঃ রকজুযীছড়ো চো ফোগোন
ডোকিঃ রকজুযী ছড়ো/৩২১৩
উখজরোিঃ শ্রীভঙ্গর
রজরোিঃ রভৌরবীফোজোয

গ্রোভিঃ রকজুযীছড়ো চো ফোগোন
ডোকিঃ রকজুযী ছড়ো/৩২১৩
উখজরোিঃ শ্রীভঙ্গর
রজরোিঃ রভৌরবীফোজোয

রভৌরবীফোজোয

২১.০৮.১৯৯০

২৫ ফছয ০৮ ভো ১৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন রযরওখয়
পখভত

ফোজতর
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রভজডখকর রটকখনোরজজ োধোযণ

রযজজিঃ/রযো
র নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো ও ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

৬

৭

৮

৯

কুজভল্লো

০২.০৯.১৯৯৪

২১ ফছয ০৮ ভো ০৩ জদন

এইচএজ

োধোযণ

৩নং করোখভ
প্রোথীয নোভ নোই।

নযজংদী

০৩.০১.১৯৯০

২৬ ফছয ০৪ ভো ০২ জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন রযরওখয়
পখভত

ফোজতর

গ্রোভিঃ োড়ো নগয পযোজীফোড়ী ১৭১ আবু োজজ স্কুর, ভীয
ডোকিঃ রোযোক
োজীফোগ মোত্রোফোড়ী, রগন্ডোজযয়ো,
ফোজোয/৩৬২০
ঢোকো- ১২০৪
উখজরোিঃ চাঁদপুয
রজরোিঃ চাঁদপুয

চাঁদপুয

১৬.০১.২০৯৫

২০ ফছয ০৭ ভো ২১ জদন

এইচএজ

োধোযণ

৫নং করোখভ জন্
তোজযখ ভুর

ফোজতর

রগোোর চন্দ্র ভন্ডর
; ফখনোভোরো ভন্ডর

গ্রোভিঃ ফরুনো
ডোকিঃ ফরুনো ফোজোয/৯২৫৩
উখজরোিঃ ডুমুজযয়ো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ ফরুনো
ডোকিঃ ফরুনো ফোজোয/৯২৫৩
উখজরোিঃ ডুমুজযয়ো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

১৩.১২.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৪ ভো ২৩ জদন

এভজফএ

আনোয ও গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৩০৫ জনোফ সুব্রত কুভোয োর

অীভ কুভোয োর
; ভোরতী যোনী োর

গ্রোভিঃ দযোজোট
ডোকিঃ ছোজতয়োন তরো/৭৪৭০
উখজরোিঃ ফোঘোযোড়ো
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ দযোজোট
ডোকিঃ ছোজতয়োন তরো/৭৪৭০
উখজরোিঃ ফোঘোযোড়ো
রজরোিঃ মখোয

মখোয

০৫.০৫.১৯৯৩

২৩ ফছয ০০ ভো ০০ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ নোই।

ফোজতর

৩০৬ জনোফ রভো: জযয়োজ পযোদ

রভো: পজলুর কজযভ
; রভোছো: রযোকোনো কজযভ

গ্রোভিঃ আগুজনয়ো তোইড়
(ভোস্টোয োড়ো)
ডোকিঃ রোনোতরো/৫৮২৬
উখজরোিঃ রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুড়ো

গ্রোভিঃ আগুজনয়ো তোইড় (ভোস্টোয
োড়ো)
ডোকিঃ রোনোতরো/৫৮২৬
উখজরোিঃ রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুড়ো

ফগুড়ো

০১.০২.১৯৯২

২৪ ফছয ০৩ ভো ০৪ জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন রযরওখয়
পখভত

ফোজতর

৩০৭ জনোফ রভো: পজলুয যভোন

রভো: যভত উল্যো
; রযজন আযো রফগভ

গ্রোভিঃ এওজফোজরয়ো
ডোকিঃ আব্দুল্লো পুয জভয়ো
ফোড়ী
উখজরোিঃ রনোয়োখোরী
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ এওজফোজরয়ো
ডোকিঃ আব্দুল্লো পুয জভয়ো ফোড়ী
উখজরোিঃ রনোয়োখোরী
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

০২.০২.১৯৮৭

২৯ ফছয ০৩ ভো ০৩ জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন রযরওখয়
পখভত

ফোজতর

২৯৮ জনোফ কোজী কোভরুর

কোজী যজপকুর ইরোভ
; রভোো: োভছুন নোোয
রফগভ

গ্রোভিঃ ফোকোয
ডোকিঃ উনঝুটি/৩৫৩০
উখজরোিঃ রদজফদ্বোয
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ ফোকোয
ডোকিঃ উনঝুটি/৩৫৩০
উখজরোিঃ রদজফদ্বোয
রজরোিঃ কুজভল্লো

২৯৯ ভভতোজ আক্তোয

আব্দুর ফোখতন
; ভোনসুযো রফগভ

গ্রোভিঃ ২২২ পূফ ত ব্রোহ্মিী
ডোকিঃ নযজংদী কখরজ
উখজরোিঃ নযজংদী
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ ২২২ পূফ ত ব্রোহ্মিী
ডোকিঃ নযজংদী কখরজ
উখজরোিঃ নযজংদী
রজরোিঃ নযজংদী

৩০০ জনোফ রভো: যোখদ খোন

আরী এযোদ
; ছজকনো রফগভ

৩০১ জনোফ উৎর কুভোয ভন্ডর
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/রযো
র নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো ও ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

৬

৭

৮

৯

মৃত: ভজজফয যভোন
; রভোছো: ভোখরকো রফগভ

গ্রোভিঃ জদোযী ইউজনয়ন
ডোকিঃ বফোনীগঞ্জ/৫৭০০
উখজরোিঃ গোইফোন্ধো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ জদোযী ইউজনয়ন
ডোকিঃ বফোনীগঞ্জ/৫৭০০
উখজরোিঃ গোইফোন্ধো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

৩০.০৮.১৯৯৪

২১ ফছয ০৮ ভো ০৬ জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন রযরওখয়
পখভত

৩১০ জনোফ রভো: ইভযোনুর োোন

মৃত: আব্দুর ভজতন
; োজভদো খোতুন

গ্রোভিঃ অনন্তপুয আ/এ
ডোকিঃ জফগঞ্জ
উখজরোিঃ জফগঞ্জ
রজরোিঃ জফগঞ্জ

গ্রোভিঃ অনন্তপুয আ/এ
ডোকিঃ জফগঞ্জ
উখজরোিঃ জফগঞ্জ
রজরোিঃ জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

১৩.০১.২০১৬

২৭ ফছয ০৩ ভো ২২ জদন

জফজফএ

োধোযণ

আখফদন রযরওখয়
পখভত এফং জন্
তোজযখ ভুর

ফোজতর

৩১২ োজফকুন নোোয

মৃত: নজরুর ইরোভ
; জদো খোতুন

গ্রোভিঃ ১৭২/ভোকোিো
(পুরোড়)
ডোকিঃ ভয়ভনজং
উখজরোিঃ ভয়ভনজং
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ ১৭২/ভোকোিো (পুরোড়)
ডোকিঃ ভয়ভনজং
উখজরোিঃ ভয়ভনজং
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

০৯.০৮.১৯৯৫

২১ ফছয ০৮ ভো ০২ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন রযরওখয়
পখভত

ফোজতর

৩১৪ জনোফ রভো: ইউসুপ আরী

রভো: আইয়ুফ আরী
; রোখন আযো রফগভ

গ্রোভিঃ রনোয়োোড়ো রচৌকোতরী
ডোকিঃ জখফয োট
উখজরোিঃ সুন্ধী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

এর- ৭৮৯-জজ, এক্স-২-এন
কখরোনী, োোড়তর, খুরী,
চট্টগ্রোভ

চট্টগোভ

০১.০১.১৯৯৭

১৯ ফছয ০৪ ভো ০৫ জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
নোই

ফোজতর

৩১৫ জনোফ নোজছয উজিন

রভো: নজরুর ইরোভ
; োজদো রফগভ

২নং ওয়োদো জফজডং, ৩য়
তরো, কোরী রযোড, ঢোকো১২১৬

২নং ওয়োদো জফজডং, ৩য় তরো,
কোরী রযোড, ঢোকো- ১২১৭

ঢোকো

০৭.০৭.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৯ ভো ১১ জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো রকোঠো

আখফদখন চোরোন
নং ও তোজযখ নোই

ফোজতর

৩২৩ ইযোত জোোন

মৃত: রভো: ইোক
; োজচনো রফগভ

গ্রোভিঃ ফড় ফনগ্রোভ
ডোকিঃ ফনগ্রোভ/৮১৪০
উখজরোিঃ মুকসুদপুয
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

৩৯৪-৭, ছোয়োতরু, জিভ
ভূরুজরয়ো, ডুখয়ট/১৭০৭,
জয়খদফপুয, গোজীপুয

৩১ ছয ০৭ ভো ০৪ জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো রকোঠো

৫নং করোখভ জন্
তোজযখ নোই।

ফোজতর

৩২৭ জনোফ রোখর

ভজতউয যভোন
; োওয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ যোওনোট
ডোকিঃ যোওনোট/১৭৩০
উখজরোিঃ কোোজয়ো
রজরোিঃ গোজীপুয

গ্রোভিঃ যোওনোট
ডোকিঃ যোওনোট/১৭৩০
উখজরোিঃ কোোজয়ো
রজরোিঃ গোজীপুয

গোজীপুয

০৫.০২.১৯৯০

২৬ ফছয ০৩ ভো ০০ জদন

এইচএজ

আনোয ও গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

৬নং করোখভ রজরো
নোই।

ফোজতর

৩২৮ জনোফ রভো: যভজোন উর রভফোযক

রভো: খজরলুয যভোন
; রভোছো: নোজভো আক্তোয

গ্রোভিঃ কোভোয পুকুয োড়
ডোকিঃ চোযোজযোট
উখজরোিঃ কজফযোট
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

ক- ১৯০, জজজফজ রট্রজনং
ইন্পটিটিউট, গ্রোভ: আভতরো,
ডোক: জখরখক্ষত, ঢোকো- ১২২৯

রনোয়োখোরী

১০.১২.১৯৯৩

২২ ফছয ০৪ ভো ২৫ জদন

এএজ

োধোযণ

৬নং করোখভ রজরো
নোই এফং নোখভ
গযজভর

ফোজতর

রগোোরগঞ্জ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৩০৯ জনোফ রভো: আদভ যকোয
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/রযো
র নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো ও ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

৬

৭

৮

৯

১২.০৪.১৯৯৫

২১ ফছয ০০ ভো ১৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ এফং
র-অড তোয জদখয়খছ।

চাঁদপুয

০১.১২.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৪ ভো ১৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন রযরওখয়
পখভত

ফোজতর

ভোজনকগঞ্জ

১৯.১২.১৯৯৫

২০ ফছয ০৪ ভো ১৭ জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
নোই

ফোজতর

২৩ ফছয ০৪ ভো ১১ জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্স্থোন ও স্থোয়ী
ঠিকোনো নোই

ফোজতর

০১.০১.১৯৯০

২৬ ফছয ০৩ ভো ০৮ জদন

এইচএজ

োধোযণ

কর্ততক্ষ উখল্লখ
নোই।

ফোজতর

জখরট

২৬.০৭.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৯ ভো ২৬২ জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফয় ভুর আখছ

ফোজতর

গ্রোভিঃ ধোতুয়ো
ডোকিঃ ধোতুয়ো/২১৩০
উখজরোিঃ শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযপুয

রযপুয

০১.০৩.১৯৯৪

২২ ফছয ০৩ ভো ১০ জদন

এইচএজ

োধোযণ

কর্ততক্ষ উখল্লখ
নোই।

ফোজতর

গ্রোভিঃ উত্তয শ্রীফযদী
ডোকিঃ পখতপুয/২১৩০
উখজরোিঃ শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযপুয

গ্রোভিঃ উত্তয শ্রীফযদী
ডোকিঃ পখতপুয/২১৩০
উখজরোিঃ শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযপুয

রযপুয

১২.১২.১৯৯৩

২৩ ফছয ১০ ভো ১০ জদন

এএজ

োধোযণ

কর্ততক্ষ উখল্লখ
নোই।

ফোজতর

গ্রোভিঃ উত্তয শ্রীফযদী
ডোকিঃ পখতপুয/২১৩০
উখজরোিঃ শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযপুয

গ্রোভিঃ উত্তয শ্রীফযদী
ডোকিঃ পখতপুয/২১৩০
উখজরোিঃ শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযপুয

রযপুয

০১.০৯.১৯৯২

২৫ ফছয ০১ ভো ১০ জদন

এইচএজ

োধোযণ

কর্ততক্ষ উখল্লখ
নোই।

ফোজতর

ফোখযক খোন
; তোজজমুন রনছো

গ্রোভিঃ রক্ষী নোযোয়নপুয
ডোকিঃ যোয়পুয োট/৭৮৫০
উখজরোিঃ ভধুখোরী
রজরোিঃ পজযদপুয

১০৩ নং যসুরফোগ (তোজুর
ইরো ফোড়ী), ভোনোযোড়,
জজদ্ধযগঞ্জ, নোযোয়নগঞ্জ

৩৩১ জনোফ ভোজনক জভয়ো

আবু তোখর
; রজরনো রফগভ

গ্রোভিঃ জুজগচোয
ডোকিঃ ভোজঝগোছো
উখজরোিঃ কচ্যয়ো
রজরোিঃ চাঁদপুয

গ্রোভিঃ জুজগচোয
ডোকিঃ ভোজঝগোছো
উখজরোিঃ কচ্যয়ো
রজরোিঃ চাঁদপুয

৩৩৩ জনোফ োজনুয ইরোভ

আনছোয আরী
; ডোজরভন রফগভ

গ্রোভিঃ যোভচন্দ্রপুয
ডোকিঃ রদৌরতপুয/২৮৬০
উখজরোিঃ রদৌরতপুয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ যোভচন্দ্রপুয
ডোকিঃ রদৌরতপুয/২৮৬০
উখজরোিঃ রদৌরতপুয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

৩৩৫ রভোছো: জভনু আক্তোয

রভো: যজভ উজিন
; রভোছো: আক্তোয ফোনু

গ্রোভিঃ
ডোকিঃ
উখজরোিঃ
রজরোিঃ

গ্রোভিঃ ভোজরগ্রোভ জজনোদোয
ডোকিঃ ফগুড়ো দয/৫৮০০
উখজরোিঃ ফগুড়ো
রজরোিঃ ফগুড়ো

৩৩৬ জনোফ আবু যয়োন

জরুর ক
; রযখনো রফগভ

গ্রোভিঃ উত্তয শ্রীফযদী
ডোকিঃ শ্রীফযদী/২১৩০
উখজরোিঃ শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযপুয

গ্রোভিঃ উত্তয শ্রীফযদী
ডোকিঃ শ্রীফযদী/২১৩০
উখজরোিঃ শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযপুয

রযপুয

৩৩৭ রযখনো আক্তোয উজভত

রভো: োভছুর ইরোভ
; জদরোযো রফগভ

গ্রোভিঃ ইরোপুয
ডোকিঃ জফযোইভপুয/১২৩৬
উখজরোিঃ ভংখরোফোজোয
রজরোিঃ জখরট

৩৫১, রনোড়ো ফ ততো, জভযপুয১০, কোপরুর, ঢোকো- ১২১৬

৩৩৮ জনোফ রভো: আোন উল্লো

জম্মত আরী
; আপখযোজো রফগভ

গ্রোভিঃ ধোতুয়ো
ডোকিঃ ধোতুয়ো/২১৩০
উখজরোিঃ শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযপুয

৩৩৯ জনোফ আোদুল্লো জর গোজরফ

নজরুর ইরোভ
; রজবুন রনছো

৩৪০ জনোফ রভো: রোখর জভয়ো

রভো: ভোজফয যভোন
; রভোছো: সুজপয়ো রফগভ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

পজযদপুয

৩২৯ জনোফ ভজনয খোন
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জন্ তোজযখ

রযজজিঃ/রযো
র নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো ও ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

৫

৬

৭

৮

৯

৩৪২ জনোফ রভো: খোজরদ রোখন

রভো: রোযোফ রোখন
; নূয জোোন রফগভ

গ্রোভিঃ জচংড়োখোরী
ডোকিঃ জচংড়োখোরী
উখজরোিঃ রভোড়রগঞ্জ
রজরোিঃ ফোখগযোট

প্রমখে- রভো: কোওছোয, োখরো
জর: রপ্রোখগ্রজব টোওয়োয,
১৮৩৭, এ রক মুজজফ রযোড,
আগ্রোফোদ, চট্টগ্রোভ

ফোখগযোট

১৫.০৫.১৯৮৬

২৯ ফছয ১০ ভো ২৬ জদন

এইচএজ

োধোযণ

কর্ততক্ষ উখল্লখ
নোই।

৩৪৫ জনোফ োোন যোজীফ রোোইনো

আব্দুয যফ রোোইনো
; আয়ো আক্তোয

গ্রোভিঃ পূফ তোড়ো
ডোকিঃ কোজরয়োককড়/৬৭৬২
উখজরোিঃ উল্লোোড়ো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ .রটংউো ফোবুোড়ো
ডোকিঃ ঈশ্বযদী
উখজরোিঃ ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

জযোজগঞ্জ

২৫ ফছয ০৪ ভো ০৫ জদন

এভজফএ

োধোযণ

৫নং করোখভ জন্
তোজযখ নোই।

ফোজতর

৩৪৭ জনোফ রভো: জোজদুর ইরোভ

আব্দুয যজভ রজোয়োিোয
গ্রোভিঃ করোঘয
; রভোো: রোখনয়োযো রফগভ ডোকিঃ কোরীগঞ্জ ফোজোয/৮২৮০
উখজরোিঃ ফোখকযগঞ্জ
রজরোিঃ ফজযোর

প্রমখে- রুহুর আভীন, রব্রইর
রপ্র ভোজখফো অজধদপ্তয,
রস্টন রযোড, মুন্নোনগয, টংগী,
গোজীপুয-১৭১০

৩৪৮ জনোফ রভখদী োোন যোখর

রভো: সুরতোন উজিন
; আখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভিঃ উত্তয পুভদী
ডোকিঃ পুভদী/২৩০০
উখজরোিঃ রোখনপুয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

৩৪৯ জনোফ রভো: আখনোয়োয রোখন

রভো: ভজতউয যভোন
; রভোছো: রখোখদজো রফগভ

৩৫০ জনোফ রভো: যোখর যোনো

ফজযোর

২১.০৭.১৯৯১

২৪ ফছয ০৯ ভো ১৪ জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফত্র নোই

ফোজতর

গ্রোভিঃ উত্তয পুভদী
ডোকিঃ পুভদী/২৩০০
উখজরোিঃ রোখনপুয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

০১.০১.১৯৯৩

২৩ ফছয ০৪ ভো ০৪ জদন

এএজ

আনোয ও গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

কর্ততক্ষ উখল্লখ
নোই।

ফোজতর

গ্রোভিঃ ভথুযোদী
ডোকিঃ শ্রীফযদী/২১৩০
উখজরোিঃ শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযপুয

গ্রোভিঃ ভথুযোদী
ডোকিঃ শ্রীফযদী/২১৩০
উখজরোিঃ শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযপুয

রযপুয

০৪.০১.১৯৯৭

২৪ ফছয ০৪ ভো ১৫ জদন

এএজ

োধোযণ

কর্ততক্ষ উখল্লখ
নোই।

ফোজতর

রভো: যজভ উজিন
; রভোছো: আক্তোয ফোনু

গ্রোভিঃ োরগ্রোভ জজরোদোয োড়ো
ডোকিঃ ফগুড়ো দয/৫৮০০
উখজরোিঃ ফগুড়ো
রজরোিঃ ফগুড়ো

গ্রোভিঃ োরগ্রোভ জজরোদোয োড়ো
ডোকিঃ ফগুড়ো দয/৫৮০০
উখজরোিঃ ফগুড়ো
রজরোিঃ ফগুড়ো

ফগুড়ো

২২ ফছয ১১ ভো ০৬ জদন

এইচএজ

োধোযণ

৫নং করোখভ জন্
তোজযখ নোই

ফোজতর

৩৫১ জনোফ রভো: রভোোযপ রোখন

রভো: আ: যউপ
; ভভতোজ রফগভ

গ্রোভিঃ রখজুয রটক
ডোকিঃ জভজতোনগয/১৩৪৪
উখজরোিঃ োবোয
রজরোিঃ ঢোকো

গ্রোভিঃ রখজুয রটক
ডোকিঃ জভজতোনগয/১৩৪৪
উখজরোিঃ োবোয
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

৩১.১২.১৯৯০

২৬ ফছয ০৭ ভো ২৭ জদন

এইচএজ

োধোযণ

কর্ততক্ষ উখল্লখ
নোই।

ফোজতর

৩৫২ জনোফ রভো: রোখর যোনো োজভদ

ভোওরোনো আব্দুয যউপ
; রভোছো: জউজর রফগভ

গ্রোভিঃ রগযোভোযো
ডোকিঃ রগযোভোযো/২১৩০
উখজরোিঃ শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযপুয

গ্রোভিঃ রগযোভোযো
ডোকিঃ রগযোভোযো/২১৩০
উখজরোিঃ শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযপুয

রযপুয

০১.০৫.১৯৯৪

২২ ফছয ০৩ ভো ১২ জদন

এইচএজ

োধোযণ

কর্ততক্ষ উখল্লখ
নোই।

ফোজতর
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রযজজিঃ/রযো
র নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো ও ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

৬

৭

৮

৯

রযপুয

০১.০১.১৯৯০

২৩ ফছয ০৩ ভো ১৮ জদন

এইচএজ

োধোযণ

কর্ততক্ষ উখল্লখ নোই
এফং ৬নং করোখভ
রজরো নোই

ফোো= ১/২ (৪থ ত তরো), রযোড০১, শ্যোভরী, রভোোম্মদপুয,
ঢোকো- ১২০৭

টুয়োখোরী

২৫.০৯.১৯৯৫

২০ ফছয ০৭ ভো ১০ জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
নোই এফং ছজফ নোই

ফোজতর

রভো: ভন্তোজ উজিন জকদোয গ্রোভিঃ চাঁদপুয
; োরুর রফগভ
ডোকিঃ চাঁদপুয /৮২৭০
উখজরোিঃ রভখজদগঞ্জ
রজরোিঃ ফজযোর

জোতীয় রবোক্তো অজধকোয
ংযক্ষণ অজধদপ্তয, কোওযোন
ফোজোয, টিজজফ বফন, ৮ভ
তরো, ঢোকো- ১২১৫

ফজযোর

২০.১২.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৪ ভো ১৫ জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন রযরওখয়
পখভত

ফোজতর

৩৫৯ জনোফ তো সুীর

যজফ সুীর
; আযজত সুীর

গ্রোভিঃ জদগযো খোরী ীর
োড়ো
ডোকিঃ জচজযঙ্গো/৪০৪৭
উখজরোিঃ চকজযয়ো
রজরোিঃ কক্সফোজোয

গ্রোভিঃ শুরকো ফয
ডোকিঃ চক ফোজোয/৪২০৩
উখজরোিঃ াঁচরোই (চজক)
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

কক্সফোজোয

০৭.০৭.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৯ ভো ২৯ জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফত্র ও
চোরোনো নোই।

ফোজতর

৩৬০ জনোফ জোভোন খিকোয (জভঠু)

রভো: আ: যোজ্জোক
; জভনো রফগভ

গ্রোভিঃ নোিীনো, আজরয়োফোদ
ডোকিঃ ফোজজতপুয/২৩৩৬
উখজরোিঃ ফোজজতপুয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ নোিীনো, আজরয়োফোদ
ডোকিঃ ফোজজতপুয/২৩৩৬
উখজরোিঃ ফোজজতপুয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

০১.০১.১৯৯০

২৬ ফছয ০৪ ভো ২৮ জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো রকোঠো

ফোজতর

৩৬১ জনোফ রভো: ইভযোন রফোযী

আ: যফ রফোযী
; নুযজোোন

গ্রোভিঃ পূফ ত রোরপুয
ডোকিঃ কোজরপুয ফোজোয
উখজরোিঃ ভতরফ (উ)
রজরোিঃ চাঁদপুয

গ্রোভিঃ পূফ ত রোরপুয
ডোকিঃ কোজরপুয ফোজোয
উখজরোিঃ ভতরফ (উ)
রজরোিঃ চাঁদপুয

চাঁদপুয

০২.০২.১৯৯৪

২২ ফছয ০২ ভো ২৪ জদন

৩৬৩ জনোফ রভো: রুহুর আজভন

মৃত: রভো: ইভোঈর প্রধোন
; যোজজয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ রনদোভদী (জোভতরো)
ডোকিঃ এখরোছপুয
উখজরোিঃ ভতরফ উত্তয
রজরোিঃ চাঁদপুয

গ্রোভিঃ রনদোভদী (জোভতরো)
ডোকিঃ এখরোছপুয
উখজরোিঃ ভতরফ উত্তয
রজরোিঃ চাঁদপুয

চাঁদপুয

০৭.০৭.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৯ ভো ২৯ জদন

এএজ

োধোযণ

২নং করোখভ
জফজ্ঞজপ্ত নং নোই
এফং ছজফ ১ কজ
এফং স্বোক্ষখযয
তোজযখ নোই
আখফদন রযরওখয়
পখভত, ছজফ ১ কজ,
প্রখফত্র রযরওখয়
পখভত, জক্ষোগত
রমোগ্যতো উখল্লখ
আখফদন রযরওখয়
পখভত

৩৬৪ জনোফ এরজডক রজবো ত কস্তো

অভয র কস্তো
; জরো কস্তো

গ্রোভিঃ ১০২/৩ এ ভধুফোগ,
ভগফোজোয, উজ্জীফন গজর,
োজন্তনগয, ঢোকো- ১২১৭

গ্রোভিঃ ১০২/৩ এ ভধুফোগ,
ভগফোজোয, উজ্জীফন গজর,
োজন্তনগয, ঢোকো- ১২১৮

ঢোকো

০৫.০২.১৯৯৩

২৩ ফছয ০৩ ভো ০০ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
নোই

ফোজতর

৩৫৩ জনোফ কোনন জভয়ো

ইজদমুজিন
; কোজনছ পোখতভো

গ্রোভিঃ উত্তয শ্রীফযদী
ডোকিঃ পখতপুয/২১৩০
উখজরোিঃ শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযপুয

গ্রোভিঃ উত্তয শ্রীফযদী
ডোকিঃ পখতপুয/২১৩০
উখজরোিঃ শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযপুয

৩৫৪ নয়দ রভোোখিক রোখন নকত

নয়দ আবুর কোরোভ
আজোদ
; নোজছভো আক্তোয

গ্রোভিঃ উত্তয মুযোজদয়ো
ডোকিঃ মুযোজদয়ো/৮৬০২
উখজরোিঃ দুভজক
রজরোিঃ টুয়োখোরী

৩৫৭ জনোফ রভো: রুহুর আজভন
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

োধোযণ

ফোজতর

ফোজতর

রযজজিঃ/রযো
র নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো ও ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১১

১২
ফোজতর

৬

৭

৮

৯

৩৬৭ জনোফ রভো: োখজদুর ইরোভ

রভো: দজরর উজিন মৃধো
; জখনো রফগভ

গ্রোভিঃ ফযই চোড়ো
ডোকিঃ ভোরোইনগয/৭৬১০
উখজরোিঃ শ্রীপুয
রজরোিঃ ভোগুযো

গ্রোভিঃ ফযই চোড়ো
ডোকিঃ ভোরোইনগয/৭৬১০
উখজরোিঃ শ্রীপুয
রজরোিঃ ভোগুযো

ভোগুযো

০৮.০৯.১৯৯৬

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয ও
ফয় উখল্লখ নোই।

৩৬৮ জনোফ রভোিঃ রতোপোজ্জর রোখন

রভোিঃ ফোচ্চু জভয়ো; োখজযো
আক্তোয

জোন্নো, ফুফুযোটি, ডোকঘয:
জোন্নো-1800, োটুজযয়ো,
ভোজনকগঞ্জ।

জোন্নো, ফুফুযোটি, ডোকঘয:
জোন্নো-1800, োটুজযয়ো,
ভোজনকগঞ্জ।

ভোজনকগঞ্জ

02.10.1990

25ফছয 07ভো04 জদন

এরএরজফ (অনো ত)

োধোযণ

খদয নোভ ভুর,
রযরওখয় পযখভ
আখফদন ও
প্রখফত্র।

ফোজতর

৩৭৪ সুজন ঢোরী

ভযহুভ এফোজুর ক ঢোরী;
োজভদো আক্তোয

দজক্ষণ কোখয়ভপুয ড়ক,
ইউজনয়ন+ডোকঘয: পতুল্লো1400, নোযোমণগঞ্জ।

ফোজড়# 31, রযোড# 6, ভূজভ
ল্লী আফোন, আটি, ডোকঘয:
জজদ্ধযগঞ্জ-1430, নোযোয়ণগঞ্জ।

নোযোয়ণগঞ্জ

26.04.1998

18ফছয 00 ভো 09 জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখনয
পখটোকজ রপ্রযণ
কযো খয়খছ।

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

