
রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪ চদো রফোঃ ভোজন-ঈচ-চোফোদ রফোঃ যজন-ঈচ-চোফোদ; 

যজভনো চোফোদ

োো দং ৪৪, রভোট দং ১/২ 

গ্রোফ: ভোঝদ কঞ্জ  , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২৬, 

টোওখভ: অমফ দকভ-৫৪০২, 

ঈধখচমো: রওোঢয়োমী, রচমো: 

ভংধেভ।

োো দং ৪৪, রভোট দং ১/২ 

গ্রোফ: ভোঝদ কঞ্জ  , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২৬, 

টোওখভ: অমফ দকভ-৫৪০২, 

ঈধখচমো: রওোঢয়োমী, রচমো: 

ভংধেভ।

ভংধেভ 18.12.1992 ২৩ ঙভ ০৪ ফো ১৭জতদ এআঘএজ োথোভড বৄম নভখফ 

অখতদ ওখভখঙদ।

োজঢম

৬ চদো রফোঃ এদোখয়ঢ ঢোলুওতোভ রফোঃ দয়ো অমী ঢোলুওতোভ; 

অজফদো রকফ

গ্রোফ: লোখমী কংকোথভতী  , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লুরুল্যোকঞ্জ, 

টোওখভ: ফুকুভলোটি-৭৮৩০, 

ঈধখচমো:পোংকো, রচমো: 

নজভতধেভ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো 

জট.অআ.টি রভোট, ঠোওো-

১২১৯।

নজভতধেভ 05.01.1992 ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০০ জতদ এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৭ চদো ওোজদচ দোচফো রফোঃ অবুম ওোখযফ; সুজনয়ো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ভঘুদোণধেভ  , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৩, 

টোওখভ:ধরুম ফজচত-৫২৫০, 

ঈধখচমো: ধো তঢীধেভ, রচমো: 

জতদোচধেভ।

গ্রোফ: ভঘুদোণধেভ  , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৩, 

টোওখভ:ধরুম ফজচত-৫২৫০, 

ঈধখচমো: ধো তঢীধেভ, রচমো: 

জতদোচধেভ।

জতদোচধেভ 16.12.1993 ২২ ঙভ ০৪ ফো ১৯ জতদ এআঘএজ মুজিখবোদ্ধো অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

৮ চদো যোভফীদ অিোভ মোম ফোলমুত; নজভতো রকফ গ্রোফ: ধোঞোওোঝো  , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৬, 

টোওখভ:ঘও ধোঞোওোঝো-

২১৫০, ঈধখচমো: দওমো, 

রচমো: রযভধেভ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো 

জট.অআ.টি রভোট, ঠোওো-

১২১৯।

রযভধেভ 12.07.1991 ২৪ ঙভ ০৯ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৯ চদো নোভচোদ অিোভ ফজচবুভ ভলফোদ; ভজলফো ভলফোদ গ্রোফ: ফখলয ধেভ  , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৩ দং 

জভরো, টোওখভ: ফখলয ধেভ-

২২৮২, ঈধখচমো: ইশ্বভকঞ্জ, 

রচমো: ফয়ফদজংল।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো 

জট.অআ.টি রভোট, ঠোওো-

১২১৯।

ফয়ফদজংল 02.08.1990 ২৫ ঙভ ০৯ ফো ০৪ জতদ স্দোঢও োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

ধখতভ দোফঃ জন লওোভী ওোফ ওজিঈঝোভ মুদ্রোক্ষজভও

োজঢম অখতদধখেভ ংখ্োঃ  3043টি
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১ চদো চজলরুম আমোফ ফখমফ ঈজিদ; ফজভয়ফ রকফ গ্রোফ: ওোজমওোধেভ  

টোওখভ:ঔোকচোদো ঈধখচমো: 

ওোলুফোমী রচমো: ভোচোড়ী।

প্রবখে রফোঃ জফচোধৄভ ভলফোদ, 

চদদী ফুম রফমো, োখড়ও 

রফোড়, টোওখভ: ধোংযো, 

ঈধখচমো: ধোংযো, রচমো: 

ভোচোড়ী।

ভোচোড়ী 01.01.1994 ২২ ঙভ ০০ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

১৩ চদো চয়ধৄম অখতীদ রচখওভ অমী প্রোং; ওজধচোদ 

জজ

গ্রোফঃ লোজফভ কুৎো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোজফভ 

কুৎো, টোওখভ: রকোয়োম 

ওোজি-৬২৫১, ঈধখচমো: 

োকফোভো, রচমো: ভোচযোলী।

গ্রোফঃ লোজফভ কুৎো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোজফভ 

কুৎো, টোওখভ: রকোয়োম 

ওোজি-৬২৫১, ঈধখচমো: 

োকফোভো, রচমো: ভোচযোলী।

ভোচযোলী 10.03.1987 ২৯ ঙভ ০১ ফো ২৬ জতদ এফ.এ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

১৬ চদো রফোঃ জফভোচ রলোোআদ রফোঃ অওফোদ ঔোদ; 

রফোখদোয়োভো রকফ

গ্রোফঃ থফ ততী আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ধরুল্লোকঞ্জ, টোওখভ:ধেখুজভয়ো-

৭৮৩০, ঈধখচমো: পোঙ্গো, 

রচমো: নজভতধেভ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো 

জট.অআ.টি রভোট, ঠোওো-

১২১৯।

নজভতধেভ 08.01.1997 ২৯ ঙভ ০৩ ফো ২৭ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

১৭ চদো রুজ অিোভ রফোঃ মোম জফয়ো; ভোজয়ো রকফ গ্রোফঃ ধোঞোওোঝো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৬দং 

ধোঞোওোঝো, টোওখভ: ঘও 

ধোঞোওোঝো-২১৫০, ঈধখচমো: 

দমওো, রচমো: রযভধেভ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো 

জট.অআ.টি রভোট, ঠোওো-

১২১৯।

রযভধেভ 03.02.1993 ২৩ ঙভ ০৩ ফো ০২ 

জতদ

অজমফ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

২১ চদো অম-অফীদ লবভঢ অমী; ফুখমঙো ঔোতুদ গ্রোফঃ ধৈ ত ঙদথভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৪দং 

ঙদথভো, টোওখভ: ঙদথভো 

োচোভ-২১৫০, ঈধখচমো: 

ফুমধেভ, রচমো: ফয়ফদজংল।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো 

জট.অআ.টি রভোট, ঠোওো-

১২১৯।

ফয়ফদজংল 18.11.1993 ২২ ঙভ ০৫ ফো ১৮ জতদ এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

২২ চদো যজনঈম অমফ রফোঃ রঔোভখযত অমফ; রফোঙোঃ 

োখদোয়োভো রকফ

গ্রোফঃ থদোভোফো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫দং 

কোংকোআম, টোওখভ: 

কোংকোআম-২২৯১, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো 

জট.অআ.টি রভোট, ঠোওো-

১২১৯।

ফয়ফদজংল 01.12.1992 ২৩ ঙভ ০৫ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৪ চদো রফোঃ মুিোভ রলোোআদ রফোঃ অওভোফ ঔোদ; মোদী গ্রোফঃ থফ ততী আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ধৄরুল্যোকঞ্জ, টোওখভ:ধেখুজভয়ো-

৭৮৩০, ঈধখচমো: পোঙ্গো, 

রচমো: নজভতধেভ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো 

জট.অআ.টি রভোট, ঠোওো-

১২১৯।

নজভতধেভ 15.10.1993 ২২ ঙভ ০৬ ফো ২০ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

২৭ চদো রুফো অিোভ স্বোফী রফোঃ অোদুজ্জোফোদ 

(দয়দ); কুমসুফ অিোভ

গ্রোফঃ ধাঁঘোড়ীয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫দং 

কোংকোআম, টোওখভ:কোংকোআম-

২২৯১, ঈধখচমো: দোিোআম, 

রচমো: ফয়ফদজংল।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো 

জট.অআ.টি রভোট, ঠোওো-

১২১৯।

ফয়ফদজংল 12.01.1989 ২৭ ঙভ ০৩ ফো ২৪ জতদ অজমফ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৩২ চদো রফোঃ চোজওভ রলোখদ রফোঃ লোরুদ ভতোভ; চোলোদোভো 

রকফ

গ্রোফঃ ঘাঁতধেভ, টোওখভ: 

ওোজময়ো-৭৫২০, ঈধখচমো: 

ওোজময়ো, রচমো: দড়োআম।

গ্রোফঃ ঘাঁতধেভ, টোওখভ: 

ওোজময়ো-৭৫২০, ঈধখচমো: 

ওোজময়ো, রচমো: দড়োআম।

দড়োআম 01.01.1995 ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

৩৩ চদো অবু ওভ জজিও রফোঃ রফোযোভন ধোআও; 

রভোখওয়ো রকফ

গ্রোফঃ ধৈ ত থোমুভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রযোমও, 

টোওখভ: থোমুভো-৮২২১, 

ঈধখচমো: ঈজচভধেভ, রচমো: 

জভযোম।

মুদ োখয়জন্টজনও োপ্রোআচ, 

৩২/১, গ্রোফ: লোঝখঔোমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: য়োভী, 

টোওখভ: য়োজভ-১২০৩, 

রচমো: ঠোওো।

ঠোওো 03.01.1988 ২৮ ঙভ ০৩ ফো ০৮ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

৩৬ চদো রফোঃ জভজুয়োধৄম আমোফ রফোঃ যোফসুম আমোফ; োফসুদ 

দোলোভ

ঞোন্ডো জফয়োভ োড়ী, গ্রোফঃ 

অমীধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:লোঝলোচোভী 

রধৌভপো ৪দং য়োট ত, 

টোওখভ: লোঝলোচোভী-৪৩৩০, 

ঈধখচমো: লোঝলোচোভী, 

রচমো:ঘঞ্টগ্রোফ।

ঞোন্ডো জফয়োভ োড়ী, গ্রোফঃ 

অমীধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:লোঝলোচোভী 

রধৌভপো ৪দং য়োট ত, 

টোওখভ: লোঝলোচোভী-৪৩৩০, 

ঈধখচমো: লোঝলোচোভী, 

রচমো:ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ 11.04.1990 ২৫ ঙভ ০০ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

৩৭ চদো রফোঃ নঔরুম আমোফ লোরুধৄভ ভজযত; ভোখলদো অিোভ গ্রোফঃ তজক্ষদ রটোমুরুয়ো 

লোখযফ মুিোভ োজড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২দং 

ধাঁঘকোজঙয়ো ১দং য়োট ত, 

টোওখভ:ভোচোধেভ-৩৯২৩, 

ঈধখচমো: রনদী তভ, রচমো: 

রনদী।

গ্রোফঃ তজক্ষদ রটোমুরুয়ো 

লোখযফ মুিোভ োজড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২দং 

ধাঁঘকোজঙয়ো ১দং য়োট ত, 

টোওখভ:ভোচোধেভ-৩৯২৩, 

ঈধখচমো: রনদী তভ, রচমো: 

রনদী।

রনদী 08.12.1990 ২৫ ঙভ ০৪ ফো ২৭ জতদ স্দোঢও োথোভড প্রখযধে 

রভমখয়ভ নভফ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪১ চদো রফো: অভঙ্গখঁচ রফোঃ অব্দুম ফজচত রযঔ; 

রফোঙো: চলভো রকফ

গ্রোফ: তজক্ষড ঔভঔজভয়ো 

(রঢমোধোড়ো) আঈজদয়দ/য়োট: 

ভফদো, টোওখভ:রচোড়কোঙ-

৫৬৩১, ঈধখচমো: জঘমফোভী, 

রচমো: কুজড়গ্রোফ।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, জঔমকাঁ, 

ঠোওো-১২১৯।

কুজড়গ্রোফ 10.01.1995 ২১ ঙভ ০৩ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘএজ মুজিখবোদ্ধো ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৪২ চদো রফোঃ দোচমুম অমফ রফোঃ অব্দুভ ভজযত; ভোখলমো 

রকফ

গ্রোফ: ধোমোলোভ, রধৌ: মুশুল্লী-

২৩০০, ণোদো দোিোআম, 

রচমো: ফয়ফদজংল।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো 

জট.অআ.টি রভোট, ঠোওো-

১২১৯।

ফয়ফদজংল 02.01.1992 ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ অজমফ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৪৩ চদো রফোঙো: লোনঙো অিোভ রলজধ রফোঃ রজমফ রদয়োচ; রফোঙোঃ 

জধধৄয়োভো

গ্রোফ: অঘোভ কাঁ, টোওখভ: 

অঘোভ কাঁ (চোফঢমো 

োচোভ)-২২৯০, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো 

জট.অআ.টি রভোট, ঠোওো-

১২১৯।

ফয়ফদজংল 05.08.1995 ২০ ঙভ ০৯ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৪৪ চদো অব্দুম ওোআয়ুফ অমতু জফয়ো; চোলোদোভো গ্রোফ: অঞোভ োড়ীয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জচভআঢমো, 

টোওখভ: চোভআঢমো-২৩৩১, 

ঈধখচমো: জদওমী, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ।

গ্রোফ: অঞোভ োড়ীয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জচভআঢমো, 

টোওখভ: চোভআঢমো-২৩৩১, 

ঈধখচমো: জদওমী, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ।

জওখযোভকঞ্জ 06.05.1990 ২৫ ঙভ ১১ ফো ২৯ জতদ দ তো মুজিখবোদ্ধো ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৪৭ চদো রফোঃ জভধদ রলোখদ রফোঃ ঙোআদুম আমোফ; রুজ 

রকফ

গ্রোফ: রেঁতুজময়ো   

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫দং রওোমো, 

টোওখভ: রওোমো লোঝ-৬৫৭০, 

ঈধখচমো: তম কোজঙ, রচমো: 

দকাঁ।

প্রবখে রফোঃ দচরুম আমোফ 

(জধ,), শ্রফ  অধীম 

েোআবুুদোম, 43 ওোওভোআম 4 

অন্জজুফোদ ফজনদুম আমোফ 

রভোট, ঠোওো-১০০০।

দকাঁ 02.01.1996 ২০ ঙভ ০৪ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৪৮ চদো রফোঃ চোলোঙ্গীভ অমফ রফোঃ অব্দুম লোআ; চোলোদোভো গ্রোফ: ধোমোলোভ, টোওখভ: 

মুশুল্লী-২৩০০, ণোদো:  

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো 

জট.অআ.টি রভোট, ঠোওো-

১২১৯।

ফয়ফদজংল 31.12.1987 ২৮ ঙভ ০৪ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৫৭ চদো ঢোভো জফয়ো রফোলোম্মত অমী; অখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: ঘভপোদো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:৮দং 

ঘভস্টথভ, টোওখভ:দোভোয়দ 

রঔোমো-২১৫০, ঈধখচমো: 

দওমো, রচমো: রযভধেভ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জট.অআ.টি রভোট, ঠোওো-

১২১৯।

রযভধেভ 17.04.1996 ২০ ঙভ ০০ ফো ১৮ জতদ এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬১ চদো জদকোভ সুমঢোদো রফোঃ জঙজিও অমী; ঔোজতচো 

রকফ

গ্রোফ: রকোয়োম দকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫দং, 

টোওখভ:ভোচভোখচশ্বভ-

৩৬০১, ঈধখচমো: ঘাঁতধেভ 

তভ, রচমো: ঘাঁতধেভ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো 

জট.অআ.টি রভোট, জঔমকাঁ, 

ভোফধেভো, ঠোওো-১২১৯।

ঘাঁতধেভ 06.02.1989 ২৭ ঙভ ০২ ফো ২৭ জতদ জ.ওফ োথোভড ওতৃধক্ষ ঈখল্লঔ 

দোআ  ঘোমোদ 

রওোট বৄম

োজঢম

৬৪ চদো রফোঃ রভচোঈম ওজভফ বআয়াঁ রফোঃ ফন্জজুভ রলোখদ বআয়াঁ; 

রফোঙোঃ ভোজযতো রকফ

গ্রোফ: োজময়ো, টোওখভ: 

োভওোভঔোদো, ঈধখচমো: 

ধমোয রচমো: দভজংতী

প্রবখে, ধরুন্নোলোভ (ভেো), 

বুজওং লওোভী (ওোঈন্টোভ দং-

১৭) ওফমোধেভ রভমখয় 

রস্টযদ, ঠোওো-১২১৭

দভজংতী 15.03.1992  -- ঙভ -- ফো -- জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

৬৬ চদো রফোঃ জততোরুম অমফ রফোঃ অজচজুম লও; রভখওো 

ধোভপীদ

গ্রোফ: ধোঞোওোঝো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৬দং 

ধোঞোওোঝো, টোওখভ: ঘও 

ধোঞোওোঝো-২১৫০, ঈধখচমো: 

দওমো, রচমো: রযভধেভ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জট.অআ.টি রভোট, ঠোওো-

১২১৯।

রযভধেভ 09.09.1988  ২৭ ঙভ ০৮ ফো ২৭ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৬৭ চদো অওজমফো অিোভ অঃ ওোখফ ফোতুব্বভ; অখফদো 

রকফ

গ্রোফ: তজক্ষদ ঙয়কোওঁ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দোখকভ 

ধোড়ো, টোওখভ: দোখকভ ধোড়ো-

৮০৫০, ঈধখচমো: রকোোআভ 

লোঝ, রচমো: যভীয়ঢধেভ।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, জঔমকাঁ, 

ঠোওো-১২১৯।

যভীয়ঢধেভ 07.03.1994  ২২ ঙভ ০১ ফো ২৮ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ওতৃধক্ষ ঈখল্লঔ 

দোআ  ঘোমোদ 

রওোট বৄম

োজঢম

৭৬ চদো রফোঃ যজনঈম োযোভ রফোঃ অব্দু োমোফ জযওতোভ; 

রলোখদয়োভো রকফ

গ্রোফ: কোঈয়োস্বোভ সুজন্নয়ো 

চোখফ ফজচত ংমগ্ন, 

পোটিঔোদো, জভযোম, টোওখভ: 

জভযোম তভ, ঈধখচমো: 

ওোঈজদয়ো, রচমো: জভযোম।

প্রবখে, রফোঃ অব্দু োমোফ 

জযওতোভ, গ্রোফ: কোঈয়োস্বোভ 

সুজন্নয়ো চোখফ ফজচত ংমগ্ন, 

পোটিঔোদো, জভযোম, টোওখভ: 

জভযোম তভ, ঈধখচমো: 

ওোঈজদয়ো, রচমো: জভযোম।

জভযোম 01.01.1990 ২৬ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ নোজচম োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

৭৭ চদো রফোঃ ফজদরুম আমোফ রফোঃ নচলুভ ভলফোদ; 

ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: রওোমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫দং রওোমো 

আঈজদয়দ, টোওখভ: রওোমো 

আঈজদয়দ-৬৫৭০, ঈধখচমো: 

তমকোঙী, রচমো: দকাঁ।

প্রবখে, রফোঃ চজফ 

ঈজিদ(জধ,), ণ তনদজঢও 

িওত জপোক, ব্লও দং-১৬, 

ওক্ষ দং-১৮, রযখভ োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭।

দকাঁ 26.12.1991 ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৫ চদো  ওোফরুম লোঙোদ অবুম ওোমোফ; োজকুন্নোলোভ গ্রোফ: রঔড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রফলোভী, 

টোওখভ: রঔড়ো-৩৪৬০, 

ঈধখচমো: ওো, রচমো: 

ব্রোক্ষডোড়ীয়ো।

প্রবখে, ভজঈম অঈয়োম, 

ঠোওো কডধৈঢত োখওতম-১ 

এখদক্স, জজডং (৪ণ ত ঢমো), 

ধৈঢতপদ, রগুদোজকঘো, ঠোওো।

ব্রোক্ষডোজড়য়ো 10.02.1989 ২৭ ঙভ ০২ ফো ২৫ জতদ দ তো োথোভড ওতৃধক্ষ ঈখল্লঔ 

দোআ

োজঢম

৮৬ চদো রফোঙোঃ দোজক ত অিোভ রফোঃ যোফসুম লও; রফোঙোঃ 

দোজতভো অিোভ

গ্রোফ: জিধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোস্কো, 

টোওখভ: অমফধেভ-২৪৮০, 

ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, রচমো: 

রদেখওোদো।

প্রবখে, ভজনকুম আমোফ 

ধজভঘোমও  টু (জধএ) 

জজএ(নভ) এওোখটফী ৪৭, 

জখিশ্বভী োকুমোভ রভোট, 

যোজন্তদকভ, ঠোওো-১২১৭।

রদেখওোদো 11.12.1994 ২১ ঙভ ০৫ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৯৭ চদো লোজঙদো অওঢোভ রদোয়ো অমী রধোভী; 

ধৄভচোলোদ

গ্রোফ: লোধোজদয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২দং 

োকোদোড়ী, ৮দং য়োট ত, 

টওখভ: রমঢমী োচোভ-

৩৬৪৩, ঈধখচমো: ফঢম 

ঈত্তভ, রচমো: ঘাঁতধেভ।

গ্রোফ: লোধোজদয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২দং 

োকোদোড়ী, ৮দং য়োট ত, 

টওখভ: রমঢমী োচোভ-

৩৬৪৩, ঈধখচমো: ফঢম 

ঈত্তভ, রচমো: ঘাঁতধেভ।

ঘাঁতধেভ 13.10.1986 ২৯ ঙভ ০৬ ফো ২২ 

জতদ

ফোস্টো ত োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৯৮ চদো সুফদ জফয়ো অব্দুম রফোঢোখম; ধোরুম রকফ গ্রোফ: ড়আঢোভ  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১দং 

কদধিী জটজচঝোম আঈদজয়দ, 

টওখভ: কদধিী-২১৫১, 

ঈধখচমো: দওমো, রচমো: 

রযভধেভ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টো, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জট.অআ.টি রভোট, ঠোওো-

১২১৯।

রযভধেভ 01.03.1995 ২১ ঙভ ০২ ফো ০৪ জতদ অজমফ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৯৯ চদো অয়যো রফোঃ অঃ ফজচত জযওতোভ; 

দোজঙফো রকফ

গ্রোফ: ড় ওোমী দকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দোখকভ ধোড়ো 

টওখভ: ড় ওোমী দকভ-

২১৫১, ঈধখচমো: রকোোআভ 

লোঝ, রচমো: যভীয়ঢধেভ।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, জঔমকাঁ, 

ঠোওো-১২১৯।

যভীয়ঢধেভ 13.02.1998 ১৮ ঙভ ০২ ফো ২২ জতদ এআঘএজ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ এং ঘোমোদ 

রওোট বৄম

োজঢম

১০০ চদো রকোমোফ োখভোয়োভ ওজভ ঈজিদ; লুৎফুদ রদো গ্রোফ: ড়খতযী (ধজিফ ধোড়ো) 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২দং, 

টওখভ: অজফদ োচোভ-

১৩৪৮, ঈধখচমো: োপোভ, 

রচমো: ঠোওো।

গ্রোফ: ড়খতযী (ধজিফ ধোড়ো) 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২দং, 

টওখভ: অজফদ োচোভ-

১৩৪৮, ঈধখচমো: োপোভ, 

রচমো: ঠোওো।

ঠোওো 12.10.1991 ২৪ ঙভ ০৬ ফো ২৩ 

জতদ

এফজএ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০২ চদো যোফীফো অিোভ যোফছুিীদ; জুখমঔো ঔোতুদ গ্রোফ: দোশুল্যো  

আঈজদয়দ/য়োট ত: স্বখতযী, 

টোওখভ: দোশুল্যো োচোভ-

২২৫০, ঈধখচমো: লোলুয়োখোঝ, 

রচমো: ফয়ফদজংল।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, জঔমকাঁ, 

ঠোওো-১২১৯।

ফয়ফদজংল 12.09.1995 ২০ ঙভ ০৭ ফো ২৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

১০৫ চদো অঙফো অিোভ অব্দু ঙোত্তোভ; মৃঢ: ধোরুম 

রকফ

গ্রোফ: োচদো,   

আঈজদয়দ/য়োট ত: জযধেভ, 

রধৌভপো, টোওখভ: ধেভোজিয়ো-

 ১৬২০, ঈধখচমো: জযধেভ, 

রচমো: দভজংতী।

গ্রোফ: োচদো,   

আঈজদয়দ/য়োট ত: জযধেভ, 

রধৌভপো, টোওখভ: ধেভোজিয়ো-

 ১৬২০, ঈধখচমো: জযধেভ, 

রচমো: দভজংতী।

দভজংতী দোআ ২৭ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ ফোস্টো ত োথোভড চন্ ঢোজভঔ 

ঈখল্লখ্ রদআ

োজঢম

১০৬ চদো ঙোখয়দুম আমোফ জফচোদ জফয়ো; নোখঢফো রকফ গ্রোফ: ফখলযধেভ, টোওখভ: 

জঝখভ, ঈধখচমো: দীদকভ, 

রচমো: ব্রোহ্মডোড়ীয়ো।

প্রবখে, ঙোখয়দুম আমোফ, 

ফোসুত ফজঞ্জম, োড়ী-২৬, 

রভোট-০১, রফোঃ দকভ অ/এ, 

অজফদ জুঝজফম, োখয়জচত, 

ঘঞ্টগ্রোফ।

ব্রোহ্মডোড়ীয়ো 31.12.1994 ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

১১৪ চদো রফোঃ যোলীদ যোল রফোঃ ধরু জফয়ো; চহুভো ঔোতুদ গ্রোফ: রদোয়াঁকো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঙয়মূঢী, 

টোওখভ: ঙয়মূঢী-২৩৪১, 

ঈধখচমো: কুজময়োভঘভ, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ।

গ্রোফ: রদোয়াঁকো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঙয়মূঢী, 

টোওখভ: ঙয়মূঢী-২৩৪১, 

ঈধখচমো: কুজময়োভঘভ, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ।

জওখযোভকঞ্জ 10.12.1990 ২৫ ঙভ ০৫ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

১১৫ চদো জওোয তোয জখভন্দ্র তোয; সুজদঢী তোয প্রবখে, জদঢোআ মোম তোয 

(জফন্টু), গ্রোফ: ধোঘোঈদ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জফচতোধেভ, 

টোওখভ: শ্রীফঙ্গম-৩২১৪, 

ঈধখচমো: শ্রীফঙ্গম, রচমো: 

রফৌমপীোচোভ।

রফৌসুফী-৭৬, অকধোড়ো, 

জফভোোচোভ, জখমঝ-৩১০০।

রফৌমপীোচোভ বৄম ২৮ ঙভ ০০ ফো ০১ জতদ ফোস্টো ত োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম 

এং চন্ ঢোজভঔ 

বৄম।

োজঢম

১২২ চদো রফোঃ ধৄরুম আমোফ রফোঃ ওোলু জফয়ো; রফোোঃ 

অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফঃ তজক্ষড োকখভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: , টোওখভ: 

কুজফল্লো, ঈধখচমো: 

রওোঢঅমী, রচমো: কুজফল্লো।

গ্রোফঃ তজক্ষড োকখভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: , টোওখভ: 

কুজফল্লো, ঈধখচমো: 

রওোঢঅমী, রচমো: কুজফল্লো।

কুজফল্লো 28.06.1993 ২২ ঙভ ১১ ফো ০৪ জতদ জজএ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১২৪ চদো জভোজুম আমোফ ফজঢঈভ ভলফোদ; অখয়যো রকফ প্রবখে, লোীবুভ ভলফোদ 

ভতোভ, গ্রোফঃ ফধ্য অতোদ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জযথমকুড়ো, 

টোওখভ: ফখঞভ লোঝ-৮০০০, 

ঈধখচমো: টোমুচো, রচমো: 

যভীয়ঢধেভ।

প্রবখে, রকোনভোদ ঈজিদ, 

এ/২৬-এন (৩য় ঢমো), 

যোলচোলোদধেভ, রভমখয় 

ওখমোজদ, ঠোওো-১২১৭।

যভীয়ঢধেভ 15.01.1985 ৩১ ঙভ ০৩ ফো ১১ জতদ এফএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম, 

এং য় ীফো 

জঢক্রোন্ত

োজঢম

১৩১ চদো রফোঃ অোদুম আমোফ রফোঃ অবু ঢোখলভ ভওোভ; 

রভধৄওো ঔোতুদ

াঁখুয়ো, গ্রোফঃ াঁখুয়ো নজওভ 

ধোড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ঈল্লোধোড়ো, টোওখভ: ঈল্লোধোড়ো-

৬৭৬০, ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো, 

রচমো: জভোচকঞ্জ।

াঁখুয়ো, গ্রোফঃ াঁখুয়ো নজওভ 

ধোড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ঈল্লোধোড়ো, টোওখভ: ঈল্লোধোড়ো-

৬৭৬০, ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো, 

রচমো: জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ 24.12.1992 ২৩ ঙভ ০৪ ফো ১১ জতদ জএ দ তো োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

১৩২ চদো রফোঃ আওোম রলোখদ রফোঃ ভজলফ ভওোভ; রফোঙোঃ 

দীয়ো রকফ

গ্রোফঃ রোদঢমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মধ, 

টোওখভ: ঔাঁদ রোদঢমো-

৬৭৬০, ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো, 

রচমো: জভোচকঞ্জ।

গ্রোফঃ রোদঢমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মধ, 

টোওখভ: ঔাঁদ রোদঢমো-

৬৭৬০, ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো, 

রচমো: জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ 10.04.1993 ২৩ ঙভ ০০ ফো ২৭ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

১৩৩ চদো রফোঃ আফোআম রলোখদ রফোঃ অব্দুম ফোখমও; 

ঢোঙজমফো রকফ

গ্রোফঃ মূমধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২দং, 

টোওখভ: মূমধোড়ো-৩৬৫৫, 

ঈধখচমো: নজভতকঞ্জ, রচমো: 

ঘাঁতধেভ।

গ্রোফঃ মূমধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২দং, 

টোওখভ: মূমধোড়ো-৩৬৫৫, 

ঈধখচমো: নজভতকঞ্জ, রচমো: 

ঘাঁতধেভ।

ঘাঁতধেভ 01.01.1994 ২২ ঙভ ০৩ ফো ০১ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম 

এং প্রখযধখে 

ঠিওোদো ঈখল্লঔ 

ওখভজদ।

োজঢম

১৩৪ চদো রফোঃ জলদুজ্জোফোদ রফোঃ অবু ওভ জঙজিও; 

রফোোঃ অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফঃ োখলোোত (তঃ) 

ধোড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

োখলোোত, টোওখভ:-

োখলোোত-৩৫২৬, 

ঈধখচমো:  ব্রোহ্মড ধোড়ো, 

রচমো: কুজফল্লো।

গ্রোফঃ োখলোোত (তঃ) 

ধোড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

োখলোোত, টোওখভ:-

োখলোোত-৩৫২৬, 

ঈধখচমো:  ব্রোহ্মড ধোড়ো, 

রচমো: কুজফল্লো।

কুজফল্লো 01.02.1987 ২৯ ঙভ ০২ ফো ১৭ জতদ অজমফ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৩৫ চদো অদুম অম ফোমুদ রফোঃ চজলরুম আমোফ; রফোখয ততো গ্রোফঃ ওোফোভকাঁ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঔোকটিয়ো, 

টোওখভ: ওোফভকাঁ-১৭৩০, 

ঈধখচমো: ওোধোজয়ো, রচমো: 

কোচীধেভ।

গ্রোফঃ ওোফোভকাঁ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঔোকটিয়ো, 

টোওখভ: ওোফভকাঁ-১৭৩০, 

ঈধখচমো: ওোধোজয়ো, রচমো: 

কোচীধেভ।

কোচীধেভ 02.01.1988 ২৮ ঙভ ০৪ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

১৩৭ চদো রফোঃ যজনকুম আমোফ রফোঃ অভফোদ অমী; জযঈমী 

রকফ

গ্রোফঃ ন্বয়ধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: , টোওখভ: 

জযোময়-১৮৫০, ঈধখচমো: 

জযোময়, রচমো: ফোজদওকঞ্জ।

গ্রোফঃ ন্বয়ধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: , টোওখভ: 

জযোময়-১৮৫০, ঈধখচমো: 

জযোময়, রচমো: ফোজদওকঞ্জ।

ফোজদওকঞ্জ 12.02.1990 ২৬ ঙভ ০২ ফো ২১ জতদ জএ দ তো োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

১৪৩ চদো োজকুন্নোলোভ মৃঢ: ধভ ওোখফ; ধোভপীদ 

রকফ

গ্রোফঃ রফৌচো বভোঝী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফআমোওোিো, 

টোওখভ: রকোজিধেভ-২৪১১, 

ঈধখচমো: রকৌভীধেভ, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

গ্রোফঃ রফৌচো বভোঝী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফআমোওোিো, 

টোওখভ: রকোজিধেভ-২৪১১, 

ঈধখচমো: রকৌভীধেভ, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 10.07.1991 ২৪ ঙভ ০৯ ফো ২৬ 

জতদ

জএএ (ম্মোদ) োথোভড প্রখযধে বৄম। োজঢম

১৪৪ চদো অজফধৄম আমোফ ঙোখতও অলোম্মত; ফফঢোচ 

রকফ

নভোচী োড়ী, গ্রোফঃ ওজত 

ভোফধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

১দং, টোওখভ: ঘোন্দ্র-৩৬৫১, 

ঈধখচমো: নজভতকঞ্জ, রচমো: 

ঘাঁতধেভ।

োো দং-৬৩, ব্লও-আ, জঘজড়য়ো 

ঔোদো রভোট, জফভধেভ, যোল 

অমী, ঠোওো-১২১৬।

ঘাঁতধেভ 01.06.1988 ২৭ ঙভ ১১ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

১৪৬ চদো রফোঃ দোজলত লোোদ রফোঃ যোহ্ অমফ; রফোঙোঃ 

অনরুচো রকফ

গ্রোফঃ ধজিফ কুধঢমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৩দং 

কুধঢমো আঈজদয়দ, টোওখভ: 

কুধঢমো-৫৭০০, ঈধখচমো: 

কোআোন্ধো তভ, রচমো: 

কোআোন্ধো।

গ্রোফঃ ধজিফ কুধঢমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৩দং 

কুধঢমো আঈজদয়দ, টোওখভ: 

কুধঢমো-৫৭০০, ঈধখচমো: 

কোআোন্ধো তভ, রচমো: 

কোআোন্ধো।

কোআোন্ধো দোআ ২৭ ঙভ ০৯ ফো ২৮ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড চন্ ঢোজভঔ 

ঈখল্লখ্ রদআ

োজঢম

১৪৭ চদো অজদছুভ ভলফোদ রঘৌধুভী মৃঢ: অবুম ওোমোফ রঘৌধুভী; 

ভজলফো অিোভ

রঘৌধুভী োড়ী, গ্রোফঃতজক্ষড 

ঢোভোজময়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ওমুয়ো, টোওখভ: মুন্জচীভ লোঝ-

৩৯৪১, ঈধখচমো: ফুমকোচী, 

রচমো: রনদী।

রঘৌধুভী োড়ী, গ্রোফঃতজক্ষড 

ঢোভোজময়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ওমুয়ো, টোওখভ: মুন্জচীভ লোঝ-

৩৯৪১, ঈধখচমো: ফুমকোচী, 

রচমো: রনদী।

রনদী 05.02.1992 ২৪ ঙভ ০২ ফো ১০ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৪৮ চদো রফোঃ আয়োজঙদ বজঁো রফোঃ অবুম ওোখযফ বজঁো; 

োখভ চোলোদ রকফ

গ্রোফঃ ১২৩ তজক্ষড 

রকোজিধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

, টোওখভ: লোচীভ োচোভ, 

ঈধখচমো: রনদী তভ, রচমো: 

রনদী।

গ্রোফঃ ১২৩ তজক্ষড 

রকোজিধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

, টোওখভ: লোচীভ োচোভ, 

ঈধখচমো: রনদী তভ, রচমো: 

রনদী।

রনদী 01.01.1989 ২৭ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

১৫১ চদো রফোঃ োজলদুম আমোফ জভনোঢ রফোঃ ধৄরুম আমোফ; োখমলো 

আমোফ

রলজডং দং ৫৬, যজলত অব্দুম 

ফজঢদ ড়ও, গ্রোফঃ 

মক্ষীদকভ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

২০দং, টোওখভ: ভোচোধোড়ো-

৩৫০০, ঈধখচমো: তভ 

তজক্ষড, কুজফল্লো জটি ওখধোঃ, 

রচমো: কুজফল্লো।

রলজডং দং ৫৬, যজলত অব্দুম 

ফজঢদ ড়ও, গ্রোফঃ 

মক্ষীদকভ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

২০দং, টোওখভ: ভোচোধোড়ো-

৩৫০০, ঈধখচমো: তভ 

তজক্ষড, কুজফল্লো জটি ওখধোঃ, 

রচমো: কুজফল্লো।

কুজফল্লো 19.12.1995 ২০ ঙভ ০৩ ফো ২৩ 

জতদ

জটখলোজফআদ আজঞ্জ: োথোভড প্রখযধে 

রভমখয়ভ নভখফ

োজঢম

১৫২ চদো রফোঃ আফোআম রলোখদ োলো ঈজিদ; ধৄভচোলোদ রকফ ৬২ দং, গ্রোফঃ নখঢলধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: যয তজত, 

টোওখভ: নখঢলধেভ-৩৯০২, 

ঈধখচমো: রনদী তভ, রচমো: 

রনদী।

৬২ দং, গ্রোফঃ নখঢলধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: যয তজত, 

টোওখভ: নখঢলধেভ-৩৯০২, 

ঈধখচমো: রনদী তভ, রচমো: 

রনদী।

রনদী 08.09.1988 দোআ জজএ োথোভড য় রভ ওভো 

লয়জদ।

োজঢম

১৫৪ চদো রফোঃ টিধে সুমঢোদ অবু রোলোদ; রভখলদো রকফ গ্রোফঃ ঈত্তভ ঘভফোজদওো ফীভ 

োড়ী, আঈজদয়দ/য়োট ত: , 

টোওখভ: তজক্ষদ অআঘো, 

ঈধখচমো: তজক্ষদ অআঘো, 

রচমো: রপোমো।

গ্রোফঃ ঈত্তভ ঘভফোজদওো ফীভ 

োড়ী, আঈজদয়দ/য়োট ত: , 

টোওখভ: তজক্ষদ অআঘো, 

ঈধখচমো: তজক্ষদ অআঘো, 

রচমো: রপোমো।

রপোমো 20.09.1996 ২০ ঙভ ০৯ ফো ১৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়  ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

১৫৫ চদো অম অজফদ রফোঃ ওোজদ; ধৄভদোলোভ গ্রোফঃ ঈত্তভ ঘভফোজদওো ফীভ 

োড়ী, আঈজদয়দ/য়োট ত: , 

টোওখভ: তজক্ষদ অআঘো, 

ঈধখচমো: তজক্ষদ অআঘো, 

রচমো: রপোমো।

গ্রোফঃ ঈত্তভ ঘভফোজদওো ফীভ 

োড়ী, আঈজদয়দ/য়োট ত: , 

টোওখভ: তজক্ষদ অআঘো, 

ঈধখচমো: তজক্ষদ অআঘো, 

রচমো: রপোমো।

রপোমো 04/21/00 ২০ ঙভ ০৫ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়  ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

১৫৬ চদো ফোসুত ঔোদ অব্দুম মজঢন ঔোদ; রলদো 

অিোভ

১২১, গ্রোফঃ দিমোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: কড়োখটোো, 

টোওখভ: কড়োখটোো-২৪৮০, 

ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, রচমো: 

রদেখওোদো।

ড়ও  চদধণ জপোক, 

দোকড়ো, রদেখওোদো-২৪০০

রদেখওোদো 31.12.1991 ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৫৭ চদো রফোঃ জফচোধৄভ ভলফোদ রফোঃ চোফোম ঈজিদ রযঔ; 

রফোঙোঃ অখদোয়োভো ঔোতুদ

গ্রোফঃ জপঝজমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোজদও লোঝ, 

টোওখভ: ভোআধেভ রফোতুধোড়ো-

৬৬৬০, ঈধখচমো: সুচোদকভ, 

রচমো: ধোদো।

গ্রোফঃ জপঝজমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোজদও লোঝ, 

টোওখভ: ভোআধেভ রফোতুধোড়ো-

৬৬৬০, ঈধখচমো: সুচোদকভ, 

রচমো: ধোদো।

ধোদো 31.12.1987 ২৮ ঙভ ০৫ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

১৫৮ চদো অব্দুভ ভজলফ রফোঃ ফজঢঈভ ভলফোদ; রফোঙো: 

অখদোয়োভো রকফ।

গ্রোফঃ ধোংকোজযয়ো টোওখভ: 

ওোমজওজদ ঈধখচমো: 

ওোজমজওজদ, রচমো-ফোতোভীধেভ।

গ্রোফঃ ধোংকোজযয়ো টোওখভ: 

ওোমজওজদ ঈধখচমো: 

ওোজমজওজদ, রচমো-ফোতোভীধেভ।

ফোতোভীধেভ 01.12.1992 ২৩ ঙভ ০৪ ফো ২৮ 

জতদ

জএ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

১৬০ রফো: অওঢোরুজ্জোফোদ রফো:জতঈজ্জফোদ; রফোঙো: 

ঢোদজচমো রকফ

গ্রোফঃ ঘভখতীদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৩,টোওখভ: 

রতীদকভ-৬৩০০, ঈধখচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ তভ, রচমো-

দোকঞ্জ।

গ্রোফঃ ঘভখতীদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৩,টোওখভ: 

রতীদকভ-৬৩০০, ঈধখচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ তভ, রচমো-

দোকঞ্জ।

ঘাঁধোআ দোকঞ্জ। 28.12.1988 ২৭ ঙভ ০৪ ফো ০৮ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

১৬১ রফো: বওঢ ফোলমুত রফো: আফতোদুম লও থলু; রফোো: 

দোচফো ঔোতুদ

গ্রোফঃ বুদোকোঢী,৮১, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৪,টোওখভ: 

বুদোকোঢী-৭৬২০, ঈধখচমো: 

যোজময়ো, রচমো-ফোগুভো।

গ্রোফঃ বুদোকোঢী,৮১, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৪,টোওখভ: 

বুদোকোঢী-৭৬২০, ঈধখচমো: 

যোজময়ো, রচমো-ফোগুভো।

ফোগুভো 28.06.1997 ১৮ ঙভ ১০ ফো ১৬ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১৬৪ রফো: চজলরুম আমোফ রফো: চজফ ঈজিদ;ফোসুতো 

অিোভ

গ্রোফ+টোওখভ, রূধতী-

৩৪১৩, ঈধখচমো: 

োন্জঙোভোফধেভ, রচমো-

ব্রোহ্মোজড়য়ো।

জট-এ, োো দং ০১, রভোট দং-

০২, ব্লও-জট, ওোখতভোোত 

লোঈজচং, রফোলোম্মতধেভ, ঠোওো-

১২০৭।

ব্রোহ্মডোড়ীয়ো 01.01.1987 ২৯ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এফ,এ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

১৬৫ আওোম রলোখআদ রফো: অোত জফয়ো, জনখভোচো 

রকফ

এ/৩৬৩২, ধোজদঙড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৬ 

টোওখভ:জঘকদোগুম-৩১৫২ 

ঈধখচমো: বচন্তুোধেভ, রচমো-

জখমঝ।

এ/৩৬৩২, ধোজদঙড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৬ 

টোওখভ:জঘকদোগুম-৩১৫২ 

ঈধখচমো: বচন্তুোধেভ, রচমো-

জখমঝ।

জখমঝ 30.11.1992 ২৪ ঙভ ০৪ ফো ১১ জতদ এআঘএজ োথোভড ১। অখতদখ 

স্বোক্ষভ দআ।    

২।ধতখভ দোফ পূম।

োজঢম

১৬৬ রফোঃ অম ফোমুদ রফো: যোল অমফ লোমোতোভ; 

রফোো: রওোখফদো রকফ।

গ্রোফ: রঘৌিবুজভয়ো ওফমোধেভ, 

টোওখভ-রঘৌিবুজভয়ো-

৮৬০০,ঈধখচমো-ধটুয়োঔোমী, 

রচমো- ধটুয়োঔোমী।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, জঔমকাঁ, 

ঠোওো-১২১৯।

ধটুয়োঔোমী 28.11.1996 ১৯ ঙভ ০৫ ফো ০৯ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৬৭ রফোঃ ওোফরুম আমোফ রফো: ধৄরুম আমোফ, রফোঙো: 

লোধৄনো অিোভ

গ্রোফ: দোগুয়ো জওো, টোওখভ-

ঘোিধেভ-৩০৭০,ঈধখচমো-

ঢোভোওোিো রচমো- 

ফয়ফদজংল।

গ্রোফ: দোগুয়ো জওো, টোওখভ-

ঘোিধেভ-৩০৭০,ঈধখচমো-

ঢোভোওোিো রচমো- 

ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 01.01.1992 ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ জএ(দ তো) োথোভড ধখতভ দোফ বম। োজঢম

১৬৮ ফয়দো অিোভ খমও জফয়ো, ভোজযতো রকফ গ্রোফ+ টোওখভ-রুধতী-

৩৪১৩, ঈধখচমো-

োন্জঙোভোফধেভ রচমো- 

োন্জঙোভোধেভ।

জট-এ, োো দং ০১, রভোট দং-

০২, ব্লও-জট, ওোখতভোোত 

লোঈজচং, রফোলোম্মতধেভ, ঠোওো-

১২০৭।

ব্রোহ্মডোড়ীয়ো 01.01.1987 ২৯ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এফ.এ োথোভড ঘোমোদ রওোট বম। োজঢম

১৬৯ রফোঃ অঢোঈভ ভলফোদ রফোঃ লোরুধৄভ ভজযত রফোঙো: 

ঙোখমলো রকফ।

গ্রোফ-রফোলদধেভ ফোছধোড়ো, 

টোওখভ-ভঢদজতয়ো-৭৭২২, 

ঈধখচমো-ওোলুঔোমী, রচমো- 

ভোচোড়ী।

গ্রোফ-রফোলদধেভ ফোছধোড়ো, 

টোওখভ-ভঢদজতয়ো-৭৭২২, 

ঈধখচমো-ওোলুঔোমী, রচমো- 

ভোচোড়ী।

ভোচোড়ী 21.08.1990 ২৫ ঙভ ০৮ ফো ১৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বম। োজঢম

১৭২ জল কুফোভ োও সুখোথ কুফোভ োও, 

মক্ষীভোডী।

ফোদুজময়ো, আঈজদয়দ-৭, 

য়োট ত:৪ টোওখভ: রচোদো-

৭৭৬০, ঈধখচমো: ধোংযো, 

রচমো: ভোচোড়ী।

ফোদুজময়ো, আঈজদয়দ-৭, 

য়োট ত:৪ টোওখভ: রচোদো-

৭৭৬০, ঈধখচমো: ধোংযো, 

রচমো: ভোচোড়ী।

ভোচোড়ী 16.05.1991 ২৪ ঙভ ১১ ফো ১৯ জতদ জ,এ োথোভড ১। অখতদখ 

স্বোক্ষভ রদআ। ২। 

ধখতভ দোফ বৄম।

োজঢম

১৭৩ রফোঃ অজভফুম আমোফ,  রফোঃ ভজযদুম লোোদ, অখয়যো 

অ্িোভ

৩৭/জ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ধেভোদ মুখন্পনী অ/এ-৬, 

টোওখভ: লজকঞ্জ-৩৩০০, 

ঈধখচমো: লজকঞ্জ, রচমো: 

লজকঞ্জ।

৩৭/জ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ধেভোদ মুখন্পনী অ/এ-৬, 

টোওখভ: লজকঞ্জ-৩৩০০, 

ঈধখচমো: লজকঞ্জ, রচমো: 

লজকঞ্জ।

লজকঞ্জ 20.12.1987 ২৮ ঙভ ০৩ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১৭৪ রফোঃ ওোফরুম আমোফ রফোঃ ওোখযফ রফোল্লো; রফোঙো: 

চোখলতো ঔোতুদ।

গ্রোফ- ভলদধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:ধেংকমী, 

টোওখভ, রটফোভ-৬৬৫০, 

ঈধখচমো-নজভতধেভ, রচমো- 

ধোদো।

গ্রোফ- ভলদধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:ধেংকমী, 

টোওখভ, রটফোভ-৬৬৫০, 

ঈধখচমো-নজভতধেভ, রচমো- 

ধোদো।

ধোদো 10.11.1993 ২২ ঙভ ০৫ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১৭৫ চদো রফোঃ সুফদ অমী রফোঃ অঃ লোজমফ; রফোঙোঃ 

ঔোখমতো ঔোতুদ

গ্রোফ- থফ ততল, টোওখভ: 

থফ ততল, ঈধখচমো-রতৌমঢধেভ, 

রচমো- কুজিয়ো।

গ্রোফ- থফ ততল, টোওখভ: 

থফ ততল, ঈধখচমো-রতৌমঢধেভ, 

রচমো- কুজিয়ো।

কুজিয়ো 25.04.1993 ২৩ ঙভ ০০ ফো ১০ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৮০ চদো ওোচম ঘোওফো যোজন্ত কুফোভ ঘোওফো; জফল্দো 

রতী ঘোওফো

গ্রোফ- ওমোবুজদয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২দং 

নটিওঙজড় আঈজধ , টোওখভ: 

ওমফধজঢ-৪৫১০, ঈধখচমো-

ওোঈঔোমী, রচমো- ভোংকোফোটি 

ধোঢতু  রচমো।

ওোচম ঘোওফো, প্রবখে: ঞ্জয় 

রস্টোভ, অব্দুম ফোবুত 

তোকভ রভোট, িভ, 

ঘঞ্টগ্রোফ।

ভোংকোফোটি ধোঢতু  

রচমো

19.06.1992 ২৩ ঙভ ১০ ফো ১৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম 

এং ধখতভ দোফ  

বৄম।

োজঢম

১৮১ চদো ঢধদ কুফো জশ্বো লোভোদ ঘন্দ্র জশ্বো; জচমী 

ভোদী জশ্বো

গ্রোফ- ধভোদধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোঢআম, 

টোওখভ: জঢমঙড়ো-৮১৩০, 

ঈধখচমো-ওোজযয়োদী, রচমো- 

রকোধোমকঞ্জ।

গ্রোফ- ধভোদধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোঢআম, 

টোওখভ: জঢমঙড়ো-৮১৩০, 

ঈধখচমো-ওোজযয়োদী, রচমো- 

রকোধোমকঞ্জ।

রকোধোমকঞ্জ 08.05.1996 ১৯ ঙভ ১১ ফো ২৭ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়  ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

১৮২ চদো রফোঃ আঈসুন অমী মৃঢ: ফজলভঈজিদ রযঔ; রফোঙোঃ 

অজঙয়ো ঔোতুদ

গ্রোফ- চোজফভঢো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রধোভচদো, 

টোওখভ: চোজফভঢো-৬৭৭২, 

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ।

গ্রোফ- চোজফভঢো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রধোভচদো, 

টোওখভ: চোজফভঢো-৬৭৭২, 

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ 04.07.1995 ২১ ঙভ ০৮ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়  ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

১৮৯ চদো রফোঃ চজদ ভলফোদ রফোঃ চয়দোম রলোখদ; রফোঙোঃ 

ভোখয়ো রকফ

গ্রোফ- জদফঢমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫দং কোংদী 

এং ০৭দং য়োট ত, টোওখভ: 

ড় কোংদী-৭২০১, ঈধখচমো: 

অমফটোঙ্গো, রচমো: 

চ্যয়োটোঙ্গো।

গ্রোফ- জদফঢমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫দং কোংদী 

এং ০৭দং য়োট ত, টোওখভ: 

ড় কোংদী-৭২০১, ঈধখচমো: 

অমফটোঙ্গো, রচমো: 

চ্যয়োটোঙ্গো।

চ্যয়োটোঙ্গো দোআ ২০ ঙভ ০০ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড চন্  

অখতখদভ ঢোজভঔ 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

১৯১ চদো রফোঃ অব্দুম রফোজফদ রফোঃ অব্দুম কুদ্দুঙ ভওোভ; 

রফোঙোঃ জনখভোচো রকফ

গ্রোফ- সু তদ োড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১দং, 

টোওখভ: সু তদ োড়ো-৬৭৪০, 

ঈধখচমো: রমকুজঘ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

গ্রোফ- সু তদ োড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১দং, 

টোওখভ: সু তদ োড়ো-৬৭৪০, 

ঈধখচমো: রমকুজঘ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ 01.02.1991 ২৫ ঙভ ০৩ ফো ০৪ 

জতদ

জজএ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

১৯৪ চদো রফখলতী লোোদ রফোঃ চোজলত তোড়ীয়ো; রযনোমী 

রকফ

গ্রোফ- লোঝোড়ীয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওভধোড়ো, 

টোওখভ: ওভধোড়ো-৮১০০, 

ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ।

গ্রোফ- লোঝোড়ীয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওভধোড়ো, 

টোওখভ: ওভধোড়ো-৮১০০, 

ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ।

রকোধোমকঞ্জ 25.12.1994 ২১ ঙভ ০৪ ফো ১০ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৯৬ চদো অম-অজফদ ভোখম অখদোয়োভ আমোফ; জতমোভো 

রকফ

গ্রোফ- ঘভওোফোজদধোঘ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৭দং 

ঝোমওী, টোওখভ: জজভঘভ-

২১৫০, ঈধখচমো: দওমো, 

রচমো: রযভধেভ।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, জঔমকাঁ, 

ঠোওো-১২১৯।

রযভধেভ 15.06.1997 ১৮ ঙভ ১১ ফো ২০ জতদ এআঘএজ মুজিখবোদ্ধো ঘোমোদ রওোট বৄম। োজঢম

১৯৯ চদো রভোওধৄজ্জোফোদ রফোঃ রঢোঢো জফয়ো; রফোঙোঃ 

পোধৄ রকফ

গ্রোফ- োখভোটিয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঔোজভিো 

০৬দং টোওখভ: ঔোজভিো-

১৯০০, ঈধখচমো: ঝোংকোআম, 

রচমো: ঝোংকোআম।

গ্রোফ- োখভোটিয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঔোজভিো 

০৬দং টোওখভ: ঔোজভিো-

১৯০০, ঈধখচমো: ঝোংকোআম, 

রচমো: ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম 12.01.1987 ২৯ ঙভ ০৩ ফো ২৯ 

জতদ

এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ।

োজঢম

২০২ চদো রফোলোম্মত চয়দোম অখতীদ অলম্মত রলোখদ; মোআমো রকফ গ্রোফ: রধকুয়ো জফয়োধোড়ো, 

টোওখভ: রধকুয়ো, ঈধখচমো: 

রধকুয়ো, রচমো: ওক্সোচোভ।

গ্রোফ: রধকুয়ো জফয়োধোড়ো, 

টোওখভ: রধকুয়ো, ঈধখচমো: 

রধকুয়ো, রচমো: ওক্সোচোভ।

ওক্সোচোভ 30.04.1994 21 ঙভ 11 ফো 25 জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়

োজঢম

২০৩ চদো রফোঃ রোখলম ভোদো ধৄভ রফোলোম্মত; চয়দ রকফ গ্রোফ: রধস্তও কুড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোফনঢম, 

টোওখভ: ড়কুড়ো-৬৭৩০, 

ঈধখচমো: ওোফোভঔি, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

গ্রোফ: রধস্তও কুড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোফনঢম, 

টোওখভ: ড়কুড়ো-৬৭৩০, 

ঈধখচমো: ওোফোভঔি, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ 10.01.1991 25 ঙভ 03 ফো 25 

জতদ

অজমফ োথোভড প্রখযধে 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়

োজঢম

২১০ চদো রফোঃ রতখমোয়োভ রলোখদ রফোঃ জনকুম আমোফ; 

ভোখলমো রকফ

গ্রোফ: ধভফঢমো, টোওখভ: 

ধভফঢমো, 

ঈধখচমো:মুভোতদকভ, রচমো: 

কুজফল্লো ।

প্রবখে: জনকুম আমোফ, 

গ্রোফ: ধমোযধেভ, টোওখভ: 

ওচ্যয়ো, ঈধখচমো: ওচ্যয়ো, 

রচমো: ঘাঁতধেভ।

কুজফল্লো 01.01.1987 29 ঙভ 04 ফো 05 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

২১২ চদো লোজবুভ ভলফোদ রফোঃ অব্দুম ঔোখমও; লোজদো 

ঔোদফ

গ্রোফ: ঙোআখওোমো, 

টোওখভ:ঙোআখওোমো, 

ঈধখচমো: ঘোঝখফোলভ, রচমো: 

ধোদো ।

গ্রোফ: ঙোআখওোমো, 

টোওখভ:ঙোআখওোমো, 

ঈধখচমো: ঘোঝখফোলভ, রচমো: 

ধোদো ।

ধোদো 31.12.1986 29 ঙভ 04 ফো 05 

জতদ

স্দোঢখওোত্তভ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

২১৩ চদো রফোঃ অভফঢ অমী রফোঃ দোজভ রতয়োদ; সু তদো 

রকফ

গ্রোফ: োজময়োোথো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জংজুজভ, 

টোওখভ: োঙ্গোমো-১৮৪০, 

ঈধখচমো: জভ, রচমো: 

ফোজদওকঞ্জ।

গ্রোফ: োজময়োোথো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জংজুজভ, 

টোওখভ: োঙ্গোমো-১৮৪০, 

ঈধখচমো: জভ, রচমো: 

ফোজদওকঞ্জ।

ফোজদওকঞ্জ 06.08.1997 18 ঙভ 08 ফো 06 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয় (2) ঙজ 

এওটি (3) 

প্রখযধে এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২১৫ চদো রফখলতী লোোদ ফজদভ রলোখদ; রচজফদ রকফ ভওোভ োজড়, গ্রোফ: 

ওতফঢমী, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

তজভয়োখতৌভঢ, টোওখভ: 

রোদোভোফধেভ-৩৪২০, 

ঈধখচমো: োন্জঙোভোফধেভ, 

রচমো: ব্রোহ্মডোজড়য়ো।

ভওোভ োজড়, গ্রোফ: 

ওতফঢমী, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

তজভয়োখতৌভঢ, টোওখভ: 

রোদোভোফধেভ-৩৪২০, 

ঈধখচমো: োন্জঙোভোফধেভ, 

রচমো: ব্রোহ্মডোজড়য়ো।

 জ-োজড়য়ো 25.11.1997 18 ঙভ 05 ফো ১০ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ 

দয়।

োজঢম

২১৬ চদো রলমোম ঈিীদ রফোঃ অখত অমী; অজফদো 

রকফ

গ্রোফ: ওোঈভোঝ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দধোড়ো, 

টোওখভ: দধোড়ো-২৪৮০, 

ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, রচমো: 

রদেখওোদো।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, জঔমকাঁ, 

ঠোওো-১২১৯।

রদেখওোদো 01.01.1990 26 ঙভ 04 ফো 05 

জতদ

জএ (ধো) অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

(1) ঘোমোদ রওোট 

বৄম।(2) ঙজ 

এওটি।

োজঢম

২২১ চদো রফোঃ োআফুম আমোফ জলত ঈল্লুোল ঔিওোভ; 

রনভখতৌী ঔিওোভ

ঔিওোভ োজড়, গ্রোফ: 

আঙোধেভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:৪দং 

রকোজিধেভ আঈজদয়দ, 5দং 

য়োট, টোওখভ: োঢখভ 

আঙোধেভো-৩৫৭০, ঈধখচমো: 

মোওোফ, রচমো: কুজফল্লো।

ঔিওোভ োজড়, গ্রোফ: 

আঙোধেভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:৪দং 

রকোজিধেভ আঈজদয়দ, 5দং 

য়োট, টোওখভ: োঢখভ 

আঙোধেভো-৩৫৭০, ঈধখচমো: 

মোওোফ, রচমো: কুজফল্লো।

কুজফল্লো 03.01.1996 20 ঙভ 04 ফো 02 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ 

দয়।

োজঢম

২২২ চদো রফোঃ চোজলত লোোদ রফোঃ জময়োওঢ ফন্ডম; চহুভো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: তৄজিয়ো, টোওখভ: 

ঘজন্তধেভ, ঈধখচমো: ওোলুঔোমী, 

রচমো: ভোচোড়ী।

প্রবখে: চোজলত লোোদ, গ্রোফ: 

তৄজিয়ো, টোওখভ: ঘজন্তধেভ, 

ঈধখচমো: ওোলুঔোমী, রচমো: 

ভোচোড়ী।

ভোচোড়ী 07.08.1995 20 ঙভ 08 ফো 28 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়। (2) ঙজ 

এওটি।

োজঢম

২২৬ চদো োজ্জোত ফীভ মৃঢ: ভোখযত ফীভ; লোখচভো 

রকফ

ওোআঘোআম, গ্রোফ: তজক্ষড 

ওোআঘোআম, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ওোআঘোআম, টোওখভ: োবুভ 

ওোআঘোআম-৭৮৩০, ঈধখচমো: 

দকভওোিো, রচমো: নজভতধেভ।

ওোআঘোআম, গ্রোফ: তজক্ষড 

ওোআঘোআম, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ওোআঘোআম, টোওখভ: োবুভ 

ওোআঘোআম-৭৮৩০, ঈধখচমো: 

দকভওোিো, রচমো: নজভতধেভ।

নজভতধেভ 05.09.1993 22 ঙভ 08 ফো 01 

জতদ

এআঘএজ এজঢফ ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২২৭ চদো ফোলফুজুভ ভলফোদ রফোস্তনো জওতোভ; যোলোদোক 

ধভপীফ

গ্রোফ: ওোঈজদয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭দং, 

টোওখভ: জভযোম-৮২00, 

ঈধখচমো: জভযোম তভ, 

রচমো:  জভযোম।

গ্রোফ: ওোঈজদয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭দং, 

টোওখভ: জভযোম-৮২00, 

ঈধখচমো: জভযোম তভ, 

রচমো:  জভযোম।

জভযোম 06.09.1992 23 ঙভ 07 ফো 05 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয় (2) ঙজ এওটি

োজঢম

২২৮ চদো ধোণ ত কুফোভ রপৌজফও প্রফণ কুফোভ রপৌজফও; ওোদদ 

োমো রপৌজফও

গ্রোফ: অঝতোধেজদয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োদীল, 

টোওখভ: োদীল-৭৭00, 

ঈধখচমো: ভোচোড়ী তভ, 

রচমো: ভোচোড়ী।

গ্রোফ: অঝতোধেজদয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োদীল, 

টোওখভ: োদীল-৭৭00, 

ঈধখচমো: ভোচোড়ী তভ, 

রচমো: ভোচোড়ী।

ভোচোড়ী 10.10.1989 26 ঙভ 06 ফো 25 

জতদ

জজএ (ম্মোদ) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

২৩২ চদো রফোঃ ভোজযদুম আমোফ রফোঃ রফোখমফ ঈজিদ; রফোঙোঃ 

ঙোড়ো ঔোতুদ

গ্রোফ: পখচন্দ্রধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোজমকোঙো, 

টোওখভ: রঝবুজদয়ো-৬৬০০, 

ঈধখচমো: ধোদো, রচমো: 

ধোদো।

গ্রোফ: পখচন্দ্রধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোজমকোঙো, 

টোওখভ: রঝবুজদয়ো-৬৬০০, 

ঈধখচমো: ধোদো, রচমো: 

ধোদো।

ধোদো 08.07.1989 26 ঙভ 09 ফো 28 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়। (2) ঙজ 

এওটি।

োজঢম

২৩৩ চদো রফোঃ অব্দুম লোজওফ মৃঢ: রফোঃ ভচ অমী প্রোং; 

বঔফোমো

গ্রোফ: রপড়োখঔোমো (ধজিফ 

ধোড়ো), আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫দং 

কোমো, টোওখভ: রতয়োদ 

ঢোভটিয়ো-৬৭৭২, ঈধখচমো: 

যোলচোতধেভ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

জভোচকঞ্জ 11.12.1991 24 ঙভ 04 ফো 25 

জতদ

দো ত োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

রদআ। (2) ঘোমোদ 

রওোট বৄম

োজঢম

২৪৭ চদো দোচমুম হুোআদ অব্দুম ফোখমও; রওোজলধৄভ গ্রোফ: ওোিপোঙ্গো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 10দং 

ওোিপোঙ্গো, টোওখভ: 

রকৌভীদোণ ধেভ-7351, 

ঈধখচমো: ওোজমকঞ্জ, রচমো: 

জছদোআতল।

গ্রোফ: ওোিপোঙ্গো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 10দং 

ওোিপোঙ্গো, টোওখভ: 

রকৌভীদোণ ধেভ-7351, 

ঈধখচমো: ওোজমকঞ্জ, রচমো: 

জছদোআতল।

জছদোআতল দোআ 23 ঙভ 03 ফো 04 

জতদ

কৃজর জটখলোফো োথোভড (1) ঘোমোদ রওোট 

বৄম।(2) ঙজ 

এওটি। (3) 

প্রখযধে এও 

ওজধ। (4) চন্ 

ঢোজভঔ ঈখল্লখ্ 

রদআ।

োজঢম

২৪৮ চদো রফোঃ ধরুজ্জোফোদ রফোঃ জময়োওঢ অমী; রলোদো 

অিোভ

গ্রোফ: জ্ঞোদধেভ, টোওখভ: 

ভোভঘভ, ঈধখচমো: 

োজচঢধেভ, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ।

প্রখবে: রফোঃ জময়োওঢ অমী, 

গ্রোফ: জ্ঞোদধেভ, টোওখভ: 

ভোভঘভ, ঈধখচমো: 

োজচঢধেভ, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ।

জওখযোভকঞ্জ 13.07.1995 20 ঙভ 09 ফো 19 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৫১ চদো রফোলোম্মত আনখঢ ফোয়রুম অমফ রফোলোম্মত অদুম ওজভফ; 

ঙজওদো ঔোতুদ

রফৌমপীোড়ী, গ্রোফ: মক্ষ্ণীধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অমওয়ো, 

টোওখভ: মক্ষ্ণীধেভ-3583, 

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, রচমো: 

কুজফল্লো।

রফৌমপীোড়ী, গ্রোফ: মক্ষ্ণীধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অমওয়ো, 

টোওখভ: মক্ষ্ণীধেভ-3583, 

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, রচমো: 

কুজফল্লো।

কুজফল্লো 10.05.1986 29 ঙভ 11 ফো 25 

জতদ

স্দোঢও এজঢফ (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ।

োজঢম

২৫২ চদো রফোঃ অম অজফদ রলোোআদ রফোঃ ফওবুম রলোোআদ; 

ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: কুরুয়ো ঈত্তভ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 9দং 

কুজড়ওোলজদয়ো, টোওখভ: 

কুরুয়ো-2130, ঈধখচমো: 

শ্রীভতী, রচমো: রযভধেভ।

গ্রোফ: কুরুয়ো ঈত্তভ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 9দং 

কুজড়ওোলজদয়ো, টোওখভ: 

কুরুয়ো-2130, ঈধখচমো: 

শ্রীভতী, রচমো: রযভধেভ।

রযভধেভ 05.01.1996 20 ঙভ 04 ফো 01 জতদ এআঘএজ মুজিখবোদ্ধো (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) অখতদ 

স্বলখস্ত ধৈভডকৃঢ 

দয়। (3) ঙজ এও 

ওজধ ওফ।

োজঢম

২৫৪ চদো রফখলতী লোোদ অজদছুভ ভলফোদ; জমজও 

রকফ

গ্রোফ: দোরুঘী ঈত্তভ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রলফদকভ, 

টোওখভ: রলফকভ-1992, 

ঈধখচমো: রকোধোমধেভ, রচমো: 

ঝোংকোআম।

গ্রোফ: দোরুঘী ঈত্তভ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রলফদকভ, 

টোওখভ: রলফকভ-1992, 

ঈধখচমো: রকোধোমধেভ, রচমো: 

ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম 04.05.1994 22 ঙভ 01 ফো 00 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) ঙজ এও ওজধ 

ওফ। (3) ঘোমোদ 

রওোট বৄম।

োজঢম

২৫৮ চদো রফোঃ অমফোঙ জফয়ো রফোঃ অব্দুম চব্বোভ জফয়ো; 

এখমফদ ঔোতুদ

গ্রোফ: জুতদধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 6দং 

রকোধোমধেভ, টোওখভ: 

ভোচোধেভ-6623, ঈধখচমো: 

ড়োআ গ্রোফ, রচমো:  দোখঝোভ।

গ্রোফ: জুতদধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 6দং 

রকোধোমধেভ, টোওখভ: 

ভোচোধেভ-6623, ঈধখচমো: 

ড়োআ গ্রোফ, রচমো:  দোখঝোভ।

দোখঝভ 13.03.1997 19 ঙভ 01 ফো 23 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয় 

নভখফ অখতদ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৫৯ চদো দোজলতো সুমঢোদো চজফ ঈজিদ; অঙফো অিোভ 1দং যোকুয়োআ রভোট, গ্রোফ: 

ফোটি ওোঝো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

12দং স্বখতযী আঈজদয়দ 

ধজভরত, টোওখভ: দোশুল্লো 

োচোভ-2250, ঈধখচমো: 

ণলুয়োখোঝ, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

রচুোজঢ ওফ তোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো (৪ণ ত ঢমো) জঔমকো-

১২১৯ জঔমকো, ঠোওো।

ফয়ফদজংল 01.01.1993 23 ঙভ 04 ফো 04 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) প্রখযধে 

জদথোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

২৬০ চদো রফোঃ োদজচত রলোোআদ রফোঃ অঃ ভজনও; রফোঙোঃ 

বুচো রকফ

গ্রোফঃ জধংকম লোটি, 

আঈজদয়দ/য়োট তঃ যজভনধেভ, 

টোওখভঃ রমটিয়ো ফোদ্রোো-

2000, ঈধখচমোঃ 

চোফোমধেভ তভ, রচমোঃ 

চোফোমধেভ।

গ্রোফঃ জধংকম লোটি, 

আঈজদয়দ/য়োট তঃ যজভনধেভ, 

টোওখভঃ রমটিয়ো ফোদ্রোো-

2000, ঈধখচমোঃ 

চোফোমধেভ তভ, রচমোঃ 

চোফোমধেভ।

চোফোমধেভ 15.91.1997 18 ঙভ 06 ফো 27 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয় 

নভখফ অখতদ 

(2) ঙজ এও ওজধ 

ওফ।

োজঢম

২৬৪ চদো রফোঃ অমফকীভ রলোখদ রফোঃ ফওবুম রলোখদ; রভজচদো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ওোখলঢভো, টোওখভ: 

োজমঔোড়ো, ঈধখচমো: 

বুজড়ঘং, রচমো: কুজফল্লো।

রচুোজঢ ওফ তজযয়োম রন্টোভ জ-

93, 4ণ ত ঢমো, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

কুজফল্লো 25.12.1992 23 ঙভ 03 ফো 07 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয় 

নভখফ অখতদ।

োজঢম

২৬৫ চদো রফোঃ অভোনোঢ ভলফোদ রফোঃ লোজবুভ ভলফোদ; রফোোঃ 

নোজঢফো রকফ

এআঘ-304, গ্রোফ: রুআধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 04, 

টোওখভ: রকোতোকোড়ী-6290, 

ঈধখচমো: রকোতোকোড়ী, রচমো: 

ভোচযোলী।

এআঘ-304, গ্রোফ: রুআধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 04, 

টোওখভ: রকোতোকোড়ী-6290, 

ঈধখচমো: রকোতোকোড়ী, রচমো: 

ভোচযোলী।

ভোচযোলী 14.05.1992 23 ঙভ 11 ফো 22 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয় 

নভখফ অখতদ।

োজঢম

২৬৭ চদো রফোঃ োনোখয়ঢ ঈল্লোল রফোঃ লোজ ঈল্লোল; ধৄভ দোলোভ 

রকফ

1468/2756, গ্রোফ: 

অওোভোোত, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 24দং, 

টোওখভ: িভ-4100, 

ঈধখচমো: টমমুজভং, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ।

1468/2756, গ্রোফ: 

অওোভোোত, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 24দং, 

টোওখভ: িভ-4100, 

ঈধখচমো: টমমুজভং, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ 30.04.1992 24 ঙভ 00 ফো 05 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয় 

নভখফ অখতদ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৬৮ চদো রফোঃ অবু দোঙ্গফ ঔোদ রফোঃ লোরুদ অভ ভজযত ঔোদ; 

ধরুদোলোভ ঔোদফ

থোদলোটি, গ্রোফ: খোঝোআম 

ধজিফ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঔোঝোআম 

রধৌভপো, টোওখভ: খোঝোআম-

1980, ঈধখচমো: খোঝোআম, 

রচমো: ঝোংকোআম।

থোদলোটি, গ্রোফ: খোঝোআম 

ধজিফ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঔোঝোআম 

রধৌভপো, টোওখভ: খোঝোআম-

1980, ঈধখচমো: খোঝোআম, 

রচমো: ঝোংকোআম।

দোআ দোআ 20 ঙভ 04 ফো 28 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয় 

নভখফ অখতদ। 

(2) রচমো  চন্ 

ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

২৬৯ চদো োজদো আয়োজফদ (রতু) মৃঢ: লোজবুভ; রফোো: অজিয়ো 

রয়ো

14,  গ্রোফ: জনখভোচোোত, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 18, 

টোওখভ: ধেভো, ঈধখচমো: 

রওোয়োজময়ো, রচমো: ভোচযোলী।

14,  গ্রোফ: জনখভোচোোত, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 18, 

টোওখভ: ধেভো, ঈধখচমো: 

রওোয়োজময়ো, রচমো: ভোচযোলী।

ভোচযোলী 15.06.1990 25 ঙভ 10 ফো 20 

জতদ

ওোজভকজভ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

(1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ।

োজঢম

২৭৩ চদো রফোঃ অবু রলদো নয়োম অজফধৄম আমোফ; অনখভোচো 

রকফ

ঢলযীমতোভ োজড়, গ্রোফ: 

জুজকভ ওোজি (খুন্তো), 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 1দং 

ওোজযদকভ, টোওখভ: 

তভখযধেভ-3500, 

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, রচমো: 

কুজফল্লো।

ঢলযীমতোভ োজড়, গ্রোফ: 

জুজকভ ওোজি (খুন্তো), 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 1দং 

ওোজযদকভ, টোওখভ: 

তভখযধেভ-3500, 

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, রচমো: 

কুজফল্লো।

কুজফল্লো 01.01.1995 21 ঙভ 04 ফো 04 জতদ এজগ্রওোমঘোভ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ।

োজঢম

২৭৯ চদো রফোঃ অবুম ওোমোফ অচোত রফোঃ ঙোফছুম অমফ; রফোঙোঃ 

নজচমো রকফ

গ্রোফ: দখঢখড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 04 

রধৌভপো, টোওখভ: জযকঞ্জ-

5810, ঈধখচমো: জযকঞ্জ, 

রচমো: গুড়ো।

গ্রোফ: দখঢখড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 04 

রধৌভপো, টোওখভ: জযকঞ্জ-

5810, ঈধখচমো: জযকঞ্জ, 

রচমো: গুড়ো।

দোআ 10.11.1987 28 ঙভ 05 ফো 25 

জতদ

ফোিোভ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

(1) রচমো ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

২৮০ চদো জফঢ ভওোভ রকৌঢফ ভওোভ; জদঢো ভওোভ গ্রোফ: অভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

কুজঘয়োখফোড়ো, টোওখভ: 

ভআঘোভী-7620, ঈধখচমো: 

ফোগুভো তভ, রচমো: ফোগুভো।

গ্রোফ: অভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

কুজঘয়োখফোড়ো, টোওখভ: 

ভআঘোভী-7620, ঈধখচমো: 

ফোগুভো তভ, রচমো: ফোগুভো।

দোআ 05.12.1989 26 ঙভ 11 ফো 24 

জতদ

ম্মোদ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

(1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) রচমো ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৮৩ চদো রফোঃ আফভোদ রলোোআদ অব্দুম অমীফ; চোলোদোভো 

ঔোতুদ

রলোজড দং-03, অবুঢোখম 

ড়ও, গ্রোফঃ ওোচীধোড়ো 

ধেভোঢদ ওো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 04, 

টোওখভ: বখযোভ-7400, 

ঈধখচমো: বখযোভ, রচমোঃ 

বখযোভ।

রলোজড দং-03, অবুঢোখম 

ড়ও, গ্রোফঃ ওোচীধোড়ো 

ধেভোঢদ ওো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 04, 

টোওখভ: বখযোভ-7400, 

ঈধখচমো: বখযোভ, রচমোঃ 

বখযোভ।

বখযোভ 13.08.1987 28 ঙভ 08 ফো 22 

জতদ

জজএ (দো ত) োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

২৮৬ চদো রফোঃ ভোখম রফোঃ আফোআম রলোখদ; রকফ 

ধোরুম

9, রভোট দং-2, ধাঁঘকাঁ, 

অড়োআলোচোভ, দোভোয়ডকঞ্জ-

1405।

185/3, ধৈ ত রকোড়োদ, 

জঔমকাঁ, ঠোওো-1219।

ঠোওো 17.12.1991 24 ঙভ 04 ফো 23 

জতদ

এফ জ এ োথোভড (1) প্রখয ধে 

রদআ।

োজঢম

২৯১ চদো রফোঃ যোফীফ রভচো মৃঢঃ অয়দোম ভওোভ; 

রফোঙোঃ ঙোমফো ঔোতুদ

গ্রোফ: দগ্রোফ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোখয়ফধেভ, 

টোওখভ: ওোখয়ফধেভ-6770, 

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ।

গ্রোফ: দগ্রোফ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোখয়ফধেভ, 

টোওখভ: ওোখয়ফধেভ-6770, 

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ 25.11.1995 20 ঙভ 06 ফো 10 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ।

োজঢম

২৯২ চদো রফোলোম্মত যোলোতোঢ রলোখদ রফোলোম্মত রোলভো; অজফদো 

রকফ

17/এ রধোি জন রভোট, 

কুতু অআম, নতুল্লো, 

দোভোয়ডকঞ্জ-2421।

17/এ রধোি জন রভোট, 

কুতু অআম, নতুল্লো, 

দোভোয়ডকঞ্জ-2421।

দোভোয়ডকঞ্জ 17.10.1989 26 ঙভ 06 ফো 17 

জতদ

এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

(1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ।

োজঢম

২৯৪ চদো ভোখম অলখফত রফোঃ অব্দুভ ভলফোদ; রফোঙোঃ 

ঙোখমলো জজ

গ্রোফ: ফঙ্গমধোড়ো, টোওখভ: 

ফঙ্গমধোড়ো, ঈধখচমো: 

ধেটিয়ো, রচমো: ভোচযোলী।

গ্রোফ: ফঙ্গমধোড়ো, টোওখভ: 

ফঙ্গমধোড়ো, ঈধখচমো: 

ধেটিয়ো, রচমো: ভোচযোলী।

ভোচযোলী 20.07.1988 27 ঙভ 09 ফো 16 

জতদ

স্দোঢও োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ।

োজঢম

২৯৬ চদো রফোঙোঃ জুজধঝোভ অওঢোভ মৃঢঃ রকোমোফ নোরুও; রফোঙোঃ 

রনভখতৌী রকফ

গ্রোফ: জফমখদভ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোকুল্যো, 

টোওখভ: ধোকুল্যো-5826, 

ঈধখচমো: রোদোঢমো, রচমো: 

গুড়ো।

গ্রোফ: জফমখদভ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোকুল্যো, 

টোওখভ: ধোকুল্যো-5826, 

ঈধখচমো: রোদোঢমো, রচমো: 

গুড়ো।

গুড়ো 05.02.1986 30 ঙভ 03 ফো 01 

জতদ

এআঘএজ মুজিখবোদ্ধো (1) ঙজ ঢুোজয়ঢ 

রদআ।

োজঢম

৩০১ চদো রফোঃ সুফদ ভওোভ রফোঃ োখতও ভওোভ; যোখয়স্তো 

রকফ

গ্রোফ- বদড়ধোড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫দং 

ধৈ তথআভ ধজিফ, টোওখভ: 

ধৈ তথআভ-৩৫৪৩, ঈধখচমো: 

মুভোতদকভ, রচমো: কুজফল্লো।

গ্রোফ- বদড়ধোড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫দং 

ধৈ তথআভ ধজিফ, টোওখভ: 

ধৈ তথআভ-৩৫৪৩, ঈধখচমো: 

মুভোতদকভ, রচমো: কুজফল্লো।

কুজফল্লো 09.05.1993 ২২ ঙভ ১১ ফো ২৬ জতদ এআঘএজ োথোভড প্রখযধখে ঠিওোদো 

রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩০২ রফোঃ অজযকুভ ভলফোদ ভওোভ রফোঃ অঢোঈভ ভলফোদ; দোজঙফো 

অিোভ

গ্রোফ- জযতমোআ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২দং 

জযতমোআ  ৫দং য়োট ত, 

টোওখভ: জযতমোআ-৩৫২৬, 

ঈধখচমো: ব্রোহ্মধোড়ো, রচমো: 

কুজফল্লো।

গ্রোফ- জযতমোআ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২দং 

জযতমোআ  ৫দং য়োট ত, 

টোওখভ: জযতমোআ-৩৫২৬, 

ঈধখচমো: ব্রোহ্মধোড়ো, রচমো: 

কুজফল্লো।

কুজফল্লো 01.01.1995 ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ অজমফ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়  ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৩০৫ চদো রফোঃ অজচজুম আমোফ অ: ভজযত জফয়ো; অওজমফো 

রকফ

গ্রোফ- ড় জলচমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দোধেভ 

০৭দং, টোওখভ: রোদোধেভ-

৭৭২২, ঈধখচমো: 

োজময়োওোজি, রচমো: 

ভোচোড়ী।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, জঔমকাঁ, 

ঠোওো-১২১৯।

ভোচোড়ী 10.02.1995 ২১ ঙভ ০২ ফো ২৬ জতদ এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৩০৬ চদো রফোঃ ফোলমুদুম লোোদ রফোঃ রমোম ঈজিদ; রলখমদো 

ঔোতুদ

ভলফঢধেভ োআধো, গ্রোফ- 

ভলফঢধেভ,  আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ঔোকটলভ, টোওখভ: ভলফঢধেভ-

২২০০, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ফয়ফদজংল।

ভলফঢধেভ োআধো, গ্রোফ- 

ভলফঢধেভ,  আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ঔোকটলভ, টোওখভ: ভলফঢধেভ-

২২০০, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 01.08.1987 ২৮ ঙভ ০৯ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩০৭ চদো রফোঃ ভফচোদ অমী অব্দুম ভোজ্জোও; রফোঙোঃ 

নজভতো রকফ

অবুম ওোখযফ রনোভম্যোখদভ 

োড়ী, গ্রোফ- এয়োজঙদ দকভ,  

আঈজদয়দ/য়োট ত: লমজতয়ো 

০৮দং, টোওখভ: নজওভ টিমো-

৪৩৪৪, ঈধখচমো: ভোঈচোদ, 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ।

অবুম ওোখযফ রনোভম্যোখদভ 

োড়ী, গ্রোফ- এয়োজঙদ দকভ,  

আঈজদয়দ/য়োট ত: লমজতয়ো 

০৮দং, টোওখভ: নজওভ টিমো-

৪৩৪৪, ঈধখচমো: ভোঈচোদ, 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ 10.09.1995 ২০ ঙভ ০৭ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩০৯ চদো যোভজফদ যোন্তো রফোঃ অব্দুম ফোন্নোদ; ফোজনয়ো 

রকফ

গ্রোফ- ফোো,  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩দং, 

টোওখভ: ভতো, ঈধখচমো: 

রধৌভপো ঢোভো, রচমো: 

দোভোয়ডকঞ্জ।

যঢতম ওফখলক্স ‘ক’ ৬০১, 

অকোভকাঁ ঢোমঢমো ভওোভী 

ওখমোদী, রযখভ োংমো দকভ, 

ঠোওো-১২০৭।

ঠোওো 04.01.1994 ২২ ঙভ ০৭ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩১০ চদো নোভলোদো অওঢোভ ভজনকুম অমফ; জজ লোখচভো অজফভ ঈজিদ মুজন্প োড়ী, 

গ্রোফ- ধৈ ত অলম্মতধেভ,  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৮দং 

অজফভোোত টোওখভ: ধৈ ত 

অলম্মতধেভ-৩৯৩২, 

ঈধখচমো: রোদোকোচী, রচমো: 

রনদী।

য়োধতো ওখমোদী, োো দং 

এন-৪/৩, য়োধতো ওখমোদী, 

৪দং য়োট ত, ঘোিকাঁ, 

ঘঞ্টগ্রোফ-৪২১২।

রনদী 31.01.1995 ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩১১ চদো রফোঃ ভজনকুম আমোফ অবুম ওোমোফ অচোত; লোজদো গ্রোফ- ব্রোহ্মজি,  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ছোঈজত, 

টোওখভ: কুমধিী-৭৯০২, 

ঈধখচমো: ফোতোভীধেভ তভ, 

রচমো: ফোতোভীধেভ।

জত মুদ ওফোজযয়তোম 

আদজস্টটিঈঝ,৯৩/১- এ, 

ভতোভ ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

ফোতোভীধেভ 23.02.04 ২৩ ঙভ ০২ ফো ০৪ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩১২ চদো রফোঃ জচবুম লোোদ রফোঃ অব্দুম ফোন্নদ; লোজঙদো 

অিোভ

োড়ী দং-৭১, রভোট দং-০১, 

দিতোধোড়ো, তজক্ষড ঔাঁদ, ঠোওো-

১২৩০।

১৬/জ, ফ্ল্ুোঝ জ/১, 

ঘোখফমীোক, যোজন্তদকভ, 

ধল্টদ, ঠোওো-১২১৭।

ঠোওো 23.12.1991 ২৪ ঙভ ০৪ ফো ১২ জতদ এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম। োজঢম

৩১৫ চদো জফমদ জফয়ো ফওবুম রলোোআদ; রলোদো 

অিোভ

অদোভ রভোট, গ্রোফ- 

পোংদোলোটি,  আঈজদয়দ/য়োট ত: 

০৪, টোওখভ: রওয়ো োচোভ-

১৭৪০, ঈধখচমো: শ্রীধেভ, 

রচমো: কোচীধেভ।

অদোভ রভোট, গ্রোফ- 

পোংদোলোটি,  আঈজদয়দ/য়োট ত: 

০৪, টোওখভ: রওয়ো োচোভ-

১৭৪০, ঈধখচমো: শ্রীধেভ, 

রচমো: কোচীধেভ।

কোচীধেভ 08.02.1989 ২৭ ঙভ ০৩ ফো ০৮ 

জতদ

এফএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩১৬ চদো রফোঃ ফোসুত ভোদো রফোঃ অব্দুম লো; জফখ 

রভোখওয়ো রকফ

গ্রোফ- জওযোফঢ চোমোম,  

আঈজদয়দ/য়োট ত: , 

টোওখভ:ওোজিঔোম-৫৪৬০, 

ঈধখচমো: জফঞোধেকুভ, রচমো: 

ভংধেভ।

২/১ এ ১/১ রঝোমোভোক, 

জফভধেভ-১, যোল অমী, ঠোওো-

১২১৬।

ভংধেভ 09.11.1988 ২৭ ঙভ ০৫ ফো ২৭ জতদ এফএএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩১৭ চদো রফোঃ ভোখযদুম লোোদ রফোঃ অবু ঢোখলভ; ভোলীফো 

রকফ

৪৩২, গ্রোফ- ওোমীধেড়ো,  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৬, 

টোওখভ:কুকুয়ো-৮৬১০, 

ঈধখচমো: অফঢমী, রচমো: 

ভগুদো।

ব্লও-জ, রভোট-২, োো-২৯ 

(৫ফ ঢমো) ঈত্তভ ধোখয, 

জফভধেভ-১৩, ওোনরুম, ঠোওো-

১২১৬।

ভগুদো 01.01.1993 ২৩ ঙভ ০৪ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতখদ ঢোজভঔ 

রদআ

োজঢম

৩২০ চদো রফোঃ ফোমুধৄভ ভজযত রফোঃ লোজবুভ ভলফোদ; ভযদ 

অভো রকফ

১৫/জ, রঙোঝ জতয়োোড়ী, 

জফভধেভ-১, ঠোওো-১২১৬।

১৫/জ, রঙোঝ জতয়োোড়ী, 

জফভধেভ-১, ঠোওো-১২১৬।

ঠোওো 06.01.1996 ২০ ঙভ ০৩ ফো ২৯ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩২১ চদো রফোঃ ফদজুরুম লও রফোঃ অজচচোভ ভলফোদ; 

রফোঙোঃ ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ- খখদশ্যোফধেভ,  

আঈজদয়দ/য়োট ত: বোেধেভ, 

টোওখভ: বোেোধেভ-৫৬০০, 

ঈধখচমো: কুজড়গ্রোফ, রচমো: 

কুজড়গ্রোফ।

গ্রোফ- খখদশ্যোফধেভ,  

আঈজদয়দ/য়োট ত: বোেধেভ, 

টোওখভ: বোেোধেভ-৫৬০০, 

ঈধখচমো: কুজড়গ্রোফ, রচমো: 

কুজড়গ্রোফ।

কুজড়গ্রোফ 31.12.1988 ২৭ ঙভ ০৪ ফো ১৯ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩২২ চদো রফোঃ জযভ অলখফত রফোঃ অবুম ওোখযফ; রফোোঃ 

জমজও ঔোতুদ

গ্রোফ- মোলোভধেভ,  

আঈজদয়দ/য়োট ত: োভখজভয়ো, 

টোওখভ:োভখজভয়ো-৬৩০০, 

ঈধখচমো:ঘাঁধোআদোকঞ্জ, 

রচমো: ঘাঁধোআদোকঞ্জ।

গ্রোফ- মোলোভধেভ,  

আঈজদয়দ/য়োট ত: োভখজভয়ো, 

টোওখভ:োভখজভয়ো-৬৩০০, 

ঈধখচমো:ঘাঁধোআদোকঞ্জ, 

রচমো: ঘাঁধোআদোকঞ্জ।

ঘাঁধোআ দোকঞ্জ। 01.01.1988 ২৮ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩২৩ চদো নোভচোদো জ রফো: ওোফরুম আমোফ; 

রচজফদ আমোফ

গ্রোফ- আঢদো,  

আঈজদয়দ/য়োট ত: , 

টোওখভ:আঢদো-, ঈধখচমো: 

রমোলোকড়ো , রচমো: দড়োআম।

রফো: ওোফরুম আমোফ; গ্রোফ: 

রকোধোমধেভ, টোওখভ: 

নজভতধেভ, ঈধখচমো: 

রওোঢয়োমী, রচমো: নজভতধেভ।

দড়োআম 09.12.1993 ২২ ঙভ ০৪ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়।

োজঢম

৩২৪ চদো জফতৄদ লোী রফো: লোজবুভ ভলফোদ; জভদো 

অিোভ

গ্রোফ-রকভতো,  

আঈজদয়দ/য়োট ত: , টোওখভ:-

ওোফুভো, ঈধখচমো: নজভতধেভ 

তভ, রচমো: নজভতধেভ।

জএদজ রওোমদী, টোওখভ:-

নজভতধেভ, ঈধখচমো: 

নজভতধেভ তভ, রচমো 

নজভতধেভ

নজভতধেভ 28.08.1990 ২৫ ঙভ ০৮ ফো ০৩ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড (১) রনভঢ ঔোখফ 

টোওটিখওঝ 

রদআ।(২) 

প্রখযধে ১টি।

োজঢম

৩২৬ চদো রফোঃ োখয়জচত রোস্তোফী রফোঃ ঙোআফুম আমোফ; রফোঙোঃ 

োলোভোদ অওঢোভ

গ্রোফ- ঙোআলোঝো ,  

আঈজদয়দ/য়োট ত: রপমোোড়ী, 

টোওখভ: জদঈ রোদোঢমো-

৫৮৩০, ঈধখচমো: 

োজভয়োওোিী , রচমো: গুড়ো ।

গ্রোফ- ঙোআলোঝো ,  

আঈজদয়দ/য়োট ত: রপমোোড়ী, 

টোওখভ: জদঈ রোদোঢমো-

৫৮৩০, ঈধখচমো: 

োজভয়োওোিী , রচমো: গুড়ো ।

গুড়ো 01.12.1986 ২৯ ঙভ ০৫ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩২৭ চদো রফোঃ ভোখযদুজ্জোফোদ রফোঃ আঈধৄভ অমী; জঈটি 

রকফ

গ্রোফ- ঘভওোঈজভয়ো ীফভো 

ধোড় ঈত্তভ,  আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ওজযকঞ্জ রধৌভপো, টোওখভ: 

ওজযকঞ্জ-2140, ঈধখচমো: 

ওজযকঞ্জ, রচমো: চোফোমধেভ।

গ্রোফ- ঘভওোঈজভয়ো ীফভো 

ধোড় ঈত্তভ,  আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ওজযকঞ্জ রধৌভপো, টোওখভ: 

ওজযকঞ্জ-2140, ঈধখচমো: 

ওজযকঞ্জ, রচমো: চোফোমধেভ।

চোফোমধেভ 01.11.1991 24 ঙভ 06 ফো 05 

জতদ

জ এ মুজিখবোদ্ধো (1) অখতদ 

স্বলখস্ত ধৈভডকৃঢ 

দয়। (2) 

প্রখযধে 

রভমখয়ভ নভখফ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩২৮ চদো রফোঃ চোজফরুম আমোফ রফোঃ অব্দুম লো; রফোঙোঃ 

চোলোদো রকফ

গ্রোফঃ ঈত্তভ শ্রীভতী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: শ্রীভতী, 

টোওখভ: নখঢলধেভ-2130, 

ঈধখচমো: শ্রীভতী, রচমো: 

রযভধেভ।

গ্রোফঃ ধজিফ মংকভধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ঔজড়য়োওোজচভ ঘভ, টোওখভ: 

মংকভধোড়ো-2130, 

ঈধখচমো: শ্রীভতী, রচমো: 

রযভধেভ।

রযভধেভ 31.12.1990 25 ঙভ 04 ফো 05 

জতদ

এআঘএজ মুজিখবোদ্ধো (1) অখতদ 

স্বলখস্ত ধৈভডকৃঢ 

দয়। (2) 

প্রখযধে 

রভমখয়ভ 

নভখফ। (3) ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

৩২৯ চদো োঔোয়োঢ নজওভ ফোিোভ নজওভ; রোদোআ রকফ গ্রোফঃ ভোথোদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 7দং 

ভোফদকভ, 3দং য়োট ত, 

টোওখভ: কুঞ্জদকভ, ঈধখচমো: 

দকভওোিো, রচমো: নজভতধেভ।

গ্রোফঃ ভোথোদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 7দং 

ভোফদকভ, 3দং য়োট ত, 

টোওখভ: কুঞ্জদকভ, ঈধখচমো: 

দকভওোিো, রচমো: নজভতধেভ।

নজভতধেভ 13.07.1986 29 ঙভ 09 ফো 22 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

৩৩০ চদো অজঢওো ঔোতুদ অজফধৄম আমোফ; ফফঢোচ 

রকফ

গ্রোফঃ ওোজযফধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01 ভলদধেভ 

রধৌভ, টোওখভ: ভলদধেভ-

6320, ঈধখচমো: 

রকোফস্তোধেভ, রচমো: ঘাঁধোআ 

দোকঞ্জ।

গ্রোফঃ ওোজযফধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01 ভলদধেভ 

রধৌভ, টোওখভ: ভলদধেভ-

6320, ঈধখচমো: 

রকোফস্তোধেভ, রচমো: ঘাঁধোআ 

দোকঞ্জ।

ঘাঁধোআ দোকঞ্জ। 18.10.1992 23 ঙভ 07 ফো 03 

জতদ

দো ত োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৩৩২ চদো ভোজয়ো সুমঢোদ অঃ ভোজ্জোও; ঙফুভো ঔোতুদ গ্রোফঃ ঘভওোদো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোংকোজময়ো, 

টোওখভ: ঘভওোদো-2320, 

ঈধখচমো: ধোকুজিয়ো, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ।

গ্রোফঃ ঘভওোদো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোংকোজময়ো, 

টোওখভ: ঘভওোদো-2320, 

ঈধখচমো: ধোকুজিয়ো, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ।

জওখযোভকঞ্জ 25.11.1988 27 ঙভ 05 ফো 11 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) ঙজ এও ওজধ 

ওফ। (3) ধখতভ 

দোফ বৄম।

োজঢম

৩৩৩ চদো অব্দু রজমফ অবু ক্কোভ; অনখভোচো গ্রোফঃ লোদ জঔমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং ঈভনো, 

টোওখভ: এম এআঘ জঔমো-

2050, ঈধখচমো: দওমো, 

রচমো: রযভধেভ।

গ্রোফঃ লোদ জঔমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং ঈভনো, 

টোওখভ: এম এআঘ জঔমো-

2050, ঈধখচমো: দওমো, 

রচমো: রযভধেভ।

রযভধেভ 23.08.1989 26 ঙভ 08 ফো 13 

জতদ

জ এ এ োথোভড (1) ঙজ ঢুোজয়ঢ 

রদআ। (2) ধখতভ 

দোফ বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৩৪ চদো রফোঃ ফভ নোরুও রফোঃ ধৄভ দী; ওজলধৄভ রকফ লীভোধেভ ধোঝ: োড়ী, গ্রোফঃ 

লীভোধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

4দং তমখওোঝ, 5দং য়োট, 

টোওখভ: লীভোধেভ-3874, 

ঈধখচমো: ঘোঝজঔম, রচমো:  

রদোয়োঔোমী।

লীভোধেভ ধোঝ: োড়ী, গ্রোফঃ 

লীভোধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

4দং তমখওোঝ, 5দং য়োট, 

টোওখভ: লীভোধেভ-3874, 

ঈধখচমো: ঘোঝজঔম, রচমো:  

রদোয়োঔোমী।

দোআ দোআ 27 ঙভ 06 ফো 14 

জতদ

জটজগ্র অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

(1) ওতৃধক্ষ 

ঈখল্লঔ রদআ। (2) 

ধখতভ দোফ বৄম। 

(3) রচমো  চন্ 

ঢোজভঔ রদআ।

োজঢম

৩৩৮ চদো দোচমুম লোোদ জম ঈল্লোল; রভখলদো রকফ গ্রোফঃ ফদযোরড, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোমীভ লোঝ, 

টোওখভ: যভৎ দকভ-3500, 

ঈধখচমো: অতয ত তভ, 

রচমো: কুজফল্লো।

গ্রোফঃ ফদযোরড, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোমীভ লোঝ, 

টোওখভ: যভৎ দকভ-3500, 

ঈধখচমো: অতয ত তভ, 

রচমো: কুজফল্লো।

কুজফল্লো 18.04.1994 22 ঙভ 00 ফো 17 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৩৪০ চদো দোচমুম লও অবু ভোয়লোদ; ফফঢোচ রকফ গ্রোফঃ মক্ষ্ণীধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

রতখঔোমো,7দং য়োট, 

টোওখভ: অজমফদকভ-2200, 

ঈধখচমো: ফুমোড়ীয়ো, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

গ্রোফঃ মক্ষ্ণীধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

রতখঔোমো,7দং য়োট, 

টোওখভ: অজমফদকভ-2200, 

ঈধখচমো: ফুমোড়ীয়ো, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 03.03.1995 21 ঙভ 01 ফো 08 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪১ চদো রফোঃ লোজবুভ ভলফোদ রফোঃ অব্দু রঙোলোদ; রভজচয়ো 

রকফ

গ্রোফঃ তুওমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 4দং য়োট, 

10দং আঈজদয়দ, টোওখভ: ফধৄ-

3223, ঈধখচমো: কুমোঈড়ো, 

রচমো: রফৌমপীোচোভ।

গ্রোফঃ তুওমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 4দং য়োট, 

10দং আঈজদয়দ, টোওখভ: ফধৄ-

3223, ঈধখচমো: কুমোঈড়ো, 

রচমো: রফৌমপীোচোভ।

রফৌমপীোচোভ 17.03.1995 21 ঙভ 01 ফো 19 জতদ এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) 

প্রখযধে এওটি।

োজঢম

৩৪২ চদো লুলু ফোভচোদ অবু ওভ জিীও; অখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফঃ ঘওওোঈজভয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 02দং, 

টোওখভ: ঘওওোঈজভয়ো 

ঝোজময়ো ধোড়ো-2130, 

ঈধখচমো: শ্রীভতী, রচমো: 

রযভধেভ।

গ্রোফঃ ঘওওোঈজভয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 02দং, 

টোওখভ: ঘওওোঈজভয়ো 

ঝোজময়ো ধোড়ো-2130, 

ঈধখচমো: শ্রীভতী, রচমো: 

রযভধেভ।

রযভধেভ 14.07.1986 29 ঙভ 06 ফো 22 

জতদ

ফোিোভ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) 

প্রখযধে বৄম।

োজঢম

৩৪৪ চদো রুদো অিোভ রফোঃ রফোোভও রলোখদ মৃথো; 

ভোজযতো রকফ

গ্রোফঃ ঠোজওভ কাঁ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 6দং, 

টোওখভ: ফঢম, ঈধখচমো: 

ফঢম, রচমো: ঘাঁতধেভ।

জত মুদ ওফোজযয়তোম 

আদজস্টটিঈঝ,৯৩/১- এ, 

ভতোভ ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

ঘাঁতধেভ 10.10.1994 21 ঙভ 06 ফো 25 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৪৬ চদো রফোঃ অম অজফদ  রফোঃ ভোজ্জোকুম আমোফ; 

রফোোঃ মোআমী রকফ

5দং ঘোড়ো আঈজধ ড়ও, 

গ্রোফঃ ধঢোওোঝো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

ঘোড়ো, 7দং য়োট, টোওখভ: 

খঝঔোমী-8710, ঈধখচমো: 

অফঢমী, রচমো:  ভগুদো।

618, 3দং ঔোন্ডোওোঝো, গ্রোফ: 

লোচীোড়ী ফলল্লো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

রঔোন্ডোওোঝো অফঢমী 

রধৌভপো, টোওখভ: অফঢমী-

8710, ঈধখচমো: অফঢমী, 

রচমো: ভগুদো।

ভগুদো 21.08.1986 29 ঙভ 08 ফো 14 

জতদ

স্দোঢখওোত্তভ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম (2) প্রখযধে 

এওটি। (3) 

রনভঢ ঔোফ রদআ।

োজঢম

৩৪৭  চদো সুফদ ঢোলুওতোভ স্বধদ কুফোভ ঢোলুওতোভ; জদপো 

ভোদী ঢোলুওতোভ

গ্রোফঃ োঈী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 9দং, 

টোওখভ: রোয়োজময়ো োচোভ-

3352, ঈধখচমো: জতভোআ, 

রচমো: সুদোফকঞ্জ।

গ্রোফঃ োঈী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 9দং, 

টোওখভ: রোয়োজময়ো োচোভ-

3352, ঈধখচমো: জতভোআ, 

রচমো: সুদোফকঞ্জ।

সুদোফকঞ্জ 15.06.1994 21 ঙভ 10 ফো 20 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) ঙজ 

এও ওজধ ওফ। 

(3) জপজ্ঞঢোভ 

জভড রদআ।

োজঢম

৩৪৯ চদো রযঔ ঢোদপীভ ধোভখপচ রফোঃ মুঢোজনজুভ ভলফোদ 

রও; দোজনতো অওত্তোভ

135/ যোজন্তোক, মওোোক, 

4ণ ত ঢোমো, ঠোওো-1217।

135/ যোজন্তোক, মওোোক, 

4ণ ত ঢোমো, ঠোওো-1217।

ঠোওো 08.12.1990 25 ঙভ 2 ফো 05 জতদ এফ জ এ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) 

অখতদটি 

বণোবণ পোখ 

ধৈভদকৃঢ দয়।

োজঢম

৩৫৪ চদো রফোঃ ফোমুদ জফয়ো রফোঃ অব্দুম লোআ; নজচমো 

ঔোতুদ

গ্রোফঃ ঈঘোজঔমো, টোওখভ: 

ঈঘোজঔমো, ঈধখচমো: 

ইশ্বভকঞ্জ, রচমো: ফয়ফদজংল।

গ্রোফঃ ঈঘোজঔমো, টোওখভ: 

ঈঘোজঔমো, ঈধখচমো: 

ইশ্বভকঞ্জ, রচমো: ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 02.01.1990 26 ঙভ 04 ফো 04 

জতদ

দো ত োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ।

োজঢম

৩৫৫ চদো জনখভোচো ঔোতুদ রলোখদ কোচী; চোজফমো ঔোতুদ গ্রোফঃ ওোফোম ওোটি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রযোপদোমী, 

টোওখভ: তভ ঢমো-9460, 

ঈধখচমো: অযোশুজদ, রচমো: 

োঢক্ষীভো।

গ্রোফঃ ওোফোম ওোটি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রযোপদোমী, 

টোওখভ: তভ ঢমো-9460, 

ঈধখচমো: অযোশুজদ, রচমো: 

োঢক্ষীভো।

দোআ 15.06.1987 28 ঙভ 10 ফো 21 

জতদ

ফোিোভ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) চন্ 

স্থোদ ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৩৫৬ চদো রফোঃ োআদুম অমফ রযঔ অলখফত; চোলোদোভো রকফ সুখতোভ োড়ী, 1দং ধোজদভ 

ওম, ধোলোভঢমী, ঘঞ্টগ্রোফ-

4202।

জযজভদ ফজঞ্জম 601/এ 4ণ ত 

ঢমো, অব্দুম অমীদকভ, 

জনখভোচযোল, ধোলোভঢমী, 

ঘঞ্টগ্রোফ-4207।

ঘঞ্টগ্রোফ 18.04.1987 29 ঙভ 00 ফো 17 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৫৭ চদো রফোঃ অযভোফুম আমোফ অব্দুম ফোখমও; কুমসুফ রকফ গ্রোফঃ ওোদোআ দকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অআয়ুধেভ, 

টোওখভ: থোজভয়োভ ঘভ-

3546, ঈধখচমো: 

োন্জঙোভোফধেভ, রচমো: জ 

োজড়য়ো।

গ্রোফঃ ওোদোআ দকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অআয়ুধেভ, 

টোওখভ: থোজভয়োভ ঘভ-

3546, ঈধখচমো: 

োন্জঙোভোফধেভ, রচমো: জ 

োজড়য়ো।

দোআ 01.01.1994 22 ঙভ 04 ফো 05 

জতদ

আজঞ্জঃ োথোভড (1) প্রখযধে 

রভমখয়ভ নভখফ 

ধৈভড। (2) চন্ 

স্থোদ রদআ। (3) 

ঙজ এও ওজধ 

ওফ।

োজঢম

৩৫৮ চদো ভোতুম ভলফোদ রফোঃ মুজচভ ভলফোদ; 

রফোোম্মঢ লোজদো রকফ

4দং যযীবরড রভোট, গ্রোফঃ 

োদভকোঢী, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

25দং, টোওখভ: খুমদো 

জশ্বজদ্যোম-9208, 

ঈধখচমো: রোদোটোঙ্গো, 

রচমো:  খুমদো।

4দং যযীবরড রভোট, গ্রোফঃ 

োদভকোঢী, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

25দং, টোওখভ: খুমদো 

জশ্বজদ্যোম-9208, 

ঈধখচমো: রোদোটোঙ্গো, 

রচমো:  খুমদো।

খুমদো 27.12.1993 22 ঙভ 03 ফো 14 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) প্রখয 

ধে রদআ। (3) 

রনভঢ ঔোখফ 

ঠিওোদো রদআ।

োজঢম

৩৫৯ চদো রফোঃ আফোফ রলোখদ রফোঃ ঙোখয়দুম লও; রফোোঃ 

জনখভোচো রকফ

দোভোয়দ রওোঝ, গ্রোফঃ দোভোয়দ 

রওোঝ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রচোটটো, টোওখভ: রচোটটো 

োচোভ-3582, ঈধখচমো: 

দোইম রওোঝ, রচমো: কুজফল্লো।

দোভোয়দ রওোঝ, গ্রোফঃ দোভোয়দ 

রওোঝ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রচোটটো, টোওখভ: রচোটটো 

োচোভ-3582, ঈধখচমো: 

দোইম রওোঝ, রচমো: কুজফল্লো।

কুজফল্লো 01.01.1995 21 ঙভ 04 ফো 03 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) ঢোজভঔ 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৩৬০ চদো জলদুম আমোফ মৃঢ: অনঙোভ রফোল্লো; রফোঙো: 

জুখমঔো রকফ

গ্রোফঃ ভফচোদ ফোতুব্বভ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 2দং য়োট, 

টোওখভ: রকোয়োমি-7710, 

ঈধখচমো: রকোয়োমি, রচমো:  

ভোচোড়ী।

গ্রোফঃ ঢোভোজদয়োভ ঙড়ো, 

টোওখভঃ ওক্সোচোভ, 

ঈধখচমোঃ ওক্সোচোভ, 

রচমোঃ ওক্সোচোভ।

ভোচোড়ী 24.09.1988 27 ঙভ 07 ফো 12 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) রনভঢ 

ঔোখফভ 

টোওটিখওঝ রদআ।

োজঢম

৩৬১ চদো রফোঃ অঃ কুদ্দু রফোঃ আঈসুন অমী রফোল্লো; 

রফোঙোঃ জনজঢয়োভো ঔোতুদ

ডুটোঙ্গো, গ্রোফঃ ডুটোঙ্গো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দূক তোদকভ 

5দং য়োট ত, টোওখভ: 

জঘদোধুকুজভয়ো-6762, 

ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

ডুটোঙ্গো, গ্রোফঃ ডুটোঙ্গো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দূক তোদকভ 

5দং য়োট ত, টোওখভ: 

জঘদোধুকুজভয়ো-6762, 

ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ 06.02.1997 19 ঙভ 02 ফো 29 

জতদ

এআঘএজ ক্ষুদ্র ধ-রকোষ্ঠী (1) রনভঢ ঔোখফ 

টোওটিখওঝ রদআ 

এং ঠিওোদ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৬৩ চদো অবু োইত অব্দু োত্তোভ; রজমদো রকফ গ্রোফঃ লংভোচ, টোওখভ: 

রযঝকোজড়, ঈধখচমো: 

রটোফোভ, রচমো: দীমনোফোভী ।

প্রবখে: অবু োইত, গ্রোফঃ 

লংভোচ, টোওখভ: 

রযঝকোজড়, ঈধখচমো: 

রটোফোভ, রচমো: দীমনোফোভী ।

দীমনোফোভী 20.08.1996 19 ঙভ 08 ফো 14 জতদ এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) প্রখযধে 

রভমখয়ভ নভখফ।

োজঢম

৩৬৪ চদো ভোজু জশ্বো োচ্চু জশ্বো; ভোখয়ো রকফ গ্রোফঃ অভোচী শ্রীদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধভখফশ্বতী, 

টোওখভ: সূয্যজতয়ো-7860, 

ঈধখচমো: রোয়োমফোজভ, 

রচমো:  নজভতধেভ।

গ্রোফঃ অভোচী শ্রীদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধভখফশ্বতী, 

টোওখভ: সূয্যজতয়ো-7860, 

ঈধখচমো: রোয়োমফোজভ, 

রচমো:  নজভতধেভ।

নজভতধেভ 10.06.1997 19 ঙভ 11 ফো 15 জতদ এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

(1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2)

োজঢম

৩৭০ চদো ফোলবু ভলফোদ রফোঃ অআয়ু অমী; চোখলতো 

ঔোতুদ

গ্রোফঃ ধোকমো ওোিো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোঝঔমো 

রলোকমো, টোওখভ: লোঝঔমো-

2412, ঈধখচমো: ধৈ ত, 

রচমো:  ফয়ফদজংল।

17/26, জফভধেভ লোঈজচং 

ওখমোদী, জফভধেভ-14, ঠোওো 

রোদোজদো, ওোনরুম, ঠোওো-

1206।

রদেখওোদো 12.11.1994 21 ঙভ 05 ফো 24 

জতদ

অজমফ োথোভড (1) রনভঢ ঔোখফ 

টোওটিখওঝ রদআ।

োজঢম

৩৭১ চদো রফোঃ রফোযোভভন রলোখদ রফোঃ অমওোঙ জফয়ো; লোখচভো 

ঔোতুদ

গ্রোফঃ রতৌমঢধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দূক তোধেভ, 

টোওখভ: অতয ত তভ-3500, 

ঈধখচমো: কুজফল্লো, রচমো: 

কুজফল্লো।

গ্রোফঃ রতৌমঢধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দূক তোধেভ, 

টোওখভ: অতয ত তভ-3500, 

ঈধখচমো: কুজফল্লো, রচমো: 

কুজফল্লো।

কুজফল্লো 01.12.1987 দোআ এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) চন্ ঢোজভঔ 

বৄম। (3) রনভঢ 

ঔোখফ টোওটিখওঝ 

রদআ। (1) ঙজ 

ঢুোজয়ঢ রদআ।

োজঢম

৩৭৩ চদো রফোঃ ফোলোবু অমফ অদুম লোজফ; োফছুভ দোলোভ গ্রোফঃ রওোটোজময়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তজক্ষড 

জতঔমজি, টোওখভ: ঔোখয়ভ 

লোঝ-8300, ঈধখচমো: 

রপোমো তভ, রচমো: রপোমো।

গ্রোফঃ ওোফোভখঝও  গ্যো 

জনড, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রবোযভ, টোওখভঃ বঘঢন্যো 

োচোভ-1630, ঈধখচমোঃ 

জযধেভ, রচমোঃ দভজংতী।

রপোমো 05.02.1997 19 ঙভ 02 ফো 29 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ঘোমোখদ ঝোওো 

ওফ। (2) ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

৩৭৬ চদো ভেো ঔোদফ মৃঢ: ভফচোদ অমী গ্রোফঃ ঘোপ্তো, টোওখভ: 

ভোঢআম, ঈধখচমো: 

ওোজযয়োদী, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ।

গ্রোফঃ ঘোপ্তো, টোওখভ: 

ভোঢআম, ঈধখচমো: 

ওোজযয়োদী, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ।

রকোধোমকঞ্জ 02.04.1994 22 ঙভ 01 ফো 03 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) রনভঢ 

ঔোখফভ 

টোওটিখওঝ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৭৭ চদো এ.এফ. রঢোনোখয়ম রলোখদ রফোঃ ঔোখয়ভ অমী রফোল্লো; 

রফোঙোঃ ঢোখলভো রকফ

গ্রোফঃ থখমশ্বভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোজমওোধেভ, 

টোওখভ: ধোআওড়ো-6597, 

ঈধখচমো: অেোআ, রচমো: 

দকাঁ।

এ. এফ রঢোনোখয়ম রলোখদ, 

জজ্ঞোদ  প্রমৄজি ফন্ত্রডোময়, 

পদ দং-6, ওক্ষ দং-915, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো-

1000।

দোআ দোআ 34 ঙভ 09 ফো 01 

জতদ

এফ.এ জপোকীয় প্রোণী (1) প্রখযধে এও 

ওজধ। (2) চন্  

রচমো ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৩৮৫ চদো বুচ ওোজন্ত রুদ্র মৃঢঃ মৃদুম ওোজন্ত রুদ্র; সুযীমো 

ভোদী রুদ্র

গ্রোফঃ ড়লোজঢয়ো রুদ্র ধোড়ো, 

টোওখভ: পোদীধেভ, 

ঈধখচমো: রমোলোকোড়ো, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘদ রফিোখভভ োজড়, গ্রোফঃ 

রমোলোকোড়ো, টোওখভ: 

রমোলোকোড়ো, ঈধখচমো: 

রমোলোকোড়ো, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ 10.02.1991 25 ঙভ 02 ফো 24 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৩৮৬ চদো রফোঃ ভজযদুম আমোফ রফোঃ অঃ অজচচ; রফোঙোঃ 

ভোজয়ো ঔোতুদ

গ্রোফঃ রওোদোধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঢোরুজন্ডয়ো, 

টোওখভ: রওোদোধোড়ো োচোভ-

2280, ঈধখচমো: ইশ্বভকঞ্জ, 

রচমো: ফয়ফদজংল।

গ্রোফঃ রওোদোধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঢোরুজন্ডয়ো, 

টোওখভ: রওোদোধোড়ো োচোভ-

2280, ঈধখচমো: ইশ্বভকঞ্জ, 

রচমো: ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 04.05.1991 25 ঙভ 00 ফো 02 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) স্বোক্ষভ 

জলীদ।

োজঢম

৩৮৭ চদো রফোঃ রকোমোফ জওজভয়ো ঔোদ রফোঃ দোজঙভ ঔোদ; ওল্পদো রকফ গ্রোফঃ ঔোদ োড়ী, চকঢধেভো 

তজক্ষড, টোওখভ: দজমদ 

োচোভ, ঈধখচমো: বৄয়োধেভ, 

রচমো: ঝোংকোআম।

প্রবখে: রফোঃ মোপলু ফন্ডম, 

গ্রোফঃ ীভ পরুয়ো, টোওখভ: 

দজমদ োচোভ, ঈধখচমো: 

বৄয়োধেভ, রচমো: ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম 25.06.1994 22 ঙভ 01 ফো 20 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) ঙজ এও ওজধ 

ওফ।

োজঢম

৩৮৮ চদো রফোঃ ভজঈম আমোফ রফোঃ সুমঢোদ ঈিীদ; রফোঙোঃ 

ধৄভচোলোদ রকফ

গ্রোফঃ জদয়োফঢধেভ, টোওখভ: 

বয়তধেভ, ঈধখচমো: 

বয়তধেভ, রচমো: দীমনোফোভী।

প্রবখে: জজিওো োধৄ, জলো 

ভক্ষও প্রথোদ ওোব তোময়, 

জতদোচধেভ রভোট, টোওখভ: 

বয়তধেভ, ঈধখচমো: 

বয়তধেভ, রচমো: দীমনোফোভী।

দীমনোফোভী 11.02.1987 29 ঙভ 02 ফো 25 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) ঙজ এও ওজধ 

ওফ।

োজঢম

৩৯০ চদো রফোঃ অম ফোমুদ অঃ ওজভফ জওতোভ; অজিয়ো 

ঔোতুদ

গ্রোফঃ োদুভো, টোওখভ: োদুভো 

লোঝ, ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী 

তভ, রচমো: ধটুয়োঔোমী।

14, রোদোমী জপঈ, োভ 

অমী রভোট, অকোদকভ, 

জচদজচভো, তজক্ষড 

রওভোদীকঞ্জ, ঠোওো-1310।

ধটুয়োঔোমী 06.03.1991 25 ঙভ 01 ফো 29 

জতদ

োথোভড (1) ঘোমোদ রওোট 

বৄম। (2) ঙজ 

এও ওজধ ওফ। 

(3) জপজ্ঞঢোভ 

জভড রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৯১ চদো রফোঃ অজঢকুভ ভলফোদ টুটুম রফোঃ অব্দুম কুদ্দু ভওোভ; 

রফোঙোঃ রভোফোদো রকফ

োজড় দং 99 এ ভোস্তো দং 01, 

গ্রোফঃ ফজযধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: কোড়োতল, 

টোওখভ: ফজযধেভ, ঈধখচমো: 

যোলচোতধেভ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

োজড় দং 99 এ ভোস্তো দং 01, 

গ্রোফঃ ফজযধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: কোড়োতল, 

টোওখভ: ফজযধেভ, ঈধখচমো: 

যোলচোতধেভ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ 19.04.1996 19 ঙভ 11 ফো 23 

জতদ

জ এ জ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৩৯২ চদো রফোঃ োিোফ রলোখদ রফোঃ অবুম ওোখযফ; ঔোজতচো 

রকফ

গ্রোফঃ অজভ দকভ, টোওখভ: 

মক্ষ্ণীধেভ, ঈধখচমো: মক্ষ্ণীধেভ, 

রচমো:মক্ষ্ণীধেভ।

প্রবখে: অবুম ওোখযফ 

ড্রোআপোভ োড়ী, প্রকজঢ রভোট, 

টোওখভ: মক্ষ্ণীধেভ, ঈধখচমো: 

মক্ষ্ণীধেভ, রচমো:মক্ষ্ণীধেভ।

মক্ষ্ণীধেভ। 12.01.1993 23 ঙভ 03 ফো 10 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৩৯৩ চদো রভোফোদো অিোভ রুহুম অজফদ; ভযদ অভো গ্রোফঃ রনমদো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং 

মুজন্পভলোঝ, টোওখভ: 

জঔভদযোম, ঈধখচমো: 

রঘৌিগ্রোফ, রচমো: কুজফল্লো।

গ্রোফঃ রনমদো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং 

মুজন্পভলোঝ, টোওখভ: 

জঔভদযোম, ঈধখচমো: 

রঘৌিগ্রোফ, রচমো: কুজফল্লো।

কুজফল্লো 25.11.1991 24 ঙভ 05 ফো 07 

জতদ

এআঘএজ মুজিখবোদ্ধো (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) ঙজ এও ওজধ 

ওফ।

োজঢম

৩৯৪ চদো আফভোদ রলোখদ ফজঢয়োভ ভলফোদ; মোআমী রকফ গ্রোফঃ োখমংওো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 02দং, 

টোওখভ: ওোজমলোঢী-1970, 

ঈধখচমো: ওোজমলোঢী, রচমো: 

ঝোংকোআম।

গ্রোফঃ োখমংওো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 02দং, 

টোওখভ: ওোজমলোঢী-1970, 

ঈধখচমো: ওোজমলোঢী, রচমো: 

ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম 29.03.1995 21 ঙভ 01 ফো 08 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৩৯৭ চদো অমফকীভ রলোখদ অব্দুভ ভজও; অখময়ো রকফ গ্রোফঃ ভসুমধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 09, 

টোওখভ: ভসুমধেভ-9400, 

ঈধখচমো: োঢক্ষীভো, রচমো: 

োঢক্ষীভো।

গ্রোফঃ ভসুমধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 09, 

টোওখভ: ভসুমধেভ-9400, 

ঈধখচমো: োঢক্ষীভো, রচমো: 

োঢক্ষীভো।

োঢক্ষীভো 08.06.1989 26 ঙভ 10 ফো 27 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) জজ্ঞজপ্ত 

দং বৄম। (3) 

ঘোমোদ ওজধ রদআ। 

(4) রনভঢ ঔোখফ 

টোওটিখওঝ রদআ।

োজঢম

৪০৩ চদো রৌভপ োলো দুচতয় োলো; রুফো োলো 0524-00, গ্রোফঃ তজক্ষদ 

মোওোফ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

08, টোওখভ: মোওোফ-

3570, ঈধখচমো: মোওোফ, 

রচমো: কুজফল্লো।

0524-00, গ্রোফঃ তজক্ষদ 

মোওোফ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

08, টোওখভ: মোওোফ-

3570, ঈধখচমো: মোওোফ, 

রচমো: কুজফল্লো।

কুজফল্লো 02.03.1994 22 ঙভ 01 ফো 09 

জতদ

এআঘএজ োথোভড চন্স্থোদ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪০৫ চদো রফোঃ তুজলদ জফয়ো দোআ গ্রোফঃ ফোআচঔোভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: কুটি, 

টোওখভ: ফোআচঔোভ-3461, 

ঈধখচমো: ওো, রচমো: জ, 

োড়ীয়ো।

গ্রোফঃ ফোআচঔোভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: কুটি, 

টোওখভ: ফোআচঔোভ-3461, 

ঈধখচমো: ওো, রচমো: জ, 

োড়ীয়ো।

দোআ দোআ এআঘএজ োথোভড (1) ওতৃধক্ষ 

ঈখল্লঔ রদআ। (2) 

ধখতভ দোফ বৄম। 

(3) রচমো  চন্ 

ঢোজভঔ রদআ। (4) 

ঙজ ঢুোজয়ঢ 

রদআ।

োজঢম

৪০৭ চদো রফোঃ রোখলম ভোদো অব্দুম চজমম জওতোভ; 

লোখচভো রকফ

ঘভকৃষ্ণধেভ, গ্রোফঃ 

ঘভকৃষ্ণধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত:  

কৃষ্ণধেভ, টোওখভ: লোঝ 

কৃষ্ণধেভ-7821, ঈধখচমো: 

ফতভধেভ, রচমো: নজভতধেভ।

13, মুজিভোক, ব্রোহ্মদজওত্তো, 

রওভোদীকঞ্জ, ঠোওো-1310।

নজভতধেভ 12.07.1989 26 ঙভ 08 ফো 30 

জতদ

ফোস্টো ত োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) ঙজ 

ওফ। (3) 

জপজ্ঞঢোভ 

জভড রদআ। (4) 

ঘোমোখদো ঢোজভঔ 

রদআ।

োজঢম

৪১০ চদো তুজম ভোদী তো মোআ ঘন্দ্র তো; ফোয়ো ভোদী তো গ্রোফঃ রঔোয়োচধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 04দং, 

টোওখভ: ফখথভ োচোভ-

7900, ঈধখচমো: 

ফোতোভীধেভ, রচমো: ফোতোভীধেভ।

173/3, রঢচকুদী ধোড়ো, 

রঢচকাঁ, ঠোওো-1215।

ঠোওো 07.02.1993 23 ঙভ 02 ফো 28 

জতদ

জজএ োথোভড (1) প্রখযধে এও 

ওজধ ওফ। (2) 

রনভঢ ঔোখফ 

টোওটিখওঝ রদআ।

োজঢম

৪১১ চদো রফোঃ রতখমোয়োভ রলোখদ রফোঃ বঢয় অমী জওতোভ; 

চোলোদোভো রকফ

জওতোভ োজড়, গ্রোফঃ ধৈ ত 

ভী, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

দুথম/3দং, টোওখভ: ঘোঝভো-

8280, ঈধখচমো: 

োখওভকঞ্জ, রচমো: জভযোম।

নজওভ োজড়, গ্রোফঃ 

ধেভোদধোড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

03দং, টোওখভ: দতুদ 

োচোভ-8200, ঈধখচমো: 

জভযোম তভ, রচমো: 

জভযোম।

জভযোম 02.12.1989 26 ঙভ 05 ফো 04 

জতদ

জ জ এ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

৪১৩ চদো রফোঃ এদোমুম লও রফোঃ জতয়োদঢ অমী; ফজভয়ফ 

ঔোতুদ

গ্রোফঃ জ-দ গ্রোফ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োত্তোআম, 

টোওখভ: মৃকী োচোভ-7723, 

ঈধখচমো: ওোলুঔোমী, রচমো: 

ভোচোড়ী।

গ্রোফঃ জ-দ গ্রোফ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োত্তোআম, 

টোওখভ: মৃকী োচোভ-7723, 

ঈধখচমো: ওোলুঔোমী, রচমো: 

ভোচোড়ী।

ভোচোড়ী 29.11.1986 26 ঙভ 04 ফো 18 

জতদ

এফ জ এ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) 

প্রখযধে এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪১৪ চদো ফোজদও রতদোণ চকতীয রতদোণ; সুজঘেো ভোদী 

রতদোণ

চকতীয রতদোখণভ োড়ী, 

গ্রোফঃ বোেোধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 10দং, 

টোওখভ: বোেোধেভ-3542, 

ঈধখচমো: মুভোতদকভ, রচমো: 

কুজফল্লো।

চকতীয রতদোখণভ োড়ী, 

গ্রোফঃ বোেোধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 10দং, 

টোওখভ: বোেোধেভ-3542, 

ঈধখচমো: মুভোতদকভ, রচমো: 

কুজফল্লো।

কুজফল্লো 25.01.1988 28 ঙভ 03 ফো 10 

জতদ

জ জ এ (দো ত) োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৪১৫ চদো রফোঃ জনখভোচ রলোোআদ রফোঃ রভচোঈম ওজভফ; জনখভোচো গ্রোফঃ পোখভভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

রকোযোআধেভ, টোওখভ: পোখভভো-

2130, ঈধখচমো: শ্রীভতী, 

রচমো: রযভধেভ।

গ্রোফঃ পোখভভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

রকোযোআধেভ, টোওখভ: পোখভভো-

2130, ঈধখচমো: শ্রীভতী, 

রচমো: রযভধেভ।

রযভধেভ 02.10.1994 22 ঙভ 07 ফো 04 

জতদ

এআঘএজ মুজিখবোদ্ধো (1) অখতদ 

স্বলখস্থ ধৈভডকৃঢ 

দয়।(2) ঙজ এও 

ওজধ ওফ। (3) 

প্রখযধে 

রভমখয়ভ নভখফ।

োজঢম

৪১৬ চদো রফোঃ জফচোধৄভ ভলফোদ রফোঃ মৎনভ ভলফোদ; উরো 

রকফ

গ্রোফঃ োজময়োঘজন্ড, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

রকোযোআধেভ, টোওখভ: 

োজময়োঘজন্ড-2130, 

ঈধখচমো: শ্রীভতী, রচমো: 

রযভধেভ।

গ্রোফঃ োজময়োঘজন্ড, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

রকোযোআধেভ, টোওখভ: 

োজময়োঘজন্ড-2130, 

ঈধখচমো: শ্রীভতী, রচমো: 

রযভধেভ।

রযভধেভ 20.10.1992 23 ঙভ 06 ফো 16 

জতদ

জএ (দো ত) োথোভড (1) অখতদ 

স্বলখস্থ ধৈভডকৃঢ 

দয়।(2) ঙজ এও 

ওজধ ওফ। (3) 

প্রখযধে 

রভমখয়ভ নভখফ।

োজঢম

৪১৭ চদো ঙোআখয়তো অিোভ রফোঃ অ: লোন্নোদ ভওোভ; 

জমজওঙ রকফ

গ্রোফঃ রফোলোম্মতধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 7দং 

এমোলোোত, টোওখভ: 

রফোলোম্মতধেভ-3510, 

ঈধখচমো: রতজিোভ, রচমো: 

কুজফল্লো।

জজ-92, তজক্ষড ঘত্বভ, 24 

দং য়োট ত, জ,  এন 

কোচীধেভ তভ, কোচীধেভ-

1703।

কুজফল্লো 08.09.1993 22 ঙভ 07 ফো 27 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৪১৯ চদো চদো দোজলদুম আমোফ োমোঈজিদ; ভোজচয়ো ঔোতুদ গ্রোফঃ বকুন্ঠধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রওোভওজত, 

টোওখভ: ফধুঔোমী-7850, 

ঈধখচমো: ফধুঔোমী, রচমো: 

নজভতধেভ।

গ্রোফঃ বকুন্ঠধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রওোভওজত, 

টোওখভ: ফধুঔোমী-7850, 

ঈধখচমো: ফধুঔোমী, রচমো: 

নজভতধেভ।

নজভতধেভ দোআ 21 ঙভ 11 ফো 22 জতদ অজমফ োথোভড (1) চন্ ঢোজভঔ 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪২৪ চদো অঃ চজমম অবুম লোখফ; রঔোখতচো 

অিোভ

গ্রোফঃ য়োআম ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 1দং, 

টোওখভ: ঢুজমকোঢী-2400, 

ঈধখচমো: রদেখওোদো, রচমো: 

রদেখওোদো ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জট.অআ.টি রভোট, ঠোওো-

১২১৯।

রদেখওোদো 02.08.1991 24 ঙভ 09 ফো 04 

জতদ

এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

(1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) ঘোমোদ 

রওোট বৄম।

োজঢম

৪২৫ চদো চহুরুম লও চোফোম ফন্ডম; রভজচয়ো রকফ গ্রোফঃ ধোঝোজড়য়ো, টোওখভ: 

ধোঝোজড়য়ো, ঈধখচমো: 

ওোলুঔোমী, রচমো: ভোচোড়ী।

গ্রোফঃ ধোঝোজড়য়ো, টোওখভ: 

ধোঝোজড়য়ো, ঈধখচমো: 

ওোলুঔোমী, রচমো: ভোচোড়ী।

ভোচোড়ী 11.01.1997 19 ঙভ 03 ফো 10 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ।

োজঢম

৪২৬ চদো রফোঃ ফোআদুম আমোফ রফোঃ অঃ লোজফত; রফোঙোঃ 

অজঙয়ো রকফ

গ্রোফঃ বুরুখচভ ধোড়, টোওখভ: 

ভোদীকঞ্জ, ঈধখচমো: জঘমফোভী, 

রচমো:  কুজড়গ্রোফ।

গ্রোফঃ বুরুখচভ ধোড়, টোওখভ: 

ভোদীকঞ্জ, ঈধখচমো: জঘমফোভী, 

রচমো:  কুজড়গ্রোফ।

কুজড়গ্রোফ 25.12.1997 18 ঙভ 03 ফো 23 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ।

োজঢম

৪২৭ চদো রফোঃ অজভফুম আমোফ রফোঃ যলীদুভ আমোফ; রফোঙোঃ 

ঢোলজফদো ধোভপীদ

গ্রোফঃ রোদোআওোজি 

(ঘুজন্টখভ), টোওখভ: লজভধেভ, 

ঈধখচমো: ধো, রচমো:  

ভোচযোলী।

জজ্ঞোদ  প্রমৄজি ফন্ত্রডোময়, 

পদ দং-6, 10ফ ঢমো 

(ফোদদীয় ফন্ত্রী ফখলোতখয়ভ 

তপ্তভ), রুফ দং-924, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো।

ভোচোড়ী 26.03.1986 30 ঙভ 01 ফো 09 

জতদ

এআঘএজ জপোকীয় প্রোণী অখতখদ ঢোজভঔ 

রদআ

োজঢম

৪২৮ চদো রফোলোম্মত আজময়োঙ খুভজযত ঈজিদ; অখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফঃ কোভ রোয়োমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঢোরুজিয়ো, 

টোওখভ: ঘভজচণভ-2280, 

ঈধখচমো: ইশ্বভকঞ্জ, রচমো:  

ফয়ফদজংল।

গ্রোফঃ কোভ রোয়োমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঢোরুজিয়ো, 

টোওখভ: ঘভজচণভ-2280, 

ঈধখচমো: ইশ্বভকঞ্জ, রচমো:  

ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 31.12.1989 26 ঙভ 03 ফো 11 

জতদ

ফোস্টো ত োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

৪২৯ চদো রফোঃ আফোআম রলোখদ রফোঃ লুৎনভ ভলফোদ; রফোঙোঃ 

দোচফো রকফ

গ্রোফঃ জঔয়ো ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 7দং 

রকোজধদোণধেভ, টোওখভ: বুড়ী 

ধেকুভ লোঝ-5430, ঈধখচমো: 

তভকঞ্জ, রচমো: ভংধেভ।

গ্রোফঃ জঔয়ো ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 7দং 

রকোজধদোণধেভ, টোওখভ: বুড়ী 

ধেকুভ লোঝ-5430, ঈধখচমো: 

তভকঞ্জ, রচমো: ভংধেভ।

ভংধেভ 15.07.1986 29 ঙভ 09 ফো 21 

জতদ

এফ এ জ োথোভড (1) প্রখযধে 

রভমখয়ভ নভখফ 

ধৈভড। (2) ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

৪৩০ চদো জমফো অিোভ জতধো রফোঃ হুফোয়ুদ ওজভ; চোলোদোভো 

রকফ

গ্রোফঃ তজক্ষদ শুল্লুজওয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: এচ 

জময়ো, টোওখভ: ওভমূল্লুো 

োচোভ-3800, ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: রদোয়োঔোমী।

প্রবখে: চোলোদোভো রকফ, 

প্রজঢভক্ষো ফন্ত্রডোময়, কদপদ 

ওফখলক্স, রযখভ োংমো দকভ, 

ঠোওো-1207।

রদোয়োঔোমী 17.10.1986 29 ঙভ 06 ফো 18 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৩২ চদো রফখলতী লোোদ ভোজ্জোও জওতোভ; ধোরুম রকফ গ্রোফঃ ঈত্তভ ঙয় কাঁ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: াঁযকোড়ী, 

টোওখভ: ঔোখভলোঝ-8050, 

ঈধখচমো: ওোমজওজদ, রচমো:  

ফোতোভীধেভ।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-93, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, 

ভোফধেভো, ঠোওো-1219।

ফোতোভীধেভ 03.03.1995 21 ঙভ 02 ফো 03 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম (2) ঘোমোদ 

রওোট বৄম।

োজঢম

৪৩৩ চদো রফোঃ োজ্জোদুম আমোফ রফোঃ রভচোঈম ওজভফ; রফোঙোঃ 

জযঈমী রকফ

গ্রোফঃ বুরুখচভ ধোড়,  

টোওখভ: ভোদীকঞ্জ, ঈধখচমো: 

জঘমফোভী , রচমো: কুজড়গ্রোফ।

গ্রোফঃ বুরুখচভ ধোড়,  

টোওখভ: ভোদীকঞ্জ, ঈধখচমো: 

জঘমফোভী , রচমো: কুজড়গ্রোফ।

কুজড়গ্রোফ 20.10.1994 21 ঙভ 05 ফো 28 

জতদ

জটখলোফো আজঞ্জ: োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ

োজঢম

৪৩৫ চদো ধৄরুধো রঘৌধুভী স্বধদ রঘৌধুভী; রভধৄ রঘৌধুভী গ্রোফঃ টিমোধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফলোমঙজড়, 

টোওখভ: ফলোমঙজড়-4430, 

ঈধখচমো: ফলোমঙজড়, রচমো: 

ঔোকড়োঙজড়।

গ্রোফঃ টিমোধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফলোমঙজড়, 

টোওখভ: ফলোমঙজড়-4430, 

ঈধখচমো: ফলোমঙজড়, রচমো: 

ঔোকড়োঙজড়।

দোআ 16.01.1996 20 ঙভ 03 ফো 19 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) চন্ 

স্থোদ ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৪৩৬ চদো রোখলম ভোদো রফোঃ লোজদন বআয়ো; অখফদো 

রকফ

বআয়ো োড়ী, গ্রোফঃ দজভন্দ্রধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 13দং অদ্রো 

আঈজদয়দ, টোওখভ: যোওধেভ-

3560, ঈধখচমো: রুড়ো, 

রচমো: কুজফল্লো।

বআয়ো োড়ী, গ্রোফঃ দজভন্দ্রধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 13দং অদ্রো 

আঈজদয়দ, টোওখভ: যোওধেভ-

3560, ঈধখচমো: রুড়ো, 

রচমো: কুজফল্লো।

দোআ 25.05.1996 19 ঙভ 11 ফো 12 জতদ এআঘএজ মুজিখবোদ্ধো (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) চন্ 

স্থোদ ঈখল্লঔ রদআ। 

(3) ঙজ  

প্রখযধে এও 

ওজধ ওফ।

োজঢম

৪৩৮ চদো রফোঃ রভোফোদ নজওভ মৃঢঃ যোফচ্যম লও নজওভ; 

রফোঙোঃ জফঙরু রকফ

গ্রোফঃ োঐখঔোমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফখলযধেভ, 

টোওখভ: রচোদোসূভ-7800, 

ঈধখচমো: ওোজযয়োদী, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ।

গ্রোফঃ োঐখঔোমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফখলযধেভ, 

টোওখভ: রচোদোসূভ-7800, 

ঈধখচমো: ওোজযয়োদী, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ।

রকোধোমকঞ্জ 01.10.1994 21 ঙভ 07 ফো 04 

জতদ

এআঘএজ এজঢফ/অদোভ ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪৩৯ চদো রফোলোম্মত অদুভ ভজলফ রফোলোম্মত অদুম োখঢদ; 

অজনয়ো ঔোতুদ

মুজিখবোদ্ধো োখঢদ রঘৌধুভী 

োড়ী, গ্রোফঃ লোোদধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং 

রোদোধেভ, টোওখভ: দয়োলোঝ-

3827, ঈধখচমো: 

রোদোআমুড়ী, রচমো: 

রদোয়োঔোমী।

মুজিখবোদ্ধো োখঢদ রঘৌধুভী 

োড়ী, গ্রোফঃ লোোদধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং 

রোদোধেভ, টোওখভ: দয়োলোঝ-

3827, ঈধখচমো: 

রোদোআমুড়ী, রচমো: 

রদোয়োঔোমী।

রদোয়োঔোমী 01.01.1990 26 ঙভ 03 ফো 23 

জতদ

জ এ মুজিখবোদ্ধো (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৪০ চদো রফোঃ ঔোয়রুম আমোফ ফভহুফ অখদোয়োভ; রভোজচতো 

রকফ

গ্রোফঃ রফোল্লো ধোচ্যজভয়ো 

(ধৈকমী), আঈজদয়দ/য়োট ত: 

কয়লোঝো য়োট ত 03, টোওখভ: 

কয়লোঝো-1936, ঈধখচমো: 

দোকভধেভ, রচমো: ঝোংকোআম।

গ্রোফঃ রফোল্লো ধোচ্যজভয়ো 

(ধৈকমী), আঈজদয়দ/য়োট ত: 

কয়লোঝো য়োট ত 03, টোওখভ: 

কয়লোঝো-1936, ঈধখচমো: 

দোকভধেভ, রচমো: ঝোংকোআম।

দোআ 01.09.1987 28 ঙভ 08 ফো 04 

জতদ

ফোস্টো ত োথোভড (1) ঘোমোদ রওোট 

বৄল্ (2) চন্স্থোদ 

ঈখল্লঔ রদআ। (3) 

ঙজ এও ওজধ 

ওফ।

োজঢম

৪৪১ চদো অজভফুম রফোঃ ঔজমম রফোল্যো; অজঙয়ো 

রকফ

গ্রোফঃ োঐখঔোমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফখলযধেভ, 

টোওখভ: রচোদোসুভ-7800, 

ঈধখচমো: ওোজযয়োদী, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ।

গ্রোফঃ োঐখঔোমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফখলযধেভ, 

টোওখভ: রচোদোসুভ-7800, 

ঈধখচমো: ওোজযয়োদী, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ।

রকোধোমকঞ্জ 05.07.1993 23 ঙভ 08 ফো 23 

জতদ

অজমফ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) 

জপজ্ঞঢোভ 

জভড রদআ।

োজঢম

৪৪২ চদো রফোঃ ভোজচবুম লোোদ রুখম রফোঃ রকোমোফ রলোখদ; 

রফোঙোঃভোজযতো রলোখদ

গ্রোফঃ ড় কুিোভী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08, 

টোওখভ: জঘমফোভী-5630, 

ঈধখচমো: জঘমফোভী, রচমো: 

কুজড়গ্রোফ।

প্রবখে: রফোঃ এভযোদুম 

আমোফ, পদ দং-5, ওক্ষ 

দং-110, গৃলোয়দ  কডধৈঢত 

ফন্ত্রডোময়, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো।

কুজড়গ্রোফ 06.03.1995 21 ঙভ 01 ফো 29 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

৪৪৪ চদো রফোঃ রফোস্তোজনজুভ ভলফোদ রফোঃ োফছুম অমফ; লোজফতো 

ঔোতুদ

গ্রোফঃ বঘণে, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

1দং রতঈমোোড়ী আঈজদয়দ, 

টোওখভ: বঘণে-1980, 

ঈধখচমো: খোঝোআম, রচমো: 

ঝোংকোআম।

গ্রোফঃ বঘণে, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

1দং রতঈমোোড়ী আঈজদয়দ, 

টোওখভ: বঘণে-1980, 

ঈধখচমো: খোঝোআম, রচমো: 

ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম 07.01.1990 26 ঙভ 03 ফো 28 

জতদ

জ এ জ মুজিখবোদ্ধো (1) ঘোমোদ রওোট 

বৄম। (2) ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

৪৪৬ চদো মোন্য অবুম ওোমোফ; নজভতো গ্রোফঃ বঘংভোফোভী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

পোন্ডোভীওোজি, টোওখভ: 

পোন্ডোভীওোজি, ঈধখচমো: 

জযঘভ, রচমো: ফোতোভীধেভ।

গ্রোফঃ বঘংভোফোভী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

পোন্ডোভীওোজি, টোওখভ: 

পোন্ডোভীওোজি, ঈধখচমো: 

জযঘভ, রচমো: ফোতোভীধেভ।

ফোতোভীধেভ 12.02.1995 21 ঙভ 02 ফো 23 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম (2) ঙজ এও 

ওজধ ওফ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৪৮ চদো নোজলফো অিোভ মৃঢ: রফোঃ ভজনকুম আমোফ 

বজঁো; ফফঢোচ রকফ

বজঁো োড়ী, গ্রোফঃ রচভ 

ওোঙোড়, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

যয ততী, টোওখভ: রফোঃ অমী 

োচভ-3902, ঈধখচমো: 

রনদী তভ, রচমো: রনদী।

বজঁো োড়ী, গ্রোফঃ রচভ 

ওোঙোড়, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

যয ততী, টোওখভ: রফোঃ অমী 

োচভ-3902, ঈধখচমো: 

রনদী তভ, রচমো: রনদী।

রনদী 01.01.1987 29 ঙভ 04 ফো 04 

জতদ

এফ এ এ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) ঘোমোদ 

রওোট বৄম।

োজঢম

৪৫০ চদো রফোঃ এওভোমুম লও রফোঃ নচলুম লও; ফোখচতো 

রকফ

লোচী োড়ী, গ্রোফঃ ধভফঢমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: থোফখভ, 

টোওখভ: ধভফঢমো, 

ঈধখচমো: মুভোতদকভ, রচমো: 

কুজফল্লো।

206 ওখমচ রভোট, 

ফোতোআভ োচোভ, 

দোভোয়ডকঞ্জ তভ, দোভোয়ডকঞ্জ-

1400।

কুজফল্লো 31.12.1991 24 ঙভ 04 ফো 07 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ঘোমোদ রওোট 

বৄম। (2) ধেজময 

রলটখওোয়োঝোভ এভ 

ঘোমোদ রওোট।

োজঢম

৪৫২ চদো রফোঃ োআধৄম আমোফ রফোঃ অবুম ওোমোফ; ভোজযতো 

রকফ

তোখভোকো োজড়, গ্রোফঃ 

ফোছগ্রোফ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

জঘওজদওোিী, টোওখভ: 

সুঢোোড়ীয়ো-8640, 

ঈধখচমো: কমোজঘধো, রচমো: 

ধটুয়োঔোমী।

25দং োো-5দং ড়ও, 

োখঢদ ধোভো, জফচজফজচ, 

দোভোয়ডকঞ্জ তভ, দোভোয়ডকঞ্জ-

1430।

ধটুয়োঔোমী 06.02.1990 26 ঙভ 02 ফো 05 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪৫৩ চদো মুলোম্মত জভনোতুম রলোখদ মুলোম্মত অখদোয়োভ রলোখদ; 

ভযদ অভো রকফ

লাঁজঙ জফজো তোখভোকো োড়ী, 

গ্রোফঃ ঈত্তভ জদজিন্তোধেভ, 

টোওখভ: দোধৄধেভ-4351, 

ঈধখচমো: নটিওঙজড়, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ।

লাঁজঙ জফজো তোখভোকো োড়ী, 

গ্রোফঃ ঈত্তভ জদজিন্তোধেভ, 

টোওখভ: দোধৄধেভ-4351, 

ঈধখচমো: নটিওঙজড়, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ 04.10.1989 27 ঙভ 05 ফো 01 

জতদ

জ জ এ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ।

োজঢম

৪৫৬ চদো ঔজমলুভ ভলফোদ রফোঃ ঙোখতকুভ ভলফোদ; 

রঔোখতচো অিোভ

ঔজমলুভ ভলফোদ, গ্রোফঃ 

রধোভওভো (ড়োড়ী), 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং ঘোরোভ 

লোঝ, টোওখভ: রধোভওভো-

3827, ঈধখচমো: 

রোদোআমুড়ী, রচমো: 

রদোয়োঔোমী।

ঔজমলুভ ভলফোদ, গ্রোফঃ 

রধোভওভো (ড়োড়ী), 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং ঘোরোভ 

লোঝ, টোওখভ: রধোভওভো-

3827, ঈধখচমো: 

রোদোআমুড়ী, রচমো: 

রদোয়োঔোমী।

রদোয়োঔোমী 07.01.1987 29 ঙভ 04 ফো 03 

জতদ

জ এ জ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৫৭ চদো ঔিওোভ ফোলমুদুম আমোফ মৃঢ: ঔিওোভ রফোলোম্মত অব্দুম 

ফোন্নোদ; জভজচয়ো সুমঢোদো

নজওভ োড়ী, গ্রোফঃ 

যোঔোভীয়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

01দং, টোওখভ: দজমদ 

োচোভ, ঈধখচমো: 

রকোধোমধেভ, রচমো: ঝোংকোআম।

614/এ, গ্রোফঃ ছোঈঢমো 

রভমখয় ওখমোদী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:13দং, 

টোওখভ: ধোলোড়ঢমী-4202, 

ঈধখচমো: খুমযী, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ 31.12.1989 26 ঙভ 03 ফো 10 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) অখতখদ 

স্বোক্ষভ রদআ।

োজঢম

৪৫৮ চদো রফোঃ ঢচরুম আমোফ রফোঃ ঢজভ ভলফোদ জশ্বো; 

রলোখদয়োভো ঔোতুদ

গ্রোফঃ ড়যমআ, 

আঈজদয়দ/য়োট তঃ 

কুজঘয়োখফোড়ো, টোওখভঃ 

চোকমো-7600, ঈধখচমোঃ 

ফোগুভো তভ, রচমোঃ ফোগুভো

রফোঃ ফজচজুভ ভলফোদ, 

জপোকীয় বম্মজত্ত ওফ তওঢতোভ 

তপ্তভ, রভমখয় প্রযোজদও 

পদ (জদঘঢমো), ওফমোধেভ, 

ঠোওো-1217।

ফোগুভো 16.10.1987 28 ঙভ 06 ফো 19 

জতদ

এফ জ এ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

(1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ।

োজঢম

৪৬১ চদো রফোঃ ফজলঈজিদ অব্দুম ফোন্নোদ; রজমদো অিোভ গ্রোফঃ লোখভ রঔোমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: আজময়ঝকঞ্জ 

ঈত্তভ, টোওখভ: ধোঘধেকুজভয়ো-

3519, ঈধখচমো: 

তোঈতওোজি, রচমো: কুজফল্লো।

গ্রোফঃ লোখভ রঔোমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: আজময়ঝকঞ্জ 

ঈত্তভ, টোওখভ: ধোঘধেকুজভয়ো-

3519, ঈধখচমো: 

তোঈতওোজি, রচমো: কুজফল্লো।

কুজফল্লো 01.01.1992 24 ঙভ 04 ফো 04 জতদ এআঘএজ মুজিখবোদ্ধো (1) ঘোমোদ রদআ। 

(2) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৪৬২ চদো চোভজফদ অিোভ জচয়োঈভ ভলফোদ; ফখদোয়োভো রলোজডং 002506 লোচী 

কুতভঢ ঈল্লোল রভোট, গ্রোফঃ 

রঝওজদওুোম ওখমচ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08দং, 

টোওখভ: বতধেভ ওুোন্ট, 

ঈধখচমো: বয়তধেভ, রচমো: 

দীমনোফোভী।

রলোজডং 002506 লোচী 

কুতভঢ ঈল্লোল রভোট, গ্রোফঃ 

রঝওজদওুোম ওখমচ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08দং, 

টোওখভ: বতধেভ ওুোন্ট, 

ঈধখচমো: বয়তধেভ, রচমো: 

দীমনোফোভী।

দীমনোফোভী 30.01.1995 দোআ জটখলোফো আজঞ্জ: োথোভড (1) অখতখদ 

স্বোক্ষভ রদআ। (2) 

য় ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৪৬৭ চদো সুফী অিোভ রফোঃ ভজনও রফোল্লো; জভজধয়ো 

রকফ

গ্রোফঃ ঔোকড়োকুড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জতখী, 

টোওখভ: মুমচোদ-1802, 

ঈধখচমো: ফোজদওকঞ্জ, রচমো: 

ফোজদওকঞ্জ।

গ্রোফঃ ঔোকড়োকুড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জতখী, 

টোওখভ: মুমচোদ-1802, 

ঈধখচমো: ফোজদওকঞ্জ, রচমো: 

ফোজদওকঞ্জ।

নজভতধেভ 02.02.1995 21 ঙভ 03 ফো 04 

জতদ

এআঘএজ োথোভড প্রখযধে রদআ। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৬৯ চদো জমঝদ ধোম সুফন্ত ধোম; ফভদ ভোদী ধোম ভোফধেভ, গ্রোফঃ ভোফধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং 

পোখল্লো, টোওখভ: ভোফধেভ-

3561, ঈধখচমো: বুজড়ঘং, 

রচমো: কুজফল্ল।

ভোফধেভ, গ্রোফঃ ভোফধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং 

পোখল্লো, টোওখভ: ভোফধেভ-

3561, ঈধখচমো: বুজড়ঘং, 

রচমো: কুজফল্ল।

কুজফল্লো 25.10.1995 21 ঙভ 05 ফো 20 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম (2)ঙজ এও 

ওজধ ওফ।

োজঢম

৪৭২ চদো ফজদভ রলোখদ অবুম ওোখযফ; অওজমফো 

রকফ

গ্রোফঃ মুওসুতধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মুওসুতধেভ, 

টোওখভ: মুওসুতধেভ-1333, 

ঈধখচমো: রতোলোভ, রচমো: 

ঠোওো।

গ্রোফঃ মুওসুতধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মুওসুতধেভ, 

টোওখভ: মুওসুতধেভ-1333, 

ঈধখচমো: রতোলোভ, রচমো: 

ঠোওো।

ঠোওো 18.03.1992 24 ঙভ 01 ফো 18 জতদ এআঘএজ মুজিখবোদ্ধো ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪৭৩ চদো অদুভ ভলজফ জওতোভ অদুভ ভজযত জওতোভ; 

ফজভয়ফ রকফ

177 তজক্ষদকাঁ, 1দং ড়ও, 

োোখো, বুচোক, ঠোওো।

178 তজক্ষদকাঁ, 1দং ড়ও, 

োোখো, বুচোক, ঠোওো।

ঠোওো 05.04.1987 29 ঙভ 01 ফো 01 জতদ এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) ধখতভ দোফ 

বৄম

োজঢম

৪৭৫ চদো রফোঃ যোজওম রলোখদ অবুম ওোমোফ অচোত; 

রলোখদলোভো রকফ

গ্রোফঃ ধোখঝোয়োভ, টোওখভ: 

ফভকঞ্জ োচোভ, ঈধখচমো: 

দোঙ্গমখওোঝ, রচমো:  কুজফল্লো।

গ্রোফঃ ধোখঝোয়োভ, টোওখভ: 

ফভকঞ্জ োচোভ, ঈধখচমো: 

দোঙ্গমখওোঝ, রচমো:  কুজফল্লো।

কুজফল্লো 02.03.1997 19 ঙভ .02 ফো 04 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ।

োজঢম

৪৭৬ চদো োওী জল্লোল দোআ গ্রোফঃ রপোমোখওোঝ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রপোমোখওোঝ, 

টোওখভ: রপোমোখওোঝ-3878, 

ঈধখচমো: ভোফকঞ্জ, রচমো: 

মক্ষ্ণীধেভ।

গ্রোফঃ রপোমোখওোঝ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রপোমোখওোঝ, 

টোওখভ: রপোমোখওোঝ-3878, 

ঈধখচমো: ভোফকঞ্জ, রচমো: 

মক্ষ্ণীধেভ।

মক্ষ্ণীধেভ। 20.02.1993 23 ঙভ 03 ফো 10 

জতদ

নোজবম প্রজঢন্ধী (1) জধঢো  

ফোঢোভ দোফ রদআ। 

(2) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৪৭৭ চদো যজনকুম রফোল্লো রফোঃ রতখমোয়োভ রফোল্লো; 

ঢোঙজমফো রকফ

রফোল্লো োজড় লোধোঢোম 

(476), গ্রোফঃ জঘংগুজড়য়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 2দং 

ধতমূমো জযয়োমওোঠি 03, 

টোওখভ: জঘংগুজড়য়ো-8550, 

ঈধখচমো: পোন্ডোজভয়ো, রচমো: 

জধখভোচধেভ।

রফোল্লো োজড় লোধোঢোম 

(476), গ্রোফঃ জঘংগুজড়য়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 2দং 

ধতমূমো জযয়োমওোঠি 03, 

টোওখভ: জঘংগুজড়য়ো-8550, 

ঈধখচমো: পোন্ডোজভয়ো, রচমো: 

জধখভোচধেভ।

জধখভোচধেভ 12.04.1997 18 ঙভ 08 ফো 16 

জতদ

রদআ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

(1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৭৮ চদো রফোঃ ফজদরুম লও রফোঃ ফয়ধৄম লও; রফোঙোঃ 

অন্জজুফোদোভো রকফ

গ্রোফঃ ইশ্বভধেভ (যোমফোভো), 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08দং, 

টোওখভ: লজভখতধেভ-5400, 

ঈধখচমো: ভংধেভ, রচমো: 

ভংধেভ।

রস্টযদ রভোট, োো- এম 

227/1, গ্রোফঃ োখলধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট তঃ 3দং, 

টোওখভঃ মোমফজদভলোঝ-

5500, ঈধখচমোঃ মোমফজদভ 

লোঝ, রচমোঃ মোমফজদভলোঝ।

ভংধেভ 20.08.1990 25 ঙভ 08 ফো 09 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ঙজ ঢুোজয়ঢ 

রদআ। (2) ধখতভ 

দোফ বৄম। (3) 

প্রখযধে এও 

ওজধ ওফ।

োজঢম

৪৭৯ চদো রফোঃ চজলরুম আমোফ রফোঃ নজভত জফয়ো; রফোোঃ 

ফআফুম রকফ

গ্রোফঃ চয়ফঙ্গমধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 1দং 

ওোজযদকভ, টোওখভ: 

তভখযধেভ-3500, 

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, রচমো: 

কুজফল্লো।

গ্রোফঃ চয়ফঙ্গমধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 1দং 

ওোজযদকভ, টোওখভ: 

তভখযধেভ-3500, 

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, রচমো: 

কুজফল্লো।

কুজফল্লো 07.04.1996 20 ঙভ 0 ফো 05 জতদ এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৪৮১  রফোঃ যোফীফ রফোঃঅজচজুম লও; রফোোঃ 

যোলোদোচ ধোভপীদ

গ্রোফঃ োজকঘোধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রুধদোভোয়দকুড়ো, টোওখভ: 

কোঙকড়ো-2110, ঈধখচমো: 

দোজমঢো োড়ী, রচমো: রযভধেভ।

গ্রোফঃ োজকঘোধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রুধদোভোয়দকুড়ো, টোওখভ: 

কোঙকড়ো-2110, ঈধখচমো: 

দোজমঢো োড়ী, রচমো: রযভধেভ।

রযভধেভ 01.02.1993 23 ঙভ 02 ফো 11 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) অখতখদ দোফ 

রদআ। (2) 

অখতদ  

প্রখযধখেভ ঈধভ 

ঙজল 

ঢুোজয়ঢ। (3) 

ঙজ ওফ।

োজঢম

৪৮২ চদো রফোঃ এদোমুম লও রফোৎ রুহুম অজফদ; নোখঢফো 

রকফ

গ্রোফঃ ঢোভোঝী ফধু ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

ঢোভোঝী, টোওখভ: নজওভকঞ্জ 

োচোভ-2210, ঈধখচমো: 

মুিোকোঙো, রচমো: 

ফয়ফদজংল ।

গ্রোফঃ ঢোভোঝী ফধু ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

ঢোভোঝী, টোওখভ: নজওভকঞ্জ 

োচোভ-2210, ঈধখচমো: 

মুিোকোঙো, রচমো: 

ফয়ফদজংল ।

ফয়ফদজংল 01.02.1997 19 ঙভ 3 ফো 04 জতদ এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৪৮৪ চদো রুোআয়ো সুমঢোদো রুফো রফোঃ রফোচোখম্মম ঝোমী; 

োজলতো রকফ

গ্রোফঃ ঔোকড়োকুজড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জতখী, 

টোওখভ: ম্দমচোদ, ঈধখচমো: 

ফোজদওকঞ্জ, রচমো: ফোজদওকঞ্জ।

গ্রোফঃ ঔোকড়োকুজড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জতখী, 

টোওখভ: ম্দমচোদ, ঈধখচমো: 

ফোজদওকঞ্জ, রচমো: ফোজদওকঞ্জ।

খুমদো 12.10.1994 21 ঙভ 06 ফো 23 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) প্রখযধে 

রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৮৮ চদো রফোঃ রল্লোম জফয়ো অবু লোজদন; রুধৄ অিোভ গ্রোফঃ বুঔআঢমো োন্ধধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োধখমচো, 

টোওখভ: বুঔআঢমো োন্ধ 

ধোড়ো, ঈধখচমো: ফঞোড়ীয়ো, 

রচমো: জধখভোচধেভ।

গ্রোফঃ বুঔআঢমো োন্ধধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োধখমচো, 

টোওখভ: বুঔআঢমো োন্ধ 

ধোড়ো, ঈধখচমো: ফঞোড়ীয়ো, 

রচমো: জধখভোচধেভ।

জধখভোচধেভ 05.03.1987 29 ঙভ 02 ফো 01 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) 

প্রখযধে এও 

ওজধ ওফ।

োজঢম

৪৮৯ চদো ভোখযদুভ ভলফোদ রফোঃ আঈছুন; যোখলদো রকফ গ্রোফঃ ফুমঢমী , টোওখভ: 

ফুমঢমী , ঈধখচমো: 

রতজিোভ, রচমো: কুজফল্লো।

গ্রোফঃ ফুমঢমী , টোওখভ: 

ফুমঢমী , ঈধখচমো: 

রতজিোভ, রচমো: কুজফল্লো।

কুজফল্লো 01.01.1995 21 ঙভ 04 ফো 05 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ।

োজঢম

৪৯১ চদো ফোচলোরুম আমোফ দোচফো অিোভ; অদুম 

ওোখতভ

নভোচী োজড়, গ্রোফঃ ঈত্তভ 

কুহুফো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং 

ভোথোদকভ 4দং য়োট ত, 

টোওখভ: কুহুফো যোজন্তভ 

োচোভ-3910, ঈধখচমো: 

ঙোকমদোআয়ো, রচমো:  রনদী।

নভোচী োজড়, গ্রোফঃ ঈত্তভ 

কুহুফো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং 

ভোথোদকভ 4দং য়োট ত, 

টোওখভ: কুহুফো যোজন্তভ 

োচোভ-3910, ঈধখচমো: 

ঙোকমদোআয়ো, রচমো:  রনদী।

দোআ 15.03.1993 23 ঙভ 01 ফো 20 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ঙজ এও ওজধ 

ওফ। (2) চন্ 

স্থোদ ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৪৯৫ চদো ফোলমুত লোোদ জভোজুম আমোফ লোমোতোভ; 

ফোওসুতো ঔোদফ

লোমোতোভ োড়ী, গ্রোফঃ 

ধাঁঘখঔোমো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ধাঁঘখঔোমো য়োট ত -01দং, 

টোওখভ: ফোতোভীধেভ-7900, 

ঈধখচমো: ফোতোভীধেভ, রচমো: 

ফোতোভীধেভ।

লোমোতোভ োড়ী, গ্রোফঃ 

ধাঁঘখঔোমো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ধাঁঘখঔোমো য়োট ত -01দং, 

টোওখভ: ফোতোভীধেভ-7900, 

ঈধখচমো: ফোতোভীধেভ, রচমো: 

ফোতোভীধেভ।

ফোতভীধেভ 15.10.1989 26 ঙভ 06 ফো 20 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

৪৯৬ চদো রফোলোম্মত অোদুজ্জোফোদ রফোলোম্মত দোজচফ ঈজিদ; 

োদো রকফ

বফন্জচোভখঝও, ঢমদো, 

জঔমখক্ষঢ, ঠোওো-1229।

বফন্জচোভখঝও, ঢমদো, 

জঔমখক্ষঢ, ঠোওো-1229।

ঠোওো 04.03.1992 24 ঙভ 02 ফো 02 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) ঙজ  

প্রখযধে এও 

ওজধ ওফ।

োজঢম

৪৯৭ চদো ঈজ্জম কুফোভ ভওোভ পকীভঢ ঘন্দ্র রুম্মোদ; ফোমঢী 

ভোদী ভওোভ

গ্রোফঃ জদমোফ ঔজভতো তো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রঝধো 

ফধুধেভ/09দং, টোওখভ: 

পোয়োভ লোঝ-5440, ঈধখচমো: 

ওোঈজদয়ো, রচমো: ভংধেভ।

গ্রোফঃ জদমোফ ঔজভতো তো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রঝধো 

ফধুধেভ/09দং, টোওখভ: 

পোয়োভ লোঝ-5440, ঈধখচমো: 

ওোঈজদয়ো, রচমো: ভংধেভ।

ভংধেভ 01.11.1990 26 ঙভ 04 ফো 04 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৯৮ চদো রফোঃ অবু ঢোখলভ রফোঃ ভজনও ঈল্লোল; ধভ চোলোদ 

রকফ

ধোঘোদী োজড়, গ্রোফঃ 

অজচচধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

6দং ওোঠিমধেভ আঈজদয়দ, 

টোওখভ: ঙজফভ মুজন্পভ লোঝ-

3821, ঈধখচমো: রদোক, 

রচমো: রদোয়োঔোমী।

ধোঘোদী োজড়, গ্রোফঃ 

অজচচধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

6দং ওোঠিমধেভ আঈজদয়দ, 

টোওখভ: ঙজফভ মুজন্পভ লোঝ-

3821, ঈধখচমো: রদোক, 

রচমো: রদোয়োঔোমী।

রদোয়োঔোমী 31.12.1994 21 ঙভ 05 ফো 04 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) 

অখতখদ ঘোমোদ 

দং ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৪৯৯ চদো রফোঃ ফোয়দ ঈজিদ মৃঢ: অবু ক্কভ জজিও; 

রফোঙোঃ ফখফদো রকফ

োো 92 ড়ও 2/1, গ্রোফঃ 

রঔোঘোোড়ী জজটঅভ লোঝ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 04দং, 

টোওখভ: মোমফজদভলোঝ তভ-

5500, ঈধখচমো: 

মোমফজদভলোঝ, রচমো: 

মোমফজদভলোঝ।

োো 92 ড়ও 2/1, গ্রোফঃ 

রঔোঘোোড়ী জজটঅভ লোঝ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 04দং, 

টোওখভ: মোমফজদভলোঝ তভ-

5500, ঈধখচমো: 

মোমফজদভলোঝ, রচমো: 

মোমফজদভলোঝ।

মোমফজদভলোঝ 27.12.1995 20 ঙভ 04 ফো 08 

জতদ

অজমফ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ।

োজঢম

৫০১ চদো দয়দ ঘন্দ্র জধঢোভ দোফ: মক্ষড ঘন্দ্র

ফোঢোভ দোফ: তুমী ভোদী

গ্রোফ: ধৈ ত কুকুয়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: কুকুয়ো

টোওখভ: যলীত 

রোলখভোোয়োতীলোআ

রধোি রওোট: ৮৭১০

ঈধখচমো: অফঢমী

রচমো: ভগুদো

গ্রোফ: ধৈ ত কুকুয়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: কুকুয়ো

টোওখভ: যলীত 

রোলখভোোয়োতীলোআ

রধোি রওোট: ৮৭১০

ঈধখচমো: অফঢমী

রচমো: ভগুদো

ভগুদো ০৫.১২.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৩ ফো ১০ জতদ কৃজর জটখলোফো অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫০৩ চদো  ফদজচভ অলম্মত জধঢোভ দোফ: ধৄভ দী

ফোঢোভ দোফ: ফখদোয়োভো রকফ

োো র ো ড়ও (দোফ/দিভ) : 

জফয়োচোদ জফজচ োড়ী           

   গ্রোফ: ঈত্তভ ঘভ ফচজমযধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৭ দং 

টোওখভ: নোজচখমভ খোঝ

রধোি রওোট: ৩৯০০

ঈধখচমো: রোদোকোচী

রচমো: রনদী

োো  ড়ও (দোফ/দিভ) : 

জফয়োচোদ জফজচ োড়ী           

   গ্রোফ: ঈত্তভ ঘভ ফচজমযধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৭ দং 

টোওখভ: নোজচখমভ খোঝ

রধোি রওোট: ৩৯০০

ঈধখচমো: রোদোকোচী

রচমো: রনদী

রনদী ১৩.০৩.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০১ ফো ২০ জতদ এআঘ এ জ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ ওখভখঙ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫০৪ সুজফ অিোভ জধঢোভ দোফ: রলোখদ ফোতুব্বভ

ফোঢোভ দোফ: মোমফজঢ রকফ

গ্রোফ: োকোফোয়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: জদমজঔ

টোওখভ: জদমজঔ

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: জযঘভ

রচমো: ফোতোভীধেভ

গ্রোফ: োকোফোয়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: জদমজঔ

টোওখভ: জদমজঔ

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: জযঘভ

রচমো: ফোতোভীধেভ

ফোতোভীধেভ ২২.০৫.১৯৯৫ ২০ ঙভ ১১ ফো ১৩ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫০৫ চদো রফো: অজযকুভ ভলফোদ ফজুফতোভ জধঢোভ দোফ: লোজদন ফজুফতোভ

ফোঢোভ দোফ: অখয়যো রকফ

োো  ড়ও : ঈত্তভ 

রখতৌমঢধেভ গ্রোফ: ঈিভ 

রখতৌমঢধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: োকফোভো

টোওখভ: োকফোভো

রধোি রওোট: ৩৫৭০

ঈধখচমো: কুজফল্লো তভ তজক্ষড

রচমো: কুজফল্লো

োো  ড়ও : ঈত্তভ 

রখতৌমঢধেভ গ্রোফ: ঈিভ 

রখতৌমঢধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: োকফোভো

টোওখভ: োকফোভো

রধোি রওোট: ৩৫৭০

ঈধখচমো: কুজফল্লো তভ তজক্ষড

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০১.০৭.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ০১ জতদ এ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫০৭ চদো ঢোদীভ আমোফ সুচদ জধঢোভ দোফ: রফো: োবুম রধোভী

ফোঢোভ দোফ: রফখলভচোদ রকফ

োো  ড়ও : তজক্ষড 

দুথঔোমী        গ্রোফ: তজক্ষড 

দুথঔোমী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোজমওোধেভ, 

য়োট ত ০৯

টোওখভ: দূকভকোিী

রধোি রওোট: ৭৯০০

ঈধখচমো: ফোতোভীধেভ

রচমো: ফোতোভীধেভ

োো  ড়ও : তজক্ষড 

দুথঔোমী        গ্রোফ: তজক্ষড 

দুথঔোমী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোজমওোধেভ, 

য়োট ত ০৯

টোওখভ: দূকভকোিী

রধোি রওোট: ৭৯০০

ঈধখচমো: ফোতোভীধেভ

রচমো: ফোতোভীধেভ

ফোতোভীধেভ ০১.০৮.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৯  ফো  ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫১১ চদো রফো: অভোনোঢ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: ঈল্লো

ফোঢোভ দোফ: ফখদোয়োভ রকফ

োো  ড়ও : ঙোদুব্যোধোভী 

োড়ী   গ্রোফ: ধজিফ আয়োভধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: ঙজফভ মুজন্পভ লোঝ

রধোি রওোট: ৩৮২১

ঈধখচমো: রদোক

রচমো: রদোয়োঔোমী

োো  ড়ও : ঙোদুব্যোধোভী 

োড়ী   গ্রোফ: ধজিফ আয়োভধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: ঙজফভ মুজন্পভ লোঝ

রধোি রওোট: ৩৮২১

ঈধখচমো: রদোক

রচমো: রদোয়োঔোমী

রদোয়োঔোমী ০১.০৩.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০২ ফো ০৪ জতদ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ ওখভখঙ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫১২ চদো রফো: ভজনকুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: অক্কো অমী

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রতোদো 

ঔোতুদ

োো  ড়ও :                 

      গ্রোফ: ফোমতোল ধোড়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোটুজভয়ো 

দোওোজময়ো

টোওখভ: দোওোজময়ো

রধোি রওোট: ৬৬৮১

ঈধখচমো: রড়ো

রচমো: ধোদো

োো  ড়ও :                 

      গ্রোফ: ফোমতোল ধোড়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোটুজভয়ো 

দোওোজময়ো

টোওখভ: দোওোজময়ো

রধোি রওোট: ৬৬৮১

ঈধখচমো: রড়ো

রচমো: ধোদো

ধোদো ০৫.০১.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০৪ ফো ০১ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫১৪ চদো রফো: নয়োম ঈজিদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ: অদঙোভ 

ঈজিদ

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: নোখঢফো 

রকফ

োো  ড়ও : ০০০৪         

        গ্রোফ: ধোঞোদ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: ঘোঝখফোলভ

রধোি রওোট: ৬৬৩০

ঈধখচমো: ঘোঝখফোলভ

রচমো: ধোদো

োো  ড়ও : ০০০৪    

গ্রোফ: ধোঞোদ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: ঘোঝখফোলভ

রধোি রওোট: ৬৬৩০

ঈধখচমো: ঘোঝখফোলভ

রচমো: ধোদো

ধোদো ০৪.০৬.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ১১ ফো ০১ জতদ স্মোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫১৫ চদো অোদুজ্জোফোদ জধঢোভ দোফ: চদো ধৄরুজ্জোফোদ

ফোঢোভ দোফ: ফফঢোচ রকফ

গ্রোফ+রধোি : পোড়োচোআম    

         ঈধখচমো : মুিোকোঙো  

                 রচমো : 

ফয়ফদজংল

অোদুজ্জোফোদ, প্রবখে : 

ঔিওোভ যজনকুম আমোফ, 

প্রজঢভক্ষো ক্রয় ফলোধজভতপ্তভ, 

দতুদ জফোদ িভ ড়ও, 

রঢচকো, ঠোওো

ফয়ফদজংল ০৬.০৭.১৯৯০ ২৫ ঙভ ১০ ফো ০০ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ

োজঢম

৫১৬ চদো রফো: দোজঙভ ঈজিদ জধঢোভ দোফ: রফো: ওজনম ঈজিদ

ফোঢোভ দোফ: অখদোয়োভো রকফ

োো  ড়ও :                 

      গ্রোফ: োখত ফদছুভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: কুমোঈড়ো 

রধোি রওোট: ৩২৩০

ঈধখচমো: কুমোঈড়ো

রচমো: রখফৌমপীোচোভ

োো  ড়ও :             

গ্রোফ: োখত ফদছুভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: কুমোঈড়ো 

রধোি রওোট: ৩২৩০

ঈধখচমো: কুমোঈড়ো

রচমো: রখফৌমপীোচোভ

রফৌমপীোচোভ ২৭ ঙভ ০৮ ফো  ০৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড চন্ ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫১৭ চদো ভোখযদুম লোোদ জধঢোভ দোফ: চদো রফোঢোলোভ 

রলোখদ

ফোঢোভ দোফ: জমজম ধোভপীদ

োো  ড়ও :                 

      গ্রোফ: খোটিশুপকোখ

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: শুপকোঙো

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: ওোজচধেভ

রচমো: জভোচকঞ্জ

োো  ড়ও :                 

      গ্রোফ: খোটিশুপকোখ

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: শুপকোঙো

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: ওোজচধেভ

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ০১.০২.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৩ ফো ০৪ 

জতদ

জটখলোফো আদ 

রফজটখওম রঝওখদোমচী

োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ ওখভখঙ

োজঢম

৫২৪ অনখভোচো জভফো জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুভ 

ভলফোদ ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: োজফতো ভলফোদ

োো  ড়ও : ভলফঢধেভ, 

োড়ী দং-১১, রমদ-৭           

            গ্রোফ: ভলফঢধেভ, 

ধোড়োচোভ, বোেোোড়ী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৭-জ

টোওখভ: ধোড়োচোভ

রধোি রওোট: ১৩৬২

ঈধখচমো: বোেোোড়ী

রচমো: ঠোওো

োো  ড়ও : ভলফঢধেভ, 

োড়ী দং-১১, রমদ-৭           

            গ্রোফ: ভলফঢধেভ, 

ধোড়োচোভ, বোেোোড়ী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৭-জ

টোওখভ: ধোড়োচোভ

রধোি রওোট: ১৩৬২

ঈধখচমো: বোেোোড়ী

রচমো: ঠোওো

ঠোওো ১৯.১১.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৫ ফো ১৬ জতদ এআঘ এ জ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

ঠিওোদো রদআ

োজঢম

৫২৫ চদো স্বধদ কুফোভ ভোয় জধঢোভ দোফ: মৃঢ যভৎ ঘন্দ্র 

ফ তদ

ফোঢোভ দোফ: সুজফেো ভোডী

োো  ড়ও :                 

    গ্রোফ: দোটোঙ্গো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফুমোজড়

টোওখভ: দোটোঙ্গো

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: ফুমোড়ী 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

োো  ড়ও : লোধোঢোম 

রভোট       গ্রোফ: অতয তধোড়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: মোমফজদভ 

লোঝ    ঈধখচমো: মোমফজদভ 

লোঝ

রচমো: মোমফজদভলোঝ

কুজড়গ্রোফ ২৮.০৩.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০১ ফো ০৮ জতদ জ, জ, এ োথোভড রনভঢ ঔোখফ টোও 

টিজওঝ রদআ

োজঢম

৫২৯ চদো আওোম রলোখদ ঔিওোভ জধঢোভ দোফ: মৃঢ অবু অলম্মত 

ঔিওোভ

ফোঢোভ দোফ: অখময়ো রকফ

োো  ড়ও :                 

    গ্রোফ: ধৈ ত জদমঔী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফুমকোচী

টোওখভ: ফুমকোচী

রধোি রওোট: ৪১২

ঈধখচমো: ফুমকোচী

রচমো: ফুমকোচী

োো  ড়ও :             

গ্রোফ: ধৈ ত জদমঔী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফুমকোচী

টোওখভ: ফুমকোচী

রধোি রওোট: ৪১২

ঈধখচমো: ফুমকোচী

রচমো: রনদী

রনদী ০৩.০১.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৩ ফো ০৯ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড প্রখয ধখে 

টোওটিজওঝ রদআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৩০ রফোঙো: রভখলদো ঔোতুদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ: ওজঙমুজিদ 

জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রচোখতো 

রকফ

োো  ড়ও : ১০             

        গ্রোফ: ওদ তধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: রফোকমলোঝ

টোওখভ: রফোকমলোঝ

রধোি রওোট: ৫৫০১

ঈধখচমো: মোমফজদভ লোঝ

রচমো: মোমফজদভলোঝ

োো  ড়ও : ১০             

        গ্রোফ: ওদ তধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: রফোকমলোঝ

টোওখভ: রফোকমলোঝ

রধোি রওোট: ৫৫০১

ঈধখচমো: মোমফজদভ লোঝ

রচমো: মোমফজদভলোঝ

মোমফজদভলোঝ ০৭.০৩.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০১ ফো ২৭ জতদ জ, এ, দো ত োথোভড অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ বৄম

োজঢম

৫৩৩ রফোঙো: অঙফো অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম 

মজঢন

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: োখলভো 

ঔোতুদ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: যোলোধেভ রভমখয় 

ওখমোদী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৮

টোওখভ: চোফোমধেভ

রধোি রওোট: ২০০০ 

ঈধখচমো: চোফোমধেভ

রচমো: চোফোমধেভ

োো  ড়ও            গ্রোফ: 

যোলোধেভ রভমখয় ওখমোদী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৮

টোওখভ: চোফোমধেভ

রধোি রওোট: ২০০০ 

ঈধখচমো: চোফোমধেভ

রচমো: চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ০১.১০.১৯৯২ ২৩ঙভ ০৭ ফো ০৫ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩৬ যোজন্ত মঢো জশ্বো জধঢোভ দোফ: ধজভখঢোর জশ্বো

ফোঢোভ দোফ: তৃজপ্ত জশ্বো

োো  ড়ও: যোজন্ত মোঢো 

জশ্বো    গ্রোফ: জংড়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: জংড়ো

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: যোজমঔো

রচমো: ফোগুভো

 যোজন্ত মোঢো জশ্বো, স্বোফী: 

জভধদ জশ্বো,  ফোগুভো 

টোয়োখটিও জফজঢ, ফোগুভো

ফোগুভো ০৭.০২.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৩ ফো ০৯ 

জতদ

এফ. এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩৭ চদো রফো: চজমলুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ : অমোঈজিদ 

অওদ

ফোঢোভ দোফ: রফোো: রচোোয়তো 

রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: তজক্ষড ওমোকোজঙয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫ দং 

ওোওড়োবুজদয়ো

টোওখভ: তজক্ষড ওমোকোজঙয়ো 

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: জফচতোকঞ্জ

রচমো: ধটুয়োঔোজম

োো  ড়ও           গ্রোফ: 

তজক্ষড ওমোকোজঙয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫ দং 

ওোওড়োবুজদয়ো

টোওখভ: তজক্ষড ওমোকোজঙয়ো 

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: জফচতোকঞ্জ

রচমো: ধটুয়োঔোজম

ধটুয়োঔোজম ০৭.০৮.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৮ ফো ২৮ 

জতদ

এআঘ এ জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

রনভঢ ঔোখফ টোও 

টিজওঝ রদআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৪০ চদো রফো: োখলত রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: অজফধৄম 

আমোফ

ফোঢোভ দোফ: ছড তো রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ধৄভধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ভোচোড়ী

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: ভোচোড়ী

রচমো: ভোচোড়ী

োো  ড়ও               

গ্রোফ: ধৄভধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ভোচোড়ী

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: ভোচোড়ী

রচমো: ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ২০.১১.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৫ ফো  ১৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ ওখভখঙ, 

রনভঢ ঔোখফ টোও 

টিজওঝ রদআ

োজঢম

৫৪১ চদো রফো: দোজফ ঈজিদ জধঢোভ দোফ: রফো: রফোঢোখম 

ঢোলুওতোভ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: দোচফো 

রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: থড়খফোওোফ

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: রযভধেভ

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: রযভধেভ

রচমো: গুড়ো

োো  ড়ও              

গ্রোফ: থড়খফোওোফ

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: রযভধেভ

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: রযভধেভ

রচমো: গুড়ো

গুড়ো ২৫.১১.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৫ ফো ১১ জতদ এআঘ এ জ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ ওখভখঙ

োজঢম

৫৪২ চদো রফো: লোদোঢ জধঢোভ দোফ: রফো: অখদোয়োরুম 

আমোফ

ফোঢোভ দোফ: মৃঢ: লোজনো 

ঔোতুদ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: রঘৌকোঙো, োকোদ ধোড়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: কোংদী

রধোি রওোট: ৭১১০

ঈধখচমো: কোংদী

রচমো: রফখলভধেভ

োো  ড়ও              

গ্রোফ: রঘৌকোঙো, োকোদ ধোড়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: কোংদী

রধোি রওোট: ৭১১০

ঈধখচমো: কোংদী

রচমো: রফখলভধেভ

রফখলভধেভ ২০.০৩.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০০ ফো ২৩ 

জতদ

জ, এ োথোভড প্রখয ধখে 

ঠিওোদো রদআ

োজঢম

৫৪৬ ফোসুতো অিোভ জধঢোভ দোফ: অবুম রলোখদ

ফোঢোভ দোফ: যোফছুদ দোলোভ

োো  ড়ও : জফজচ োড়ী   

        গ্রোফ: রমমুয়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৯ দং রমমুয়ো

টোওখভ: রমমুয়ো োচোভ

রধোি রওোট: ৩৯০০

ঈধখচমো: রনদী তভ 

রচমো: রনদী

োো  ড়ও : জফজচ োড়ী   

                  গ্রোফ: রমমুয়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৯ দং রমমুয়ো

টোওখভ: রমমুয়ো োচোভ

রধোি রওোট: ৩৯০০

ঈধখচমো: রনদী তভ 

রচমো: রনদী

রনদী ১৫.০৫.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ১১ ফো ২১ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৪৮ চদো রফো: রচোোখয়ভ অমফ জধঢোভ দোফ: চোলোঙ্গীভ অমফ 

ভওোভ

ফোঢোভ দোফ: রজমদো অিোভ

োো  ড়ও : ঝোফঝো 

ভওোভ োড়ী গ্রোফ: ঝোফঝো

আঈজদয়দ/য়োট ত: আজময়ঝকঞ্জ 

তজক্ষড

টোওখভ: আজময়ঝকঞ্জ

রধোি রওোট: ৩৫১৯

ঈধখচমো: তোঈতওোজি

রচমো: কুজফল্লো

োো  ড়ও : ঝোফঝো 

ভওোভ োড়ী গ্রোফ: ঝোফঝো

আঈজদয়দ/য়োট ত: আজময়ঝকঞ্জ 

তজক্ষড

টোওখভ: আজময়ঝকঞ্জ

রধোি রওোট: ৩৫১৯

ঈধখচমো: তোঈতওোজি

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ২৪.০৪.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৮ ফো ০৭ 

জতদ

এআঘ এ জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪৯ চদো রফো: জততোভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: অবুম 

রলোখদ

ফোঢোভ দোফ: োফছুদ দোলোভ

োো  ড়ও : জফজচ োড়ী   

         গ্রোফ: রমমুয় 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৯ দং রমমুয়ো

টোওখভ: রমমুয়ো োচোভ

রধোি রওোট: ৩৯০০

ঈধখচমো: রনদী তভ 

রচমো: রনদী

োো  ড়ও : জফজচ োড়ী   

                   গ্রোফ: 

রমমুয় 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৯ দং রমমুয়ো

টোওখভ: রমমুয়ো োচোভ

রধোি রওোট: ৩৯০০

ঈধখচমো: রনদী তভ 

রচমো: রনদী

রনদী ০৭.০৫.১৯৯৫ ২০ ঙভ ১১ ফো ২৯ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৫০ চদো রফোলোম্মত চজলরুম আমোফ 

ফজুফতোভ

জধঢোভ দোফ: রফোলোম্মত অদুম 

ভ ফজুফতোভ 

ফোঢোভ দোফ: ছভদো রকফ

োো  ড়ও: অজমকঞ্জ       

       গ্রোফ:  োংকোলয ফজুভ 

োড়ী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯ 

টোওখভ: লোজচকঞ্জ

রধোি রওোট: ৩৬১০

ঈধখচমো: লোজচকঞ্জ

রচমো: ঘোতধেভ

োো  ড়ও               

গ্রোফ: োকফোভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োকফোভো

টোওখভ: োকফোভো

রধোি রওোট: ৩৫৭০

ঈধখচমো: কুজফল্লো তভ তজক্ষড

রচমো: কুজফল্লো

ঘোতধেভ ৩০.১১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৭ ফো ২৫ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৫২ রফো: ভজও রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: য়ো অমী

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: জদভো ঔোতুদ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: বৃযোজমঔো

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: রড়ো

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: রড়ো 

রচমো: ধোদো

োো  ড়ও              

গ্রোফ: বৃযোজমঔো

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: রড়ো

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: রড়ো 

রচমো: ধোদো

ধোদো ০৮.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো ২৮ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখততটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়, প্রখয ধে 

রদআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৫৪ চদো রফো: ভজঈম জধঢোভ দোফ: রফো: লো 

রঘৌজওতোভ 

ফোঢোভ দোফ: রলখমদো রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ঈত্তভ ভদখকোধোমতী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভদখকোধোমতী

টোওখভ: ভদখকোধোমতী

রধোি রওোট: ৮৬৩০

ঈধখচমো: তযজফদো

রচমো: ধটুয়োঔোমী

োো  ড়ও               

গ্রোফ: রচুোজঢ ওফোজয তয়োম 

রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: 

রচমো:

ধটুয়োঔোজম ২৪.০৩.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০১  ফো ১০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৫৬ চদো রফো: োখঔোোয়োঢ রলোোআদ জধঢোভ দোফ: রফো: সুমঢোদ োড়ী

ফোঢোভ দোফ: মোআমী রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ঈত্তভ থভোিী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওফমোধেভ

টোওখভ: বজভয়ো

রধোি রওোট: ৮৬০০

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোজম

রচমো: ধটুয়োঔোজম

োো  ড়ও               

গ্রোফ: রচুোজঢ ওফোজয তয়োম 

রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: 

রচমো:

১০.০১.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৩ ফো ২৭ জতদ এআঘ এ জ োথোভড জদচ রচমোভ দোফ 

ঈখল্লঔ রদআ

োজঢম

৫৫৭ চদো রফো: ফজলবুল্লোল অলোদ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দম কজদ

ফোঢোভ দোফ: রফোো: রঢোভো 

রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: থভোিী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওফমোধেভ

টোওখভ: আমোফধেভ

রধোি রওোট: ৮৬০০

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোজম তভ

রচমো: ধটূয়োঔোজম

োো  ড়ও               

গ্রোফ: রচুোজঢ ওফোজয তয়োম 

রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: 

রচমো:

ধটুয়োঔোজম ০৬.০৭.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৯ ফো ৩০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৫৫৮ চদো আওভোমূম লোোদ ঔোদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ: এফ, এ 

লোজওফ

ফোঢোভ দোফ: অজফদো ঔোদফ

োো  ড়ও:                  

    গ্রোফ: তোফ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ধোঝভো োচোভ

রধোি রওোট: ২৪১০

ঈধখচমো: ধৈ তথমো 

রচমো: রদেখওোদো

োো  ড়ও:              

গ্রোফ: তোফ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ধোঝভো োচোভ

রধোি রওোট: ২৪১০

ঈধখচমো: ধৈ তথমো 

রচমো: রদেখওোদো

রদেখওোদো ২২.০৬.১৯৯২ ২৩ ঙভ ১০ ফো ০৬ 

জতদ

নোজবম যলীত 

মুজিখবোদ্ধোভ 

ধেে ওন্যো

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৫৯ োদজচতো দোঙজভদ জধঢোভ দোফ: রফো: ফজঢঈভ 

ভলফোদ

ফোঢোভ দোফ: রফোো: অদজুফোদ 

অভো

োো  ড়ও : ১০০           

         গ্রোফ: চোফোমধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২৬

টোওখভ: ধদ্মো অোজও

রধোি রওোট: ৬২০৭

ঈধখচমো: রোয়োজময়ো

রচমো: ভোচযোলী

োো  ড়ও : ১০০      

গ্রোফ: চোফোমধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২৬

টোওখভ: ধদ্মো অোজও

রধোি রওোট: ৬২০৭

ঈধখচমো: রোয়োজময়ো

রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ০১.১১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৪ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘ এ জ মুজিখবোদ্ধো অখতদ বণোবণ 

ওতৃতধক্ষ ওতৃতও 

লয়জদ, প্রখযধে 

বৄম, অখতদ 

নভফ ঠিও দয়

োজঢম

৫৬২ চদো রফো: অম ফোলমুত জধঢোভ দোফ: রফো: যজলদুল্লো 

ভওোভ

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: অখদোয়োভো 

রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: রকোনোম ধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬ দং 

রকোধোম ধেভ

টোওখভ: কড়ফোটি

রধোি রওোট: ৬৬২৩

ঈধখচমো: ড়োআগ্রলোফ

রচমো: দোখঝোভ

োো  ড়ও             

গ্রোফ: রকোনোম ধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬ দং 

রকোধোম ধেভ

টোওখভ: কড়ফোটি

রধোি রওোট: ৬৬২৩

ঈধখচমো: ড়োআগ্রলোফ

রচমো: দোখঝোভ

দোখঝোভ 01/04/00 ২২ ঙভ   ০৭   ফো ০২ 

    জতদ

জটখলোফো োথোভড অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ বৄম, 

ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে বৄম

োজঢম

৫৬৬ চদো রফো: হুফোয়দ ওজভ জধঢোভ দোফ: 

ফোঢোভ দোফ:

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: মক্ষডধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মক্ষডধেভ

টোওখভ: মক্ষডধেভ

রধোি রওোট: ৭৪৩০

ঈধখচমো: যোয তো

রচমো: বখযোভ

োো  ড়ও              

গ্রোফ: মক্ষডধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মক্ষডধেভ

টোওখভ: মক্ষডধেভ

রধোি রওোট: ৭৪৩০

ঈধখচমো: যোয তো

রচমো: বখযোভ

বখযোভ ২১.০৪.১৯৮৮ ২৮ ঙভ   ০০   ফো ১৫ 

    জতদ

এফ জ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

জধঢো  ফোঢোভ 

দোফ রদআ

োজঢম

৫৬৯ চদো যভীফুম আমোফ জধঢোভ দোফ: মৃঢ: দচরুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: নোখঢফো 

রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: রকোধোম দকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: রকোধোম দকভ 

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: জ-ধোড়ো

রচমো: কুজফল্লো

রফোো: নোখঢফো রকফ গ্রোফ: 

রকোধোম দকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: রকোধোম দকভ 

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: জ-ধোড়ো

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ১৫.০৫.১৯৯০ ২৫ ঙভ  ১১    ফো  ২১ 

   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

বৄম, ঘোমোদ রওোট ত 

বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৭২ চদো রফো: ঢোঙজমফ লও জধঢোভ দোফ: রফো: রুহুম অজফদ

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রঢোয়োঙজফদ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ধখয়য

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫ দং 

সুিভধেভ

টোওখভ: সুিভধেভ

রধোি রওোট: ৫২০০

ঈধখচমো: ওোলোখভোম 

রচমো: জতদোচধেভ

৫২৭/১৩/জ (৪ণ ত ঢমো), 

দয়োখঝোমো, রঘয়োভম্যোদকজম, 

ফকোচোভ, ঠোওো-১২১৭

জতদোচধেভ ২৪.১০.১৯৯১ ২৪ ঙভ   ০৬   ফো  ১১ 

   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতখদভ ঢোজভঔ 

বৄম

োজঢম

৫৭৩ চদো রফো: জভধদ ভোড়ী জধঢোভ দোফ: রফো: সুমঢোদ ভোড়ী

ফোঢোভ দোফ: রফোো: মোআমী 

রকফ

গ্রোফ: ঈত্তভ থভোিী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওফমোধেভ

টোওখভ: বৄজভয়ো

রধোি রওোট: ৮৬০০

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী

রচমো: ধটুয়োঔোমী

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: 

রচমো:

ধটুয়োঔোমী ০১.০১.১৯৯৮ ১৮ ঙভ  ০০    ফো  

০৫    জতদ

এআঘ এ জ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৫৭৪ জফঢোমী রত জধঢোভ দোফ: দুমদ ঘন্দ্র রত 

ফোঢোভ দোফ: জফতু ভোদী রত

োো  ড়ও:                  

      গ্রোফ: লজভয়ো ঢমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: ওোফোভকো

রধোি রওোট: ২২৫২

ঈধখচমো: ঢোভোওোিো

রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: লজভয়ো ঢমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: ওোফোভকো

রধোি রওোট: ২২৫২

ঈধখচমো: ঢোভোওোিো

রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ১২.০৪.১৯৯৩ ২৩ ঙভ  ০০    ফো     

২৪  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

রনভঢ ঔোখফ 

টোওটিজওঝ  

ঠিওোদো রদআ

োজঢম

৫৭৫ চদো রফো: ওোফরুম অওদ জধঢোভ দোফ: রফো: রভোচ 

অওদ 

ফোঢোভ দোফ: োখমলো রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ফজফদধেভ (অওদ 

োড়ী)

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ফজফদধেভ

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: িভ 

রচমো: িভ

ভজলফ ওখমোদী              

গ্রোফ:অজম ফোজছভ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: িভ 

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: িভ 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ০৮.০১.১৯৯৪ ঙভ      ফো      জতদ এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

বৄম, জদচ রচমোভ 

দোফ রদআ, য় 

রদআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৭৬ চদো রযঔ অতদোদ আখদ ফোসুত জধঢোভ দোফ: রযঔ ফোসুত

ফোঢোভ দোফ: লোখচভো রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: োঢনযয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: নজওভলোঝ

টোওখভ: োঢনযয়ো

রধোি রওোট: ৯৩৪০

ঈধখচমো: নজওভলোঝ

রচমো: োখকভলোঝ

গ্রোফ : োঢনযয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: নজওভলোঝ

টোওখভ: োঢনযয়ো

রধোি রওোট: ৯৩৪০

ঈধখচমো: নজওভলোঝ

রচমো: োখকভলোঝ

োখকভলোঝ ১৫.১০.১৯৯৪ ২০ ঙভ  ০৬  ফো   ২০ 

  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢোভ দোফ বৄম

োজঢম

৫৮২ রভলধৄফো সুমঢোদো জধঢোভ দোফ: রফো: দোজভ ঈজিদ

ফোঢোভ দোফ: অফো ধোভপীদ

োো  ড়ও : ০৯, রভোট 

দং-২/১   গ্রোফ: অভোফোক

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: ধটুয়োঔোমী

রধোি রওোট: ৮৬০০

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী তভ

রচমো: ধটুয়োঔোমী

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: 

রচমো:

ধটুয়োঔোমী ২০.১১.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৫  ফো    ১৬ 

 জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৫ চদো দচরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: অ: কুদ্দু নজওভ

ফোঢোভ দোফ: রতখমোয়োভ রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ফধ্যঘভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োযকোড়ী 

টোওখভ: ঔোখভ লোঝ

রধোি রওোট: ৮০৫০

ঈধখচমো: ওোমজওজদ

রচমো: ফোতোভীধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

ফোতোভীধেভ ২০.০৬.১৯৯৭ ১৮ঙভ ১০ ফো     ১৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৮ চদো রফোলোম্মত রফোওোভভফ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: যোলচোলোদ 

অমী

ফোঢোভ দোফ: ভোখলম রকফ

গ্রোফ: ধোড়োঝংঙ্গী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: মুিোকোঙো

রধোি রওোট: ২২১০

ঈধখচমো: মুিোকোঙো

রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: ধোড়োঝংঙ্গী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: মুিোকোঙো

রধোি রওোট: ২২১০

ঈধখচমো: মুিোকোঙো

রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ২০.০২.১৯৯০ ২৫ ঙভ   ০২   ফো  

১৫    জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৯২ চদো রফো: ফোলোবুভ অমফ জধঢোভ দোফ: রফো: দচরুম 

আমোফ

ফোঢোভ দোফ: োজলতো অিোভ

োো  ড়ও : ১৩০           

         গ্রোফ: োযলোঝী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘন্ডীধোযো

টোওখভ: ঔোফোভকো

রধোি রওোট: ২২৯০

ঈধখচমো: দোিোআম

রচমো: ফয়ফদজংল

োো  ড়ও : ১৩০      

গ্রোফ: োযলোঝী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘন্ডীধোযো

টোওখভ: ঔোফোভকো

রধোি রওোট: ২২৯০

ঈধখচমো: দোিোআম

রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ০৫.১০.১৯৯৩ ২২ ঙভ    ০৭  ফো    

০১  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯৫ চদো রফো: নোজলফ জধঢোভ দোফ: রফো: ভজফচ ঈিীদ

ফোঢোভ দোফ: ফফঢোচ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: োআকজতয়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: োজঙভোোত

টোওখভ: ঈত্তভ ফোজমওজতয়ো

রধোি রওোট: ১২১৪

ঈধখচমো: রটফভো

রচমো: ঠোওো

রফো: নোজলফ, জ/: রফো: 

জতঈজ্জোফোদ, 

জধএঝজটএফআ/জধ, প্রযোজদও 

পদ, ৬ ঢমো োংমোখতয 

রভমখয়, ওফমোধেভ, ঠোওো

ঠোওো ১৯.১১.১৯৯৫ ২০ ঙভ   ০৫   ফো   

২৬   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড স্বোক্ষভ জলীদ, 

প্রখয ধখে ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৫৯৭ চদো রফো: দোচমুম লোোদ জধঢোভ দোফ: রফো: যোজনঈজিদ

ফোঢোভ দোফ: দজচফো অিোভ

োো  ড়ও :                 

     গ্রোফ: মুচোটি (ফধ্যধোড়ো০

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২ য়োট ত

টোওখভ: মুিোকোঙো

রধোি রওোট: ২২১০

ঈধখচমো: মুিোকোঙো

রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: মুচোটি (ফধ্যধোড়ো০

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২ য়োট ত

টোওখভ: মুিোকোঙো

রধোি রওোট: ২২১০

ঈধখচমো: মুিোকোঙো

রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ১২.০২.১৯৯৭ ১৯ ঙভ    ০২  ফো  ১৯ 

   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

চন্ স্থোদ রচমোভ 

দোফ ঈখল্লঔ রদআ

োজঢম

৬০১ চদো রফো: জনখভোচ ধোভখপচ জধঢোভ দোফ: রফো: রকোমোফ ভসুম

ফোঢোভ দোফ: রনভখতৌ অভো

োো  ড়ও :                 

    গ্রোফ: টোঙ্গোধোড়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ওোজচভলোঝ

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: জফভধেভ

রচমো: কুজিয়ো

োো  ড়ও :              

গ্রোফ: টোঙ্গোধোড়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ওোজচভলোঝ

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: জফভধেভ

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো 17.09.1987 29 ঙভ   07   ফো    

18  জতদ

জ এ এ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬০৪ চদো যজলদুল্লো জধঢোভ দোফ: ধোশু বৄআয়ো

ফোঢোভ দোফ: রলদো অিোভ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: রঢভকোঢী

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

মুমুভজতয়ো/০৩

টোওখভ: মুমুভজতয়ো

রধোি রওোট: ২৩৩০

ঈধখচমো: ওটিয়োতী

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

োো  ড়ও               

গ্রোফ: রঢভকোঢী

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

মুমুভজতয়ো/০৩

টোওখভ: মুমুভজতয়ো

রধোি রওোট: ২৩৩০

ঈধখচমো: ওটিয়োতী

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ২০.১১.১৯৯০ ২৫ ঙভ   ০৫   ফো    

১৫  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬০৫ চদো রফো: ভজঈম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: কুতভঢ অমী

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ঔোখমতো 

রকফ

োো  ড়ও : ৪৩৩          

        গ্রোফ: দতুদ বুথধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৩০

টোওখভ: ফোজঢলোভ

রধোি রওোট: ৬২০৫

ঈধখচমো: ফজঢলোভ

রচমো: ভোচযোলী

োো  ড়ও : ৪৩৩      

গ্রোফ: দতুদ বুথধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৩০

টোওখভ: ফোজঢলোভ

রধোি রওোট: ৬২০৫

ঈধখচমো: ফজঢলোভ

রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ০৮.০৬.১৯৮৭ ২৮ ঙভ   ১০   ফো     

০৩ জতদ

এফ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬০৬ চদো রফো: রকোমোফ ভব্বোদী জধঢোভ দোফ: মৃঢ: অজচজুম 

আমোফ

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: অদজু 

রকফ

োো  ড়ও:                  

      গ্রোফ: জঘমোলোঝী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৭দং

টোওখভ: জঘমোলোঝী

রধোি রওোট: ৫৩৪১

ঈধখচমো: রটোফোভ

রচমো: দীমনোফোভী

োো  ড়ও:              

গ্রোফ: জঘমোলোঝী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৭দং

টোওখভ: জঘমোলোঝী

রধোি রওোট: ৫৩৪১

ঈধখচমো: রটোফোভ

রচমো: দীমনোফোভী

দীমনোফোভী ২১.০৫.১৯৮৭ ২৮ ঙভ  ১১    ফো ১৪  

   জতদ

দো ত অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

অখতদ নভফ বৄম োজঢম

৬০৭ চদো জচ কুফোভ ভওোভ জধঢোভ দোফ: তীখদয ঘন্দ্র 

ভওোভ

ফোঢোভ দোফ: দীম ফজদ ভোদী

োো  ড়ও :                 

    গ্রোফ: ঈত্তভ নজভতধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: থোফোআ দকভ 

টোওখভ: যোজময়োকোড়ী

রধোি রওোট: ৬৭২০

ঈধখচমো: ভোয়কঞ্জ

রচমো: জভোচকঞ্জ

োো  ড়ও :             

গ্রোফ: ঈত্তভ নজভতধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: থোফোআ দকভ 

টোওখভ: যোজময়োকোড়ী

রধোি রওোট: ৬৭২০

ঈধখচমো: ভোয়কঞ্জ

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ১০.০৬.১৯৮৮ ২৭ ঙভ  ১০    ফো  

২৬    জতদ

এআঘ এ জ ক্ষুদ্র ধ-রকোষ্ঠী অখতদওোভী 

ওতৃতধখক্ষভ দোফ 

রদআ, ধখতভ দোফ 

বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬১০ চদো রফো: অজভফুম আমোফ জধঢোভ দোফ: মৃঢ: ফফঢোচ 

অমী

ফোঢোভ দোফ: রফোো: োখমলো 

রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: পয়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: োসুখতধেভ

টোওখভ: োসুখতধেভ

রধোি রওোট: ৬৩০০

ঈধখচমো: রকোতোকোড়ী

রচমো: ভোচযোলী

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: পয়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: োসুখতধেভ

টোওখভ: োসুখতধেভ

রধোি রওোট: ৬৩০০

ঈধখচমো: রকোতোকোড়ী

রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ০৮.১২.১৯৯১ ২৩ ঙভ  ০৪    ফো     

২৭ জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ বৄম োজঢম

৬১২ চদো রফো: অজঢকূম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: দোজভ 

ঈজিদ ঔোদ

ফোঢোভ দোফ: অখদোয়োভো রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ধজযভ গজওভোঝ

আঈজদয়দ/য়োট ত: মোজলড়ো 

রফোলদধেভ 

টোওখভ: ধৈ ত গজওভোঝ

রধোি রওোট: ৬৭৬২

ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো

রচমো: জভোচকঞ্জ

োো  ড়ও              

গ্রোফ: ধজযভ গজওভোঝ

আঈজদয়দ/য়োট ত: মোজলড়ো 

রফোলদধেভ 

টোওখভ: ধৈ ত গজওভোঝ

রধোি রওোট: ৬৭৬২

ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ২৫ ঙভ ০৪     ফো    

০৫  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড চন্ ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ

োজঢম

৬১৪ চদো রফো: ফজনজুম লও জধঢোভ দোফ: রফো: ফজনজুম লও

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রুজদয়ো 

রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: মৄজিঢমো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোওযী

টোওখভ: ধোওযী

রধোি রওোট: ৬৬২২

ঈধখচমো: ইশ্বভতী

রচমো: ধোদো

োো  ড়ও              

গ্রোফ: মৄজিঢমো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোওযী

টোওখভ: ধোওযী

রধোি রওোট: ৬৬২২

ঈধখচমো: ইশ্বভতী

রচমো: ধোদো

ধোদো ২২.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৩     ফো  

১৪    জতদ

স্মোঢখওোত্তভ োথোভড অখতদ নভফ 

বৄম , প্রখয ধে 

বৄম

োজঢম

৬১৫ চদো রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম 

ঔোখমও রঔ

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: োখফমো 

ঔোতুদ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ফধুধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঢোজঢি

টোওখভ: রধোড়োটোঙ্গো

রধোি রওোট: ৬৬৬০

ঈধখচমো: সুচোদকভ 

রচমো: ধোদো

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ফধুধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঢোজঢি

টোওখভ: রধোড়োটোঙ্গো

রধোি রওোট: ৬৬৬০

ঈধখচমো: সুচোদকভ 

রচমো: ধোদো

ধোদো ২৮.০২.১৯৯০ ২৬ ঙভ   ০১   ফো    

১৩  জতদ

দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

আংখভচীখঢ দোফ 

রদআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬১৭ চদো ওোফোম রলোোআোদ জধঢোভ দোফ: অবু ঢোখম মৃথো

ফোঢোভ দোফ: লোজমফো রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ধোভ-ধোচ্যজড়য়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফজল্লওধেভ ৯ 

দং

টোওখভ: লোটু-ধোচ্যজড়য়ো

রধোি রওোট: ৭৫০১

ঈধখচমো: রমোলোকড়ো

রচমো: দড়োআম

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ধোভ-ধোচ্যজড়য়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফজল্লওধেভ ৯ 

দং

টোওখভ: লোটু-ধোচ্যজড়য়ো

রধোি রওোট: ৭৫০১

ঈধখচমো: রমোলোকড়ো

রচমো: দড়োআম

দড়োআম ০১.০১.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৪     ফো  ০৪ 

   জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬১৮ চদো রখফো: অখদোয়োভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ : জততোভ 

রলোখদ

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ঢোজমফো 

রকফ

োো  ড়ও : অব্দুম 

অজচচ ঢোলুওতোভ োড়ী       

               গ্রোফ: রদোয়োকো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৮ 

টোওখভ: রদোয়োকো

রধোি রওোট: ৩৪৩০

ঈধখচমো: ভোআম

রচমো: জ-োজড়য়ো

োো  ড়ও : অব্দুম 

অজচচ ঢোলুওতোভ োড়ী   

গ্রোফ: রদোয়োকো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৮ 

টোওখভ: রদোয়োকো

রধোি রওোট: ৩৪৩০

ঈধখচমো: ভোআম

রচমো: জ-োজড়য়ো

জ-োজড়য়ো ২৫.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ   ০০  ফো   ১২ 

  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬২০ চদো রফো: ফোছুফ জল্লো জধঢোভ দোফ: রফো: োলু

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ফোছুফো

োো  ড়ও  : চয়তুম       

             গ্রোফ: চয়তুম

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোলোলু

টোওখভ: ওোলোলু

রধোি রওোট: ৫৮৭০

ঈধখচমো: ওোলোলু

রচমো: গুড়ো

োো  ড়ও  : চয়তুম       

             গ্রোফ: চয়তুম

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোলোলু

টোওখভ: ওোলোলু

রধোি রওোট: ৫৮৭০

ঈধখচমো: ওোলোলু

রচমো: গুড়ো

গুড়ো ০১.১০.১৯৮৯ ২৬ ঙভ  ০৭    ফো   

০৫   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬২১ চদো রফো: লোোদ অমী জধঢোভ দোফ: রফো: ঙোজফদুম 

আমোফ

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: জফদোভো 

ঔোতুদ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: কোজঙয়ো রতৌমঢধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: জুজদয়োতল

টোওখভ: ধোদঔোমী

রধোি রওোট: ৭০৪০

ঈধখচমো: রপড়োফোভো

রচমো: কুজিয়ো

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: কোজঙয়ো রতৌমঢধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: জুজদয়োতল

টোওখভ: ধোদঔোমী

রধোি রওোট: ৭০৪০

ঈধখচমো: রপড়োফোভো

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ২৪.০৮.১৯৯০ ২৫ ঙভ   ০৭   ফো     

১৭ জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদওোভী 

ওঢতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ, ধখতভ দোফ 

বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬২৪ চদো োআদুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: অব্দুম ফোন্নোদ

ফোঢোভ দোফ: রফোো: নজভতো 

আয়োজফদ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: োবুটি ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২১/০৬

টোওখভ: আজময়ঝকঞ্জ

রধোি রওোট: ৩৫১৯

ঈধখচমো: মুভোতদকভ

রচমো: কুজফল্লো

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: োবুটি ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২১/০৬

টোওখভ: আজময়ঝকঞ্জ

রধোি রওোট: ৩৫১৯

ঈধখচমো: মুভোতদকভ

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ২৩.০১.১৯৮৭ ২৯ ঙভ    ০৩  ফো  

১২    জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬২৫ মঙজফ ড়ুয়ো জধঢোভ দোফ: জদজঔখময ড়ুয়ো

ফোঢোভ দোফ: জযঔো ড়ুয়ো

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: মোখঔভো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৪ দং 

রওোমোকো

টোওখভ: ওোমোভখধোম

রধোি রওোট: ৪৩৭১

ঈধখচমো: ধটিয়ো

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

জতকোন্ত এফ অভ জভপোআখপম, 

১২২৬/৬০১ ওোমোভখধোম, 

লোচী ঘোদজফয় রভোট, 

লোিভলোঝ, ঘোিকো,ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ১৭.০৮.১৯৮৯ ২৬ ঙভ   ০৮   ফো    

১৯  জতদ

জটখলোফো আজঞ্জ: অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬২৬ চদো রফো: চজলরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: অদুম 

ঔোখমও

ফোঢোভ দোফ: রফোো: ফোসুভো 

রকফ

োো  ড়ও : রলোজডং দং-

৩৭১    গ্রোফ:রতজতোভ তজক্ষড 

ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: রতজতোভ

রধোি রওোট: ৩৫৩০

ঈধখচমো: 

রচমো: কুজফল্লো

োো  ড়ও : রলোজডং দং-

৩৭১    গ্রোফ:রতজতোভ তজক্ষড 

ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: রতজতোভ

রধোি রওোট: ৩৫৩০

ঈধখচমো: 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ  ০৩    ফো    

০৪  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঈধখচমোভ দোফ 

রদআ/

োজঢম

৬২৯ চদো সুযোন্ত কুফোভ জধঢোভ দোফ: জদভোঞ্জদ ভওোভ

ফোঢোভ দোফ: জঢো ভওোভ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: খুজতয়োটোঙ্গো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৭ দং আঈ জধ

টোওখভ: রকোঝকোড়ী

রধোি রওোট: ৬৫১০

ঈধখচমো: ফোিো 

রচমো: দকাঁ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: খুজতয়োটোঙ্গো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৭ দং আঈ জধ

টোওখভ: রকোঝকোড়ী

রধোি রওোট: ৬৫১০

ঈধখচমো: ফোিো 

রচমো: দকাঁ

দকাঁ ২২.১২.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৪     ফো   

২৪   জতদ

ম্মোদ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৩০ চদো রফো: অজভন ঈজিদ ঔোদ জধঢোভ দোফ: রফো: দোজচফ 

ঈজিদ ঔোদ

ফোঢোভ দোফ: জযজভদো ধোভজপদ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ওোজচখঝোম

আঈজদয়দ/য়োট ত: জতমধোযোভ

টোওখভ: জতমধোযোভ

রধোি রওোট: ৬৭৬২

ঈধখচমো: পোঙ্গুড়ী

রচমো: ধোদো

োো  ড়ও               

গ্রোফ:ঘওখভোওফোদ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২১

টোওখভ:গুড়ো 

রধোি রওোট: ৫৮০০

ঈধখচমো: পোঙ্গুড়ী

রচমো: গুড়ো

ধোদো ০১.০১.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৪     ফো      

০৫ জতদ

এফএজ োথোভড প্রখযধখে ধখতভ 

দোফ বৄম, 

অখতদধখে 

ঘোমোদ দং এং 

ঢোজভঔ রদআ

োজঢম

৬৩১ চদো ধোভখপচ ফোলমুত জধঢোভ দোফ: রফোস্তনো জওতোভ 

ফোঢোভ দোফ: ধজভোধৄ

োো  ড়ও  :                

     গ্রোফ: দলুয়োভোকী

আঈজদয়দ/য়োট ত: দলুয়োভোকী

টোওখভ: দলুয়োভোকী

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: কমোজঘধো

রচমো: ধটুয়োঔোজম

োো  ড়ও :ঢঢো 

ওফোজয তয়োম রন্টোভ     

গ্রোফ:োফোত ম্যোদযদ, রতোওোদ 

দং-08

আঈজদয়দ/য়োট ত: ব্লও-ঔ, 

রওযদ 06

টোওখভ: জফভধেভ রকোমঘত্তভ-

10

রধোি রওোট: 1216

ঈধখচমো: জফভধেভ 

রচমো: ঠোওো

ধটুয়োঔোমী 16.04.1995 21 ঙভ    00  ফো 19 

    জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভখফ 

ঘোমোখদভ ঢোজভঔ 

ঈখল্লঔ রদআ

োজঢম

৬৩২ ওোফরুদ দোলোভ ধোভপীদ জধঢোভ দোফ: রফো: যোয়ফুম 

আমোফ

ফোঢোভ দোফ: ধোভপীদ অনোদো

োো  ড়ও : োো-১০, 

রভোট-২৩  গ্রোফ: ওোঞ্চদধেভ, 

জছদোআতল

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৪

টোওখভ: জছদোআতল

রধোি রওোট: ৭৩০০

ঈধখচমো: জছদোআতল

রচমো: জছদোআতল

জট-২/১২, রধোস্টোম জনো ত 

রওোয়োঝোভ, অজচফধেভ, 

জদঈফোখওতঝ, ঠোওো-১২০৫

জছদোআতল ২৮.০২.১৯৮৯ ২৭ ঙভ   ০২   ফো    

০৭  জতদ

ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬৩৫ চদো রফো: ভজঈম অমফ জধঢোভ দোফ: রফো: চলুভ 

ভলফোদ

ফোঢোভ দোফ: জদলুনো অিোভ

োো  ড়ও : ৫৬০ দং 

োড়ী        গ্রোফ: ঘোজিযওভো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫

টোওখভ: রঘৌিগ্রোফ 

রধোি রওোট: ৩৫৫০

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ 

রচমো: কুজফল্লো

োো  ড়ও : ১৮/এ, ধোরুম 

কোখট তদ             গ্রোফ: রযঔ 

োখল োচোভ, অজচফধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২৬

টোওখভ: জদঈফোখওতঝ

রধোি রওোট: ১২০৫

ঈধখচমো: 

রচমো: ঠোওো

কুজফল্লো ১



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৩৬ চদো  অজদছুম লও জধঢোভ দোফ: অখদোয়োরুম লও

ফোঢোভ দোফ: ভোজযতো রকফ

োো  ড়ও  : ঔিওোভ 

ধোড়ো -৪১৬                      

            গ্রোফ: ফখলযধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফখলযধেভ-৪

টোওখভ: রচোদোভ

রধোি রওোট: ৭৮০০

ঈধখচমো: োজযয়োদী

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

োো  ড়ও  : ঔিওোভ 

ধোড়ো -৪১৬                      

            গ্রোফ: ফখলযধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফখলযধেভ-৪

টোওখভ: রচোদোভ

রধোি রওোট: ৭৮০০

ঈধখচমো: োজযয়োদী

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ০১.০৬.১৯৯৪ ২১ ঙভ  ১১    ফো   

০৪   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬৩৭ চদো রফো: শুপ জফয়ো জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম 

ঙোমোফ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ভোজলফো 

অিোভ

োো  ড়ও:                  

      গ্রোফ: ডুোআম

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোতুমী 

য়োট ত-০৯

টোওখভ: রঘৌোড়ীয়ো

রধোি রওোট: ১৯০০

ঈধখচমো: ঝোংকোআম

রচমো: ঝোংকোআম

োো  ড়ও:                  

      গ্রোফ: ডুোআম

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোতুমী 

য়োট ত-০৯

টোওখভ: রঘৌোড়ীয়ো

রধোি রওোট: ১৯০০

ঈধখচমো: ঝোংকোআম

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ০৪.০৪.১৯৯৪ ২২ ঙভ   ০০   ফো    

০৮  জতদ

এআঘ এ জ ক্ষুদ্র ধ-রকোষ্ঠী ধখতভ দোফ বৄম, 

ঘোমোদ দং রদআ

োজঢম

৬৩৮ চদো ঢোজভকুম আমোফ ভওোভ জধঢোভ দোফ: অ: ভজযত 

ভওোভ 

ফোঢোভ দোফ: লোজমফো ঔোতুদ

োো  ড়ও : ভওোভ োড়ী 

        গ্রোফ: ওীজঢতোতী

আঈজদয়দ/য়োট ত: রতৌমঢধেভ

টোওখভ: রতৌমঢধেভ

রধোি রওোট: ১৬৫১

ঈধখচমো: ফখদোলভতী

রচমো: দভজংতী

োো  ড়ও  : ৪২১ 

(ফফঢোচ ফজঞ্জম)            

গ্রোফ: তজক্ষড ওোনরুম

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৬

টোওখভ: ঠোওো রদোজো

রধোি রওোট: ১২০৬

ঈধখচমো: ঠোওো রদোজদো

রচমো: ঠোওো

দভজংতী ২১.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ    ০৪  ফো   

১৪   জতদ

স্মোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬৩৯ চদো রফো: চোওোজভয়ো জধঢোভ দোফ: ওোচী রফোওোদতোভ 

অমী

ফোঢোভ দোফ: রফখলভচোদ রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ফোদজওভ ঘভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োযওোজি

টোওখভ: ঙখমদোফো োজচঢধেভ

রধোি রওোট: 7930

ঈধখচমো: জযঘভ

রচমো: ফোতোভীধেভ

োো  ড়ও : জতস্কোআ 

যঝ তহ্র্ুোন্ড এন্ড ওজিঈ: 

রন্টোভ, মুজিখবোদ্ধো সুধোভ 

ফোখওতঝ, 4ণ ত ঢমো, জফভধেভ-1, 

 ঠোওো-1216

ফোতোভীধেভ 02.02.1991 25 ঙভ  03    ফো   

04   জতদ

জটখলোফো আদ 

আদজঞ্জয়োজভং

োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৪১ চদো ওোখয় রফোল্লো জধঢোভ দোফ: জভোচ রফোল্লো

ফোঢোভ দোফ: োফছুদ দোলোভ

োো  ড়ও:                  

      গ্রোফ: জমদোজময়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: জমদোজময়ো

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: রওোঢয়োমী

রচমো: নজভতধেভ

োো  ড়ও:                  

      গ্রোফ: জমদোজময়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: জমদোজময়ো

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: রওোঢয়োমী

রচমো: নজভতধেভ

নজভতধেভ ০২.০২.১৯৮৭ ২৯ ঙভ    ০২  ফো    

০৩  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়

োজঢম

৬৪৪ চদো রফো: যোফীফ অলখফত জধঢোভ দোফ: রফো: জনচ 

ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ঙবুভো 

রকফ

োো  ড়ও  : বৃ অঙ্গোরু    

                 গ্রোফ: বৃ অঙ্গোরু

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোখয়ফধেভ

টোওখভ: রধোঢোজচয়ো 

রধোি রওোট: ৬৭৭০

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

োো  ড়ও  : বৃ অঙ্গোরু    

                 গ্রোফ: বৃ অঙ্গোরু

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোখয়ফধেভ

টোওখভ: রধোঢোজচয়ো 

রধোি রওোট: ৬৭৭০

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ২৪.০৭.১৯৯৭ ১৮ ঙভ  ০৮    ফো   

১৮   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ বৄম, 

প্রখয ধে বৄম, 

অখতদ নভফ বৄম

োজঢম

৬৪৬ রমোোআদো অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: লোজবুভ 

ভলফোদ

ফোঢোভ দোফ: চোলোদোভো রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ঔজড়য়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোলফধেভ/০৮

টোওখভ: ঔজড়য়ো

রধোি রওোট: ১৬২০

ঈধখচমো: জযধেভ

রচমো: দভজংতী

োো  ড়ও               

গ্রোফ: ঔজড়য়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোলফধেভ/০৮

টোওখভ: ঔজড়য়ো

রধোি রওোট: ১৬২০

ঈধখচমো: জযধেভ

রচমো: দভজংতী

দভজংতী ২৫.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ   ০৪   ফো   

১১   জতদ

স্মোঢও অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ ধখে  

ঘোমোখদভ ঢোজভঔ 

রদআ

োজঢম

৬৪৭ চদো রফো: অবু অদঙোভী জধঢোভ দোফ: রফো: জভোজুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: অদখচভো ঔোতুদ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ঘভঔোজতফীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

লমোড়ীয়ো/০৫

টোওখভ: লমোড়ীয়ো

রধোি রওোট: ৭০৩০

ঈধখচমো: জফভধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ঘভঔোজতফীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

লমোড়ীয়ো/০৫

টোওখভ: লমোড়ীয়ো

রধোি রওোট: ৭০৩০

ঈধখচমো: জফভধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ০৫.০৬.১৯৮৮ ২৭ ঙভ    ১০  ফো    

২০  জতদ

এফএএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৪৮ চদো রলফন্ত রতদোণ জধঢোভ দোফ: দীখভন্দ্র ঘন্দ্র 

রতদোণ 

ফোঢোভ দোফ: ধোরুম রতদোণ

োো  ড়ও : ১৯৫ ণোদো 

রভোট      গ্রোফ: তত্তধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: ইশ্বভকঞ্জ

রধোি রওোট: ২২৮৮

ঈধখচমো: ইশ্বভকঞ্জ

রচমো: ফয়ফদজংল

োো  ড়ও : ১৯৫ ণোদো 

রভোট      গ্রোফ: তত্তধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: ইশ্বভকঞ্জ

রধোি রওোট: ২২৮৮

ঈধখচমো: ইশ্বভকঞ্জ

রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ১০.১২.১৯৯৪ ২১ ঙভ  ০৪    ফো    

১৪  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঘোমোখদভ ঢোজভঔ 

রদআ।

োজঢম

৬৪৯ নোভচোদ অিোভ প্রীজঢ জধঢোভ দোফ: রফো: ধৄরুম অজফদ

ফোঢোভ দোফ: দোজফো অিোভ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ধৈ তখতধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ঘোতকোচী

রধোি রওোট: ৩৯০০

ঈধখচমো: ঙোকমদোআয়ো

রচমো: রনদী

প্রবখে রফো: ধৄরুম অজফদ, 

ঘমজঘে ধজভতয তও, োংমোখতয 

ঘমজঘে রন্পভ রোট ত, রভট 

জক্রখন্ট রোভোও ঝোয়োভ, 

রমখপম-৯, ৩৭/৩/এ আস্কোঝদ 

োখট তদ রভোট, ভফদো, ঠোওো-

১০০০

রনদী ২৯.০৬.১৯৯৭ ১৮ ঙভ   ১০   ফো     

০৬ জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

চন্ স্থোদ রচমোভ 

দোফ ঈখল্লঔ রদআ

োজঢম

৬৫০ চদো রফো: অলোদ ওজভ জধঢোভ দোফ: রফো: অমোঈজিদ 

রযঔ

ফোঢোভ দোফ: অওজমফো

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ধজিফ রোদোঢমো

আঈজদয়দ/য়োট ত: দীমকঞ্জ

টোওখভ: ধোজণফোভো

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: ওমোধোড়ো

রচমো: ধটুয়োঔোমী

রটঝো ওজিঈঝোভ, োফোত 

ম্যোদযদ, রতোওোদ দং-১৯ 

(জদঘঢমো), ৬/ণ, জফভধেভ, 

ঠোওো-১২১৬

ধটুয়োঔোমী ২৩ ঙভ    ০৮  ফো    

০৪  জতদ

এআঘ এ জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

চন্ ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ

োজঢম

৬৫১ চদো রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: ফওবুম 

রলোখদ

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ভোজচয় 

সুমঢোদো

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ:কুমুজভয়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: োকভওোিী

টোওখভ: ঔজমমধেভ

রধোি রওোট: ৬৬৬১

ঈধখচমো: সুচোদকভ 

রচমো: ধোদো

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ:কুমুজভয়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: োকভওোিী

টোওখভ: ঔজমমধেভ

রধোি রওোট: ৬৬৬১

ঈধখচমো: সুচোদকভ 

রচমো: ধোদো

ধোদো ঙভ      ফো      জতদ এআঘ এ জ োথোভড চোঢীয় ধজভঘয় 

ধে দং, চন্ 

দত, চন্ 

ঢোজভঔ, য় 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৫৩ চদো রফো: রঢৌজলদুম আমোফ জধঢোভ দোফ: মৃঢ: আয়োকুম 

অজম ভতোভ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ধৄরুখন্নঙো 

রকফ

োো  ড়ও  : আয়োকুখভ 

োড়ী      গ্রোফ:  তোজড়য়োধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১০ ং 

খোখকোয়ো

টোওখভ: লোঝ তোজড়য়োধেভ 

রধোি রওোট: ৫৭০০

ঈধখচমো: কোআোন্ধো

রচমো: কোআোন্ধো

োো  ড়ও  : আয়োকুখভ 

োড়ী      গ্রোফ:  তোজড়য়োধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১০ ং 

খোখকোয়ো

টোওখভ: লোঝ তোজড়য়োধেভ 

রধোি রওোট: ৫৭০০

ঈধখচমো: কোআোন্ধো

রচমো: কোআোন্ধো

কোআোন্ধো ০১.০৮.১৯৯৩ ২২ ঙভ  ০৯    ফো     

০৪  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঘোমোখদভ ঢোজভঔ 

রদআ।

োজঢম

৬৫৬ চদো রফোলোম্মত যোলোতোঢ রলোোআদ 

ধোঝয়োভী

জধঢোভ দোফ: মৃঢ: রফোলোম্মত 

োমোফঢ ধোঝয়োভী 

ফোঢোভ দোফ: নজচমঢ রকফ

োো  ড়ও : ঢজভকুল্লো 

ধোঝয়োভী োড়ী                 

                 গ্রোফ: ড় 

যোলঢমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৪

টোওখভ: যোলঢমী

রধোি রওোট: ৩৬০৩

ঈধখচমো: ঘাঁতধেভতভ 

রচমো: ঘাঁতধেভ

োো  ড়ও :  ফধুখভ এন্ড 

রযরজতোয় রস্টোভ      গ্রোফ: 

জঘে রমঔো রফোড়, কুজফল্লো রভোট

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ঘাঁতধেভখধৌভপো

টোওখভ: ঘাঁতধেভদতুভদ 

োচোভ 

রধোি রওোট: ৩৬০০

ঈধখচমো: ঘাঁতধেভতভ 

রচমো: ঘোতধেভ

ঘোতধেভ ০৩.১১.১৯৮৭ ২৮ ঙভ  ০৬    ফো  

২৯    জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ঘোমোখদভ ঢোজভঔ 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৬৫৭ চদো রফো: জচ জফয়ো জধঢোভ দোফ: মৃঢ: রঘভোক অমী

ফোঢোভ দোফ: রফোো: ধৄভচোলোদ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: পভোোও

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪ 

টোওখভ: তভ আচ্ছোধেভ

রধোি রওোট: ৩৫০০

ঈধখচমো: বুজড়ঘং

রচমো: কুজফল্লো

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১ এ ভতোভ 

ওফখলক্য্র, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭

কুজফল্লো 01/18/00 ২৪ ঙভ    ০৬  ফো    

১৭  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬৬১ চদো ভজওবুম লোোদ জধঢোভ দোফ: লোরুদভ ভজযত

ফোঢোভ দোফ: ভোদী রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: োধফোভী

আঈজদয়দ/য়োট ত: পোঢযোমো

টোওখভ: োধফোভী 

রধোি রওোট: ২১০০

ঈধখচমো: রযভধেভ 

রচমো: রযভধেভ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: োধফোভী

আঈজদয়দ/য়োট ত: পোঢযোমো

টোওখভ: োধফোভী 

রধোি রওোট: ২১০০

ঈধখচমো: রযভধেভ 

রচমো: রযভধেভ

রযভধেভ ৩০.১০.১৯৯৭ ১৮ ঙভ   ০৬   ফো    

০৫  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৬৪ চদো চোজওভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: ঔজমম 

ফোঢোভ দোফ: জযল্পী অিোভ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: োঙ্গোমকো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোটুমী

টোওখভ: পোমো

রধোি রওোট: ১৬৪০

ঈধখচমো: রমো

রচমো: দভজংতী

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: োঙ্গোমকো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোটুমী

টোওখভ: পোমো

রধোি রওোট: ১৬৪০

ঈধখচমো: রমো

রচমো: দভজংতী

দভজংতী ১৪.০৯.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৭     ফো   

২১   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬৬৫ চদো  রফো: রযভকুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: লোজনজুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: দোচফো ঔোতুদ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ঔোজতফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: লমোজড়য়ো

রধোি রওোট: ৭০৩০

ঈধখচমো: জফভধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ঔোজতফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: লমোজড়য়ো

রধোি রওোট: ৭০৩০

ঈধখচমো: জফভধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ১৪.০৮.১৯৮৮ ২৭ ঙভ  ০৮    ফো    

১১   জতদ

জএএ (দো ত) োথোভড ধতখভ দোফ বৄম োজঢম

৬৬৬ চদো রফো: অব্দুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: ঔয়ভ অমী 

ফন্ডম

ফোঢোভ দোফ: চোজফভদ রদঙো

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: জযজয

আঈজদয়দ/য়োট ত: ড়ঢোভো

টোওখভ: ঈত্তভলোঝ যলভ

রধোি রওোট: ৫৯৩০

ঈধখচমো: রক্ষঢমোম

রচমো: চয়ধেভলোঝ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: জযজয

আঈজদয়দ/য়োট ত: ড়ঢোভো

টোওখভ: ঈত্তভলোঝ যলভ

রধোি রওোট: ৫৯৩০

ঈধখচমো: রক্ষঢমোম

রচমো: চয়ধেভলোঝ

চয়ধেভলোঝ ০১.০১.১৯৮৭ ২৯ ঙভ   ০৪   ফো    

০৫  জতদ

জ এ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

স্বোক্ষভ জলীদ, 

প্রখয ধখে ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৬৬৭ চদো রফো: অজচজুম লও জধঢোভ দোফ: রফো: মুিোভ অমী

ফোঢোভ দোফ: অফো

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: কোংকোআভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: থমোধোড়ো 

টোওখভ: থমোধোড়ো 

রধোি রওোট: ১৯৮০

ঈধখচমো: খোঝোআম 

রচমো: ঝোংকোআম

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১ এ ভতোভ 

ওফখলক্য্র, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭

ঝোংকোআম ০৫.০৪.১৯৯১ ২৫ ঙভ     ০১ ফো   

০০   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬৬৮ জভিো ভোয় জধঢোভ দোফ: জদঢু ভঞ্জদ ভোয়

ফোঢোভ দোফ: অল্পদো ভোয়

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: চয়ওোমী

আঈজদয়দ/য়োট ত: অঝখভ

টোওখভ: দকুম লোটি

রধোি রওোট:৭৮০১ 

ঈধখচমো: োমণো 

রচমো: নজভতধেভ

নজভতধেভ ১৪.০৫.১৯৮৭ ২৮ ঙভ     ১১  ফো    

২২  জতদ

জএ (ধোয) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

স্থোয়ী ঠিওোদো রদআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৬৯ চদো অবু লোোদ ঢোধ জধঢোভ দোফ: যোলচোলোদ 

ভতোভ 

ফোঢোভ দোফ: লোজো রকফ

োো  ড়ও : ভতোভ োড়ী 

রভোট   গ্রোফ: পলভধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: খোখভ 

টোওখভ: োজময়োপোংকো 

রধোি রওোট: ৮১১০

ঈধখচমো: রওোঝোমীধোড়ো 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১ এ ভতোভ 

ওফখলক্য্র, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭

রকোধোমকঞ্জ ২০.০৬.১৯৮৬ ২৯ ঙভ  ১০    ফো   

১৫   জতদ

জজএ ধোয অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬৭৪ রভোওোদো জধঢোভ দোফ: লোরুদ ভ ভজযত

ফোঢোভ দোফ: ফজচতদো ঔোতুদ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: োজঢয়কো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোজমজছ 

ওোিো 

টোওখভ: লোজঢোন্ধো

রধোি রওোট: ২১১১

ঈধখচমো: জছদোআকোঢী

রচমো: রযভধেভ

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১ এ ভতোভ 

ওফখলক্য্র, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭

রযভধেভ ০৪.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ   ০৩   ফো   

০১   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬৭৫ জতপ্রচীঢ জশ্বো জধঢোভ দোফ: তীদন্ধু জশ্বো

ফোঢোভ দোফ: লোজ ভোদী

োো  ড়ও  : রচকোঢী  

                   গ্রোফ: 

রচকোঢী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঢোমঔজড়

টোওখভ: ঢোমঔজড়

রধোি রওোট: ৭৬২০

ঈধখচমো: যোজমঔো

রচমো: ফোগুভো

োো  ড়ও  : রচকোঢী  

                   গ্রোফ: 

রচকোঢী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঢোমঔজড়

টোওখভ: ঢোমঔজড়

রধোি রওোট: ৭৬২০

ঈধখচমো: যোজমঔো

রচমো: ফোগুভো

ফোগুভো ২১.০৯.১৯৯৩ ২৩ ঙভ    ০৬  ফো   

২৩   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঘোমোখদভ ঢোজভঔ 

রদআ।

োজঢম

৬৭৬ চদো রফো: রফোভখযদুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম 

ঔোখমও ফন্ডম

ফোঢোভ দোফ: ফখদোয়োভো জজ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: যোআমগুদ

আঈজদয়দ/য়োট ত: অেোআ

টোওখভ: ফজযভো

রধোি রওোট: ৫৯৩০

ঈধখচমো: ওোমোআ

রচমো: চয়ধেভ লোঝ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: যোআমগুদ

আঈজদয়দ/য়োট ত: অেোআ

টোওখভ: ফজযভো

রধোি রওোট: ৫৯৩০

ঈধখচমো: ওোমোআ

রচমো: চয়ধেভ লোঝ

চয়ধেভলোঝ ১৬.০৮.১৯৮৭ ২৮ ঙভ   ০৯   ফো ২০ 

    জতদ

এফ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৭৯ চদো রফোলোম্মত আয়োজঙদ জধঢোভ দোফ: অবু ঢোখলভ 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: ফোলমুতো 

অিোভ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: রওোফোভ রটোকো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২ দং 

ঈজচভধেভ/৩দং 

টোওখভ: জফজোোচোভ 

রধোি রওোট: ৩৫০০

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ 

রচমো: কুজফল্লো

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: রওোফোভ রটোকো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২ দং 

ঈজচভধেভ/৩দং 

টোওখভ: জফজোোচোভ 

রধোি রওোট: ৩৫০০

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০৪.০২.১৯৯৭ ১৮ ঙভ   ১০   ফো    

২৭  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

ঠিওোদো রদআ

োজঢম

৬৮০ রফোো: দোচমুদ দোলোভ জধঢোভ দোফ: রফো: ভঢদ অমী 

ঔজমনো

ফোঢোভ দোফ: ফুম রদঙো রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ফধ্য দফোমো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: দকখভভ লোঝ

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: োঈনম

রচমো: ঝধেয়োঔোমী

জদো ভোদী তো, ব্যজিকঢ 

ওফ তওঢতো, ড়ও ধজভলদ  

ফলো ড়ও জপোক, ড়ও 

ধজভলদ  রতু ফন্ত্রডোময়, 

পদ দং-৭, ওক্ষ দং-৮০২, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো।

ধটুয়োঔোমী ০৭.০৫.১৯৯২ ২৩ ঙভ    ১১  ফো    

২৯  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ঙজ ওফ, 

অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ

োজঢম

৬৮১ চদো বুজদ্ধশ্বভ সূেথভ জধঢোভ দোফ: রকোধোম ঘন্দ্র 

সূেথভ 

ফোঢোভ দোফ: ঙজ ভোদী সূেথভ

োো  ড়ও: ০১-০৭৭৪/১ 

(োচোখভভ ধোখয)               

        গ্রোফ: দগ্রোফ োচোভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: রড়ো 

রধোি রওোট: ৬৬৮০

ঈধখচমো: রড়ো

রচমো: ধোদো

োো  ড়ও : ৩৩৬/জটিজপ 

রভোট             

গ্রোফ:ধৈ তভোফধেভো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২২

টোওখভ: জঔমকো

রধোি রওোট:১২১৯ 

ঈধখচমো: ভোফধেভো

রচমো: ঠোওো

ধোদো ০১.০২.১৯৯০ ২৬ ঙভ  ০৩    ফো   

০৪   জতদ

এফ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬৮৩ ঔোজতচো ঔোতুদ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম 

মজঢন

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: নজভতো 

আয়োঙজফদ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ওোযঢমো 

(োঢোআধোড়ো)

আঈজদয়দ/য়োট ত: জতকভচদং

টোওখভ: ওতফঢমো

রধোি রওোট: ১৯৭০

ঈধখচমো: খোঝোআম

রচমো: ঝোংকোআম

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১ এ ভতোভ 

ওফখলক্য্র, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭

ঝোংকোআম ০৩.০৬.১৯৯৩ ২২ ঙভ  ১০    ফো   

০৯   জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৮৫ চদো রফো: দোচমুম লও জধঢোভ দোফ: রফো: ফজচবুম লও 

ফোঢোভ দোফ: দোচদীদ অিোভ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ১৪৪/১ োয়তূম 

অচকভ তজক্ষড োজকঘোকো

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: কুজফল্লো প্রথোদ 

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: রওোঢয়োমী

রচমো: কুজফল্লো

োো  ড়ও               

গ্রোফ: ৮৪, তজক্ষড োোখো 

(স্কোআজপঈ এধোঝ তখফন্ট, ফ্ল্ুোঝ 

দং-জ/৩)

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: োোখো 

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: বুচোক

রচমো: ঠোওো

কুজফল্লো ৩০.১০.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৬     ফো     

০৫  জতদ

জটখলোফো োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম

োজঢম

৬৮৬ চদো যজভফুম আমোফ জধঢোভ দোফ: জমমঘোত 

ফোঢোভ দোফ: রলখমদো

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: কয়ড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রওোমো 

টোওখভ: রওোমোলোঝ

রধোি রওোট: ৬৫৭০

ঈধখচমো: তমকোঙী 

রচমো: দকাঁ

প্রবখে রফো: দচরুম আমোফ, 

শ্রফ অধীম েোবুদোম, ৪৩ 

ওোওভোআম, ৪ অঞ্জুফোদ 

ফজনদুম আমোফ রভোট, ঠোওো-

১০০০

দকাঁ ০২.০১.১৯৯৫ ২১.ঙভ   ০৪   ফো    

০৩  জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬৮৭ রফোঙো: ফোলবুো অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: ফোলোবুোভ 

ভলফোদ ঢোলুওতোভ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: মোআমী 

রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: ংগ্রোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োমোভলোঝ

টোওখভ: োমোভলোঝ

রধোি রওোট: ৫৪৬০

ঈধখচমো: জফঞোধেকুভ

রচমো: ভংধেভ

জদঈ মোআঝ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৭/৩ ঢোোফ 

যজধং রন্টোভ, অকোভকো, 

রযখভোংমো দকভ, ঠোওো-১২০৭

ভংধেভ ০৮.০৪.১৯৯২ ২৩ ঙভ   ০০   ফো  

০৪    জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬৮৮ চদো রফো: ফোসুত জফয়ো জধঢোভ দোফ: রফো: অ: ওজভফ 

ফোঢোভ দোফ: নোখঢফো রকফ

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: োখলভঘভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোথোদকভ 

টোওখভ: োখলভঘভ

রধোি রওোট: ১৬৩০

ঈধখচমো: ভোয়ধেভো 

রচমো: দভজংতী

োো  ড়ও                   

    গ্রোফ: োখলভঘভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোথোদকভ 

টোওখভ: োখলভঘভ

রধোি রওোট: ১৬৩০

ঈধখচমো: ভোয়ধেভো 

রচমো: দভজংতী

দভজংতী ১০.০৫.১৯৯১ ২৪ ঙভ   ১১   ফো   

২৫   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৮৯ চদো রফো: ভোখম রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: অখদোয়োভ 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: ফোজনয়ো রকফ

োো  ড়ও: বৄআয়ো োড়ী    

     গ্রোফ: বৄআয়ো ওোজি

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১

টোওখভ: মোোআভ ওোজি

রধোি রওোট: ৩৬৪০

ঈধখচমো: ফঢম ঈত্তভ 

রচমো: ঘাঁতধেভ

বৄআয়ো নোখফ তজ, ঢোমো 

নুোখটোভী রফোড়, যলীত 

যোজব্বভ অমফ ঔিওোভ 

ড়ও, ফোতোআভ, ১৩ দং 

য়োট ত, দোভোয়ডকঞ্জ তভ, 

দোভোয়ডকঞ্জ-১৪০০

ঘোতধেভ ২৮.১২.১৯৯২ ২৩ ঙভ  ০৪    ফো   

০৮   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬৯০ চদো জল কুফোভ ফন্ডম জধঢোভ দোফ: প্রদ ঘন্দ্র ফন্ডম

ফোঢোভ দোফ: মজমঢো ভোদী ফন্ডম

োো  ড়ও: ওোমোফ ওোঘী  

                     গ্রোফ: 

ওোফোম ওোঘী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধদ্মধেকুভ

টোওখভ: ধদ্মধেকুভ

রধোি রওোট: ৯৪৫০

ঈধখচমো: শ্যোফদকভ

রচমো: োঢক্ষীভো

োো  ড়ও: ওোমোফ ওোঘী  

                     গ্রোফ: 

ওোফোম ওোঘী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধদ্মধেকুভ

টোওখভ: ধদ্মধেকুভ

রধোি রওোট: ৯৪৫০

ঈধখচমো: শ্যোফদকভ

রচমো: োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ১৪.০৬.১৯৯৪ ২১ ঙভ   ১০   ফো   

২১   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬৯২ চদো রফোলোম্মত অদঙোভ ঈম অমফ জধঢোভ দোফ: রফো: জততোরুম 

অমফ

ফোঢোভ দোফ: যোফসুদদোলোভ 

রকফ

োো  ড়ও: 921, তোজম 

লোচীভ োড়ী                     

             গ্রোফ: োধমং ্কো, 

ভোঈচোদ রধৌভপো

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08

টোওখভ: ভোঈচোদ

রধোি রওোট: 4340

ঈধখচমো: ভোঈচোদ

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

আ/৬ জ, অআ টজমঈ 

ওখমোদীফ, ররোমযলভ 

রভমখয় ওখমোদী, য়োট ত দং-

০৮, ঘঞ্টগ্রোফ জযক্ষো রোট ত, 

ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ১৬.০৯.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৪     ফো   

০৯   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬৯৩ চদো ধভ এ অমফ জধঢোভ দোফ: রফোনোজ্জম রলোখদ

ফোঢোভ দোফ: ভজলফো অিোভ

োো  ড়ও: োো ০৪, 

রভোট ০৪   গ্রোফ: ধজিফ 

মোফোধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: কুতুধেভ 

টোওখভ: নতুল্লো

রধোি রওোট: ১৪২০

ঈধখচমো: নতুল্লো

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

োো  ড়ও: োো ০৪, 

রভোট ০৪   গ্রোফ: ধজিফ 

মোফোধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: কুতুধেভ 

টোওখভ: নতুল্লো

রধোি রওোট: ১৪২০

ঈধখচমো: নতুল্লো

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

দোভোয়ডকঞ্জ  ২৩ ঙভ   ০৮   ফো   

১৪  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড চন্ ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ, চন্ স্থোদ 

রচমোভ দোফ 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬৯৫ চদো রফো: োআফুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: অ: ওজভফ

ফোঢোভ দোফ: ফোয়ো অওঢোভ

োো  ড়ও: লঝ-১৮৬৫, 

রভোট দং-০৬                    

           গ্রোফ: জচয়োন্ভডী 

রভোট, সৃজঢথোভো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: ধৈ ত তজদয়ো

রধোি রওোট: ১২৩৬

ঈধখচমো: ওতফঢমো

রচমো: ঠোওো

োো  ড়ও: লঝ-১৮৬৫, 

রভোট দং-০৬                    

           গ্রোফ: জচয়োন্ভডী 

রভোট, সৃজঢথোভো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: ধৈ ত তজদয়ো

রধোি রওোট: ১২৩৬

ঈধখচমো: ওতফঢমো

রচমো: ঠোওো

ঠোওো ১৫.১২.১৯৮৬  ২৯ ঙভ  ০৪    ফো  

২০   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড প্রখযধে 

রভমখয় নভখফ

োজঢম

৬৯৭ যোলদোচ অিোভ জধঢোভ দোফ: ফজদরুম আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: অখময়ো রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: রঔজফজতয়োভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: রফোওোভফধেভ

টোওখভ: রঔজফজতয়োভ

রধোি রওোট: ৭০২০

ঈধখচমো: রপড়োফোভো

রচমো: কুজিয়ো

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: রঔজফজতয়োভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: রফোওোভফধেভ

টোওখভ: রঔজফজতয়োভ

রধোি রওোট: ৭০২০

ঈধখচমো: রপড়োফোভো

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ০৪.০৪.১৯৯০  ২৬ ঙভ  ০১    ফো    

০১  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ স্বলখস্ত 

রমঔো দয়

োজঢম

৬৯৮ দোজতয়ো জধঢোভ দোফ: জজিও মুন্পী

ফোঢোভ দোফ: ঢোজমফো রকফ

প্রবখে ওোফরুম আমোফ         

          গ্রোফ: ড়োআম োড়ী

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: রধয়োভধেভ

রধোি রওোট: ৭৯০১

ঈধখচমো: ফোতোভীধেভ

রচমো: ফোতোভীধেভ

োজতয়ো, প্রবখে: ভোফরুম 

আমোফ, োজডচু ফন্ত্রডোময়, 

পদ দং-০৩, ওক্ষ দং-২৩৯, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো।

ফোতোভীধেভ ০৩.০৭.১৯৯৪  ২১ ঙভ  ১০    ফো   

০২  জতদ

এফএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৭০০ চদো রফো: রোলোধৄভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: অজচচোভ 

ভলফোদ

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রভখলদো 

রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: রঙোঝঙেকোঙো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৬

টোওখভ: থোখধভলোঝ

রধোি রওোট: ৫৭৩০

ঈধখচমো: োদুল্যোধেভ

রচমো: কোআোন্ধো

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

কোআোন্ধো ৩০.০১.১৯৯৭  ১৯ ঙভ   ০৩   ফো   

০৬  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭০২ চদো অওভোফ রলোখদ জধঢোভ দোফ: অব্দুম োভী 

নজওভ

ফোঢোভ দোফ: চোজফমো ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: গুজচয়োফ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১২ 

টোওখভ: গুজচয়োফ

রধোি রওোট: ২২২০

ঈধখচমো: জেযোম

রচমো: ফয়ফদজংল

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: গুজচয়োফ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১২ 

টোওখভ: গুজচয়োফ

রধোি রওোট: ২২২০

ঈধখচমো: জেযোম

রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ২০.০৫.১৯৮৬ ২৯ ঙভ   ১০  ফো  ১৫  

 জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭০৪ চয়দো জধঢোভ দোফ: রফো: অ: ভজলফ 

ফোজছ

ফোঢোভ দোফ: লোদো রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: তজক্ষড 

োযকোড়ী

আঈজদয়দ/য়োট ত: তজক্ষড 

োযকোড়ী

টোওখভ: ড় ওোজমদকভ

রধোি রওোট: ৮০৫০

ঈধখচমো: ওোমজওজদ 

রচমো: ফোতোভীধেভ

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১ এ ভতোভ 

ওফখলক্য্র, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭

ফোতোভীধেভ ১৪.০১.১৯৯৮  ১৮ ঙভ  ০৩    ফো  

২২   জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭০৫ চদো রফো: বুম োযোভ জফয়ো জধঢোভ দোফ: রফো: অ: োমোফ 

জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: অখদোয়োভো 

রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: পোঝভো

আঈজদয়দ/য়োট ত: তীখো

টোওখভ: ধোল্লো

রধোি রওোট: ৭৬৩০

ঈধখচমো: ফলম্মতধেভ

রচমো: ফোগুভো

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: পোঝভো

আঈজদয়দ/য়োট ত: তীখো

টোওখভ: ধোল্লো

রধোি রওোট: ৭৬৩০

ঈধখচমো: ফলম্মতধেভ

রচমো: ফোগুভো

ফোগুভো ০২.০৮.১৯৮৯  ২৬ ঙভ   ০৯   ফো 

০৩    জতদ

এফ জ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭০৭ ঢোলজফদো অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: দুমোম জফয়ো

ফোঢোভ দোফ: কুম অিোভ

োো  ড়ও:    ২৬০         

         গ্রোফ: মুড়োকুজড়

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১

টোওখভ: মুড়োকুজড়

রধোি রওোট: ৩৩৩৩

ঈধখচমো: ঔোমোও

রচমো: লজকঞ্জ

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১ এ ভতোভ 

ওফখলক্য্র, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭

ঠোওো ২১.০২.১৯৯৭ ১৯  ঙভ  ০২    ফো  

১৪   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধতখভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭০৮ চদো রফো: ভজনকুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: লয়ভঢ অমী 

মৃথো

ফোঢোভ দোফ: অখদোয়োভো রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ:  ড় ধয়মো

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: রকোধোমধেভ

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: োটুজভয়ো

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

োো  ড়ও:              

গ্রোফ:  ড় ধয়মো

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: রকোধোমধেভ

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: োটুজভয়ো

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ০৮.০৪.১৯৮৯  ২৭ ঙভ   ০০   ফো 

২৭    জতদ

জটখলোফো োথোভড অখতদ নভফ বৄম োজঢম

৭০৯ শ্রোদী অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: অ: ফোখচত 

ভতোভ 

ফোঢোভ দোফ: ধোরুম রকফ

োো  ড়ও:   ২২৫          

             গ্রোফ: ঈত্তভ 

জল্বগ্রোফ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: জল্বগ্রোফ

রধোি রওোট: ৮২৩২

ঈধখচমো: রকৌভদতী

রচমো: জভযোম

োো  ড়ও:   ২২৫          

             গ্রোফ: ঈত্তভ 

জল্বগ্রোফ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: জল্বগ্রোফ

রধোি রওোট: ৮২৩২

ঈধখচমো: রকৌভদতী

রচমো: জভযোম

জভযোম ১৩.১১.১৯৯৭  ১৮ ঙভ  ০৫    ফো   

২৩  জতদ

এআঘ এ জ মুজিখবোদ্ধোভ 

ধেে ওন্যোভ 

ওন্যো

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭১০  চদো আফোআম রলোখদ জধঢোভ দোফ: চয়দোম অখতীদ 

তচী

ফোঢোভ দোফ: অখয়যো রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: অজমধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: আজময়ঝকঞ্জ

রধোি রওোট: ৩৫১৯

ঈধখচমো: ঘোজিদো 

রচমো: কুজফল্লো

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: অজমধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: আজময়ঝকঞ্জ

রধোি রওোট: ৩৫১৯

ঈধখচমো: ঘোজিদো 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ১৩.১২.১৯৮৮ ২৭ ঙভ    ০৪  ফো  ২৪ 

  জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭১২ চদো রফো: ওোফরুম লোোদ জধঢোভ দোফ: রফো: রফোয়োখেফ 

রলোখদ

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ফোজনয়ো 

রকফ

োো  ড়ও:                  

        গ্রোফ:  ঘওলজভধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: পোকদোকভ ওোজি

রধোি রওোট: ৬৫৯৬

ঈধখচমো: জংড়ো

রচমো: দোখঝোভ

োো  ড়ও:                  

        গ্রোফ:  ঘওলজভধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: পোকদোকভ ওোজি

রধোি রওোট: ৬৫৯৬

ঈধখচমো: জংড়ো

রচমো: দোখঝোভ

দোখঝোভ ১৫.১১.১৯৯৩  ২২ ঙভ ০৫     ফো  

২১   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭১৪ চদো রফো: রভচোঈম ওজভফ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম ভজলফ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: চয়দ 

ঔোতুদ

োো  ড়ও:  প্রঢোধ 

ফজুফতোভ রভোট, ফধ্যজলস্যো     

                        গ্রোফ: 

ফধ্যজলস্যো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: মুিোকোঙো

রধোি রওোট: ২২১০

ঈধখচমো:মুিোকোঙো 

রচমো:ফয়ফদজংল

ক্ল্ুোজও গ্রুধ (৫ফ ঢমো), 

োড়ীদং- ০১, ড়ও দং-১১, 

দোদী, ঠোওো-১২১৩

ফয়ফদজংল ০৫.০১.১৯৯০  ২৬ ঙভ    ০৪  ফো০১ 

    জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭১৬ ফোসুতো অিোভ জধঢোভ দোফ: লোরুদ ভ ভজযত

ফোঢোভ দোফ: মুজয ততো রকফ

োো  ড়ও:  ভলফঢ 

অমীভ োড়ী গ্রোফ: ঘোমোওঘভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১

টোওখভ: ঘোমোওঘভ

রধোি রওোট: ১৬৫০

ঈধখচমো: ফখদোলভতী

রচমো: দভজংতী

রটধোঝ ত, ৬৬/এ, ৫ফ ঢমো, 

ফজদধেভীধোড়ো, রঢচকো, 

ঠোওো-১২১৫

দভজংতী ১০.১২.১৯৯৩ ২২  ঙভ  ০৪    ফো 

২৫     জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ ধে 

রভমখয় নভখফ

োজঢম

৭১৭ চদো সুচদ জফয়ো জধঢোভ দোফ: অবুম ওোমোফ

ফোঢোভ দোফ: সুজনয়ো

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: োআমোফধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৭ দং ঘোমওী

টোওখভ: জজভঘভ

রধোি রওোট: ২১৫০

ঈধখচমো: দওমো

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

রযভধেভ ১৩.০৪.১৯৯৭ ১৯  ঙভ   ০০  ফো   

২৩  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৭১৮ চদো রফো: আফোআম রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: ভজনকুম 

আমোফ

ফোঢোভ দোফ: অখদোয়োভো রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: ঘভধোিোজযয়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: ওোমোভলোঝ

রধোি রওোট: ৮৩০০

ঈধখচমো: রপোমো

রচমো: রপোমো

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: ঘভধোিোজযয়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: ওোমোভলোঝ

রধোি রওোট: ৮৩০০

ঈধখচমো: রপোমো

রচমো: রপোমো

রপোমো ০১.০২.১৯৯১ ২৫  ঙভ   ০২   ফো 

০১    জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭২০ চদো বুচ রলোখদ জধঢোভ দোফ: অলোদ অমী

ফোঢোভ দোফ: যোলোদো ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ:ঘওনধমোদধেভ 

ঈত্তভ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১২

টোওখভ: ধোদো 

রধোি রওোট: ৬৬০০

ঈধখচমো: ধোদো তভ

রচমো: ধোদো

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ:ঘওনধমোদধেভ 

ঈত্তভ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১২

টোওখভ: ধোদো 

রধোি রওোট: ৬৬০০

ঈধখচমো: ধোদো তভ

রচমো: ধোদো

ধোদো ২৫.১১.১৯৯৬ ১৯  ঙভ  ০৫    ফো১০  

   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭২১ ঢোফোন্নো অিোভ জধঢোভ দোফ: অব্দুম লোন্নোদ

ফোঢোভ দোফ: ফোজভয়ো অিোভ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: ঈিোআম

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: জদচোদোআম

রধোি রওোট: ২২৮২

ঈধখচমো: দোিোআম

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ০৩.১২.১৯৯৬  ১৯ ঙভ   ০৫   ফো   

০২  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭২২ জদয়ো অিোভ জধঢোভ দোফ: জুমলো ঈজিদ

ফোঢোভ দোফ: নজভতো রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: ঘভ পোদো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: দোভোয়দ রঔোমো

রধোি রওোট: ২১৫০

ঈধখচমো: দমওো

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

রযভধেভ ০৩.০২.১৯৯৭  ১৯ ঙভ   ০৩   ফো  

০২   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৭২৩ চদো রফো: ভোখম জধঢোভ দোফ: রকোমোফ রলোখদ

ফোঢোভ দোফ: ফজদখভভ রদঙো

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: চয়কৃঞ্চধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: লোোদলোঝ

রধোি রওোট: ৩৮০০

ঈধখচমো: রফতোফকঞ্জ

রচমো: রদোয়োঔোমী

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: চয়কৃঞ্চধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: লোোদলোঝ

রধোি রওোট: ৩৮০০

ঈধখচমো: রফতোফকঞ্জ

রচমো: রদোয়োঔোমী

রদোয়োঔোমী ০৬.০৯.১৯৮৭  ২৮ ঙভ  ০৭    ফো  

২৯   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭২৬ চদো রফো: আফোমুজ্জোফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: ফোসুত অমী

ফোঢোভ দোফ: লোদো রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: ওোজমওোধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: রতয়োদকঞ্জ

রধোি রওোট: ২০৩০

ঈধখচমো: রতয়োদকঞ্জ

রচমো: চোফোমধেভ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: ওোজমওোধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: রতয়োদকঞ্জ

রধোি রওোট: ২০৩০

ঈধখচমো: রতয়োদকঞ্জ

রচমো: চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ১১.১২.১৯৮৯  ২৬ ঙভ  ০৪    ফো   

০১  জতদ

জজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭২৭ চদো রফো: তোঈত রলোখদ জধঢোভ দোফ: অ: ফোন্নোদ 

ফোঢোভ দোফ: অখদোয়োভো রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: তজড়ওোিী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফলোখতধেভ

টোওখভ: জট, ঢোড়োআম

রধোি রওোট: ১৮০০

ঈধখচমো: জযোময়

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট, ঠোওো-১২১৯

ফোজদওকঞ্জ ২৬.০৫.১৯৮৬  ২৯ ঙভ  ১১    ফো ১০ 

   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭২৮ চদো অবুম ঔোখয়ভ জধঢোভ দোফ: যজনকুম আমোফ

ফোঢোভ দোফ: মুজফদো

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: ওয়ভোধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫

টোওখভ: লুখদশ্বভ

রধোি রওোট: ২৪৪৬

ঈধখচমো: রফোলদকঞ্জ

রচমো: রদেখওোদো

অবুম ঔোখয়ভ, প্রবখে: রফো: 

ধৄভ-আ-অমফ, প্রযোজদও 

ওফ তওঢতো, ওক্ষ দং-৫২৩, 

জজডং দং-০৬, ফৎ  

প্রোডীিত ফন্ত্রডোময়, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো

রদেখওোদো ২২.০১.১৯৯৩  ২৩ ঙভ    ০৩  ফো  

১৪   জতদ

এআঘ এ জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধতখভ দোফ বৄম োজঢম

৭৩০ চদো রফো: ভজঈম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: ফয়দজিদ

ফোঢোভ দোফ: ভজলফো ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

        গ্রোফ: দুতমী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফতৄখভযধেভ

টোওখভ: রফৌঢমো

রধোি রওোট: ৯৪৪০

ঈধখচমো: ওোজমকঞ্জ

রচমো: োঢক্ষীভো

৪১ লোচোভীোক রমদ, 

টুঝধোড়ো, খুমদো, য়োট ত-২৮, 

খুমদো জটি, খুমদো তভ-

৯১০০

োঢক্ষীভো ২৮.১২.১৯৮৭  ২৮ ঙভ   ০৪   ফো   

০৮  জতদ

এফএজ োথোভড প্রখযধখে ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৩৬ চদো রফো: ধভ ঈজিদ জধঢোভ দোফ: রফো: সুরুচ অমী

ফোঢোভ দোফ: ভফুমো ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: োআমোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৭ দং ঝোদওী

টোওখভ: জজভ ঘভ 

রধোি রওোট: ২১৫০

ঈধখচমো: দমওো

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

রযভধেভ ০১.০৭.১৯৯৭ ১৮  ঙভ   ১০   ফো  

০৫   জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঘোমোখদভ রওোট 

বৄম

োজঢম

৭৩৭ চদো অভজফুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: যোলচোলোদ

ফোঢোভ দোফ: রভধৄ

োো  ড়ও:  লোমোতোভ 

োড়ী       গ্রোফ: 

ধজিফখোদোঔোমী/০৬

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: কোচীধেভ তভ

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: অফঢমী

রচমো: ভগুদো

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

ভগুদো ১০.১২.১৯৯২  ২৩ ঙভ  ০৪    ফো  

২৬   জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭৪৩ চদো রফো: ফজদরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: দচরুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: সুজনয়ো 

রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: মৃকীটোঙ্গো

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ধোংযো

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: ধোংযো

রচমো: ভোচোড়ী

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: মৃকীটোঙ্গো

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ধোংযো

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: ধোংযো

রচমো: ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ০১.০৭.১৯৯১  ২৪ ঙভ  ০৮    ফো  

০৪   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

বৄম, ঘোমোদ রওোট ত 

বৄম

োজঢম

৭৪৫ রফো: ঔোজতমুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: ঢোফজচম লও

ফোঢোভ দোফ: রফোো: ঔোখতচো 

রকফ

োো  ড়ও:     ৬৩৩       

                   গ্রোফ: ঘও 

চোজফভো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২

টোওখভ: চোজফভো

রধোি রওোট: ৬২৭১

ঈধখচমো: ধেটিয়ো

রচমো: ভোচযোলী

োো  ড়ও:     ৬৩৩       

                   গ্রোফ: ঘও 

চোজফভো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২

টোওখভ: চোজফভো

রধোি রওোট: ৬২৭১

ঈধখচমো: ধেটিয়ো

রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ২৫.১১.১৯৯৭  ১৮ ঙভ   ০৫   ফো 

০৬    জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও 

দয়, প্রখয ধে 

নভফ বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৪৬ চদো রফো: ফোসুত ভোদো জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দু োত্তোভ

ফোঢোভ দোফ: রফোো: ফোজচতদো 

রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: জধড়োযদ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঔভভোোত

টোওখভ: ভলদধেভ

রধোি রওোট: ৬৩২২

ঈধখচমো: রকোফোস্তোধেভ

রচমো: ঘাঁধোআদোকঞ্জ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: জধড়োযদ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঔভভোোত

টোওখভ: ভলদধেভ

রধোি রওোট: ৬৩২২

ঈধখচমো: রকোফোস্তোধেভ

রচমো: ঘাঁধোআদোকঞ্জ

ঘাঁধোআদোকঞ্জ ১৪.১০.১৯৯৬  ১৯ ঙভ  ০৭    ফো    

১৭ জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭৪৯ চদো রঔোচদ ঔভোফী জধঢোভ দোফ: ফজঢমোম ঔভোফী

ফোঢোভ দোফ: সুজদঢো ভোদী

োো  ড়ও:    ৬০৬        

                   গ্রোফ: কখচন্দ্র

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: ভোখফভ ওোজথ

রধোি রওোট: ৮২২১

ঈধখচমো: ঈজচভধেভ

রচমো: জভযোম

োো  ড়ও:    ৬০৬        

                   গ্রোফ: কখচন্দ্র

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: ভোখফভ ওোজথ

রধোি রওোট: ৮২২১

ঈধখচমো: ঈজচভধেভ

রচমো: জভযোম

জভযোম ০১.০১.১৯৮৮  ২৮ ঙভ   ০৪   ফো    

০৫ জতদ

এআঘ এ জ োথোভড বণোবণ 

ওতৃতধখক্ষভ জদওঝ 

অখতদ ওভো 

লয়জদ।

োজঢম

৭৫০ রফোো: োজদো আয়োঙজফদ জধঢোভ দোফ: রফো: এফতোদুম লও

ফোঢোভ দোফ: রফোো: রঔোভখতো 

রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: ঝফঘভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োঝোফোভো

টোওখভ: রজমফধেভ

রধোি রওোট: ৮২৫০

ঈধখচমো: মূমোতী

রচমো: জভযোম

জদঈ মোআঝ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৭/৩ ঢোোফ 

যজধং রন্টোভ, অকোভকো, 

রযখভোংমো দকভ, ঠোওো-১২০৭

জভযোম ৩০.১১.১৯৯৪  ২১ ঙভ  ০৫    ফো 

০৫     জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭৫১ চদো রফো: অজচজুম লও জধঢোভ দোফ: রফো: রোমোয়ফোদ 

অমী

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রঔোখতচো 

ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: ধমোজযয়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৪ দং 

কোজচভ ঔোফোভ

টোওখভ: কোচীভ ঔোফোভ

রধোি রওোট: ২১০০

ঈধখচমো: রযভধেভ তভ

রচমো: রযভধেভ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: ধমোজযয়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৪ দং 

কোজচভ ঔোফোভ

টোওখভ: কোচীভ ঔোফোভ

রধোি রওোট: ২১০০

ঈধখচমো: রযভধেভ তভ

রচমো: রযভধেভ

রযভধেভ ০৫.০২.১৯৯০ ২৬ ঙভ   ০৩   ফো ০১ 

   জতদ

দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৫২ অওজমফো জধঢোভ দোফ: রফোোভও ওোজচ

ফোঢোভ দোফ: জযদী

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: ওোজচ ওোজি

আঈজদয়দ/য়োট ত: জযওোভ 

ফঙ্গম 

টোওখভ: জফঝোভ লোঝ

রধোি রওোট: ৭৯২০

ঈধখচমো: ওোমজওজদ

রচমো: ফোতোভীধেভ

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১ এ ভতোভ 

ওফখলক্য্র, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭

ফোতোভীধেভ ১২.০১.১৯৯০  ১৯ ঙভ  ০৩    ফো    

২৩ জতদ

এআঘ এ জ যোজভভীও 

প্রজঢন্ধী

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭৫৪ চদো চজলরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুভ ভজলফ

ফোঢোভ দোফ: লোজদো রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: তজক্ষড 

োযকোড়ী

আঈজদয়দ/য়োট ত: তজক্ষড 

োযকড়ী

টোওখভ: ড় ওোমীদকভ

রধোি রওোট: ৮০৫০

ঈধখচমো: ওোমজওজদ

রচমো: ফোতোভীধেভ

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১ এ ভতোভ 

ওফখলক্য্র, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭

ফোতোভীধেভ ২৭.০৮.১৯৯৫  ২০ ঙভ   ০৮   ফো    

০৯ জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭৫৫ লোজমফো অিোভ জধঢোভ দোফ: অব্দুম ফোখমও

ফোঢোভ দোফ: রধয়োভো রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: জযঈভোআম

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৩

টোওখভ: মোওোফ

রধোি রওোট: ৩৫৭০

ঈধখচমো: মোওোফ

রচমো: কুজফল্লো

োো  ড়ও:           গ্রোফ: 

ঈত্তভ মোওোফ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৪

টোওখভ: মোওোফ

রধোি রওোট: ৩৫৭০

ঈধখচমো: মোওোফ

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো  ২৫ ঙভ   ১০   ফো   

১১  জতদ

স্মোঢও োথোভড চন্ ঢোজভঔ রদআ োজঢম

৭৫৭ চদো রফো: চজলরুম আমোফ ঔোদ জধঢোভ দোফ: রফো: রজমফ ভোদো 

ঔোদ

ফোঢোভ দোফ: জযল্পী ঔোদ

োো  ড়ও:  ১৪ দং 

ফজচত রওোয়োঝ তোভ              

               গ্রোফ: ফজচত 

রওোয়োঝ তোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫

টোওখভ: রদেখওোদো

রধোি রওোট: ২৪০০

ঈধখচমো: রদেখওোদো

রচমো: রদেখওোদো

োো দং-১০, প্রবখে জমঝদ 

রতদোণ, রঙোঝ োচোভ , 

ওোঘোফোখমভ অড়ঢ, ৬ দং 

য়োট ত, রদেখওোদো-২৪০০

রদেখওোদো ২৪.১১.১৯৯৪ ২১ ঙভ  ০৫    ফো  

২২   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ঙজ স্পি োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৫৮ চদো ওোফরুম লোোদ জধঢোভ দোফ: রফো: জুভোদ জফয়ো

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রুজফ 

অিোভ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: পদ্র োজড়

আঈজদয়দ/য়োট ত: জতকমওোজি

টোওখভ: োগুদচজম

রধোি রওোট: ১৯৭০

ঈধখচমো: খোঝোআম

রচমো: ঝোংকোআম

ওখমচ ধোড়ো, য়োট ত দং-৬, 

ঝোংকোআম তভ, ঝোংকোআম-

১৯০০

ঝোংকোআম ১৮.০৬.১৯৯২  ২৩ ঙভ   ১০   ফো   

১৭  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড বণোবণ 

ওতৃতধখক্ষভ জদওঝ 

অখতদ ওভো 

লয়জদ। ধখযধে 

ঠিও দয়।

োজঢম

৭৬০ চদো রফো: রোখলম ভোদো জশ্বো জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দু 

োত্তোভ জশ্বো

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রুজয়ো 

ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: ঢোজমফদকভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: োকভওোিী

টোওখভ: োকভওোিী

রধোি রওোট: ৬৬৬১

ঈধখচমো: সুচোদকভ

রচমো: ধোদো

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১ এ ভতোভ 

ওফখলক্য্র, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭

ধোদো ২০.০৬.১৯৮৭ ২৮ ঙভ    ১০  ফো    

১৬ জতদ

এফএজ োথোভড প্রখযধখে ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৭৬১ চদো রফো: ঘোদজফয়ো জধঢোভ দোফ: অব্দুম ফোখমও

ফোঢোভ দোফ: মোআমী রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: রভলোআ িথভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: দোভোয়দখঔোমো

রধোি রওোট: ২১৫০

ঈধখচমো: দমওো

রচমো: রযভধেভ

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট, ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ১৫.০৭.১৯৯৪ ২১ ঙভ   ০৯   ফো    

২১ জতদ

এআঘ এ জ োথোভড প্রখয ধখে ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৭৬৬ চদো দোজভদ অিোভ জধঢোভ দোফ: মৃঢ ওোখফ অমী

ফোঢোভ দোফ: রচোদোভো রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: রফোওোজফয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৪

টোওখভ: ফুমধেভ 

রধোি রওোট: ২২৫০

ঈধখচমো: ফুমধেভ

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল 01/30/00 ২৩ ঙভ ০৪     ফো ০৬ 

   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৬৭ চদো রফো: রুহুম অজফদ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুভ ভযীত 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: মজঢনো 

রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: লুয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফুমোভো

টোওখভ: লুয়ো োচোভ 

রধোি রওোট: ৭৪০৭

ঈধখচমো: রঘৌকোঙো

রচমো: বখযোভ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: লুয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফুমোভো

টোওখভ: লুয়ো োচোভ 

রধোি রওোট: ৭৪০৭

ঈধখচমো: রঘৌকোঙো

রচমো: বখযোভ

বখযোভ ২১.০৮.১৯৮৬  ২৯ ঙভ   ০৮   ফো   

১৫  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধতখভ দোফ বৄম োজঢম

৭৬৮ ফোলমুতো লও জধঢোভ দোফ: এ এফ অোদুম 

লও 

ফোঢোভ দোফ: সুজনয়ো লও

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: ফোগুভো

আঈজদয়দ/য়োট ত: রযঔভ

টোওখভ: অমনোটোংকো 

রধোি রওোট:৭৮৭০ 

ঈধখচমো: রোয়োমফোভী

রচমো: নজভতধেভ

ঠোওো হুপোরী োঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্য্র, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭

নজভতধেভ ১৫.০১.১৯৮৮  ২৮ ঙভ   ০৩   ফো 

২১    জতদ

ফোস্টো ত োথোভড ঙজ ওফ োজঢম

৭৬৯ চদো রফো: ভোখঙম অলোম্মত জধঢোভ দোফ: রফো: আঈধৄঙ জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: জুনো 

ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: রতঈ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪ 

আঈজদয়দ, ০১ য়োট ত

টোওখভ: ফিপোক োচোভ 

রধোি রওোট: ৩৫০০

ঈধখচমো: ব্রোক্ষডধোড়ো 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০৯.১০.১৯৯৬ ১৯  ঙভ  ০৬    ফো   

২৮  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড স্থোয়ী ঠিওোদো রদআ োজঢম

৭৭০ চদো রফো: আঈসুন জফয়ো জধঢোভ দোফ: অব্দুম ঔোখমও

ফোঢোভ দোফ: লোখচভো রকফ

োো  ড়ও: দতুদ োড়ী     

    গ্রোফ: োমী মুজড়  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোজযদকভ 

টোওখভ: শ্রীধেভ োড়ী

রধোি রওোট: ৩৫০০

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ 

রচমো: কুজফল্লো

োো  ড়ও: দতুদ োড়ী     

    গ্রোফ: োমী মুজড়  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোজযদকভ 

টোওখভ: শ্রীধেভ োড়ী

রধোি রওোট: ৩৫০০

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ১৮.১২.১৯৯১  ২৪ ঙভ  ০৩    ফো    

২৩ জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ স্বলখস্ত 

ধৈভডকৃঢ দয়, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৭২ চদো ফোচোলোরুম জধঢোভ দোফ: ভ অমী 

রফোল্লোল 

ফোঢোভ দোফ: রভোখফঙো

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: মজঢনধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: রকোজংকো 

টোওখভ: মজঢনধেভ

রধোি রওোট: ৩০৯৮

ঈধখচমো: শ্রীধেভ 

রচমো: কোচীধেভ

জ-৬০, এন-১৩ ঢোম রলমোম 

রচোদ, এজচজ ওখমোদী, 

য়োট ত-১০, জচজধ, 

ফজঢজছম, ঠোওো-১০০০

কোচীধেভ ১৪.০৮.১৯৯৪  ২১ ঙভ   ০৯   ফো    

২১ জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭৭৪ চদো োধদ োলো জধঢোভ দোফ: রকোধোম ঘন্দ্র োলো 

ফোঢোভ দোফ: দীদ্রো ভোদী োলো

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: থদধজঢ 

রঔোমো

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: থদধজঢখঔোমো

রধোি রওোট: ৩৫৪০

ঈধখচমো: মুভোতদকভ 

রচমো: কুজফল্লো

েোস্ট ওজিঈঝোভ রন্টোভ, 

২/৮ ধৄভচোলোদ রভোট, য়োট ত-

৩৩, রফোলোম্মতধেভ, ঠোওো-

১২০৭

কুজফল্লো ২৮.১১.১৯৮৯ ২৬ ঙভ  ০৫    ফো ০৭ 

   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭৭৫ চদো রফো: জলদুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: ফোলোবু রযঔ

ফোঢোভ দোফ: জভদো রকফ

োো  ড়ও:  োো দং-

৬৭, রভোট দং-৬                

                 গ্রোফ: প্রোজন্তওো 

অোজও এমোওো, জদভোমো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২৪

টোওখভ: খুমদো তভ

রধোি রওোট: ৯১০০

ঈধখচমো: খুমদো

রচমো: খুমোদো

োো  ড়ও:  োো দং-

৬৭, রভোট দং-৬                

                 গ্রোফ: প্রোজন্তওো 

অোজও এমোওো, জদভোমো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২৪

টোওখভ: খুমদো তভ

রধোি রওোট: ৯১০০

ঈধখচমো: খুমদো

রচমো: খুমোদো

খুমদো ০২.১১.১৯৯২  ২৩ ঙভ  ০৬    ফো    

০৩ জতদ

জ এ (ম্মোদ) োথোভড রনভঢ ঔোখফ টোও 

টিজওঝ রদআ

োজঢম

৭৭৭ চদো রফো: রতখমোয়োভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: অমী অলম্মত 

ফোঢোভ দোফ: লোজমফো ঔোতুদ

োো  ড়ও: অদুভ ভ 

ফহুভী োড়ী                       

           গ্রোফ: তজক্ষদ 

ঘভোলজপওোভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫

টোওখভ: চফোতোভ োড়ী

রধোি রওোট: ৩৯৩০

ঈধখচমো: রোদোকোচী

রচমো: রনদী

৫২, লমোদ রভোট, জদুভ ধোড়ো, 

তজক্ষড ঔোদ, ঠোওো-১২৩০

রনদী ১০.১২.১৯৯৫  ২০ ঙভ   ০৪   ফো   

২৫  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৭৮ চদো ঢোআজুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: রফোঢোলোভ 

জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: ফজভয়ফ রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: দোআ ওোদী 

োড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োোলম 

তভ 

টোওখভ: জফজভওধেভ 

রধোি রওোট: ১৯২০

ঈধখচমো: োোআম 

রচমো: ঝোংকোআম

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: দোআ ওোদী 

োড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োোলম 

তভ 

টোওখভ: জফজভওধেভ 

রধোি রওোট: ১৯২০

ঈধখচমো: োোআম 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ২৬.১২.১৯৯৩  ২২ ঙভ ০৩     ফো 

১৫    জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম

োজঢম

৭৭৯ চদো রফো: রোলোক রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: রফোযোভন 

রলোখদ

ফোঢোভ দোফ: রুধৄ রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: ধোঘঢোভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: পোভড়ো 

টোওখভ: জমম অভড়ো 

রধোি রওোট: ১৯৩৬

ঈধখচমো: দোকভধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: ধোঘঢোভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: পোভড়ো 

টোওখভ: জমম অভড়ো 

রধোি রওোট: ১৯৩৬

ঈধখচমো: দোকভধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ০১.০২.১৯৯৪  ২২ ঙভ  ০৩    ফো 

০৪    জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ ধখে 

ধখতভ দোফ বৄম, 

রনভঢ ঔোখফ 

টোওটিজওঝ রদআ

োজঢম

৭৮১ চদো ওোজচ দচরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: ওোজচ দচরুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: জনখভোচো রকফ

োো  ড়ও:   ধোকমো 

ওোআদো ড়ও                    

            গ্রোফ: দতুদ রওোঝ 

ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: জছদোআতোল

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: জছদোআতোল

রচমো: জছদোআতোল

োো  ড়ও:   ধোকমো 

ওোআদো ড়ও                    

            গ্রোফ: দতুদ রওোঝ 

ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: জছদোআতোল

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: জছদোআতোল

রচমো: জছদোআতোল

জছদোআতোল ০১.০১.১৯৯০  ২৬ ঙভ   ০৪   ফো    

০৪  জতদ

জটখল্পোফো োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম

োজঢম

৭৮৩ চদো রুজ অওঢোভ জধঢোভ দোফ: মৃঢ রঢোনোজ্জম 

রলোখদ

ফোঢোভ দোফ: রযনোমী অিোভ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: ভোথোওোদোআ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১১ 

টোওখভ: ফুভওোদোোত 

রধোি রওোট: ২২১৬

ঈধখচমো: ফুমোড়ীয়ো 

রচমো: ফয়ফদজংল

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: ভোথোওোদোআ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১১ 

টোওখভ: ফুভওোদোোত 

রধোি রওোট: ২২১৬

ঈধখচমো: ফুমোড়ীয়ো 

রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ১১.০১.১৯৮৭ ২৯ ঙভ   ০৩   ফো  

২৪   জতদ

স্মোঢও অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৮৭ চদো রফো: দোচমুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম 

ঔোখমও

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: দোচফো 

রকফ

োো  ড়ও:   থোদোন্ধী রচ 

জ রভোট                          

        গ্রোফ: থোদোন্ধী

আঈজদয়দ/য়োট ত: থোদোন্ধী

টোওখভ: জভোচকল

রধোি রওোট: ৬৭০০

ঈধখচমো: তভ

রচমো: জভোচকঞ্জ

োো  ড়ও:   থোদোন্ধী রচ 

জ রভোট                          

        গ্রোফ: থোদোন্ধী

আঈজদয়দ/য়োট ত: থোদোন্ধী

টোওখভ: জভোচকল

রধোি রওোট: ৬৭০০

ঈধখচমো: তভ

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ১৫.১০.১৯৮৮ ২৭ ঙভ   ০৫   ফো  

২৬   জতদ

জজএ োথোভড অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ বণোবণ 

দয়, ধখতভ দোফ 

বৄম, প্রখয ধে 

বৄম

োজঢম

৭৮৮ চদো অব্দুচ চোব্বোভ জধঢোভ দোফ: অব্দুভ ভজলফ 

ফোঢোভ দোফ: দোজক ত রকফ

োো  ড়ও: অ: মজঢন 

ড়ও     গ্রোফ: ওোযীধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:২৮ 

টোওখভ: ওোযীধেভ 

রধোি রওোট: ৮২০৫

ঈধখচমো: জভযোম জটি 

ওখধ তোখভযড

রচমো: োজভযোম

োো  ড়ও: অ: মজঢন 

ড়ও     গ্রোফ: ওোযীধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:২৮ 

টোওখভ: ওোযীধেভ 

রধোি রওোট: ৮২০৫

ঈধখচমো: জভযোম জটি 

ওখধ তোখভযড

রচমো: োজভযোম

জভযোম ২৮.১২.১৯৯২  ২৩ ঙভ  ০৪    ফো 

১৮    জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭৮৯ ভোখয়ো সুমঢোদো জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম 

ঔোখমও

ফোঢোভ দোফ: ভোজযতো রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: বয়খতভ কো

আঈজদয়দ/য়োট ত: এওদুয়োজভয়ো

টোওখভ: লোজঢভ জতয়ো

রধোি রওোট: ১৬৫১

ঈধখচমো: ফখদোলভতী

রচমো: দভজংতী

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: বয়খতভ কো

আঈজদয়দ/য়োট ত: এওদুয়োজভয়ো

টোওখভ: লোজঢভ জতয়ো

রধোি রওোট: ১৬৫১

ঈধখচমো: ফখদোলভতী

রচমো: দভজংতী

দভজংতী ২০.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ    ০২  ফো  

০৪   জতদ

জএএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৭৯২ চদো ফোযরুভোল জদখঢ চোখওভ জধঢোভ দোফ: রফো: চোখওভ 

রলোোআদ রঘৌং

ফোঢোভ দোফ: মৱনো লও

োো  ড়ও:  ৩৩২, দো 

জভোখচোখিৌমো রভোট           

     গ্রোফ: রতয়োদোচোভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রতয়োদোচোভ 

টোওখভ: তভ 

রধোি রওোট: ৪০০০

ঈধখচমো: রওোঢয়োমী

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

োো  ড়ও:  ৩৩২, দো 

জভোখচোখিৌমো রভোট           

     গ্রোফ: রতয়োদোচোভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রতয়োদোচোভ 

টোওখভ: তভ 

রধোি রওোট: ৪০০০

ঈধখচমো: রওোঢয়োমী

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ০১.০৭.১৯৮৭  ২৮ ঙভ   ০৯   ফো   

১০  জতদ

এফ এ োথোভড ঙজভ োআচ 

বণোবণ দয়

োজঢম

Page No 80 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৭৯৯ রোজদয়ো অিোভ জধঢোভ দোফ: চচজফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: ভোখযতো রকফ

োো  ড়ও:                  

             গ্রোফ: ফোজদওতী 

(ঢোঢোমঘভ)

আঈজদয়দ/য়োট ত: কচোজভয়ো

টোওখভ: োযকোড়ী

রধোি রওোট: ২৩৫০

ঈধখচমো: বপভ

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট, ঠোওো-১২১৯

জওখযোভকঞ্জ ১০.০৭.১৯৯৪  ২১ঙভ   ০৯   ফো  

২৬   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৮০১ চদো  চোলোঙ্গীভ অমফ জধঢোভ দোফ: এ ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: ধভচোলোদ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: কুঠিয়ড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জুতদো

টোওখভ: ধুজময়ো

রধোি রওোট: 1960

ঈধখচমো: বজোধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: কুঠিয়ড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জুতদো

টোওখভ: ধুজময়ো

রধোি রওোট: 1960

ঈধখচমো: বজোধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ১৫.০৮.১৯৮৮  ২৭ ঙভ    ০৮  ফো 

২২   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৮০২ চদো  রফো: োজব্বভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: অ: ঔোখমও 

রধোভী 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: অখফদো 

রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ভোয়ওোমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোদোআধেভ 

টোওখভ: ওোদোআধেভ 

রধোি রওোট: ৭৮০১

ঈধখচমো: নজভতধেভ (তভ)

রচমো: নজভতধেভ

রফো: োজব্বভ রলোখদ, প্রবখে 

রফো: োকভ রলোখদ, জজ্ঞোদ 

 প্রমৄজি ফন্ত্রডোময়, পদ দং-

০৬, ওক্ষ দং-৯২৫, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো

নজভতধেভ ০৭.০৪.১৯৯১  ২৫ ঙভ   ০০   ফো 

২৮   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ, ধখতভ 

দোফবৄম , 

প্রখযধে রদআ।

োজঢম

৮০৩ চদো রফো: জনখভোচ জফয়ো জধঢোভ দোফ: মৃঢ ঘতম 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: জনখভোচো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: কড়কজড়য়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রকোফজঢ

টোওখভ: রমঙজড় 

রধোি রওোট: ৪৪৫০

ঈধখচমো: ফোটিভকোঙো 

রচমো:

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: কড়কজড়য়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রকোফজঢ

টোওখভ: রমঙজড় 

রধোি রওোট: ৪৪৫০

ঈধখচমো: ফোটিভকোঙো 

রচমো: ঔোকড়োঙজড় ধো তঢু 

রচমো

২০.০২.১৯৮৯  ২৭ ঙভ   ০২   ফো  

১৩  জতদ

জএ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

স্থোয়ী রচমোভ দোফ 

ঈখল্লঔ দোআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮০৬ চদো  ফীফ ওোফরুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: এ এফ লোজবুভ 

ভলফোদ

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ওোফরুদ 

দোলোভ

োো  ড়ও: ৯২০  ০৫    

        গ্রোফ: ওোদোআঔোমী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: দোখঝোভ 

রধোি রওোট: ৬৪০০

ঈধখচমো: দোখঝোভ 

রচমো: দোখঝোভ

োো  ড়ও: ৯২০  ০৫    

        গ্রোফ: ওোদোআঔোমী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: দোখঝোভ 

রধোি রওোট: ৬৪০০

ঈধখচমো: দোখঝোভ 

রচমো: দোখঝোভ

দোখঝোভ ০১.০১.১৯৯০  ২৬ ঙভ  ০৪    ফো 

০৪    জতদ

এআঘ এ জ োথোভড প্রখয ধখে ঙজ 

দোআ

োজঢম

৮০৮ চদো  ফোওসুদুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: অদুম ঔোখমও

ফোঢোভ দোফ:ধৄরুদ দোলোভ

োো  ড়ও: মুচোনভ 

রলোখদ লোমোতোভ োড়ী       

                গ্রোফ: ত: ঘভ 

নমওদ, ধৈ ত ঘভ নমওদ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫

টোওখভ: লোজচভলোঝ 

রধোি রওোট: ৩৭৩১

ঈধখচমো: ওফমদকভ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

োো  ড়ও: মুচোনভ 

রলোখদ লোমোতোভ োড়ী       

                গ্রোফ: ত: ঘভ 

নমওদ, ধৈ ত ঘভ নমওদ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫

টোওখভ: লোজচভলোঝ 

রধোি রওোট: ৩৭৩১

ঈধখচমো: ওফমদকভ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

মক্ষ্ণীধেভ ০২.১২.১৯৮৮  ২৭ ঙভ   ০৪   ফো  

০৯  জতদ

জএ (দো ত) অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও 

দয়, ধখতভ দোফ 

বৄম

োজঢম

৮০৯ চদো  রফো: ফোলফুজুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ অ: োখঢ

ফোঢোভ দোফ: োখমলো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: পোমওওোজি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: ঝোংকোআম 

রধোি রওোট: ১৯০০

ঈধখচমো: ঝোংকোআম তভ 

রচমো: ঝোংকোআম

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: পোমওওোজি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: ঝোংকোআম 

রধোি রওোট: ১৯০০

ঈধখচমো: ঝোংকোআম তভ 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ০১.০২.১৯৯২  ২৪ ঙভ  ০৩    ফো 

০৪   জতদ

এআঘ এ জ মুজিখবোদ্ধোভ 

ধেে ওন্যোভ ধেে

অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও 

দয়, প্রখয ধে 

বৄম

োজঢম

৮১০ চদো  রতোরুম আমোফ চোন্নোতুম 

দোইফ

জধঢোভ দোফ: চোখলদুম আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: ভোজচয়ো ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রওোওঢোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

োজময়োখোঝো/০১

টোওখভ: োকচোদো 

রধোি রওোট: ৫২৭০

ঈধখচমো: ধোঘজজ 

রচমো: চয়ধেভলোঝ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রওোওঢোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

োজময়োখোঝো/০১

টোওখভ: োকচোদো 

রধোি রওোট: ৫২৭০

ঈধখচমো: ধোঘজজ 

রচমো: চয়ধেভলোঝ

চয়ধেভলোঝ ০৮.১২.১৯৯৫  ২০ঙভ   ০৪   ফো  

০৩  জতদ

জটখলোফো আদ 

আদজঞ্জয়োজভং

োথোভড অখতদ ধখে 

ধখতভ দোফ রদআ  

ঙজ এওটি

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮১৪ চদো  রও এফ জচল্লুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ রও এফ 

চোলোঙ্গীভ অমফ 

ফোঢোভ দোফ:চজলতুদ ধৄভ রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ধজিফ কজলভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:

টোওখভ: কজলভো 

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: ভোঈচোদ রধৌভপো

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ধজিফ কজলভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:

টোওখভ: কজলভো 

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: ভোঈচোদ রধৌভপো

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ১০.১০.১৯৯২  ২৩ঙভ  ০৬    ফো ২৫ 

  জতদ

দো ত োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম, ঘোমদ 

রদআ।

োজঢম

৮১৯ চদো  রফো: অমফকীভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: রচমলও 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: অজফদো ঔোতুদ

োো  ড়ও:   494, 01    

        গ্রোফ: চোজফভঢো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:রধোভচদো 

টোওখভ: চোজফভঢো 

রধোি রওোট: 6772

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

রফো: অমফকীভ রলোখদ, 

প্রবখে রফো: অব্দুভ ভজযত,  

জধ, শ্রফ  ওফ তংস্থোদ 

ফন্ত্রডোময়, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো

জভোচকঞ্জ 05.06.1990  25 ঙভ  11    ফো 

01   জতদ

জজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ ধখে ঙজ 

এওটি

োজঢম

৮২০ চদো  রফো: অফোঈম রলোখদ জধঢোভ দোফ: অলম্মত অমী 

ফোঢোভ দোফ:অখময়ো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: চোজফভঢো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রধোভচদো 

টোওখভ: চোজফভঢো 

রধোি রওোট: 6772

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

রফো: অফোঈম রলোখদ, 

প্রবখে রফো: অব্দুভ ভজযত,  

জধ, শ্রফ  ওফ তংস্থোদ 

ফন্ত্রডোময়, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো

জভোচকঞ্জ 15.12.1992  23ঙভ  04    ফো  

20  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম, 

অখতদ ধখে ঙজ 

এওটি

োজঢম

৮২২ কুমসুফ ঔোতুদ জধঢোভ দোফ: ফজলভ ঈজিদ

ফোঢোভ দোফ:চখদওো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঘাঁতধেভওোওড়োফোভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত:5

টোওখভ: ধভোদধেভ লোঝ 

রধোি রওোট: 6270

ঈধখচমো: ঘোভখোঝ 

রচমো: ভোচযোলী

রচুোজঢ এওোখটফী, জ-93, 

ফোজমোক রঘৌধুভীধোড়ো ঠোওো-

1219

ভোচযোলী 12.06.1995  20ঙভ   10   ফো  

23  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ ধখে ঙজ 

এওটি

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮২৩ চদো  রফো: অম অজফদ জধঢোভ দোফ: অ: মজঢন রযঔ

ফোঢোভ দোফ:োখমলো রকফ

োো  ড়ও: ধোয়ভো 

ফোদ্রোো ড়ও গ্রোফ: ধোয়ভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 4

টোওখভ: ধোয়ভো লোঝ 

রধোি রওোট: 7461

ঈধখচমো: পয়দকভ 

রচমো: বখযোভ

োো  ড়ও: ধোয়ভো 

ফোদ্রোো ড়ও গ্রোফ: ধোয়ভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 4

টোওখভ: ধোয়ভো লোঝ 

রধোি রওোট: 7461

ঈধখচমো: পয়দকভ 

রচমো: বখযোভ

বখযোভ 25.08.1992 23 ঙভ  07    ফো10  

  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ ধখে ঙজ 

এওটি, রনভঢ 

ঔোখফ ঠিওোদো রদআ।

োজঢম

৮২৪ লোখচভো ঔোতুদ জধঢোভ দোফ: রফো: লবভঢ অমী 

ফোঢোভ দোফ: নজচমো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঔল্যো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৩

টোওখভ: পোআঝওোজি 

রধোি রওোট: ২২৫০

ঈধখচমো: ফুমধেভ 

রচমো: ফয়ফদজংল

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

ফয়ফদজংল ২৫.১২.১৯৯৬ ১৯  ঙভ   ০৪   ফো  

১১  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৮২৫ োপ্পী ভোদী থভ জধঢোভ দোফ: ভোঔোম থভ 

ফোঢোভ দোফ:ওল্পদো থভ

োো  ড়ও: জধন্টু োবুভ 

ওখমোদী   গ্রোফ: ধৈ ত ঘন্দ্র 

রখোদো, জফযদ এমোওো

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৮

টোওখভ: রঔোিওোভ ধোড়ো 

রধোি রওোট: ৪৩৬০

ঈধখচমো: ভোঙ্গুদীয়ো

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

টো: এফ এ ফোখমও বৄআয়ো 

ফজঞ্জম, তজক্ষড ফধ্যফ ফলল্লো, 

ঘোিকো, য়োট ত-৪, টোওখভ-

ঘোিকো, ঘঞ্টগ্রোফ-৪২১২

ঘঞ্টগ্রোফ ১৮.১২.১৯৮৬  ২৯ ঙভ   ০৩   ফো 

০৪   জতদ

এফএজ োথোভড ধখতভ দোফবৄম, 

অখতদ ধে 

এওটি।

োজঢম

৮২৬ জভফো অিোভ জধঢোভ দোফ: ঙজনভ ঈজিদ

ফোঢোভ দোফ:লোজমফো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ধোঞোওোঝো ধৈ ত ধড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:৬

টোওখভ: দোভোয়দখঔোমো

রধোি রওোট: ২১৫০

ঈধখচমো: দওমো

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ এওোখটফী, জ-93, 

ফোজমোক রঘৌধুভীধোড়ো ঠোওো-

1219

রযভধেভ ২৫.০৪.১৯৯৫  ২১ ঙভ  ০০    ফো ১১ 

  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮২৭ চদো  মুলোম্মত অজন আওোম জধঢোভ দোফ: মুলোম্মত আফোদ 

অমী

ফোঢোভ দোফ: ঘোখফমী রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: বদুভধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দোভোজিয়ো

টোওখভ: দকভোড়ী 

রধোি রওোট: ১৯৭৬

ঈধখচমো: ওোজমলোঢী

রচমো: ঝোংকোআম

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: বদুভধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দোভোজিয়ো

টোওখভ: দকভোড়ী 

রধোি রওোট: ১৯৭৬

ঈধখচমো: ওোজমলোঢী

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ৩১.১২.১৯৯১ ২৪  ঙভ   ০৪   ফো 

০৫   জতদ

জটখলোফো আদ 

আদজঞ্জয়োজভং

োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৮২৮ চদো  রফো: যোলোতঢ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: রফোযোভভন 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: োজলতো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রওোওোতজলভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:লঢধেভ 

টোওখভ: োঝভো

রধোি রওোট: ১৯৩৬

ঈধখচমো: দোকভধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রওোওোতজলভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:লঢধেভ 

টোওখভ: োঝভো

রধোি রওোট: ১৯৩৬

ঈধখচমো: দোকভধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ২৮.১১.১৯৯৬  ১৯ ঙভ   ০৫   ফো  

০৮  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৮২৯ চদো  রফো: অজঢকুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: ফজঢঈভ 

ভলফোদ

ফোঢোভ দোফ: ফোলমুতো অিোভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: জযদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অঘোভকো

টোওখভ: অঘোভকো

রধোি রওোট: ২২৯০

ঈধখচমো: দোিোআম

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ০৮.০১.১৯৯৪  ২২ ঙভ  ০৩    ফো 

২৮   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৮৩১ চদো  জভখফম অঘোয্যত জধঢোভ দোফ: ঈত্তফ অঘোয্যত

ফোঢোভ দোফ: ীফো অঘোয্যত

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ওফমধেভ ঞোকুভ 

োড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৪

টোওখভ: বপভ 

রধোি রওোট: ২৩৫০

ঈধখচমো: বপভ

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

প্রবখে ীফো ধোম, জজদয়ভ 

স্টুোন দো ত, রদো 

ঢত্ত্বোথোয়ও, ঘঞ্টগ্রোফ 

রফজটখওম ওখমচ, ঘঞ্টগ্রোফ

জওখযোভকঞ্জ ১৪.০৪.১৯৯১  ২৫ ঙভ   ০১   ফো  

১০  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

Page No 85 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৩৪ চদো  রফো: অম রদোফোদ ঔোদ জধঢোভ দোফ: রফো: ঙখভোয়োভ 

ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: ভোজলমো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: গুজড়য়োঔোমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪ দং 

োঈণ ঔোমী 

টোওখভ: রোদোঢমো 

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: যভদখঔোমো

রচমো: োখকভলোঝ

রজমফ রভচো, গ্রোফ-অওফম 

অমী রভোট, য়োট ত-৩৯, 

টোওখভ-রআমো ওমদী, 

আজধখচট, ঘঞ্টগ্রোফ।

োখকভলোঝ ০১.০৭.১৯৯৪  ২১ ঙভ  ১০    ফো  

০৪  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড প্রখয ধে এওটি 

, রনভঢ ঔোখফ 

ঠিওোদো রদআ।

োজঢম

৮৩৭ চদো  লোোদ অম োন্নো জধঢোভ দোফ: ওজভ অলম্মত 

ফোঢোভ দোফ:োমফো ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: কুমোোভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অমওভো (৩)

টোওখভ: অমওভো 

রধোি রওোট: ৩৫৮৩

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ 

রচমো: কুজফল্লো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: কুমোোভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অমওভো (৩)

টোওখভ: অমওভো 

রধোি রওোট: ৩৫৮৩

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ১০.১২.১৯৯২  ২৩ ঙভ   ০৪   ফো 

২৫   জতদ

এআঘ এ জ মুজিখবোদ্ধো অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও 

দয়, প্রখয ধে 

বৄম

োজঢম

৮৩৮ চদো  রফো: ভোয়জচত লোমোতোভ জধঢোভ দোফ: রফো: জফচোধৄভ 

ভলফোদ লোমোতোভ 

ফোঢোভ দোফ:ঝকভ রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঔন্তোঔোজম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘোতধেভো 

টোওখভ: বধজফে

রধোি রওোট: ৮২০০

ঈধখচমো: জভযোম তভ 

রচমো: জভযোম

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঔন্তোঔোজম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘোতধেভো 

টোওখভ: বধজফে

রধোি রওোট: ৮২০০

ঈধখচমো: জভযোম তভ 

রচমো: জভযোম

জভযোম ১২.০৩.১৯৯৪ ২২  ঙভ  ০১    ফো২৪  

  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম, 

স্বোক্ষভ জলীদ, 

অখতখদভ ঢোজভঔ 

রদআ।

োজঢম

৮৪০ চদো  ঢোখভও অব্দুল্লো জধঢোভ দোফ: ফজনচ ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ:লোদো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ছোকুদী ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬/০১

টোওখভ: ঘোধোধেভ 

রধোি রওোট: ৩৫০০

ঈধখচমো: অতয ত তভ 

রচমো: কুজফল্লো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ছোকুদী ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬/০১

টোওখভ: ঘোধোধেভ 

রধোি রওোট: ৩৫০০

ঈধখচমো: অতয ত তভ 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ  ০৪    ফো ০৪ 

  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম, 

প্রখয ধখে ঙজ 

রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৪৩ চদো  রফো: অযভোফুম অমফ দোইফ জধঢোভ দোফ: রফো: ফচধৄ জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: অঙফো অিোভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রফোিোভধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রফোিোভধেভ 

টোওখভ: োত্তভোঙ্গী োচোভ 

রধোি রওোট: ১৬১১

ঈধখচমো: ওোমীকঞ্জ

রচমো: কোচীধেভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রফোিোভধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রফোিোভধেভ 

টোওখভ: োত্তভোঙ্গী োচোভ 

রধোি রওোট: ১৬১১

ঈধখচমো: ওোমীকঞ্জ

রচমো: কোচীধেভ

কোচীধেভ ১১.০৮.১৯৯৫  ২০ ঙভ  ০৮    ফো 

২৪   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড রনভঢ ঔোখফ টোও 

টিজওঝ রদআ, 

প্রখয ধে এওটি

োজঢম

৮৪৪  টোজময়ো অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: চজফ 

ঈজিদ রযঔ 

ফোঢোভ দোফ: ধোভপীদ রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ফোজভয়োময় 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধ্রীধেভ 

টোওখভ: ঝঙ্গীোড়ী 

রধোি রওোট: ১৫২০

ঈধখচমো: ঝঙ্গীোড়ী 

রচমো: মুন্পীকঞ্জ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ফোজভয়োময় 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধ্রীধেভ 

টোওখভ: ঝঙ্গীোড়ী 

রধোি রওোট: ১৫২০

ঈধখচমো: ঝঙ্গীোড়ী 

রচমো: মুন্পীকঞ্জ

মুন্পীকঞ্জ ১৯.০৩.১৯৯১  ২৫ ঙভ   ০০   ফো 

২০   জতদ

জএজ োথোভড প্রখয ধখে 

ঠিওোদো রদআ, 

প্রখয ধে এওটি

োজঢম

৮৪৫   োজকুদ দোলোভ জধঢোভ দোফ: রফো: আঈসুন 

ফোঢোভ দোফ:ভোখয়ো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ওফমধেভ (কোঙঢমো 

খোঝ)

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৭

টোওখভ: বপভ

রধোি রওোট: ২৩৫০

ঈধখচমো: বপভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ওফমধেভ (কোঙঢমো 

খোঝ)

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৭

টোওখভ: বপভ

রধোি রওোট: ২৩৫০

ঈধখচমো: বপভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ০১.০৩.১৯৮৭  ২৯ ঙভ   ১০   ফো   

১০  জতদ

অজমফ োথোভড ঘোমোখদভ ঢথ্য 

রদআ, এওটি প্রখয 

ধখে ঙজ রদআ।

োজঢম

৮৪৯ চদো  রোখলম জফয়ো জধঢোভ দোফ: লোফঢ 

ফোঢোভ দোফ:নোখঢফো ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রকোয়োটোঙ্গো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: রকোয়োটোঙ্গো 

রধোি রওোট: ২২৫০

ঈধখচমো: ফুমধেভ 

রচমো: ফয়ফদজংল

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

ফয়ফদজংল ১৬.০৭.১৯৯৩  ২২ ঙভ   ০৯   ফো 

১৯   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

Page No 87 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৫০ চদো  রফো: অজভফুম আমোফ ঔোদ 

জভয়োত

জধঢোভ দোফ: রফো: রকোমোফ 

লোয়তোভ ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: অঙফো রকফ

োো  ড়ও:  ৫৯৭/০৫      

               গ্রোফ: চয়দকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৯

টোওখভ: রদেখওোদো 

রধোি রওোট: ২৪০০

ঈধখচমো: রদেখওোদো 

রচমো: রদেখওোদো

৬৭ দং তজক্ষড রকোড়োদ, 

য়োট ত- ০২, জঔমকো, ঠোওো-

১২১৯

রদেখওোদো ২৪.০২.১৯৯৬  ২০ ঙভ   ০২   ফো ১১ 

  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম, 

প্রখয ধে 

ধেরুদকৃঢ দয়,

োজঢম

৮৫১ চদো  রফো: অজদছুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: ঙোজতভ জফয়ো

ফোঢোভ দোফ: রঢয়খোদ রদঙো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ফোমুতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:ঠোওী

টোওখভ: ঠোওী

রধোি রওোট: 2370

ঈধখচমো: জফঞোফোআদ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

৮১৬ দং ধজিফ ওোচীধোড়ো, 

জফভধেভ, ঠোওো-১২১৬

জওখযোভকঞ্জ ০৬.০৬.১৯৯৩  ২২ ঙভ   ১০   ফো  

২৯  জতদ

জটখলোফো আজঞ্জ: োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৮৫২ সুভোআয়ো সুমঢোদো জধঢোভ দোফ: ধভচোলোদ রকফ 

ফোঢোভ দোফ: অজম ঈল্লোল

োো  ড়ও:      ৪৪         

        গ্রোফ: ফোজদওদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৭

টোওখভ: য়োভী 

রধোি রওোট: ১২০৩

ঈধখচমো: মুকতো 

রচমো: ঠোওো

োো  ড়ও:      ৪৪         

        গ্রোফ: ফোজদওদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৭

টোওখভ: য়োভী 

রধোি রওোট: ১২০৩

ঈধখচমো: মুকতো 

রচমো: ঠোওো

ঠোওো ০১.০১.১৯৯০  ০৬ ঙভ  ০৪    ফো 

০৪    জতদ

এফ জ এ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৮৫৩ চদো  রফো: চোলোঙ্গীভ অমফ জধঢোভ দোফ: রফো: অনঙোভ 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: চোলোদোভো 

ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ফোজদওতল

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধেজদ তফোকোঢী 

টোওখভ: কয়লোঞ্ঞো

রধোি রওোট: ৬৭৬২

ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো 

রচমো: জভোচকঞ্জ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ফোজদওতল

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধেজদ তফোকোঢী 

টোওখভ: কয়লোঞ্ঞো

রধোি রওোট: ৬৭৬২

ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ১৫.০৭.১৯৯১ ২৪  ঙভ   ০৯   ফো ২১ 

  জতদ

দো ত োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৫৪ চদো  রফো: জুখয়ম ঔোদ জধঢোভ দোফ: রফো: রুস্তফ অমী 

ঔোদ

ফোঢোভ দোফ: নোখঢফো রকফ

োো  ড়ও: ১৭ অদোভ 

ঔো ড়ও গ্রোফ: রছোড়ঔোমী  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: দতুদ োচোভ 

রধোি রওোট: ৮৪৩১

ঈধখচমো: ওোঞোজময়ো 

রচমো: ছোমওোঞী

আি ব্লও-১৮, ড়ও দং ১৪৭, 

লোঈজচং এখস্টঝ, য়োট ত-০২, 

ফচগুন্নী, ঔোজমযধেভ, খুমদো-

৯০০০

ছোমওোঞী ২০.১১.১৯৯৪  ২১ ঙভ  ০৫    ফো 

১৬    জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম,

োজঢম

৮৫৬ চদো  অলোধৄম ওজভফ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম 

লোজওফ 

ফোঢোভ দোফ: োজলতো রকফ

োো  ড়ও: োদোভ ধোড় 

২৬ দং    গ্রোফ: ফধ্য োদোভ 

ধোড়

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: োরুজময়ো 

রধোি রওোট: ১৩৬১

ঈধখচমো: রটফভো 

রচমো: ঠোওো

োো  ড়ও: োদোভ ধোড় 

২৬ দং    গ্রোফ: ফধ্য োদোভ 

ধোড়

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: োরুজময়ো 

রধোি রওোট: ১৩৬১

ঈধখচমো: রটফভো 

রচমো: ঠোওো

ঠোওো ১৫.০১.১৯৯২  ২৪ ঙভ  ০৩    ফো 

২৬   জতদ

জ জ এ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৮৫৭  অজঔ অিোভ জধঢোভ দোফ: মৃঢ অব্দু 

োত্তোভ 

ফোঢোভ দোফ: জুখতো অিোভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: জফচতোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লুখদশ্বভ 

টোওখভ: মখদশ্বভ 

রধোি রওোট: ২৪৭০

ঈধখচমো: অঝধোড়ো 

রচমো: রদেখওোদো

১২ জখদ্ধশ্বভী রভোট, দীমধফ, 

রফৌঘোও, ঠোওো

রদেখওোদো ০৪.০৪.১৯৯৪ ২২  ঙভ  ০১    ফো 

০২    জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৮৫৮ চদো  রফো: অোদুম আমোফ অজভন জধঢোভ দোফ: রফো: অমী 

রলোখদ লোমোতোভ 

ফোঢোভ দোফ:রফোো: রভখলদো 

রকফ

োো  ড়ও:      লোআস্কুম 

রভোট গ্রোফ: পভধোযো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: োখলকঞ্জ

রধোি রওোট: ৮২৮০

ঈধখচমো: োখওভকঞ্জ

রচমো: জভযোম

খয়মওোফ নোস্ট ফুট, অআ 

জধ এআঘ, ফলোঔোমী, ২০ দং 

য়োট ত, গুমযোদ, ঠোওো-১২১২

জভযোম ২৮.০৮.১৯৯৩  ২২ ঙভ   ০৭   ফো ২১ 

  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

Page No 89 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৫৯  কুমছুফ রকফ জধঢোভ দোফ: ভজফচ ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ:কুমছুফ রকফ

োো  ড়ও:                  

    গ্রোফ: যংওভধেভ   

আঈজদয়দ/য়োট ত:

টোওখভ: কংকোধোড়ো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো: আমোফধেভ          

           রচমো: চোফোমধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

চোফোমধেভ ০১.০১.১৯৯৩  ২৩ ঙভ ০৪   ফো  ০৫ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফবৄম, 

রনভঢ ঔোফ রদআ।

োজঢম

৮৬০ চদো  রফো: অবু োইত জধঢোভ দোফ: মৃঢ অবু ঢোখলভ 

ফোঢোভ দোফ: ফজভয়ফ রকফ

োো  ড়ও: প্রখনভ োড়ী 

         গ্রোফ: ফোজমধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোয়খওোঝ 

টোওখভ: ফন্তমী োচোভ 

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: দোঙ্গমখওোঝ 

রচমো: কুজফল্লো

৩৭/২১, মুজন্পোড়ী, তজক্ষড 

ঘণ তো, ১৪ দং য়োট ত, অতয ত 

তভ, কুজফল্লো-৩৫০০

কুজফল্লো ০১.০৭.১৯৯৫  ২০ ঙভ  ০৯    ফো 

২৫   জতদ

এআঘ এ জ এজঢফ রনভঢ ঔোফ রদআ। োজঢম

৮৬১ চদো  যোভজফদ অিোভ জধঢোভ দোফ: মৃঢ অবুম ঔোখয়ভ 

ফোঢোভ দোফ: োজদো আয়োজফদ

োো  ড়ও:  ওোফোম 

জফয়োভ োড়ী গ্রোফ: ঈত্তভ 

ঘোওমো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: ঔজমনোভলোঝ

রধোি রওোট: ৩৮০৮

ঈধখচমো: সুথোভোফ

রচমো: রদোয়োঔোমী

োো  ড়ও:  ওোফোম 

জফয়োভ োড়ী গ্রোফ: ঈত্তভ 

ঘোওমো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: ঔজমনোভলোঝ

রধোি রওোট: ৩৮০৮

ঈধখচমো: সুথোভোফ

রচমো: রদোয়োঔোমী

রদোয়োঔোমী ২৮.০৪.১৯৯৪ ২১  ঙভ   ১১   ফো  

২৮   জতদ

এআঘ এ জ এজঢফ রনভঢ ঔোফ রদআ। োজঢম

৮৬২ রফোঙো: যোফীফো অওঢোভ জধঢোভ দোফ: রফো: রফোঢোলোভ 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: নোখঢফো 

রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: দমডুী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোজছলঞ্ট

টোওখভ: জঢদজতখী

রধোি রওোট: ৫৮৭০

ঈধখচমো: জযকঞ্জ

রচমো: গুড়ো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: দমডুী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোজছলঞ্ট

টোওখভ: জঢদজতখী

রধোি রওোট: ৫৮৭০

ঈধখচমো: জযকঞ্জ

রচমো: গুড়ো

গুড়ো ৩০.১০.১৯৮৬  ২৯ ঙভ   ০৬   ফো  

০৫  জতদ

ফোস্টো ত োথোভড রনভঢ ঔোফ রদআ, 

অখতদ ধখে ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৬৩ চদো  রফো: রভোওদ অমী জধঢোভ দোফ: অওোআ ঔিওোভ 

ফোঢোভ দোফ: রভোজচদ রদঙো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঘাঁতধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ভোয়দকভ 

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: ওোলুঔোমী

রচমো: ভোচোড়ী

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঘাঁতধেভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ভোয়দকভ 

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: ওোলুঔোমী

রচমো: ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ৩১.১২.১৯৯৬  ১৯ ঙভ  ০৫    ফো 

০৬   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম

োজঢম

৮৬৪ চদো  রোখলম ভোদো জধঢোভ দোফ: রফোজফদ ফন্ডম

ফোঢোভ দোফ:ফুভো ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রবোচ্যখোঝ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোঙধোড়ো 

টোওখভ: ভোফখওোম

রধোি রওোট: ৭৭২১

ঈধখচমো: ধোংযো 

রচমো: ভোচোড়ী

৩০.১০.১৯৯৭ ১৮  ঙভ  ০৫    ফো ১১ 

  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড স্থোয়ী ঠিওোদো রদআ োজঢম

৮৬৫ চদো রফো: ফোলমুদুম লোোদ জধঢোভ দোফ: রোলভো অমী 

ভতোভ 

ফোঢোভ দোফ: মৃঢ যোলোভ 

ধোভপীদ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রচোড়তল 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: রড়ো 

রধোি রওোট: ৬৬৮০

ঈধখচমো: রড়ো 

রচমো: ধোদো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রচোড়তল 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: রড়ো 

রধোি রওোট: ৬৬৮০

ঈধখচমো: রড়ো 

রচমো: ধোদো

ধোদো ৩০.০১.১৯৮৭  ২৯ ঙভ  ০৩    ফো 

০৫   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৮৬৬ চদো  অচফীভ অলখফত জধঢোভ দোফ: ফভহুফ দোজচভ 

অলখফত 

ফোঢোভ দোফ: অঞ্জু ফোদোভো 

রকফ

প্রবখে এখঢফ অমী জশ্বো    

          গ্রোফ: দগ্রোফ

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08

টোওখভ: দগ্রোফ

রধোি রওোট: 7021 

ঈধখচমো: রঔোওো 

রচমো:  কুজিয়ো

প্রবখত্ব অঞ্জফোদোভো রকফ, 

ল্যোখভঝভী ুোখঝদখটন্ট, 

রওন্দ্রীয় কখরদোকোভ, মৃজিওো 

িত ঈন্নয়দ আন্পটিটিঈঝ, 

কৃজর ঔোফোভ ড়ও, ঠোওো-

১২১৫

কুজিয়ো ২০.১২.১৯৯১  ২৪ ঙভ   ০৪   ফো  

১৫  জতদ

জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফবৄম, 

ঘোমোখদভ ঢথ্য 

রদআ।

োজঢম

৮৬৭ জযঈজম ঔোতুদ জধঢোভ দোফ: রফো: রফোঢোলোভ 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: নোখঢফো 

রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: দমডুী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোজছলঞ্ট

টোওখভ: জঢদজতখী লোঝ 

রধোি রওোট: ৫৮৭০

ঈধখচমো: জযকঞ্জ

রচমো: গুড়ো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: দমডুী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোজছলঞ্ট

টোওখভ: জঢদজতখী লোঝ 

রধোি রওোট: ৫৮৭০

ঈধখচমো: জযকঞ্জ

রচমো: গুড়ো

গুড়ো ০১.০২.১৯৯০  ২৬ ঙভ  ০২    ফো 

১০    জতদ

জ এ (ম্মোদ) োথোভড ধখতভ দোফবৄম, 

অখতদ ধখে ঙজ 

এওটি

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৬৮ রফো: রুহুম অজফদ জধঢোভ দোফ: রফো: ওোফরুজ্জোফোদ

ফোঢোভ দোফ: বুজদো রকফ

োো  ড়ও: ফন্ডম োড়ী    

                   গ্রোফ: 

ঘোতুটিয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:লোজতভো 

টোওখভ: ঘোতুটিয়ো 

রধোি রওোট: ১৯৯১

ঈধখচমো: রকোধোমধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

োো : ঔ/৯৬, ধৈ তদোফোধোড়ো, 

১৭ দং য়োট ত, টোওখভ: 

জঔমখক্ষঢ োচোভ, জঔমখক্ষঢ, 

ঠোওো-১২২৯

ঝোংকোআম ১০.১২.১৯৮৮  ২৭ ঙভ  ০৪    ফো 

২৫   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৮৭০ চদো  রফোলোম্মত রকোমোফ ভোব্বোদী জধঢোভ দোফ: রফোলোম্মত ফোইদ 

ঈজিদ

ফোঢোভ দোফ: লোজঙদো রকফ

োো  ড়ও: ৩২১            

          গ্রোফ: জযমভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অমওভো 

/০৮

টোওখভ: ধদুয়ো 

রধোি রওোট: ৩৫৮৩

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ 

রচমো: কুজফল্লো

োো  ড়ও: ৩২১            

          গ্রোফ: জযমভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অমওভো 

/০৮

টোওখভ: ধদুয়ো 

রধোি রওোট: ৩৫৮৩

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০৮.০৩.১৯৯৬  ঙভ      ফো    জতদ এআঘ এ জ োথোভড য় ঈখল্লঔ রদআ, 

অখতদ ধে এওটি

োজঢম

৮৭১ চদো  রফো: রতখমোয়োভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: োরুয়োভ 

অলখফদত 

ফোঢোভ দোফ: লোখদো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঈত্তভ ঘোিমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:01

টোওখভ: ঘোিমো 

রধোি রওোট: 3526

ঈধখচমো: ব্রোক্ষড ধোড়ো 

রচমো: কুজফল্লো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঈত্তভ ঘোিমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:01

টোওখভ: ঘোিমো 

রধোি রওোট: 3526

ঈধখচমো: ব্রোক্ষড ধোড়ো 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো 01.01.1988  28 ঙভ   04   ফো 

04   জতদ

এফএজ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৮৭৩ চদো  রফো: ভঈন জফয়ো জধঢোভ দোফ: রফো: দুমোম জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: ভজলফো অিোভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ড় য়োভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রফতদী 

টোওখভ: ড় য়োভী 

রধোি রওোট: ২৪০০

ঈধখচমো: রদেখওোদো 

রচমো: রদেখওোদো

স্বস্থু প্রখওৌযম জথতপ্তভ, 

১০৫, ১০৬,  ফজঢজছম, ো/এ, 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১০০০

রদেখওোদো ০১.০৩.১৯৮৮  ঙভ      ফো    জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম, 

য় ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৭৬ চদো  রফো: অবু রফোো জধঢোভ দোফ: রফো: চয়দোম 

লোমোতোভ 

ফোঢোভ দোফ: অয়দ রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: চোমুভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মোঈওোঞী 

টোওখভ: রঢজমঔোমী

রধোি রওোট: ৮৬০১

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী তভ 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

প্রবখত্ব রফো: দচরুম আমোফ 

(জধ),  শ্রফ অধীম 

েোআবুদোম, ৪৩ অঞ্জুফোদ 

ফজনদুম আমোফ রভোট, 

ওোওভোআম, ঠোওো-১০০০

ধটুয়োঔোমী ২৬.১২.১৯৯৭  ১৮ ঙভ   ০৪   ফো 

০৯    জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৮৭৮ চদো  রফো: জফঢ লোোদ জধঢোভ দোফ: রফো: জকয়ো 

ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: চোলোদোভো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: জফচতোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৫

টোওখভ: জধয়োভধেভ োচোভ 

রধোি রওোট: ২২০৫

ঈধখচমো: চোফোমধেভ তভ 

রচমো: চোফোমধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

চোফোমধেভ ২৫.১২.১৯৯২  ২৩ ঙভ   ০৪   ফো১০ 

   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৮৭৯ চদো  রফো: ফজলঈিীদ জধঢোভ দোফ: ঙোছুম অমফ 

ফোঢোভ দোফ: দোজভদ সুমঢোদো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: তজক্ষড জযতমোআ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:জযতমোআ 

টোওখভ: জযতমোআ 

রধোি রওোট: ৩৫২৬

ঈধখচমো: জ-ধোড়ো 

রচমো: কুজফল্লো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: তজক্ষড জযতমোআ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:জযতমোআ 

টোওখভ: জযতমোআ 

রধোি রওোট: ৩৫২৬

ঈধখচমো: জ-ধোড়ো 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০৫.০১.১৯৯২ ২৪  ঙভ  ০৩    ফো 

০৬   জতদ

এআঘ এ জ মুজিখবোদ্ধো অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও 

দয়, প্রখয ধে 

বৄম।

োজঢম

৮৮২ চদো  রফো: জভয়োত রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম 

ওোজতভ প্রথোদ 

ফোঢোভ দোফ: রজমদো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: বনমোওোজি 

আঈজদয়দ/য়োট ত:১১ ধজিফ 

নখঢলধেভ 

টোওখভ: দোঈভী োচোভ 

রধোি রওোট: ৩৬০০

ঈধখচমো: ফঢম ঈত্তভ 

রচমো: ঘাঁতধেভ

প্রবখে রফো: জনঈল্লোল, োঝ 

মুদ্রোক্ষজভও ওজিঈঝোভ 

ধোখভঝভ, অআদ রওোর, ১ 

যোঔো, চদপ্রযোদ ফন্ত্রডোময়, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো।

ঘোতধেভ ১১.০৬.১৯৯৪  ২১ ঙভ  ১০    ফো ২৪ 

  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৮৪ চদো  রফো: ভহুম অজফদ জধঢোভ দোফ: অবু লোখলভ 

ফোঢোভ দোফ:ভোখলমো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ড় রফোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রকোধীদোণধেভ 

টোওখভ: জজ্ঞোঈজড়

রধোি রওোট: ৩৪৬২

ঈধখচমো: ওো 

রচমো: ব্রোক্ষডোজড়য়ো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ড় রফোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রকোধীদোণধেভ 

টোওখভ: জজ্ঞোঈজড়

রধোি রওোট: ৩৪৬২

ঈধখচমো: ওো 

রচমো: ব্রোক্ষডোজড়য়ো

ব্রোক্ষডোজড়য়ো ১৭.০৩.১৯৯৪  ২২ ঙভ ০১     ফো  

১৯  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদওোভী 

ওঢতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ

োজঢম

৮৮৫ চদো  ফোলোবুবুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: ফজচবুভ ভলফোদ 

রফোল্লো 

ফোঢোভ দোফ: অফো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ওোঠি

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোঠি

টোওখভ: ওোঠিোচোভ 

রধোি রওোট: ৮১০০

ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ তভ 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১ এ ভতোভ 

ওফখলক্য্র, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭

রকোধোমকঞ্জ ২৫.০৯.১৯৯০  ২৫ ঙভ  ০৭    ফো  

১১  জতদ

জ জ এ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৮৮৬ চদো  রফো: জম ঈল্লোল জধঢোভ দোফ: রফো: অমোঈজিদ

ফোঢোভ দোফ:রফোো: অওজমফো 

রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রমবুঔোমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রমবুঔোমী 

টোওখভ: রমবুঔোমী 

রধোি রওোট: ৮৬০২

ঈধখচমো: দুফওী 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

প্রবখে রফো: ওোঙোভ মৃথো 

(জধএ), ওোস্টফ এক্য্রোআচ  

পুোঝ অধীমোঢ েোআবুুদোম, 

চীদ ীফো পদ (৪ণ ত ঢমো), 

১০ জতমকুযো, ো/এ, ঠোওো-

১০০০

ধটুয়োঔোমী ১৫.১১.১৯৯৫  ২০ ঙভ ০৫     ফো 

২২   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৮৮৮ চদো  রফো: চোলোঙ্গীভ অমফ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুভ ভজলফ 

ফোঢোভ দোফ: অজঙয়ো ঔোতুদ

োো  ড়ও:     

োখখড়/২৮২     গ্রোফ: 

োঘুখড় (জস্ত ধোড়ো)

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোজিওোদো 

/০৭

টোওখভ: োখখড় 

রধোি রওোট: ২২৮২

ঈধখচমো: রওন্দুয়ো 

রচমো: রদেখওোদো

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১ এ ভতোভ 

ওফখলক্য্র, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭

রদেখওোদো ২৫.১২.১৯৯২  ২৩ ঙভ   ০৪   ফো  

১১  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৮৯ চদো  রফো: ভফচোদ রলোখদ জধঢোভ দোফ: অব্দুম ফোন্নোদ 

ফোঢোভ দোফ:জমজওঙ রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঢোতুয়োওোিো (ও) 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঔোকওোিো 

টোওখভ: যমু্ভধেভো 

রধোি রওোট: ১৪৫০

ঈধখচমো: অড়োআলোচোভ 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১ এ ভতোভ 

ওফখলক্য্র, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭

দোভোয়ডকঞ্জ ০৯.১২.১৯৯৫ ২০  ঙভ ০৪     ফো  

২৭  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৮৯০ চদো  রফো: অজঔরুভ আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: অআয়ু 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: ভোখয়ো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রযোমথোভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োজদয়োজুভী 

টোওখভ: োজদয়োজুভী 

রধোি রওোট: ১৮০০

ঈধখচমো: জখভ 

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রযোমথোভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োজদয়োজুভী 

টোওখভ: োজদয়োজুভী 

রধোি রওোট: ১৮০০

ঈধখচমো: জখভ 

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ২৫.১০.১৯৯২   ২৩ ঙভ  ০৬    ফো   

১০ জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৮৯২ চদো  রফো: অচফম লও জধঢোভ দোফ: রফো: অচলোরুম 

লও 

ফোঢোভ দোফ: চোজফদ অিোভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ভোফদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রকোধীদোণধেভ 

টোওখভ: জজ্ঞোঈড়ী 

রধোি রওোট: ৩৪৬২

ঈধখচমো: ওো 

রচমো: ব্রোক্ষডোড়ীয়ো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ভোফদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রকোধীদোণধেভ 

টোওখভ: জজ্ঞোঈড়ী 

রধোি রওোট: ৩৪৬২

ঈধখচমো: ওো 

রচমো: ব্রোক্ষডোড়ীয়ো

ব্রোক্ষডোজড়য়ো ০৫.০১.১৯৯৫  ২১ ঙভ  ০৪    ফো  

০০  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও দয়

োজঢম

৮৯৪ চদো  রফো: ভোজও জফয়ো জধঢোভ দোফ: দোজঙভ জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ:অখয়যো ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ভোখয়ভমুড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রকোধীদোণধেভ 

টোওখভ: জজ্ঞোঈড়ো 

রধোি রওোট: ৩৪৬২

ঈধখচমো: ওো 

রচমো: ব্রোক্ষডোড়ীয়ো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ভোখয়ভমুড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রকোধীদোণধেভ 

টোওখভ: জজ্ঞোঈড়ো 

রধোি রওোট: ৩৪৬২

ঈধখচমো: ওো 

রচমো: ব্রোক্ষডোড়ীয়ো

ব্রোক্ষডোজড়য়ো ৩০.০১.১৯৯৭ ১৯  ঙভ  ০৩    ফো   

০৬ জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও দয়

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৮৯৬ ফজচতদো অিোভ মুজদয়ো জধঢোভ দোফ: মৃঢ যোল অমফ 

ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: অয়যো অিোভ 

রী

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঈত্তভ ঢোমকোজঙয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:

টোওখভ: অত্তভোবুজদয়ো 

রধোি রওোট: ৮৪৩২

ঈধখচমো: ওোঞোজময়ো 

রচমো: ছোমওোঞী

৫৩/৯, জ ঝোআধ, ৫ফ ঢমো, 

ধোআওধোড়ো য়ও-অধ 

কপ: রওোয়োঝোভ, জফভধেভ-১, 

ঠোওো

ছোমওোঞী ৩১.১২.১৯৯৪  ২১ ঙভ  ০৪    ফো ০৫ 

  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৮৯৭ চদো  রফো: অবু ওভ জজিও জধঢোভ দোফ: রফো: অবুম 

ওোমোফ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: চোলোদোভো 

অিোভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: অজময়োোত 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৫

টোওখভ: োজচঢধেভ 

রধোি রওোট: ২৩৩৬

ঈধখচমো: োজচঢধেভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

জওখযোভকঞ্জ ০১.০১.১৯৯৬  ২০ ঙভ   ০৪   ফো 

০৪   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৮৯৯ চদো  জভয়োজুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফোঔখমছুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: জভদো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: দুখথভ ঘভ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: দুখথভ ঘভ 

রধোি রওোট: ২১৫০

ঈধখচমো: দওমো 

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

রযভধেভ ০১.০৩.১৯৯০  ২৬ ঙভ  ০২    ফো 

০৪   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯০০ চদো  রফোলোম্মোত অদুল্লোল রযঔ জধঢোভ দোফ: রফো: টুকু রযঔ 

ফোঢোভ দোফ: লোজফতো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রখদোশুভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: ড়নো 

রধোি রওোট: ৮১০২

ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রখদোশুভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: ড়নো 

রধোি রওোট: ৮১০২

ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ০৫.০৫.১৯৯৬  ঙভ      ফো    জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম , 

স্বোক্ষভ রদআ, 

ঢোজভঔ রদআ

োজঢম

৯০১ চদো  রফো: যজলদুম আমোফ জধঢোভ দোফ: মুঢ অব্দুম 

ফোন্নোদ 

ফোঢোভ দোফ: রভজচয়ো ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: োআমোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: জজভঘভ 

রধোি রওোট: ২১৫০

ঈধখচমো: দওমো 

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

রযভধেভ ৩১.০১.১৯৮৮  ২৮ ঙভ  ০৩    ফো 

০৫   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম, 

ঘোমোদ রওোট বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯০২ চদো  রফো: রদঙোভ ঈজিদ জধঢোভ দোফ: রফো: যোলচোলোদ 

রধোভী 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: লোখচভো 

রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: তজড়ঢোলুও 

আঈজদয়দ/য়োট ত:মোঈওোভী/০২

টোওখভ: রঢজমঔোমী

রধোি রওোট: ৮৬০০

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

প্রবখে রফো: ওোঙোভ মৃথো 

(জধএ), ওোস্টফ এক্য্রোআচ  

পুোঝ অধীমোঢ েোআবুুদোম, 

চীদ ীফো পদ (৪ণ ত ঢমো), 

১০ জতমকুযো, ো/এ, ঠোওো-

১০০০

ধটুয়োঔোমী ০১.০৪.১৯৯৩  ২৩ ঙভ   ০১   ফো 

০৫   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯০৩ চদো  রফো: যজলদুম আমোফ জধঢোভ দোফ: অদু ফত্তোভ 

লোমোতোভ 

ফোঢোভ দোফ: অখময়ো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রঢজমঔোমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত:মোঈওোঞী 

টোওখভ: রঢমীঔোমী 

রধোি রওোট: ৮৬০১

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী তভ 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

প্রবখে রফো: দলরুম আমোফ 

জধ, শ্রফ অধীম েোআবুদোম, 

৪৩ অঞ্জুফোদ ফজনদুম 

আমোফ রভোট, ওোওভোআম, 

ঠোওো-১০০০

ধটুয়োঔোমী ১৮.১১.১৯৯৫  ২০ ঙভ  ০৫    ফো১৮ 

   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯০৪ চদো  রজমফ ফোতুব্বভ জধঢোভ দোফ: ঢোভো জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ:জভজচয়ো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: অজফভোোত 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: তভধেভ 

রধোি রওোট: ৭৮২০

ঈধখচমো: তভধেভ 

রচমো: নজভতধেভ

প্রবখে রফো: হুফোয়দ ওজভ, 

জধ, ণ ত ফন্ত্রডোময় 

(আঅভজট), রযখভোংমো দকভ, 

ঠোওো-১২০৭

নজভতধেভ ০৫.০৫.১৯৯২  ২৪ ঙভ  ০০    ফো ০১ 

  জতদ

জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯০৫ চদো  রোখলম ভোদো জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুভ ভজলফ 

ঔিওোভ 

ফোঢোভ দোফ:রফোঙো: ফোখচতো 

ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঈত্তভ রফোল্লো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৮

টোওখভ: জওখযোভকঞ্জ 

রধোি রওোট: ২৩০০

ঈধখচমো: জওখযোভকঞ্জ

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট, ঠোওো-১২১৯

জওখযোভকঞ্জ ০৫.০২.১৯৯৪  ২২ ঙভ  ০৩    ফো  

০১  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯০৮ চদো  রফো: লোোদ ফজঢঈভ জধঢোভ দোফ: রফো: অবু ক্কভ 

জজিও 

ফোঢোভ দোফ: রঔোখঢচো জজ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রোলোভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:ধোভআম 

আঈজদয়দ 

টোওখভ: পোন্ডোভ গ্রোফ 

রধোি রওোট: ৫৮৯০

ঈধখচমো: দকাঁ 

রচমো: দকাঁ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রোলোভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:ধোভআম 

আঈজদয়দ 

টোওখভ: পোন্ডোভ গ্রোফ 

রধোি রওোট: ৫৮৯০

ঈধখচমো: দকাঁ 

রচমো: দকাঁ

দকাঁ ৩০.১২.১৯৯৩  ২২ ঙভ ০৪     ফো ২৭ 

  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯১২ চদো  যজলদুম আমোফ জধঢোভ দোফ: অমী অওভ 

ফোঢোভ দোফ:যজলতো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঘভওোফোদীভ ধোড় 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: জজভঘভ 

রধোি রওোট: ২১৫০

ঈধখচমো: দওমো 

রচমো: রযভধেভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঘভওোফোদীভ ধোড় 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: জজভঘভ 

রধোি রওোট: ২১৫০

ঈধখচমো: দওমো 

রচমো: রযভধেভ

রযভধেভ ০৩.০৭.১৯৯৬  ১৯ ঙভ  ১০    ফো  

০২  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯১৪ চদো  অব্দুম য়োলো জধঢোভ দোফ: হুখদ অমী 

ফোঢোভ দোফ:ঙোখমলো ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: আিোভকোঢী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩ 

টোওখভ: োভধোড়ো 

রধোি রওোট: ২২৯১

ঈধখচমো: দোিোআম 

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ১১.০৭.১৯৯২  ২৩ ঙভ   ০৯   ফো 

২৫   জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯১৫ চদো  ফোলোমুদুম অমফ ফোসুত জধঢোভ দোফ: রফো: অখদোয়োভ 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: মৃঢ জফখ 

সুজনয়ো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঈত্তভ ঢোমকোজঙয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

অত্তভোবুজদয়ো 

টোওখভ: অত্তভোবুজদয়ো 

রধোি রওোট: ৮৪৩২

ঈধখচমো: ওোঞোজময়ো 

রচমো: ছোমওোঞী

প্রবখে রফো: রনভতোঈ, ৫৩/৯ 

জ ঝোআন (৫ফ ঢমো), 

ধোআওধোড়ো য়োও অধ কপ: 

রোয়োঝোভ, জফভধেভ-০১, ঠোওো।

ছোমওোঞী ১০.০৯.১৯৮৬ ২৯  ঙভ  ০৭    ফো 

২৬   জতদ

জ জ এ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯১৬ চদো  রফো: অওঢোভ রলোোআদ জধঢোভ দোফ: রফো: রফোওখঙত 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: ফফঢোচ রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রোদোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:অঢোআকুমো 

টোওখভ: জযধেভ 

রধোি রওোট: ৬৬০০

ঈধখচমো: ধোদো তভ 

রচমো: ধোদো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রোদোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:অঢোআকুমো 

টোওখভ: জযধেভ 

রধোি রওোট: ৬৬০০

ঈধখচমো: ধোদো তভ 

রচমো: ধোদো

ধোদো ০৪.০২.১৯৮৯  ২৭ ঙভ ০৩     ফো  

০১  জতদ

জজএ োথোভড স্বোক্ষভ জলীদ োজঢম

৯১৮ চদো  যোফছুদ দোলোভ জধঢোভ দোফ: ধৄরুম আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: ঙোখমফো ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: পোলুওোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫  ০১

টোওখভ: রোলোকী 

রধোি রওোট: ২২৮১

ঈধখচমো: রকৌজভধেভ 

রচমো: ফয়ফদজংক

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল  ২০ ঙভ   ০৪   ফো০২ 

   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম, 

চন্ ঢোজভঔ 

ম্পূড ত

োজঢম

৯১৯ চদো  ঢোজদমুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রোমোয়ফোদ জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: ঢোজমফো অিোভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ওোফোমধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোরুআঢমো 

টোওখভ: 

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: জদওমী 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

ত: জফভোধেভ, ভোভঘভ, 

োজচঢধেভ, জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ২৮.১২.১৯৯৩  ২২ ঙভ  ০৪    ফো    

জতদ

অজমফ মুজিখবোদ্ধোভ ধেে য় ঠিও দয় োজঢম

৯২০ চদো  রফো: ওোঈঙোভ অমফ জধঢোভ দোফ: রফো: োফ জফয়ো

ফোঢোভ দোফ: ফজভয়ফ রদঙো

োো  ড়ও:      ৩২৭       

          গ্রোফ: ধৄভধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬ 

টোওখভ: ঔজমমধেভ 

রধোি রওোট: ৩৫৩১

ঈধখচমো: রতজিোভ 

রচমো: কুজফল্লো

ফোদ িত জপোক (১৬ 

ঢমো), এ জ জ ব্যোংও 

পদ, ১৩/১, ১৩/২, ঝখয়দজ 

োকুতমোভ রভোট, ফজঢজছম 

ো/এ, ঠোওো-১০০০

কুজফল্লো ২০.০৬.১৯৯২ ২৩  ঙভ  ১০    ফো   

১৫  জতদ

জ এ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

Page No 99 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯২১ চদো  রফো: োভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: অবুম 

ওোখফ 

ফোঢোভ দোফ: রজ অিোভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: অফঢমী রফোল্লোভ 

লোঝ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অফঢমী 

রফোল্লোভ লোঝ 

টোওখভ: ওোঝোঔোমী

রধোি রওোট: 8420

ঈধখচমো: দমজটি 

রচমো: ছোমওোঞী

প্রবখে রফো: রনভতোঈ, ৫৩/৯ 

জ ঝোআন (৫ফ ঢমো), 

ধোআওধোড়ো য়োও অধ কপ: 

রোয়োঝোভ, জফভধেভ-০১, ঠোওো।

ছোমওোঞী 15.06.1996  20 ঙভ  10    ফো 

21   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯২২ জমচো অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: ধরুম হুতো 

ফোঢোভ দোফ: অংগুভো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ভন্য ওোযো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: কোংকোআম/ 

০১ 

টোওখভ: কোংকোআম 

রধোি রওোট: ২২৯১

ঈধখচমো: দোিোআম

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ১০.১১.১৯৯৭ ১৮  ঙভ  ০৫    ফো 

২৮    জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯২৩ চদো  রফো: ঈজ্জ্বম জধঢোভ দোফ: রফো: লোজনচোভ 

ভলফোদ

ফোঢোভ দোফ: জফভো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঘভপোঝধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোচ্যজড়য়ো/০৬

টোওখভ: কড়োআ ঘোতড়ো 

রধোি রওোট: ৭৮৬০

ঈধখচমো: অমনোটোঙ্গো 

রচমো: নজভতধেভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঘভপোঝধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোচ্যজড়য়ো/০৬

টোওখভ: কড়োআ ঘোতড়ো 

রধোি রওোট: ৭৮৬০

ঈধখচমো: অমনোটোঙ্গো 

রচমো: নজভতধেভ

নজভতধেভ ১০.০১.১৯৯২  ২৪ ঙভ  ০৪    ফো  

০৪  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯২৪ চদো  রফোলোম্মত চ্যন্নু জফয়ো জধঢোভ দোফ: রফোলোম্মত অব্দুভ 

ভজযত 

ফোঢোভ দোফ: চোখফদো ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ধেভোদ ঘোফঝো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: সুঢোভ ধোড়ো 

টোওখভ: জদয়োফঢধেভ 

রধোি রওোট: ২৩১০

ঈধখচমো: ওজভফকঞ্জ

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট, ঠোওো-১২১৯

জওখযোভকঞ্জ ০১.০৫.১৯৮৯  ২৭ ঙভ   ০০   ফো 

০৫   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

Page No 100 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯২৫ চদো রফো: দুমোম রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: চোমোম 

ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: ধোভপীদ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ধতফ ধোম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ওোজমতো কোঢী 

রধোি রওোট: ৬৭০০

ঈধখচমো: জভোচকঞ্জ তভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ধতফ ধোম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ওোজমতো কোঢী 

রধোি রওোট: ৬৭০০

ঈধখচমো: জভোচকঞ্জ তভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ  ২৬ ঙভ   ০৩   ফো  

২০  জতদ

ফোস্টো ত োথোভড চন্ ঢোজভঔ বৄম োজঢম

৯২৭ চদো  শুপ দিী জধঢোভ দোফ: বখধয দিী 

ফোঢোভ দোফ: তৃজপ্ত রত

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ভলফঢধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: রখদভ লোঝ 

রধোি রওোট: ৪৩০০

ঈধখচমো: ন্দ্বীধ 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ভলফঢধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: রখদভ লোঝ 

রধোি রওোট: ৪৩০০

ঈধখচমো: ন্দ্বীধ 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ০১.১২.১৯৯৫  ২১ ঙভ   ০৮   ফো 

০৪   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯২৮ চদো  রফো: রফোখলবুল্লোল জধঢোভ দোফ: রফো: অবুম লও 

লোভ 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: ঢোভোপোধৄ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঈত্তভ রোদোঔোমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঈত্তভ 

রোদোঔোমী 

টোওখভ: রোদোঔোমী 

রধোি রওোট: ৮৭১০

ঈধখচমো: অফঢমী

রচমো: ভগুদো

প্রবখত্ব রফোস্তোজনজুভ ভলফোদ, 

৩১৪/জ (৪ণ ত ঢমো), 

জঔমকো, ঠোওো-১২০৯

ভগুদো ২৭.০৭.১৯৮৬ ২৯  ঙভ  ০৯    ফো  

১১  জতদ

এফ এ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯৩০ চদো রফো: ভোজওকুম আমোফ জধঢোভ দোফ: ঢোআজুম আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: ওজলধৄভ রকফ

োো  ড়ও:    ০১           

        গ্রোফ: ফোন্দ্রো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: পোগ্যকুম 

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: শ্রীদকভ 

রচমো: মুন্পীকঞ্জ

োো  ড়ও:  ০১             

        গ্রোফ: ফোন্দ্রো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: পোগ্যকুম 

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: শ্রীদকভ 

রচমো: মুন্পীকঞ্জ

মুন্পীকঞ্জ ১৭.০৮.১৯৯৫  ২০ ঙভ  ০৭    ফো  

২৪  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড প্রখয ধে রদআ, 

রনভঢ ঔোখফ 

ঠিওোদো  

টোওটিজওঝ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৩১ চদো  অব্দুল্লোল অম ফোমুদ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্বো 

ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: অখয়যো অিোভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: লোরুয়ো ওখমচ রভোট 

ঈ োচোভ কজম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: জওখযোভকঞ্জ 

রধোি রওোট: ২৩০০

ঈধখচমো: জওখযোভকঞ্জ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: লোরুয়ো ওখমচ রভোট 

ঈ োচোভ কজম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: জওখযোভকঞ্জ 

রধোি রওোট: ২৩০০

ঈধখচমো: জওখযোভকঞ্জ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ১৫.১২.১৯৮৮  ২৭ ঙভ   ০৪   ফো  

২০  জতদ

এফ এ োথোভড রনভঢ ঔোফ রদআ। োজঢম

৯৩৩ চদো রফো: ভোজচ বৄআয়ো জধঢোভ দোফ: রফো: নচলুভ 

ভলফোদ বৄআয়ো 

ফোঢোভ দোফ: ভজলফো অিোভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: আিোভকোঢী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: ঘংপোখতভো 

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: দোিোআম 

রচমো: ফয়ফদজংল

৪৮, ীফো জদখওঢদ, ধৈ ত 

লোচী ধোড়ো, ভোফধেভো, ঠোওো-

১২১৯

ফয়ফদজংল ৩০.০৫.১৯৯৭  ১৮ ঙভ  ১০    ফো  

০১  জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯৩৪ চদো রফো: োবুম অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দু ঙবুভ 

কোচী 

ফোঢোভ দোফ: ফজচতো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: োভতোকঞ্জ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: োভতোকঞ্জ 

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো: কোচীধেভ তভ 

রচমো: কোচীধেভ

রফো: অব্দু ঙবুভ কোচী, 

রুতোখভো, ঈত্তভ ধোড়ো ড়ও, 

ডুমুজভয়ো, খুমদো

কোচীধেভ ০৫.১০.১৯৮৭  ২৮ ঙভ ০৭     ফো  

০১  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ ধে 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম

োজঢম

৯৩৫ চদো রফো: নোলোঈজিদ অলখফত জধঢোভ দোফ: রফো: রফোয়োখমফফ 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: তরুদখদঙো ঔোদফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ওোঈজদয়ো ফদজচম 

অোজও প্রওল্প

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১ য়োট ত, 

ফজফ ফজঞ্জম, ব্লও-জ 

টোওখভ: জভযোম 

রধোি রওোট: ৮২০০

ঈধখচমো: জভযোম তভ 

রচমো: জভযোম

োড়ী -২২, রভোট দং-১১, 

য়োট ত-োড্ডো, ঠোওো-১২১২

জভযোম ০৫.১২.১৯৯২  ২৩ ঙভ  ০৪    ফো  

০৬  জতদ

এফ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৩৬ চদো  সুফদ জফয়ো জধঢোভ দোফ: রফো: অবু ওভ 

জঙজিও 

ফোঢোভ দোফ: সুজনয়ো ঔোতুদ

োো  ড়ও: ০৪              

        গ্রোফ: দন্দুভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২ 

টোওখভ: রকৌজভধেভ 

রধোি রওোট: ২২৭০

ঈধখচমো:রকৌজভধেভ 

রচমো: ফয়ফদজংল

োো  ড়ও: ০৪              

        গ্রোফ: দন্দুভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২ 

টোওখভ: রকৌজভধেভ 

রধোি রওোট: ২২৭০

ঈধখচমো:রকৌজভধেভ 

রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ০৫.১১.১৯৯২ ২৩  ঙভ   ০৬   ফো  

০০  জতদ

অজমফ যোজভভীও 

প্রজঢন্ধী

ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯৩৭ চদো রফো: জল্লোম রলোোআদ জধঢোভ দোফ: রফো: অমী 

অওভ 

ফোঢোভ দোফ: রঙখদোয়োভো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ফজদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: ফজদধেভ 

রধোি রওোট: ৩৫৪০

ঈধখচমো: রলোফদো 

রচমো: কুজফল্লো

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৯০  ২৬ ঙভ  ০৪    ফো 

০৪   জতদ

জ এ এ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯৩৮ চদো নোখঢফো অিোভ জতদো জধঢোভ দোফ: রফো: রঔোভখযত 

অমফ 

ফোঢোভ দোফ: অজিয়ো ঔোতুদ

োো  ড়ও:    ১৮৫/১ 

দতুদ জুভোআদ                    

          গ্রোফ: অমফোক 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫৪

টোওখভ: নজভতোোত 

রধোি রওোট: ১২০৪

ঈধখচমো: ওতফঢমী 

রচমো: ঠোওো

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

ঠোওো ৩১.১২.১৯৯২  ২৩ ঙভ  ০৫    ফো 

০৪    জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম, 

অখতদধখে ঙজ 

এওটি

োজঢম

৯৩৯ চদো  ওোচী অমী ধৄভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: ওোচী ভওঢ 

ঈল্লোল 

ফোঢোভ দোফ: অখদোয়োভো ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

    গ্রোফ: অকভ ধেভ ফধ্য ধোড়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোফতী /০৪

টোওখভ: ভোভঘভ 

রধোি রওোট: ২৩৩৭

ঈধখচমো: কুজময়োভঘভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

োো  ড়ও:                  

    গ্রোফ: অকভ ধেভ ফধ্য ধোড়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোফতী /০৪

টোওখভ: ভোভঘভ 

রধোি রওোট: ২৩৩৭

ঈধখচমো: কুজময়োভঘভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ০১.০১.১৯৯৮  ১৮ ঙভ    ০৪  ফো   

০৫ জতদ

অজমফ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফবৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৪০ চদো  রুফো অিোভ জধঢোভ দোফ: অব্দুম অলত 

ফোঢোভ দোফ: লোজমফো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ফখধ্য রধোয়োপোক 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭ দং 

ঝোমওী 

টোওখভ: জজভঘভ 

রধোি রওোট: ২১৫০

ঈধখচমো: দওমো 

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

রযভধেভ ০১.০২.১৯৯৫  ২১ ঙভ   ০৩   ফো 

০৫   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম, 

প্রখয ধখে  

ধখতভ দোফ রদআ।

োজঢম

৯৪১ চদো রফোঙো: আনোঢ অভো জধঢোভ দোফ: মৃঢ আজদ্র অমী 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ভযদ 

অভো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ভফদো ঔোফোভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:২

টোওখভ: ভফদো 

রধোি রওোট: ৬৬৩০

ঈধখচমো: জঘমফোভী 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

কুজড়গ্রোফ 23.01.1994  22 ঙভ   03   ফো  

13  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯৪২ চদো রফখলতী লোোদ জধঢোভ দোফ: ফজফদ ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ:রচজফদ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঘভঅতোদী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৬

টোওখভ: ঘভোজড়য়ো 

রধোি রওোট: ৮২০০

ঈধখচমো: জভযোম তভ 

রচমো: জভযোম

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  জ-৯৩, 

ফোজমোক রঘৌধুভী ধোড়ো 

টোওখভ: ঠোওো, ১২১৯

জভযোম ০১.০১.১৯৯৭  ১৮ ঙভ ০৪     ফো 

০৫   জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯৪৩ চদো রফো: ফোলফুজুম অমফ জধঢোভ দোফ: রফো: ফজঢঈভ 

ভলফোদ  

ফোঢোভ দোফ: জনখভোচো ঔোতুদ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঘভজদয়োফঢ  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: রকোয়োটোঙ্গো 

রধোি রওোট: ২১৫০

ঈধখচমো: ফুমধেভ 

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ০২.০৩.১৯৮৮  ২৮ ঙভ   ০২   ফো 

০৩   জতদ

স্মোঢও (ম্মোদ) োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৪৪ চদো  রখফো: ফোচলোরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: ফচলু জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: ভোজযতো অিোভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: আিোভকোঢী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: ঘংপোখতভো 

রধোি রওোট: ২২৯১

ঈধখচমো: দোিোআম

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ২৮.১২.১৯৯৫  ২০ ঙভ   ০৪   ফো 

০৮   জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯৪৬ চদো  রফো: অবুম ওোমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: ঔজমলুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: লোজঙদো রকফ

োো  ড়ও:  দমখকোড়ো     

                 গ্রোফ: 

রকোজনতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঈমোজদয়ো 

টোওখভ: ঈমোজদয়ো 

রধোি রওোট: ৮৩৭২

ঈধখচমো: রফখলিীধেভ 

রচমো: জভযোম

০৪ চোমোম অলখম্মত রভোট, 

নতুল্লো, দোভোয়ডকঞ্জ-১৪২০

জভযোম ০৩.০৬.১৯৮৯  ২৬ ঙভ  ১০    ফো 

১৮   জতদ

জ এ োথোভড ধখতভ দোফবৄম, 

ঘোমোদ রওোট বৄম

োজঢম

৯৪৭ চদো  রফো: য়োজযফ অওভোফ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম 

চব্বোভ 

ফোঢোভ দোফ: মৃঢ ফফঢোচ 

রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ধৈ তধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোখলতধেভ 

টোওখভ: জযমোআতল

রধোি রওোট: ৭০১০

ঈধখচমো: কুফোভঔোমী 

রচমো: কুজিয়ো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ধৈ তধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোখলতধেভ 

টোওখভ: জযমোআতল

রধোি রওোট: ৭০১০

ঈধখচমো: কুফোভঔোমী 

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ০৮.১২.১৯৯৩ ২২  ঙভ  ০৪    ফো  

০৪  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯৪৯ আয়োঙজফদ অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: ফোদ 

ভওোভ 

ফোঢোভ দোফ: ধৄভচোলোদ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ধোখমভ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োদ 

টোওখভ: ঘোিদো রঘৌভোস্তো 

রধোি রওোট: ১৭০২

ঈধখচমো: কোচীধেভ তভ 

রচমো: কোচীধেভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ধোখমভ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োদ 

টোওখভ: ঘোিদো রঘৌভোস্তো 

রধোি রওোট: ১৭০২

ঈধখচমো: কোচীধেভ তভ 

রচমো: কোচীধেভ

কোচীধেভ ১০.০৬.১৯৯৪  ২১ ঙভ  ১০      ফো  

২৫  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফবৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৫১ চদো  রফো: লোজফত ঈল্লোল জধঢোভ দোফ: রফো: যজলত 

অলম্মত 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রকফ 

অিোভ

োো  ড়ও:    ২২০         

          গ্রোফ: ওোঈভোঝ 

আঈজদয়দ/য়োট ত০১:

টোওখভ: কজিধেভ 

রধোি রওোট: ২৪১১

ঈধখচমো: রকৌজভধেভ 

রচমো: ফয়ফদজংল

োো  ড়ও:    ২২০         

          গ্রোফ: ওোঈভোঝ 

আঈজদয়দ/য়োট ত০১:

টোওখভ: কজিধেভ 

রধোি রওোট: ২৪১১

ঈধখচমো: রকৌজভধেভ 

রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ১২.০৬.১৯৯২ ২৩  ঙভ  ১০    ফো 

২৪   জতদ

এআঘ এ জ মুজিখবোদ্ধো ধখতভ দোফবৄম োজঢম

৯৫২ চদো  রফো: লোোদ মৃথো জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম লও 

মৃথো 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: যোলোদোচ

োো  ড়ও:  ৫৫/২৩৫      

               গ্রোফ: তজক্ষড 

মক্ষীধোযো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: ফোথধেভ 

রধোি রওোট: ৮৬২১

ঈধখচমো: োঈনম 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

১৯/১২, ধজিফ ফোটিওোঝো, 

য়োট ত-১৫, টোওখভ-

ওুোন্টদখফন্ট, ঠোওো-১২০৬

ধটুয়োঔোমী ২৭.১২.১৯৯৬ ১৯  ঙভ   ০৪   ফো  

০৮  জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও 

দয়, অখতদ 

নভফ ঠিও দয়।

োজঢম

৯৫৪ চদো রখফো: োআফুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: মুদঢোচ 

ফোজমণো 

ফোঢোভ দোফ: অখচমো ঔোতুদ

োো  ড়ও: রফোযোভন 

রলোখদ ড়ও                    

                  গ্রোফ: 

রফোযোভনধেভ  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ:  জফভধেভ 

রধোি রওোট:৭০৩০

ঈধখচমো: জফভধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

োো  ড়ও: রফোযোভন 

রলোখদ ড়ও                    

                  গ্রোফ: 

রফোযোভনধেভ  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ:  জফভধেভ 

রধোি রওোট:৭০৩০

ঈধখচমো: জফভধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ০৫.০৯.১৯৮৯ ২৬ ঙভ  ০৮  ফো  ০০  

জতদ

জ এ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৯৫৬ চদো ধমোয ঘন্দ্র ভওোভ জধঢোভ দোফ: জদজযওোন্ত ভওোভ 

ফোঢোভ দোফ:  দজফঢো ভোদী 

ভওোভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঈত্তভ ওোযোতল 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জযোময়

টোওখভ:  অফটোমো 

রধোি রওোট:১৮৫০

ঈধখচমো: জযোময়

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঈত্তভ ওোযোতল 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জযোময়

টোওখভ:  অফটোমো 

রধোি রওোট:১৮৫০

ঈধখচমো: জযোময়

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ০৮.১০.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৬    ফো  ২৮ 

জতদ

জ জ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৫৭ চদো রফো: ভোয়লোদ ওীভ জধঢোভ দোফ: রফো: রলঙোঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: রতখমোয়োভো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: জতমোমধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অমফধেভ  

টোওখভ:  ভোংকোফোটি 

রধোি রওোট:৬৫৪০

ঈধখচমো: থোফআভলোঝ 

রচমো: দকাঁ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: জতমোমধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অমফধেভ  

টোওখভ:  ভোংকোফোটি 

রধোি রওোট:৬৫৪০

ঈধখচমো: থোফআভলোঝ 

রচমো: দকাঁ

দকাঁ ০১.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৪   ফো ০৪  

জতদ

জ এ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৯৫৮ চদো রফো: োবুম রফোস্তনো জধঢোভ দোফ: ওোচী দোজভ 

ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ:  রফোঙো: 

অজঔখভোদ রদঙো

োো  ড়ও:   ধেকুজভয়ো     

                গ্রোফ: ধেকুজভয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অড়ধোড়ো 

টোওখভ:  অড়ধোড়ো 

রধোি রওোট:৭৬২০

ঈধখচমো: যোজমঔো 

রচমো: ফোগুভো

োো  ড়ও:   ধেকুজভয়ো     

                গ্রোফ: ধেকুজভয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অড়ধোড়ো 

টোওখভ:  অড়ধোড়ো 

রধোি রওোট:৭৬২০

ঈধখচমো: যোজমঔো 

রচমো: ফোগুভো

ফোগুভো ০১.০৮.১৯৯৫ ২১ ঙভ  ০৭  ফো  ০৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৯৫৯ রফোঙো: ঢোচদীদ রফোস্তোভী জধঢোভ দোফ:  রফো: 

রফোস্তোজনজুভ ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ:  রফোঙো: রজমদো 

অঔঢোভ

োো  ড়ও:  ৪৪৬           

          গ্রোফ: ঘঢভ 

(যোজন্তোক)

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২৪

টোওখভ:  জন

রধোি রওোট:১৭০৩

ঈধখচমো: কোজচধেভ তভ 

রচমো: কোজচধেভ

োো  ড়ও:  ৪৪৬           

          গ্রোফ: ঘঢভ 

(যোজন্তোক)

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২৪

টোওখভ:  জন

রধোি রওোট:১৭০৩

ঈধখচমো: কোজচধেভ তভ 

রচমো: কোজচধেভ

কোচীধেভ ৩১.০৮.১৯৯২ ২৩ ঙভ  ১১  ফো ২৮  

জতদ

এআঘ এ জ যলীত 

মুজিখবোদ্ধোভ 

ওন্যো

অখতদ ধখে 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৯৬২ মোজফয়ো ধৄভোঢ জধঢোভ দোফ: এফ এফ 

চোলোংকীভ  

ফোঢোভ দোফ: জচজদয় অিোভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: অদিীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮ 

টোওখভ:  টোখয়ভো যভীন 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো: ভোফকঞ্জ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

প্রবখে এ এফ চোলোংকীভ 

রফোখয তত, প্রযোজদও ওফ তওঢতো, 

ফজন্ত্রধজভরত জপোক, ফজন্ত্রপো 

যোঔো, োংমোখতয জঘোময়, 

ঠোওো।

মক্ষ্ণীধেভ ১২.০৩.১৯৯৬ ২০ ঙভ   ০১ ফো  ২৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৬৩ চদো শুযোন্ত পঞ্টোঘোয্যত জধঢোভ দোফ: সুথীভ পঞ্টোঘোয্যত

ফোঢোভ দোফ:  রযোপো পঞ্টোঘোয্যর্

োো  ড়ও: ৪৯২            

          গ্রোফ: ধজিফ 

রলোনওভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ:  ওোঘধেভ 

রধোি রওোট:১৪৩০

ঈধখচমো: রোদোভকো

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

োো  ড়ও: ৪৯২            

          গ্রোফ: ধজিফ 

রলোনওভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ:  ওোঘধেভ 

রধোি রওোট:১৪৩০

ঈধখচমো: রোদোভকো

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

দোভোয়ডকঞ্জ ০২.০৬.১৯৯১ ২৪ ঙভ  ১১  ফো  ০৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

রনভঢ ঔোখফ 

ঠিওোদো রদআ, 

টোওোটিজওঝ রদআ, 

প্রখয ধে ধৈভড 

রদআ।

োজঢম

৯৬৪ চদো জভোজুম আমোফ জধঢোভ দোফ: নচভ অমী 

ফোঢোভ দোফ:  কুমসুফ রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ওোজমওোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: কৃজ্ঞদকভ 

টোওখভ:  োজমওোধেভ 

রধোি রওোট:৯৪৫০

ঈধখচমো: ওোজমকঞ্জ

রচমো: োঢক্ষীভো

ফোওসুত লোরুদ, ভচদীকন্ধো 

ওদখনওযদোভী, োখমমুজিদ 

পদ (দীঘ ঢমো), জফভধেভ-১ 

দং সুধোভ ফোখওতঝ, ঠোওো

োঢক্ষীভো ০১.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ  ০৩  ফো  ০৪ 

জতদ

এফ এ এ োথোভড অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও 

দয়, প্রখযধে 

বৄম।

োজঢম

৯৬৫ মোদী জফস্ত্রী জধঢোভ দোফ: ফখদোভঞ্জদ জফস্ত্রী 

ফোঢোভ দোফ:  োন্তী জফস্ত্রী

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: লজভদঝোদো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: বওমোযকঞ্জ 

টোওখভ:  োজুয়ো 

রধোি রওোট:৯২৭২

ঈধখচমো: তোখওোধ 

রচমো: খুমদো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: লজভদঝোদো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: বওমোযকঞ্জ 

টোওখভ:  োজুয়ো 

রধোি রওোট:৯২৭২

ঈধখচমো: তোখওোধ 

রচমো: খুমদো

খুমদো ০৪.০৬.১৯৮৭ ২৮ ঙভ  ১১  ফো  ০১ 

জতদ

এআঘ এ জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম, 

চন্ স্থোদ রচমোভ 

দোফ ঈখল্লঔ রদআ

োজঢম

৯৬৬ চদো মৃঢ কুফোভ ভওোভ জধঢোভ দোফ: জযঢ কুফোভ 

ভওোভ 

ফোঢোভ দোফ:  স্বপ্নো ভোদী

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: চোফখতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ:  বযমকুধো 

রধোি রওোট:৭৩২০

ঈধখচমো: বযমকুধো 

রচমো: জছদোআতল

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: চোফখতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ:  বযমকুধো 

রধোি রওোট:৭৩২০

ঈধখচমো: বযমকুধো 

রচমো: জছদোআতল

জছদোআতল ১৯ ঙভ  ০৬  ফো ১০  

জতদ

জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঘোমোদ রদআ, চন্ 

ঢোজভঔ বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৬৭ চদো রফো: ফোলোমুদুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: দুম 

োখভও লোং

ফোঢোভ দোফ:  রযনোমী রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ওোজমতোজয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘভোফজি 

টোওখভ:  ঘভোফজি

রধোি রওোট:৮২৮১

ঈধখচমো: োখওভকঞ্জ 

রচমো: জভযোম

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ওোজমতোজয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘভোফজি 

টোওখভ:  ঘভোফজি

রধোি রওোট:৮২৮১

ঈধখচমো: োখওভকঞ্জ 

রচমো: জভযোম

জভযোম ২৪.০৪.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০০   ফো ১২  

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও 

দয়, ধখতভ দোফ 

বৄম

োজঢম

৯৬৯ চদো ঢোজমফো অিোভ জধঢোভ দোফ: চোজওভ রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: রভখলদো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: সুমঢোদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  ০৬

টোওখভ:  ফোদ্রোো সুমঢোদধেভ 

রধোি রওোট:৩৫৩০

ঈধখচমো: রতজিোভ 

রচমো: কুজফল্লো

আ জ/৫০, রটোভ তজক্ষডধোড়, 

অগ্রোোত, য়োট ত-২৮, িভ, 

টমমুজভং, ঘঞ্টগ্রোফ-৪১০০

কুজফল্লো ১৫.০৯.১৯৯৫ ২১ ঙভ  ০৬  ফো  ১০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ ধখে ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৯৭০ চদো রফো: ঢজভকুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: ভজনকুম 

আমোফ টোকুয়ো 

ফোঢোভ দোফ:  ওজলধৄভ রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঘভোতী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২ / ০৪ 

টোওখভ:  ঘভোতী 

রধোি রওোট:৮২৮০

ঈধখচমো: োখওভকঞ্জ 

রচমো: জভযোম

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঘভোতী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২ / ০৪ 

টোওখভ:  ঘভোতী 

রধোি রওোট:৮২৮০

ঈধখচমো: োখওভকঞ্জ 

রচমো: জভযোম

জভযোম ০৬.১০.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৬   ফো ৩০  

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৯৭১ চদো সুফদ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রোলভোধ ধোম 

ফোঢোভ দোফ:  লোজফতো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: আন্তোচ রফোল্যোভ 

টোঙ্গী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ:  ঘভঘাঁতধেভ

রধোি রওোট:৭৮২১

ঈধখচমো: তভধেভ 

রচমো: নজভতধেভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: আন্তোচ রফোল্যোভ 

টোঙ্গী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ:  ঘভঘাঁতধেভ

রধোি রওোট:৭৮২১

ঈধখচমো: তভধেভ 

রচমো: নজভতধেভ

নজভতধেভ ০৫.০২.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৩   ফো ০০  

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড প্রখয ধে ধেভদ 

রদআ ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৭৩ চদো রফো: অব্দুভ ভজলফ জধঢোভ দোফ: রফো: ধঢী ঈিীদ 

ফোঢোভ দোফ:  রফোঙো: ভজলফো 

রকফ

োো  ড়ও:  ০৮            

         গ্রোফ: চকতম পোঙ্গো 

ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ:  ীভকঞ্জ 

রধোি রওোট:৫২২০

ঈধখচমো: ীভকঞ্জ 

রচমো: জতদোচধেভ

োো  ড়ও:  ০৮            

         গ্রোফ: চকতম পোঙ্গো 

ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ:  ীভকঞ্জ 

রধোি রওোট:৫২২০

ঈধখচমো: ীভকঞ্জ 

রচমো: জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ১২.০৫.১৯৯৫ ২০ ঙভ ১১   ফো ২৩  

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও 

দয়, প্রখয ধে 

বৄম।

োজঢম

৯৭৪ চদো রফো: চোওোজভয়ো ভতোভ জধঢোভ দোফ: রফো: ফওখঙত 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: চোন্নোতুদ 

রকফ

োো  ড়ও: ৯৯৯            

          গ্রোফ: রকোধীদোণধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ:  রকোতোকোড়ী 

রধোি রওোট:৫২০০

ঈধখচমো: তভ 

রচমো: জতদোচধেভ

োো  ড়ও: ৯৯৯            

          গ্রোফ: রকোধীদোণধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ:  রকোতোকোড়ী 

রধোি রওোট:৫২০০

ঈধখচমো: তভ 

রচমো: জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ১০.১২.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৪   ফো ২৫  

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও 

দয়, প্রখয ধে 

বৄম ।

োজঢম

৯৭৫ চদো বুচ রখোর জধঢোভ দোফ: টিখওদ রখোর 

ফোঢোভ দোফ:  ওল্পদো রখোর

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: োওজড় একোভঔোদ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোফজতয়ো 

টোওখভ:  একোভঔোদ 

রধোি রওোট:৭৪০৬

ঈধখচমো: োখোভধোড়ো 

রচমো: বখযোভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: োওজড় একোভঔোদ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোফজতয়ো 

টোওখভ:  একোভঔোদ 

রধোি রওোট:৭৪০৬

ঈধখচমো: োখোভধোড়ো 

রচমো: বখযোভ

বখযোভ ১৮.০৮.১৯৮৬ ২৯ ঙভ   ০৮ ফো ১৭  

জতদ

স্মোঢখওোত্তভ োথোভড অখতদ স্বলখস্ত 

ধৈভডকৃঢ দয়, 

ঘোমোদ রওোট বৄম

োজঢম

৯৭৭ চদো অব্দুম লোজমফ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম 

োযোভ 

ফোঢোভ দোফ: ফফঢোচ রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রোলদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঔোকওোিো  

টোওখভ:  যমু্ভধেভো 

রধোি রওোট:১৪৫০

ঈধখচমো: অড়োআ লোচোভ 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১ এ ভতোভ 

ওফখলক্য্র, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭

দোভোয়ডকঞ্জ ০৫.০৭.১৯৯০ ২৫ ঙভ  ১০  ফো ০১  

জতদ

জ জ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৮১ চদো মুলোম্মত ফোলতী লোোদ জধঢোভ দোফ: রফো: অনোচ 

ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: ধৄভচোলোদ রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রড়োচোম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪ 

টোওখভ:  দোধৄয়োভ োচোভ 

রধোি রওোট:৩৫২০

ঈধখচমো: বুজড়ঘং

রচমো: কুজফল্লো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রড়োচোম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪ 

টোওখভ:  দোধৄয়োভ োচোভ 

রধোি রওোট:৩৫২০

ঈধখচমো: বুজড়ঘং

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ২৭.০৬.১৯৯৫ ২১ ঙভ  ১০  ফো ০৯  

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৯৮২ অখয়যো অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: অনোচ 

ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: ধৄভচোলোদ রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রড়োচোম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪ 

টোওখভ:  দোধৄয়োভ োচোভ 

রধোি রওোট:৩৫২০

ঈধখচমো: বুজড়ঘং

রচমো: কুজফল্লো

প্রবখে রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ, 

ব্যজিকঢ ওফ তওঢতো, গস্কৃজঢ 

জরয়ও ফন্ত্রদোময়, পদ দং-

০৬, রুফ দং-১০১৩, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো।

কুজফল্লো ০১.০৩.১৯৮৭ ২৯ঙভ ০২   ফো ০৫  

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৯৮৩ চদো অদুভ ভজলফ জধঢোভ দোফ: অবুম মুদছুভ 

ফোঢোভ দোফ: রনভখতৌী রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রোদোধেভ 

আঈজদয়দ/য়ো০২ট ত: 

টোওখভ:  জমফোক 

রধোি রওোট:৩৭০০

ঈধখচমো: তভ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রোদোধেভ 

আঈজদয়দ/য়ো০২ট ত: 

টোওখভ:  জমফোক 

রধোি রওোট:৩৭০০

ঈধখচমো: তভ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

মক্ষ্ণীধেভ ০৫.০৬.১৯৯১ ২৫ ঙভ  ০৯  ফো ০০   

জতদ

জটগ্রী ধোয োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৯৮৪ চদো রফো: ভজনকুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফোঙখমফ ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: রভোযদোভো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: চোলোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোলোধেভ 

০৩ 

টোওখভ: চোলোধেভ  

রধোি রওোট:৩৫৪০

ঈধখচমো: মুভোতদকভ 

রচমো: কুজফল্লো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: চোলোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোলোধেভ 

০৩ 

টোওখভ: চোলোধেভ  

রধোি রওোট:৩৫৪০

ঈধখচমো: মুভোতদকভ 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০১.০৪.১৯৯৭ ১৯ ঙভ  ০১  ফো  ১১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৮৬ চদো তীধংওভ জেধেভো জধঢোভ দোফ: শ্রী খভন্দ্র কুফোভ 

জেধেভো 

ফোঢোভ দোফ: জঘওজন্ত জেধেভো

োো  ড়ও: অজফ তভ োজড়, 

ধঞ্চকুফোভ ওোথোভী ধোড়ো       

                গ্রোফ: ল্টভোফ 

টিমো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ:  ভোফকড় 

রধোি রওোট:৪৪৪০

ঈধখচমো: ভোফকড়

রচমো: ঔোকড়োঙজড়

ধৄরুম লও ত্ত: োজড়, জও জ 

রতোপোর রমআদ, ফধ্যফ 

রকোফোআমটোঙ্গো, য়োট ত-৩৬, 

িভ, ঘঞ্টগ্রোফ-৪১০০

ঔোকড়োঙজড় ২৬.১২.১৯৮৯ ২৬ ঙভ  ০৪  ফো ১০  

জতদ

এআঘ এ জ ক্ষুদ্র ধ-রকোষ্ঠী ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৯৮৭ চদো রফো: ভোজু অলখফত জধঢোভ দোফ: রফো: নজভত 

রলোোইদ 

ফোঢোভ দোফ: ভোজযতো রকফ

োো  ড়ও:  ১৫৬           

          গ্রোফ: ওখমচ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ:  ফোগুভো 

রধোি রওোট:৭৬০০

ঈধখচমো: ফোগুভো তভ 

রচমো: ফোগুভো

২৬৭/জ, রতয়োদ ধোড়ো, 

য়োট ত-৫০, রকন্ডোজভয়ো, 

বোেোোড়ী, ঠোওো-১২০৪

ফোগুভো ২৭.০২.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০২   ফো ০৮  

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৯৯২ চদো রফো: ফোজলদুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: লোজবুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: জফমদ অিোভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: পড়ুয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৩  

টোওখভ:  সূঘীধোড়ো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো: যোলভোজস্ত 

রচমো: ঘাঁতধেভ

প্রবখে রফো: লোজবুম আমোফ, 

োংমোখতয ঢোঢ রোট ত, 

জটিএফজ পদ (৫ফ ঢমো), 

০৭-০৯, ওোভোদ োচোভ, 

ঠোওো-১২১৫

ঘোতধেভ ০১.১২.১৯৮৮ ২৭ ঙভ   ০৪ ফো  ১১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদধখে ঙজ 

এওটি, ঘোমোদ 

রওোট বৄম।

োজঢম

৯৯৩ চদো চতদ ঘন্দ্র ফজুফতোভ জধঢোভ দোফ: োসুখত ঘন্দ্র যীম 

ফোঢোভ দোফ: রযধোমী ভোদী

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ত: নুোদ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:রধৌভ ০৩ দং 

য়োট ত

টোওখভ:  ঘভনুোদ 

রধোি রওোট:৮৩৪০

ঈধখচমো: ঘভনুোদ

রচমো: রপোমো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ত: নুোদ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:রধৌভ ০৩ দং 

য়োট ত

টোওখভ:  ঘভনুোদ 

রধোি রওোট:৮৩৪০

ঈধখচমো: ঘভনুোদ

রচমো: রপোমো

রপোমো ০৫.০৯.১৯৯৩ ২২ ঙভ  ০৫  ফো  ০৬  

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ ধে 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৯৪ চদো রফো: ফোমুদ জধঢোভ দোফ: অ: ফজঢদ 

ফোঢোভ দোফ:  জজ ফজভয়ফ

োো  ড়ও: রলোজডং ১১    

                  গ্রোফ: ত: 

নুোদ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩ 

টোওখভ:  ঘভনুোদ

রধোি রওোট:৮৩৪০

ঈধখচমো: ঘভনুোদ

রচমো: রপোমো

োো  ড়ও: রলোজডং ১১    

                  গ্রোফ: ত: 

নুোদ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩ 

টোওখভ:  ঘভনুোদ

রধোি রওোট:৮৩৪০

ঈধখচমো: ঘভনুোদ

রচমো: রপোমো

রপোমো ঙভ    ফো   জতদ অখমফ োথোভড অখতদ ধে 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম, চন্ 

ঢোজভঔ রদআ, য় 

রদআ।

োজঢম

৯৯৫ চদো রফো: রজমফ জফয়ো জধঢোভ দোফ: অ: ঙোমোফ 

ফোঢোভ দোফ:  রজমদো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রলোকমোভ ফোঞ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোচ্চভ 

টোওখভ:  রলোকমোভফোঞ 

রধোি রওোট:৭৯৩০

ঈধখচমো: জযঘভ 

রচমো: ফোতোভীধেভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: রলোকমোভ ফোঞ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোচ্চভ 

টোওখভ:  রলোকমোভফোঞ 

রধোি রওোট:৭৯৩০

ঈধখচমো: জযঘভ 

রচমো: ফোতোভীধেভ

ফোতোভীধেভ ০১.০১.১৯৯৮ ১৮ ঙভ ০৪    ফো ০৪  

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ ধে 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম

োজঢম

৯৯৬ চদো রফো: অম অজফদ জধঢোভ দোফ: রফো: রমোখয়ঢ 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: জমমুদ রদঙো

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ভোদোঝ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তক তোধেভ 

টোওখভ:  ভোদোঝ 

রধোি রওোট:১৭৩০

ঈধখচমো: ওোধোজয়ো 

রচমো: কোচীধেভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ভোদোঝ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তক তোধেভ 

টোওখভ:  ভোদোঝ 

রধোি রওোট:১৭৩০

ঈধখচমো: ওোধোজয়ো 

রচমো: কোচীধেভ

কোচীধেভ ০১.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ  ০৪  ফো ০৪  

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড প্রখয ধে ঠিও 

দয়, অখতদ ধখে 

ঙজ এওটি।

োজঢম

৯৯৭ চদো মুলোম্মোত য়োীফ জধঢোভ দোফ: ফলোম্মোত অব্দুম 

অজচচ 

ফোঢোভ দোফ: োজলতো রকফ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঘভচোগুয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২৬  

টোওখভ:  চোগুয়োভ লোঝ 

রধোি রওোট:৮২০৬

ঈধখচমো: জভযোম তভ 

রচমো: জভযোভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: ঘভচোগুয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২৬  

টোওখভ:  চোগুয়োভ লোঝ 

রধোি রওোট:৮২০৬

ঈধখচমো: জভযোম তভ 

রচমো: জভযোভ

জভযোম ০১.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ  ০৪  ফো  ০৪  

জতদ

অজমফ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

Page No 113 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৯৯৮ চদো রফো: োঔোয়োঢ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: অখতদ 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: জফখ রজমদো 

অওঢোভ

োো  ড়ও:                  

     গ্রোফ: সুওখত ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১ 

টোওখভ:  জপঢভকড় 

রধোি রওোট:৫০০০

ঈধখচমো: ধঞ্চকড়

রচমো: ধঞ্চকড়

জ-১০, জট-৫, অকোভকো 

জদঈ ওখমোদী, রযখভ োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭

ধঞ্চকড় ০৪.১০.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৬   ফো ০৭  

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ঘোমোদ োংমোখতয 

ধেজমখযভ ঠিওোদোয়

োজঢম

৯৯৯ চদো রফো: অজযও লোোদ জধঢোভ দোফ: রফো: চোফোম 

ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: লোজমফো রকফ

োো  ড়ও: ৬২০            

          গ্রোফ: তজক্ষড নুোদ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ:  ঘভনুোদ 

রধোি রওোট:৮৩৪০

ঈধখচমো:ঘভনুোদ

রচমো: রপোমো

োো  ড়ও: ৬২০            

          গ্রোফ: তজক্ষড নুোদ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ:  ঘভনুোদ 

রধোি রওোট:৮৩৪০

ঈধখচমো:ঘভনুোদ

রচমো: রপোমো

রপোমো ০১.০৬.১৯৯৩ ২২ ঙভ  ০৮  ফো ১০  

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

১০০১ চীদ ভোয় মৃঢ-বঢীদ ঘন্দ্র ভোয়;মুজরমো 

ভোদী ভোয়।

১দং য়োধতোখকঝ(জলন্দুধোড়ো) 

গ্রোফ: জলন্দুধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০১, টোওখভ-

বয়তধেভ, ঈধখচমো-

বয়তধেভ, রচমো দীমনোফোভী।

১দং য়োধতোখকঝ(জলন্দুধোড়ো) 

গ্রোফ: জলন্দুধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০১, টোওখভ-

বয়তধেভ, ঈধখচমো-

বয়তধেভ, রচমো দীমনোফোভী।

দীমনোফোভী। ০৫.০৯.১৯৮৮ য়খভ ঢথ্য রদআ। এআঘ.এ. জ। প্রজঢন্ধী। য় ঈখল্লঔ রদআ। োজঢম

১০০৪ রফো: যোচোলোদ অমী রফো: ভলভফ রযঔ; রফোঙো: 

যোলোদোভো রকফ

ধেভোঢদ ইশ্বভতী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০২ ইশ্বভতী, 

টোওখভ-রকৌজভধেভ-৬৬২০, 

ঈধখচমো-মোমধেভ, রচমো 

দোখঝোভ।

ধেভোঢদ ইশ্বভতী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০২ ইশ্বভতী, 

টোওখভ-রকৌজভধেভ-৬৬২০, 

ঈধখচমো-মোমধেভ, রচমো 

দোখঝোভ।

দোখঝোভ ২৫.০১.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০৩ ফো ১০ 

জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১০০৫ রফো: োআফুম আমোফ, মৃঢ-লবভঢ অমী ভওোভ, মৃঢ-

রঙখভচোদ রদঙো।

আমোফধেভ,জনজমধ দকভ,  

টোওখভ-জনজমধ দকভ-৭০৫১, 

ঈধখচমো-রতৌমঢধেভ, রচমো-

কুজিয়ো।

আমোফধেভ,জনজমধ দকভ,  

টোওখভ-জনজমধ দকভ-৭০৫১, 

ঈধখচমো-রতৌমঢধেভ, রচমো-

কুজিয়ো।

কুজিয়ো ১২.০৮.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৮ ফো ২৪ 

জতদ।

এফ,এ োথোভড স্বোক্ষভ জলীদ। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০০৭ রফো: ফোলবুবুভ ভলফোদ, মৃঢ: ফয়দো জফয়ো, অজঙয়ো 

রকফ।

ধোআওধোড়ো, আঈজদয়দ-৬দং 

অজযখগ্রোদ জল্কো,  টোওখভ-

োঢকঞ্জ-৩২১৪, ঈধখচমো-

শ্রীফঙ্গম, রচমো-

রখফৌমীোচোভ।

ধোআওধোড়ো, আঈজদয়দ-৬দং 

অজযখগ্রোদ জল্কো,  টোওখভ-

োঢকঞ্জ-৩২১৪, ঈধখচমো-

শ্রীফঙ্গম, রচমো-

রখফৌমীোচোভ।

রফৌমীোচোভ ০১.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০৪ 

জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১০১০ রফো: অঢোঈভ ভলফোদ মৃঢ:যোফছুম লও, যোফছুন্নোলোভ, ওড়আওোজি, 

আঈজদয়দ/য়তোট:জতমো,     

টোওখভ-রফখঙড়ো-২৩২০, 

ঈধখচমো-রলোখদধেভ, রচমো-

জওখযোভকঞ্জ।

ওড়আওোজি, 

আঈজদয়দ/য়তোট:জতমো,     

টোওখভ-রফখঙড়ো-২৩২০, 

ঈধখচমো-রলোখদধেভ, রচমো-

জওখযোভকঞ্জ।

জওখযোভকঞ্জ। ১০.১০.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৩ ফো 

১৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১০১১ রফো: োিোফ রলোখদ, রফো: ওোফোম রলোখদ; রফোঙো: 

ভযদ অভো রকফ।

গ্রোফ- ঔড়দো, ধৄভ রলোখদ 

োংোজতখওভ োজড়, 

আঈজদয়দ/য়তোট:০৫,     

টোওখভ-মুচননভোোত-

৪৩০০, ঈধখচমো-ধটিয়ো, 

রচমো-ঘঞ্টগ্রোফ।

ফদসুভোোত জফয়ো োজড়, রভোট, 

গ্রোফ: রকোমোফ ফমো ওখমোদী, 

আঈজদয়দ/য়তোট:২৪ টোওখভ-

িভ-৪১০০, ঈধখচমো-

টমমুজভং, রচমো-ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ। ০৬.০৮.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৭ ফো 

০১জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম।২।ধ্ভখযধঢ্ভ 

রদআ।

োজঢম

১০১২ যোয়মো ধোভপীদ রফো: চোজওভ রলোখদ। দোজভদ 

রলোখদ।

জধ.জট.এ ফোঞ ংমগ্ন, 

রধোভী োজড়, 

আঈজদয়দ/য়তোট:০৭,     

টোওখভ-ধটুয়োঔোমী-৮৬০০, 

ঈধখচমো-ধটুয়োঔোমী, রচমো-

ধটুয়োঔোমী।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, আঈজদয়দ/য়তোট:২৩ 

জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯।

ধটুয়োঔোমী। ১৫.০৬.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ১০ ফো ২১জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১০১৩ অন্জজুফোভো ঔোতুদং জভয়োচ ঈিীদ, সুজনয়ো ঔোতুদ। গ্রোফ- তজভ দোজভঘো, 

য়তোট:০৬,     টোওখভ-

চয়দকভ-৬৬২০, ঈধখচমো-

ইশ্বভতী, রচমো-ধোদো।

গ্রোফ- তজভ দোজভঘো, 

য়তোট:০৬,     টোওখভ-

চয়দকভ-৬৬২০, ঈধখচমো-

ইশ্বভতী, রচমো-ধোদো।

ধোদো। ০৯.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৪ ফো 

০৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম।২।চদ্ফ 

ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

১০১৪ রফো: রোখলম ঔাঁদ। অব্দুভ ভজলফ ঔাঁদ, রজমদো 

ঔোদফ।

গ্রোফ- ঈত্তভ ধোজভম,ভজলখফভ 

োজড়, টোওখভ-মথোভো- 

ঈধখচমো-জযংকোআভ, রচমো-

ফোজদওকঞ্জ।

গ্রোফ- ঈত্তভ ধোজভম,ভজলখফভ 

োজড়, টোওখভ-মথোভো- 

ঈধখচমো-জযংকোআভ, রচমো-

ফোজদওকঞ্জ।

ফোজদওকঞ্জ। - ২২ ঙভ ০২ ফো 

২৪জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড চন্স্থোদ রচমো 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০১৫ রফো: ফইধৄম লোোদ োকফোভ। অমী অলোম্মত োকফোভ, 

ফজভয়ফ রকফ।

গ্রোফ: ভোচোভোফধেভ , আঈজদয়দ: 

০৮, টোওখভ- পোয়োম 

ভোচোোড়ী, ঈধখচমো-শ্রীধেভ, 

রচমো-কোচীধেভ।

 রভমখয় োো দং আ-২৪/জ, 

ঝোআকোভধো রভমখয় 

ওখমোদী,য়তোট-১৩, টোওখভ- 

ধোলোড়ঢমী-৪২০২, ঈধখচমো-

খুমযী, রচমো-ঘঞ্টগ্রোফ।

কোচীধেভ। ২৪.০২.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০২ ফো 

১১জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১০১৬ রফো: জুখয়ম রলোখদ। মৃঢ অব্দুম ফজঢদ, রী 

রয়ো।

গ্রোফ: যোন্তো, আঈজদয়দ: ০৮, 

টোওখভ- অখক্কমধেভ, 

ঈধখচমো-অখক্কমধেভ, রচমো-

চয়ধেভলোঝ।

গ্রোফ: যোন্তো, আঈজদয়দ: ০৮, 

টোওখভ- অখক্কমধেভ, 

ঈধখচমো-অখক্কমধেভ, রচমো-

চয়ধেভলোঝ।

চয়ধেভলোঝ। ১০.১১.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৫ ফো 

২৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ওতৃতধখক্ষভ ঈখল্লঔ 

রদআ

োজঢম

১০১৮ রফোঙো: োলোদোভো রফো: রকোমোফ সুম, রফোঙো: 

ধৄভচোলোদ।

গ্রোফ: ভসুমধেভ, টোওখভ- 

ধেন্ডুজভয়ো, ঈধখচমো-

অখক্কমধেভ, রচমো-চয়ধেভলোঝ।

গ্রোফ: ভসুমধেভ, টোওখভ- 

ধেন্ডুজভয়ো, ঈধখচমো-

অখক্কমধেভ, রচমো-চয়ধেভলোঝ।

চয়ধেভলোঝ। ১০.০৫.১৯৯২ ২৩ ঙভ ১১ ফো 

২৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ।

োজঢম

১০২২ আোলীফ ঔোদ। রফো: দোভোনঢ অমী ঔোদ; 

ফোলফুচো রকফ।

গ্রোফ: ঔোদোড়ী, আঈজদয়দ-০৪ 

শ্রীধেভ, টোওখভ-রঘৌলমুদী 

োচোভ, ঈধখচমো-রঘৌিগ্রোফ, 

রচমো-কুজফল্ল।

এ/২৩, ড়ও কখরদোকোভ, 

চ, ১১দং জফভধেভ-১২১৬।

কুজফল্রো ১৫.১০.১৯৯৫ ২০ঙভ ০৬ ফো ২০জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।অখতদঝজ পুম 

ওতৃতধক্ষ।২।ধ্ভখয

ধে নভফ বৄম।

োজঢম

১০২৪ অব্দুভ ভোজ্জোও রফো: অব্দুভ ভজচত; লোজদো 

রকফ।

চ্যয়োলভওখঝশ্ব,  ৪০দং 

ঔোজতফধোড়ো আঈজদয়দ,  

টোওখভ-চোমোমোোত 

ওুোন্টদখফন্ট, ঈধখচমো- 

জখমঝ তভ, রচমো: জখমঝ।।

চ্যয়োলভওখঝশ্ব,  ৪০দং 

ঔোজতফধোড়ো আঈজদয়দ,  

টোওখভ-চোমোমোোত 

ওুোন্টদখফন্ট, ঈধখচমো- 

জখমঝ তভ, রচমো: জখমঝ।

জখমঝ ২৮.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০২ ফো 

১৮জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ওভ্ঢৃধও্রখভ 

ঈখল্লঔ রদআ ২। 

ধখতভ দোফ বৄম।

োজঢম

১০২৭ রফো: রভচোঈম ওজভফ। থভ চোফনঢম, রমনঢম 

আঈজদয়দ- টোওখভ-রমনঢম-

৬৭৭০, ঈধখচমো- 

যোলচোতধেভ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

থভ চোফনঢম, রমনঢম 

আঈজদয়দ- টোওখভ-রমনঢম-

৬৭৭০, ঈধখচমো- 

যোলচোতধেভ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ। ০৩.০৪.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০১ ফো 

০২জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ।

োজঢম

১০২৮ ওোফরুম আমোফ। অব্দু রঙোলোদ; রলোখদয়োভো 

রকফ।

ঘোধভোযী োড়ী, নখঢধেভ,   

আঈজদয়দ-যযীত,  টোওখভ-

নখঢলধেভ-৩৯০০, ঈধখচমো-

রনদী তভ, রচমো: রনদী।

ঘোধভোযী োড়ী, নখঢধেভ,   

আঈজদয়দ-যযীত,  টোওখভ-

নখঢলধেভ-৩৯০০, ঈধখচমো-

রনদী তভ, রচমো: রনদী।

 রনদী ০১.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৪ ফো 

০৪জতদ।

এআঘ.এ. জ। মুজিখবোদ্ধো ১।অখতদ পুম 

২। ধ্ভখযধঢ্ভ পুম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০২৯ চোন্নোতুম রনভখতৌ ওদো। রফো: চোমোম ঈজিদ;     

রফৌসুফী অিোভ

নখঢধেভ, আঈজদয়দ-তোআন্যো,  

টোওখভ-জন্যোখনভ-১৯০২, 

ঈধখচমো-ঝো্ঙ্গোআম তভ, 

রচমো-ঝোংকোআম।

প্রবখে: রফো: চোমোমঈজিদ, 

জধ/এ টু এজটজচ/ধোখভযদ, 

১৬ অব্দুম কজড রভোট, ঠোওো-

১০০০।

ঝোংকোআম ২১.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো ১৪জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড অখতখদভ 

নখঝোওজধ রপ্রভড 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

১০৩০ ভজঈম অঈয়োম। ধৄরুম লও; মোআমী রকফ। ধঘোলমো, নখঢধেভ, আঈজদয়দ-

তোআন্যো,  টোওখভ-জন্যোখনভ-

১৯০২, ঈধখচমো-ঝো্ঙ্গোআম 

তভ, রচমো-ঝোংকোআম।

আঈজদয়দ-তোআন্যো,  টোওখভ-

জন্যোখনভ-১৯০২, ঈধখচমো-

ঝো্ঙ্গোআম তভ, রচমো-

ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম ০১.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৪ ফো ০১জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১০৩২ রফো: জফভোচ ঔজমনো। রফো: অধৄ ঔজমনো; ফজভচোদ 

রকফ।

ড় োজড় রওো্ড্ডো, োসুখতী 

আঈজদয়দ/য়োট ত-৩,  টোওখভ-

রওোড্ডো-৩৪৫০, ঈধখচমো-জ-

োজড়য়ো, রচমো-জ-োজড়য়ো।

রলোজমং দং ১০৬, ধমোয 

োলুঘভধোড়ো, আঈজদয়দ-০৩, 

টোওখভ-ধমোয-১৬১০, 

ঈধখচমো-ধমোয, রচমো-

দভজংতী।

দভজংতী। ২৫.১১.১৯৯৭ ১৪ ঙভ ০৬ ফো ১০জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড য় ঈখল্লঔ রদআ। োজঢম

১০৩৩ রযঔভ োনড়। ত্তভভঞ্ঝদ োনড়; কুসুফ ভোদী 

োনড়।

গ্রোফ- তোভ, টোওখভ-

৮২৩৩, ঈধখচমো-ঈজচভধেভ, 

রচমো-জভযোম।

রচৌজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

জভযোম। ০৭.০৮.১৯৯৫ এআঘ.এ. জ। োথোভড য় ঈখল্লঔ রদআ। োজঢম

১০৩৯ রফো: রফোঔখমছুভ ভলফোদ, রফো: যোখলত অমী; রফোঙো: 

ফোফুচো রকফ।

যোখলখতভ োড়ী, ধজিফ 

জছজদয়ো, আঈজদয়দ-৯দং 

কুজড়ওোলজদয়ো, টোওখভ-ধৈ ত 

জছজদয়ো-২১৩০, ঈধখচমো-

শ্রীভতী, রচমো-রযভধেভ।

যোখলখতভ োড়ী, ধজিফ 

জছজদয়ো, আঈজদয়দ-৯দং 

কুজড়ওোলজদয়ো, টোওখভ-ধৈ ত 

জছজদয়ো-২১৩০, ঈধখচমো-

শ্রীভতী, রচমো-রযভধেভ।

রযভধেভ। ০৫.০৩.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০২ ফো 

০১জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১০৪১ জযলো ঈজিদ অবু ঢোখলভ; ঢোখলভো রকফ। মুন্পী োড়ী,  আঈজদয়দ- তোধোড় 

মুন্পী োড়ী-বৄমআদ ঈত্তভ,  

টোওখভ-লোচঢখঔোমো রভোট-

৩৫৭০, ঈধখচমো-তভ 

তজক্ষদ, রচমো-কুজফল্ল।

মুন্পী োড়ী,  আঈজদয়দ- তোধোড় 

মুন্পী োড়ী-বৄমআদ ঈত্তভ,  

টোওখভ-লোচঢখঔোমো রভোট-

৩৫৭০, ঈধখচমো-তভ 

তজক্ষদ, রচমো-কুজফল্ল।

কুজফল্রো ০১.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৪জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।পুম ওভ্ঢৃধও্র ২। 

প্রখযধে বৄম।

োজঢম

১০৪৪ রফো: দোজভ ঈজিদ এফ.এ. োফোত; দোজফো রকফ। ধোঙখঢজভল্যো, আঈজদয়দ-৩দং 

টোওখভ-ধুজময়ো-১৯৯২, 

ঈধখচমো-বৄজোধেভ, রচমো-

ঝোংকোআম।

ধোঙখঢজভল্যো, আঈজদয়দ-৩দং 

টোওখভ-ধুজময়ো-১৯৯২, 

ঈধখচমো-বৄজোধেভ, রচমো-

ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম ১১.০৬.১৯৯৫ ২০ ঙভ ১০ ফো 

২৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ।২। ওোট 

বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০৪৯ রফো: অমোফ ঈজিদ দোআ গ্রোফ-ফোদধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত দং-

ফোদধেভ ০৫, টোওখভ- 

অচফধেভ-৪৩২৫, ঈধখচমো-

জফভভোআ, রচমো-ঘঞ্টগ্রোফ।

গ্রোফ-ফোদধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত দং-

ফোদধেভ ০৫, টোওখভ- 

অচফধেভ-৪৩২৫, ঈধখচমো-

জফভভোআ, রচমো-ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ১৫.০৮.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৩ ফো 

২৮জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ্োও্রভজ লী দ 

।২।ধ্ভখযধঢ্ভ 
রদআ।

োজঢম

১০৫০ রফো: অব্দুম ভোখযত অওি রকোমোফ ফোমো; রফোঙো: অঙফো 

রকফ।

গ্রোফ-রওোখফতধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত দং-

ফখদোলভধেভ-০৮, টোওখভ- 

ফখদোলভধেভ-৫৭৩০, ঈধখচমো-

ধমোযোজড়, রচমো-কোআোন্ধো।

গ্রোফ-রওোখফতধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত দং-

ফখদোলভধেভ-০৮, টোওখভ- 

ফখদোলভধেভ-৫৭৩০, ঈধখচমো-

ধমোযোজড়, রচমো-কোআোন্ধো।

কোআোন্ধো ১০.০৭.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৯ ফো 

২৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম।২।ধ্ভখযধঢ্ভ 

বৄম৩। নখ ভঢ 

ঔোফ বৄম।

োজঢম

১০৫১ ওোচী সুফদ অলম্মত ওোচী অবু ঢোখলভত রফোোম্মত: 

োখচতো রকদ।

গ্রোফ-ওোখলঢভো, ররোমদম 

আঈজদয়দ/য়োট ত দং-০৪, 

টোওখভ- োমী ঔোড়ো-৩৫০০, 

ঈধখচমো-বুজড়ঘং, রচমো-

কুজফল্লো।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, আঈজদয়দ/য়তোট:২৩ 

জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯।

কুজফল্রো ৩০.১২.১৯৯৭ ২৫ ঙভ ০৪ ফো 

০৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড চন্স্থোদ রচমো 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

১০৫২ রফোলোম্মত ফোমুদ রফো: ওোমোফ; জযঈজম অিোভ গ্রোফ-োচোভঘভ ঈজওম নোজি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত দং-

ন্যোজভঘভ, টোওখভ- অম 

চোজফয়োতুম-১৯৩০, ঈধখচমো-

জযঘভ, রচমো-ফোতোভীধেভ।

গ্রোফ-োচোভঘভ ঈজওম নোজি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত দং-

ন্যোজভঘভ, টোওখভ- অম 

চোজফয়োতুম-১৯৩০, ঈধখচমো-

জযঘভ, রচমো-ফোতোভীধেভ।

ফোতোভীধেভ ২০.০৮.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৭ ফো 

২২জতদ।

এআঘ.এ. জ। মুজিখবোদ্ধো ১।ধতখভ দোফ 

বৄম।২।ঢো ভজঔ ।

োজঢম

১০৫৫ রফো: ধৄভ অমফ। রফো: ঢোভো জফয়ো; রফোঙো: জফদো 

রকফ।

গ্রোফ-ীঘো, আঈজদয়দ-ঘজন্ডধেভ-

১৪/য়োট ত দং-০৭ টোওখভ-

ীঘো-৫৭২০, ঈধখচমো-

সুিভকঞ্ঝ, রচমো-কোআোন্ধো।

গ্রোফ-ীঘো, আঈজদয়দ-ঘজন্ডধেভ-

১৪/য়োট ত দং-০৭ টোওখভ-

ীঘো-৫৭২০, ঈধখচমো-

সুিভকঞ্ঝ, রচমো-কোআোন্ধো।

কোআোন্ধো ১৫.০৬.১৯৯২ ২৩ ঙভ ১০ ফো 

২৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড প্রখযধখে ধখতভ 

দোফ বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০৫৭ রফোঙো: রচবুন্নোলোভ রকফ। মৃঢ-য়োখলদ্দুজ্জোফোদ; রফোঙো: 

ধৄরুন্নোলোভ রকফ।

গ্রোফ-রড়োটোঙ্গো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৬, টোওখভ-

কুধঢমো-৫৭০০, ঈধখচমো-

কোআোন্ধো, রচমো-কোআোন্ধো।

ঠোওো লপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

কোআোন্ধো ০২.০৯.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৮ ফো 

০৩জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ওভ্ঢৃধও্রখভ 

ঈখল্লঔ রদআ ২। 

প্রখযধে বৄম।

োজঢম

১০৬০ রফোঙো: অয়যো অিোভ। রফো: রলমোম সুদোয়ো; রফোঙো: 

রলোখদ অভো।

গ্রোফ-ঘড়োআ রঔোমো(জদয়ো 

ধোড়ো), আঈজদয়দ/য়োট ত-ঘড়োআ 

রঔোমো, টোওখভ-ঝঢমো-

৫৩০০, ঈধখচমো-

জদমনোফোভী তভ, রচমো-

জদমনোফোভী।

গ্রোফ-ঘড়োআ রঔোমো(জদয়ো 

ধোড়ো), আঈজদয়দ/য়োট ত-ঘড়োআ 

রঔোমো, টোওখভ-ঝঢমো-

৫৩০০, ঈধখচমো-

জদমনোফোভী তভ, রচমো-

জদমনোফোভী।

জদমনোফোভী ২৫.১১.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৬ ফো 

১০জতদ।

জএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১০৬৩ রজমদো অিোভ। রফো:যলীত ঈল্লোল; যোলীদো 

অিোভ।

প্রবখে-রফো: যলীত 

ঈল্লোল,ঙয়োদী,ঠোো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৯, টোওখভ-

ঘোঝজঔম, ঈধখচমো-ঘোঝজঔম, 

রচমো-রদোয়োঔোমী।

প্রবখে: রুোখয়ঢ 

রলোখদ,ঈচ্চফোদ লওোভী, 

জজধ(ধৈ ত) এভ তপ্তভ(২য় 

ঢমো), জঅভজ, োংমোখতয 

রভমখয়, ৪০০০, রওোঢয়োমী, 

ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ। ১৫.১২.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৪ ফো ২১জতদ। জএ োথোভড প্রখযধখে ধখতভ 

দোফ বৄম।

োজঢম

১০৬৫ রফো; অব্দুম লোন্নোদ। রফো: ফধৄ জফয়ো রধোভী;রফোো: 

অখফদো রকফ।

তমধোড়ো, সুজলমধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৩, টোওখভ-

আজময়ঝকঞ্জ-৩৫১৯, ঈধখচমো-

ঘোজিদো, রচমো-কুজফল্লো।

ঙোমফো পুোভোআটি 

রিোভ(আজময়ঝকঞ্জ োচোভ) 

তমধোড়ো, সুজলমধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৩, টোওখভ-

আজময়ঝকঞ্জ-৩৫১৯, ঈধখচমো-

ঘোজিদো, রচমো-কুজফল্লো।

কুজফল্রো ১৫.১২.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৪ ফো 

২০জতদ।

জএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১০৬৬ রফো: আঈসুন জযওতোভ। রফো: অ: চজমম জযওতোভ; 

ভোজলফো রকফ।

ত: োযকোড়ী (পোদুভী) গ্রোফ-

োযকোড়ী, আঈজদয়দ/য়োট ত- 

টোওখভ-ঔোখযভ লোঝ-৮০৫০, 

ঈধখচমো-ওোমজওজদ, রচমো-

ফোতোভীধেভ।

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১ এ ভতোভ 

ওফখধক্স, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, ঠোওো।

ফোতোভীধেভ ২৮.১২.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৪ ফো ০৭জতদ। অজমফ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০৬৮ জতোওভ ঢোলুওতোভ। মৃঢ তীখদয ঘন্দ্র ঢোলুওতোভ; 

ধ তদো ভোদী ঢোলূওতোভ।

গ্রোফ-ভোখয়ো ওোব্য, ২৫৯/১, 

বুমবুম জপমো রফোড়, ঔভফ 

ধজঞ্ট, টোওখভ-জওখযোভকঞ্জ, 

ঈধখচমো-জওখযোভকঞ্জ, রচমো-

জওখযোভকঞ্জ।

গ্রোফ-ভোখয়ো ওোব্য, ২৫৯/১, 

বুমবুম জপমো রফোড়, ঔভফ 

ধজঞ্ট, টোওখভ-জওখযোভকঞ্জ, 

ঈধখচমো-জওখযোভকঞ্জ, রচমো-

জওখযোভকঞ্জ।

জওখযোভকঞ্জ ১৫.০৪.১৯৮৭ ২৭ ঙভ ০১ ফো ১১জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ।

োজঢম

১০৬৯ দচরুম আমোফ। জভোজুম আমোফ; োলোদোভো। গ্রোফ-অমীধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-এদোখয়ঢধেভ, 

টোওখভ-এদোখয়ঢধেভ, 

ঈধখচমো-ওোমজওজদ, রচমো-

ফোতোভীধেভ।

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১ এ ভতোভ 

ওফখধক্স, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, ঠোওো।

ফোতোভীধেভ ০২.০৯.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৮ ফো 

০১জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১০৭০ ধোজধয়ো লোোদ। লোোদ ঈল্লোল বৄআজো; দোচফো 

রকফ।

গ্রোফ-ধৈ ত ধোআওধোড়ো, 

ধোঝগুতোফ রভোট, োো দং 

২৪, আঈজদয়দ/য়োট ত-, 

টোওখভ-ব্রোহ্মদোজড়য়ো, 

ঈধখচমো-ব্রোহ্মদোজড়য়ো, 

রচমো-ব্রোহ্মদোজড়য়ো।

গ্রোফ-ধৈ ত ধোআওধোড়ো, 

ধোঝগুতোফ রভোট, োো দং 

২৪, আঈজদয়দ/য়োট ত-, 

টোওখভ-ব্রোহ্মদোজড়য়ো, 

ঈধখচমো-ব্রোহ্মদোজড়য়ো, 

রচমো-ব্রোহ্মদোজড়য়ো।

ব্রোহ্মদোজড়য়ো ০৫.০১.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৪ ফো 

০০জতদ।

জএ োথোভড রভমখয় নখফ ত 

অখতদ

োজঢম

১০৭১ রফোঙো: জযল্পী রকফ রফো: লোজবুভ ভলফোদ; রফোঙো: 

কুমসুফ রকফ

গ্রোফ-জজভলোমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ধোদধজঞ্ট, 

টোওখভ-ধোদধজঞ্ট-৮৬৪০, 

ঈধখচমো-কমোজঘধো, রচমো-

ধটুয়োঔোজম।

ঙ্গপদ স্টোন রওোয়োঝ তোভ  

োো, ৩/১২ রমী জজডং, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ফজঢজছম-

১০০০, টোওখভ-ফজঢজছম, 

ঈধখচমো-ফজঢজছম,রচমো-

ঠোওো।

ধটুয়োঔোজম ৩১.১২.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৪ ফো 

০৬জতদ।

এফ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১০৭৪ রফো: আফোফ রলোখদ রফো: ঙোখয়দুম লও; রফোো: 

জনখভোচো রকফ

গ্রোফ-দোভোয়দ রওোঝ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-রচোড্ডো, 

টোওখভ-রচোড্ডো োচোভ-

৩৫০০, ঈধখচমো-

দোংকমখওোঝ, রচমো-কুজফল্লো।

গ্রোফ-দোভোয়দ রওোঝ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-রচোড্ডো, 

টোওখভ-রচোড্ডো োচোভ-

৩৫০০, ঈধখচমো-

দোংকমখওোঝ, রচমো-কুজফল্লো।

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো 

২৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড স্বোক্ষভ জলীদ। োজঢম

১০৭৬ রফোো: রফৌসুফী ধোভপীদ রফোলোম্মত অমী; লোদো ঔোতুদ গ্রোফ-ঘভখমখঢম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-, টোওখভ-

রমখঢম, ঈধখচমো-

যোলচোতধেভ, রচমো-

জভোচকঞ্জ।

গ্রোফ-ঘভখমখঢম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-, টোওখভ-

রমখঢম, ঈধখচমো-

যোলচোতধেভ, রচমো-

জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ। ৩০.১২.১৯৯৭ ১৯ঙভ ০৭ ফো ২৫জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড রভমখয় নভফ ত 

অখতদ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০৭৭ রফো: অবু ঢোখলভ ফজুফতোভ মৃঢ অব্দু োখতও ফজুফতোভ; 

জফখ ভজলফো ঔোতুদ ফজুফতোভ

গ্রোফ-রযভযোল ওখমোদী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-চোমোমোোত, 

টোওখভ-োখয়চীত রোস্তোফী-

৪২১০, ঈধখচমো-োখয়চীত 

রোস্তোফী, রচমো-ঘঞ্টগ্রোফ।

গ্রোফ-রযভযোল ওখমোদী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-চোমোমোোত, 

টোওখভ-োখয়চীত রোস্তোফী-

৪২১০, ঈধখচমো-োখয়চীত 

রোস্তোফী, রচমো-ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ২৮.০১.১৯৮৮ ২৮ঙভ ১৬ ফো ৭জতদ। এআঘ.এ. জ। মুজিখবোদ্ধো য় ঈখল্লঔ রদআ। োজঢম

১০৭৮ অখমোও রচুোজঢ ঘোওফো জঘভড জচৎ ঘোওফো ; মক্ষী ভোডী 

ঘোওফো

গ্রোফ-রওংড়োঙজড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- ২দং 

রওংড়োঙজড়-০৪, টোওখভ-

জমোআঙজড়-৪৫৫০, ঈধখচমো-

জমোআঙজড় রোস্তোফী, রচমো-

ভো্ঙ্গোফোটি ধো তঢু রচমো।

প্রবখে: যজন জজডং, োো 

দং-৫১৯, গ্রোফ- ফধ্যফ 

বুজড়িভ,আঈজদয়দ/য়োট ত- 

১৫দং বুজড়িভ -০৪, টোওখভ-

ধৄভোমী োড়ী-৪৩৩৭, 

ঈধখচমো-লোঝলোচোভী, রচমো-

ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ২০.১০.১৯৮৬ ২৯ঙভ ০৬ ফো ১৬জতদ। এআঘ.এ. জ। ক্ষুদ্র ধ-রকোষ্ঠী চন্স্থোদ রচমো 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

১০৮০ জফন্টু জওোয ঘোওফো যোজন্তফয় ঘোওফো ; দফঢোভো 

ঘোওফো

গ্রোফ-ধৄদঙজড়, আঈজদয়দ/য়োট ত-

োবুঙড়ো, টোওখভ-জতখীদোমো -

৪৪২০, ঈধখচমো-জতখীফোমো, 

রচমো-ণোকড়োঙজড়।

দফুম অজতোী স্কুম এন্ড 

ওখমচ, গ্রোফ- জফভধেভ-১৩, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-জফভধেভ, 

টোওখভ- জফভধেভ-১২১৬, 

ঈধখচমো -ওোনরুম, রচমো- 

ঠোওো ।

ঠোওো। ০২.০১.১৯৯৪ ২২ঙভ ০৪ ফো ০৩জতদ। এআঘ.এ. জ। ক্ষুদ্র ধ-রকোষ্ঠী ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১০৮১ রফো: োআদুম আমোফ চজদ রফো: আফোআম মুন্পী ; রযনোমী 

রকফ

গ্রোফ-জদওড়লোটি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ঘড়বখযোভতী, 

টোওখভ-ওোটিওোফোভী-৮১৪১, 

ঈধখচমো-দকভওোিো, রচমো-

নজভতধেভ।

োো দং-এ/২২/এক্স, 

যোলচোলোদধেভ রভমখয় 

ওখমোদী, আঈজদয়দ/য়োট ত-১১, 

টোওখভ-যোজন্তদকভ-১২১৭, 

ঈধখচমো-, রচমো-ঠোওো।

ঠোওো। ০৭.১১.১৯৯৮ ১৭ঙভ ০৪ ফো ২৯জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড য় ঠিও দয় 

১৮ঙভ ধৈদ ত লয়জদ।

োজঢম

১০৮৩ রফো: নজভত রলোখদ রফো: দচরুম আমোফ ; রফোঙো: 

জভদো রলোখদ

গ্রোফ-দীচবকটোবুভী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত--৬, টোওখভ-

জঘমোলোটি,-৫৩৪১, ঈধখচমো-

রটোফোভ, রচমো-দীমনোফোভী।

গ্রোফ-দীচবকটোবুভী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত--৬, টোওখভ-

জঘমোলোটি,-৫৩৪১, ঈধখচমো-

রটোফোভ, রচমো-দীমনোফোভী।

দীমনোফোভী। ২৪.১০.১৯৯২ ২৩ঙভ ০৬ ফো ১১জতদ। জএ োথোভড ১।ওভ্ঢৃধও্র পুম ২। 

প্রখযধে বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০৮৪ রফো: ভোজও ঈজিদ অব্দুম ধৄভ ; রভখলদো অিোভ গ্রোফ-জখদ্ধশ্বভী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ওোজমওচ্ছ-৬, 

টোওখভ-ভোআম,-৩৪৩০, 

ঈধখচমো-ভোআম, রচমো-

ব্রোহ্মডোজড়য়ো।

গ্রোফ-জখদ্ধশ্বভী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ওোজমওচ্ছ-৬, 

টোওখভ-ভোআম,-৩৪৩০, 

ঈধখচমো-ভোআম, রচমো-

ব্রোহ্মডোজড়য়ো।

ব্রোহ্মদোজড়য়ো ০৪.১১.১৯৯০ ২৫ঙভ ০৬ ফো ০১জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১০৮৭ োওী জল্লোল। অব্দুম ওোখতভ; রভোখফঙো ঔোতুদ। গ্রোফ-লোখড়োটোঙ্গো ঘভধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-রটফভো, 

টোওখভ-রকোধোম দকভ-

৬৬৫০, ঈধখচমো-নজভতধেভ, 

রচমো-ধোদো।

গ্রোফ-লোখড়োটোঙ্গো ঘভধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-রটফভো, 

টোওখভ-রকোধোম দকভ-

৬৬৫০, ঈধখচমো-নজভতধেভ, 

রচমো-ধোদো।

ধোদো ০১.০১.১৯৮৯ ২৭ঙভ ০৪ ফো ০৪জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১০৯১ রফো: জভধদ রলোখদ। রফো: ফোজদওলোভ ভলফোদ; 

ধোভপীদ ঔোতুদ।

গ্রোফ-দোপোভদ টু রড়ী, 

আঈজদয়দ-১০দং যোযো/ য়োট ত-

০৭, টোওখভ-বোতধেভ-৭৪৩২, 

ঈধখচমো-যোযো, রচমো-

বখযোভ।

গ্রোফ-দোপোভদ টু রড়ী, 

আঈজদয়দ-১০দং যোযো/ য়োট ত-

০৭, টোওখভ-বোতধেভ-৭৪৩২, 

ঈধখচমো-যোযো, রচমো-

বখযোভ।

কুজড়গ্রোফ ০৬.০১.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০৩ ফো 

২৯জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম২।ঘোমো দ 

রওোট বৄম।

োজঢম

১০৯২ অজচজুম লও। ধৄরুম আমোফ; চহুভো ঔোতুদ। গ্রোফ-ঘোভো জফয়ো ভওোখভভ 

োড়ী, ঈত্তভ ঘভওোমুতী,  

আঈজদয়দ-৬ ধেফোতী, য়োট ত-

০৭, টোওখভ-ঘভওোমুতী-

২৩০০, ঈধখচমো-রলোখদধেভ, 

রচমো-জওখযোভকঞ্জ।

গ্রোফ-ঘোভো জফয়ো ভওোখভভ 

োড়ী, ঈত্তভ ঘভওোমুতী,  

আঈজদয়দ-৬ ধেফোতী, য়োট ত-

০৭, টোওখভ-ঘভওোমুতী-

২৩০০, ঈধখচমো-রলোখদধেভ, 

রচমো-জওখযোভকঞ্জ।

জওখযোভকঞ্জ ১২.০৬.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ১০ ফো 

২৪জতদ।

জএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১০৯৩ মভোফখত। সুদীম ঘন্দ্র রত; দুলু ভোডী রত। গ্রোফ-সুদীমোখতভ োড়ী, 

পোখঝভঔীম,  আঈজদয়দ/য়োট ত-

০৪, টোওখভ-ীঢোকুন্ড-

৪৩১০, ঈধখচমো-ীঢোকুন্ড, 

রচমো-ঘঞ্টগ্রোফ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-

১২১৯।

ঘঞ্টগ্রোফ ২৮ ঙভ ০৩ ফো 

০৫জতদ।

জএ জপোকীয় প্রোণী। ধখতভ দোফ 

বৄম।২।চদ্ফ 

ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

১০৯৪ রফো: ফজফধৄম আমোফ। রফো: দজচভ রলোখদ; রফোঙো: 

ফজফদো রকফ।

গ্রোফ-জওোফঢ 

োধৄ(দোমোভধোড়ো),  

আঈজদয়দ/য়োট ত- টোওখভ-

োমোোড়ী, ঈধখচমো-

জঘমফোজভ, রচমো-কুজড়গ্রোফ।

গ্রোফ-জওোফঢ 

োধৄ(দোমোভধোড়ো),  

আঈজদয়দ/য়োট ত- টোওখভ-

োমোোড়ী, ঈধখচমো-

জঘমফোজভ, রচমো-কুজড়গ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ১৫.০৮.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৮ ফো 

২০জতদ।

এআঘ.এ. জ। অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

বম নভখফ 

অখতদ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১০৯৫ রফোঙো: ঈখম্ম ওোঙোভ। রফো: অখলদুম লও; রফোঙো: 

ভোদী রকফ।

গ্রোফ- ধৈ ত ওোতফো,  

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৫, টোওখভ-

রপমোড়ী-৫৫২০, ঈধখচমো-

লোজঢোন্ধো, রচমো-

মোমফজদভলোঝ।

গ্রোফ- ধৈ ত ওোতফো,  

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৫, টোওখভ-

রপমোড়ী-৫৫২০, ঈধখচমো-

লোজঢোন্ধো, রচমো-

মোমফজদভলোঝ।

ঘঞ্টগ্রোফ ২৫.১০.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৬ ফো 

১০জতদ।

এফ,এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১০৯৬ রফো: রফচো ঈিীদ। রফো: চজফভ ঈজিদ; রফোঙো: 

ভজযতো রকফ।

গ্রোফ- ১৯৩, চভোধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-এ. জ. রও, 

টোওখভ-ঔোজমযধেভ-৭৩৪০, 

ঈধখচমো-ফখলযধেভ, রচমো-

জছদোআদ্ল।

গ্রোফ- ১৯৩, চভোধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-এ. জ. রও, 

টোওখভ-ঔোজমযধেভ-৭৩৪০, 

ঈধখচমো-ফখলযধেভ, রচমো-

জছদোআদ্ল।

জছদোআদ্ল ০৭.০৮.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৮ ফো 

২৯জতদ।

এফ,এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১০৯৯ ভোয়লোদ যভীন। ফভহুফ অবুম লোখযফ; 

রফোভখযতো ঔোদফ।

গ্রোফ- নজভত রঘয়োভম্যোদ এভ 

োড়ী, মজড়লভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৯ 

চঙ্গমঔোআদ,  টোওখভ-

দোআঔোআদ-৪৩৭০, ঈধখচমো-

ধটিয়ো,  রচমো-ঘঞ্টগ্রোফ।

গ্রোফ- নজভত রঘয়োভম্যোদ এভ 

োড়ী, মজড়লভো। 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৯ 

চঙ্গমঔোআদ,  টোওখভ-

দোআঔোআদ-৪৩৭০, ঈধখচমো-

ধটিয়ো,  রচমো-ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ১৭.০৪.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০০ ফো 

১৮জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১১০১ লোজমফো অিোভ রফো: অবুম লোখযফ রফোঙো ; 

রুজদ অিোভ

গ্রোফ- মৄজিঢমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ধোওযী,   

টোওখভ-ধওযী-৬৬২২, 

ঈধখচমো-ইশ্বভতী,  রচমো-

ধোদো।

গ্রোফ- মৄজিঢমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ধোওযী,   

টোওখভ-ধওযী-৬৬২২, 

ঈধখচমো-ইশ্বভতী,  রচমো-

ধোদো।

ধোদো ১২.০১.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০৩ ফো 

২৪জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ভখময়খ নভফখ  

অখতদ  

প্রখযধে ০১ 

ওজধ। 

২।অখতদখভ ঙজ  

১ ওজধ।

োজঢম

১১০৩ রফো: ফোসুত রফো: ঙোখতও; ফোআধৄভ রকফ। গ্রোফ-অ: ফোন্নোদ লোচী োড়ী, 

ভফোকন্জঙ, আঈজদয়দ/য়োট ত-

০১, টোওখভ-ওঢতোভলোঝ-

৮৩৩২, ঈধখচমো-

মোমখফোলদ,  রচমো-রপোমো।

গ্রোফ-অ: ফোন্নোদ লোচী োড়ী, 

ভফোকন্জঙ, আঈজদয়দ/য়োট ত-

০১, টোওখভ-ওঢতোভলোঝ-

৮৩৩২, ঈধখচমো-

মোমখফোলদ,  রচমো-রপোমো।

রপোমো ০২.১০.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৬ ফো 

০৯জতদ।

জএ োথোভড বৄম ওতৃতধক্ষ ২। 

রভমখয় নভখফ 

অখতদ।

োজঢম

১১০৫ রফো: অদুভ ভজলফ। রফো: অবুম রলোখদ; দোভজক 

অিোভ।

গ্রোফ-ড়োজড়, রদোয়োঔমো। 

আঈজদয়দ-৮/য়োট ত-০১,  

টোওখভ-রোদোঘোওো-৩৮৭২, 

ঈধখচমো-ঘোঝজঔম,  রচমো-

রদোয়োঔোমী।

গ্রোফ-ড়োজড়, রদোয়োঔম। 

আঈজদয়দ-৮/য়োট ত-০১,  

টোওখভ-রোদোঘোওো-৩৮৭২, 

ঈধখচমো-ঘোঝজঔম,  রচমো-

রদোয়োঔোমী।

ঘঞ্টগ্রোফ ০১.০৩.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০২ ফো 

০৪জতদ।

এআঘ.এ. জ। জপোকীয় প্রোণী। ১।ভখময়খ নভফখ  

অখতদ  

প্রখযধে ০১ 

ওজধ। 

২।অখতদখভ ঙজ  

১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১০৬ জযল্পী ঘক্রত্তী। দোভোয়দ ঘক্রত্তী; জফধৄ ঘক্রত্তী। গ্রোফ-োভফোজয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০২দং 

সুয়োজম,  টোওখভ-বদ্যলোঝ-

৪৩৫৩, ঈধখচমো-নটিওঙজড়, 

 রচমো-ঘঞ্টগ্রোফ।

২দং অভজ ঘোঘ তখভোট, 

ধভচোলোদ জপমো(৪ণ ত ঢমো), 

ধোণভখোঝো, রওোখঢোয়োমী, 

ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ১২.০১.১৯৮৬ ৩০ ঙভ ০৩ ফো 

০৩জতদ।

জএ প্রজঢন্ধী। ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১১০৭ রফো: ভজনকুম আমোফ। অব্দুম লো; রুধোী ঔোতুদ। গ্রোফ-কঙ্গোদিজতয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-লোোধেভ-

০৩দং,  টোওখভ-লোোধেভ-

৭৭২০, ঈধখচমো-ধোংযো,  

রচমো-ভোচোড়ী।

গ্রোফ-কঙ্গোদিজতয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-লোোধেভ-

০৩দং,  টোওখভ-লোোধেভ-

৭৭২০, ঈধখচমো-ধোংযো,  

রচমো-ভোচোড়ী।

ঘঞ্টগ্রোফ ১০.১১.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৫ ফো 

২৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।২।ধ্ভখযধঢ্ভ 

রদআ।৩।্োও্রভ 

জলীদ।

োজঢম

১১০৮ োপ্পী ভোদী থভ। ভোঔোভ থভ; ওন্জধদো থভ। গ্রোফ-প্রবখেৱ: রদধোম ঘন্দ্র 

থভ, ওোমীধেভ জডও ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৮,  

টোওখভ-আজ্জঢদকভ-৪৩৯১, 

ঈধখচমো-াঁযঔোমী,  রচমো-

ঘঞ্টগ্রোফ।

গ্রোফ-প্রবখে: সুথোংশু 

ফোচোখভভ োড়ী, ধৈ ত 

রকোফতন্ডী জডও ধোড়ো,  

রধৌভপো/য়োট ত-৪দং,  

টোওখভ-রোয়োমঔোমী-৪৩৬৬, 

ঈধখচমো-রোয়োমঔোমী,  

রচমো-ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ১৮.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৩ ফো 

০৩জতদ।

জএ জপোকীয় প্রোণী। ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১১১০ রফো: রুহুম অজফদ। রফো: এফোআম মুজন্প; রফোো: 

রোদোড়ু।

গ্রোফ-রকোমবুজদয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-মোলুয়ো   

টোওখভ-োমোজঢ োচোভ-

৮৬৫০, ঈধখচমো-ওমোধোড়ো,  

রচমো-ধটুয়োঔোমী।

প্রবখে: এ.এফ. যোলীদ 

অমফ, জটঝভ রটভ, ৩ 

প্রযোদ োজদজচুও জটঝ 

জথতপ্তভ, জটঝ ওফখলক্স 

(৮ফ  ৯ফ ঢমো) 

রগুদোজকঘো, ঠোওো-১০০০।

ঘঞ্টগ্রোফ ১১.০৩.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০১ ফো ২৫জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১১১৩ রফো: োআমুদ অলখম্মত সুফদ। রফো: লোফঢ অমী ; রমবুচো 

রকফ।

গ্রোফ-জধংকমলোটি, আঈজদয়দ-

যভীনধেভ, টোওখভ-রমটিয়ো 

ফোদ্রোো-২০০০, ঈধখচমো-

চোফোমধেভ তভ , রচমো-

চোফোমধেভ।

গ্রোফ-জধংকমলোটি, আঈজদয়দ-

যভীনধেভ, টোওখভ-রমটিয়ো 

ফোদ্রোো-২০০০, ঈধখচমো-

চোফোমধেভ তভ , রচমো-

চোফোমধেভ।

চোফোমধেভ ০২.০৫.১৯৯৫ ২০ ঙভ ১১ ফো ০৯জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খ নভ্ফখ 

অখতদ ২। 

অখতখদ ঙজ-

১টি।

োজঢম

১১১৪ অব্দুম ফজদ মৃঢ ঔোয়রুম আমোফ ; 

জফদয়োভো রকফ ।

গ্রোফ-ঘোওমো, আঈজদয়দ/্য়োট ত 

-  , টোওখভ-অক্হোভী লোঝ, 

ঈধখচমো- জযকঞ্জ , রচমো-

ঘাঁধোআদোকঞ্জ।

গ্রোফ-ঘোওমো, আঈজদয়দ/্য়োট ত 

-  , টোওখভ-অক্হোভী লোঝ, 

ঈধখচমো- জযকঞ্জ , রচমো-

ঘাঁধোআদোকঞ্জ।

ঘাঁধোআদোকঞ্জ ১৮.০৪.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০ ফো ১৭জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খ নভ্ফখ 

অখতদ  

প্রখযধে ২। 

অখতখদ ঙজ-

১টি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১১৫ রফো: রোখলম ভোদো রফো: দয়ো অমী ; রফোঙো: 

োজচমো রকফ ।

গ্রোফ-ঢওধেভ ভতোভধোড়ো, 

আঈজদয়দ/্য়োট ত - ঢওধেভ-

০৬, টোওখভ- ঢওধেভ-

৫৬২০, ঈধখচমো- ঈজমধেভ,  

রচমো-কুজড়গ্রোফ।

গ্রোফ-ঢওধেভ ভতোভধোড়ো, 

আঈজদয়দ/্য়োট ত - ঢওধেভ-

০৬, টোওখভ- ঢওধেভ-

৫৬২০, ঈধখচমো- ঈজমধেভ,  

রচমো-কুজড়গ্রোফ।

কুজড়গ্রোফ ১৫.০৪.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০১ ফো ২৭জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

১ওজধ ২। নখ ভঢ 

ঔোখফ টোওটিজওঝ 

 ঠিওোদো রদআ।

োজঢম

১১১৮ মুফঢোজলদো আয়োজফদ রফো: চোওোজভয়ো ; যোফীফো 

সুমঢোদো

োো দং- জ/৩-জচ, 

যোলচোলোদধেভ রভমখয় 

ওখমোদী, আঈজদয়দ/্য়োট ত -

১১,টোওখভ- যোজন্তদকভ-১২১৪, 

ঈধখচমো- বুচোক, রচমো-

ঠোওো।

৪৭০দং জঢঢো রভোট, ধৈ ত 

ফোতোভখঝও, আঈজদয়দ/্য়োট ত -

 ০৯, টোওখভ- োখো-১২১৪, 

ঈধখচমো- বুচোক, রচমো-

ঠোওো।

ঠোওো। ১৭.০৪.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০ ফো ১৮জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ 

দয়।

োজঢম

১১১৯ রফোযোভন রলোখদ রকোজমফ ঈজিদ ; োখলমো 

রকফ।

গ্রোফ-দোখকিভোড়ী, 

আঈজদয়দ/্য়োট ত -থদঢমো , 

টোওখভ- রঔোঘোোজড়-৫১৪০, 

ঈধখচমো- োজময়োটো্ঙ্গী, 

রচমো-ঞোকুভকাঁ।

গ্রোফ-দোখকিভোড়ী, 

আঈজদয়দ/্য়োট ত -থদঢমো , 

টোওখভ- রঔোঘোোজড়-৫১৪০, 

ঈধখচমো- োজময়োটো্ঙ্গী, 

রচমো-ঞোকুভকাঁ।

ঞোকুভকাঁ ১৩.০৭.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৮ ফো 

২৯জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

১ওজধ ২।ঔো ফখভ 

ঠিওোদো বৄম।

োজঢম

১১২০ রফো: োআমুম রলোখদ রফো: অব্দুম ফজচত ; রফোঙো: 

োখচতো রকফ।

গ্রোফ-অজভনধেভ, 

আঈজদয়দ/্য়োট ত -যভীনধেভ, 

টোওখভ- রমটিয়ো ফোদ্রোো-

২০০০, ঈধখচমো- চোফোমধেভ 

তভ, রচমো-চোফোমধেভ।

গ্রোফ-অজভনধেভ, 

আঈজদয়দ/্য়োট ত -যভীনধেভ, 

টোওখভ- রমটিয়ো ফোদ্রোো-

২০০০, ঈধখচমো- চোফোমধেভ 

তভ, রচমো-চোফোমধেভ।

চোফোমধেভ ২১.১১.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৪ ফো ২১জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খ নভ্ফখ 

অখতদ  

প্রখযধে ২। 

অখতখদ ঙজ-

১টি।

োজঢম

১১২১ রফো: অজভফুম আমোফ রফো: যজনকুম আমোফ ; রফোঙো: 

ভজলফো রকফ ।

অলোধৄল্লোল অমোতোভ োড়ী, 

গ্রোফ - তোধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত - ০৬, 

টোওখভ- তোধোড়ো,ঈধখচমো -

 ভোফকঞ্জ, রচমো- মক্ষ্ণীধেভ।

স্কুম রমদ তভফো ধজঞ্ট গ্রোফ- 

মুজন্পধোড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত - 

০৫, টোওখভ-বয়তধেভ-

৫৩১০ ,ঈধখচমো -বয়তধেভ , 

রচমো- দীমনোফোভী ।

মক্ষ্ণীধেভ ০২.১১.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৫ ফো 

২৮জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খ নভ্ফখ 

অখতদ  

প্রখযধে ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১২৩ রফো: োজব্বভ অলখফত রফো: লবভঢ অমী ; রফোঙো: 

বুমবুজম রকফ ।

গ্রোফ- তজক্ষড োসুখত 

ধেভ,আঈজদয়দ/য়োট ত - ০৫, 

টোওখভ- োংমোজলজম, 

ঈধখচমো - লোজওফধেভ, রচমো-

জতদোচধেভ।

গ্রোফ- তজক্ষড োসুখত 

ধেভ,আঈজদয়দ/য়োট ত - ০৫, 

টোওখভ- োংমোজলজম, 

ঈধখচমো - লোজওফধেভ, রচমো-

জতদোচধেভ।

জতদোচধেভ ২০.০৬.১৯৯৫ ২০ ঙভ ১০ ফো 

১৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। অখতদখ 

স্বোক্ষভ রদআ ২। 

ঙজ ১ ওজধ ৩। 

প্রখযধে ১ওজধ।

োজঢম

১১২৫ জদঢোআ কুফোভ জশ্বো শ্রী জখভন্দ্রদোণ জশ্বো ; ওল্পদো 

ভোদী জশ্বো ।

গ্রোফ- দোভোয়দধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত - ধোংযো , 

টোওখভ- ধোংযো-৭৭২০, 

ঈধখচমো - ধোংযো, রচমো-

ভোচোজড়।

গ্রোফ- দোভোয়দধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত - ধোংযো , 

টোওখভ- ধোংযো-৭৭২০, 

ঈধখচমো - ধোংযো, রচমো-

ভোচোজড়।

ভোচোজড় ১২.১১.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৫ ফো 

২৪জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ 

বৄম।২। 

প্রখযধখে ঙজ 

রদআ।

োজঢম

১১২৬ শ্যোফমী জশ্বো শ্রী জখভন্দ্রদোণ জশ্বো ; ওল্পদো 

ভোদী জশ্বো ।

গ্রোফ- দোভোয়দধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত - ধোংযো , 

টোওখভ- ধোংযো-৭৭২০, 

ঈধখচমো - ধোংযো, রচমো-

ভোচোজড়।

গ্রোফ- দোভোয়দধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত - ধোংযো , 

টোওখভ- ধোংযো-৭৭২০, 

ঈধখচমো - ধোংযো, রচমো-

ভোচোজড়।

ভোচোজড় ২৮.১০.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৮ ফো 

০৮জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ 

বৄম।২। 

প্রখযধখে ঙজ 

রদআ।

োজঢম

১১২৭ রফো: আঈসুন অমী জফন্টু। রফোঙো: নজভতো ধোভপীদ দোভজক -৫ জএঅভঅআ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত - ০৯ , 

টোওখভ- ইশ্বভতী-৬৬২০, 

ঈধখচমো - ইশ্বভতী, রচমো-

ধোদো।

দোভজক -৫ জএঅভঅআ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত - ০৯ , 

টোওখভ- ইশ্বভতী-৬৬২০, 

ঈধখচমো - ইশ্বভতী, রচমো-

ধোদো।

ধোদো ২৩ ঙভ ০৫ ফো 

০৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড চন্ ঢোজভঔ রদআ 

।২। ধ্ভখযধঢ্ভখ 
ঙজ রদআ।

োজঢম

১১২৯ ধৈ ত োনড় জঘত্ত োনড় ; সুজদঢী োনড়। গ্রোফ- োনড় োড়ী, 

বদয়োভোড়ী, আঈজদয়দ/য়োট ত -

োদ্যল্লোধেভ, টোওখভ- 

বদয়োভোড়ী-৮১৯০, ঈধখচমো 

- রওোঝোমীধোড়ো, রচমো-

রকোধোমকঞ্জ।

৩৪৪/২, রওযদ-৭, ধল্লী-

জফভধেভ, ঠোওো।

রকোধোমকঞ্জ ০১.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৩ ফো 

১১জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড প্রখযধখে ধখতভ 

দোফ বৄম।২। ঙজ  

১ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১৩২ রোমোয়ফোদ। মৃঢ দখযভ অমী ; লোদো । গ্রোফ-রওয়োভঘোমো। 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৭দং 

োওঢো, টোওখভ-পোলুওচোদ-

২২১৬,ঈধখচমো-ফুমোজড়য়ো, 

রচমো-ফয়ফদজংল।

গ্রোফ-রওয়োভঘোমো। 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৭দং 

োওঢো, টোওখভ-পোলুওচোদ-

২২১৬,ঈধখচমো-ফুমোজড়য়ো, 

রচমো-ফয়ফদজংল।

ধোদো ২১.১০.১৯৮৯ ২০ ঙভ ০৫ ফো 

২১জতদ।

এফ,এ োথোভড য়খভ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

১১৩৩ রফো: রোমোয়ফোদ ঔোদ। রফো: ধভ অমী ঔাঁদ ; নোজঢফো 

রকফ।

গ্রোফ-ভোদীধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- টোওখভ-

কড়ীয়োবুজদয়ো,ঈধখচমো-

রঢোকী, রচমো-ভগুদো।

রফো: চোওোজভয়ো, ৫৩৮/২০৪ 

এফ,অআ এটি ওফ তঘোজভ 

অোজও জজডং, জফভধেভ-

১২১৬, ঈধখচমো-জফভধেভ, 

ঠোওো।

ভগুদো ২৮.০৩.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০১ ফো 

০৮জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খ নভ্ফখ 

অখতদ  

প্রখযধে ২। 

অখতখদ ঙজ-

১টি।

োজঢম

১১৩৬ জচয়োঈভ ভলফোদ চোনভ অমী রযঔ ; লোখচভো 

রকফ ।

গ্রোফ-রওোড়ওতী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- রওোড়ওতী, 

টোওখভ- রওোড়ওতী-৭৮৫০, 

ঈধখচমো-ফধুঔোমী, রচমো-

নজভতধেভ।

গ্রোফ-রওোড়ওতী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- রওোড়ওতী, 

টোওখভ- রওোড়ওতী-৭৮৫০, 

ঈধখচমো-ফধুঔোমী, রচমো-

নজভতধেভ।

নজভতধেভ ২০.০৮.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৮ ফো 

০৮জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১১৩৮ এএফ ভজঈম আমোফ রফো: জনখভোচ অমী ; রচোৎস্দো 

রকফ ।

গ্রোফ-রমোলোকড়ো ওখমচ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- ০৩, 

টোওখভ- রমোলোকড়ো-৭৫১১, 

ঈধখচমো-রমোলোকড়ো, রচমো-

দড়োআম।

০২/৬২ এধেভী রমও লোঈ, 

গুমযোদ-২, আঈজদয়দ/য়োট ত- 

১৯, টোওখভ- গুমযোদ-১২১৫, 

ঈধখচমো-ঠোওো ঈত্তভ জটি 

ওভখধোখভযদ, রচমো-ঠোওো।

দড়োআম ১৮.১১.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৫ ফো ১৭জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

১ ওজধ ২। 

প্রখযধে রদআ।

োজঢম

১১৩৯ রুম্মোদ ফোলমুত লোোদ অোবু লোজদন ; অওজমফো 

রকফ।

গ্রোফ-অ্ঙ্গোভধোড়ো  , 

আঈজদয়দ/য়োট ত-যোজভওঔোমী, 

টোওখভ- ঘোঈমোধোড়ো-৮৭১০, 

ঈধখচমো-ঢোমঢমী, রচমো-

ভগুদো।

োো দং-৪৯২ ধল্লী 

অোজও এমোওো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৩, টোওখভ-

 অফঢমী-৮৭১০, ঈধখচমো-

অফঢমী, রচমো-ভগুদো।

ভগুদো ১২.০৫.১৯৮৮ এআঘ.এ. জ। োথোভড চোঢীয় ধজভঘয় ো 

চন্ জদন্ত্রড দিভ 

রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১৪১ রফো: ওোফোম রলোোআদ রফো: ফজচবুম লও মুন্পী ; খুজয 

রকফ ।

গ্রোফ-ঈ:জফমদধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ওোোঔোমী-

০৩, টোওখভ- তীজখদোমো , 

ঈধখচমো-তীজখদোমো, রচমো-

ঔোকড়োঙজড়।

১০/৯ ধজিফ 

বোেোোজড়,আঈজদয়দ/য়োট ত-

বোেোোজড়, টোওখভ- 

বোেোোজড়-১৩৩১, ঈধখচমো-

বোেোোজড়, রচমো-ঠোওো।

ঔোকড়োঙজড়। ০৩.১২.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৪ ফো 

২৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

১ওজধ স্টুোি 

োআচ।২। নখ ভঢ 

ঔোখফ টোও টিজওঝ 

রদআ।

োজঢম

১১৪৩ অনচোম রলোখদ রফো: রমোখয়ঢ রলোখদ ; 

খুভখযতো অিোভ।

ফোআদ ঈজিদ তোকড় োজড়, 

ফধ্যফ নভলোত 

দকভ,আঈজদয়দ/য়োট ত-

নভলোতদকভ-১৩, টোওখভ- 

ফধ্যফ নভলোতদকভ-৩৯০১, 

ঈধখচমো- রনদী তভ, রচমো-

রনদী ।

ফোআদ ঈজিদ তোকড় োজড়, 

ফধ্যফ নভলোত 

দকভ,আঈজদয়দ/য়োট ত-

নভলোতদকভ-১৩, টোওখভ- 

ফধ্যফ নভলোতদকভ-৩৯০১, 

ঈধখচমো- রনদী তভ, রচমো-

রনদী ।

রনদী ০৭.১০.১৯৯৬ ১৮ ঙভ ০৬ ফো 

২৭জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

১ ওজধ ২। 

প্রখযধে 

রভমখয় নভখফ।

োজঢম

১১৪৪ ঢজভকুম আমোফ চোলোঙ্গীভ বৄআয়ো ; যোজলধৄভ 

রকফ ।

গ্রোফ- ৩৫৬ 

জঘজদযধেভ,আঈজদয়দ/য়োট ত-

জঘজদযধেভ-০৩, টোওখভ- 

দভজংতী ভওোজভ ওখমচ-

১৬০০, ঈধখচমো- দভজংতী 

তভ, রচমো-দভজংতী ।

গ্রোফ- ৩৫৬ 

জঘজদযধেভ,আঈজদয়দ/য়োট ত-

জঘজদযধেভ-০৩, টোওখভ- 

দভজংতী ভওোজভ ওখমচ-

১৬০০, ঈধখচমো- দভজংতী 

তভ, রচমো-দভজংতী ।

দভজংতী ২৫.১০.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৬ ফো 

১০জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

১ওজধ স্টুোি 

োআচ।২। নখ ভঢ 

ঔোখফ টোও টিজওঝ 

রদআ।

োজঢম

১১৪৫ োফসুখিোলো অবুম ঔোখয়ভ ; অখদোয়োভো 

রকফ ।

গ্রোফ- রোদোওোিো, টোওখভ- 

মক্ষীধোযো, ঈধখচমো- 

োখওভকঞ্জ, রচমো-ঠোওো-

১০০০ ।

অখদোয়োভো জ-৬৯/এন-৯ 

ফজঢজছম ভওোজভ ওখমোদী, 

অমখলমোম রচোদ, জটজধ, 

ঈধখচমো-ফজঢজছম, রচমো- 

ঠোওো-১০০০।

ঠোওো। ৩১.০৩.১৯৯৮ ১৮ ঙভ ০১ ফো 

০৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

১ওজধ স্টুোি 

োআচ।২। নখ ভঢ 

ঔোখফ টোও টিজওঝ 

রদআ।

োজঢম

১১৪৬ অলোদ লোী জশ্বো রফো:অওভ অমী জশ্বো ; 

রফোো: ভোখয়ো রকফ।

গ্রোফ-কতোথভটোঙ্গী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-৭ 

অজময়োোত, টোওখভ- 

ওঞ্জুদকভ-৪৮০০, ঈধখচমো- 

কৃঞ্জুদকভ, রচমো-নজভতধেভ ।

গ্রোফ-কতোথভটোঙ্গী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-৭ 

অজময়োোত, টোওখভ- 

ওঞ্জুদকভ-৪৮০০, ঈধখচমো- 

কৃঞ্জুদকভ, রচমো-নজভতধেভ ।

নজভতধেভ ১০.১২.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৮ ফো 

০৩জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ 

দয়।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১৪৭ রফো: আফোআম রলোখদ রো: আব্রোলীফ রলোখদ ; রফোঙো: 

যোফীফো ধোভপীদ ।

গ্রোফ-নখঢখফোলোম্মতধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-৫ , টোওখভ- 

ইশ্বভতী-৬৬২০, ঈধখচমো- 

ইশ্বভতী, রচমো- ধোদো ।

গ্রোফ-নখঢখফোলোম্মতধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-৫ , টোওখভ- 

ইশ্বভতী-৬৬২০, ঈধখচমো- 

ইশ্বভতী, রচমো- ধোদো ।

ধোদো ২৫.০১.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৬ ফো 

১০জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ 

দয়।

োজঢম

১১৪৮ রভচো রজমফ অবু ওভ জজিও ; ভোখয়ো 

জজিওো ।

গ্রোফ-ঘাঁতকাঁ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-৩ ভোচদকভ 

, টোওখভ- ঘাঁতকাঁ-২১১১, 

ঈধখচমো- দোজমঢোোজড়, 

রচমো- রযভধেভ ।

গ্রোফ-ঘাঁতকাঁ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-৩ ভোচদকভ 

, টোওখভ- ঘাঁতকাঁ-২১১১, 

ঈধখচমো- দোজমঢোোজড়, 

রচমো- রযভধেভ ।

রযভধেভ। ১১.০৯.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৭ ফো 

২৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম 

২। ঙজ  ১ ওজধ।

োজঢম

১১৫০ রফো: অজঢও রঘৌধুভী জভধদ রফো: অব্দুম অজচচ রঘৌধুভী ; 

রকফ ।

গ্রোফ-রঘৌধুভীধোড়ো দতুদ োজড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- ফজফদধেভ, 

টোওখভ- ফজফদধেভ,-৫৪০০, 

ঈধখচমো- তভ, রচমো- 

ভংধেভ ।

গ্রোফ-রঘৌধুভীধোড়ো দতুদ োজড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- ফজফদধেভ, 

টোওখভ- ফজফদধেভ,-৫৪০০, 

ঈধখচমো- তভ, রচমো- 

ভংধেভ ।

ভংধেভ ২৯.১২.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৪ ফো 

০৭জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খ 

নমখফ অখতদ 

প্রখযধে 

২।অখতদখ ঙজ  

১ওজধ স্টুোি 

োআচ।৩। নখ ভঢ 

ঔোখফ টোও টিজওঝ 

রদআ।

োজঢম

১১৫১ ঢোজদমো চোখলভ ঈখম্ম োভীদ অবু ঢোখলভ; যভীনোতুখন্নো গ্রোফ- অনোচ ঈজিদ 

জযওতোভ, আঈজদয়দ/য়োট ত- 

০৪, টোওখভ- রমফযীঔোজম-

৪৪২০, ঈধখচমো- কুতুজতয়ো, 

রচমো- ওওোচোভ ।

গ্রোফ- অনোচ ঈজিদ 

জযওতোভ, আঈজদয়দ/য়োট ত- 

০৪, টোওখভ- রমফযীঔোজম-

৪৪২০, ঈধখচমো- কুতুজতয়ো, 

রচমো- ওওোচোভ ।

ওক্সোচোভ ১৮.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো 

১৮জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড রনভঢ ঔোফ রদআ। োজঢম

১১৫৩ ফোওধৄদ অব্দুভ ভজযত ; অওজমফো গ্রোফ- জফয়োচোজড়,ঘোধোঢমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- ০১, টোওখভ-

 দোভোয়দধেভ-৩৬৪০, 

ঈধখচমো- ফঢম, রচমো- 

ঘাঁতধেভ।

গ্রোফ- জফয়োচোজড়,ঘোধোঢমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- ০১, টোওখভ-

 দোভোয়দধেভ-৩৬৪০, 

ঈধখচমো- ফঢম, রচমো- 

ঘাঁতধেভ।

ঘোতধেভ ০১.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৪জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে 

।অখতখদ ঙজ 

১ওজধ ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১৫৫ সুফী অিোভ। মৃঢ: অব্দু অবুম রলোখদ; 

যোলোধৄভ রকফ।

গ্রোফ- ঙোঢও জখফন্ট 

নুোটজভ, আঈজদয়দ/য়োট ত-০২ 

টোওখভ-ঙোঢও জখফন্ট 

নুোটজভ-৩০৮১, ঈধখচমো- 

ঙোঢও, রচমো-সুদোফকঞ্জ ।

গ্রোফ- ঙোঢও জখফন্ট 

নুোটজভ, আঈজদয়দ/য়োট ত-০২ 

টোওখভ-ঙোঢও জখফন্ট 

নুোটজভ-৩০৮১, ঈধখচমো- 

ঙোঢও, রচমো-সুদোফকঞ্জ ।

সুদোফকঞ্জ ২২.০৪.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০০ ফো 

০৯জতদ।

জএ োথোভড ১। জ চ্জধ্ঢজ দফ্ভ 

বৄম।১। 

অখতখদভ ঢোজভঔ 

রদআ। ৩। ঙজ  

১ওজধ।

োজঢম

১১৫৬ ঢোচমুম ঈজওম। লোন্নোদ ঈজওম; অখময়ো রকফ। গ্রোফ- ঈমধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ঈমধেভ, 

টোওখভ-ঈমধেভ-৮১০১, 

ঈধখচমো- রকোধোমকঞ্জ, রচমো-

রকোধোমকঞ্জ ।

গ্রোফ- ঈমধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ঈমধেভ, 

টোওখভ-ঈমধেভ-৮১০১, 

ঈধখচমো- রকোধোমকঞ্জ, রচমো-

রকোধোমকঞ্জ ।

রকোধোমকঞ্জ ২৯.১২.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৪ ফো 

০৮জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ পুম 

২। অখতদখ ঙজ  

১ ওজধ।

োজঢম

১১৫৭ জভোঢ অিোভ। রফো: চজলরুম লও; অজঙয়ো 

রকফ।

গ্রোফ- মুজন্পোড়ী, দুয়োজভয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-থোফঢী, 

টোওখভ-দুয়োজভয়ো 

োচোভ(থোফঢী ফোদ্রোো-

৩৫৩৩, ঈধখচমো- রতজিোভ, 

রচমো-কুজফল্লো ।

৪৬(জ), ঈত্তভ অফোকোদ, 

পোংকোধেম, অফোকোদ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-১৩দং 

ধোলোড়ঢমী, টোওখভ-

ধোলোড়ঢমী-৪২০২, ঈধখচমো- 

খুমী, রচমো-ঘঞ্টগ্রোফ।

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৪জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম। ২। অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ।

োজঢম

১১৫৮ রফো: অভফোদ রলোখদ। ধভ দী োলোভ; দোঙভীদ 

অিোভ।

২৩৬, জ-ল্ক, জশ্ব, ব্যোংও 

অ/এ, আঈজদয়দ/য়োট ত-০৯, 

টোওখভ-জনখভোচযোল-৪২০৭, 

ঈধখচমো- রচমো-ঘঞ্টগ্রোফ ।

২৩৬, জ-ল্ক, জশ্ব, ব্যোংও 

অ/এ, আঈজদয়দ/য়োট ত-০৯, 

টোওখভ-জনখভোচযোল-৪২০৭, 

ঈধখচমো- রচমো-ঘঞ্টগ্রোফ ।

ঘঞ্টগ্রোফ ১৮.০৭.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৯ ফো ১৮জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধ্ভখযধঢ্ভ 

১ওজধ ২। ধতখভ 

দোফ বৄম।

োজঢম

১১৫৯ রফো: জমঝদ জফয়ো। রফো: ভফচোদ অমী; রফোঙো: 

রভোখওয়ো রকফ।

গ্রোফ- লোজফতধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-১০দং 

মস্কভধেভ, টোওখভ-ফযোচোদ-

৩৩০০, ঈধখচমো-লজকঞ্জ,  

রচমো-লজকঞ্জ ।

গ্রোফ- লোজফতধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-১০দং 

মস্কভধেভ, টোওখভ-ফযোচোদ-

৩৩০০, ঈধখচমো-লজকঞ্জ,  

রচমো-লজকঞ্জ ।

লজকঞ্জ ০১.১২.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৫ ফো ০৪জতদ। এআঘ.এ. জ। প্রজঢন্ধী। ধখতভ দোফ বৄম 

২। ঙজ  ১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১৬০ রফো: রভচোঈম অওদ। রফো: অনখভ অওদ ; রফোো: 

নোজঢফো রকফ।

গ্রোফ- ৮৬৫/৪, ধজিফ ঔোতো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৪দং 

টোওখভ-(চদঢো) ভোখয়িো 

োচোভ-৯৩৩০, ঈধখচমো-

যভদখঔোমো,  রচমো-

োখকভলোঝ।

গ্রোফ- ৮৬৫/৪, ধজিফ ঔোতো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৪দং 

টোওখভ-(চদঢো) ভোখয়িো 

োচোভ-৯৩৩০, ঈধখচমো-

যভদখঔোমো,  রচমো-

োখকভলোঝ।

োখকভলোঝ ২১ ঙভ ০৪ ফো ১১জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড চন্ ঢোজভঔ রদআ । োজঢম

১১৬১ রফো: রভচোঈম ওজভফ। রফোলোম্মত আব্রোলীফ; ফজভয়ফ 

রকফ।

গ্রোফ- ফধ্যফ রোদোধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০২দং 

টোওখভ-নজওভলোঝ-৩৯০০, 

ঈধখচমো-রনদী,  রচমো-রনদী।

ঠোওো লপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

রনদী ১৮ ঙভ ০১ ফো 

০৩জতদ।

অজমফ। োথোভড  চন্ ঢোজভঔ 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

১১৬৩ রফো: রভোফোদ ঔোদ। রফো: রতয়োদ ঔোদ ; রফোঙো: 

দোজঙফো রকফ।

গ্রোফ- রদোয়োকাঁ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-রদোয়োকাঁ, 

টোওখভ-রদোয়োকাঁ-৩৪৩০ 

ঈধখচমো-ভোআম,  রচমো-

ব্রোহ্মদোজড়য়ো।

গ্রোফ- রদোয়োকাঁ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-রদোয়োকাঁ, 

টোওখভ-রদোয়োকাঁ-৩৪৩০ 

ঈধখচমো-ভোআম,  রচমো-

ব্রোহ্মদোজড়য়ো।

ব্রোহ্মডোজড়য়ো ২৫.০৩.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০১ ফো 

০৩জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১১৬৫ ওোচী রফো: অবুম ওোআঈফ। ওোচী রফো: অব্দুম ওোজতভ; 

ওোচী ভোজযতো ঔোতুদ।

গ্রোফ- ওোজযধেভ জঔম ফোখওতঝ 

তজক্ষড রকোয়োদি। টোওখভ-

দোভোয়ডকঞ্জ,  ঈধখচমো-

নতুল্লো,  রচমো-দোভোয়ডকঞ্জ।

প্রবখে অবুম ওোমোফ অচোত, 

গ্রোফ-ওোজযধেভ, রধস্কোভ োড়ী, 

জঔমফোখওতঝ টোওখভ-

দোভোয়ডকঞ্জ,  ঈধখচমো-

নতুল্লো,  রচমো-দোভোয়ডকঞ্জ।

দোভোয়ডকঞ্জ ০৮.১০.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৬ ফো 

২৬জতদ।

জএ োথোভড ১। ভখময়খ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে 

।অখতখদ ঙজ 

১ওজধ ।

োজঢম

১১৬৮ ভোখম ভোদো। রজমফ জফয়ো ; অঈযী রকফ। গ্রোফ- ভোয়ধেভো, ধৈ তধোড়ো 

ভোয়ধেভো, ভোয়ধেভো রধৌভপো-

০১, টোওখভ-ভোয়ধেভো-১৬৩০, 

 ঈধখচমো-ভোয়ধেভো,  রচমো-

দভজংতী।

গ্রোফ- ভোয়ধেভো, ধৈ তধোড়ো 

ভোয়ধেভো, ভোয়ধেভো রধৌভপো-

০১, টোওখভ-ভোয়ধেভো-১৬৩০, 

 ঈধখচমো-ভোয়ধেভো,  রচমো-

দভজংতী।

রনদী ২৪.০৫.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ১১ ফো ১১জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

১ওজধ ২। নখ ভঢ 

ঔোফ রদআ।

োজঢম

১১৭০ যোছুন্নোলোভ। আজদ্র অমী ; লুঢফুন্নোলোভ। গ্রোফ- োজমজুভী, ১১দগ ভোনচ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ভোনচ, 

টোওখভ-ভোনচ-২২৩০,  

ঈধখচমো-পোলুওো,  রচমো-

ফয়ফদজংল।

ঠোওো লপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

ফয়ফদজংল ০১.০২.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০২ ফো 

০৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ঢুোজয়ঢ জম 

রদআ।২। ঙজ  

১ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১৭১ রফো: অজফভ অমী রযঔ। রফো: তোঈত রযঔ ; ফজলঢদ 

রকফ।

গ্রোফ- ঘন্দ্রোজতজময়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- টোওখভ- 

ঘন্দ্রোজতজময়ো, ঈধখচমো-

রকোধোমকঞ্জ,  রচমো-

রকোধোমকঞ্জ।

ধোঢমো ঔোদ রমদ/২৯, 

ধোঢমোঔোদ রমদ(৪৩), 

তভখোঝ, সূেোধেভ, ঠোওো-

১১০০।

রকোধোমকঞ্জ ১৪.১০.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৬ ফো 

২১জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধ্ভখযধঢ্ভ 

রদআ। ২। নখ ভঢ 

ঔোখফ টোও টিজওঝ 

রদআ।

োজঢম

১১৭২ রফো: অব্দুম য়োলো। রফো: ধভদী ভওোভ ; রফোঙো: 

ফখদোয়োভো রকফ।

গ্রোফ- ধাঁঘোড়ীয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ছঐম, 

টোওখভ-লোঝড়ধুম-৩৭০০,  

ঈধখচমো-ওোফোভঔি  রচমো-

জভোচকঞ্জ।

প্রবখে,রফো: ভজযত ব্যজিকঢ 

ওফ তওঢতো, শ্রফ ওফ তংস্থোদ 

ফন্ত্রডোময়, পদ দং ৭, ওক্ষ 

দং ৫২২, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো।

জভোচকঞ্জ। ৩১.১২.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০২ ফো 

০৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

১ওজধ।২। ধতখভ 

দোফ বৄম।

োজঢম

১১৭৩ রফো: জচয়ো্ঈভ ভলফোদ। রফো: চলুভ ভলফোদ ; রফোো: 

ফুমঙোভো জজ।

গ্রোফ- চফিোভ োড়ী, 

ছোড়ঔন্ডম, আঈজদয়দ/য়োট ত-

ধাঁঘতৄী-০৬, টোওখভ-যোলধেভ 

তভকো যভীন-৩৫০০,  

ঈধখচমো-কুজফল্লো অতয ত 

তভ,  রচমো-কুজফল্লো।

গ্রোফ- চফিোভ োড়ী, 

ছোড়ঔন্ডম, আঈজদয়দ/য়োট ত-

ধাঁঘতৄী-০৬, টোওখভ-যোলধেভ 

তভকো যভীন-৩৫০০,  

ঈধখচমো-কুজফল্লো অতয ত 

তভ,  রচমো-কুজফল্লো।

জভোচকঞ্জ। ৩০.১১.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৫ ফো 

০৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে 

।অখতখদ ঙজ 

১ওজধ ।

োজঢম

১১৭৪ রফো: জভোজুম আমোফ। রফো: ফঙজব্বভ অমী; ঢয়জুদ 

রদঙো।

গ্রোফ- ধঞ্চত্ম, ২১৭/২, 

জঔমকোওঁ, জঢমধোধোড়ো-

টোওখভ-জঔমকোওঁ,  ঈধখচমো-

জঔমকোওঁ,  রচমো-ঠোওো।

গ্রোফ- 

রওমোওোিী(জখমভধোভ), 

লোচীধেভ আঈজদয়দ/য়োট ত-০৯ 

টোওখভ-লোচীধেভ-৩২২৩,  

ঈধখচমো-কুড়োঈড়ো,  রচমো-

রফৌমপীোচোভ।

রফৌমপীোচোভ। ১২.১০.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৬ ফো 

২৩জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে 

।অখতখদ ঙজ 

১ওজধ ।

োজঢম

১১৭৬ রফোভোত ধোভখপচ। অভচ অমী; জধয়োভো রকফ। গ্রোফ- ফোমুতধেভ, আঈজদয়দ-

১৪দং রফোচোফ্নভধেভ/য়োট ত-

০১, টোওখভ-োজচঈড়ো-

২৪৮০,  ঈধখচমো-রওন্দুয়ো,  

রচমো-রদেখওোদো।

গ্রোফ- ফোমুতধেভ, আঈজদয়দ-

১৪দং রফোচোফ্নভধেভ/য়োট ত-

০১, টোওখভ-োজচঈড়ো-

২৪৮০,  ঈধখচমো-রওন্দুয়ো,  

রচমো-রদেখওোদো।

রদেখওোদো ২৩.০৭.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৯ ফো ০৪জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ পুম 

২। অখতদখ ঙজ  

১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১৭৭ োইত অখদোয়োভ জফচোদ। অব্দুম কফুভ; োখচতো রকফ। গ্রোফ- রনভোজংকো ধোড়ো, 

আঈজদয়দ-ঈচোদটিয়ো/য়োট ত-

০৫ টোওখভ-ফকদোফো-৪৬৬১,  

ঈধখচমো-রধকুয়ো,  রচমো-

ওক্সোচোভ।

গ্রোফ- জফয়ো ধোড়ো, আঈজদয়দ-

ঈচোদটিয়ো/য়োট ত-০৪, 

টোওখভ-রধকুয়ো-৪৭৭০,  

ঈধখচমো-রধকুয়ো,  রচমো-

ওক্সোচোভ।

ওক্সোচোভ ১৩.১১.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৫ ফো 

২০জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ওভ্ঢৃধও্রখভ 

ঈখল্লঔ রদআ ২। 

অখতদ স্বলখস্ত 

দয়। ৩। ধ্ভখযধঢ্ভ 

রদআ।

োজঢম

১১৮০ রফো: নখয়জুম আমোফ নয়োম। রফো: অদুম য়োজলত ; রফোো: 

চোলোদোভো রকম্

গ্রোফ- লোদোোত, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-পোখভল্লো, 

টোওখভ-ওংযদকভ,  

ঈধখচমো-বুজড়ঘং,  রচমো-

কুজফল্রো।

গ্রোফ- লোদোোত, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-পোখভল্লো, 

টোওখভ-ওংযদকভ,  

ঈধখচমো-বুজড়ঘং,  রচমো-

কুজফল্রো।

কুজফল্রো ১০.১১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৬ ফো 

০৮জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে 

।২।অখতদখ ঙজ  

১ওজধ ।৩। ঔো ফখ  

টিওোদো ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

১১৮২ রফোলোম্মত রলোখন্ রফো: অবুম ওোমোফ; রকফ 

যোফসুদ দোলোভ।

গ্রোফ- আব্রোজলফ লোখনখচভ 

োড়ী, ফধ্যফ চয়ধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০১, টোওখভ-

ফলোভোচকঞ্জ-৩৯১১,   

ঈধখচমো-ঙোকমদোআয়ো,   

রচমো-রনদী।

জএফ এ রভমখকআঝ 

রওোয়োঝোভ, পোটিয়োভী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০১, টোওখভ-

পোটিয়োভী-৪৩১৫,   ঈধখচমো-

ীঢোকুন্ড,   রচমো-ঘঞ্টগ্রোফ।

রনদী ২০.১২.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ১৫জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। অখতদ 

স্বলখস্ত দয়। ২। 

স্বোক্ষভ রদআ।৩। 

ধখতভ দোফ বৄম।

োজঢম

১১৮৩ ভজনকুম আমোফ। রফো: তভ রলোখদ ; রফোঙো: 

ফয়দো ঔোতুদ।

গ্রোফ-ঈত্তভ ঈল্যো, আঈজদয়দ-

২দং পভঢঔোমী/য়োট ত-১, 

টোওখভ-পভঢঔোমী-৫৭৬১, 

ঈধখচমো-োখোঝো,  রচমো-

কোআোদ্ধো।

গ্রোফ-ঈত্তভ ঈল্যো, আঈজদয়দ-

২দং পভঢঔোমী/য়োট ত-১, 

টোওখভ-পভঢঔোমী-৫৭৬১, 

ঈধখচমো-োখোঝো,  রচমো-

কোআোদ্ধো।

কোআোদ্ধো ১৯.০২.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০২ ফো ১৭জতদ। এফ,এ োথোভড ১। অখতদ 

স্বলখস্ত দয়। ২। 

স্বোক্ষভ রদআ।৩। 

ঙজ ঢুোজয়ঢ 

দয়।

োজঢম

১১৮৫ জযজভদ অিোভ। রফো: জভোজুম আমোফ; রফোো: 

রধয়োভো রকফ।

োজড় দং-২১.৭দং মোআদ 

রওযদ-১৩, ব্লও-জ, 

জফভধেভ, ওোনরুম, ঠোওো।

োজড় দং-২১.৭দং মোআদ 

রওযদ-১৩, ব্লও-জ, 

জফভধেভ, ওোনরুম, ঠোওো।

ঠোওো। ১৩.০২.১৯৯৮ ২৮ ঙভ ০২ ফো 

২২জতদ।

জএ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।২। নখমঢ 

ঔোখফ রভজপজদঈ 

স্টুোি রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১৮৬ ধমোয তোয। জফমদ তোয ; কৃর তোয। গ্রোফ- জঘজভংকো জলন্দুধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-২দং টোওখভ-

জঘজভংকো-৪৭৪১,  ঈধখচমো-

ঘওজভয়ো,  রচমো-ওক্সোচোভ।

গ্রোফ- জঘজভংকো জলন্দুধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-২দং টোওখভ-

জঘজভংকো-৪৭৪১,  ঈধখচমো-

ঘওজভয়ো,  রচমো-ওক্সোচোভ।

ঠোওো। ১০.০২.১৯৯১ ২৭ ঙভ ০২ ফো ১০জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

১ওজধ ২। নখ ভঢ 

ঔোফ রদআ।

োজঢম

১১৮৮ যোফীফ রলোখদ। ফজঢঈভ ভলফোদ ; যোল োধৄ। গ্রোফ- োঢধেড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-রওন্দুয়ো, 

টোওখভ-ওোজমোড়ী-২০০০,  

ঈধখচমো-চোফোমধেভ তভ,  

রচমো-চোফোমধেভ।

গ্রোফ- োঢধেড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-রওন্দুয়ো, 

টোওখভ-ওোজমোড়ী-২০০০,  

ঈধখচমো-চোফোমধেভ তভ,  

রচমো-চোফোমধেভ।

কুজফল্লো ১৯.০৭.১৯৯৫ ২৯ ঙভ ০২ ফো 

১০জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ঘোমো দখ ওধজ  

রদআ ২। অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ৩। 

ধখতভ দোফ বৄম।

োজঢম

১১৮৯ রোলোক ওফ তওোভ। জদফ তম ওফ তওোভ ; রভধৄোমো 

ওফ তওোভ।

গ্রোফ- ফুমোজড় োচোভ, 

ধোঢোওোঝো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

০৫, টোওখভ-ফুমঝুজড়-

৮৭০০,  ঈধখচমো-ভগুদো,  

রচমো-ভগুদো।

গ্রোফ- ফুমোজড় োচোভ, 

ধোঢোওোঝো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

০৫, টোওখভ-ফুমঝুজড়-

৮৭০০,  ঈধখচমো-ভগুদো,  

রচমো-ভগুদো।

ভগুদো ১০.০৫.১৯৯০ ২৫ ঙভ ১১ ফো ২৫জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ 

বৄম।২। 

প্রখযধখে ঙজ 

রদআ।

োজঢম

১১৯০ রফো: অভফোদ রলোখদ। রফো: দোন্নু জফয়ো ; রফোঙো: 

অজিয়ো ঔোতুদ।

গ্রোফ- জফভযভোআ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-পোখভল্লো, 

টোওখভ-জফভযভোআ  ঈধখচমো-

ওো,  রচমো-ব্রোহ্মডোড়ীয়ো।

গ্রোফ- জফভযভোআ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-পোখভল্লো, 

টোওখভ-জফভযভোআ  ঈধখচমো-

ওো,  রচমো-ব্রোহ্মডোড়ীয়ো।

ব্রোহ্মডোড়ীয়ো। ২৫.১০.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৬ ফো 

১০জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খ 

নভখফ অখতদ 

২। ধ্ভখযধঢ্ভ 

রদআ। ৩।ধতখভ 

দোফ বৄম।

োজঢম

১১৯১ ওোফরুদ দোলোভ। অবুম ওোমোফ অচোত ; 

সুজনয়ো অচোত।

োড়ী-২, রভোট-৫, োড়ীভখঝও, 

ফজদোি, আঈজদয়দ/য়োট ত-

রকোকদকভ, টোওখভ-

দোভোয়ডকঞ্জ-১৪০০,  ঈধখচমো-

দোভোয়ডকঞ্জ তভ,  রচমো-

দোভোয়ডকঞ্জ।

োড়ী-২, রভোট-৫, োড়ীভখঝও, 

ফজদোি, আঈজদয়দ/য়োট ত-

রকোকদকভ, টোওখভ-

দোভোয়ডকঞ্জ-১৪০০,  ঈধখচমো-

দোভোয়ডকঞ্জ তভ,  রচমো-

দোভোয়ডকঞ্জ।

দোভোয়ডকঞ্জ ০৬.০৬.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১০ ফো 

২৯জতদ।

জএ োথোভড ১। ধতখভ দোফ পুম 

২।ধ্ভখযধঢ্ভ ১টি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১১৯২ ফোআধৄম আমোফ। অব্দুম ফন্নোদ ; যোফসুন্নোভ। রলোজডং ০০১২-০২, 

রস্টজটয়োফ রভোট, টো: তরুদ 

দোলোভ স্টীম; আঈজদয়দ/য়োট ত-

১২,  টোওখভ-ঘাঁতধেভ-৩৬০০, 

 ঈধখচমো-ঘাঁতধেভ,  রচমো-

ঘাঁতধেভ।

রলোজডং ০০১২-০২, 

রস্টজটয়োফ রভোট, টো: তরুদ 

দোলোভ স্টীম; আঈজদয়দ/য়োট ত-

১২,  টোওখভ-ঘাঁতধেভ-৩৬০০, 

 ঈধখচমো-ঘাঁতধেভ,  রচমো-

ঘাঁতধেভ।

ঘাঁতধেভ ৩০.০৯.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৭ ফো 

০৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ পুম 

২।অখতদখ ঙজ  

১ওজধ।

োজঢম

১১৯৫ রফো: রফচোঈম আমোফ। রফো: অ: ঔোখমও ; রফোঙো: 

ঙোখদোয়োভো রকফ।

গ্রোফ- জযোআদোঢধেভ রভোট, 

জযোআদোঢধেভ(তোফধোড়ো), 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ধোমযো-০২, 

টোওখভ-টকডুকীলোঝ-৫২৮২,  

ঈধখচমো-রখোড়োখোঝ,  রচমো-

জতদোচধেভ।

গ্রোফ- জযোআদোঢধেভ রভোট, 

জযোআদোঢধেভ(তোফধোড়ো), 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ধোমযো-০২, 

টোওখভ-টকডুকীলোঝ-৫২৮২,  

ঈধখচমো-রখোড়োখোঝ,  রচমো-

জতদোচধেভ।

জতদোচধেভ ২৪ ঙভ ০৩ ফো 

১০জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

১ওজধ।২। 

প্রখযধে ১ওজধ। 

৩। নখ ভঢ ঔো ফ 

রদআ।

োজঢম

১১৯৬ রফো:অ: লোজমফ। রফো: অব্দুল্লোল রঔ ; রফোঙো: 

লোদো রকফ।

গ্রোফ- ফোলমুতধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- টোওখভ-

জভোচকঞ্জ-৬৭০০,  ঈধখচমো-

জভোচকঞ্জ,  রচমো-

জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ ০২.০২.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৩ ফো 

০৩জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ওভ্ঢৃধও্র ঈম্মখঔ 

রদআ। ২। 

প্রখযধে 

রভমখয় নভখফ। 

৩। ঙজ  

১ওজধ।৪।্ণোয়ী  

ঠিওোদো রদআ।

োজঢম

১১৯৮ লোনঙো। অওভ রলোখদ, সুভফো রকফ। গ্রোফ- ভোয়ভোোত, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-তভধেভ, 

টোওখভ-টিটিয়ো-৮৩৩০,  

ঈধখচমো-মোমখফোলদ,  রচমো-

রপোমো।

গ্রোফ- ভোয়ভোোত, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-তভধেভ, 

টোওখভ-টিটিয়ো-৮৩৩০,  

ঈধখচমো-মোমখফোলদ,  রচমো-

রপোমো।

রপোমো। ০১.০৯.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৭ ফো ১০জতদ। জএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১২০০ রফো: ভোখম। রফো: লোজফদুম ভলফোদ ; ভজযতো 

ঔোদফ।

গ্রোফ- ড়িভ, দতুদ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৬ টোওখভ-

বুজড়ধজঞ্ট-৫২০০,  ঈধখচমো-

তভ,  রচমো-জতদোচধেভ।

গ্রোফ- ড়িভ, দতুদ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৬ টোওখভ-

বুজড়ধজঞ্ট-৫২০০,  ঈধখচমো-

তভ,  রচমো-জতদোচধেভ।

জতদোচধেভ ০১.০৩.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০১ ফো 

২৫জতদ।

জএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১২০৫ রফো: ওজভ রলোখদ। অ: ফোখমও জওতোভ ; রফোো: 

অজঙয়ো ঔোতুদ।

গ্রোফ- কোবুয়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

তভধেভ,  টোওখভ-রফৌওভদ-

৮৬০১,  ঈধখচমো-ধটুয়োঔোমী 

তভ,  রচমো-ধটুয়োঔোমী।

প্রবখে: রফো: দচরুম আমোফ 

(জধ), শ্রফ অধীম 

েোআবুুদোম, ৪৩, ওোওভোআম, 

৪ অঞ্জুফোদ ফজনদুম আমোফ 

রভোট, ঠোওো- ১০০০।

ধটুয়োঔোমী ০১.০১.১৯৮৮ জএ োথোভড য় ঈখল্লঔ রদআ। োজঢম

১২০৭ রফো: ফোঔসুত অমফ। রফো:অখদোয়োভ রলোখদ; রফোো: 

রযনোমী অিোভ।

গ্রোফ-রধোফওোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-জযতমোআ, 

টোওখভ-একোভ গ্রোফ-৩৫৩১,  

ঈধখচমো-ব্রোহ্মদধোড়ো,  রচমো-

কুজফল্লো।

গ্রোফ-রধোফওোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-জযতমোআ, 

টোওখভ-একোভ গ্রোফ-৩৫৩১,  

ঈধখচমো-ব্রোহ্মদধোড়ো,  রচমো-

কুজফল্লো।

কুজফল্লো ১০.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৪ ফো 

২৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১২০৮ রফো: এদোমুম লও ভোজন। রফো: অজচজুম লও ঢোলুওতোভ; 

মৃঢ ধোভপীদ অওঢোভ।

গ্রোফ- ধজিফ দিীধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০১, টোওখভ-

োোখো,  ঈধখচমো-জঔমকাঁ, 

 রচমো-ঠোওো।

ঠোওো লপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

ঠোওো। ১০.০৪.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০০ ফো 

২৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১২০৯ অমফকীভ রলোখদ। রঢোচো জফয়ো; অখময়ো ঔোতুদ। গ্রোফ- ঢওধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- টোওখভ-

ঢও,  ঈধখচমো-ঈজমধেভ, 

তভ,  রচমো-কুজড়গ্রোফ।

গ্রোফ- ঢওধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- টোওখভ-

ঢও,  ঈধখচমো-ঈজমধেভ, 

তভ,  রচমো-কুজড়গ্রোফ।

কুজড়গ্রোফ ১৪.০৭.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৯ ফো 

২২জতদ।

এফ,এ োথোভড ১। ভখময়খভ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে রদআ। 

২। অখতদখ ঙজ  

১ ওজধ।

োজঢম

১২১০ রফো: অওফ ধভয ভওোভ। রফো: ওফভ ঈজিদ ভওোভ; 

রফোঙো: ধোভপীদ অিোভ।

গ্রোফ-অঘোভকাঁ,  আঈজদয়দ-

০৯দং অঘোভকাঁ/য়োট ত-০৮ 

টোওখভ-অঘোভকাঁ-২২৯০,  

ঈধখচমো-দোিোআম,  রচমো-

ফয়ফদজংল।

স্টোভ রঝদজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ধৈ ত ভফধেভো োজড়, 

অআ, টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

ফয়ফদজংল ১৭.১০.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৬ ফো 

১৯জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম।২। 

অখতখদভ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

১২১১ ঘোআমো প্রু ফোভফো। ফংলমো প্রু ফোভফো; মৃঢ: অচ্য 

ফোভঘো।

গ্রোফ- ফংচোআ ওো তোভীধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-৩ মঙজড়, 

টোওখভ-মঙজড়-৪৪৫০,  

ঈধখচমো-ফোটিভোংকো,  রচমো-

ঔোকড়োঙজড়।

প্রবখে: ওংচভী ফোভফো, 

ওোস্টফ এক্সোআচ  

পুোঝ(অধীম), ওজফযদোখভঝ, 

ঠোওো-১ গুমখনযো 

লোচো(১০ফ)ঢমো, ড় 

ফকোচোভ, ঠোওো।

ঔোকড়োঙজড় ১৫.১২.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৪ ফো 

২১জতদ।

জএ ক্ষুদ্র ধ-রকোষ্ঠী ১। অখতদখ 

ধখতভ দোফ রদআ। 

২। ঙজ  ১ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১২১২ রফো: অজফধৄম লও জভনোঢ রফো: অজচজুম লও ঢোলুওতোভ; 

মৃঢ ধোভপীদ অওঢোভ।

গ্রোফ-ধজিফ দিীধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০১, টোওখভ-

োোখো,  ঈধখচমো-জঔমকাঁ, 

রচমো-ঠোওো।

ঠোওো লপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

ঠোওো ২৩.০৯.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৭ ফো ১২জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১২১৪ রফোঙো: োমফো ঔোতুদ। রফো: দীভ ঈজিদ; রফোঙো: 

যোখলভ োধৄ।

গ্রোফ- অভোচী ধমোয োড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-লখমোঔোদো, 

টোওখভ-লখমোঔোদো-৫৬০০,  

ঈধখচমো-কুজড়গ্রোফ তভ,  

রচমো-কুজড়গ্রোফ।

গ্রোফ- অভোচী ধমোয োড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-লখমোঔোদো, 

টোওখভ-লখমোঔোদো-৫৬০০,  

ঈধখচমো-কুজড়গ্রোফ তভ,  

রচমো-কুজড়গ্রোফ।

কুজড়গ্রোফ ২৫.০৮.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৮ ফো ১১জতদ। এআঘ.এ. জ। অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১২১৬ রফো: দোজচভ ঈজিদ। রফোলোম্মত অমী; জফখ 

ধভচোলোদ অমী।

গ্রোফ- ধজিফ খুঝোফোভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-৮দং 

খুঝোফোভো, টোওখভ-খুঝোফোভো-

৫৩৩০,  ঈধখচমো-চমঠোওো, 

তভ,  রচমো-দীমনোফোভী।

গ্রোফ- ধজিফ খুঝোফোভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-৮দং 

খুঝোফোভো, টোওখভ-খুঝোফোভো-

৫৩৩০,  ঈধখচমো-চমঠোওো, 

তভ,  রচমো-দীমনোফোভী।

দীমনোফোভী। ০৪.১০.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৭ ফো 

০২জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ভখময়খ নভফখ  

অখতদ  

প্রখযধে ০১ 

ওজধ। 

২।অখতদখভ ঙজ  

১ ওজধ।

োজঢম

১২১৭ ফোজনয়ো অিোভ। রফো: লোজনসুভ ভলফোদ; লোজফতো 

ঔোতুদ।

গ্রোফ- ধ্তরুয়ো, আঈজদয়দ-

ঘন্ডীধোযো,য়োট ত-০৪, টোওখভ-

ঔোফোভকোওঁ-২২৯০,  ঈধখচমো-

দোিোআম,  রচমো-ফয়ফদজংল।

স্টোভ রঝদজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ধৈ ত ভফধেভো োজড়, 

অআ, টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

ফয়ফদজংল ২০.০৭.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৯ ফো ১৭জতদ। অজমফ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১২১৯ োখভোয়োভ চোলোদ। অব্দু োত্তোভ ; ধৄভচোলোদ 

রকফ।

গ্রোফ- ধজিফ চোলোঙ্গীভধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ধজিফ 

চোলোঙ্গীভধেভ, টোওখভ-

চোলোঙ্গীভধেভ-২৪৯০,  

ঈধখচমো-ফতদ,  রচমো-

রদেখওোদো।

গ্রোফ- ধজিফ চোলোঙ্গীভধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ধজিফ 

চোলোঙ্গীভধেভ, টোওখভ-

চোলোঙ্গীভধেভ-২৪৯০,  

ঈধখচমো-ফতদ,  রচমো-

রদেখওোদো।

রদেখওোদো ০৯.০৫.১৯৯৩ ২২ ঙভ ১১ ফো ২৬জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১২২০ ধরুম হুতো দোইফ। রফো: সুরুচ জফয়ো ; হুখদ অভো। গ্রোফ- কো্ংকুমওোিী,  

আঈজদয়দ/য়োট ত-রমবুঢমো, 

টোওখভ-রমবুঢমো-১৬৫০,  

ঈধখচমো-ফখদোলভতী,  রচমো-

দভজংতী।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-

১২১৯।

দভজংতী ১৯.০৮.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৯ ফো ১৭জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১২২৩ রফো: ধভযলীদ্ রফো: অব্দু োফোত; ফখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফ- ভোফধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- টোওখভ-

ওোফভোঙ্গো- ঈধখচমো-ঘাঁতধেভ 

তভ,  রচমো-ঘাঁতধেভ।

গ্রোফ- ভোফধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- টোওখভ-

ওোফভোঙ্গো- ঈধখচমো-ঘাঁতধেভ 

তভ,  রচমো-ঘাঁতধেভ।

ঘাঁতধেভ ০১.০৭.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১০ ফো 

০৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খভ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে রদআ। 

২।ধতখভ দোফ 

বম। ৩। 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

১২৩১ ধভ রফোলোম্মত মৃঢ জকয়ো ঈজিদ ; অয়যো 

অিোভ ।

গ্রোফ- োরুআগ্রোফ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-৪ দং 

ঘজন্দ্রধোযো,  টোওখভ-

োভআগ্রোফ-২২৯১,  ঈধখচমো-

দোিোআম,  রচমো-ফয়ফদজংল।

জ-৯২, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯ ।

ফয়ফদজংল ১৫.০৩.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০১ ফো 

২০জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

১২৩৩ ধোজধয়ো অিোভ মৃঢ অব্দুম ওোজতভ;মৃঢ 

লোখচভো ঔোতুদ

গ্রোফ- ওোখল্ঙ্গো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-

রফোয়োখজ্জফধেভ, টোওখভ-

ওোখমঙ্গী োচোভ-২২৯০,  

ঈধখচমো-দোিোআম,  রচমো-

ফয়ফদজংল।

স্টোভ রঝদজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ধৈ ত ভফধেভো োজড়, 

অআ, টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

ফয়ফদজংল ১৪.১২.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৫ ফো 

২৩জতদ।

জএএ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

১২৩৫ রফো: দোজঙভ ঈজিদ ধোখঝোয়োভী রফো: রতখমোয়োভ রলোখদ ীভ 

প্রঢীও; রফোঙোম্মত চোলোদোভো 

রকফ ।

হুকমী ধোখঝোয়োভী োজড়, গ্রোফ- 

হুকমী, আঈজদয়দ/য়োট ত-গুধী-

০৭, টোওখভ-জংখলভ কো্-

৩৬৫২,  ঈধখচমো-নজভতকঞ্জ, 

 রচমো-ঘাঁতধেভ।

কজড ভতোভ জজডং,ধজিফ 

দোজঙভোোত,অব্দুম মজঢন 

রভোট, আঈজদয়দ/য়োট ত-১২ দং 

ভোআধোড়ো, টোওখভ-

ধোলোড়ঢমী-৪২০২,  ঈধখচমো-

ধোলোড়ঢমী,  রচমো-ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ১৪.০৭.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৯ ফো ২১জতদ। এআঘ.এ. জ। মুজিখবোদ্ধো ১। ধতখভ দোফ পুম 

।
োজঢম

১২৪০ রফোঙো: অওজমফো ঔোতুদ রফো: অখদোয়োভ রলোখদ, 

রভোখওয়ো রকফ।

গ্রোফ- য়োথোদকড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-, টোওখভ-

ধেকুভটোমো-,  ঈধখচমো-

ধেকুভটোমো,  রচমো-

জভোচকঞ্জ।

রভমখয় ওখমোদী ফোওতো 

ফজচত ংমগ্ন, গ্রোফ- 

য়োথোদকড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

 জভোচকঞ্জ, টোওখভ-

জভোচকঞ্জ- ৬৭০০,  

ঈধখচমো-জভোচকঞ্জ,  রচমো-

জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ ২৫.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০২ ফো 

০২জতদ।

জজএ োথোভড ১। ধতখভ দোফ পুম 

।
োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১২৪১ নজভতঈজিদ অব্দুম কজড ; লোঙদো রকফ ধোমধোড়ো, গ্রোফ- এদোখয়ঢধেভ 

, আঈজদয়দ/য়োট ত- ০২, 

টোওখভ-জএআঈ ফোদ্রোো-

১৯০০,  ঈধখচমো-ঝোংকোআম 

তভ,  রচমো-ঝোংকোআম।

ধোমধোড়ো, গ্রোফ- এদোখয়ঢধেভ 

, আঈজদয়দ/য়োট ত- ০২, 

টোওখভ-জএআঈ ফোদ্রোো-

১৯০০,  ঈধখচমো-ঝোংকোআম 

তভ,  রচমো-ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম ১৩.০৩.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০১ ফো ২২জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

১২৪৩ অফো অিোভ রফো: ওোখতভ ; জুনো রকফ। জফভধেভ ১১দং প্যোভ রভোট, 

রওযদ-১১,ব্লওজ (ঔ) োো-

৮৩ ধল্লী, জফভধেভ,ঠোওো-

১২১৬।

জফভধেভ ১১দং প্যোভ রভোট, 

রওযদ-১১,ব্লওজ (ঔ) োো-

৮৩ ধল্লী, জফভধেভ,ঠোওো-

১২১৬।

ঠোওো ১৫.১২.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৪ ফো ১০জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ পূম 

।
োজঢম

১২৪৪ রোমোআফোদ ঔোদ অব্দুম লোজওফ ঔোদ ; ভজলফো 

ঔোতুদ ।

গ্রোফ- থোজদখঔোমো তজক্ষড 

পোটিধোড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

থোজদখঔোমো, টোওখভ-তজক্ষড 

পোটিধোড়ো-২২২০,  ঈধখচমো-

জেযোম,  রচমো-ফয়ফদজংল।

গ্রোফ- থোজদখঔোমো তজক্ষড 

পোটিধোড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

থোজদখঔোমো, টোওখভ-তজক্ষড 

পোটিধোড়ো-২২২০,  ঈধখচমো-

জেযোম,  রচমো-ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল ২১.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৩ ফো 

১৬জতদ।

জএ োথোভড ১।ধতখভ দোফ পুম। োজঢম

১২৪৭ এ.এফ যোল অমফ রফো: অবুম ওোমোফ রফোল্লো ; 

নজভতো রকফ।

োড়ী দং -৩৪৯, গ্রোফ- 

ঘভপোঝধোড়ো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ভোঢআম-০৩, 

টোওখভ-ঘোপোঝধোড়ো-৮১৩২,  

ঈধখচমো- ওোজযয়োজদ,  রচমো-

রকোধোমকঞ্জ।

প্রবখে- রফো: যোলোতোৎ 

রলোখদ, প্রযোজদও ওফ তওঢতো, 

ধজভলদ  রতু ফন্ত্রদোময়, 

ওক্ষ দং -৮১৮,পদ-৭ 

োংমোখতয জঘোময়,ঠোওো-

১০০।

রকোধোমকঞ্জ ০১.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৪ ফো 

০৪জতদ।

জএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১২৪৮ জুখমঔো অিোভ অখয়ঢ অমী ; জঙবো অিোভ গ্রোফ- বঔঘোভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-, টোওখভ-

রঔোযো-৩৫১০,  ঈধখচমো- 

ঘোজিদো,  রচমো-কুজফল্লো।

প্রবখে- কোচী রফো: চয়ধৄম 

অখতীদ, ১২৫/২ তোরু 

োমোফ,জফভধেভ ,ঠোওো-১২১৬।

কুজফল্লো ১৬.১১.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৭ ফো 

২০জতদ।

োথোভড ১। ভখময়খভ 

নভখফ অখতভ  

প্রখযধে্ । ২। 

অখতদধখে ঙজ 

১ ওজধ । ৩। 

ধখতভ দোফ বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১২৪৯ োচঈজিদ চজফ ঈজিদ ; যোলোধৄভ রকফ গ্রোফ- ধোঙ্গোজয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-কচোজভয়ো-৪, 

টোওখভ-কচোজভয়ো-৮৩৩২,  

ঈধখচমো-মোমখফোলদ,  রচমো-

রপোমো।

জত স্কোআ যঝ তলুোন্ড এন্ড 

ওজিঈঝোভ রেজদং রন্টোভ, 

১০৫/১০৬ মুজিখবোদ্ধো সুধোভ 

ফোখওতঝ ৪ণ ত ঢমো, জফভধেভ-১ 

ঠোওো-১২১৬।

০৫.০১.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০৪ ফো ০১জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম। ২। চদ্ফ্ণোদ 

রচমো ঈখল্লঔ রদআ

োজঢম

১২৫০ অবুম ওোমোফ নচলুম লও ; ওজলধৄভ রকফ। গ্রোফ- ফজলরওোজি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-রঘোভীভোফধেভ 

-০১, টোওখভ-রওঔোমীোচোভ-

৮৫৫০,  ঈধখচমো-ওোঞোজময়ো, 

 রচমো-ছোমওোঠি।

ঠোওো লপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

ছোমওোঞী ৩০.০৮.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৮ ফো 

০৬জতদ।

জএ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

১২৫৪ আঈধৄ রভোফোদ রখফোচোখম্মম লও ; রভখলদো গ্রোফ- ৫১১ ঈত্তভ ফোজিভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-জফচতোধেভ, 

টোওখভ-লোমতো-১৯৯০,  

ঈধখচমো-রকোধোমধেভ,  রচমো-

ঝোংকোআম।

ভোআজচং োদ ওজিঈঝোভ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৭/১,যলীত 

ওফখলক্স ঢোমঢমো 

রযখভোংমোদকভ,ধজযঘফ 

ওোনরুম,ঠোওো-১২০৭।

ঝোংকোআম ০১.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৪ ফো 

০৪জতদ।

জএ োথোভড ১। ধতখভ দোফ পূম 

।
োজঢম

১২৫৫ রফো:অজচজুভ ভলফোদ রফো: মূো ওোজমমুল্লোল ; আয়োধৄভ 

ভলফোদ

মুো ফোঈমোদো োড়ী,গ্রোফ- 

লোচোভীকঞ্জ, আঈজদয়দ/য়োট ত-

লোচোভীকঞ্জ-০৩, টোওখভ-

লোচোভীকঞ্জ-৮৩৪০,  

ঈধখচমো-ঘভনুোযদ,  রচমো- 

রপোমো।

মুো ফোঈমোদো োড়ী,গ্রোফ- 

লোচোভীকঞ্জ, আঈজদয়দ/য়োট ত-

লোচোভীকঞ্জ-০৩, টোওখভ-

লোচোভীকঞ্জ-৮৩৪০,  

ঈধখচমো-ঘভনুোযদ,  রচমো- 

রপোমো।

রপোমো। ২০ ঙভ ০৪ ফো 

০৪জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

১ওজধ।২। 

চন্ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ

োজঢম

১২৫৬ রফো: যোসুখজ্জোলো রফো: অয়ু অমী ; রফোঙো: 

যোফসুন্নোলোভ

গ্রোফ- ৩১৫ ভোঈজঢ ভতোভ 

োড়ী, আঈজদয়দ/য়োট ত-০৯, 

টোওখভ-জমমঙ্গী-৬৬৭০,  

ঈধখচমো-োজণয়ো,  রচমো-

ধোদো।

অয়োদ লোঈচ, ৮৯/আ/১ ধৈবৃ 

ভোফধেভো,৪ণ ত ঢমো ঠোওো।

ধোদো ০৫.০২.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৩ ফো 

০০জতদ।

এফ.এ.এ োথোভড ১। ঙজ  ঢ্বোয়জঢ 

দয়।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১২৬০ ভোখযদুম আদমোফ রমোওফোদ অমী; ঙোখলভো রকফ গ্রোফ- ড় রতমীভ ধোড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-, টোওখভ-

জকমোোজড়, ঈধখচমো-

আমোফধেভ,  রচমো-

চোফোমধেভ।

প্রবখে- চোজলদুম 

আমোফ,১৮৮ ধজিফ 

ওোনরুম, ঢোমঢমো 

রফোলোম্মতধেভ, ঠোওো।

চোফোমধেভ ২২.১১.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৫ ফো ১৪জতদ। োথোভড ১। ভখমবখভ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে। ২। 

ধখতভ দোফ বৄম। 

৩। অখতদখ ঙজ  

১ ওজধ।

োজঢম

১২৬১ রফো: রখোমোয়ফোদ জফয়ো রফো: দচভ অমী ; মোম পোধৄ গ্রোফ- জভোচওোজি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-জদওভোআম, 

টোওখভ-জদওভোআম-১৯৭৬,  

ঈধখচমো-বৄয়োধেভ,  রচমো-

ঝোংকোআম।

প্রবখে- 

অোতজ্জোফোদ,ণ তদীজঢ 

জপোক, ভওোজভ োগমো 

ওখমচ,জফভধেভ,ঠোওো-১২১৬।

ঝোংকোআম ০১.০৩.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০১ ফো ১১জতদ। জএএ োথোভড ১। ধতখভ দোফ পূম 

।
োজঢম

১২৬২ রফো: এদোমুম লও । রফো: ধৄরুম লও ; জজ চহুভো। গ্রোফ- রোদোধেভ আঢোমী 

ভোজ্জোও জফয়োভ োজড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-, টোওখভ-

রোদোধেভ-,  ঈধখচমো- তভ,  

রচমো-রদোয়োঔোমী।

গ্রোফ- রোদোধেভ আঢোমী 

ভোজ্জোও জফয়োভ োজড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-, টোওখভ-

রোদোধেভ-,  ঈধখচমো- তভ,  

রচমো-রদোয়োঔোমী।

রদোয়োঔোমী ২২.০৬.১৯৮৯ ০০ ঙভ ০০ ফো ০০ 

জতদ।

োথোভড ১। ভখমবখভ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে। ২। 

ধখতভ দোফ বৄম। 

৩। অখতদখ ঙজ  

১ ওজধ।

োজঢম

১২৬৩ জচন্নোঢ অভো জুজ রফোলোম্মত অমী নজওভ ; রভধৄ 

রকফ।

গ্রোফ- োচদধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-

নখঢচঙ্গধেভ, টোওখভ-

রপোখচশ্বভ-৮০২০,  ঈধখচমো-

দজড়য়ো,  রচমো- যভীয়ঢধেভ।

প্রবখে- রমোওফোদ রলোখদ, 

ব্যোজিকঢ ওফ তওঢতো, অআদ 

জঘোভ  ংত জরয়ও 

ফন্ত্রডোময়, ওক্ষ দং ৭৩৬, 

পদ দং-০৪ োংমোখতয 

জঘোময় ,ঠোওো।

যভীয়ঢধেভ ১১.১০.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৬ ফো 

২৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

১২৬৪ োখভোয়োভ অমফ অজভন অব্দু যলীত ; যোফসুদ দোলোভ। গ্রোফ- কৃষ্ণধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-কৃষ্ণধেভ, 

টোওখভ-কৃষ্ণধেভ-১৬৫২,  

ঈধখচমো-ফখদোলভতী,  রচমো-

দভজংতী।

গ্রোফ- কৃষ্ণধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-কৃষ্ণধেভ, 

টোওখভ-কৃষ্ণধেভ-১৬৫২,  

ঈধখচমো-ফখদোলভতী,  রচমো-

দভজংতী।

দভজংতী ১২.১২.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৪ ফো ২৪ 

জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। অখতদ 

স্বলখস্ত ধৈভডকৃঢ 

দয় ।২। অখতদখ 

ঙজ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১২৬৫ রফো: লোফঢ অমী রফো: ওজঙফ ঈজিদ ; ফজভয়ফ 

রকফ।

ওোজঙফ ঈজিদ োজড়, গ্রোফ- 

ঈত্তভ ঢোখলভঘভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ঢোভোদকভ, 

টোওখভ-ঢোভোদকভ-১৩১২,  

ঈধখচমো-রওভোদীকঞ্জ,  রচমো-

ঠোওো।

ওোজঙফ ঈজিদ োজড়, গ্রোফ- 

ঈত্তভ ঢোখলভঘভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ঢোভোদকভ, 

টোওখভ-ঢোভোদকভ-১৩১২,  

ঈধখচমো-রওভোদীকঞ্জ,  রচমো-

ঠোওো।

ঠোওো ২১ ঙভ ০৬ ফো 

০৪জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।অখতদখ ঙজ  

১ ওজধ।২। 

চন্ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

১২৬৭ আনখঢঔোআরুম আমোফ অব্দুম রফোঢোখম ; োখমলো গ্রোফ- সুজলমো ধজিফধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-কোকড়ো, 

টোওখভ-তোধেজদয়ো োচোভ-

২২০০,  ঈধখচমো-তভ,  

রচমো-ফয়ফদজংল।

১৫৪ ধৈ ত ঈমদ, ২২ 

ভোফধেভো,ঠোওো-১২১৯।

ফয়ফদজংল ২০.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০১ ফো ২১জতদ। জএ োথোভড ১। ধতখভ দোফ পূম 

।
োজঢম

১২৬৯ রফো: োলোদুজ্জোফোদ রফো: ফোদ অমী ; রফোঙো: 

ফখদোয়োভো ঔোতুদ।

গ্রোফ- ঙয়ঔোতো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-রতোড়ো, 

টোওখভ-তয়োভোফধেভ-৭৩৩০,  

ঈধখচমো-রওোঝঘোতধেভ,  

রচমো-জছদোআতল।

গ্রোফ- ঙয়ঔোতো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-রতোড়ো, 

টোওখভ-তয়োভোফধেভ-৭৩৩০,  

ঈধখচমো-রওোঝঘোতধেভ,  

রচমো-জছদোআতল।

জছদোআদ্ল ১২.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৪ ফো 

২৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ভখময়খ নভফখ  

অখতদ  

প্রখযধে ০১ 

ওজধ। 

২।অখতদখভ ঙজ  

১ ওজধ।

োজঢম

১২৭০ রুওজ রকফ অবু ওভ জজিও ; ধোভপীদ 

অিোভ ।

ধোভপীদ রফিোভ োজড়, গ্রোফ- 

মক্ষীজতয়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

ঘভআশ্বভ-০৭, টোওখভ-লোজঢয়ো-

৩৮৯০,  ঈধখচমো-লোজঢয়ো,  

রচমো-রদোবোঔোমী।

ধোভপীদ রফিোভ োজড়, গ্রোফ- 

মক্ষীজতয়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

ঘভআশ্বভ-০৭, টোওখভ-লোজঢয়ো-

৩৮৯০,  ঈধখচমো-লোজঢয়ো,  

রচমো-রদোবোঔোমী।

রদোয়োঔোমী ১০.১২.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৪ ফো 

২৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম। ২। 

প্রখযধখে 

রভমখয়ভ নভফ।

োজঢম

১২৭১ রফো: রোখলম ভোদো মৃঢ অঙো ঈজিদ রযঔ ; 

রফোঙো: রচোখতো রকফ।

গ্রোফ- ঘভখধঘোভধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ধঞ্চখক্রোযী, 

টোওখভ-ড়লভ-৬৭৬০,  

ঈধখচমো-ঈল্লোধোড়ো,  রচমো-

জভোচকঞ্জ।

গ্রোফ- ঘভখধঘোভধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ধঞ্চখক্রোযী, 

টোওখভ-ড়লভ-৬৭৬০,  

ঈধখচমো-ঈল্লোধোড়ো,  রচমো-

জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ ১১.১১.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৫ ফো 

২৫জতদ।

জএ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১২৭২ ওোফরুদ লোোদ। রফো: ফজফদ ঈজিদ ভওোভ ; 

ধোভপীদ সুমঢোদো।

ভওোভ োজড়, গ্রোফ- শুকুিী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-শুকুিী, 

টোওখভ-শুকুিী-১৬৫০,  

ঈধখচমো-ফখদোলভতী,  রচমো-

দভজংতী।

ঠোওো লপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

দভজংতী ১৩.০৯.২০১৬ ১৮ ঙভ ০৭ ফো 

২২জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। চদ্ফ ঢো ভজঔ 

বৄম।

োজঢম

১২৭৩ তীধও ঘন্দ্র যীম দুমোম ঘন্দ্র যীম ; তুমযী ভোডী। গ্রোফ- শ্যোফধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-, টোওখভ-

শ্যোফধেভ,  ঈধখচমো- 

োখওভকঞ্জ,  রচমো-জভযোম।

প্রবখে- দোভোয়দ ঘন্দ্র 

রপৌজফও,মংওো োংমো 

জজওঈজভটিচ,অভ এদ 

ঝোয়োভ (৪ণ ত ঢমো), রঘৌলোঞ্টো, 

টোওখভ-জখমঝ তভ,  

ঈধখচমো- রওোখঢোয়োমী,  

রচমো-জখমঝ।

জখমঝ ০৪.০৯.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৮ ফো 

০২জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খভ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে। 

২।অখতদখ ঙজ  

১ওজধ। ৩।ধতখভ 

দোফ বৄম।

োজঢম

১২৭৪ রফো: জভয়োচ যোখলত রঘৌধুভী রফো: রফোোখলত ঈজিদ রঘৌধুভী ; 

ঈখম্ম োমফো ঢভনতোভ

গ্রোফ- ওচ্যয়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

রতভকোঙ-০৩, টোওখভ-

মুজঙওোজি-৩৩২০,  ঈধখচমো-

চ্যদোরুখোঝ,  রচমো-লজকঞ্জ।

গ্রোফ- ওচ্যয়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

রতভকোঙ-০৩, টোওখভ-

মুজঙওোজি-৩৩২০,  ঈধখচমো-

চ্যদোরুখোঝ,  রচমো-লজকঞ্জ।

লজকঞ্জ ০৭.০২.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০২ ফো 

২৮জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

১২৭৫ দোজক ত অিোভ মৃঢ অব্দুম লোআ ; রভজচয়ো 

ঔোতুদ।

গ্রোফ- োড়ীয়ম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-থমোমুম কাঁ, 

টোওখভ-োড়ীয়ম-২৪১২,  

ঈধখচমো-ধে তথমো,  রচমো-

রদেখওোদো।

জঢ মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১-এ ভতোভ 

ওফখলক্স 

অকোভকো,ঢোমঢমো, 

রযখভোংমোদকভ,রফোলোম্মতধেভ,

ঠোওো-১২১৭।

রদেখওোদো ১৫.০৯.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো 

২০জতদ।

জএ োথোভড ১। ধতখভ দোফ পূম 

।২। অখতদখ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

১২৭৭ রফো: ভোখব্বম অমী জশ্বো রফো: জজিকুভ ভলফোদ; 

রফোঙ: রমী ঔোতুন্

গ্রোফ- জদজিন্তধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ঢোজড়য়ো-

০২, টোওখভ-জদজচঘন্তধেভ- 

৬৬৬২,  ঈধখচমো- 

সুচোদকভ,  রচমো- ধোদো।

প্রবখে- লোচী রমোখয়ঢ 

রলোখদ, ২২ দং রকোয়োমখোঝ 

রমদ, 

রথোমোআঔোম,সূেোধেভ,ঠোওো-

১১০০।

ধোদো ২৫.১০.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৬ ফো 

১১জতদ।

এফজএ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১২৭৮ চোন্নোতুম রদঙো মৃঢ অমোঈজিদ; মৃঢ ভোয়লোদো 

রকফ।

গ্রোফ- রলোখন্দ্রী জফয়ো ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-রলোখন্দ্রী-৮, 

টোওখভ-রলোখিী-২৩২৬,  

ঈধখচমো-ধোকুজিয়ো,  রচমো-

জওখযোভকঞ্জ।

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১ এ ভতোভ 

ওফখধক্স, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

জওখযোভকঞ্জ ১৫.০৬.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৯ ফো 

২০জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম। ২। অখতদখ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

১২৮০ লোজবুভ ভলফোদ গ্রোফ- বোবোআশ্রী অতোমঢ 

ধোড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত- 

ওোধোজয়ো, টোওখভ-

ওোধোজয়ো-১৭৩০,  ঈধখচমো-

কোচীধেভ,  রচমো-কোচীধেভ।

ভোআজচং োদ ওজিঈঝোভ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৭/১,যলীত 

ওফখলক্স ঢোমঢমো 

রযখভোংমোদকভ,ধজযঘফ 

ওোনরুম,ঠোওো-১২০৭।

কোচীধেভ ১৫.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৪ ফো 

২০জতদ।

এফএএ োথোভড ১। ঙজ  ১ ওজধ 

ঢুোজয়ঢ রদআ। 

২। ধজ ঢো  ফো ঢো ভ 

দোফ ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

১২৮২ রফো: রোলোক রলোখদ রফো: মোম জফয়ো ; ফয়ফূম 

রকফ।

গ্রোফ- ওোিোধঝম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-োআযওোিো, 

টোওখভ-বদলোটিোচোভ-

১৩৪৫,  ঈধখচমো- থোফভোআ,  

রচমো- ঠোওো।

গ্রোফ- ওোিোধঝম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-োআযওোিো, 

টোওখভ-বদলোটিোচোভ-

১৩৪৫,  ঈধখচমো- থোফভোআ,  

রচমো- ঠোওো।

ঠোওো ২০.০২.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০১ ফো ২২জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ওভ্ঢৃধও্র ঈম্মখঔ 

রদআ।  ২। ঙজ  

১ওজধ।

োজঢম

১২৮৩ সুভোআয়ো রফোওখমসুভ ভলফোদ; ফখদোয়োভো গ্রোফ- অমীধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-

এদোখয়ঢদকভ, টোওখভ-

এদোখয়ঢদকভ-৭৯২০,  

ঈধখচমো-ওোমজওজদ,  রচমো- 

ফোতোভীধেভ।

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈ, ৯৩/এ ভতোভ 

ওফখলক্স অকোভকো, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

ফোতোভীধেভ ১০.০৩.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০১ ফো ৫জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ পূম 

।
োজঢম

১২৮৪ রফো: োআফুম আমোফ, রফো: আঈধৄ ; রঢোভো রকফ। গ্রোফ- জচন্নোকড়(তোওোজি), 

আঈজদয়দ/য়োট ত-জচন্নোকড়-৫, 

টোওখভ-ওোখযফকঞ্জ-৮৩৪০,  

ঈধখচমো-ঘভনুোযড,  রচমো-

রপোমো।

গ্রোফ- জচন্নোকড়(তোওোজি), 

আঈজদয়দ/য়োট ত-জচন্নোকড়-৫, 

টোওখভ-ওোখযফকঞ্জ-৮৩৪০,  

ঈধখচমো-ঘভনুোযড,  রচমো-

রপোমো।

রপোমো। ২০ ঙভ ০৫ ফো 

২৮জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। চদ্ফ ঢো ভজঔ 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

১২৮৫ রফো: মুকুম জফয়ো রফো: ধৄরুজ্জোফোদ প্রথোদ ; 

রফোো: ঢঙজমফো রকফ।

গ্রোফ- োড়ীপোঙ্গো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-, টোওখভ-

ওোমীধেভ োচোভ-,  ঈধখচমো-

ফঢম ঈত্তভ,  রচমো-ঘাঁতধেভ।

গ্রোফ- োড়ীপোঙ্গো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-, টোওখভ-

ওোমীধেভ োচোভ-,  ঈধখচমো-

ফঢম ঈত্তভ,  রচমো-ঘাঁতধেভ।

ঘোতধেভ ১৭.০৮.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৮ ফো ৫জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খভ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে। 

২।অখতদখ ঙজ  

১ওজধ। ৩।ধতখভ 

দোফ বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১২৮৬ রফো: ভোখম রফো: লোোদ লোমোতোভ ; 

ধৄরুজ্জোফোদ

গ্রোফ- ধোদঔোমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-জঘওদীওোজি, 

টোওখভ-ওোমোভোচো-৮৬৪০,  

ঈধখচমো- কমোজঘধো,  রচমো-

ধটুয়োঔোজম।

গ্রোফ- ধোদঔোমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-জঘওদীওোজি, 

টোওখভ-ওোমোভোচো-৮৬৪০,  

ঈধখচমো- কমোজঘধো,  রচমো-

ধটুয়োঔোজম।

ধটুয়োঔোমী ০২.০৯.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৮ ফো 

০৩জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বম। ২। অখতদখ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

১২৮৮ রফো: অব্দুম মজঢন রখফো: অব্দুম ফোন্নোদ ; লোচভো 

রকফ।

গ্রোফ- তয়োমদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-, টোওখভ-

দতুদ ফোতোভীধেভ-,  ঈধখচমো-

রড়ো,  রচমো-ধোদো।

গ্রোফ- তয়োমদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-, টোওখভ-

দতুদ ফোতোভীধেভ-,  ঈধখচমো-

রড়ো,  রচমো-ধোদো।

ধোদো ৩০.১১.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৫ ফো ১২জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খভ 

নভখফ অখতদ 

প্রখযধে।২। 

ধখতভ দোফ 

বৄম।৩। অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ।

োজঢম

১২৯১ রফো: এভযোত অমী। রফো: আংভোচ অমী ; ঔোজতচো 

ণোতুদ।

গ্রোফ- আঙোজতখী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-কচোজভয়ো, 

টোওখভ-আঙোজতখী-১৯৫০,  

ঈধখচমো-জঔধেভ,  রচমো-

ঝোংকোআম।

গ্রোফ- আঙোজতখী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-কচোজভয়ো, 

টোওখভ-আঙোজতখী-১৯৫০,  

ঈধখচমো-জঔধেভ,  রচমো-

ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম ১৭.১০.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো 

০১জতদ।

এফওফ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

১২৯২ রফো: এদোমুম লও জমফদ। রফো: অদোভ অমী প্রোফোজডও ; 

রফোো: োমফো রকফ।

গ্রোফ- ব্রচোমো ঔজমনোধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ওোখয়ফধেভ, 

টোওখভ-ঢোমকোঙো-৬৭৭০,  

ঈধখচমো-যোলচোতধেভ,  

রচমো-জভোচকঞ্জ।

রচোোআতো স্মৃজঢ,জযখভোআম 

ওখমোদী ধজিফধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-১৯, টোওখভ-

রখোভোফোড়ো-৬৭৭০,  ঈধখচমো-

রোয়োজময়ো,  রচমো-ভোচযোলী।

জভোচকঞ্জ ৩১.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৪ ফো 

০৫জতদ।

জএ োথোভড ১। ধ্ভখযধঢ্ভ 

রভমখয়ভ নভম্ 

২। অখতদখ ঙজ  

১ ওজধ।

োজঢম

১২৯৪ ঈখম্ম োমফো এফতোত ঈল্লোল ; ঢোজমফো 

রকফ।

গ্রোফ- ড় লমজতয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-

নভোখয়জচওোজি, টোওখভ-

দোভীোচোভ-৩৬০০,  

ঈধখচমো-ফঢম,  রচমো-

ঘাঁতধেভ।

১৯২/জ, রঢচকুজদধোড়ো, ২৬ 

রেঁচকো, ঠোওো-১২১৫।

ঘোতধেভ ০৬.০৯.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৪ ফো ০১জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। নখ ভঢঔো ফখ  

টোওটিখওঝ রদআ। 

২। ধ্ভখযধঢ্ভখ ১ 

ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১২৯৫ যোভজফদ অিোভ আফো আওোম রলোখদ নজওভ; 

ভোজচয়ো সুমঢোদো।

গ্রোফ- দকভওচ্যভী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-মুশুল্লী, 

টোওখভ-োভধোড়ো-২৩০০,  

ঈধখচমো-দোিোআম,  রচমো-

ফয়ফভজংল।

স্টোভ রঝদজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ধৈ ত ভফধেভো োজড়, 

অআ, টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

ফয়ফদজংল ১০.০৯.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৭ ফো 

২৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

১২৯৬ রফো: ফোলবুবুভ ভলফোদ রঘৌধুভী মৃঢ অজচচম লও রঘৌধৃভী ; 

ফফঢোচ রকফ।

গ্রোফ- দ্িধেঙ্গমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ধেঙ্গমী, 

টোওখভ-জতখমীয়ো-৬৬৫০,  

ঈধখচমো-নজভতধেভ,  রচমো-

ধোদো।

গ্রোফ- দ্িধেঙ্গমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ধেঙ্গমী, 

টোওখভ-জতখমীয়ো-৬৬৫০,  

ঈধখচমো-নজভতধেভ,  রচমো-

ধোদো।

ধোদো ১২.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো 

২৪জতদ।

এফজএ োথোভড ১। ধ্ভখযধঢ্ভ 

ধৈভডকৃঢ দয়।

োজঢম

১২৯৮ রফোলোম্মত রুখম ফোলোমুদুম ওজভফ ; রলোখদ 

অভো রকফ।

গ্রোফ- ঢোবুমভঘভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-অমী 

অওভ রটআম, টোওখভ-

কুতুজতয়ো-,  ঈধখচমো-

কুতুজতয়ো,  রচমো-

ওওোচোভ।

গ্রোফ- ঢোবুমভঘভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-অমী 

অওভ রটআম, টোওখভ-

কুতুজতয়ো-,  ঈধখচমো-

কুতুজতয়ো,  রচমো-

ওওোচোভ।

ওক্সোচোভ ০২.০১.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০৪ ফো ০৪জতদ। এ্আঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

১৩০২ রফো:ফজলঈজিদ। রফো: ভজনকুম আমোফ; 

রঔোখতচো রকফ।

গ্রোফ- চোদ রফোলোম্মত 

ধোঝয়োভী োড়ী, তজক্ষড 

ঘজন্ডধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত-

০৫দং ঘজন্ডধেভ- টোওখভ-

তোধোড়ো-৩৭২০,  ঈধখচমো-

ভোফকঞ্জ,  রচমো-মক্ষ্ণীধেভ।

গ্রোফ- ৫৩১, অতয ত স্কুম রভোট, 

ঈত্তভ তজদয়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

তজদয়ো- বোেোোড়ী, ঠোওো-

১২৩৬।

মক্ষ্ণীধেভ ২৬.১০.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৭ ফো 

১০জতদ।

এফ,এ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম। ২।অখতদখ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

১৩০৩ রফো: অম অজফদ। রফো: অদুম মঢীন ; রফোো: 

ফখদোয়োভো রকফ।

গ্রোফ- ১২২দং লোং োড়ী, 

তজক্ষড ফুমঠলুয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৭দং ঠলুয়ো-

 টোওখভ-চমপোংকো-৮৭০০,  

ঈধখচমো-ভগুদো তভ,  

রচমো-ভগুদো।

গ্রোফ- ১২২দং লোং োড়ী, 

তজক্ষড ফুমঠলুয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৭দং ঠলুয়ো-

 টোওখভ-চমপোংকো-৮৭০০,  

ঈধখচমো-ভগুদো তভ,  

রচমো-ভগুদো।

ভগুদো ২৯.১২.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৭জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ পুম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৩০৪ রফো: দোইফ-ঈভ ভলফোদ। এ োঔোয়োঢ রলোখদ ; 

চোলোদোভো অিোভ।

গ্রোফ- আি ব্লও-৩২, রভোট দং-

১২, ঔোজমযধেভ লোঈজচং রিঝ, 

 আঈজদয়দ/য়োট ত-১২দং 

,টোওখভ-ফচগুজদ-৯০০০,  

ঈধখচমো-ঔোজমযধেভ,  রচমো-

খুমদো।

গ্রোফ- রলোজড দং-৪৯, দোআ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০১দং রঘঘভী 

ভোফধেভ- টোওখভ-োদোআ লোঝ-

৮৫৫০,  ঈধখচমো-ওোঞোজময়ো, 

 রচমো-ছোমওোঞী।

ছোমওোঞী ১১.০৯.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৮ ফো 

২৪জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ পুম। োজঢম

১৩০৬ জশ্বজচং ঘন্দ্র রত। শ্যফমী ভোদী রত ; ওফমঘন্দ্র রত। গ্রোফ- মুমোআধদ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-দোআ, টোওখভ-

মুজন্পভ লোঝ,  ঈধখচমো-

রোভলোদ ঈজিদ,  রচমো-

রপোমো।

গ্রোফ- মুমোআধদ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-দোআ, টোওখভ-

মুজন্পভ লোঝ,  ঈধখচমো-

রোভলোদ ঈজিদ,  রচমো-

রপোমো।

রপোমো। ১৭.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৪ ফো 

১৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম। ২। অখতদখ 

ঙজ ১ 

ওজধ।৩।ভখময়খ 

নখফ ত অখতদ।

োজঢম

১৩০৯ রফো: যোজওম জফয়ো্ রফো: অব্দুম লোন্নোদ ; রফোঙো: 

জযঔো রকফ।

গ্রোফ- টিওভী, আঈজদয়দ/য়োট ত-

তোধেজদয়ো,  টোওখভ-তোধেজদয়ো-

৬৬০০,  ঈধখচমো-ধোদো, 

রচমো-ধোদো।

গ্রোফ- টিওভী, আঈজদয়দ/য়োট ত-

তোধেজদয়ো,  টোওখভ-তোধেজদয়ো-

৬৬০০,  ঈধখচমো-ধোদো, 

রচমো-ধোদো।

ধোদো ৩১.১২.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৪ ফো ০৪জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধখয ধঢ্ভখ 

১ওজধ ঙজ দোআ।

োজঢম

১৩১৪ রোখলম রলোখদ। জল্রোম রলোখদ ; ঔোয়রুখন্নঙো। গ্রোফ- ধোখঝোয়োভী োড়ী, 

ফোনঢদ,  আঈজদয়দ-০৫দং 

লোচীকঞ্জ তভ,য়োট ত-৪দং 

টোওখভ-লোচীকঞ্জ-৩৬১০,  

ঈধখচমো-লোচীকঞ্জ, রচমো-

ঘাঁতধেভ।

গ্রোফ- ধোখঝোয়োভী োড়ী, 

ফোনঢদ,  আঈজদয়দ-০৫দং 

লোচীকঞ্জ তভ,য়োট ত-৪দং 

টোওখভ-লোচীকঞ্জ-৩৬১০,  

ঈধখচমো-লোচীকঞ্জ, রচমো-

ঘাঁতধেভ।

ঘাঁতধেভ ১৫.০৪.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০০ ফো 

২০জতদ।

এফ,এ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

১৩১৫ ঢোজদয়ো অিোভ। মৃঢ রওভোফঢ অমী কোচী ; 

রফোঙো: রলখমদো রকফ।

োো দং-২১, রলজডং দং 

১৮০ ডুফজতয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৭দং 

ঈভজন, টোওখভ-রপড়োভলোঝ-

৮১০০,  ঈধখচমো-

রকোধোমকঞ্জ, রচমো-

রকোধোমকঞ্জ।

োো দং-২১, রলজডং দং 

১৮০ ডুফজতয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৭দং 

ঈভজন, টোওখভ-রপড়োভলোঝ-

৮১০০,  ঈধখচমো-

রকোধোমকঞ্জ, রচমো-

রকোধোমকঞ্জ।

রকোধোমকঞ্জ ২৬.১০.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৬ ফো 

০৯জতদ।

এআঘ.এ. জ। এজঢফ ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।২।ধ্ভখয ধঢ্ভ-

১ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৩১৬ রফো: যোফীফ রলোখদ। রফো: লুঢনভ জযওতোভ, রফোো: 

অওজমফো রকফ।

গ্রোফ- জযওতোভ োড়ী 

ল্যোলোঝী, আঈজদয়দ/য়োট ত-

০২দং টোওখভ-ধলভটোঙ্গো-

৮১০০,  ঈধখচমো-ওোজময়ো, 

রচমো-দড়োআম।

গ্রোফ- জযওতোভ োড়ী 

ল্যোলোঝী, আঈজদয়দ/য়োট ত-

০২দং টোওখভ-ধলভটোঙ্গো-

৮১০০,  ঈধখচমো-ওোজময়ো, 

রচমো-দড়োআম।

দড়োআম। ০৫.০৪.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০১ ফো 

০৬জতদ।

জএ োথোভড ১।ধতখভ দোফ পুম। োজঢম

১৩১৭ এ. এফ জধয়োম লোী। রফো: লোজবুভ ভলফোদ; সুমঢোদো 

ফোখচতো ধোভপীদ।

প্রবখে: রফো: লোীবুভ ভলফোদ, 

ব্লও-জ, ৭/৫, োয়তুম 

রফোয়োজ্জফ ফজচত রভোট, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- টোওখভ-

ঝোংকোআম, ঈধখচমো-

ঝোংকোআম রচমো-ঝোংকোআম।

গ্রোফ- ব্লও-জ, ৭/৫, োয়তুম 

রফোয়োজ্জফ ফজচত রভোট, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- টোওখভ-

ঝোংকোআম, ঈধখচমো-

ঝোংকোআম রচমো-ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম ১৮.১২.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৪ ফো 

১৮জতদ।

জএ োথোভড ১।ভখময়খ নভফখ  

অখতদ  

প্রখযধে। 

২।অখতদখভ ঙজ  

১ ওজধ।

োজঢম

১৩১৮ রফো: লোজবুভ ভলফোদ। রখফো: অজদছুভ ভলফোদ রঘৌধুভী 

; রফোো: জযঈমী রকফ।

োো-১৪, ধেভোঢদ ফজচত 

রভোট, ফোতুয়োআম তজক্ষড 

ধোড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

ফোতুয়োআম, টোওখভ-মৃথোোড়ী-

বোেোোড়ী, ঠোওো-১৩৬২।

গ্রোফ- অলোদ ঈজিদ ঈচ্চ 

জদ্যোময়, অতয ত দকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-কুতুধেভ, 

টোওখভ-কুতুধেভ, ঈধখচমো-

নতুল্লো, রচমো-দোভোয়ডকঞ্জ।

দোভোয়ডকঞ্জ ২৫.০৫.২০১৬ ১৯ ঙভ ১০ ফো ১৬জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম। ২। চদ্ফ 

ঢোজভঔ বৄম।

োজঢম

১৩১৯ অব্দুল্লোল অম ফোমুদ অব্দুম ফোন্নোদ ; চোখলভো রকফ। গ্রোফ- আঈধৄঙ রফিোভ োড়ী, 

লোদকড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

০৭দং রচোটটো,, টোওখভ-

ঘোিোআয ফোদ্রোো-৩৫৮০, 

ঈধখচমো-দোঙ্গম রওোঝ, রচমো-

কুজফল্লো।

গ্রোফ- আঈধৄঙ রফিোভ োড়ী, 

লোদকড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

০৭দং রচোটটো,, টোওখভ-

ঘোিোআয ফোদ্রোো-৩৫৮০, 

ঈধখচমো-দোঙ্গম রওোঝ, রচমো-

কুজফল্লো।

কুজফল্লো ০৯.০৯.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৮ ফো 

০২জতদ।

এফ,এ োথোভড ১।ধতখভ দোফ পুম। োজঢম

১৩২১ রফো: ঢজভকুম আমোফ। গ্রোফ-রফো: কুদ্দু জওতোভ, 

ওমোকোজঙয়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

০২দং, টোওখভ-ওমোকোজঙয়ো-

৮৬৪০,  ঈধখচমো-কমোজঘধো, 

রচমো-ধটুয়োঔোমী।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-

১২১৯।

ধটুয়োঔোমী ১৭.০২.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০২ ফো 

১৯জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম।   ২।ধজ ঢো   

ফোঢোভ দোফ 

ঈখল্রঔ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৩২৫ রফো: অজঔরুজ্জোফোদ সুচদ। রফো: ঔজমলুভ ভলফোদ ; রফোঙো: 

রজমদো ঔোতুদ।

গ্রোফ- ধেঔজভয়ো, 

ঈজদয়দ/য়োট ত-০৪দং জকয়ো, 

টোওখভ-অখমোওজতয়ো-৭৬০০, 

 ঈধখচমো-ফোগুভো, রচমো-

ফোগুভো।

গ্রোফ- ধেঔজভয়ো, 

ঈজদয়দ/য়োট ত-০৪দং জকয়ো, 

টোওখভ-অখমোওজতয়ো-৭৬০০, 

 ঈধখচমো-ফোগুভো, রচমো-

ফোগুভো।

ফোগুভো ০৭.০৮.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৭ ফো 

২৯জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম। ২। নখ ভঢ 

ঔোখফ স্বোক্ষভ রদআ।

োজঢম

১৩২৮ চম ভওোভ। ভজদ ভওোভ ; যীমো ভওোর্ গ্রোফ- ৩৯৭, ওজচলোঝো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৮  টোওখভ-

জচজধ-৬০০০,  ঈধখচমো-

ভোচধোড়ো, রচমো-ভোচযোলী।

গ্রোফ- ৩৯৭, ওজচলোঝো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৮  টোওখভ-

জচজধ-৬০০০,  ঈধখচমো-

ভোচধোড়ো, রচমো-ভোচযোলী।

ভোচযোলী ০১.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৫জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খ নভ্ফখ 

অখতদ  প্রখয 

ধে্, ২। অখতদখ 

ঙজ-১টি।

োজঢম

১৩৩০ আব্রোলীফ ঔজমম। অমোজফদ জওতোভ ; কুমসুফ 

রকফ।

গ্রোফ- অমফ জওতোভ, তজক্ষদ 

ভোচোধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত-

০৩দং, টোওখভ-ভোচোধেভ-

৮৪১০,  ঈধখচমো-ভোচোধেভ, 

রচমো-ছোমওোঞী।

আব্রোলীফ ঔজমম, প্রবখে: লোন্নোদ 

ফন্ডম, রফআম ধোখভঝভ, 

এয়োভ এন্ড টিং, ওফমোধেভ, 

ঠোওো-১২১৭।

ছোমওোঞী ০২.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৪ ফো 

০৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ পুম। োজঢম

১৩৩১ এ.এফ, দোচমুম লোোদ। রফো: ফোলবুবুভ ভলফোদ ; মোআজম 

রকফ।

গ্রোফ- রদোয়োঔমো, কুযোকোচী 

রধোভী োড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- টোওখভ-

রদোঘোওো, ঈধখচমো-

ঘোঝজঔম, রচমো-রদোয়োঔোমী।

গ্রোফ- রদোয়োঔমো, কুযোকোচী 

রধোভী োড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- টোওখভ-

রদোঘোওো, ঈধখচমো-

ঘোঝজঔম, রচমো-রদোয়োঔোমী।

রদোয়োঔোমী ১৮.০৮.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৮ ফো 

১৮জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখমবখভ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে। ২। 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

১৩৩৫ রোখলম ভোদো। রফো: অমফ জশ্বো ; জযঈমী 

ঔোতুদ।

গ্রোফ- ব্যোধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- টোওখভ-

জটজল োওড়ী,   ঈধখচমো-

বযমকুধো, রচমো-জছদোআতল।

প্রবখে: রফো: অমফ জশ্বো, 

গ্রোফ- ব্যোধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- টোওখভ-

জটজল োওড়ী,   ঈধখচমো-

বযমকুধো, রচমো-জছদোআতল।

জছদোআতল। ১৮.০৬.১৯৯১ ২৪ ঙভ ১০ ফো 

২৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খভ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে। ২। 

ধখতভ দোফ বৄম। 

৩। অখতদখ ঙজ  

১ ওজধ।

োজঢম

১৩৩৮ রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ। রফো: ফন্তোচ ঈজিদ ; োখলভো  

অিোভ।

গ্রোফ- জভরোলোটি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-সুলদোটি, 

টোওখভ-জকথোঈরো-২২৭০,  

ঈধখচমো-রকোভীধেভ, রচমো-

ফয়ফদজংল।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

ফয়ফদজংল। ১০.১২.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৪ ফো 

২৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৩৩৯ রফোঙো: যোভজফদ অিোভ। রফো: অব্দুম লোআ ; রফোঙো: 

নজভতো আয়োজফদ।

গ্রোফ- ঘভধমোয, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৮দং 

সুজঔয়ো, টোওখভ-রওোতোজময়ো-

২৩০০,  ঈধখচমো-ধোকুজিয়ো, 

রচমো-জওখযোভকঞ্জ।

স্টোভ রঝদজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ধৈ ত ভফধেভো োজড়, 

অআ, টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

জওখযোভকঞ্জ ১০.০৮.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৮ ফো 

২৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ। োজঢম

১৩৪০ রফো: ভোখম জফয়ো। রফো: অঢো ঈজিদ ; রফোঙো: 

রভোখওয়ো রকফ।

গ্রোফ- রভলোআ িুথভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৮দং ঘভ 

িুথভ, টোওখভ-দোভোয়দ 

রঔোমো-২১৫০,  ঈধখচমো-

দওমো, রচমো-রযভধেভ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-

১২১৯।

রযভধেভ। ১৫.১০.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৬ ফো ২১ 

জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ। োজঢম

১৩৪১ অব্দুভ ভোজ্জোও। রফো: অমোঈজিদ ; অওজমফো 

রকফ।

গ্রোফ- রফোল্লো োজড়, 

রফোওোফধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত-

ফধুধেভ, টোওখভ-রফোওোফধেভ-

৯২২০,  ঈধখচমো-রঢভঔোতো, 

রচমো-খুমদো।

গ্রোফ- রফোল্লো োজড়, 

রফোওোফধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত-

ফধুধেভ, টোওখভ-রফোওোফধেভ-

৯২২০,  ঈধখচমো-রঢভঔোতো, 

রচমো-খুমদো।

খুমদো ০১.০৬.১৯৯৮ এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

১ ওজধ। 

২।য়খভ ঢণ্ব 

ঠিও দয়।

োজঢম

১৩৪২ অব্দুভ ভলফোন্ অব্দুভ চজমম ; ফোখচতো রকফ। গ্রোফ- কৃরধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-কদধিী,  

টোওখভ-কদধিী-২১৫১,  

ঈধখচমো-দওমো, রচমো-

রযভধেভ।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

রযভধেভ। ২৬.০১.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৩ ফো 

০৯জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ পুম। োজঢম

১৩৪৩ জফচোধৄভ ভলফোদ। অচলোভ অমী ; লোধৄনো। গ্রোফ- ললুতজলোভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৬দং 

জমোযোড়ী, টোওখভ-িীধকঞ্জ 

লোঝ-৬৫৭০,  ঈধখচমো-

তমকোঙী, রচমো-দকাঁ।

প্রবখে: রফো: চীফ ঈজিদ 

(জধ) ণ তনদজঢও িওত 

জপোক, ব্লও দং ১৬, ওক্ষ দং 

১৮, রযখভ োংমোদকভ, 

অকোভকাঁ, ঠোওো-১২০৭।

দকাঁ ০১.০৩.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০২ ফো 

০৫জতদ।

অজমফ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ পুম। োজঢম

১৩৪৪ রফো: জল রলোখদ। রফো: জজিও; জমজও োধৄ। গ্রোফ- কয়ড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

০৫দং রওোমো,  টোওখভ-

রওোমোলোঝ-৬৫৭০,  ঈধখচমো-

তমকোচী, তভ, রচমো-

দকাঁ।

প্রবখে: রফো: দোচমুম আমোফ, 

(জধ), জযল্প পদ, জযল্প 

ফন্ত্রডোময়, জফজঢজছম, ো/এ, 

ঠোওো- ১০০০।

দকাঁ ১২.০৩.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০১ ফো ২৪জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ পুম। োজঢম

Page No 150 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৩৪৫ জফচোধৄভ ভলফোদ। জফদো রকফ ; ভজনচ ঈজিদ। গ্রোফ- জজভঘভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৭দং 

ঠোমওী, টোওখভ-জজভঘভ-

২১৫০,  ঈধখচমো-দওমো, 

রচমো-রযভধেভ।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

রযভধেভ ১৮.০৯.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৭ ফো ১৭জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ পুম। োজঢম

১৩৪৬ অব্দুভ ভঈন। আব্রোলীফ ঔজমম ; ঘফধো রকফ। গ্রোফ- জজভঘভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৭দং 

ঠোমওী, টোওখভ-জজভঘভ-

২১৫০,  ঈধখচমো-দওমো, 

রচমো-রযভধেভ।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

রযভধেভ ২০.০৫.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ১১ ফো ১৬জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ পুম। োজঢম

১৩৪৭ জুখয়ম ভোদো। ফজচবুভ ভলফোদ; জুখমঔো 

রকফ।

গ্রোফ- ধোঞোওোঝো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৬দং 

ধোঞোওোঝো, টোওখভ-

ঘওধোঞোওোঝো-২১৫০,  

ঈধখচমো-দওমো, রচমো-

রযভধেভ।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

রযভধেভ ০৭.০৮.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৮ ফো 

২৯জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ পুম। োজঢম

১৩৪৯ ধৄরুজ্জোফোদ। বয়ত অমী রযঔ ; অখদোয়োভো 

রকফ।

গ্রোফ- োকোঝ, আঈজদয়দ/য়োট ত-

জতকদকভ, টোওখভ-ওোধৄজভয়ো-

৮১৪১, ঈধখচমো-মুওসুতধেভ, 

রচমো-রকোধোমকঞ্জ।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

রকোধোমকঞ্জ ১৭.০৪.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৮ ফো ১৭জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম। ২। ধ্ভখয 

ধে ১ ওজধ।

োজঢম

১৩৫০ রফো: ভোখম। রফো: অবু ঢোখলভ ; কুমসুফ 

অিোভ।

গ্রোফ- ফোজভয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৭দং  

টোওখভ-স্বল্পফোজভয়ো-২৩০০,  

ঈধখচমো-জওখযোভকঞ্জ তভ, 

রচমো-জওখযোভকঞ্জ।

স্টোভ রঝদজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ধৈ ত ভফধেভো োজড়, 

অআ, টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

জওখযোভকঞ্জ ০৬.০৩.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০১ ফো 

২৯জতদ।

এআঘ.এ. জ। অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

১।ধতখভ দোফ 

বৄম। ২। অখতদখ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

১৩৫১ রফো: অম-অজফদ। রফো: আফোফ অমী ; অজঙয়ো 

ঔোতুদ।

গ্রোফ- ভন্য ধোযো, আঈজদয়দ-

কোংকোআম, য়োট ত-০১দং 

টোওখভ-কোংকোআম-২২৯১,  

ঈধখচমো-দোিোআম, রচমো-

ফয়ফদজংল।

স্টোভ রঝদজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ধৈ ত ভফধেভো োজড়, 

অআ, টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

ফয়ফদজংল ২৩.০৮.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৮ ফো 

১৩জতদ।

অজমফ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৩৫২ ধোভপীদ অিোভ। চয়দোম রযঔ ; ফোখচতো রকফ। প্রবখে: চয়দোম রযঔ, গ্রোফ- 

দমডুী, আঈজদয়দ/য়োট ত-

০৮দং রঙোঝ পোওমো, টোওখভ-

রকোয়োমি-৭৭১০,  ঈধখচমো-

রকোয়োমি, রচমো-ভোচোড়ী।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

ভোচোড়ী ১৯.০৮.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৮ ফো ১৭জতদ। জএ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১৩৫৩ ঢোলজফদো রকফ। রফো: যজলদুল্লোল ; ফফঢোচ 

রকফ।

গ্রোফ- ঢোভোটি ধজিফ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৩দং 

ঢোভোটি,  টোওখভ-নজওভকঞ্জ 

োচোভ-২২১০,  ঈধখচমো-

মুিোকোঙো, রচমো-ফয়ফদজংল।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

ফয়ফদজংল ২২ ঙভ ০০ ফো 

১৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম।২।চদ্ফ 

ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

১৩৫৫ রফো: রজমফ রভচো। রফো: লবভঢ অমী ; রফোঙো: 

োলোভো রকফ ।

গ্রোফ-োখয়স্তোোত, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ওোখয়ফধেভ,  

টোওখভ-ওোখয়ফধেভ-৬৭৭০,  

ঈধখচমো-যোলচোতধেভ, রচমো-

জভোচকঞ্জ।

প্রবখে অলখম্মত অমী, 

জন লওোভী ওোফ-

ওজিঈঝোভ ধোখভঝভ, ঢথ্য 

 রবোকোখবোক প্রমৄজি জপোক, 

জজজ, পদ, ৫ফ ঢমো, 

অকোভকাঁ, ঠোওো।

জভোচকঞ্জ ০৮.০৬.১৯৯০ ২৫ ঙভ ১০ ফো ২৭জতদ। জ.ওফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১৩৫৬ রফো: অব্দুম লোজওফ। রফো: চোমোম ঈজিদ;     

চোন্নোতুন্নোলোভ।

প্রবখে: রফো: অব্দুম লোজওফ, 

গ্রোফ- ঙদোটি, আঈজদয়দ/য়োট ত-

চোয়োভ, টোওখভ-চোয়োভ-

২৩৬০,  ঈধখচমো-ঢোড়োআম, 

রচমো-জওখযোভকঞ্জ।

স্টোভ রঝদজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ধৈ ত ভফধেভো োজড়, 

অআ, টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

জওখযোভকঞ্জ ২৫.০৬.১৯৯২ ২৩ ঙভ ১০ ফো ১১জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১৩৫৭ রফো: অব্দুম ঔোখমও। রফো: যোলচোলোদ অমী, ফজভয়ফ 

রকফ।

গ্রোফ- োখয়স্তোোত, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ওোখয়ফধেভ, 

টোওখভ-ওোখয়ফধেভ-৬৭৭০,  

ঈধখচমো-যোলচোতধেভ, রচমো-

জভোচকঞ্জ।

প্রবখে অব্দুম ঔোখমও, জন 

লওোভী ওোফ-ওজিঈঝোভ 

ধোখভঝভ, ঢথ্য  

রবোকোখবোক প্রমৄজি জপোক, 

জজজ, পদ, ৫ফ ঢমো, 

অকোভকাঁ, ঠোওো।

জভোচকঞ্জ ২৬.১২.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৪ ফো ১০জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৩৬৪ জভোজুম আমোফ। মৃঢ: অ: ভোজ্জোও ; লোজনচো 

রকফ।

গ্রোফ- দোচ্যজদয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-োজঘয়োতোল, 

টোওখভ-জুদোভী-৯২৩০,  

ঈধখচমো-রঢভঔোতো, রচমো-

খুমদো।

গ্রোফ- দোচ্যজদয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-োজঘয়োতোল, 

টোওখভ-জুদোভী-৯২৩০,  

ঈধখচমো-রঢভঔোতো, রচমো-

খুমদো।

খুমদো। ২৮.১২.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৪ ফো 

০৭জতদ।

তোজঔম মুজিখবোদ্ধো ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১৩৬৮ রফো: োকভ রলোখদ রফো: অফত অমী ; রফোঙো: ধজভ 

ঔোতুদ।

গ্রোফ- চোজফভঢো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- রধোভচদো 

টোওখভ- চোজফভঢো-৬৭২২,  

ঈধখচমো-যোলচোতধেভ,রচমো-

জভোচকঞ্জ।

প্রবখে: অব্দুভ ভজযত, 

ব্যজিকঢ ওফ তওঢতো, শ্রফ  

ওফ তংস্থোদ ফন্ত্রডোময়, পদ-

০৭, ওক্ষ দং-৫৩১, যোঔো-১০ 

োংমোখতয জঘোময়,ঠোওো।

জভোচকঞ্জ ১৪.১০.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৬ ফো 

১৮জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। অখতদখ 

ধখতভ দোফ 

রদআ।২। চদ্ফ্ণোদ 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

১৩৬৯ রফো: ফঞ্জৃরুম লোোদ রফো: অব্দুভ ভ গ্রোফ- থধৄয়োআয (রফোল্লোোজড়), 

আঈজদয়দ/য়োট ত- 

ওোমীভোচোভ-০১দং টোওখভ-

ওোমীভলোঝ-৩৫০১,  ঈধখচমো-

অতয তদকভ, রচমো-কুজফল্লো।

গ্রোফ- থধৄয়োআয (রফোল্লোোজড়), 

আঈজদয়দ/য়োট ত- 

ওোমীভোচোভ-০১দং টোওখভ-

ওোমীভলোঝ-৩৫০১,  ঈধখচমো-

অতয তদকভ, রচমো-কুজফল্লো।

কুজফল্লো োথোভড ১।অখতদধঢ্ভ 

রদআ।

োজঢম

১৩৭০ ওোফরুন্নোলোভ রফো: লোরুদ ভ ভজযত ; জফখ 

রভঔো োধৄ।

গ্রোফ- োলুপভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-োলুপভো 

টোওখভ-োলুপভো-৬৫০০,  

ঈধখচমো-তমকোঙী, রচমো-

দকাঁ।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

দকাঁ ২৩.০৬.১৯৯৪ ২১ ঙভ ১০ ফো ১৩জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

১৩৭১ নয়োম অলখফত োফসুঈজিদ; জফখ 

রনভখতৌী।

গ্রোফ-ঈত্তভ রওোতোমধেভ ফীভ 

ওোজি, আঈজদয়দ/য়োট ত-

কভীখভঘভ,টোওখভ-

রকোোআভলোঝ-৮০৫০,  

ঈধখচমো-রকোোআভলোঝ, রচমো-

যভীয়ঢধেভ।

১০৩/৫ ঈত্তভ মুকতোধোড়ো। যভীয়ঢধেভ ১৭.০৫.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ১১ ফো ১৮জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খভ 

নভখফ অখতদ। 

২। অখতদখ ঙজ  

১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৩৭৩ ফীভ োিোফ রলোখদ ফীভ অযভোন অমী ; জমজও 

অিোভ।

গ্রোফ- ১৮৬ মোমোক রভোট, 

ভসুমোক, আঈজদয়দ/য়োট ত-

২৬ টোওখভ-রধোস্তো-১২১১,  

ঈধখচমো-মোমোক, রচমো-

ঠোওো।

গ্রোফ- ১৮৬ মোমোক রভোট, 

ভসুমোক, আঈজদয়দ/য়োট ত-

২৬ টোওখভ-রধোস্তো-১২১১,  

ঈধখচমো-মোমোক, রচমো-

ঠোওো।

ঠোওো ১০.০৯.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৭ ফো 

২৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

১৩৭৪ রফো: ফভ নোরুঔ রফো: অব্দুম োখঢদ ; রফোঙো: 

জনখভোচো রকফ।

গ্রোফ- কুফোভ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ওমফ, 

টোওখভ-ওমফ-৬৪৫০,  

ঈধখচমো-জংড়ো, রচমো-

দোখঝোভ।

গ্রোফ- কুফোভ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ওমফ, 

টোওখভ-ওমফ-৬৪৫০,  

ঈধখচমো-জংড়ো, রচমো-

দোখঝোভ।

দোখঝোভ ২৫.০৮.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৭ ফো ১৭জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম। ২। ধ্ভখয 

ধে ১ ওজধ।

োজঢম

১৩৭৭ ভোয়চী ঘন্দ্র তো। চকতীয ঘন্দ্র তো ; শ্যোযমী 

ভোডী তো।

চকন্নোণধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত-

৩দং মুকুিধেভ, টোওখভ-

ভোফধেভ-৫২২০,  ঈধখচমো-

ওোলোখভোম,  রচমো-জতদোচধেভ।

চকন্নোণধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত-

৩দং মুকুিধেভ, টোওখভ-

ভোফধেভ-৫২২০,  ঈধখচমো-

ওোলোখভোম,  রচমো-জতদোচধেভ।

জতদোচধেভ ১৫.০৩.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০১ ফো 

০৯জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড প্রখযধে দোআ। োজঢম

১৩৮৫ যোজফফো সুমঢোদো। রফো: যজলদুল্লোল ; জযজভদ 

অিোভ।

৭৩৬/১, জফফ জপমো, লোচী রও 

অমী রভোট, আঈজদয়দ/য়োট ত-

৫৩দং, টোওখভ-নজভতোোত-

১২০৪,  ঈধখচমো-ওতফঢমী,  

রচমো-ঠোওো।

৭৩৬/১, জফফ জপমো, লোচী রও 

অমী রভোট, আঈজদয়দ/য়োট ত-

৫৩দং, টোওখভ-নজভতোোত-

১২০৪,  ঈধখচমো-ওতফঢমী,  

রচমো-ঠোওো।

ঠোওো এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। চদ্ফ ঢো ভজঔ 

ঈখল্লঔ রদআ।২। 

য়খভ ঢথ্য রদআ।

োজঢম

১৩৮৬ রজমদো অিোভ। জভোজুম আমোফ ; রনভখতৌী 

আমোফ।

গ্রোফ: রতৌমঢজতয়োভ 

তজক্ষডধোড়ো চ্যয়োটোঙ্গো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-

অখমোওজতয়ো, টোওখভ-

ঘয়োটোঙ্গো-৭২০০,  ঈধখচমো-

চ্যয়োটোঙ্গো তভ,  রচমো-

চ্যয়োটোঙ্গো।

গ্রোফ: রতৌমঢজতয়োভ 

তজক্ষডধোড়ো চ্যয়োটোঙ্গো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-

অখমোওজতয়ো, টোওখভ-

ঘয়োটোঙ্গো-৭২০০,  ঈধখচমো-

চ্যয়োটোঙ্গো তভ,  রচমো-

চ্যয়োটোঙ্গো।

চ্যয়োটোঙ্গো ২৫ ঙভ ০৪ ফো 

০৫জতদ।

জএএ োথোভড ১।অখতদখ ঙজ  

১ ওজধ।২। 

চন্ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

১৩৮৮ রফো: অদুম ফজফদ রফো: অব্দুভ ভজলফ ; রফোঙো: 

োখচতো ঔোতুদ।

গ্রোফ: যজভরোটোঙ্গো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-রফোজফদধেভ, 

টোওখভ-দীমফকঞ্জ-৭২০০,  

ঈধখচমো-চ্যয়োটোঙ্গো,  রচমো-

চ্যয়োটোঙ্গো।

গ্রোফ: যজভরোটোঙ্গো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-রফোজফদধেভ, 

টোওখভ-দীমফকঞ্জ-৭২০০,  

ঈধখচমো-চ্যয়োটোঙ্গো,  রচমো-

চ্যয়োটোঙ্গো।

চ্যয়োটোঙ্গো ০৫.০৫.১৯৯৫ ২০ ঙভ ১১ ফো ১৯জতদ। এ্আঘ.এ.জ োথোভড ১। ভখময়খভ 

নভখফ অখতদ। 

২। অখতদখ ঙজ  

১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৩৮৯ জমোম অলখফত মৃঢ ফওভফ অমী; ভোজয়ো 

রকফ।

গ্রোফ: রকোমোখোঝ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-

ঘোভঔোআোচোভ, টোওখভ-

ঘোভঔোআ-৩১৭৫,  ঈধখচমো-

জয়োদীোচোভ,  রচমো-জখমঝ।

গ্রোফ: রকোমোখোঝ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-

ঘোভঔোআোচোভ, টোওখভ-

ঘোভঔোআ-৩১৭৫,  ঈধখচমো-

জয়োদীোচোভ,  রচমো-জখমঝ।

জখমঝ ০৩.০১.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৪ ফো ০২জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। নখ ভঢঔো ফখ  

টোওটিখওঝ রদআ।

োজঢম

১৩৯০ রফো: যোলজভয়োভ অমফ ীভ মুজিখবোদ্ধো রফো: ঘোদ জফয়ো 

: রফোঙো: োখচতো রকফ।

গ্রোফ: ধৈ তধোড়ো রজচভ জপঝো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-, টোওখভ-

কোআোন্ধো,  ঈধখচমো-

কোআোন্ধো,  রচমো-কোআোন্ধো।

গ্রোফ: ধৈ তধোড়ো রজচভ জপঝো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-, টোওখভ-

কোআোন্ধো,  ঈধখচমো-

কোআোন্ধো,  রচমো-কোআোন্ধো।

কোআোন্ধো ২৫.১১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৫ ফো 

০০জতদ।

এ্আঘ.এ.জ োথোভড ১। ভখময়খভ 

নভখফ অখতদ। 

২। অখতদখ ঙজ  

১ ওজধ।

োজঢম

১৩৯১ আন্দ্রচীৎ রপৌজফও জফম রপৌজফও ; তীধোমী 

রপৌজফও।

গ্রোফ: রপৌজফওোজড় 

ঘভধদ্মজমো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

ফখলযধেভ, টোওখভ-ধদ্মজমো-

৮১৩০,  ঈধখচমো-ওোজযয়োজদ, 

 রচমো-রকোধোমকঞ্জ।

গ্রোফ: রপৌজফওোজড় 

ঘভধদ্মজমো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

ফখলযধেভ, টোওখভ-ধদ্মজমো-

৮১৩০,  ঈধখচমো-ওোজযয়োজদ, 

 রচমো-রকোধোমকঞ্জ।

রকোধোমকঞ্জ ০১.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৪ ফো ০৪জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম। ২।অখতদখ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

১৩৯২ রফো: রুখম ভোদো রফো: দআতো জফয়ো ; রফোঙো: 

োঔোতুখন্নঙো্

গ্রোফ: ঘভখধোভচদো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-রধোভচদো, 

টোওখভ-রধোভচদো-৬৭৭১,  

ঈধখচমো-যোলচোতধেভ,  

রচমো-জভোচকঞ্জ।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

জভোচকঞ্জ ০১.০৪.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০১ ফো 

০৪জতদ।

এ্আঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

১৩৯৫ আয়োজফদ অওঢোভ। ঔজমলুভ ভলফোদ ; নোখঢফো 

রকফ।

গ্রোফ: প্রবখে: ঔজমলুভ 

ভলফোদ,রওোমোকাঁ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত- ঘভওোদোআ,  

ঈধখচমো-ধঠিয়ো,  রচমো-

ঘঞ্টগ্রোফ।

প্রবখে: রফজঝোআফ োজপ তখ 

জম: যোলচোতী রঘিোভ, 

১৩৩১/জ, রযঔ মুজচ রভোট, 

অগ্রোোত, ো/এ, ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ০৪.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০২ ফো 

০৭জতদ।

জ,এ োথোভড প্রখয ধখে 

ঠিওোদো রদআ।

োজঢম

১৩৯৬ দয়ো অমী। চদো অমী জশ্বো ; ফোখমওো 

ঔোতুদ।

গ্রোফ: জ-ওয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৪, টোওখভ-

জ-ওয়ো-৭৭২২,  ঈধখচমো-

ওোলুঔোমী,  রচমো-ভোচোড়ী।

গ্রোফ: জ-ওয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৪, টোওখভ-

জ-ওয়ো-৭৭২২,  ঈধখচমো-

ওোলুঔোমী,  রচমো-ভোচোড়ী।

ভোচোড়ী ০২.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো 

০৪জতদ।

এফ,এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৪০৩ চদো ঢোদপীভ অলোখম্মত নভলোত ঈজিদ; মোপমী রকফ গ্রোফঃ নজভতধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: নজভতধেভ, 

টোওখভ:মোআত-2338, 

ঈধখচমো: কুজময়োভঘভ, 

রচমো:জওখযোভকঞ্জ ।

জদঈ মোআঝ ওফোজয তয়োম 

আজদজস্টটিঈঝ, 97/3, 

ঢোোস সুফ যজধং রন্টোভ, 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, ঠোওো-

1207।

জওখযোভকঞ্জ 20.10.1996 19ঙভ 06 ফো  16জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ংমৄি রদআ োজঢম

১৪০৭ চদো রফোঃ অব্দুল্লোহ্ এফোঃ োতযো জফয়ো; ভোখলমো 

রকফ

গ্রোফঃ রওোদোধোড়ো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 4দগ 

জংখলভ োংমো , টোওখভ: 

রদেখওোডো-2400, ঈধখচমো: 

রদেখওোডো, রচমো: রদেখওোডো 

।

প্রবখে: লোজফ অলখম্মত, 

জধ.এ.টু াঁঝজমজধওোভ, 

জঢজভি ওজফযদোভ 

(ভোচস্ব), জপোকীয় ওজফযদোভ 

ওোব তোময়, ঠোওো 1ফ 12 ঢমো  

ভওোভী জন পদ, 

রগুদোজকঘো, ঠোওো।

রদেখওোদো 05.08.1996 19ঙভ 09 ফো  01জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৪০৯ চদো রফোঃ আফভোদ রলোখদ অঃ অজচচ ঔোমজী; ফোওসুতো 

রকফ

গ্রোফঃধৈ তভোজস্ত , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোজস্ত/09 , 

টোওখভ: ফোতোভীধেভ-7900, 

ঈধখচমো: ফোতোভীধেভ তভ, 

রচমো: ফোতোভীভধেভ।

গ্রোফঃধৈ তভোজস্ত , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোজস্ত/09 , 

টোওখভ: ফোতোভীধেভ-7900, 

ঈধখচমো: ফোতোভীধেভ তভ, 

রচমো: ফোতোভীভধেভ।

ফোতোভীধেভ 02.09.1993 22ঙভ 08 ফো  

03জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম

১৪১০ চদো জুখয়ম জফয়ো োখয়ত জফয়ো; অখমো রকফ গ্রোফঃধৈ তভোজস্ত , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোজস্ত/09 , 

টোওখভ: ফোতোভীধেভ-7900, 

ঈধখচমো: ফোতোভীধেভ তভ, 

রচমো: ফোতোভীভধেভ।

গ্রোফঃধৈ তভোজস্ত , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোজস্ত/09 , 

টোওখভ: ফোতোভীধেভ-7900, 

ঈধখচমো: ফোতোভীধেভ তভ, 

রচমো: ফোতোভীভধেভ।

ফোতোভীধেভ 20.09.1993 22ঙভ 07 ফো  15জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম

১৪১১ চদো রফোঃ লোরুদ-অভ-ভজযত রফোঃ অব্দুম ফোখমও; োখলভো 

রকফ

কোভোজড়, গ্রোফঃ আতোআম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:6দং 

ফুমোড়ীয়ো, 

টোওখভ:অজমফদকভ-2216, 

ঈধখচমো:ফুমোড়ীয়ো, রচমো: 

ফয়ফদজংল ।

োমোফ ভওোভ ঙোেোো, 

অকুয়ো ফড়মধোড়ো, 8দং 

অকুয়ো, টোওখভ: 

ফয়ফদজংল-2200, 

ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 11.10.1990 25ঙভ 06 ফো  

25জতদ

এফএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৪১৩ চদো রফোঃ ভজনকুম আমোফ রফোঃ য়োখচত অমী; 

রফোঙোঃঙোখফতোদ ঔোতুদ

গ্রোফঃ দগ্রোফ তজক্ষডধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোখয়ফধেভ  

, টোওখভ:ওোখয়ফধেভ-6770, 

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ , 

রচমো: জভোচকঞ্জ ।

গ্রোফঃ দগ্রোফ তজক্ষডধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোখয়ফধেভ  

, টোওখভ:ওোখয়ফধেভ-6770, 

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ , 

রচমো: জভোচকঞ্জ ।

জভোচকঞ্জ 30.12.1996 19ঙভ 04 ফো  05জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ

োজঢম

১৪১৪ চদো রফোঃ ধে অলখম্মত রফোঃ ফদজচম রলোখদ; ঙিো 

রকফ

গ্রোফঃ ভন্যধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08 , 

টোওখভ: জজভোচোভ-

3500, ঈধখচমো: অতয ত 

তভ, রচমো: কুজফল্লো।

গ্রোফঃ ভন্যধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08 , 

টোওখভ: জজভোচোভ-

3500, ঈধখচমো: অতয ত 

তভ, রচমো: কুজফল্লো।

কুজফল্লো 26.03.1994 22ঙভ 00 ফো  16জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ

োজঢম

১৪১৯ চদো সুচদ ঘন্দ্র ফ তদ ফজদন্দ্র ঘন্দ্র ফ তদ; ফোদতো ভোদী 

ফ তদ

গ্রোফঃ দয়দধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োখয়ও 

3দং, টোওখভ: োমতো দতী-

3501, ঈধখচমো: ওো , 

রচমো: ব্রোহ্মডোড়ীয়ো ।

প্রড ফঞ, ওক্ষ দং-5 

(পোমোজকজভ েোস্ট), রও. এফ 

তোয রমদ, টিওোটুজম, টোওখভ: 

য়োভী, ঠোওো।

ব্রোহ্মডোড়ীয়ো 25.03.1989 27ঙভ 00 ফো  12জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম

১৪২০ চদো ঈজ্জ্বম ড়ুয়ো মৃদুম ড়ুয়ো; স্বপ্নো ড়ুয়ো গ্রোফঃ ধোআেুোমীকুম,  

টোওখভ: ভোঙ্গুদীয়ো, 

ঈধখচমো:ভোঙ্গুদীয়ো, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ।

প্রঢুোযী, কুতুজতয়ো যোঔো, 

গ্রোফ: ড়খঔোধ, টোওখভ: 

কুতুজতয়ো, রচমো: 

ওক্সোচোভ।

ঘঞ্টগ্রোফ 07.05.1993 25ঙভ 00 ফো  02জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ

োজঢম

১৪২১ চদো রফোঃ রুহুম অজফদ রফোঃ অভযোত ঈল্যোল; 

ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফঃ ঘভওোমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘভনজওভো , 

টোওখভ:-1138, ঈধখচমো: 

রওোিোদীকঞ্জ , রচমো: 

রদোয়োঔোমী।

54/রও (ধৄঢদ), অজচফধেভ, 

26দং য়োট ত, টোওখভ: 

জদঈফোখওতঝ-1205, মোমোক, 

ঠোওো।

রদোয়োঔোমী 31.01.1996 20ঙভ 04 ফো  11জতদ এআঘএজ োথোভড প্রখযধখে ধখতভ 

দোফ জপন্ন

োজঢম

১৪২২ চদো দোজলতো অিোভ রফোঃ লোজনচ ঈজিদ; 

অভজুঅভো রকফ

গ্রোফঃ বন্যো প্রোত, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

োজময়োখঔোড়ো (7) , টোওখভ: 

ধেঔজভয়ো-1800, ঈধখচমো: 

জখভ, রচমো:ফোজদওকঞ্জ।

156, রফভোজতয়ো রফআদ রভোট, 

য়োট ত দং-3, টোওখভ+ণোদো: 

জঔমকাঁ, ঠোওো-1219।

ফোজদওকঞ্জ 25.11.1987 28ঙভ 05 ফো  12জতদ জএ (ধো) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৪২৩ চদো মুলোম্মত ফভ নোরুও মুলোম্মত সুমঢোদ ধভী; 

রভোওোদো রকফ

ফজদভ লআম্মখতভ দতুদ োড়ী, 

গ্রোফঃ ধৈ ত নখঢচঙ্গধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 04দং 

য়োট ত , টোওখভ:ওজভলোঝ-

3807, ঈধখচমো: ওজভলোঝ, 

রচমো: রদোয়োঔোমী।

85-জ 04দং রভোট, রধোঝ ত 

ওখমোদী, টোওখভ: িভ-

4100, ঘঞ্টগ্রোফ।

রদোয়োঔোমী 01.02.1992 24ঙভ 02 ফো  04জতদ জটখলোফো োথোভড বৄম ওতৃতধক্ষ 

ভোভ অখতদ; 

ঙজ 01 ওজধ; 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

১৪২৪ চদো রফোঃ অোদুজ্জোফোদ দয়দ রফোঃ যজলদুম আমোফ োবু; 

রফোো অনখভোচো রকফ

গ্রোফঃ োদুজড়য়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: আঈসুনধেভ , 

টোওখভ: চোজফয়ো-6271, 

ঈধখচমো: ঘোভখোঝ, 

রচমো:ভোচযোলী।

গ্রোফঃ োদুজড়য়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: আঈসুনধেভ , 

টোওখভ: চোজফয়ো-6271, 

ঈধখচমো: ঘোভখোঝ, 

রচমো:ভোচযোলী।

ভোচযোলী 20.07.1997 18ঙভ 08 ফো  15জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৪২৫ চদো প্রীভ ঘক্রত্তী ভজি ঘক্রত্তী, িদো 

ঘক্রত্তী

ব্রোহ্মডধোড়ো, গ্রোফঃ ওোমীধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

ওোমীধেভ/7দং য়োট ত , 

টোওখভ: আজ্জঢদকভ-4391, 

ঈধখচমো: োযঔোমী, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ।

ব্রোহ্মডধোড়ো, গ্রোফঃ ওোমীধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

ওোমীধেভ/7দং য়োট ত , 

টোওখভ: আজ্জঢদকভ-4391, 

ঈধখচমো: োযঔোমী, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ 30.09.1993 22ঙভ 07 ফো  05জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৪২৭ চদো রফোঃ ঢোজভও লোোদ রফোঃ অব্দুম লোআ নজওভ; 

রযনোমী রকফ

গ্রোফঃ ডুফোজভয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 9দং 

োেখঔোদো , টোওখভ: 

রবোকোজদয়ো-7514 , 

ঈধখচমো:দড়োকোজঢ , রচমো: 

দড়োআম ।

66 মুচগুন্নী রযঔো ধোড়ো, 

য়োট ত দং-9, টোওখভ: 

জচজধ-9000, ঔোজমযধেভ, 

খুমদো।

দড়োআম 05.02.1987 ঙভ  ফো  জতদ স্দোঢও োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

য় ঈখল্লঔ রদআ;

োজঢম

১৪২৯ চদো রফোঃ জমঝদ অবু লোজদন; জনখভোচো কড়োড়ী, গ্রোফঃ কড়োড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোওড়োচোদ, 

টোওখভ: আিোভচোদী-1983, 

ঈধখচমো: জঔধেভ, রচমো: 

ঝোংকোআম।

97 লোজচভ োজড়, ফলোঔোমী, 

য়োট ত দং-20, টোওখভ: 

গুমযোদ-1212, ঠোওো।

ঝোংকোআম 17.12.1990 25ঙভ 03 ফো  24জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ;

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৪৩০ চদো লোজফদুম লও রফোঃ ভফচোদ অমী; রফোঙো: 

রঔোখতচো রকফ

গ্রোফঃওোমদোচোদী , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 7দং োক ঢো 

, টোওখভ: োক ঢো-2216 , 

ঈধখচমো: ফুমোড়ীয়ো, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

গ্রোফঃওোমদোচোদী , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 7দং োক ঢো 

, টোওখভ: োক ঢো-2216 , 

ঈধখচমো: ফুমোড়ীয়ো, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 01.01.1988 28ঙভ 04 ফো  05জতদ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

রনভঢ ঔোফ রদআ

োজঢম

১৪৩১ চদো রফোঃ অজভফূম লও রফোঃ অযভোন অমী; রফোঙো: 

রভোখওয়ো রকফ

গ্রোফঃ অঈযধোড়ো ভওোভ 

ধোড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রফোলোম্মোতোোত , টোওখভ: 

দোভোয়দধড়ো-5900, 

ঈধখচমো: চয়ধেভলোঝ, রচমো: 

চয়ধেভলোঝ ।

গ্রোফঃ অঈযধোড়ো ভওোভ 

ধোড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রফোলোম্মোতোোত , টোওখভ: 

দোভোয়দধড়ো-5900, 

ঈধখচমো: চয়ধেভলোঝ, রচমো: 

চয়ধেভলোঝ ।

চয়ধেভলোঝ 01.01.1988 28ঙভ 04 ফো  04জতদ এফএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৪৩৬ চদো রফোঃ মুভোত রলোখদ রফোঃ কুম ফন্ডম; ফজচতদো 

রকফ

গ্রোফঃ কোড়োখওোমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দোরুয়ো , 

টোওখভ:দোরুয়ো-7730, 

ঈধখচমো: োজময়োওোজি , 

রচমো: ভোচোড়ী ।

গ্রোফঃ কোড়োখওোমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দোরুয়ো , 

টোওখভ:দোরুয়ো-7730, 

ঈধখচমো: োজময়োওোজি , 

রচমো: ভোচোড়ী ।

ভোচোড়ী 10.03.1994 22ঙভ 01 ফো  25জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৪৩৭ চদো য়োজফ অওভোফ ঔজমলুভ ভলফোদ; লোয়ো রকফ গ্রোফঃ ধোঝোড়ীয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রোয়োজময়ো , 

টোওখভ: ধোঝোজড়য়ো-7722 

, ঈধখচমো: ওোলুঔোমী , 

রচমো: ভোচোড়ী ।

গ্রোফঃ ধোঝোড়ীয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রোয়োজময়ো , 

টোওখভ: ধোঝোজড়য়ো-7722 

, ঈধখচমো: ওোলুঔোমী , 

রচমো: ভোচোড়ী ।

ভোচোড়ী 22.12.1993 22ঙভ 04 ফো  13জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বম োজঢম

১৪৩৮ চদো নোভচোদ রলোখদ লোরুদ-ভ-ভজযত; মুিো োধৄ োো দং: 308, গ্রোফঃ 

রেঁতুজময়ো , আঈজদয়দ/য়োট ত: 

8দং , টোওখভ: রওোমোলোঝ-

6570, ঈধখচমো: তমকোজঙ, 

রচমো: দকাঁ।

প্রবখে: রফোঃ চজফ ঈজিদ 

(জধ.), ণ তনদজঢও িওত 

জপোক, ব্লও দং-16, ওক্ষ দং-

18, রযখভোংমো দকভ, ঠোওো-

1207।

দকাঁ 02.01.1993 23ঙভ 04 ফো  04জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৪৩৯ চদো রফোঃ ফোসুত ভোদো রফোঃ অবু চোনভ; ফোফুচো জজ গ্রোফঃ ফোদধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 7দং 

আধেভ  , টোওখভ:আধেভ-

5900, ঈধখচমো: 

থোফআভলোঝ, রচমো: দকাঁ ।

প্রবখে: রফোঃ চজফ ঈজিদ 

(জধ.), ণ তনদজঢও িওত 

জপোক, ব্লও দং-16, ওক্ষ দং-

18, রযখভোংমো দকভ, ঠোওো-

1207।

দকাঁ 04.04.1988 28ঙভ 01 ফো  02জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বম োজঢম

১৪৪২ চদো জল কুফোভ বদ্য মক্ষ্ণদ বদ্য; সুচঢো বদ্য গ্রোফঃ োদধেকুজভয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োঢধোড়, 

টোওখভ: ঈত্ত রপন্নোোড়ী , 

ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ তভ, 

রচমো:রকোধোমকঞ্জ।

গ্রোফঃ োদধেকুজভয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োঢধোড়, 

টোওখভ: ঈত্ত রপন্নোোড়ী , 

ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ তভ, 

রচমো:রকোধোমকঞ্জ।

রকোধোমকঞ্জ 07.05.1986 29ঙভ 11 ফো  28জতদ এফজএ োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

১৪৪৪ চদো নজওভ ভব্বোদী রলোখদ নজওভ কোঈসুম লও; ছড তো রকফ গ্রোফঃ ধজিফ োখয়ড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রোঝকিুচ, 

টোওখভ: োখয়ড়ো-9300, 

ঈধখচমো: োখকভলোঝ, রচমো: 

োখকভলোঝ ।

গ্রোফঃ ধজিফ োখয়ড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রোঝকিুচ, 

টোওখভ: োখয়ড়ো-9300, 

ঈধখচমো: োখকভলোঝ, রচমো: 

োখকভলোঝ ।

োখকভলোঝ 22.02.1995 21ঙভ 01 ফো  22জতদ এআঘএজ োথোভড প্রখযধে  ঙজ 

01 ওজধ; ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

১৪৪৫ চদো  সুচদ মুহুভী ভঢদ মুহুভী; রযমী মুহুভী মুহুড়ী োড়ী, গ্রোফঃোঢোজুজভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08 , 

টোওখভ: ভো-4383, 

ঈধখচমো: ঘিদোআয , রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ।

68/20 নোরুও জধভী, 

ভোচোঔোমী রভোট, ঘঞ্টগ্রোফ, 

35দং য়োট ত, টোওখভ: 

ঘোওঢোআ তভ-4000, ণোদো: 

োওজময়ো, ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ 09.01.1993 23ঙভ 03 ফো  

27জতদ

এআঘএজ োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

১৪৪৬ চদো রফোঙোঃ চোন্নোতুম রনভখতৌ মৃঢ অব্দুম দুত বৄআঁয়ো, রফোঙো: 

লোজদো রকফ

গ্রোফঃ লোজড়পোঙ্গো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফখলন্দ্রদকভ, 

টোওখভ: মোমফজদভলোঝ-

6500, ঈধখচমো: 

মোমফজদভলোঝ তভ, রচমো: 

মোমফজদভলোঝ।

জফ. রদোফোদ, ওক্ষ দং-715, 

পদ দং-06, স্ত্র  ধোঝ 

ফন্ত্রডোময়, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো-1000।

মোমফজদভলোঝ 11.10.1991 24ঙভ 07 ফো  24জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

১৪৪৭ চদো রফোঃ ঢোজনকুভ ভলফোদ রফোঃ মুস্তোজনজুভ ভলফোদ; 

জতমোভো রকফ

লোধঢোম রভোট, গ্রোফঃ ধৈ ত 

রঝংভী , আঈজদয়দ/য়োট ত: 07 

, টোওখভ: ইশ্বভতী-6620, 

ঈধখচমো: ইশ্বভতী, রচমো: 

ধোদো ।

লোধঢোম রভোট, গ্রোফঃ ধৈ ত 

রঝংভী , আঈজদয়দ/য়োট ত: 07 

, টোওখভ: ইশ্বভতী-6620, 

ঈধখচমো: ইশ্বভতী, রচমো: 

ধোদো ।

ধোদো 29.08.1991 24ঙভ 07 ফো  12জতদ জএএ এজঢফ/ 

যোজভভীও 

প্রজঢন্ধী

বৄম ওতৃতধক্ষ 

ভোভ অখতদ; 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৪৪৮ চদো রফোঃ ভোয়লোদ বআঁয়ো রফোঃ অবু ওভ জজিও বৄআঁয়ো, 

ফখদোয়োভো রকফ

লোয়তোভ অমী বআঁয়ো োড়ী, 

গ্রোফঃফোজঙফদকভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

ধো তঢীদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত#8 , 

টোওখভ: জঔমোআঙো-3700, 

ঈধখচমো: মক্ষ্ণীধেভ, 

রচমো:মক্ষ্ণীধেভ।

োো দং- জ/11/ (4ণ ত 

ঢমো) যোলচোলোধেভ রভমখয় 

ওখমোদী, টোওখভ: যোজন্তদকভ, 

যোলচোলোদধেভ, ঠোওো।

মক্ষ্ণীধেভ। 06.02.1990 26ঙভ 02 ফো  

29জতদ

জএএ োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

১৪৪৯ চদো রফোঃ লোজনজুভ ভলফোদ কোচীঈভ ভলফোদ; ঘোখফমী রকফ গ্রোফঃ ঘন্দ্রখওোদো ধৈ ত ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রঔোওযোোড়ী, 

টোওখভ:জভোচকঞ্জ-6700, 

ঈধখচমো:জভোচকঞ্জ , রচমো: 

জভোচকঞ্জ ।

প্রবখে: রফোঃ রুখম রলোখদ 

(টোঝ এজি ধোখভঝভ), 

রোফজভও জফোদ ধজভলদ 

 ধব তঝদ ফন্ত্রডোময়, পদ দং-

06, ওক্ষ দং-1908, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো।

জভোচকঞ্জ 10.01.1994 22ঙভ 03 ফো  

25জতদ

জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৪৫১ চদো দচমূম আমোফ ঙজফভ ঈজিদ; ফয়মুদ রদঙো গ্রোফঃ রওোদোগ্রোফ,  টোওখভ: 

ভোলোম , ঈধখচমো:চজওকঞ্জ 

, রচমো: জখমঝ ।

গ্রোফঃ রওোদোগ্রোফ,  টোওখভ: 

ভোলোম , ঈধখচমো:চজওকঞ্জ 

, রচমো: জখমঝ ।

জখমঝ 22.11.1994 21ঙভ 05 ফো  14জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

১৪৫৫ চদো রতভোচ ফজুফতোভ রতব্রঢ ফজুফতোভ; ধৈজড তফো 

ফজুফতোভ

গ্রোফঃ ঢোমি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঢোমি, 

টোওখভ:ঢোমি-6230, 

ঈধখচমো:ঢোখদোভ , 

রচমো:ভোচযোলী ।

গ্রোফঃ ঢোমি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঢোমি, 

টোওখভ:ঢোমি-6230, 

ঈধখচমো:ঢোখদোভ , 

রচমো:ভোচযোলী ।

ভোচযোলী 13.06.1993 23ঙভ 10 ফো  28জতদ এআঘএজ োথোভড বৄম ওতৃতধক্ষ 

ভোভ অখতদ; 

ঙজ 01 ওজধ;

োজঢম

১৪৫৬ চদো  রফোঃ অব্দুম চব্বোভ রফোঃ অব্দুম অমীফত; রফোঙোঃ 

রচোখতো ঔোতুদ

গ্রোফঃচ্যমথভী , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোখয়ফধেভ , 

টোওখভ: রধোঢোজচয়ো-6770 

, ঈধখচমো: যোলচোতধেভ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ  ।

গ্রোফঃচ্যমথভী , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোখয়ফধেভ , 

টোওখভ: রধোঢোজচয়ো-6770 

, ঈধখচমো: যোলচোতধেভ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ  ।

জভোচকঞ্জ 20.12.1987 18ঙভ 04 ফো  16জতদ এআঘএজ োথোভড বৄম ওতৃতধক্ষ 

ভোভ অখতদ; 

ঙজ 01 ওজধ;

োজঢম

১৪৫৭ চদো রফোঃ ভফচোদ অমী মৃঢ অব্দুভ ভজযত; রনরুচো 

রকফ

গ্রোফঃচয়দকভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জধজভচধেভ, 

টোওখভ: জধজভচধেভ-2337 , 

ঈধখচমো:োজচঢধেভ , রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ।

গ্রোফঃচয়দকভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জধজভচধেভ, 

টোওখভ: জধজভচধেভ-2337 , 

ঈধখচমো:োজচঢধেভ , রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ।

জওখযোভকঞ্জ 12.11.1993 22ঙভ 05 ফো  

23জতদ

এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

বৄম ওতৃতধক্ষ 

ভোভ অখতদ; 

ঙজ 01 ওজধ;

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৪৫৮ চদো যোভজফদ অিোভ হুফোয়ুদ ফোজছ; যোজলদো রকফ গ্রোফঃ ঢোভোধেস্কুরুদী , 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  6দং ধৈভ ত 

রচোড়োওোদদ/3দং য়োট ত, 

টোওখভ: থদধেভ, ঈধখচমো: 

তভ তজক্ষড, রচমো:  কুজফল্লো ।

গ্রোফঃ ঢোভোধেস্কুরুদী , 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  6দং ধৈভ ত 

রচোড়োওোদদ/3দং য়োট ত, 

টোওখভ: থদধেভ, ঈধখচমো: 

তভ তজক্ষড, রচমো:  কুজফল্লো ।

কুজফল্লো 02.03.1994 22ঙভ 01 ফো  26জতদ এআঘএজ োথোভড বৄম ওতৃতধক্ষ 

ভোভ অখতদ; 

ঙজ 01 ওজধ;

োজঢম

১৪৬১ চদো অমোঈজিদ দোজচফঈজিদ; অখমওো রকফ ড়ও দং-07, গ্রোফঃ 

দোওতোভধোড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দোজভোোত , 

টোওখভ: ঈত্তভ ফোজদওজতয়ো-

1215, ঈধখচমো: জঔমকাঁ , 

রচমো: ঠোওো ।

ড়ও দং-07, গ্রোফঃ 

দোওতোভধোড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দোজভোোত , 

টোওখভ: ঈত্তভ ফোজদওজতয়ো-

1215, ঈধখচমো: জঔমকাঁ , 

রচমো: ঠোওো ।

ঠোওো 02.09.1993 22ঙভ 08 ফো  

03জতদ

দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম

১৪৬২ চদো জভজদ ঘোওফো ধঞ্চোদদ ঘোক ফো; জদওো ঘোক ফো গ্রোফঃ ধোকুয়োঙজড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01 দং, 

টোওখভ: পোআখোদঙড়ো-

4400, ঈধখচমো: ঔোকড়োঙজড় 

, রচমো: ঔোকড়োঙজড়।

গ্রোফঃ ধোকুয়োঙজড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01 দং, 

টোওখভ: পোআখোদঙড়ো-

4400, ঈধখচমো: ঔোকড়োঙজড় 

, রচমো: ঔোকড়োঙজড়।

ঔোকড়োঙজড় 05.01.1991 25ঙভ 04 ফো  0জতদ এআঘএজ ক্ষুদ্র ধ-রকোষ্ঠী ঙজ 01 ওজধ; 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

১৪৬৪ চদো সুব্রঢ কুফোভ ভোয় োথদ কুফোভ ভোয়; জদযো ভোদী 

ভোয়

গ্রোফঃ ঘভশ্রীধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:4  , টোওখভ: 

শ্রীধেভ-5610, ঈধখচমো: 

শ্রীধেভ, রচমো:  ফোগুভো।

রলোজফ ওখমচ রভোট, গ্রোফ: 

তযোদী, 3দং য়োট ত, টোওখভ: 

োখকভলোঝ-9300, োখকভলোঝ।

োখকভলোঝ 03.09.1989 26ঙভ 08 ফো  

03জতদ

জজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৪৬৭ চদো ংকীঢো জশ্বো দুমোম ঘন্দ্র জশ্বো; ন্ধুো ভোদী 

জশ্বো

গ্রোফঃ োলোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োঝীওোফোভী 

, টোওখভ:োলোড়ো-8141 , 

ঈধখচমো: মুওখতধেভ, 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ ।

োো দং- 73, ঢীয 

তীধঙ্কভ ড়ও, বুচোক 1ফ 

কজম, 5দং য়োট ত, টোওখভ: 

োোখো, বুচোক, ঠোওো-

1214।

রকোধোমকঞ্জ 23.12.1990 25ঙভ 04 ফো  12জতদ এফএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৪৭০ চদো জদও তো ফোজদও ঘন্দ্র তো; ধোরুম োমো 

তো

োো# 0235, গ্রোফঃ ধৈ ত 

মোওোফ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

8দং য়োট ত, টোওখভ: 

মোওোফ-3570, ঈধখচমো: 

মোওোফ , রচমো:কুজফল্লো।

জজডং# 02, োো#10, 

যোলোক জধজচ স্টোন 

রওোয়োঝ তোভ, দো লোজবুল্লোল 

রভোট, ঠোওো-1000।

কুজফল্লো 20.02.1994 22ঙভ 03 ফো  15জতদ এআঘএজ োথোভড বৄম ওতৃতধক্ষ 

ভোভ অখতদ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৪৭১ চদো রফোঃ বুচ জফয়ো রফোঃ অব্দুভ ভোজযত; চজভদো 

ঔোতুদ

গ্রোফঃ যোমজতখো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:রকোলমীওোিো,

 টোওখভ: অজমধেভ-2411, 

ঈধখচমো: ধৈ তথমো, রচমো: 

রদেখওোডো।

গ্রোফঃ যোমজতখো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:রকোলমীওোিো,

 টোওখভ: অজমধেভ-2411, 

ঈধখচমো: ধৈ তথমো, রচমো: 

রদেখওোডো।

রদেখওোদো 25.12.1989 26ঙভ 04 ফো  10জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

প্রখযধে 01টি

োজঢম

১৪৭২ চদো রকোমোফ রফোস্তনো চোলোঙ্গীভ অমফ; ধোরুম রকফ গ্রোফঃ রতড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

অজিখওোঝ ত/8দং য়োট ত  , 

টোওখভ:ধোওখতড়ো-3461 , 

ঈধখচমো: মুভোতদকভ, রচমো: 

কুজফল্লো।

গ্রোফঃ রতড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

অজিখওোঝ ত/8দং য়োট ত  , 

টোওখভ:ধোওখতড়ো-3461 , 

ঈধখচমো: মুভোতদকভ, রচমো: 

কুজফল্লো।

কুজফল্লো 20.05.1996 ঙভ  ফো  জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

য় ঈখল্লঔ রদআ

োজঢম

১৪৭৩ চদো  রফোঃ ফোমুদ ভ ভযীত রফোঃ অনোচ ঈজিদ; সুজনয়ো 

অিোভ

গ্রোফঃ জঔজতভধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জঔজতভধেভ, 

টোওখভ:জঔজতভধেভ-1650, 

ঈধখচমো: ফখদোলভতী, রচমো:  

দভজংতী ।

গ্রোফঃ জঔজতভধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জঔজতভধেভ, 

টোওখভ:জঔজতভধেভ-1650, 

ঈধখচমো: ফখদোলভতী, রচমো:  

দভজংতী ।

দভজংতী 10.05.1989 26ঙভ  11ফো  25জতদ জটখলোফো োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

১৪৭৪ চদো রফোলোম্মত ভঢদ জফয়ো মৃঢ রফোঃ জদলোত অমী; 

অজনমো অিোভ

গ্রোফঃ ফধ্যোজধজভচধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জধজভচধেভ, 

টোওখভ:জধজভচধেভ-2337, 

ঈধখচমো:োজচঢধেভ , রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ ।

গ্রোফঃ ফধ্যোজধজভচধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জধজভচধেভ, 

টোওখভ:জধজভচধেভ-2337, 

ঈধখচমো:োজচঢধেভ , রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ ।

জওখযোভকঞ্জ 28.06.1986 29ঙভ 10 ফো  08জতদ এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

বৄম ওতৃতধক্ষ 

ভোভ অখতদ; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

১৪৭৭ চদো োদজচতো আমোফ রজমদো রফঃ জভোজুম আমোফ; অজঙয়ো 

রকফ

গ্রোফঃ ওোজঘভঘভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মুমোতী , 

টোওখভ: ভোেোভখধোম-8250, 

ঈধখচমো: মুমতী, রচমো: 

জভযোম ।

161/2 সুমঢোদকঞ্জ রভোট, 

য়োট ত দং-47, টোওখভ: 

জচকোঢমো, রফোলোম্মতধেভ, 

ঠোওো-1209।

জভযোম 10.12.1993 23ঙভ 07 ফো  

06জতদ

দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৪৭৮ চদো রফোঃ ফলজদ রফোঃ রফোোভও অজম লোং; 

রফোো মুকুম রকফ

ওোজময়োভ রকোধ-124, গ্রোফঃ 

ওোজময়োভ রকোধ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 1দং , 

টোওখভ: ঔোগুটিয়ো-8400, 

ঈধখচমো:ছোমওোঠি , রচমো: 

ছোমওোঠি ।

ওোজময়োভ রকোধ-124, গ্রোফঃ 

ওোজময়োভ রকোধ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 1দং , 

টোওখভ: ঔোগুটিয়ো-8400, 

ঈধখচমো:ছোমওোঠি , রচমো: 

ছোমওোঠি ।

ছোমওোঠি 26.08.1988 27ঙভ 08 ফো  11জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বম; 

ঙজ 01 ওজধ;

োজঢম

১৪৭৯ চদো ফঞ্জয় জশ্বো জঘভঞ্জী জশ্ো; পোধৄফজঢ 

জশ্বো

গ্রোফঃ রঘোভখুমী , 

আঈজদয়দ/য়োট ত:6দং ওযমো 

আঈজদয়দ , টোওখভ: ভোথোকঞ্জ-

8110, ঈধখচমো: 

রওোঝোমীধোড়ো, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ ।

42/2 পচলভী োলো েোস্ট, 41 

দং য়োট ত, ঠোওো তভ, 

সূেোধেভ, ঠোওো-1100।

রকোধোমকঞ্জ 11.01.1991 25ঙভ 03 ফো  

25জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৪৮২ চদো রফোঃ ভোখযদুজ্জোফদ রফোঃ এফতোদুভ লও; 

রফোঙোঃজভদো রকফ

ঔোফোভ চভো (ফোস্টোভ ধোড়ো), 

গ্রোফঃ ঔোফোভ চভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চভোলোঝ , 

টোওখভ: চভো-5321 , 

ঈধখচমো:ঈজমধেভ, 

রচমো:কুজড়গ্রোফ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

কুজড়গ্রোফ 07.08.1992 23ঙভ 08 ফো  

29জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

প্রখযধে 01টি

োজঢম

১৪৮৫ চদো রফোঃ লোজনজুভ ভলফোদ  রফোঃ রঙোখফত অমী; লোজনচো 

রকফ

গ্রোফঃ কুড়োজময়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং 

অঈযদোভো, 84 দং য়োট ত, 

টোওখভ: কুড়োজময়ো-1996 , 

ঈধখচমো:ফধুধেভ , রচমো: 

ঝোংকোআম ।

গ্রোফঃ কুড়োজময়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং 

অঈযদোভো, 84 দং য়োট ত, 

টোওখভ: কুড়োজময়ো-1996 , 

ঈধখচমো:ফধুধেভ , রচমো: 

ঝোংকোআম ।

ঝোংকোআম 02.01.1992 24ঙভ 03 ফো  04জতদ জজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৪৮৭ চদো জুখয়ম জফয়ো ফোখমও জফয়ো; জমজধ রকফ গ্রোফঃতভোভ ঘভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং ঘভ 

িথভ , টোওখভ: দোভোয়দ 

রঔোমো োচোভ-2150, 

ঈধখচমো: দওমো, রচমো: 

রযভধেভ ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, 17ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি, ঠোওো-1219।

রযভধেভ 08.06.1990 25ঙভ 10 ফো  28জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

১৪৯০ চদো অবু ভোয়লোদ ফজদভ ওজলধৄভ ভলফোদ; রতখমোয়োভো 

রকফ

গ্রোফঃ োকচোদ, টোওখভ: 

রয়োআম, ঈধখচমো: 

দোকভধেভ, রচমো: ঝোংকোআম।

গ্রোফঃ োকচোদ, টোওখভ: 

রয়োআম, ঈধখচমো: 

দোকভধেভ, রচমো: ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম 07.11.1991 24ঙভ 05 ফো  28জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৪৯১ চদো রফোস্তোজনজুভ ভলফোদ অব্দুম ওোজতভ; জনখভোচো রকফ গ্রোফঃনমতো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: নমতো/5দং, 

টোওখভ: নমতো-1960, 

ঈধখচমো: বজোধেভ, রচমো:  

ঝোংকোআম।

গ্রোফঃনমতো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: নমতো/5দং, 

টোওখভ: নমতো-1960, 

ঈধখচমো: বজোধেভ, রচমো:  

ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম 01.01.1992 24ঙভ 04 ফো  04জতদ জটখলোফো োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

ঘোমোদ রওোট বৄম

োজঢম

১৪৯৩ চদো জফঢো ভওোভ লখত ভওোভ; সুদঢী ভওোভ গ্রোফঃ ঢোজমফদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ফোশুফোজতয়ো/য়োট ত দং-04, 

টোওখভ: দতুদ জফভধেভ-

6682, ঈধখচমো: রড়ো , 

রচমো: ধোদো।

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, 93/1 এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, রযখভ োংমো দকভ, 

ঠোওো-1207।

ধোদো 29.12.1991 24ঙভ 04 ফো  07জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৪৯৪ চদো রফোঃ যভীফূম আমোফ জঙনোখয়ঢ ঈল্লোল; ভেো রকফ 735, গ্রোফঃ োজচভধোড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

জঢোভো/2দং য়োট ত, টোওখভ: 

োঘোভ োচোভ-3633, 

ঈধখচমো: ওচ্যয়ো, রচমো: 

ঘাঁতধেভ।

735, গ্রোফঃ োজচভধোড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

জঢোভো/2দং য়োট ত, টোওখভ: 

োঘোভ োচোভ-3633, 

ঈধখচমো: ওচ্যয়ো, রচমো: 

ঘাঁতধেভ।

ঘাঁতধেভ 19ঙভ 11 ফো  04জতদ অজমফ োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

ধখতভ দোফ বৄম; 

চম্ম ঢোজভঔ 

ঈখল্লঔ রদআ;

োজঢম

১৪৯৮ চদো রফোঃ ফজদরুজ্জোফোদ রফোঃ অবু ঢোখলভ ঈজিদ; 

রফোঙো: দোচমুন্নোলোভ

গ্রোফঃ ধোচ্যোড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রতলুয়োোড়ী, 

টোওখভ: ঔজঢয়োভধেভ-

6240 , ঈধখচমো: দুক তোধেভ, 

রচমো:ভোচযোলী।

গ্রোফঃ ধোচ্যোড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রতলুয়োোড়ী, 

টোওখভ: ঔজঢয়োভধেভ-

6240 , ঈধখচমো: দুক তোধেভ, 

রচমো:ভোচযোলী।

ভোচযোলী 15.01.1990 25ঙভ 00 ফো  21জতদ এফজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৪৯৯ চদো রফোঃ রফোঢোলোভ রলোোআদ রফোঃ অজফরুম রফোখফদীদ; 

রভোখওয়ো রকফ

গ্রোফঃোজদয়োধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 4দং 

ওোচমজতখী, 

টোওখভ:োজময়োটোঙ্গো-5000, 

ঈধখচমো: রোতো, রচমো: 

ধঞ্চকড় ।

গ্রোফঃোজদয়োধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 4দং 

ওোচমজতখী, 

টোওখভ:োজময়োটোঙ্গো-5000, 

ঈধখচমো: রোতো, রচমো: 

ধঞ্চকড় ।

ধঞ্চকড় 16.07.1988 27ঙভ 09 ফো  20জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৫০৫ রফো: অব্দুম ওজভফ। রফো: অবুম ওোমোফ ; লুৎফুদ 

দোলোভ।

গ্রোফ: আমোফ ধজন্ডঢ োড়ী, 

ফখভোোত, আঈজদয়দ/য়োট ত-

০৮,  টোওখভ-মক্ষ্ণীধেভ-

৩৭০০,  ঈধখচমো-মক্ষ্ণীধেভ,  

রচমো-মক্ষ্ণীধেভ।

গ্রোফ: আমোফ ধজন্ডঢ োড়ী, 

ফখভোোত, আঈজদয়দ/য়োট ত-

০৮,  টোওখভ-মক্ষ্ণীধেভ-

৩৭০০,  ঈধখচমো-মক্ষ্ণীধেভ,  

রচমো-মক্ষ্ণীধেভ।

মক্ষ্ণীধেভ ১৬.০১.১৯৯০ ২৬ঙভ ০২ ফো ২৬জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১। ভখময়খ নভ্ফখ 

অখতদ  প্রখয 

ধে।২।অখতদখ 

ঙজ ১ 

ওজধ।৩।ধতখভ 

দোফ বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৫০৬ ঔোজতচো জফঢো। ওোজচ লোফঢ অমী ; মোপজম 

রকফ।

গ্রোফ: ওোচী োড়ী, 

রকোধোমধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত-

রকোজিধেভ, টোওখভ-

মুওসুতধেভ-৮১৪৪,  ঈধখচমো-

মুওসুতধেভ,  রচমো-

রকোধোমকঞ্জ।

রতু জপমো, ৭দং ফ্ল্ুোঝ, 

জচদজচভো োক, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৩দং 

জচদজচভো, টোওখভ-

রওভোদীকঞ্জ-১৩১০,  ঈধখচমো-

রওভোদীকঞ্জ,  রচমো-ঠোওো।

রকোধোমকঞ্জ ২০.০৮.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৮ ফো 

১৫জতদ।

জ,এং োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম।২। অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ।

োজঢম

১৫০৭ রফো: চোফখত অমী। রফো: ফওখত অমী ; চয়গুদ 

রকফ।

গ্রোফ: ওোমীকঞ্জ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০১দং 

ধজিফ ঙোঢ দোআ, টোওখভ-

িোভোচকঞ্জ-৫৩৫০,  ঈধখচমো-

জটফমো,  রচমো-দীমনোফোভী।

গ্রোফ: ওোমীকঞ্জ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০১দং 

ধজিফ ঙোঢ দোআ, টোওখভ-

িোভোচকঞ্জ-৫৩৫০,  ঈধখচমো-

জটফমো,  রচমো-দীমনোফোভী।

দীমনোফোভী ০১.০৩.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০২ ফো 

০৫জতদ।

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১৫১১ রফো: ভোলোজুম রলোখদ। মৃঢ: ভজনঈিীদ জশ্বো; 

চখতো রকফ।

গ্রোফ: রঙোঝ ওোকুজভয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-স্বরুধতোল, 

টোওখভ-ফোজযমো-৭৪১০,  

ঈধখচমো-রঘৌকোঙো,  রচমো-

বখযোভ।

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১ এ ভতোভ 

ওফখধক্স, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, ঠোওো।

বখযোভ ২০.০২.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০২ ফো ১৫জতদ। এফ,এ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম। ২। অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ।

োজঢম

১৫১৭ রফো: ফোলোমুদুম লোোদ। রফো: ওজঙভ ঈিীদ; রফোঙো: 

ফওখঙতো রকফ।

গ্রোফ: তজক্ষদ 

রঢজমধোড়ো,আঈজদয়দ/য়োট ত-

০৭দং টোওখভ-থোক্কোফোভো-

৫০০০,  ঈধখচমো-ধঞ্চকড়,  

রচমো-ধঞ্চকড়।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম, রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯

ধঞ্চকড় ০১.১২.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৫ ফো ০৪জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম।২। অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ।

োজঢম

১৫১৯ যোভজফদ অিোভ। অঢোঈভ ভলফোদ; ফফঢোচ। গ্রোফ:অভওোিী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-জ,এম, 

োড়ী, টোওখভ-অভওোিী-

৬৬৫০,  ঈধখচমো-নজভতধেভ, 

 রচমো-ধোদো।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম, রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯

ধোদো ১০.০৭.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৯ ফো 

২৫জতদ।

জ,এ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

১।ধতখভ দোফ 

বৄম।২। অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৫২১ অব্দুম োজভও। রফো: চব্বোভ কোচী; মৃঢ: 

অখয়যো ঔোতুদ।

গ্রোফ: পোদীধেভ, ধৈ ত ধোড়ো, 

অভোচী, আঈজদয়দ/য়োট ত-

০৮দং োড়ুমী,  টোওখভ-াঁওো 

পোদী োচোভ-৯২৮০,  

ঈধখচমো-ধোআওকোঙো, রচমো-

খুমদো।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম, রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯

খুমদো ০৫.০৮.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৯ ফো 

০১জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১৫২২ ফোলবুম লোোদ। অমফ জফয়ো; োখমলো অিোভ। গ্রোফ: োভখঢোধো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-৪দং টোওখভ-

তজক্ষড োভখঢোধো-১৭৪০,  

ঈধখচমো-শ্রীধেভ,  রচমো-

কোচীধেভ।

গ্রোফ: োভখঢোধো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-৪দং টোওখভ-

তজক্ষড োভখঢোধো-১৭৪০,  

ঈধখচমো-শ্রীধেভ,  রচমো-

কোচীধেভ।

কোচীধেভ ২৮ ঙভ ০১ ফো ১৫জতদ। জ,এ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১৫২৪ রফো: অযভোফুম আমোফ। রফো:তভ তভ ঈজিদ; অখময়ো 

ঔোতুদ।

গ্রোফ: রঔোওো াঁথধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-রঔোওো, 

টোওখভ-চোজদধেভ-৭০২০,  

ঈধখচমো-রঔোওো,  রচমো-

কুজিয়ো।

গ্রোফ: রঔোওো াঁথধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-রঔোওো, 

টোওখভ-চোজদধেভ-৭০২০,  

ঈধখচমো-রঔোওো,  রচমো-

কুজিয়ো।

কুজিয়ো ১৫.১১.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৫ ফো 

২০জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১৫২৫ রফো: অব্দুম লোওীফ। রফো: অব্দুম মজঢন; মৃঢ 

ভজলফো রকফ।

রফো: অব্দুম লোওীফ, গ্রোফ: 

খোটিদো, টোওখভ-ঔোদ 

রোদোঢমো-৬৭৬০,  ঈধখচমো-

ঈল্লোধোড়ো,  রচমো-জভোচকঞ্জ।

রফো: অব্দুম লোওীফ, গ্রোফ: 

খোটিদো, টোওখভ-ঔোদ 

রোদোঢমো-৬৭৬০,  ঈধখচমো-

ঈল্লোধোড়ো,  রচমো-জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ ০৭.০৭.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৯ ফো 

২৮জতদ।

অজমফ োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম।২। অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ।

োজঢম

১৫২৬ োমফোদ রলোোআদ। রফো: জভোচ জফয়ো; জযঈমী 

রকফ।

গ্রোফ:চয়জজদ্ধ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০৪দং 

টোওখভ-চয়জজদ্ধ-২৩৯০,  

ঈধখচমো-আঝদো,  রচমো-

জওখযোভকঞ্জ।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম, রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯

জওখযোভকঞ্জ ১২.০৫.১৯৯১ ২৪ ঙভ ১১ ফো ২৩জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ওতৃতধখক্ষভ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

১৫৩১ স্বধদ ধোভখপচ। দুমোম জফয়ো; খুওী রকফ। গ্রোফ: রযঔ োড়ী, জযফমো 

ধোড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

রলফদকভ, টোওখভ-রলফদকভ-

১৯৯২,  ঈধখচমো-

রকোধোমধেভ,  রচমো-ঝোংকোআম।

গ্রোফ: রযঔ োড়ী, জযফমো 

ধোড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত-

রলফদকভ, টোওখভ-রলফদকভ-

১৯৯২,  ঈধখচমো-

রকোধোমধেভ,  রচমো-ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম ২১.০৯.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৭ ফো ১৫জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে।২।অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৫৩২ রফো: দোচমুম লও। রফো: অখদোয়োভ রলোোআদ, 

ঔোআরুদ।

গ্রোফ: ধমোয োড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-১১দং 

টোওখভ-োোঙ্গোআ ধমোয 

োড়ী-৫২১০,  ঈধখচমো-

জভম,  রচমো-জতদোচধেভ।

গ্রোফ: ধমোয োড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-১১দং 

টোওখভ-োোঙ্গোআ ধমোয 

োড়ী-৫২১০,  ঈধখচমো-

জভম,  রচমো-জতদোচধেভ।

জতদোচধেভ ০৫.০৬.১৯৯৫ ২০ ঙভ ১১ ফো ০০জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড প্রখয ধে ধেভড 

ওভো লয়জদ।

োজঢম

১৫৩৪ রুধও লোোদ। জমঝদ জফয়ো; লোনো ঔোতুদ। গ্রোফ: ঘজল্লযো, টোওখভ-ঘজল্লযো, 

 ঈধখচমো-রদেখওোদো তভ,  

রচমো-রদেখওোদো।

গ্রোফ: ঘজল্লযো, টোওখভ-ঘজল্লযো, 

 ঈধখচমো-রদেখওোদো তভ,  

রচমো-রদেখওোদো।

রদেখওোদো ১২.১০.১৯৯৪ ২১ঙভ ০৬ ফো ২৩জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে।২।অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ।

োজঢম

১৫৩৬ ফলজদ রলোখদ। যজলদুম আমোফ; রজমদো 

রকফ।

গ্রোফ: ওোখড্ডো, টোওখভ-

বুড়ো,  ঈধখচমো-বুড়ো,  

রচমো-কুজফল্লো।

গ্রোফ: ওোখড্ডো, টোওখভ-

বুড়ো,  ঈধখচমো-বুড়ো,  

রচমো-কুজফল্লো।

কুজফল্লো ১৩.০৭.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৯ ফো 

২৩জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে।২।অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ।

োজঢম

১৫৩৭ রফো: যোলধভোদ। যজলদুম আমোফ; রজমদো 

রকফ।

গ্রোফ: ওোখড্ডো, টোওখভ-

বুড়ো,  ঈধখচমো-বুড়ো,  

রচমো-কুজফল্লো।

প্রবখে: যোলধভোদ, ৬৪৪, 

ফোস্টোভতো সৃঢতখদ লম, ঠোওো 

জশ্বজদ্যোময়, ভফদো, ঠোওো।

কুজফল্লো ০১.০৬.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০০ ফো 

০৪জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে।২।অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ।

োজঢম

১৫৩৮ ঈোয়দুম লোোদ ধমোয। রফো: ওোচম জফয়ো; ধোভপীদ 

অিোভ ।

গ্রোফ: ধোঙতজভল্লো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ভোচকোঢী, 

টোওখভ-ধোঙতজভল্লো-২২৯১,  

ঈধখচমো-দোিোআম,  রচমো-

ফয়ফদজংল।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম, রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ১৫.০৬.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ১০ ফো ২১জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম।২। অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ।

োজঢম

১৫৪০ জল রলোখদ। ভজনকুম আমোফ; জঈটি রকম্ গ্রোফ: দগ্রোফ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-অমফদকভ, 

টোওখভ-দগ্রোফ-১৯৯০,  

ঈধখচমো-রকোধোমধেভ,  রচমো-

ঝোংকোআম।

গ্রোফ: দগ্রোফ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-অমফদকভ, 

টোওখভ-দগ্রোফ-১৯৯০,  

ঈধখচমো-রকোধোমধেভ,  রচমো-

ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম ০১.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৪ ফো ০৪জতদ। অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৫৪১ রফো: অম ফোমুদ। রফো: ফজচভ ভলফোদ; ফফঢোচ 

রকফ।

গ্রোফ: দকাঁ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-রোফটোঙ্গো, 

টোওখভ-জযমুজময়ো-১৩৪৫,  

ঈধখচমো-থোফভোআ,  রচমো-

ঠোওো।

রফো: অম ফোমুদ, প্রবখে: 

চয়দোম অখতীদ, জদভোধত্তো 

জপোক, মুন্নু জভোজফক্স 

আমোফধেভ, থোভভোআ, ঠোওো-

১৩৫০।

ঠোওো ০১.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৫ ফো 

০৪জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ 

বৄম।২।চখ মো ভ 

দোফ ঈখল্লঔ ভোঔো 

লয়জদ।

োজঢম

১৫৪৫ রফো: নভলোদ্ রফো: জজিও; অজচভদ রদঙো। গ্রোফ: অন্ধোভ ফোজদও,  

টোওখভ-ধাঁচ্যজভয়ো, ঈধখচমো-

ভোচোড়ী,  রচমো-ভোচোড়ী।

প্রবখে: রফো: ফোজদও, গ্রোফ-

আমোফোক, টোওখভ-

বয়তধেভ,  ঈধখচমো-

বয়তধেভ,  রচমো-

দীমনোফোভী।

ভোচোড়ী ১০.১০.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৭ ফো 

২৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে।২।অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ।

োজঢম

১৫৫২ রফো: যোলচোমোম। রফো: রজমফ জফয়ো; রঔোখয ততো 

রকফ।

গ্রোফ: হুঢোভ োজড়, কোিো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-২১দং 

োবুটিধোড়ো, টোওখভ-কোন্দ্রো-

৩৫১৯,  ঈধখচমো-মুভোতদকভ, 

 রচমো-কুজফল্লো।

গ্রোফ: হুঢোভ োজড়, কোিো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-২১দং 

োবুটিধোড়ো, টোওখভ-কোন্দ্রো-

৩৫১৯,  ঈধখচমো-মুভোতদকভ, 

 রচমো-কুজফল্লো।

কুজফল্লো ৩০.১১.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৫ ফো 

০৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১৫৫৩ রফো: চয়ধৄম অখতীদ। রফো: কোজচঈভ ভলফোদ; চয়দ। গ্রোফ: ধমজযয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-৬দং লোজতভো, 

 টোওখভ-দকতো জযফমো-

১৯৯১,  ঈধখচমো-

রকোধোমধেভ,  রচমো-ঝোংকোআম।

গ্রোফ: ধমজযয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-৬দং লোজতভো, 

 টোওখভ-দকতো জযফমো-

১৯৯১,  ঈধখচমো-

রকোধোমধেভ,  রচমো-ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম ০৩.০৯.১৯৮৯ ২৯ ঙভ ০৬ ফো 

০২জতদ।

জএ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

প্রখযধখে ধখতভ 

দোফ বৄম।

োজঢম

১৫৫৪ রফো: ধোভখপচ রলোখদ। রফো: োচ্চু জফয়ো; ফজভয়ফ রকফ। গ্রোফ: ড় লোজঙ্গদো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-পোদীধেভ, 

টোওখভ-োঢোআ ঙজড়-৩৫৬০,  

ঈধখচমো-রুড়ো,  রচমো-

কুজফল্লো।

গ্রোফ: ড় লোজঙ্গদো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-পোদীধেভ, 

টোওখভ-োঢোআ ঙজড়-৩৫৬০,  

ঈধখচমো-রুড়ো,  রচমো-

কুজফল্লো।

কুজফল্লো ১০.১১.১৯৯৪ ২১ঙভ ০৫ ফো ০৩জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১৫৫৭ ফজদধৄভ আমোফ। রফো: ওোমোফ জফয়ো; ফজফভদ 

রকফ।

গ্রোফ:রফিো ধজিফ, ফন্ডম 

োজচ্চ, আঈজদয়দ/য়োট ত-১৩দং 

রফিো, টোওখভ-রফিো-২০৫২,  

ঈধখচমো-চোফোমধেভ তভ,  

রচমো-চোফোমধেভ।

গ্রোফ:রফিো ধজিফ, ফন্ডম 

োজচ্চ, আঈজদয়দ/য়োট ত-১৩দং 

রফিো, টোওখভ-রফিো-২০৫২,  

ঈধখচমো-চোফোমধেভ তভ,  

রচমো-চোফোমধেভ।

চোফোমধেভ ০৯.০৯.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৭ ফো 

২৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম।২। অখতদখ 

ঙজ 

১ওজধ।৩।ভখময়খ

, নখফ ত অখতদ  

প্রখযধে।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৫৬০ অবু সুজনয়োদ। অব্দুভ ভজযত; দোচফো রকফ। গ্রোফ: ঈত্তভ জতখমতী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-৬দং ঈত্তভ 

জতখমতী,  টোওখভ-ভজতয়ো-

৩৬০২,  ঈধখচমো-

ফঢম(ত:),  রচমো-ঘাঁতধেভ।

গ্রোফ: ঈত্তভ জতখমতী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-৬দং ঈত্তভ 

জতখমতী,  টোওখভ-ভজতয়ো-

৩৬০২,  ঈধখচমো-

ফঢম(ত:),  রচমো-ঘাঁতধেভ।

ঘাঁতধেভ ০৬.১১.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৫ ফো 

১৫জতদ।

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১৫৬১ রফো: অজভফুভ ভলফোদ। রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ; 

রফখলরুদ রদঙো।

গ্রোফ: ধোখভভ ঝং 

আঈজদয়দ/য়োট ত-অজযখদ্রোদ 

০৮দং,  টোওখভ-চোদোঈড়ো-

৩২১০,  ঈধখচমো-শ্রীফঙ্গম,  

রচমো-রফৌমপীোচোভ।

ঠোওো লপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

রফৌমপীোচোভ ২৫.০৬.১৯৯২ এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম।২।অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ ৩। 

য়খভ ঢথ্য রদআ।

োজঢম

১৫৬২ ফজদরুজ্জোফোদ। ধৄভ ভলফোদ; োজলতো জযজভদ। গ্রোফ: রকোয়োটোঙ্গো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-২দং 

ভোফপদ্রধেভ, টোওখভ-

রকোয়োটোঙ্গো-২১৫০,  

ঈধখচমো-ফুমধেভ,  রচমো-

ফয়ফদজংল।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম, রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ২৮.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০২ ফো 

০৮জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৫৬৮ রফো: রভচোঈম আমোফ। রফো: োফদুম আমোফ; মৃঢ: 

ভোজচয়ো রকফ।

গ্রোফ: তভকঞ্জ রভোট, 

দজচখভভ লোঝ ভংধেভ, 

রঔোধীদোণধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-১২দং, 

টোওখভ-রওভোদীভলোঝ-৫৪০০, 

 ঈধখচমো-তভ, রচমো-

ভংধেভ।

গ্রোফ: তভকঞ্জ রভোট, 

দজচখভভ লোঝ ভংধেভ, 

রঔোধীদোণধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-১২দং, 

টোওখভ-রওভোদীভলোঝ-৫৪০০, 

 ঈধখচমো-তভ, রচমো-

ভংধেভ।

ভংধেভ ১৫.০৮.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৯ ফো 

১০জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধখয ধঢ্ভ 

১ওজধ।২।ধ্ভখযধ

রে ঙজ রদআ।

োজঢম

১৫৭৩ রফো: অবু আঙো। রফো: লবভঢ অমী; যোলোদো। গ্রোফ: রদলোঝী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-থমভোজড়য়ো, 

টোওখভ-ভঢদধেভ-৯২৪২,  

ঈধখচমো-ওোজমকঞ্জ, রচমো-

োঢক্ষীভো।

গ্রোফ: রদলোঝী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-থমভোজড়য়ো, 

টোওখভ-ভঢদধেভ-৯২৪২,  

ঈধখচমো-ওোজমকঞ্জ, রচমো-

োঢক্ষীভো।

োঢক্ষীভো ১৪.০৯.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৭ ফো 

২১জতদ।

জ,এ োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম।২।অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৫৭৫ আভঢ চোলোদ। রফো: যোলোবুজিদ জযওতোভ; রুদো 

রকফ।

গ্রোফ: রন্টোম দণ ত ব্লও, ড়ও 

দং-১৭৪, লঝ দং-০৯, 

ঔোজমযধেভ, অ/এ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-১০, টোওখভ-

মুচগুজন্ন-৯০০০,  ঈধখচমো-

ঔোজমযধেভ, রচমো-খুমদো।

গ্রোফ: রন্টোম দণ ত ব্লও, ড়ও 

দং-১৭৪, লঝ দং-০৯, 

ঔোজমযধেভ, অ/এ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-১০, টোওখভ-

মুচগুজন্ন-৯০০০,  ঈধখচমো-

ঔোজমযধেভ, রচমো-খুমদো।

খুমদো ১৮.১১.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো 

১৮জতদ।

জ,এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১৫৭৬ রফো: অজফধৄম আমোফ। ফওবুম রলোখদ লোমোতোভ; 

রলোখদ অভো রকম্

গ্রোফ: কঘোধোড়ো,  টোওখভ-

কঘোধোড়ো-৮১১০,  ঈধখচমো-

রওোঝোমীধোড়ো, রচমো-

রকোধোমকঞ্জ।

ও-৮৬/১, কুড়োঢমী (ওোচী 

জপমো), জঔমখক্ষঢ, ঠোওো-

১২২৯।

রকোধোমকঞ্জ ০৪.০৫.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০০ ফো 

০২জতদ।

জ,এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১৫৭৭ রফোচোখম্মম লও। অবুম ওোমোফ; ফখদোয়োভো 

রকফ।

গ্রোফ: ০৪, 

দগ্রোফ,আঈজদয়দ/য়োট ত-

জমখটোওো, টোওখভ-যোকুয়োআ 

োচোভ-২২৫০,  ঈধখচমো-

লোলুয়োখোঝ, রচমো-

ফয়ফদজংল।

গ্রোফ: ০৪, 

দগ্রোফ,আঈজদয়দ/য়োট ত-

জমখটোওো, টোওখভ-যোকুয়োআ 

োচোভ-২২৫০,  ঈধখচমো-

লোলুয়োখোঝ, রচমো-

ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল ১০.০৬.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ১০ ফো 

২৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম।২।ধ্ভখয ধঢ্ভ 

১ওজধ।

োজঢম

১৫৭৯ রফো: রঔোওদ জফয়ো; রফো: ঢনোমমম রলোখদ; দোজঙফো 

রকফ।

গ্রোফ: োজমজুজ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-যোকুয়োআ, 

টোওখভ-অখদোয়োভোত-

২২৫০,  ঈধখচমো-লোলুয়োখোঝ, 

রচমো-ফয়ফদজংল।

গ্রোফ: োজমজুজ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-যোকুয়োআ, 

টোওখভ-অখদোয়োভোত-

২২৫০,  ঈধখচমো-লোলুয়োখোঝ, 

রচমো-ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল ১২.০৭.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৯ ফো 

২৫জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১৫৮৩ রফো: যোলোতোঢ রলোখদ। মৃঢ:রফো: অদুম অমী; 

ফোলবু অভো।

গ্রোফ: রঔোমো োড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-ধোজদিভ, 

টোওখভ-যোঔোআজঢ-৩৪৩০,  

ঈধখচমো-সুভোআম, রচমো-জ-

োজড়য়ো।

১/২ পচলভী োলো স্ট্রীঝ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-৪১,য়োভী, 

ঠোওো-১১০০।

জ-োজড়য়ো ৩০.০৩.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০১ ফো 

০৬জতদ।

এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম।২।অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ।

োজঢম

১৫৮৯ রফো: অওভ রলোখদ। রফো: অদঙোভ অমী; রফোঙো: 

চয়গুখন্নঙো।

গ্রোফ: ১৯৭, োফদোমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-১২দং 

মৄকীঔোমী, টোওখভ-

লোওোফোভোমী-৯৪১৩,  

ঈধখচমো-ওমোখভোয়ো, রচমো-

োঢক্ষীভো।

রচুোজঢ ওফোজযয়োম, রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯

োঢক্ষীভো ১২.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৪ ফো ২৪জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

Page No 171 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৫৯০ রফো: নোআজুম এদোফ। রফো: জমঝদ ভওোভ; জফখ 

মোওী অিোভ।

গ্রোফ: ভওোভ োড়ী, তজক্ষড 

জযধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত-

সুমঢোদোোত, টোওখভ-

জঔজতভধেভ-৩৬৪০,  ঈধখচমো-

ফঢম ঈত্তভ, রচমো-ঘাঁতধেভ।

ফজঢজছম এ,জচ, জ ওখমোজদ। 

জ-৯৯/জ-০৫, ঠোওো।

ঘাঁতধেভ ২৫.০৫.১৯৯৩ ২২ ঙভ ১১ ফো ১১জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

১৫৯১ রফো: লোরুদ ভ- ভযীত। রফো: অবুম োযোভ; ফখদোয়োভো 

রকফ।

গ্রোফ: ২২, রতখদ োবু রমদ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-২০, টোওখভ-

খুমদো-৯১০০,  ঈধখচমো-

রোদোটোঙ্গো, রচমো-খুমদো।

গ্রোফ: ২২, রতখদ োবু রমদ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-২০, টোওখভ-

খুমদো-৯১০০,  ঈধখচমো-

রোদোটোঙ্গো, রচমো-খুমদো।

খুমদো ১৫.০৬.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ১০ ফো ১৯জতদ। এফ,এ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।২।অখতদখ 

ঙজ দোআ।

োজঢম

১৫৯৩ প্রযোন্ত কুফোভ ভওোভ। ধেষ্পজচু ভওোভ; দীঢো ভোদী 

ভোয়।

গ্রোফ: জধয়োম, টোওখভ-

রকোড়ম,  ঈধখচমো-ওোজমকঞ্জ, 

রচমো-মোমফজদভলোঝ।

গ্রোফ: জধয়োম, টোওখভ-

রকোড়ম,  ঈধখচমো-ওোজমকঞ্জ, 

রচমো-মোমফজদভলোঝ।

মোমফজদভলোঝ ০৪.১২.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৫ ফো ০১জতদ। জ,এ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

১। ধতখভ দোফ 

বৄম।২।অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ।৩। 

রভমখয় নখফ ত 

অখতদ 

প্রখযধে।

োজঢম

১৫৯৭ োজতয়ো অিোভ সুফো। গ্রোফ:তোখফোতভতী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-১দং জষুধেভ, 

টোওখভ-ফখদোলভঔোতী-

৩৬০২,  ঈধখচমো-ঘাঁতধেভ, 

রচমো-ঘাঁতধেভ।

১১৪/৪-জ, ফজঢজছম ওখমোজদ 

লোলোঢোম রচোদ, আঈজদয়দ-

৩৩ ফজঢজছম, ঠোওো-১০০০।

ঘাঁতধেভ ১৮.০২.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০২ ফো 

১৮জতদ।

এফ,এ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।২।অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ।৩। 

জধঢো-ফোঢোভ দোআ 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

১৫৯৮ রফো: রফোজদধৄম আমফ। রফো: হুফোয়ুদ ওীভ; মোআমী 

রকফ।

গ্রোফ: ৭২, লড়গ্রোফ মুজন্পধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০১, টোওখভ-

ভোচযোলী রওোঝ ত-৬২০১,  

ঈধখচমো-ভোচধোড়ো, রচমো-

ভোচযোলী।

গ্রোফ: ৭২, লড়গ্রোফ মুজন্পধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-০১, টোওখভ-

ভোচযোলী রওোঝ ত-৬২০১,  

ঈধখচমো-ভোচধোড়ো, রচমো-

ভোচযোলী।

ভোচযোলী ১৫.০৬.১৯৯১ ২৪ ঙভ ১০ ফো ২০জতদ। এআঘ.এ. জ। োথোভড ১।ধতখভ দোফ 

বৄম।২।অখতদখ 

ঙজ ১ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৬০০ রফো: ভোখযত ঔোদ। রফো: অনচোম রলোখদ; রফোঙ: 

রলোখদ অভো।

গ্রোফ: যলীত অব্দুম কুদ্দু 

রমদ; োযোড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-১৪দং, 

টোওখভ-বয়তধেভ-৫৩১০,  

ঈধখচমো-বয়তধেভ, রচমো-

দীমনোফোভী।

গ্রোফ: যলীত অব্দুম কুদ্দু 

রমদ; োযোড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত-১৪দং, 

টোওখভ-বয়তধেভ-৫৩১০,  

ঈধখচমো-বয়তধেভ, রচমো-

দীমনোফোভী।

দীমনোফোভী ২১.০৬.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৯ ফো 

২০জতদ।

জ,এ োথোভড ১। ভখময়খ নভ্ফখ 

অখতদ  প্রখয 

ধে।২।অখতদখ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

১৬০৬ চদো রফো: োকভ জযওতোভ রফো: চোজওভ জযওতোভ, মজঢনো 

রকফ

গ্রোফ: অমোআধেভ , টোও: 

অমোআধেভ , ঈধখচমো: রুধো, 

রচমো: খুমদো

গ্রোফ: অমোআধেভ , টোও: 

অমোআধেভ , ঈধখচমো: রুধো, 

রচমো: খুমদো

খুমদো 14.০7.১৯৯6 19ঙভ 09 ফো 22 জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ, ধখতভ দোফ 

বৄম, ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

১৬০৯ চদো রফো: মুজফধৄভ আমোফ রফো: এওভোমুম আমোফ, রফোঙো: 

জঈটি

গ্রোফ: ঔোতোআম ভওোভ ধোড়ো, 

টোও: জফঞোধেভ , ঈধখচমো: 

তমকোঙী, রচমো:  দকাঁ

জওভড, রদৌ তভ তপ্তভ, 

জদ তোলী ওফ তওঢতোভ ওোব তোময়, 

দোদী, ঠোওো

দকাঁ ০৬.১১.১৯৯৫ ২০ঙভ  ০৫ ফো  

৩০জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৬১০ চদো রফো: এভযোত অমী রফো: অ: ফজচত রতয়োদ, 

রফোঙো: মুিো রকফ

গ্রোফ: পোওী, টোও: 

রঘৌোড়ীয়ো, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: পোওী, টোও: 

রঘৌোড়ীয়ো, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ১০.১২.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৪ ফো  

২৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

১৬১৪ চদো ফভ যভীন দোজফ দোচমুম আমোফ, োখচতো রকফ গ্রোফ: ফধ্যধোকুজিয়ো , টোও: 

ধোকুজিয়ো , ঈধখচমো: 

ধোকুজিয়ো, রচমো: জওখযোভকঞ্জ

গ্রোফ: ফধ্যধোকুজিয়ো , টোও: 

ধোকুজিয়ো , ঈধখচমো: 

ধোকুজিয়ো, রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ১৪.০৫.১৯৯১ ২৪ ঙভ  ১১ফো ২২ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

১৬১৬ চদো োমোল ঈজিদ নোরুঔ রফো: অমো ঈজিদ, ধোরুম 

অিোভ

গ্রোফ: রফৌখচোমী, টোও: 

যোখলভ োধৄ, ঈধখচমো: 

রদেখওোদো, রচমো: রদেখওোদো

রফো: সুফদ জফয়ো, জএ, 

জঘখভ তপ্তভ, জযল্পওমো 

এওোখটজফ, রগুদোজকঘো, ঠোওো

রদেখওোদো ০১.১০.১৯৯০ ২৫ ঙভ  ০৭ফো  ০৪ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৬১৮ চদো রফো: অজদছুভ ভলফোদ রফো: ফোলবুবুভ ভলফোদ, রফোঙো: 

অঙফো অওি

গ্রোফ: ধৈ ততজভদো , টোও: 

ধোঘতজভয়ো, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ০১.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ  ০৪ ফো  ০৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম, 

প্রখযধে ১টি

োজঢম

১৬১৯ চদো রফো: রফোস্তোজনজুভ ভলফোদ রফো: অব্দুম অয়োম, ভযদো 

অভো

গ্রোফ: নজভতোওোিো , টোও: 

মুশুল্লী, ঈধখচমো: দোিোআম, 

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ১৬.০৬.১৯৯৫ ২০ ঙভ  ০৯ফো  

১৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড প্রখযধে রদআ োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৬২০ চদো জভদো অিোভ মৃঢ জকয়ো ঈিীদ, অয়যো 

অিোভ

গ্রোফ: োরুআগ্রোফ , 

টোও:োরুআগ্রোফ , ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ১৮.০৮.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৬ ফো  ১৭জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

১৬২১ চদো রফোঙো: সুষ্মো ধোভপীদ রফো: ফঢলুভ ভলফোদ, রফোঙো: 

যোভোোদ ঢহুভো

গ্রোফ: কুযোঔোমী, টোও: 

কুযোঔোমী, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: োঢক্ষীভো

গ্রোফ: কুযোঔোমী, টোও: 

কুযোঔোমী, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ১০.০৭.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৯ ফো  

২৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

১৬২৩ চদো রফো: রোলোক রফো: কুদ্দুসুভ ভলফোদ, জনখভোচো 

রকফ

গ্রোফ: দোভোয়দধোযো, টোও: 

অজফভোোত, ঈধখচমো: 

োঈনম, রচমো: ধটুয়োঔোমী

গ্রোফ: দুফজও, টোও: দুফজও, 

ঈধখচমো: দুফজও, রচমো: 

ধটুয়োঔোমী

ধটুয়োঔোমী ৩১.১২.১৯৮৮ ২৭ ঙভ  ০৪ ফো  ০৫ 

জতদ

ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখযধে ১ ওজধ

োজঢম

১৬২৬ চদো র খ ো: ফোসুত কোচী রমোওফোদ কোচী, চয়দ োধৄ গ্রোফ: ত: তোফতী, টোও: 

োবুভলোঝ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ঘাঁতধেভ

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১-এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢমঢমো, ঠোওো-১২০৭

ঘাঁতধেভ 09.10.১৯89 26 ঙভ 06 ফো  

07জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৬২৭ চদো নোয়োম ফোলোমুত রফো: খভোয়োভ রলোখদ, 

ফোলোমুতো রকফ

গ্রোফ: অজচতদুক তোধেভ, টোও: 

ভোফধেভ, ঈধখচমো: জফচতোকঞ্জ, 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

জদঈ মোআঝ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৭/৩ ঢোোসুফ 

যজনং রন্টোভ, অকোভকাঁ, 

ঢমঢমো, ঠোওো-১২০৭

ধটুয়োঔোমী 0১.০৩.১৯৯৬ ২০ ঙভ  ০২ ফো  ০৪ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৬৩২ চদো রফো: ভজনকুম আমোফ রফো: রফোকম ফন্ডম, লোদো 

রকফ

গ্রোফ: আফোফধেভ , টোও: 

ফোলমুতধেভ, ঈধখচমো: 

রফমোিল, রচমো: চোফোমধেভ

জত স্কোআ যঝ তলুোন্ড এন্ড 

ওজিঈঝোভ রেজদং রন্টোভ, 

১০৫/১০৬, মুজিখবোদ্ধো সুধোভ 

ফোখওতঝ, জফভধেভ-১, ঠোওো-

১২১৬

চোফোমধেভ ০১.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ  ০৪ ফো  ০৫ 

জতদ

নোজবম োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৬৩৪ চদো রফো: দচরুম আমোফ রফো: অবু যোফো, রচোৎস্দো ঔোতুদ গ্রোফ: ধৄধমী ঈত্তভধোড়ো , 

টোও: োখোোড়ী , ঈধখচমো: 

যোলচোতধেভ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: ধৄধমী ঈত্তভধোড়ো , 

টোও: োখোোড়ী , ঈধখচমো: 

যোলচোতধেভ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ১১.০৪.১৯৯৭ ১৯ ঙভ  ০১ ফো  

০৭জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

প্রখযধে রদআ

োজঢম

১৬৩৫ চদো রফো: োআদুম আমোফ রফো: রুহুম অজফদ, অখময়ো 

রকফ

গ্রোফ: ঘভখকোয়োটোঙ্গো , টোও: 

রকোয়োটোঙ্গো , ঈধখচমো: 

ফুমধেভ, রচমো: ফয়ফদজংল

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ২৭.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো  ০৮ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঘোমোদ রওোট বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৬৩৭ চদো ঈখম্ম লোনঙো অবুম ওোখযফ, ফফঢোচ রকফ গ্রোফ: রফোলদধেভ, টোও: 

রফোলদধেভ, ঈধখচমো: ফঢম, 

রচমো: ঘাঁতধেভ

অব্দুম ফজচত, প্রযোজদও 

ওফ তওঢতো, ওক্ষ দং-৫২৮, 

তস্য পদ যোঔো, চোঢীয় 

ংত, রযখভোংমো দকভ, 

ঠোওো

ঘাঁতধেভ ১০.০৮.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৮  ফো  

২৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

১৬৩৮ চদো চী রলোখদ রফো: জভয়োচ ঈিীদ, রমীয়োভো 

রকফ

গ্রোফ:োভনোমো , টোও: 

দোজচভধেভ, ঈধখচমো: 

তমকোচী, রচমো: দকাঁ

দচরুম আমোফ, জধ, শ্রফ 

অজধম েোআবুদোম, ৪৩ 

ওোওভোআম, ঠোওো

দকাঁ ০৮.০২.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০২ ফো  

২৬জতদ

জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৬৩৯ চদো রফো: আয়োদুম আমোফ রফো: ঔয়োভ রলোখদ, জভদো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: োখতফোজু , টোও: 

অমফটোঙ্গো, ঈধখচমো: 

অমফটোঙ্গো, রচমো: চ্যয়োটোঙ্গো

গ্রোফ: োখতফোজু , টোও: 

অমফটোঙ্গো, ঈধখচমো: 

অমফটোঙ্গো, রচমো: চ্যয়োটোঙ্গো

চ্যয়োটোঙ্গো ০১.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো  ০৫ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৬৪০ চদো রফো: ওোঙোভ অলখম্মত ঈজ্জম মৃঢ: অব্দুভ ভজযত, রলখমদো 

অিোভ

গ্রোফ: অড়োআোড়ীয়ো, টোও: 

রলোখদধেভ , ঈধখচমো: তভ 

, রচমো: জওখযোভকঞ্জ

গ্রোফ: অড়োআোড়ীয়ো, টোও: 

রলোখদধেভ , ঈধখচমো: তভ 

, রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ০৫.০৭.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ১০ ফো  

০০জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

১৬৪১ চদো রফো: যভীন রলোখদ রফো: অব্দুম ফোন্নোদ, বুভো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: োভ ধোআওো , টোও: 

গৃতওোজমজিয়ো োচোভ, 

ঈধখচমো: নজভতকঞ্জ, রচমো: 

ঘাঁতধেভ

রফো ত িোভ নোখফ তী, ৫৩০/৩ 

যোলধৄভো রমদ, দয়োখঝোমো, 

ভফদো, ঠোওো

ঘাঁতধেভ ০১.০৮.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৯ ফো  

০৪জতদ

োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৬৪২ চদো চোফোম জফয়ো অব্দুম লও জফয়ো, নোখয়চো 

রকফ

গ্রোফ: রফভোঢমী, টোও: 

জধজভচওোজি, ঈধখচমো: 

ভোয়ধেভোোত, রচমো: দভজংতী

গ্রোফ: রফভোঢমী, টোও: 

জধজভচওোজি, ঈধখচমো: 

ভোয়ধেভোোত, রচমো: দভজংতী

দভজংতী ২০.০৮.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৮ ফো  

১৬জতদ

জ.এ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

প্রখযধে ১টি

োজঢম

১৬৪৩ চদো রফো: অব্দুম লোওীফ রফো: অব্দুম মজঢন, মৃঢ ভজলফো 

রকফ

গ্রোফ: খোটিদো, টোও: 

ঔোদখফোদঢমো, ঈধখচমো: 

ঈল্লোধোড়ো , রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: খোটিদো, টোও: 

ঔোদখফোদঢমো, ঈধখচমো: 

ঈল্লোধোড়ো , রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ০৭.০৭.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৯ ফো  ২৮ 

জতদ

অজমফ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

১৬৪৫ চদো সুফদ লোমতোভ তযভণ লোমতোভ, ফঢী লোমতোভ গ্রোফ: জফভোওোঞী, টোও: 

োঈওোঞী, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ছোমওোঞী

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯

ছোমওোঞী ১০.০৫.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ১১ ফো  ২৫জতদ জ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৬৪৯ চদো রফো: রুহুম অজফদ বজো জকয়ো ঈজিদ বজো, জভধৄয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: ওমোকোজঙয়ো, টোও: 

লোআচোতী, ণোদো: অড়োআ 

লোচোভ, রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

গ্রোফ: ওমোকোজঙয়ো, টোও: 

লোআচোতী, ণোদো: অড়োআ 

লোচোভ, রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

দোভোয়ডকঞ্জ ১০.১১.১৯৮৮ ২৬ ঙভ ০৫ ফো  ০১ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৬৫০ চদো ঔোজতচো ঔোতুদ রফো: রফোঙখমফ, ফখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: তয তদ গ্রোফ , টোও: 

টোঙ্গোচোঙ্গোম, ঈধখচমো: 

অেোআ , রচমো: দকাঁ

৪২/৩-এন, অজচফধেভ কপ: 

স্টোন রওোয়োঝোভ, অজচফধেভ, 

ঠোওো

দকাঁ ১৭.০৫.১৯৯৪ ২৩ ঙভ ১১ ফো  ১৯জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ওতৃতধক্ষ বৄম রমঔো োজঢম

১৬৫১ চদো রফো: অদুম লোআ রফো: অদুম ফজচত, লোজমফো 

রকফ

গ্রোফ: ড়লোভচী , টোও: ড় 

লোভচী, ঈধখচমো: 

ফঞোজড়য়ো, রচমো: জধখভোচধেভ

প্রবখে রফো: চজফ ঈজিদ, 

ব্লও-১৬, রুফ-১৮, ণ তনদজঢও 

িওত জপোক, রযখভোগমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭

জধখভোচধেভ ০১.০১.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৪ ফো  ০৪ 

জতদ

ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৬৫২ চদো ওোঙোভ ঈজিদ অব্দুম ফোন্নোদ, ওজলধৄভ গ্রোফ: ধজমযো, টোও: 

ঢোভোওোজি, ঈধখচমো: 

জভরোোজড়, রচমো: চোফোমধেভ

ফজদভ লোআ স্কুম এন্ড 

ওজিঈঝোভ আদ: োড়ী-২২, 

রভোট-৭, ব্লও-জ, জফভধেভ-১৩, 

ঠোওো

চোফোমধেভ ০৫.১১.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো  ০১জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৬৫৫ চদো অব্দুম ফোনমও ব্দুম ফন্ডম, অখচতো রকফ গ্রোফ: ভঘুদোণধেভ , টোও: 

জযওোভধেভ , ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: দকাঁ

গ্রোফ: ভঘুদোণধেভ , টোও: 

জযওোভধেভ , ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: দকাঁ

দকাঁ ২০.০৪.১৯৯২ ২৪ ঙভ ৬ ফো  ১ জতদ জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

১৬৫৭ চদো রফো: োআফুম আমোফ অব্দুম লোজমফ, দোচমুদ দোলোভ গ্রোফ: ফলোমক্ষীধোড়ো , টোও: 

ফলোমক্ষীধোড়ো, ঈধখচমো: 

ব্রোক্ষদ ধোড়ো, রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: ফলোমক্ষীধোড়ো , টোও: 

ফলোমক্ষীধোড়ো, ঈধখচমো: 

ব্রোক্ষদ ধোড়ো, রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ৪  ফো ১৯ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৬৬২ চদো রফো: ফোচলোরুম আমোফ 

ফজুফতোভ

রফো: োলোবুজিদ ফজুফতোভ, 

রঔোযদোলোভ রকফ

গ্রোফ: ধমোযধেভ , টোও: 

ওচ্যয়ো, ঈধখচমো: ওচ্যয়ো, 

রচমো: ঘাঁতধেভ

গ্রোফ: ধমোযধেভ , টোও: 

ওচ্যয়ো, ঈধখচমো: ওচ্যয়ো, 

রচমো: ঘাঁতধেভ

ঘাঁতধেভ ১০.০৬.১৯৯১ ২৪ ঙভ ১০ ফো  ২৪ 

জতদ

জ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঙজ ১ ওজধ  

প্রখযধে ১টি

োজঢম

১৬৬৩ চদো রফো: আজময়োঙ ফজুফতোভ রফো: ফজনজুভ ভলফোদ 

ফজুফতোভ, দোজঙফো অিোভ

গ্রোফ: োমুওোভ , টোও: 

থদধেভ , ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, 

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: োমুওোভ , টোও: 

থদধেভ , ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ২৮.১১.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৫ ফো  ০৭ 

জতদ

এফ.জ.এ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

১৬৬৪ চদো রফো: ফজলবুম লোোদ রফো: লোয়তোভ অমী, রফোঙো: 

ফখচমো রকফ

গ্রোফ: অখয়য, টোও: জয়োয, 

ঈধখচমো: জংড়ো, রচমো: 

দোখঝোভ

গ্রোফ: অখয়য, টোও: জয়োয, 

ঈধখচমো: জংড়ো, রচমো: 

দোখঝোভ

দোখঝোভ ০৬.০৫.১৯৯৩ ২২ ঙভ  ১১ফো  ২৯জতদ জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৬৬৫ চদো রফো: দোচমুম লও রফো; অবু ঢোখম, সুভোআয়ো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ওোযীধেভ, টোও: 

চোজফভঢো, ঈধখচমো: 

যোলচোতধেভ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ

৩০২/৩, ধজিফ দোঔোমধোড়ো, 

রঢচকাঁ, ঠোওো

জভোচকঞ্জ ০৩.১০.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৭ ফো  

০৩জতদ

এফ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৬৬৬ চদো রফো: রফখলতী লোোদ রফো: রোমোয়ফোদ জফয়ো, জফদো 

অিোভ

গ্রোফ: অজমযওোিো , টোও: 

জন্যোখনভ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: অজমযওোিো , টোও: 

জন্যোখনভ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ০৫.০১.১৯৯৩ ২৩ ঙভ  ০৪ ফো  ০০ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৬৬৭ চদো রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ রফো: রঢোনোখজ্জম রলোখদ, 

অখময়ো রকফ

গ্রোফ: ফোটিপোংকো, টোও: 

দয়োঔোমীয়, ঈধখচমো: 

পোন্ডোজভয়ো, রচমো: জধখভোচধেভ

গ্রোফ: ফোটিপোংকো, টোও: 

দয়োঔোমীয়, ঈধখচমো: 

পোন্ডোজভয়ো, রচমো: জধখভোচধেভ

জধখভোচধেভ ১০.১২.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৪ ফো  ২৬জতদ জ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

১৬৬৯ চদো জমজওঙ অিোভ লোোদ অমী, ফখদোয়োভো রকফ গ্রোফ: কড়চোআম, টোও: 

কড়োচোআম , ঈধখচমো: 

মুিোকোঙো, রচমো: ফয়ফদজংল

জত োদ হুপোরী োঝজমজধ 

এন্ড ওজিঈঝোভ প্রজযক্ষড 

আদ:, োড়ী/২, রভোট-৪, 

রদধোড়ো ধ তঢো, জফভধেভ-১০, 

ঠোওো-১২১৬

ফয়ফদজংল ১৩.০৭.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১০ ফো  ২৩ 

জতদ

জ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

১৬৭২ চদো রফো: অব্দুম ফজঢদ রফো: অঢোলোভ অমী, ফজচতদো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: পোয়ঝ , টোও: পোয়োঝ, 

ঈধখচমো: ঢোড়োয, রচমো: 

জভোচকঞ্জ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

জভোচকঞ্জ ০২.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৪ ফো  ০৪জতদ জ.এজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৬৭৩ চদো যোলোতঢ রলোোআদ এজএফ ধৄরুম আমোফ, অখয়যো 

অিোভ

গ্রোফ: ওোঝোোড়ীয়ো, টোও: 

জওখযোভকঞ্জ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

গ্রোফ: ওোঝোোড়ীয়ো, টোও: 

জওখযোভকঞ্জ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ০১.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৪ ফো  ০৫ 

জতদ

জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

১৬৭৫ চদো রফো: অবুম োোভ রফোল্লো রফো: ভজনকুম আমোফ রফোল্লো, 

জভজচয়ো রকফ

গ্রোফ: োচড়ো , টোও: 

ধোদোআম, ঈধখচমো: 

অমনোটোঙ্গো, রচমো: 

নজভতধেভ

গ্রোফ: োচড়ো , টোও: 

ধোদোআম, ঈধখচমো: 

অমনোটোঙ্গো, রচমো: 

নজভতধেভ

নজভতধেভ ০১.০১.২০১৬ ২৬ ঙভ  ০৪ ফো  

০৪জতদ

জএ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, চন্ 

ঢোজভঔ বৄম

োজঢম

১৬৭৬ চদো োজদো আয়োজফদ রফো: যোলচোলোদ, ভযদ অভো গ্রোফ: কোধেঢো, টোও: 

রোলোকী, ঈধখচমো: ইশ্বভকঞ্জ, 

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ০৬.০৯.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৭ ফো  ২৯জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৬৭৯ চদো ভদজচৎ জশ্বো জদভঞ্জদ জশ্বো, দিভোজদ জশ্বো গ্রোফ: যজযওভ, টোও: 

যজযওভ, ঈধখচমো: 

ওোমজওজদ, রচমো: ফোতোভীধেভ

ধধেমোভ টোয়কদজস্টও র:জম:, 

শ্যোফজম যোঔো, ২৯ ীভ ঈত্তফ 

ধৄরুজ্জোফোদ ড়ও, 

রফোলোম্মতধেভ, ঠোওো

ফোতোভীধেভ ১৪.১১.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৫ ফো  ২২ 

জতদ

দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৬৮৬ চদো রফো: ধখভ ভোব্বী রফো: ভজনচ ঈজিদ, ঙফুভো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: রকোয়টোঙ্গো , 

টোও:রকোয়োটোঙ্গো , ঈধখচমো: 

ফুমধেভ, রচমো: ফয়ফদজংল

প্রবখে রফো: অব্বো অমী, 

জটঅআজচ, রভমখয় রভঞ্জ 

ওোব তোময়, ওফমোধেভ, ঠোওো

ফয়ফদজংল ০১.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো  

০৫জতদ

অজমফ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৬৮৭ চদো রফো: লোজবুভ ভলফোদ রফো: এভওোদ ঔোদ, জুখমঔো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ভঘুভোফধেভ, টোও: 

রকোধখদো, ঈধখচমো: 

রওযধেভ, রচমো: বখযোভ

গ্রোফ: ভঘুভোফধেভ, টোও: 

রকোধখদো, ঈধখচমো: 

রওযধেভ, রচমো: বখযোভ

বখযোভ ০৪.০৭.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১০ ফো  ০২জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৬৯০ চদো রফো: ফলদ ঈিীদ অিোভ অমী, ফয়বোদ ঔোতুদ গ্রোফ: পোজতয়ো ধোদো ধোড়ো , 

টোও: বপভো, ঈধখচমো: 

ফখলযধেভ, রচমো: জছদোআতল

গ্রোফ: পোজতয়ো ধোদো ধোড়ো , 

টোও: বপভো, ঈধখচমো: 

ফখলযধেভ, রচমো: জছদোআতল

জছদোআতল ১০.০৫.১৯৮৯ ২৬ ঙভ  ১১ফো  ১৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ, ঙজ ১ 

ওজধ, ধখতভ দোফ 

বৄম

োজঢম

১৬৯১ চদো রযঔ সুচোঈখতৌমো রযঔ অব্দুভ ভলফোদ, রলোখদ 

অভো রকফ

গ্রোফ: দুতযী, টোও: রফৌঢমো , 

ঈধখচমো: ওোজমকঞ্জ, রচমো: 

োঢক্ষীভো

গ্রোফ: দুতযী, টোও: রফৌঢমো , 

ঈধখচমো: ওোজমকঞ্জ, রচমো: 

োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ১৩.০৭.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৯ ফো  ২২ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

১৬৯৪ চদো রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ রফো: অবুম লোখফ, ধৄভবুমো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ভোচকোঢী ঔোদ ধোড়, 

টোও: ধোঙতজভল্লো, ঈধখচমো: 

দোিোআম , রচমো: ফয়ফদজংল

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ০১.০২.১৯৯৫ ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঘোমোদ বৄম য় 

রমঔো রদআ

োজঢম

১৬৯৬ চদো জচোদ অলখফত রফো: অজফভ রলোখদ, রফো: 

জঈটি অিোভ

গ্রোফ: অজদভ ধোড় , টোও: 

রঙংকোভ োচোভ , ঈধখচমো: 

ফঢম , রচমো: ঘাঁতধেভ

১৮/এআ, ধমোযী, ভওোভী 

ওখমোদী, মোমোক, ঠোওো

ঘাঁতধেভ ২৫.০৭.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৯ ফো  ১১জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

১৬৯৯ চদো রফো: ওোচী অবু রোয়োআ ওোচী অব্দুম োফোত, রভোচী 

অিোভ

গ্রোফ: পভোঞ্ট, টোও: 

প্রথোদকুজন্ড, ঈধখচমো: 

তমকোজঙী, রচমো: দকাঁ

ওোঙোভ মৃথো, জধএ, ওোস্টফ 

এক্সোআচ  পুোঝ অধীম 

েোআবুদোম,  ১০, জতমকুযো, 

ঠোওো

দকাঁ ২৫.১২.১৯৯৪ ২১ঙভ ০৪ ফো ১১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৭০০ চদো রফো: জঙজিকুভ ভলফোদ মৃঢ রফো: যফখভ অমী 

ভওোভ, ভোজয়ো অিোভ

গ্রোফ: োভঈগ্রোফ, টোও: 

োরুআগ্রোফ, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: োভঈগ্রোফ, টোও: 

োরুআগ্রোফ, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ১০.০৮.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৮ ফো  

২৫জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

১৭০১ চদো রফো: লুৎনভ ভলফোদ রফো: ঔয়ভোঢ রলোখদ, রফোঙো: 

মোপমী রকফ

গ্রোফ: দতুদ োবু ধোড়ো, টোও: 

বয়তধেভ, ঈধখচমো: 

বয়তধেভ, রচমো: দীমনোফোভী

গ্রোফ: দতুদ োবু ধোড়ো, টোও: 

বয়তধেভ, ঈধখচমো: 

বয়তধেভ, রচমো: দীমনোফোভী

দীমনোফোভী ০১.০৮.১৯৯১ ২৪ ঙভ  ৯ ফো ৪ জতদ দো ত োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ, ধখতভ দোফ 

বৄম

োজঢম

১৭০৩ চদো ওোফরুন্নোলোভ সুফো অব্দুম ওজভফ, ভোজযতো রকফ গ্রোফ: রওোখঘভ ঘভ , 

টোও:লোজঢভজতয়ো , ঈধখচমো: 

ফখদোলভতী, রচমো: দভজংতী

রভম ওখমোদী, টি/৮/ঔ, 

অশুকঞ্জ, ব্রোক্ষদোজড়য়ো

ব্রোক্ষদোড়ীয়ো ০৬.০৭.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৯ ফো  

২৯জতদ

জটখলোফো আদ 

আজঞ্জজদয়োজভং

োথোভড ঘোমোখদভ ঢথ্য 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৭০৯ চদো রফো: বুচ অমফ রফো: চোমোম ঈজিদ, রলখমদো 

অিোভ

গ্রোফ: ধোটুমী, টোও: 

থজমভধোড়, ঈধখচমো: রমো, 

রচমো: দভজংতী

গ্রোফ: ধোটুমী, টোও: 

থজমভধোড়, ঈধখচমো: রমো, 

রচমো: দভজংতী

দভজংতী ২৭.১০.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৬ ফো  

০৮জতদ

দো ত োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

১৭১০ চদো ওোচী অখদোয়োভো অিোভ ওোচী অমী রদোয়ো, চোলোদোভো 

রকফ

গ্রোফ: ঈত্তভ শ্রীধেভ ওোচী 

োড়ী, টোও: রঘৌিগ্রোফ, 

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, রচমো: 

কুজফল্লো

গ্রোফ: ঈত্তভ শ্রীধেভ ওোচী 

োড়ী, টোও: রঘৌিগ্রোফ, 

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, রচমো: 

কুজফল্লো

কুজফল্লো ০১.০২.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৩ ফো  

০৪জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

১৭১১ চদো  রফোলোম্মত ভোখযদুম অমফ মৃঢ যজনকুম আমোফ, রভোখওয়ো 

রকফ

গ্রোফ: ধৈ ত রমমোংকোভো , টোও: 

জদোজুভী , ঈধখচমো: 

ভোঈচোদ , রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: ধৈ ত রমমোংকোভো , টোও: 

জদোজুভী , ঈধখচমো: 

ভোঈচোদ , রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ০৩.০২.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৩ ফো  

০২জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ঘোমোখদভ ওজধ রদআ

োজঢম

১৭১২ চদো রফো: মুঢোজফজল্লোল রফো: ফোজল ঈজিদ, নজভতো রকফ গ্রোফ: নজভতধেভ, টোও: 

দমোআত , ঈধখচমো: 

কুজময়োভঘভ, রচমো: 

জওখযভকঞ্জ

গ্রোফ: নজভতধেভ, টোও: 

দমোআত , ঈধখচমো: 

কুজময়োভঘভ, রচমো: 

জওখযভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ১০.০২.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০২ ফো  ২৬জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

১৭১৩ চদো চোন্নতুম বনভতোঈ অবু বঢয়, চোলোদোভো রকফ গ্রোফ: ধোড়োঢমো , টোও: 

জঔজতভধেভ, ঈধখচমো: 

ফখদোলভতী, রচমো: দভজংতী

গ্রোফ: ধোড়োঢমো , টোও: 

জঔজতভধেভ, ঈধখচমো: 

ফখদোলভতী, রচমো: দভজংতী

দভজংতী ৩১.১২.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৪ ফো  

০৫জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ওতৃতধখক্ষভ ঈখল্লঔ 

রদআ  ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

১৭১৪ চদো রফো: যোখলত অমী রফো: অকভ অমী, ঢোখলভো 

রকফ

গ্রোফ: ঘওখভম খজভয় , টোও: 

শ্যোফধেভ , ঈধখচমো: ঘোভখোঝ, 

রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: ঘওখভম খজভয় , টোও: 

শ্যোফধেভ , ঈধখচমো: ঘোভখোঝ, 

রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ১৩.০৬.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ১০ ফো  ২৩জতদ এফ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

১৭১৬ চদো রফো: ভোখম রফো: চজফঈম লও, ফখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: কচোজভয়ো ধৈ ত ধোড়ো, 

টোও: রলয়োখওো োচোভ , 

ঈধখচমো: বচধেভ, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: কচোজভয়ো ধৈ ত ধোড়ো, 

টোও: রলয়োখওো োচোভ , 

ঈধখচমো: বচধেভ, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ১৪.০৫.১৯৯৬ ১৯ঙভ ১১ ফো  ২১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৭১৭ চদো রচজফদ রকফ রফো: অ: ভলফোদ, ঙোখমলো রকফ গ্রোফ: ঙোকোআয়ো , টোও: 

অকোদকভ, ঈধখচমো: বপভ, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ জওখযোভকঞ্জ ০৬.০৫.১৯৯১ ২৪ ঙভ  ১১ফো ২৯ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ওতৃতধখক্ষভ ঈখল্লঔ 

রদআ  ঙজ ১ 

ওজধ, স্থোয়ী 

ঠিওোদো রদআ

োজঢম

১৭১৮ চদো হৃতয় তত্ত দুমোম তত্ত, জযঔো ভোদী তত্ত গ্রোফ: মুখন্পন ধোড়ো , টোও: 

ব্রোক্ষদোজড়য়ো, ঈধখচমো: 

তভ , রচমো: ব্রোক্ষদোকড়য়ো

গ্রোফ: মুখন্পন ধোড়ো , টোও: 

ব্রোক্ষদোজড়য়ো, ঈধখচমো: 

তভ , রচমো: ব্রোক্ষদোকড়য়ো

ব্রোক্ষদোড়ীয়ো ২০.০৩.১৯৯৪ ২২ ঙভ ১ ফো ১৫ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৭২০ চদো রফো: োমোল ঈজিদ ওোখতভ রুহুম ওোখতভ, অখফদো রকফ গ্রোফ: জফয়োভধোড়ো, 

টোও:কুতুজতয়ো , ঈধখচমো: 

কুতুজতয়ো, রচমো: ওক্সোচোভ

গ্রোফ: জফয়োভধোড়ো, 

টোও:কুতুজতয়ো , ঈধখচমো: 

কুতুজতয়ো, রচমো: ওক্সোচোভ

ওক্সোচোভ ০১.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৩ ফো  ১০জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

ঙজ  প্রখযধে 

১টি ওখভ

োজঢম

১৭২৩ চদো রফো: অবু োযোভ জজিও রফো: অব্দুম ওোখতভ ফন্ডম, 

রফোঙো: সুখমঔো জজ

গ্রোফ: রতময়ো োড়ী , 

টোও:ঘরুওোধৄ , ঈধখচমো: 

ফোঙ্গো, রচমো: দকাঁ

গ্রোফ: রতময়ো োড়ী , 

টোও:ঘরুওোধৄ , ঈধখচমো: 

ফোঙ্গো, রচমো: দকাঁ

দকাঁ ০৮.০১.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৪ ফো  ০১জতদ জ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ, রভখমভ 

নভখফ প্রখযধে

োজঢম

১৭২৫ চদো রফো: অজচজুম লও রফো: অবুম োযোভ, রফো: 

রভোখওয়ো রকফ

গ্রোফ: রকোফখওোঝ , টোও: 

ফয়ুভো, ঈধখচমো: 

মোঙ্গমখওোঝ, রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: রকোফখওোঝ , টোও: 

ফয়ুভো, ঈধখচমো: 

মোঙ্গমখওোঝ, রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ২০.১১.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০৬ ফো  

১৫জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৭২৬ চদো অভফোদ রলোখদ ভজদ অখদোয়োভ রলোখদ, নজভতো 

ধোভপীদ

গ্রোফ: রদোয়োঔমো, টোও: 

রোদোঘোওো, ঈধখচমো: 

ঘোঝজঔম, রচমো: রদোয়োঔোমী

গ্রোফ: রদোয়োঔমো, টোও: 

রোদোঘোওো, ঈধখচমো: 

ঘোঝজঔম, রচমো: রদোয়োঔোমী

রদোয়োঔোমী ২৫.০৫.১৯৯৪ ২১ ঙভ ১১ ফো ১০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৭২৮ চদো চোমোম ঈজিদ রফোখমফ ঈজিদ, রঔোখতচো 

রকফ

গ্রোফ: ড়আঢমো, টোও: 

ঘভমুবুজন্ধ, ঈধখচমো: ভোয়ধেভো, 

রচমো: দভজংতী

গ্রোফ: ড়আঢমো, টোও: 

ঘভমুবুজন্ধ, ঈধখচমো: ভোয়ধেভো, 

রচমো: দভজংতী

দভজংতী ১১.০২.১৯৯১ ২৫ ঙভ  ০২ফো  ২৪জতদ জজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৭৩১ চদো রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ রফো: জতঈভ ভলফোদ, রফোঙো: 

জঈটি রকফ

গ্রোফ: ন্তধেভ , টোও: ধৄঢদ 

ন্তধেভ, ঈধখচমো: ঈজমধেভ , 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

গ্রোফ: ন্তধেভ , টোও: ধৄঢদ 

ন্তধেভ, ঈধখচমো: ঈজমধেভ , 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

কুজড়গ্রোফ ০৫.০৭.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ১০ ফো  ০১জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, ঙজ ১ 

ওজধ

োজঢম

১৭৩৩ চদো রফোলোম্মত অবুম ওোখযফ রফোলোম্মত অমী লোোদ, 

ভোজচয়ো সুমঢোদো

গ্রোফ: ফজলরোকোদ, টোও: 

ভোচযোলী রওোঝ, ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: ফজলরোকোদ, টোও: 

ভোচযোলী রওোঝ, ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ১২.০৫.১৯৮৮ ২৭ ঙভ  ১১ফো  ২৪ 

জতদ

অজমফ োথোভড ঙজ ১ওজধ  

প্রখযধখে ধখতভ 

দোফ রদআ

োজঢম

১৭৩৪ চদো ভজঈম আমোফ রফো: দচরুম আমোফ, ঞ্জয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: জদপোএদোখয়ঢধেভ, টোও: 

ভোফখওোম, ঈধখচমো: ধোংযো, 

রচমো: ভোচোড়ী

গ্রোফ: জদপোএদোখয়ঢধেভ, টোও: 

ভোফখওোম, ঈধখচমো: ধোংযো, 

রচমো: ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ২৮.০১.১৯৯৬ ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, 

অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ

োজঢম

১৭৩৬ চদো তীধও কুফোভ রখোর কুফোখভয ঘন্দ্রখখোর, ন্ধো ভোদী 

রখোর

গ্রোফ: ফোঙধোড়ো, টোও: 

ভোফখওোম, ঈধখচমো: ধোংযো, 

রচমো: ভোচোড়ী

গ্রোফ: ফোঙধোড়ো, টোও: 

ভোফখওোম, ঈধখচমো: ধোংযো, 

রচমো: ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ১৩.০৫.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১১ ফো  ২২জতদ এফ.এ.এ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৭৩৭ চদো রফো: ভজওবুম লোোদ রফো: অয়োম রলোখদ, রফোঙো: 

রভধৄচো রকফ

গ্রোফ: যোলীখওোমো , টোও: 

ধঞ্চক্রোযো, ঈধখচমো: 

ঈল্লোধোড়ো, রচমো: জভোচকঞ্জ

ঈল্লোধোড়ো রধৌভপো, 

ঈল্লোধোড়ো, জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ২০.১০.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৬ ফো  

১৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৭৩৯ চদো রফোঅজনজুভ ভলফোদ লোজবুভ ভলফোদ, োয়ভো অিোভ গ্রোফ: রঝংকোধোড়ো, 

টোও:রফোলদকঞ্জ , ঈধখচমো: 

রফোলদকঞ্জ, রচমো: রদেখওোদো

গ্রোফ: রঝংকোধোড়ো, 

টোও:রফোলদকঞ্জ , ঈধখচমো: 

রফোলদকঞ্জ, রচমো: রদেখওোদো

রদেখওোদো 10.10.১৯86 29 ঙভ  06 ফো  

26জতদ

এফ.এ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

১৭৪০ চদো টি.এফ. চোওোজভয়ো টি.এফ. যোলচোলোদ অমী, যোজন্ত 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘওতোদুভ ধোড়ো , টোও: 

দওমো, ঈধখচমো: ভোয়কঞ্জ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: ঘওতোদুভ ধোড়ো , টোও: 

দওমো, ঈধখচমো: ভোয়কঞ্জ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ৩০.০৫.১৯86 ২৯ ঙভ ১১ ফো  ০৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ  

প্রখযধে

োজঢম

১৭৪১ চদো অম-অজফদ অব্দুম োখভও, অখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: রগ্রতমক্ষ্ণীধেভো, 

টোও:রগ্রতমক্ষ্ণীধেভো , 

ঈধখচমো: রঢোকী , রচমো: 

ভগুদো

রফো: অ: োখভও, 

এফএমএএ, ফজন্ত্রধজভরত 

জপোক, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো

ভগুদো ০৫.১২.১৯৯৫ ২০ঙভ ০৫ ফো ০১ জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৭৪২ চদো রফো: ফোমুদ ভ ভজযত রফো: অ: ফোন্নোদ, রফোঙো: 

ফখদোয়োভো ঔোতুদ

গ্রোফ: ন্যধোযো , টোও: 

কোংকোআম, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ০১.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ  ০৪ ফো  

০৫জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ওতৃতধখক্ষভ ঈখল্লঔ 

ওভো লয়জদ

োজঢম

১৭৪৪ চদো রফো: ফোজদকুজ্জোফোদ অোদুম লও জফমদ, রফোঙো: 

ভোজচয়ো ঔোতুদ

গ্রোফ: ভোফজতয়ো, টোও: ধোজন্ট, 

ঈধখচমো: কুফোভঔোমী, রচমো: 

কুজিয়ো

গ্রোফ: ভোফজতয়ো, টোও: ধোজন্ট, 

ঈধখচমো: কুফোভঔোমী, রচমো: 

কুজিয়ো

কুজিয়ো ০৮.১১.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৫ ফো  ২৯জতদ এফ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৭৪৫ চদো ভঢদ কুফোভ জওতোভ দীমফজদ জওতোভ, স্বভঢী 

ভোদী জওতোভ

গ্রোফ: ভোফদকভ, টোও: ধোজন্ট, 

ঈধখচমো: কুফোভঔোমী, রচমো: 

কুজিয়ো

গ্রোফ: ভোফদকভ, টোও: ধোজন্ট, 

ঈধখচমো: কুফোভঔোমী, রচমো: 

কুজিয়ো

কুজিয়ো ১২.০৬.১৯৮৮ ২৭ঙভ  ১০ফো ২৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৭৪৬ চদো কুমসুফ অিোভ রফো: অবুম ওোখযফ, যোজলদোভো 

রকফ

গ্রোফ: জফচুোদকভ, টোও: 

আমোযধেভ , ঈধখচমো: অতয ত 

তভ, রচমো: কুজফল্লো

ভীদো ধোভপীদ, কদখবোকোখবোক 

জথতপ্তভ, এজচজ পদ, 

রগুদোজকঘো, ঠোওো

কুজফল্লো ১৯.০৭.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৭ ফো  ২১জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৭৪৮ চদো রফো: মুোজশ্বভ মৃঢ রফো: ঙোজতভ মুন্পী, 

চোলোদোভো রকফ

গ্রোফ: ঘভফোলমুিী, টোও: 

রকৌভীধেভ , ঈধখচমো: 

তোঈতওোজি, রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: ঘভফোলমুিী, টোও: 

রকৌভীধেভ , ঈধখচমো: 

তোঈতওোজি, রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০৫.০২.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০৩ ফো  

০১জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ রদআ োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৭৪৯ চদো ভজওবুম ওজভফ ভওদ ঈজিদ, রভোখওয়ো গ্রোফ: খোকআভ/জতমোমধেভ, 

টোও:োভধোড়ো, 

ঈধখচমো:দোিোআম , রচমো: 

ফয়ফদজংল

৪৮ ীফো জদখওঢদ, ধৈ ত 

লোজচধোড়ো, ভোফধেভো, 

জঔমকো, ঠোওো

ফয়ফদজংল ৩১.০৭.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৯ ফো  ০৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৭৫৩ চদো আমফো দোজভদ সুজফ োলো ঈজিদ বআয়ো, সুজনয়ো 

অিোভ

গ্রোফ: জতমোমধেভ , টোও: 

োভধোড়ো, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল

নোরুও আওোম বআয়ো, কৃজর 

অলোয়ো ফলোযোঔো, 

অলোয়ো পদ, অকোভকো, 

ঠোওো

ফয়ফদজংল ১১.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ  ০২ফো  ২৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ  ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

১৭৫৬ চদো সুফদ ভোদো নচলুম লও, োমফো গ্রোফ: ফোজমকোঙো, টোও: 

রঝবুজদয়ো, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ধোদো

গ্রোফ: ফোজমকোঙো, টোও: 

রঝবুজদয়ো, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ধোদো

ধোদো ০৩.০৫.১৯৯১ ২৫ ঙভ  ০০ফো  

০৫জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৭৫৭ চদো রফো: রুহুম অজফদ রফো: এওোিোভ ফজল্লও, সুজনয়ো 

রকফ

গ্রোফ: তজক্ষড োকজতয়ো , টোও: 

ওমওোঠি, ঈধখচমো: 

োখওভকঞ্জ , রচমো: জভযোম

গ্রোফ: তজক্ষড োকজতয়ো , টোও: 

ওমওোঠি, ঈধখচমো: 

োখওভকঞ্জ , রচমো: জভযোম

জভযোম ২১.০৪.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০০ ফো  ১৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ  ধখতভ দোফ 

বৄম

োজঢম

১৭৫৮ চদো অম ফোমুদ রফো; রঢোনোজ্জম রলোখদ, 

জফধৄয়োভো রকফ

গ্রোফ: দীধেভ, টোও: 

রওোিোদীকঞ্জ, ঈধখচমো: 

মুভোতদকভ, রচমো: কুজফল্লো

য়োধতো ওখমোদী, 

অফমোধোড়ো, বপভ, 

জওখযোভকঞ্জ

কুজফল্লো ০৬.১২.১৯৮৬ ২৮ ঙভ ০৪ ফো  

২৯জতদ

জ.এ.এ োথোভড ঢুোজয়ঢ ঙজখঢ 

ঢোজভঔ রদআ

োজঢম

১৭৫৯ চদো রফো: ভোজু অলখম্মত লোরুদ ভ ভজযত, ফফঢোচ 

রকফ

গ্রোফ: জশ্বো ধোড়ো , টোও: 

রওযধেভ, ঈধখচমো: 

রওযধেভ, রচমো: বখযোভ

গ্রোফ: জশ্বো ধোড়ো , টোও: 

রওযধেভ, ঈধখচমো: 

রওযধেভ, রচমো: বখযোভ

বখযোভ ১৭.১২.১৯৯১ ২০ ঙভ  ০০ফো  ০৭জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ  ধখতভ দোফ 

বৄম

োজঢম

১৭৬১ চদো রফোলোম্মত রফোভখযত রঢোনোআম অলফত, লোজঙদোভো 

রকফ

গ্রোফ: আমযো, টোও: আমযো-

৪৩৯৩, ঈধখচমো: াঁযঔোমী, 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: আমযো, টোও: আমযো-

৪৩৯৩, ঈধখচমো: াঁযঔোমী, 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ২৮.০৬.১৯৯২ ২৩ ঙভ  ১০ফো  ০৭জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

প্রখয ধে রদআ

োজঢম

১৭৬২ চদো রফো: রঔোভখযদুম অমফ রঘৌং ফভহুফ রফো; জততোরুম অমফ 

রঘৌং, রঔোভখযতো রকফ

ঈখল্লঔ রদআ গ্রোফ: ধজিফ োচোজময়ো , 

টোও: োচোজময়ো, ঈধখচমো: 

োঢওোজদয়ো, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ২২.১০.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো  

১৩জতদ

জ.জ.এ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, স্থোয়ী 

ঠিওোদো রদআ

োজঢম

১৭৬৩ চদো রফো: অব্দুম অজমফ রফো: ওোধৄ রফোল্লো, রফোঙো: 

যোলোদো ঔোতুদ

গ্রোফ: ঔয়ভোদ , টোও: 

ওোখতোয়ো, ঈধখচমো: 

সুচোদকভ, রচমো: ধোদো

গ্রোফ: ঔয়ভোদ , টোও: 

ওোখতোয়ো, ঈধখচমো: 

সুচোদকভ, রচমো: ধোদো

ধোদো ২০.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৪ ফো  ১৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, ঙজ ১ 

ওজধ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৭৬৪ চদো রওএফ ভচ অমী রওএফ অব্দুম ঔোখমও, অখময়ো 

রকফ

গ্রোফ: রওোফভওভো, 

টোও:শুওঘোআম , ঈধখচমো: 

রঘৌিগ্রোফ , রচমো: কুজফল্লো

আঈ-১১২, আভযোম ওখমোদী, 

অযখওোদো, জফোদিভ, ঠোওো

কুজফল্লো ০৩.১১.১৯৯১ ২৪ ঙভ  ০৬ ফো  

০২জতদ

জ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৭৭০ চদো রফো: আয়োকু রলোখদ অঈম ওোমোফ রফোল্লো, 

লোজদোভো রকফ

গ্রোফ: রওোঝঔোমী, টোও: 

রওোঝঔোমী, ঈধখচমো: 

কমোজঘধো, রচমো: ধটুয়োঔোমী

জত োদ হুপোরী োঝজমজধ 

এন্ড ওজিঈঝোভ প্রজযক্ষড 

আদ:, োড়ী/২, রভোট-৪, 

রদধোড়ো ধ তঢো, জফভধেভ-১০, 

ঠোওো-১২১৬

ধটুয়োঔোমী ০৫.১০.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৭ ফো  ০২জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৭৭১ চদো রফো: রঢৌজলদুভ ভলফোদ রফো: জকয়ো ঈজিদ রফোল্লো, 

ঢোলজফদো রকফ

গ্রোফ: তজক্ষদ ভোচোযদ , টোও: 

ভোচোযদ, ঈধখচমো: োপোভ, 

রচমো:ঠোওো

োযোআম, জচয়দধেভ, 

রতৌমঢধেভ, ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ০৫.০৮.১৯৮৮ ২৭ ঙভ  ০৯ ফো  

০০জতদ

জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

প্রখযধে ১ ওজধ

োজঢম

১৭৭৯ চদো ওোচী লোজভগুম লও মৃঢ অব্দুভ ভলফোদ ওোচী, 

োখলতো রকফ

গ্রোফ: আঝদো, টোও: 

কুিোভধোড়ো, ঈধখচমো: 

জযধেভ, রচমো: দভজংতী

গ্রোফ: আঝদো, টোও: 

কুিোভধোড়ো, ঈধখচমো: 

জযধেভ, রচমো: দভজংতী

দভজংতী ০৫.০২.১৯৯৩ ২৩ ঙভ  ০৩ফো  

০০জতদ

নোজবম োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৭৮০ চদো রফো: চয়দোম অখতীদ রফো: অ: ফোন্নোদ, রফোঙো: 

চোখফমো ঔোতুদ

গ্রোফ: ঔয়ভোদ, টোও: 

ওোখতোয়ো, ঈধখচমো: 

সুচোদকভ, রচমো: ধোদো

গ্রোফ: ঔয়ভোদ, টোও: 

ওোখতোয়ো, ঈধখচমো: 

সুচোদকভ, রচমো: ধোদো

ধোদো ৩১.১২.১৯৮৭ ২৮ ঙভ  ০৪ ফো  

০৪জতদ

জজএ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৭৮১ চদো রফোঙো: ঙোআফো অিোভ োজভ ঈজিদ, সুভোআয়ো অিোভ গ্রোফ: ঢোভোওোজি , 

টোও:ঢোভোওোজি , ঈধখচমো: 

ফখদোলভতী, রচমো: দভজংতী

গ্রোফ: ঢোভোওোজি , 

টোও:ঢোভোওোজি , ঈধখচমো: 

ফখদোলভতী, রচমো: দভজংতী

দভজংতী ০৪.০৬.১৯৯৪ ২১ঙভ ১০ ফো ২৯ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ঔোখফ স্টোি রদআ োজঢম

১৭৮৩ চদো এখওএফ আফভোদ রঘৌধুভী এএফ ধৄরুম অঙোভ রঘৌধুভী, 

ফখদোয়োভো রকফ রঘৌধুভী

গ্রোফ: ভমআ, টোও: োটিভলোঝ, 

ঈধখচমো: লোঝলোচোভী, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: যীঢম ছদো টোও: 

ধোঘমোআয, ঈধখচমো: 

ওোয়খওোোত, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ৩১.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৪ ফো  ০৫জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৭৮৪ চদো োয়মো অিোভ রফো: অব্দুভ ভজলফ, অনখভোচো 

অিোভ

গ্রোফ: োোজময়ো , টোও: জএ 

আঈ ফোদ্রোো, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: োোজময়ো , টোও: জএ 

আঈ ফোদ্রোো, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ০১.০২.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৩ ফো  

০৫জতদ

এফ.এ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৭৮৫ চদো জমজধ অিোভ োলু জফয়ো, ফফঢোচ রকফ গ্রোফ: ঘোওতল, টোও: ঘোওতল , 

ঈধখচমো: জঔধেভ, রচমো: 

ঝোংকোআম

গ্রোফ: ঘোওতল, টোও: ঘোওতল , 

ঈধখচমো: জঔধেভ, রচমো: 

ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ১৫.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৪ ফো  ২১জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৭৮৯ চদো রফো: অচলোরুম আমোফ মৃঢ: অবুওভ জঙজিও, রফো: 

অজফদো ঔোতুদ

গ্রোফ: আঙোভঘোমো, টোও: 

রমোলোদো োকভ জতখী, 

ঈধখচমো: খোঝোআম , রচমো: 

ঝোংকোআম

গ্রোফ: আঙোভঘোমো, টোও: 

রমোলোদো োকভ জতখী, 

ঈধখচমো: খোঝোআম , রচমো: 

ঝোংকোআম

ঝোংকোআম চন্ ঢোজভঔ বৄম 

রমঔো

২৫ ঙভ ০৯ ফো  ২৭জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ২০১৬ োখম চন্ 

রমঔো

োজঢম

১৭৯০ চদো ফখদোয়োভ চোলোদ রফো: ফজনচ ঈজিদ, ভোখয় 

ঔোতুদ

গ্রোফ: রজমফধেভ , টোও: 

রজমফধেভ , ঈধখচমো: 

মুমোতী, রচমো: জভযোম

আ/১, রভোট-৪, োো-৩২, 

দিদ জটমোক্স, থোদফজন্ড, ঠোওো

জভযোম ১২.০৩.১৯৮৮ ২৮ ঙভ  ০১ফো  

২৩জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

স্টোি রদআ

োজঢম

১৭৯১ চদো রূধও ওোজন্ত তোয মৃঢ জশ্বদোণ তোয, মোওী তোয গ্রোফ: োঞ্চোদকভ, টোও: 

োঞ্চোদকভ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

অখদোয়োভ জপমো, ওড তফুমী 

কজম, টমমুজভং, ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ০৬.০৩.১৯৯০ ২৬ঙভ ০১ ফো ২৯ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৭৯৪ চদো রফো: রভোফোদ ধৄরুম লও মৃথো, রভযফো রকফ গ্রোফ:বনমোওোজি, টোও: 

দোঈভী োচোভ, 

ঈধখচমো:ফঢম , রচমো: 

ঘাঁতধেভ

রফো: জন ঈল্লোল, রস্টখদো, 

অআদ রওোর-১ যোঔো, 

চদপ্রযোদ ফন্ত্রদোময়, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো

ঘাঁতধেভ ১৫.০৫.১৯৯৭ ১৮ ঙভ  ১১ফো  ২০জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৭৯৫ চদো ঔোজতচো ধোভপীদ রফো: অব্দুম ফোখমও, ভজলফো 

রকফ

গ্রোফ: ঢোমো ফলল্লোধোড়ো, টোও: 

ঢোমো, ঈধখচমো: ঢোমো, 

রচমো: োঢক্ষীভো

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

োঢক্ষীভো ১২.০২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ  ০৭ফো  ২৪জতদ এফ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

১৭৯৬ চদো োজব্বভ অলখফত মৃঢ অব্দুভ ভজযথ, ভোখযতো 

রকফ

গ্রোফ: ঈলফোদধেভ, টোও: 

ঈঙফোদধেভ, ঈধখচমো: 

কুজময়োভঘভ, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

জওখযোভকঞ্জ ১০.০৫.১৯৯৫ ২১ ঙভ ১১ ফো ২৬ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৭৯৮ চদো অজভফুম আমোফ অবু ওভ জঙজদ্ও, ধোভপীদ 

অওঢোভ

গ্রোফ: মক্ষীতীয়ো , টোও: 

লোজঢয়ো, ঈধখচমো: লোজঢয়ো, 

রচমো: রদোয়োঔোমী

গ্রোফ: মক্ষীতীয়ো , টোও: 

লোজঢয়ো, ঈধখচমো: লোজঢয়ো, 

রচমো: রদোয়োঔোমী

রদোয়োঔোমী ০১.১০.১৯৯৩ ২২ ঙভ  ০৭ ফো  

০৪জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

প্রখযধে ১টি

োজঢম

১৮০০ চদো রফো: আব্রোজলফ ঔজমম রফো: যলীদুল্লোল বআয়ো, ভযদ 

অভো রকফ

গ্রোফ: চোকজুভ, টোও: 

ওড তওোখদৌঢ, ঈধখচমো: 

রঘৌিগ্রোফ, রচমো: কুজফল্লো

ধজিফ ফোতোভোড়ী, মৄকী ঘোত 

ফজচত রমআদ, ঘঞ্টগ্রোফ

কুজফল্লো ০৩.০৫.১৯৯৩ ২২ ঙভ ১১ ফো  ১০জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ

োজঢম

১৮০১ চদো রফো: অজচফ জফয়ো রফো: অব্দু ঙোত্তোভ, জমজধয়ো 

রকফ

গ্রোফ: রলঘমোকোঢী , টোও: 

ঘভোজমজতয়ো, ঈধখচমো: 

রমোলোকড়ো, রচমো: দড়োআম

গ্রোফ: রলঘমোকোঢী , টোও: 

ঘভোজমজতয়ো, ঈধখচমো: 

রমোলোকড়ো, রচমো: দড়োআম

দড়োআম ০৩.১২.১৯৯৬ ১৯ ঙভ  ০৫ ফো  

০২জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮০২ চদো রফোো: এজমচো অিোভ রফো: এদঙো অমী ঔিওোভ, 

রফোো: আমোজঘ রগ্রফ

গ্রোফ: ত: রঙোধঔোমী, টোও: ত: 

রঙোধঔোমী, ঈধখচমো: 

রঢোকী, রচমো: ভগুদো

োড়ী-৩৬, রভোট-১০, 

জট.অআ.টি প্রখচট, োড্ডো, 

ঠোওো

ভগুদো ২৫.০৮.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৮ ফো  ১১জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৮০৫ চদো রফো: অব্দুম রফোজফদ রফো: রফোজঢয়োভ ভলফোদ, 

অখময়ো রকফ

গ্রোফ: রঔোওযোোড়ী, টোও: 

রঔোওযোোড়ী , ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: রঔোওযোোড়ী, টোও: 

রঔোওযোোড়ী , ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ১০.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ  ০৪ ফো  

২৫জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ম নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৮০৬ চদো চোন্নতুম নোজফ ত রফো: নচলুম লও ভওোভ, 

রখতদো ঔোতুদ

গ্রোফ: জংতআ, টোও: জংভআম 

, ঈধখচমো: দিোআম, রচমো: 

ফয়ফদজংল

জদ তোলী প্রখওৌযমীভ ওোব তোময়, 

জযক্ষো প্রখওৌযম জথতপ্তভ, 

জওখযোভকঞ্জ রচোদ, জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ৩০.১০.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৬ ফো  

০৫জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ

োজঢম

১৮০৯ চদো রফো: অবুম রলোখদ রফো: রভোস্তফ অমী, রফোঙো: 

রচোখতো রকফ

গ্রোফ: জঢদ লোচোভীভ ঘভ , 

টোও: তআঔোয়োভ ঘভ, 

ঈধখচমো: ঈজমধেভ, রচমো: 

কুজড়গ্রোফ

এভযোত, ওক্ষ দং-৭১৮, পদ-

০৪ অআদ ফন্ত্রদোময়, 

জঘোভয়, ঠোওো

কুজড়গ্রোফ ২৫.০৪.১৯৯৪ ২২ ঙভ  ০০ফো  ১০জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮১২ চদো রফো: লোোদ কোচী রফো: ধৄরুম আমোফ কোচী, 

ফোঢো: রমঔো রদআ

গ্রোফ: অতয ত, টোও: মোঈঢমী, 

ঈধখচমো: নজভতকঞ্জ, রচমো: 

ঘাঁতধেভ

জদঈ ঔোচো রস্টযদোভী, জদঈ 

ফোখওতঝ, ঠোওো

ঈখল্লঔ রদআ ০৮.১১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো  

২০জতদ

দো ত োথোভড ফোঢোভ দোফ, 

রচমো রমঔো রদআ, 

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

১৮১৩ চদো রফো: অজযও ঈজিদ রফো: চোফোম ঈজিদ, রফোো: 

মোয়মো

গ্রোফ: ওোজতভকঞ্জ, টোও: 

রদোজদো, ঈধখচমো: 

রোয়োজময়ো, রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: ওোজতভকঞ্জ, টোও: 

রদোজদো, ঈধখচমো: 

রোয়োজময়ো, রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ১৮.০৪.১৯৯৫ ২১ ঙভ  ০০ফো  ১৭জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮১৫ চদো রফো: নচলুম ওজভফ রফো: তজরুম আমোফ, ধৄভোধৄ গ্রোফ: দোখকশ্বভ োড়ী , টোও: 

রঔোঘোোড়ী, ঈধখচমো: 

োজময়োটোঙ্গী, রচমো: 

ঞোকুভকাঁ

গ্রোফ: দোখকশ্বভ োড়ী , টোও: 

রঔোঘোোড়ী, ঈধখচমো: 

োজময়োটোঙ্গী, রচমো: 

ঞোকুভকাঁ

ঞোকুভকো   ১২.০৮.১৯৮৯ ২৬ ঙভ  ০৮ফো  

২৪জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৮১৭ চদো অ: ভোজ্জোও রফো: চয়দোম অখজতদ প্যোতো, 

রফোো: ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: রওৌঔোমী , টোও: 

রওৌঔোমী, ঈধখচমো: োঈনম, 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

৩০/১, অকোদকভ রঙোঝ 

ফজচত, জচদজচভো, 

রওভোদীকঞ্জ, ঠোওো

ধটুয়োঔোমী ১৫.১১.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৫ ফো  ২১জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

রচমো রমঔো রদআ

োজঢম

১৮১৯ চদো আজময়ো অঈ অমফ জফয়ো, মুদজচমো 

রকফ

গ্রোফ: স্দোদখোঝো, 

টোও:স্দোদখোঝো , ঈধখচমো: 

ওোমজওজদ, রচমো: ফোতোভীধেভ

 জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১-এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢমঢমো, ঠোওো-১২০৭

ফোতোভীধেভ ০১.১২.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৪ ফো  ০৪জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

১৮২০ চদো ধভ রফোলোম্মত লোখনচ আলোও, দোচফো রকফ গ্রোফ: োঢোোজড়য়ো, টোও: 

বকয়োভটোঙ্গো, ঈধখচমো: তভ 

তজক্ষড, রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: োঢোোজড়য়ো, টোও: 

বকয়োভটোঙ্গো, ঈধখচমো: তভ 

তজক্ষড, রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০৫.০৪.১৯৯৫ ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ অজমফ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

Page No 185 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৮২৪ চদো রফো: অম-অজফদ রফো: অযভোন অম, লোয়ো 

রকফ

গ্রোফ: োখমোয়োখঝওী , 

টোও:রঝোও দয়দ োচোভ , 

ঈধখচমো:ওোধোজয়ো , রচমো: 

কোচীধেভ

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯'

কোচীধেভ ১০.০৩.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০১ ফো  ২৬জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮২৫ চদো ভোধৄ অিোভ মৃঢ যজন ঈজিদ, লোখফতো রকফ গ্রোফ: রঔজুভখঝও , টোও: 

জফচতোদকভ, ঈধখচমো: োপোভ, 

রচমো: ঠোওো

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১-এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢমঢমো, ঠোওো-১২০৭

ঠোওো ১০.০৮.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৮ ফো  

২৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮২৭ চদো রফো: োআফুম অমফ ফইদ রফো: অবু োইত জফয়ো, ধৄভ 

দোলোভ

গ্রোফ: ভোোভ ওোজি , টোও: 

োজচঢধেভ , ঈধখচমো: 

োজচঢধেভ, রচমো: জওখযোভকঞ্জ

অভ/১৪, ধভ চোলোদ রভোট, 

রফোলোম্মতধেভ, ঠোওো-১২০৫

জওখযোভকঞ্জ ০৪.১০.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৭ ফো  ০১জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮২৮ চদো মও কুফোভ োলো ীখভন্দ্রদোণ োলো, ফজঢ ফীভো 

ভোদী

গ্রোফ: ড়কোঙো , টোও: 

কখলমোধেভ, ঈধখচমো: 

ভোদীদকভ, রচমো: দকাঁ

গ্রোফ: ড়কোঙো , টোও: 

কখলমোধেভ, ঈধখচমো: 

ভোদীদকভ, রচমো: দকাঁ

দকাঁ ২৫.১০.১৯৮৬ ২৯ ঙভ  ০৬ফো  

১০জতদ

এফ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮২৯ চদো রফো: ধৄভ রলোোআদ রফো: অ: মজঢন, নোখঢফো গ্রোফ: োখমোয়োখঝওী, টোও: 

রঝোও দয়দ োচোভ, ঈধখচমো: 

ওোধোজয়ো , রচমো: কোচীধেভ

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯'

কোচীধেভ ১১.০২.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০২ ফো  ২৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৩১ চদো ফোসুফ জল্লোল অব্দুম লোজনচ জওতোভ, 

রভোজচদো রকফ

গ্রোফ: অতোমঢধেভ, টোও: 

অঝজময়ো, ঈধখচমো: 

রঢভঔোতো, রচমো: খুমদো

১২৫/১, ঈমদ ধজিফ 

ভোফধেভো, ভোফধেভো, ঠোওো

খুমদো ২০.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৪ ফো  ০২জতদ জ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৩৩ চদো স্বমদ ঘন্দ্র ফ তদ ভোচকুফোভ ঘন্দ্র, ভদজু োম গ্রোফ: োব্দো , টোও: বৄঢঙোড়ো, 

ঈধখচমো: ওোঈজদয়ো, রচমো: 

ভংধেভ

ঠোওো হুপোরী োটঁজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্স (২য় ঢমো), 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, ঠোওো-

১২০৭

ভংধেভ ১২.১১.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৫ ফো  ২৪জতদ জ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৩৪ চদো ঈজ্জম আঈসুন অমী, জনখভোচো ঔোতুদ গ্রোফ: ড় োশুজভয়ো, 

টোও:চোজফভঢো , ঈধখচমো: 

যোলচোতধেভ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: ড় োশুজভয়ো, 

টোও:চোজফভঢো , ঈধখচমো: 

যোলচোতধেভ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ১৫.১১.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৫ ফো  ২১জতদ জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৩৫ চদো োজদো অিোভ থলু জফয়ো প্রোং, অখফদো রকফ গ্রোফ: ভচোওধেভ , টোও: 

ধৄদখকোমো, ঈধখচমো: গুড়ো, 

রচমো: গুড়ো

গ্রোফ: ভচোওধেভ , টোও: 

ধৄদখকোমো, ঈধখচমো: গুড়ো, 

রচমো: গুড়ো

গুড়ো ১০.০৯.১৯৯০ ২৫ ঙভ  ০৭ফো  

২৬জতদ

জটখলোফো োথোভড প্রখযধখে ঙজ 

রদআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৮৩৬ চদো রফো: জফভোজুম আমোফ রফো: অবুম ওোমোফ, ওজলধৄভ 

রকফ

গ্রোফ: ঘজন্ডধেভ , টোও: 

ঘোতধোযো, ঈধখচমো: োবুকঞ্জ, 

রচমো: জভযোম

১১/০১ ঈত্তভ ওোঘো মোআদ, 

মুচগুন্নী, ঔোজমযধেভ, খুমদো

জভযোম ১৭.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৪ ফো  ১৯জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ রমঔো 

রদআ

োজঢম

১৮৩৭ চদো রফোঙো: অফো ঔোতুদ মৃঢ মুস্তোজওফ অমী, োমফো 

রকফ

গ্রোফ: মজঢনধেভ, টোও: 

গুড়ো, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: গুড়ো

গ্রোফ: মজঢনধেভ, টোও: 

গুড়ো, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: গুড়ো

গুড়ো ০৫.০২.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৩ ফো  

০১জতদ

জ.এ.জ োথোভড প্রখযধখে 

রমঔোখদআ

োজঢম

১৮৩৮ চদো অমধদো অিোভ অভনোদ অমী, লোদো রলদো গ্রোফ: জজভঘভ, টোও: 

জজভঘভ, ঈধখচমো: দওমো , 

রচমো: রযভধেভ

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯'

রযভধেভ ৩১.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ  ০২ফো  ০৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঘোমোদ রওোট বৄম

োজঢম

১৮৩৯ চদো রফো: মুযজনকুভ ভলফোদ রফো: অজচজুভ ভলফোদ, ভজলফো 

অিোভ

গ্রোফ: ধোঙত জভল্লো, টোও: 

ধোঙত জভল্লো, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ০১.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৪ ফো  ০৫ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঘোমোদ রওোট বৄম

োজঢম

১৮৪০ চদো শুপ ভওোভ ঢধে শ্যোফম ভওোভ, আজঢ ভওোভ গ্রোফ: ওোজযয়োদী, টোও: 

ওোজযয়োজদ, ঈধখচমো: 

ওোজযয়োজদ, রচমো: রকোধোমকঞ্জ

গ্রোফ: ওোজযয়োদী, টোও: 

ওোজযয়োজদ, ঈধখচমো: 

ওোজযয়োজদ, রচমো: রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ০১.০১.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০৪ ফো  ০৪ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

১৮৪১ চদো স্বধদ কুফোভ রত যোজন্ত কুফোভ রত, ধৈজদ তফো ভোদী গ্রোফ: জধখভোচধেভ, টোও:োভ 

োচোভ , ঈধখচমো: ওোজমকঞ্জ, 

রচমো: জছদোআতল

গ্রোফ: জধখভোচধেভ, টোও:োভ 

োচোভ , ঈধখচমো: ওোজমকঞ্জ, 

রচমো: জছদোআতল

জছদোআতল ১০.১১.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৫ ফো  ২৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৮৪২ চদো সুব্রঢ ভওোভ সুথোভ ভওোভ, ওল্পদো ভওোভ গ্রোফ: রফকঘোফী , টোও: 

রফকঘোফী, ঈধখচমো: 

ফধুঔোমী, রচমো: নজভতধেভ

গ্রোফ: রফকঘোফী , টোও: 

রফকঘোফী, ঈধখচমো: 

ফধুঔোমী, রচমো: নজভতধেভ

নজভতধেভ ১৪.০২.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০২ ফো  

২৩জতদ

জএএ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৮৪৩ চদো রফো: অবু ভোয়লোদ রফো: অব্দুম কননোভ, লোজঙদো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: জচ,ফুমোড়ী, টোও: 

পোলুওো ঘাঁতধেভ, ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: োঢক্ষীভো

রঙোঝ ওোফোভ কুন্ডু, জছদোআতল 

তভ, জছদোআতল

জছদোআতল ২১.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ  ০৩ ফো  

০০জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৪৭ চদো রফো: অখদোয়োরুম আমোফ মৃঢ অলম্মত অমী, রলখমদো 

অিোভ

গ্রোফ: ঘভওোমী োড়ী , টোও: 

মোম কুজড় তভোভ যভীন, 

ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

ফয়ফদজংল

রফো: রফোঔখমছুভ ভলফোদ, 

ফজন্ত্রধজভরত জপোক, পদ-

০১, ওক্ষ-২০৫ (৩য় ঢমো), 

জঘোময়, ঠোওো

ফয়ফদজংল ০৫.০৭.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১০ ফো  ০১ 

জতদ

ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

১৮৪৮ চদো রফো: ঙোআফুম আমোফ রফো: ফজনজুম আমোফ, 

অজচমুদ রদঙো

গ্রোফ: চোলোদধেভ, টোও: 

যযীবৄরদ, ঈধখচমো: 

ঘভনুোযদ, রচমো: রপোমো

গ্রোফ: চোলোদধেভ, টোও: 

যযীবৄরদ, ঈধখচমো: 

ঘভনুোযদ, রচমো: রপোমো

রপোমো ০১.০৬.১৯৯২ ২৩ ঙভ  ১১ ফো  

০৪জতদ

অজমফ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৮৪৯ চদো রফো: অজঢকুভ ভলফোদ রফো: দজুরুম আমোফ, ধোরুম 

রকফ

গ্রোফ: ঘওফোদ, টোও: ফযোং, 

ঈধখচমো: ঈজচভধেভ, রচমো: 

জভযোম

গ্রোফ: ঘওফোদ, টোও: ফযোং, 

ঈধখচমো: ঈজচভধেভ, রচমো: 

জভযোম

জভযোম ০৭.০৩.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০১ ফো  

২৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ  

প্রখযধে

োজঢম

১৮৫০ চদো অদজুফোদ অভো রযঔ অজভ রলোখদ, রফোো: 

অখময়ো রকফ

গ্রোফ: ভোজুধেভ , টোও: 

মক্ষীধোযো, ঈধখচমো: 

রমোলোকড়ো, রচমো: দড়োআম

 গ্রোফ: ভোজুধেভ , টোও: 

মক্ষীধোযো, ঈধখচমো: 

রমোলোকড়ো, রচমো: দড়োআম

দড়োআম ১২.০৯.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৭ ফো  

২৩জতদ

এফ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৫৯ চদো রফো: ঈঈসুন জফয়ো রফো: আব্রোলীফ, অজুততো রকফ গ্রোফ: তজড়-ঘজন্ডখভভ , টোও: 

বপভ, ঈধখচমো: বপভ , 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

৬৯/২ ভোচোযদ, োপোভ, 

ঠোওো-১৩৪০

জওখযোভকঞ্জ ০১.0৬.১৯৮৯ ২৬ ঙভ  ১১ফো  ০৪জতদ এফ.জ.এ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

১৮৬০ চদো রফো: ধোভখপচ জফয়ো রফো: ভঢদ জফয়ো, ধোভপীদ 

অিোভ

গ্রোফ: ধৈ ত ঝধমদধেভ , টোও: 

োজচঢধেভ, ঈধখচমো: 

োজচঢধেভ , রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯'

জওখযোভকঞ্জ ১৮.0৮.১৯৯৯ ২১ ঙভ  ০৮ ফো  

১৮জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৬১ চদো দয়দ কুফোভ দুমোম ঘি ভওোভ, জফদঢী 

ভোদী ভওোভ

গ্রোফ: ঔজমযোতল , টোও: 

দয়োভী দকভ, ঈধখচমো: 

নজভতধেভ , রচমো: ধোদো

গ্রোফ: ঔজমযোতল , টোও: 

দয়োভী দকভ, ঈধখচমো: 

নজভতধেভ , রচমো: ধোদো

ধোদো ১৫.১২.১৯৯৬ ১৯ঙভ  ০৪ফো ২০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ

োজঢম

১৮৭১ চদো এফজ, লজকুম আমোফ রফো: অমীফ ঈিীদ, যোফীফো 

অিোভ

গ্রোফ: রুধঘন্দ্রধেভ , টোও: 

স্বভমুজযয়ো, ঈধখচমো: 

অঝধোড়ো, রচমো: রদেখওোদো

জদঈ মোআঝ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৭/৩ ঢোোসুফ 

যজনং রন্টোভ, অকোভকাঁ, 

ঢমঢমো, ঠোওো-১২০৭

রদেখওোদো ২৪.১০.১৯৯০ ২৬ ঙভ  ০৬ফো  

১২জতদ

দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৭২ চদো রফোলো: ফোমুধৄভ ভযীত রফোলো: অনঙোভ অমী, রফোঙো: 

জফদোভো ঔোতুদ

গ্রোফ: জুকীভ রকোওো, 

টোও:জুকীভ রকোওো , 

ঈধখচমো: কোংদী, রচমো: 

রফখলভধেভ

গ্রোফ: জুকীভ রকোওো, 

টোও:জুকীভ রকোওো , 

ঈধখচমো: কোংদী, রচমো: 

রফখলভধেভ

রফখলভধেভ ০৪.০৪.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০১ ফো  ০১জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ৬দং ওমোফ ঔোজম োজঢম

১৮৭৩ চদোজঅম ফোমুদ রফো: অ: ওোআয়ুফ, রফোঙো: 

যোফছুন্নোলোভ

গ্রোফ: কভপীজযমুম, টোও: 

ধোঘোক, ঈধখচমো: 

কনভকো, রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: কভপীজযমুম, টোও: 

ধোঘোক, ঈধখচমো: 

কনভকো, রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ০৮.০১.১৯৯৮ ১৮ ঙভ  ০৩ফো  

১৩জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৮৭৪ চদো রফো: রফভোজুম আমোফ অব্দু ঙোমোফ, রযঔ মজঢনো 

অিোভ

গ্রোফ: ওোকোমো , টোও: 

ওোকোভো োচোভ, ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: রফৌমপীোচোভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

রফৌমজপোচোভ ০৩.০২.১৯৯৬ ২০ঙভ  ০৩ফো ০২ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৮৭৬ চদো রফো: রোলভো রলোখদ রফো: নখয়চ ঈজিদ, রফোঙো: 

োমফো রকফ

গ্রোফ: রতোোজড়য়োভ জপঝো, 

টোও: রখোকোতল, ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: কুজড়গ্রোফ

গ্রোফ: রতোোজড়য়োভ জপঝো, 

টোও: রখোকোতল, ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: কুজড়গ্রোফ

কুজড়গ্রোফ ২৬.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ  ০৪ফো  ০৯জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৮৭৭ চদো রফলতী লোঙোদ জফলু অঈম ওোখযফ, ফোখমওো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: পোনয়ো ধোড়ো , টোও: 

রোদোআমুজড়, ঈধখচমো: 

রোদোআমুজড়, রচমো: রদোয়োঔোমী

জন লোয়ও, এফ.অআ,এ 

এদট এ, ঔোদ্য জথতপ্তভ, 

অব্দুম কজদ রভোট, ঠোওো

রদোয়োঔোমী ০২.০১.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০৪ ফো  ০৪জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৭৮ চদো রফো: রোখলম অবুম ওোখযফ জফভো, অভজু 

রকফ

গ্রোফ: তজক্ষড নুোযদ , টোও: 

ঘভনুোযদ, ঈধখচমো: 

ঘভনুোযদ, রচমো: রপোমো

গ্রোফ: তজক্ষড নুোযদ , টোও: 

ঘভনুোযদ, ঈধখচমো: 

ঘভনুোযদ, রচমো: রপোমো

রপোমো ০১.০১.১৯৯৭ ১৯ ঙভ  ০৩ফো  ১০জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৭৯ চদো ভজ্জ অমী ভজনকুম আমোফ, লোখচভো 

রকফ

গ্রোফ: কুমুল্লী , টোও: রুন্ডী, 

ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

ফোজদওকঞ্জ

গ্রোফ: কুমুল্লী , টোও: রুন্ডী, 

ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ৩১.০৭.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৮ ফো  ২১জতদ জ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৮০ চদো রফো: ফজযঈভ ভলফোদ রফো: ধৄরুম রলোখদ, ফোখচতো 

রকফ

গ্রোফ: ধজিফ ধদ ঢোআড়, 

টোও: টোওোংমো োচোভ, 

ঈধখচমো: োখোঝো, রচমো: 

কোআোন্ধো

গ্রোফ: ধজিফ ধদ ঢোআড়, 

টোও: টোওোংমো োচোভ, 

ঈধখচমো: োখোঝো, রচমো: 

কোআোন্ধো

কোআোন্ধো ০৫.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৪ ফো  

৩০জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৮৮১ চদো প্রযোন্ত কুফোভ ফদ তজক্ষদো রফোলদ, ধেজদ তফো ভোদী গ্রোফ: জদমোফ ঔজভতো তভ, 

টোও: পোয়ভলোঝ , ঈধখচমো: 

ওোঈজদয়ো, রচমো: ভংধেভ

গ্রোফ: জদমোফ ঔজভতো তভ, 

টোও: পোয়ভলোঝ , ঈধখচমো: 

ওোঈজদয়ো, রচমো: ভংধেভ

ভংধেভ ২৫.০৫.১৯৮৭ ২৮ ঙভ  ১১ফো  ১০জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৮৮২ চদো রফো: অজযকুচোফোদ রফো: চোফোম রলোখদ, রচজফদ 

অিোভ

গ্রোফ: ঢল্লো রভোট, টোও: 

দোভোয়ডকঞ্জ, ঈধখচমো: 

নতুল্লো, রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

গ্রোফ: ঢল্লো রভোট, টোও: 

দোভোয়ডকঞ্জ, ঈধখচমো: 

নতুল্লো, রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

দোভোয়ডকঞ্জ ২৯.০৭.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৯ ফো  ০৭জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৮৪ চদো হৃতয় ঘন্দ্র ধোম ধজে ঘন্দ্র ধোম, প্রজঢফো ভোদী 

ধোম

গ্রোফ: চুোও এজপজদঈ , 

টোও: ঘভনুোযদ , ঈধখচমো: 

ঘভনুোযদ, রচমো: রপোমো

গ্রোফ: চুোও এজপজদঈ , 

টোও: ঘভনুোযদ , ঈধখচমো: 

ঘভনুোযদ, রচমো: রপোমো

রপোমো ০৩.০৭.১৯৯০ ২৫ ঙভ ১০ ফো  

০৩জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৮৮৫ চদোখএফভোদ রলোখদ ফজচম লও, ফজভয়ফ গ্রোফ: লোধোঢোম রভোট , 

টোও: ত: অআঘো , ঈধখচমো: 

ঘভনুোযদ, রচমো: রপোমো

গ্রোফ: লোধোঢোম রভোট , 

টোও: ত: অআঘো , ঈধখচমো: 

ঘভনুোযদ, রচমো: রপোমো

রপোমো ০১.০২.১৯৮৭ ২৯ ঙভ  ০৩ফো  

০৪জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৮৮৬ চদো ঢরুদ জশ্বো তুরোভ জশ্বো, জযঈমী জশ্বো গ্রোফ: গুয়োথোদো, টোও: 

রকোধোমধেভ, ঈধখচমো: 

টুংকীধোড়ো, রচমো: রকোধোমকঞ্জ

গ্রোফ: গুয়োথোদো, টোও: 

রকোধোমধেভ, ঈধখচমো: 

টুংকীধোড়ো, রচমো: রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ০১.০২.১৯৮৯ ২৭ ঙভ  ০৩ফো  

০৪জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৮৭ চদো রফো: ওোফরুজ্জোফোদ রফো: অদোরুম আমোফ, োখমলো 

রকফ

গ্রোফ: ফোদধেভ , টোও: 

ফুমোড়ী, ঈধখচমো: 

রওোঢয়োমী, রচমো: বখযোভ

গ্রোফ: ফোদধেভ , টোও: 

ফুমোড়ী, ঈধখচমো: 

রওোঢয়োমী, রচমো: বখযোভ

বখযোভ ২০.০৮.১৯৯৫ ২০ ঙভ  ০৮ফো  ১৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৮৮ চদো রফো: রোলোভো ঈজিদ রফো: জচল্লুভ ভলফোদ, 

যোফছুন্নোলোভ

গ্রোফ: ধংওভলোঝ, টোও: 

কোংকোআম, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: ধংওভলোঝ, টোও: 

কোংকোআম, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ০১.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৪ ফো  ০৪জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৮৯ চদো ওফম ওোজন্ত তোয রবোখকন্দ্র ঘন্দ্র তোয, জপ্রয় োম 

তোয

গ্রোফ: ফোজফশ্বভ , টোও: 

ঈত্তভতো, ঈধখচমো: মোওোফ, 

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: ফোজফশ্বভ , টোও: 

ঈত্তভতো, ঈধখচমো: মোওোফ, 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ২৯.১১.১৯৮৬ ২৯ ঙভ  ০৫ফো  

০৮জতদ

জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৯০ চদো রফজভদো অ: লোজমফ রধোভী, জনখভোচো 

রকফ

গ্রোফ: ত: োযকোড়ী, টোও: ড় 

ওোজম দকভ, ঈধখচমো: 

ওোমজওজদ, রচমো: ফোতোভীধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

ফোতোভীধেভ ৩০.১১.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৫ ফো  

০৬জতদ

তোজঔম োথোভড তোজঔম ধোয, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

১৮৯১ চদো অজফদো ঔোতুদ রফো: অমী অওভ, দোজঙফো 

রকফ

গ্রোফ: ফুমোড়ী, টোও: 

পোঢকুড়ো, ঈধখচমো: 

থদোড়ী, রচমো: ঝোংকোআম

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

ঝোংকোআম ১৫.০৬.১৯৯৩ ২২ঙভ ১০ ফো ২১ জতদ জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৯২ চদো অযভোফুম রফোোভও অবুম ওোমোফ, অখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: ঘভ টোঙ্গোমীয়ো, টোও: 

ঘভ মখভঞ্চ, ঈধখচমো:ওফম 

দকভ , রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

গ্রোফ: ঘভ টোঙ্গোমীয়ো, টোও: 

ঘভ মখভঞ্চ, ঈধখচমো:ওফম 

দকভ , রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

মক্ষ্ণীধেভ ০২.০২.১৯৯৪ ২২ ঙভ  ০৩ফো  

০৩জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৯৩ চদো ভজদ রপৌজফও ওোজঢতও ঘন্দ্র, রুজফমো ভোদী গ্রোফ: ফখেশ্বভ ভোদীদকভ, 

টোও: ভোদীদকভ , ঈধখচমো: 

ভোদীদকভ, রচমো: দকাঁ

গ্রোফ: ফখেশ্বভ ভোদীদকভ, 

টোও: ভোদীদকভ , ঈধখচমো: 

ভোদীদকভ, রচমো: দকাঁ

দকাঁ ২৪.১১.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৫ ফো  ১১জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ওতৃতধখক্ষভ ঈখল্লঔ 

রদআ

োজঢম

১৮৯৪ চদো রফো: ফভ নোরুও রোলোক রফো: অব্দুম োভী, রফোো: 

ফফঢোচ রকফ

গ্রোফ: জমধেভ , টোও: 

ওোযীদকভ, ঈধখচমো: 

রঘৌিগ্রোফ , রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: জমধেভ , টোও: 

ওোযীদকভ, ঈধখচমো: 

রঘৌিগ্রোফ , রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০৭.০৫.১৯৯২ ২৩ ঙভ  ১১ফো  ২৮জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৯৫ চদো অজদচ্যভ ভলফোদ রখওিোভ অমী রফোল্যো, 

অয়যো রকফ

গ্রোফ: ঔোকোআম, টোও: রপড়োভ 

লোঝ, ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ

গ্রোফ: ঔোকোআম, টোও: রপড়োভ 

লোঝ, ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ০৯.০৬.১৯৯০ ২৫ঙভ ১০ ফো  ২৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৮৯৬ চদো অআধৄদ চোভীয়ো রফো: োঔোয়োঢ রলোখদ, 

ফোসুতো রকফ

ঔ-৩৬, তজক্ষড ফধ্যধোড়ো, 

জঔমখক্ষঢ, ঠোওো-১২২৯

ঔ-৩৬, তজক্ষড ফধ্যধোড়ো, 

জঔমখক্ষঢ, ঠোওো-১২২৯

ফয়ফদজংল ০১.০৩.১৯৯২ ২৪ ঙভ  ০২ফো  ০৪জতদ জ.এ োথোভড ওতৃতধখক্ষভ ঈখল্লঔ 

রদআ এং ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

১৮৯৭ চদো যোলোতোঢ রলোখদ অঈম ওোখযফ, অখফদো রকফ গ্রোফ: রুন্ডী , টোও: রুন্ডী, 

ঈধখচমো: তভ , রচমো: 

ফোজদওকঞ্জ

গ্রোফ: রুন্ডী , টোও: রুন্ডী, 

ঈধখচমো: তভ , রচমো: 

ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ০৯.০৯.১৯৮৯ ২৬ ঙভ  ০৭ফো  

০৩জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৯৮ চদো রফো: অম-ফোমুদ রফো: ফজফদ ঈজিদ, ফখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: ঈত্তভ কুজময়ো , টোও: 

গুরুজফ , ঈধখচমো: রতলোঝো, 

রচমো: োঢক্ষীভো

গ্রোফ: ঈত্তভ কুজময়ো , টোও: 

গুরুজফ , ঈধখচমো: রতলোঝো, 

রচমো: োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ১৫.০৯.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৭ ফো  

২০জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৮৯৯ চদো রফো: ফজচবুভ ভলফোদ ফঞ্জু জফয়ো, যোখলতো রকফ গ্রোফ: জযভ অলম্মত ড়ও, 

টোও: ভোফধেভ, ঈধখচমো: 

লোজমযলভ, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: জযভ অলম্মত ড়ও, 

টোও: ভোফধেভ, ঈধখচমো: 

লোজমযলভ, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ 25.12.১৯৯1 24 ঙভ 05 ফো  11জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৯০১ চদো রফোয়োখজ্জফ ওজমফ ঈজিদ, ফোলফুচো গ্রোফ: অশুজময়ো , টোও: 

থোফভোআ, ঈধখচমো: থোফভোআ, 

রচমো: ঠোওো

গ্রোফ: অশুজময়ো , টোও: 

থোফভোআ, ঈধখচমো: থোফভোআ, 

রচমো: ঠোওো

ঠোওো 10.10.১৯87 28 ঙভ  07 ফো  

27জতদ

এফ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯০২ চদো ীফো অিোভ ঢোজুম আমোফ, দোচফো রকফ গ্রোফ: ধৈ তনজভতধেভ , 

টোও:দমোআত , ঈধখচমো: 

কুজময়োভঘভ, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ

জদঈ মোআঝ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৭/৩ ঢোোসুফ 

যজনং রন্টোভ, অকোভকাঁ, 

ঢমঢমো, ঠোওো-১২০৭

জওখযোভকঞ্জ ০৫.০২.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০০ ফো  ৪জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯০৩ চদো রফো: ভফচোদ জভোজুম আমোফ, ফোসুতো রকফ গ্রোফ: রঘঙ্গোওোিী, টোও: 

োভতী , ঈধখচমো: রোদোভকাঁ, 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

১৪৭/৮, ঈত্তভ বোেোোড়ী, 

নজভতোোত, ঠোওো

দোভোয়ডকঞ্জ ০৬.০৪.১৯৯৮ ১৮ ঙভ ০০ ফো  ২৯জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯১০ চদো অদুম লোজওফ ঔোদ ফদ ঔোদ, োফছুন্নোলোভ গ্রোফ: লোয়তভোোত , 

টোও:লোয়তভোোত , ঈধখচমো: 

মুভোতদকভ, রচমো: কুজফল্লো

৯৩৪, ধৈ ত রযড়োধোড়ো, 

জফভধেভ, ওোনরুম, ঠোওো

কুজফল্লো ২১.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো  

১৫জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নখভফ 

অখতদ  

প্রখযধে, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

১৯১২ চদো রফো: ভোখম ভোদো রফো: অবু ঢোখম, যোজলফো 

রকফ

গ্রোফ: জছদোআকুন্ত , টোও: 

ফোড়য়ো , ঈধখচমো: রঘৌকোঙো, 

রচমো: বখযোভ

গ্রোফ: জছদোআকুন্ত , টোও: 

ফোড়য়ো , ঈধখচমো: রঘৌকোঙো, 

রচমো: বখযোভ

বখযোভ ২০.০২.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০২ ফো  

১৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯১৩ চদো ঈজ্জম কুফোভ ধোে ভোখচন্দ্র দোণ ধোে, যোজন্ত মঢো 

ধোে

গ্রোফ: মোআদ জম ধোমো , 

টোও: কুধোঝ, ঈধখচমো: 

ডুফজভয়ো, রচমো: খুমদো

গ্রোফ: মোআদ জম ধোমো , 

টোও: কুধোঝ, ঈধখচমো: 

ডুফজভয়ো, রচমো: খুমদো

খুমদো ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ ২৫ ঙভ  ০৫ফো  ২৪জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৯১৪ চদো রভোওোদো অিোভ রফো: রঢোনোজ্জোম রলোখদ, 

মোআমী রকফ

গ্রোফ: ঢুজভয়োভ জপঝো, টোও: 

ঢোভোওোজি , ঈধখচমো: 

জভরোড়ী , রচমো: চোফোমধেভ

রফো: ভোখযদুম আমোফ, জলো 

লওোভী, কডধৈঢত ঔোদ্য ঈধ-

জপোক, রগুদোজকঘো, ঠোওো

চোফোমধেভ ১২.০৬.১৯৯৬ ১৯ ঙভ  ১০ফো  ২৩জতদ এআঘ.এ.জ মুজিখবোদ্ধো 

রওোঝো

২  ৩ দং ওমোফ 

ঔোজম

োজঢম

১৯১৫ চদো রফোলোম্মত অম ফোমুদ রফোলোম্মত অফীভ রলোখদ, 

ঙোখমলো রকফ

গ্রোফ: ঢভদী অঝো, টোও: 

রকোয়োমোণোদ, ঈধখচমো: 

জভরোোড়ী , রচমো: 

চোফোমধেভ

১০৩/৮, এজচজ ওখমোদী, 

ফজঢজছম, ঠোওো

ভোঙ্গোফোটি ১৭.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৩ ফো  

১৮জতদ

জটখলোফো োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ

োজঢম

১৯১৬ চদো অআধৄম লও রোমোআফোদ অমী, ভোজলফো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: অত্মোভোফ, টোও: 

ঔজমমকঞ্জ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

গ্রোফ: অত্মোভোফ, টোও: 

ঔজমমকঞ্জ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

কুজড়গ্রোফ ০৭.০২.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০২ ফো  ২৮জতদ কৃজর জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯১৭ চদো রফো: ওজনলুভ ভলফোদ রফো: লোজফচ ঈিীদ, রফোঙো: 

লোজঙদো ঔোতুদ

গ্রোফ: ঢোখভ ধোড়ো , টোও: 

ফয়তোদজতখী, ঈধখচমো: রোতো 

, রচমো:ধঞ্চকড়

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

ধঞ্চকড় ২৮.১০.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৬ ফো  

০৮জতদ

কৃজর জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯১৮ চদো রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ অবুম োোভ, ভযদোভো রকফ গ্রোফ: ড়তুমো, টোও: জঘখঢোরী 

োচোভ, ঈধখচমো: যোলভোজস্ত, 

রচমো: ঘাঁতধেভ

গ্রোফ: ড়তুমো, টোও: জঘখঢোরী 

োচোভ, ঈধখচমো: যোলভোজস্ত, 

রচমো: ঘাঁতধেভ

ঘাঁতধেভ ১০.০২.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০২ ফো  

২৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯২০ চদো রফো: ফোলফুচ জফয়ো মৃঢ: অব্দুম ওোজতভ, অভজুতো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: এদ জলমো , টোও: 

োতমো, ঈধখচমো: আঝদো, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

অবুম োযোভ, জ-৯২, 

ফোজমোক, রঘৌধুভী ধোড়ো, ঠোওো-

১২১৯

জওখযোভকঞ্জ ০৫.০৩.১৯৯৫ ২১ ঙভ  ০২ফো  ০২জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯২২ চদো জযঈমী ঔোতুদ মৃঢ: রফো: দয়ো অমী রযঔ, 

কুসুফ রকফ

গ্রোফ: বুআওভো , টোও: 

দয়োধোড়ো, ঈধখচমো: 

পয়দকভ, রচমো: বখযোভ

রভোট-০২, োড়ী-২১, 

ফোমুতধেভ, বআকড়, নতুল্লো, 

দোভোয়ডকঞ্জ

বখযোভ ২৬.০৯.১৯৮৭ ২৮ ঙভ  ০৭ ফো  

০৯জতদ

স্দোঢও োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

১৯২৩ চদো রফো: ফজদরুম আমোফ রফো: অব্দুম দজদ, মৃঢ ফজচভদ 

রদঙো

গ্রোফ: লজভশ্বভ, টোও: 

ওোঈজদয়ো, ঈধখচমো: 

ওোঈজদয়ো, রচমো: ভংধেভ

অদচফোদ অভো, ণ তনদজঢও 

িওত জপোক, 

রযখভোংমোদকভ, ঠোওো-১২০৭

ভংধেভ ১০.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ  ০৩ফো  

২৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯২৪ চদো জযমুম ভোদী তো মৃঢ ভোথীওো রফোলদ তো, মক্ষী 

ভোদী তো

গ্রোফ: অড়োজময়ো, টোও: 

ঔোখভ লোঝ, ঈধখচমো: 

ঢজুফজিদ, রচমো: রপোমো

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১-এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢমঢমো, ঠোওো-১২০৭

রপোমো ০৫.০২.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৩ ফো  ০১জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯২৫ চদো রফো: ধমোয জফয়ো মৃঢ দুমোম জফয়ো, রফোঙো: 

ভোখলমো ঔোতুদ

গ্রোফ: োরুআগ্রোফ , টোও: 

োরুআগ্রোফ, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯'

ফয়ফদজংল ১০.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ  ০৪ফো  ২৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৯২৬ চদো রযঔ োইতী লোোদ রযঔ অব্দুম রফোজফদ, রলখমদো 

রকফ

গ্রোফ: যোলোচোঢধেভ, 

টোও:রঔযভো , ঈধখচমো: 

ঢোমো, রচমো: োঢক্ষীভো

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

োঢক্ষীভো ২৮.১১.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৫ ফো  

০৮জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯২৯ চদো ফজলবুম আমোফ আযোভোঢ অমী, দোলোভ রকফ গ্রোফ: জধ.জ রটফো, টোও: 

ওোফযফধেভ োচোভ, 

ঈধখচমো: োখকভলোঝ, রচমো: 

োখকভলোঝ

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১-এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢমঢমো, ঠোওো-১২০৭

োখকভলোঝ ০১.০২.১৯৯২ ২৪ ঙভ  ০৩ফো  

০৪জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৩৩ চদো োণী ভোদী জশ্বো জদভঞ্জদ জশ্বো, রযোপো ভোদী 

জশ্বো

ঈখল্লঔ রদআ ১২৮৫ োদজপঈ কোখট তদ 

জজডং, ১ ধৈ ত ফজদধেভ, 

জফভধেভ-১০, ঠোওো

ঠোওো ২৯.১০.১৯৮৮ ২৭ ঙভ  ০৬ফো  

০৬জতদ

এফ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং স্থোয়ী 

ঠিওোদো রদআ

োজঢম

১৯৩৪ চদো রফো: ওোফরুম আমোফ রফো: জচন্নোঢ অমী মৃথো, রফোো: 

রোদোরু রকফ

গ্রোফ: ঔোবুধেভো, টোও: 

ঔোবুধেভো, ঈধখচমো: োঈনম, 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

গ্রোফ: ঔোবুধেভো, টোও: 

ঔোবুধেভো, ঈধখচমো: োঈনম, 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

ধটুয়োঔোমী ১২.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ  ০২ ফো  

২৩জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৩৫ চদো ধৄভ অমফ রফো: অচকভ অমী,  চোলোদোভো গ্রোফ: ধীভকঞ্জ , টোও: ধীভকঞ্জ 

লোঝ, ঈধখচমো: চমঠোওো , 

রচমো: দীনোফোভী

গ্রোফ: ধীভকঞ্জ , টোও: ধীভকঞ্জ 

লোঝ, ঈধখচমো: চমঠোওো , 

রচমো: দীনোফোভী

দীমনোফোভী ২২.০৩.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০০ ফো  ১৮জতদ ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৩৬ চদো রফো: লোতী অখদোয়োভ রলোখদ, ভোদী রকফ গ্রোফ: োকোড়ী, টোও: 

োকোড়ী, ঈধখচমো: 

বজোধেভ, রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: োকোড়ী, টোও: 

োকোড়ী, ঈধখচমো: 

বজোধেভ, রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ১০.০৩.১৯৯৫ ২১ ঙভ  ০২ফো  ১৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৯৩৮ চদো রফো: অব্দুম ফোন্নোদ রফো: অব্দুভ ভলফোদ, লোজঙদো 

রকফ

গ্রোফ: ভঘুদোণধেভ , টোও: 

ভঘুদোণধেভ দতুদ োচোভ , 

ঈধখচমো: মুিোকোঙো, রচমো: 

ফয়ফদজংল

গ্রোফ: ভঘুদোণধেভ , টোও: 

ভঘুদোণধেভ দতুদ োচোভ , 

ঈধখচমো: মুিোকোঙো, রচমো: 

ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ২০.০৪.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০১ ফো  ১৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৯৩৯ চদো রফো: ফয়ধৄম আমোফ রফো: অনচোম রলোখদ, 

রতখমোয়োভো রকফ

গ্রোফ: থভঞ্জী , টোও: তোঈতধেভ 

, ঈধখচমো: দোকঞ্জ, রচমো: 

জতদোচধেভ

গ্রোফ: থভঞ্জী , টোও: তোঈতধেভ 

, ঈধখচমো: দোকঞ্জ, রচমো: 

জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ০১.০১.১৯৯৬ ২০ঙভ ০৫ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৪০ চদো ফীভ জভয়োত রলোখদ ফীভ ফলোজদ অমী, রভোখওয়ো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: জপঝজমো , টোও: 

ভজলধেভ রজোতুধোড়ো, 

ঈধখচমো: সুচোদকভ, রচমো: 

ধোদো

গ্রোফ: জপঝজমো , টোও: 

ভজলধেভ রজোতুধোড়ো, 

ঈধখচমো: সুচোদকভ, রচমো: 

ধোদো

ধোদো ১৫.১২.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৪ ফো  ২০জতদ জটজগ্র ধো রওো ত োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৯৪২ চদো ফোলমুদুম লোোদ জফচোধৄভ ভলফোদ, দোজঙফো রকফ গ্রোফ: লোড়োআভ ধোড়ো , টোও: 

রযোভোও, ঈধখচমো: 

যোলভোস্তী, রচমো: ঘাঁতধেভ

গ্রোফ: লোড়োআভ ধোড়ো , টোও: 

রযোভোও, ঈধখচমো: 

যোলভোস্তী, রচমো: ঘাঁতধেভ

ঘাঁতধেভ ১০.০৬.১৯৮৬ ২৯ ঙভ  ১০ফো  ২৬জতদ এফ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৪৫ চদো রফো: জভয়োজুম আমোফ রফো: অিোভ রলোখদ রফোল্লো, 

রফোো: োজদো রকফ

গ্রোফ: ঘভ ধেণজভয়ো , 

টোও:ঘভধেণজভয়ো , ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: রকোধোমকঞ্জ

োো-১৫, রভোট-০৮, ব্লও/জট, 

জফভধেভ, ঠোওো-১২১৬

রকোধোমকঞ্জ ০২.০১.১৯৮৬ ৩০ ঙভ  ০৪ফো  

০৩জতদ

অজমফ মুজিখবোদ্ধো 

রওোঝো

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৪৮ চদো রতমতোভ রলোখদ ঔোখমও ভতোভ, যোজওমো রকফ গ্রোফ: ঔজমরঔোমী , টোও: 

ঔজমরঔোমী, ঈধখচমো: ঢোমো, 

রচমো: োঢক্ষীভো

গ্রোফ: ঔজমরঔোমী , টোও: 

ঔজমরঔোমী, ঈধখচমো: ঢোমো, 

রচমো: োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ২৮.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ  ০৩ফো  

০৭জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৪৯ চদো রফো: সুফদ অমী রফো: অজফভ রলোখদ, ধোরুমো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: জময়োভধেভ ধজিফ 

ধোড়ো, টোও: দীম ফজদকঞ্জ, 

ঈধখচমো: অমফটোঙ্গো, 

রচমো: চ্যয়োটোঙ্গো

গ্রোফ: জময়োভধেভ ধজিফ 

ধোড়ো, টোও: দীম ফজদকঞ্জ, 

ঈধখচমো: অমফটোঙ্গো, 

রচমো: চ্যয়োটোঙ্গো

চ্যয়োটোঙ্গো ১৮.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৪ ফো  ১৯জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৯৫০ চদো রফো: অজভন রলোখদ রফো: অব্দুম ফোন্নোদ, রফোঙো: 

অজঙয়ো রকফ

গ্রোফ: ফলোমীধেভ, টোও: 

লোজপ্রজ , ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: জতদোচধেভ

গ্রোফ: ফলোমীধেভ, টোও: 

লোজপ্রজ , ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ২৫.০৮.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৯ ফো  ১১জতদ কৃজর জটখলোফো োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৯৫১ চদো কুমসুফ অিোভ ফজফভ অমী, ঢোঙজমফো রকফ গ্রোফ: ঢোতুয়োওোিো , টোও: 

যমু্ভধেভো, 

ঈধখচমো:অড়োআলোচোভ , 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

গ্রোফ: ঢোতুয়োওোিো , টোও: 

যমু্ভধেভো, 

ঈধখচমো:অড়োআলোচোভ , 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

দোভোয়ডকঞ্জ ০৫.০৮.১৯৯৬ ২০ ঙভ  ১০ফো  ১৩জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৫২ চদো রফো: য়োজম ঈল্লোল রফো: যলীত ঈল্লোল, রফোো: ধৄরুদ 

দোলোভ

গ্রোফ: ধজিফ ব্রোক্ষিী , টোও: 

ভওোভী ওখমচ, 

ঈধখচমো:তভ , রচমো: 

দভজংতী

গ্রোফ: ধজিফ ব্রোক্ষিী , টোও: 

ভওোভী ওখমচ, 

ঈধখচমো:তভ , রচমো: 

দভজংতী

দভজংতী ২১.১২.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৪ ফো  ১৪জতদ দো ত োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৯৫৪ চদো ফোদ কজদ রফো: িীদ আমোফ রধতো, 

রখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: ঈ: ফমংঘড়ো, 

টোও:দোখকভ ধোড়ো , 

ঈধখচমো: রোদোআভ লোঝ, 

রচমো: যভীয়ঢধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

যভীয়ঢধেভ ২৩.১১.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৫ ফো  ১৩জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৫৫ চদো রফো: রোমোআফোদ রলোোআদ রফো: আওোিোভ রধোভী, 

দোচফো রকফ

গ্রোফ: জযধেভ , টোও: 

দোখকভধোড়ো, ঈধখচমো: 

রকোোআভলোঝ, রচমো: 

যভীয়ঢধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

যভীয়ঢধেভ ১২.০৩.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০১ ফো  ২৪জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৯৫৭ চদো অদুল্লোল অম ফোমুদ রফো: োআদুভ ভলফোদ, অখফদো 

রকফ

গ্রোফ: ভোফধেভ, টোও: ওোভোঙ্গো 

োচোভ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ঘাঁতধেভ

৫২/২২, জট.এ.জট কোখট তদ, 

অলখফত দকভ, জফভধেভ, ঠোওো

ঘাঁতধেভ ০১.০৬.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৪ ফো ২১  

জতদ

জ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৫৮ চদো এ.জ.এ রফোস্তোজনজুভ ভলফোদ অব্দুম কুদ্দু ভওোভ, ফফঢো 

রকফ

গ্রোফ: যোমতোআড়ভ, টোও: 

ঘিদকোঢী , ঈধখচমো: 

রমকুজঘ, রচমো: জভোচকঞ্জ

ঠোওো হুপোরী োটঁজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্স (২য় ঢমো), 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, ঠোওো-

১২০৭

জভোচকঞ্জ ২০.০৭.১৯৮৮ ২৭ ঙভ  ০৯ফো  ১৬জতদ এফ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৫৯ চদো রজমফ অলখফত জভয়োত রফোলোম্মত যোলচোলোদ, 

রতখমোয়োভো রকফ জঈটি

গ্রোফ: ধজিফ িীখধস্থভ , টোও: 

রলোখদধেভ, ঈধখচমো: 

রলোখদধেভ , রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ

১৩১ গ্রকডী রভোট, জখমঝ 

তভ, জখমঝ

জওখযোভকঞ্জ ০৫.১০.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৭ ফো  ০জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৬০ চদো রফো: জযলোঈিীদ রফো: অ: ঔোখমও, রফোো: 

ভজলফো রকফ

গ্রোফ: শ্রীধেভ, টোও: দলোঝো, 

ঈধখচমো: ধো, রচমো: 

ভোচযোলী

গ্রোফ: শ্রীধেভ, টোও: দলোঝো, 

ঈধখচমো: ধো, রচমো: 

ভোচযোলী

ভোচযোলী ২০.০৮.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৯ ফো  

১৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং প্রখযধে 

রদআ

োজঢম

১৯৬৩ চদো রফো: রোখলম জফয়ো মৃঢ জনঈজিদ, রযনোমী রকফ গ্রোফ: ধজিফ রযড়োধোড়ো, 

টোও: জফভধেভ, ঈধখচমো: 

জফভধেভ, রচমো: ঠোওো

গ্রোফ: ধজিফ রযড়োধোড়ো, 

টোও: জফভধেভ, ঈধখচমো: 

জফভধেভ, রচমো: ঠোওো

ঠোওো ০১.০১.১৯৯৮ ১৮ ঙভ ০৪ ফো  ০৪জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৬৪ চদো যোভজফদ রফো: রজমফ ঠোজম, ঢোজমফো 

অিোভ

গ্রোফ: ঈত্তভ কৃষ্ণ দকভ , টোও: 

ওোমজওজদ, ঈধখচমো: 

ওোমজওজদ, রচমো: ফোতোভীধেভ

গ্রোফ: ঈত্তভ কৃষ্ণ দকভ , টোও: 

ওোমজওজদ, ঈধখচমো: 

ওোমজওজদ, রচমো: ফোতোভীধেভ

ফোতোভীধেভ ১২.১০.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৭ ফো  ২৩জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৬৬ চদো দোচজদদ সুমঢোদো মৃঢ: ওজমমুিীদ, মৃঢ: ভোজযতো গ্রোফ: রওোমোভ ধোমস্তো, টোও: 

রওোমো লোঝ , ঈধখচমো: তম 

কোঙী, রচমো: দকাঁ

রফো: রভচোঈম ওজভফ, 

ঈচ্চফোদ লওোভী, 

ওদজনখটজন্পয়োম যোঔো, 

ফুমোড়ীয়ো, ঠোওো

দকাঁ ১৮.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৪ ফো  ১৮জতদ জ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৬৭ চদো অব্দুম মুজওঢ রফোঔখঢয়োভ রলোোআদ, অফো গ্রোফ: কুফোভ 

রঔোমো/রফোলদধেভ, টোও: 

রফোলদধেভ, ঈধখচমো: ফঢম 

ঈত্তভ, রচমো: ঘাঁতধেভ

অব্দুম ফজচত, প্রযোজদও 

ওফ তওঢতো, ওক্ষ দং-৫২৮, 

তস্য পদ যোঔো, চোঢীয় 

ংত, রযখভোংমো দকভ, 

ঠোওো

ঘাঁতধেভ ০৫.১২.১৯৮৮ ২৭ ঙভ  ০৫ ফো  

০০জতদ

দো ত োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

১৯৭০ চদো জচ জফয়ো ওজভফ জফয়, ফখদোয়োভো গ্রোফ: দয়োোড়ী , টোও: 

জজভঘভ, ঈধখচমো: দওমো, 

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ০৬.০৭.১৯৯৩ ২২ঙভ ০৮ ফো ২৯ জতদ কৃজর জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৯৭১ চদো রফো: ভোজওবুম লোোদ রফো: অব্দুম লো জযওতোভ, 

ভজদয়ো সুমঢোদো

গ্রোফ: মক্ষীধোযো , টোও: 

মক্ষীধোযো, ঈধখচমো: 

োখওভকঞ্জ, রচমো: জভযোম

১৩০/৯, এজচজ ওখমোদী, 

লোধোঢোম রচোদ, ফজঢজছম, 

ঠোওো

জভযোম ০৫.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ  ০৬ ফো  

০০জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৭২ চদো দোজঙফো অনজভদ মৃঢ ওজমফ ঈজিদ, ভজযতো 

রকফ

গ্রোফ: রওোমোভ ধোমো, টোও: 

রওোমোভলোঝ , ঈধখচমো: 

তমকোজঙ , রচমো: দকাঁ

রভচোঈম ওজভফ, ঈচ্চফোদ 

লওোভী, ধেজময 

রলটখওোয়োঝ তো ত, ঠোওো

দকাঁ ২০.০৩.১৯৮৯ ২৭ ঙভ  ০১ফো  ১৬জতদ জটজগ্র ধো রওো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৭৪ চদো রফো: রুখম অলখফত রফো: রকোমোফ রফোস্তনো, 

অখদোয়োভো ঔোতুদ

গ্রোফ: ঝোঈজভয়, টোও: 

পোঢকুড়ো, ঈধখচমো: 

থদোড়ী, রচমো: ঝোংকোআম

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

ঝোংকোআম ০১.০৮.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৮ ফো  

৩৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

য় জপন্ন রমঔো

োজঢম

১৯৭৫ চদো রফো: বুচ জফয়ো রফো: অব্দুম চজমম, রফোঙো: 

ফোখচতো রকফ

গ্রোফ: ওোজঢতও, টোও: জদঈ 

োখলকঞ্জ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ভংধেভ

গ্রোফ: ওোজঢতও, টোও: জদঈ 

োখলকঞ্জ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ভংধেভ

ভংধেভ ০১.১১.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো  ০৪জতদ জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৭৬ চদো রফোঙো: অনোদো সুমঢোদো রযঔ রভচোঈম লও, োখমলো 

রকফ

গ্রোফ: কুজফভো , টোও: কুজফভো, 

ঈধখচমো: ঢোমো, রচমো: 

োঢক্ষীভো

গ্রোফ: কুজফভো , টোও: কুজফভো, 

ঈধখচমো: ঢোমো, রচমো: 

োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ২০.১০.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো  ১৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৭৭ চদো অঞ্জুফোদোভো ঔোতুদ রফো; অব্দুম কফুভ, ধোরুম রকফ গ্রোফ: োজুয়োটোঙ্গো , 

টোও:কুয়োতো োচোভ , 

ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

বখযোভ

গ্রোফ: োজুয়োটোঙ্গো , 

টোও:কুয়োতো োচোভ , 

ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

বখযোভ

বখযোভ ১২.০৬.১৯৯০ ২৫ ঙভ ১০ ফো  

২৩জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড প্রখযধে রদআ োজঢম

১৯৮১ চদো রফো: যোফীফ চফোিোভ রফো: োবুম চফোতোভ, োমফো 

রকফ

গ্রোফ: পদ্রখঔোমো, টোও: 

ঔোজঢয়োম, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ফোতোভীধেভ

গ্রোফ: পদ্রখঔোমো, টোও: 

ঔোজঢয়োম, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ফোতোভীধেভ

ফোতোভীধেভ ০১.১০.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৭ ফো  ০৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৮২ চদো রফো: ফোলবুপ জফয়ো মৃঢ: অব্দুম ওোজতভ, অভজুতো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: এদ জলমো, টোও: 

োতমো, ঈধখচমো: আঝদো, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জ-৯২, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯

জওখযোভকঞ্জ ০৮.০৬.১৯৯২ ২৩ ঙভ ১০ ফো  

২৮জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৮৪ চদো রফো: সুচদ জফয়ো রফো; অজচজুম লও, রফোঙো: 

সুরুনো রকফ

গ্রোফ: োভোভঘভ, টোও: 

ধেখ তভঘভ, ঈধখচমো: দওমো, 

রচমো: রযভধেভ

জ-৯২, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ১০.০৬.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৮ ফো  ২৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৮৫ চদো নোখঢফো সুমঢোদো রযঔ আঈধৄঙ অমী, অখয়যো 

জজিওো

গ্রোফ: োকফোভো , টোও: 

ফকভোলোঝ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: োখকভলোঝ

োো-১৩, রভোট-৫, ব্লও/এন, 

ভোফধেভো, ঠোওো-১২১৯

োখকভলোঝ ১২.১১.১৯৮৬ ২৯ ঙভ  ০৪ ফো  

২৪জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৯৮৬ চদো রুদো মোয়মো রযঔ মুজচবুভ ভলফোদ, জভদো 

রকফ

গ্রোফ: রফখফভো কোমো , টোও: 

কোমো োচোভ, ঈধখচমো: 

রফোল্লোলোঝ, রচমো: োখকভলোঝ

ঔোজতচো অিোভ, জধ, 

প্রজঢভক্ষো ফন্ত্রদোময়, 

রযখভোংমো দকভ, ঠোওো

োখকভলোঝ ১৭.১০.১৯৮৬ ২৬ ঙভ  ০৬ ফো  

১৯জতদ

এফ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৮৯ চদো রফো: আঈসুন অমী রফো: অবুম ওোখফ, রফখলরুদ 

রদঙো

গ্রোফ: ঘভখকোয়োটোঙ্গো, টোও: 

রকোয়োটোঙ্গো , ঈধখচমো: 

ফুমধেভ, রচমো: ফয়ফদজংল

রফো: অব্বো অমী, 

জটঅআজচ, রভমখয় রভঞ্জ, 

ওফমোধেভ, ঠোওো

ফয়ফদজংল ০৬.১২.১৯৯৭ ১৮ ঙভ  ০৪ ফো  

৩০জতদ

অজমফ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

১৯৯০ চদো রফো: যজভফুম আমোফ রফো: জল্লোম রলোখদ, রফোো: 

রলোখদয়োভো রকফ

গ্রোফ: রচোদোসুভ, টোও: 

রচোদোসুভ, ঈধখচমো: 

ওোজযয়োদী, রচমো: রকোধোমকঞ্জ

১১/০১, ঈত্তভ ওোঘো মোআদ, 

শ্রজফও ওমদী, মুচগুন্ন, 

ঔোজমযধেভ, খুমদো

রকোধোমকঞ্জ রমঔো বৄম/২০১৬ ২০ ঙভ  ০৪ফো  ২০জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং চন্/২০১৬ 

রমঔো

োজঢম

১৯৯১ চদো রফো: জধয়ো রলোখদ রফো: জধন্টু, রধস্তো োধৄ গ্রোফ: তুতুজময়ো, টোও: 

রওোমোলোঝ, ঈধখচমো: 

তমকোছী, রচমো: দকাঁ

চজফ ঈজিদ, জধ, 

ণ তনদজঢও িওত জপোক, 

রযখভোংমো দকভ, ঠোওো

দকাঁ ০৫.১২.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৫ ফো  ০১জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৯৩ চদো ফজদভো সুমঢোদো ঔোদ মৃঢ ফজলদুভ ভলফোদ ঔোদ, 

যোলীদ সুমঢোদো

গ্রোফ: োজময়ো , টোও: োজময়ো, 

ঈধখচমো: থোফভোআ, রচমো: 

ঠোওো

তজক্ষড ধোঞোদখঝোমো, ব্লও-জ, 

রলোজডং-৭৪, থোফভোআ, ঠোওো

ঠোওো ১১.০৪.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০০ ফো  

২৫জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৯৪ চদো রফো: ঔোয়রুম আমোফ ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ গ্রোফ: ঈত্তভ ভফোদোণধেভ, 

টোও: ভলফঢধেভ ফোদ্রোো, 

ঈধখচমো: তভকঞ্জ, রচমো: 

ভংধেভ

গ্রোফ: ঈত্তভ ভফোদোণধেভ, 

টোও: ভলফঢধেভ ফোদ্রোো, 

ঈধখচমো: তভকঞ্জ, রচমো: 

ভংধেভ

ভংধেভ ২৩.০৫.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ১১ ফো  ১৩জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ৮  ৯ দং ওমোফ 

ঔোজম, প্রখযধে 

১টি

োজঢম

১৯৯৫ চদো ঢোজদয়ো আয়োজফদ রফো: লোরুদ ঔোদ, রভখওো োধৄ গ্রোফ: জ্জদওোিো , টোও: 

ভোচোড়ী, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ভোচোড়ী

গ্রোফ: জ্জদওোিো , টোও: 

ভোচোড়ী, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ১০.১১.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৬ ফো  

২৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

১৯৯৬ চদো ওোচী রজমফ ঈম আমোফ ওোচী ফলজন রলোখদ, রজমদো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ঢোচদকভ , টোও: 

ঢোচদকভ, ঈধখচমো: 

ধো তঢীধেভ, রচমো: জতদোচধেভ

গ্রোফ: ঢোচদকভ , টোও: 

ঢোচদকভ, ঈধখচমো: 

ধো তঢীধেভ, রচমো: জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ২১.১১.১৯৮৭ ২৮ ঙভ  ০৫ ফো  

১৫জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২০০১ চদো অজচজুম আমোফ যোফছুিীদ বআয়ো, অজঙয়ো রকফ গ্রোফ: ধংওভলোঝ , 

টোও:কোংকোআম , ঈধখচমো: 

দোিোআম , রচমো: ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯'

ফয়ফদজংল ০৬.০৫.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ১১ ফো  ৩০জতদ জ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২০০২ চদো ঈোয়দুম আমোফ লোখফ অমী, চহুভো রকফ গ্রোফ: ঘভ ন্তী, টোও: 

দোভোয়দ রঔোমো, ঈধখচমো: 

দওমো, রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ১২.০৬.১৯৯১ ২৪ ঙভ ১১ ফো  ২৩জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০০৩ চদো সুতীপ্ত রযঔভ ভোয় জফম কৃষ্ণ ভোয়, ফফঢো ভোদী 

ভোয়

গ্রোফ: তযোদী, টোও: তযোদী, 

ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

োখকভলোঝ

ফফঢো ভোদী ভোয়, অভ,এফ 

যোঔো, জটজ জন, োখকলোঝ

োখকভলোঝ ০৪.১২.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৫ ফো  ০১জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০০৫ চদো োণী ভোদী োলো ঞ্জয় কুফোভ োলো, রভধৄ ভোদী 

োলো

৫৯৮, ধজিফ রযড়োধোড়ো, 

জফভধেভ, ঠোওো-১২১৬

৫৯৮, ধজিফ রযড়োধোড়ো, 

জফভধেভ, ঠোওো-১২১৬

ধটুয়োঔোমী ০১.০৬.১৯৮৬ ২৯ ঙভ  ১১ফো  ০৫জতদ এফ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০০৭ চদো বুচ োলো ঞ্জয় োলো, রভধৄ ভোদী োলো গ্রোফ: ঘও োচোভ, টোও: তভ 

, ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

ধটুয়োঔোমী

৫৯৮, ধজিফ রযড়োধোড়ো, 

জফভধেভ, ঠোওো-১২১৬

ধটুয়োঔোমী ১৫.০৮.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৮ ফো  

২১জতদ

জ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০১০ চদো রফো: ফজফধৄম আমোফ মৃঢ চখভ ঈজিদ, রফোঙো: 

রঔোখঢচো রকফ

গ্রোফ:লজভফোভ , টোও: 

ওোঈজদয়ো, ঈধখচমো: 

ওোঈজদয়ো, রচমো: ভংধেভ

রফো: এচোজুম লও, ভোচ-২ 

যোঔো, চোঢীয় জদভোধত্তো 

রকোখয়িো জথতপ্তভ, 

রগুদোজকঘো, ঠোওো

ভংধেভ ২০.১১.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৬ ফো  

১৬জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০১১ চদো রফো: অঢোঈভ ভলফোদ অব্দুল্লোল, অখতো অিোভ গ্রোফ: োেো, টোও: জঘভোং 

োচোভ, ঈধখচমো: রওন্দুয়ো , 

রচমো: রদেখওোদো

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

রদেখওোদো ২৩.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৪ ফো  ১৩জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০১২ চদো অনোদো জফজফ চোমোম ঈজিদ, চয়দী রকফ গ্রোফ: োআমোফধেভ, টোও: 

জজভ ঘভ, ঈধখচমো: দওমো, 

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ১৬.০১.১৯৯৩ ২৩ ঙভ  ০৩ফো  

২০জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০১৯ চদো রফো: ফভ নোরুও রফো: অ: ভজযত লোমোতোভ, 

রফোো: রলখমদো রকফ

গ্রোফ: ঈত্তভ ওোঝোজতয়ো , টোও: 

ঘভোফজি , ঈধখচমো: 

োখওভকঞ্জ, রচমো: জভযোম

জত স্কোআ যঝ তলুোন্ড এন্ড 

ওজিঈঝোভ রেজদং রন্টোভ, 

১০৫/১০৬, মুজিখবোদ্ধো সুধোভ 

ফোখওতঝ, জফভধেভ-১, ঠোওো-

১২১৬

জভযোম ২৪.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৪ ফো  ১২জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০২০ চদো রফো: জুখয়ম চোলোঙ্গীভ অমফ, জজ কুমছুফ গ্রোফ: ঘোঘড়ো, টোও: রপোমো, 

ঈধখচমো: তভ, রচমো: রপোমো

জত স্কোআ যঝ তলুোন্ড এন্ড 

ওজিঈঝোভ রেজদং রন্টোভ, 

১০৫/১০৬, মুজিখবোদ্ধো সুধোভ 

ফোখওতঝ, জফভধেভ-১, ঠোওো-

১২১৬

রপোমো ২০.১০.১৯৯৩ ২২ ঙভ  ০৬ ফো  

১৬জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২০২১ চদো রফো: চজলরুম আমোফ মৃঢ: রফো: অবুম ওোখযফ 

রচোফোতোভ, ধৄভচোলোদ রকফ

গ্রোফ: রকোমবুজদয়ো, টোও: 

রঢকোজঙয়ো , ঈধখচমো: 

ওমোধোড়ো, রচমো: ধটুয়োঔোমী

ওোজমধেভ, বয়তধেভ, 

জভোচজতঔোদ, মুন্পীকঞ্জ

ধটুয়োঔোমী ০৫.০৬.১৯৮৬ ২৯ ঙভ  ১১ ফো  

০০জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০২২ চদো দোজলতো অিোভ রফো: যোলোতঢ রলোখদ, লোখফমো 

রকফ

গ্রোফ: রকোধোমধেভ , টোও: 

রফঙোদো োচোভ, ঈধখচমো: 

দোকভধেভ, রচমো: ঝোংকোআম

রভচোঈম ওজভফ, জন  

লওোভী, ঠোওো রটন্টোম 

ওখমচ, জফভধেভ-১৪, ঠোওো

ঝোংকোআম ০৮.০৭.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৯  ফো  

১৮জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০২৩ চদো আফোদ রলোোআদ অবুম ঔোখয়ভ, নঔরুদ রদঙো গ্রোফ: ধৈ তজখো, টোও: রঘৌধুভী 

োচোভ, ঈধখচমো: ভোফকঞ্জ, 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

৬/৬ অঈঝোভ োকুতমোভ রভোট, 

যোজন্তোক, ফজঢজছম, ঠোওো

মক্ষ্ণীধেভ ০১.০২.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৩ ফো  

০৫জতদ

নোজবম োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০২৯ চদো রুজফ অিোভ রফোলোম্মত চয়দোম অখতীদ, 

ওোফরুন্নোলোভ

গ্রোফ: ঘভধোড়ো , টোও: 

ঢোভোওোজি, ঈধখচমো: 

জভরোোড়ী, রচমো: চোফোমধেভ

ফজদভ লোআ স্কুম এন্ড 

ওজিঈঝোভ আদ: োড়ী-২২, 

রভোট-৭, ব্লও-জ, জফভধেভ-১৩, 

ঠোওো

চোফোমধেভ ২৬.১২.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৪ ফো  ১০জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৩০ চদো ভোজচয়ো ঔোতুদ নজওভ ঢোখয় অমী, ফোওছুতো 

রকফ

গ্রোফ: োযঢমী, টোও: 

োযঢমী, ঈধখচমো: ভোফধোম, 

রচমো: োখকভলোঝ

ঠোওো হুপোরী োটঁজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্স (২য় ঢমো), 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, ঠোওো-

১২০৭

োখকভলোঝ ২৪.১০.১৯৯৫ ২০ ঙভ  ০৭ ফো  

০১জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ

োজঢম

২০৩২ চদো রফো: ভজনকুম আমোফ রফো: রওোিোভ অমী মৃথো, 

রফোো: ভযদ অভো রকফ

গ্রোফ: রঠঈঔোমী , টোও: 

মোঈওোঠি, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

জত োদ হুপোরী োঝজমজধ 

এন্ড ওজিঈঝোভ প্রজযক্ষড 

আদ:, োড়ী/২, রভোট-৪, 

রদধোড়ো ধ তঢো, জফভধেভ-১০, 

ঠোওো-১২১৬

ধটুয়োঔোমী ১০.১০.১৯৯০ ২৮ ঙভ  ০৭ ফো  

০১জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৩৩ চদো রফো: ফোমুদ রলোোআদ রফো: আয়োজঙদ ওজভোচ, োখমলো গ্রোফ: রঢজমঔোমী, টোও: 

রঢজমঔোমী, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

জত োদ হুপোরী োঝজমজধ 

এন্ড ওজিঈঝোভ প্রজযক্ষড 

আদ:, োড়ী/২, রভোট-৪, 

রদধোড়ো ধ তঢো, জফভধেভ-১০, 

ঠোওো-১২১৬

ধটুয়োঔোমী ২০.০২.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০২ ফো  ১৬জতদ অজমফ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৩৬ চদো ওফম লোয়োমোতোভ লখভ কৃষ্ণ লোমোতোভ, ঈজ্জম 

ভোজদ লোমোতোভ

গ্রোফ: মোফজঙ , টোও: 

ঔোখয়ভলোঝ, ঈধখচমো: 

ঢজুফজিদ, রচমো: রপোমো

গ্রোফ: মোফজঙ , টোও: 

ঔোখয়ভলোঝ, ঈধখচমো: 

ঢজুফজিদ, রচমো: রপোমো

রপোমো ১০.১০.১৯৮৯ ২৬ ঙভ  ০৬ফো  

২৫জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২০৩৭ চদো রফো: অখদোয়োভ রলোখদ রফো: অব্দুম কফুভ, ওল্পদো ঔোতুদ গ্রোফ: ওয়পোদীধেভ, টোও: 

রওোমোলোঝ , ঈধখচমো: 

তমকোঙী, রচমো: দকাঁ

চজফ ঈজিদ, জধ, 

ণ তনদজঢও িওত জপোক, 

রযখভোংমো দকভ, ঠোওো

দকাঁ ০১.০৩.১৯৯৮ ১৮ ঙভ  ০২ফো  ০৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৩৯ চদো রফো: চোজলত লোোদ রফো: দয়ো অমী, রফোো: 

ঙোখমওো ঔোতুদ

গ্রোফ: রভৌফোভী , টোও: 

রভৌফোভী, ঈধখচমো: রভৌফোভী, 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১-এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢমঢমো, ঠোওো-১২০৭

কুজড়গ্রোফ ১৯.১১.১৯৯০ ২৫ ঙভ  ০৫ ফো  ১৮ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৪০ চদো জমচো অিোভ রফো: অব্দুম োোভ, জযভীদ 

অিোভ

রফো ত োোভ রেটো ত, ধেভোদ 

ণোদো টিদ ধজে, জওখযোভকঞ্জ

রকফ ফোলমুতো ঙোেী জদো, 

জধংও লোঈচ, ৬১/এ ধজিফ 

রঢচতুভী োচোভ নোফ তখকঝ, 

ঠোওো-১২১৫

জওখযোভকঞ্জ ২৫.০৭.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ৮ ফো ১৮ জতদ এম.এমফএফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৪১ চদো রফোলো: আচোজুম লও রফোলো: এভোমুম লও, রফোঙো: 

ভোখনচো ঔোতুদ

গ্রোফ: রযোফধেভ , টোও: 

রঔোো , ঈধখচমো: রঔোওো, 

রচমো: কুজিয়ো

গ্রোফ: রযোফধেভ , টোও: 

রঔোো , ঈধখচমো: রঔোওো, 

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ০১.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৪ ফো  ০৪জতদ কৃজর জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৪৬ চদো রফোলোম্মত ফজলঈজিদ রফো: মোম জফয়ো, ভজলফো ঔোতুদ গ্রোফ: ধোঙতজঘল্লো, টোও: 

ধোঙতজল্লো, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ০১.০১.১৯৮৭ ২৯ ঙভ  ০৪ফো  ০৫জতদ নোজবম োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

২০৪৭ চদো রফো: ভোচদ ঔোদ রফো: আয়োভ ঔোদ, ওল্পদো অিোভ গ্রোফ: ফধুধেভ, টোও: 

কুফোভধোড়ো , ঈধখচমো: 

োভলোেো, রচমো: রদেখওোদো

গ্রোফ: ফধুধেভ, টোও: 

কুফোভধোড়ো , ঈধখচমো: 

োভলোেো, রচমো: রদেখওোদো

রদেখওোদো ০৮.০৫.১৯৯৫ ২০ ঙভ ১১ ফো  ২৮জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৪৮ চদো রফো: জভধদ অমী রফো: রফোচোখম্মম, রভখচদো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: জদঢোআ, টোও: জদঢোআ, 

ঈধখচমো: জওখযোভকঞ্জ, 

রচমো: দীমনোফোভী

গ্রোফ: জদঢোআ, টোও: জদঢোআ, 

ঈধখচমো: জওখযোভকঞ্জ, 

রচমো: দীমনোফোভী

দীমনোফোভী ০৮.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ  ০৪ ফো  

২৮জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ

োজঢম

২০৫৪ চদো রফো: জলদুম রফো: ঙফোদ অমী, রফোঙো: 

ঙজওদো রকফ

গ্রোফ: রঙোঝ ংকমযী, টোও: 

ংকমযী, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: দীমনোফোভী

গ্রোফ: রঙোঝ ংকমযী, টোও: 

ংকমযী, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: দীমনোফোভী

দীমনোফোভী ১১.১১.১৯৮৮ ২৪ ঙভ ০৫ ফো  ১৪জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৫৫ চদো রফো: ভচ অমী রফো: এঔমোচ ঈজিদ, ভোখয়ো 

রকফ

গ্রোফ: োফঘন্দ্রধেভ, টোও: 

রতৌমঢধেভ , ঈধখচমো: 

রতৌমঢধেভ, রচমো: ফোজদওকঞ্জ

গ্রোফ: োফঘন্দ্রধেভ, টোও: 

রতৌমঢধেভ , ঈধখচমো: 

রতৌমঢধেভ, রচমো: ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ১০.১১.১৯৯৪ ২১ ঙভ  ০৬ফো  

২৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২০৫৮ চদো দজযদ সুমঢোদো রফোভখযত অমী, ফখদোয়োভো 

অমী

গ্রোফ: ৪৪/এ, টোও: রলখফন্দ্র 

তো রভোট, ঈধখচমো: সূেোধে , 

রচমো: ঠোওো

গ্রোফ: ৪৪/এ, টোও: রলখফন্দ্র 

তো রভোট, ঈধখচমো: সূেোধে , 

রচমো: ঠোওো

ঠোওো ঠিও পোখ রমঔো 

রদআ

২৭ ঙভ ০৪ ফো  ০১জতদ জটজগ্র োথোভড চন্ ঢোজভঔ ঠিও 

পোখ রমঔো রদআ, 

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

২০৫৯ চদো রফো: রোখলম ভোদো রঢোচোখম্মম রলোখদ, জফজদ 

রকফ

রমঔো লয়জদ গ্রোফ: রঠকুখঢো, টোও: 

ওোজযড়ো, ঈধখচমো: 

অখক্কমধেভ , রচমো: 

চয়ধেভলোঝ

চয়ধেভলোঝ ১৫.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ  ০৩ফো  

২১জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড স্থোয়ী ঠিওোদো 

রমঔো রদআ

োজঢম

২০৬০ চদো সুচদ রত দোণ তীখকন্দ্র রত দোণ, ধোরুম ভোদী 

দোণ

গ্রোফ: নমোড়ী ধৈ তধোড়ো, 

টোও: রকোমোধকঞ্জ োচোভ, 

ঈধখচমো: রকোমোধকঞ্জ, রচমো: 

জখমঝ

গ্রোফ: নমোড়ী ধৈ তধোড়ো, 

টোও: রকোমোধকঞ্জ োচোভ, 

ঈধখচমো: রকোমোধকঞ্জ, রচমো: 

জখমঝ

জখমঝ ২৫.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৩ ফো  ১০জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

২০৬২ চদো জধেম কুফোভ জশ্বো চীদ কুফোভ জশ্বো, ওোদদ 

োমো জশ্বো

গ্রোফ: ধদ্মজমো , টোও: 

রঔোওো, ঈধখচমো: রঔোওো, 

রচমো: কুজিয়ো

গ্রোফ: ধদ্মজমো , টোও: 

রঔোওো, ঈধখচমো: রঔোওো, 

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ১২.০৯.১৯৮৯ ২৬ঙভ  ০৭ফো ২৩ জতদ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৬৩ চদো রফো: ওোফরুম লোোদ রফো: অদঙোভ অমী, চহুভো 

অদঙোভ

গ্রোফ: ধৄধজম , টোও: োখোড়ী, 

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: ধৄধজম , টোও: োখোড়ী, 

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ২৪.১১.১৯৮৬ ৩০ ঙভ ০৮ ফো  

১৮জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখযধে রদআ 

এং য় রযী

োজঢম

২০৬৬ চদো জপহুত রলোখদ মুন্পী আওোম রলোখদ, লোজফতো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: পভধোড়ো, টোও: মুচ 

দকভ, ঈধখচমো: মুজচ দকভ, 

রচমো: রফখলভধেভ

জজডং-১, ফ্ল্োঝ-৫, লোঈজচং 

স্টোন রওোয়োঝ তোভ, জফভধেভ-১৪, 

ঠোওো

জছদোআতল ৩১.০৩.১৯৯০ ২৬ ঙভ  ০১ ফো  

০৪জতদ

জ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৬৭ চদো ঈৎধম রতদোণ প্রপোঢ রতদোণ, ঘোখফমী 

রতদোণ

গ্রোফ: ধজিফ রদোয়োোআ , 

টোও: ঙোঢও, ঈধখচমো: 

ঙোঢও, রচমো: সুদোফকঞ্জ

গ্রোফ: ধজিফ রদোয়োোআ , 

টোও: ঙোঢও, ঈধখচমো: 

ঙোঢও, রচমো: সুদোফকঞ্জ

সুদোফকঞ্জ ০২.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৩ ফো  

০৯জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৬৮ চদো রফো: দোচমুম অমফ রফো: চোলোঙ্গীভ অমফ, দোচফো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: অডুয়োধোড়ো, টোও: 

কুজিয়ো-৭০০০, 

ঈধখচমো:তভ , রচমো: 

কুজিয়ো

গ্রোফ: অডুয়োধোড়ো, টোও: 

কুজিয়ো-৭০০০, 

ঈধখচমো:তভ , রচমো: 

কুজিয়ো

কুজিয়ো ১৫.০৮.১৯৯৪ ২১ ঙভ  ০৮ফো  ২০জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২০৭০ চদো জঘন্নয় জশ্বো সুোংশু বরদ জশ্বো, ওল্পদো 

ভোদী জশ্বো

গ্রোফ: তজক্ষদওোওজঘড়ো , টোও: 

গুজতখোঝো, ঈধখচমো: োফদো, 

রচমো:ভগুদো

২৭/৫, এ-৫, রঢোধঔোদো রভোট, 

রগুদোজকঘো, যোলোক, ঠোওো

ভগুদো ২৫.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ  ০৪ফো  ১০জতদ জটখলোফো মুজিখবোদ্ধোভ 

রওোঝো

অখতখদ দোফ 

রমঔো রদআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২০৭৩ চদো রফজভদো সুমঢোদো সুমঢোদ লোমোতোভ, ফখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: ডুমুজভয়ো, টোও: লোমোভ 

টোঙ্গো, ঈধখচমো: রফোভমকঞ্জ, 

রচমো: োখকভলোঝ

গ্রোফ: ডুমুজভয়ো, টোও: লোমোভ 

টোঙ্গো, ঈধখচমো: রফোভমকঞ্জ, 

রচমো: োখকভলোঝ

োখকভলোঝ ২০.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ  ০৪ফো  ১৬জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২০৭৪ চদো ভোলোমো ঔোতুদ রফো: আব্রোলীফ জশ্বো, চোখয়তো 

রকফ

গ্রোফ: মুকুিধেভ, টোও: 

ফোঝজযয়ো, ঈধখচমো: 

জছওভকোঙো, রচমো: বখযোভ

রভোট-১, লোঈচ-৮/২, শ্যোফমী, 

ঠোওো-১২০৭

বখযোভ ০৬.০৫.১৯৯১ ২৪ ঙভ ১০ ফো  ২৫জতদ জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৭৫ চদো মুকুম রলোখদ অব্দুম লোজমফ, ভজচো রকফ গ্রোফ:ঘভজদয়োফঢ , টোও: 

রকোয়োটোংকো , ঈধখচমো: 

ফুমধেভ , রচমো: ফয়ফদজংল

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ৩০.০৪.১৯৯৩ ২৩ ঙভ  ০০ফো  

০৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং ঘোমোদ রওোট 

বৄম

োজঢম

২০৭৬ চদো রফো: ফোলোমুদুম লোোদ ভোজও রফো: আয়োকু অমী, যোফসুদ 

দোলোভ

গ্রোফ: ফীভোক,  টোও: 

ফকোচোভ, ঈধখচমো: ভফদো, 

রচমো: ঠোওো

অব্দুম ফজচত, প্রযোজদও 

ওফ তওঢতো, ওক্ষ দং-৫২৮, 

তস্য পদ যোঔো, চোঢীয় 

ংত, রযখভোংমো দকভ, 

ঠোওো

ঠোওো ০৮.০৫.১৯৯০ ২৫ ঙভ ১১ ফো  ২৮জতদ এফ.জ.এ োথোভড  ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

২০৮১ চদো রযঔ অব্দুম মুওীঢ রযঔ অবুম ঔোখয়ভ, ফজচতো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: জছওভো, টোও: 

ওমোখভোয়ো, ঈধখচমো: 

ওমোখভোয়ো, রচমো: োঢক্ষীভো

গ্রোফ: জছওভো, টোও: 

ওমোখভোয়ো, ঈধখচমো: 

ওমোখভোয়ো, রচমো: োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ১০.০৭.১৯৯৫ ২০ ঙভ  ১০ফো  ২৬জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২০৮২ চদো জভকোদো সুমঢোদো আব্রোলীফ ঔজমম, রচোদো রকফ গ্রোফ: ধোঞোওোঝো, টোও: 

ঘওধোঞোওোঝো, ঈধখচমো: 

দওমো, রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ১২.০৫.১৯৯৫ ২০ ঙভ ১১ ফো  ২৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৮৩ চদো রফো: ফোলবু অমফ রফো: অবুম ওোখযফ, যোজলদোভো 

অিোভ

গ্রোফ: রমংগুজড়য়ো, টোও: 

দোখঝোভ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: দোখঝোভ

গ্রোফ: রমংগুজড়য়ো, টোও: 

দোখঝোভ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: দোখঝোভ

দোখঝোভ ০১.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৪ ফো  ০৪জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৮৬ চদো রফো: ফভ নোরুও মৃঢ যওঢ প্রোফোজদও, রফোঙো: 

লোজমফো ঔোতুদ

গ্রোফ: দোকখটফড়ো, টোও: 

দোকখটফভো, ঈধখচমো: 

োজণয়ো, রচমো: ধোদো

গ্রোফ: দোকখটফড়ো, টোও: 

দোকখটফভো, ঈধখচমো: 

োজণয়ো, রচমো: ধোদো

ধোদো ১২.১২.১৯৯৪ ২১ ঙভ  ০৪ফো  ২৩জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৮৭ চদো যজনকুম আমোফ রঢোঢো, লোখফতো গ্রোফ: ওোজঘলোভো, টোও: 

কংকোধোড়ো, ঈধখচমো: 

আমোফধেভ, রচমো: চোফোমধেভ

গ্রোফ: ওোজঘলোভো, টোও: 

কংকোধোড়ো, ঈধখচমো: 

আমোফধেভ, রচমো: চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ০১.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

Page No 202 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২০৮৮ চদো যোভজফদ সুমঢোদো রফো: অব্দুম চজমম লোমোতোভ, 

দোজফো রকফ

গ্রোফ: োওভোম, টোও: 

ঘণমোজড়, ঈধখচমো: 

ঈজচভধেভ, রচমো: জভযোম

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১-এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢমঢমো, ঠোওো-১২০৭

জভযোম ৩১.১০.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো  

০৫জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৯০ চদো ভফচোধৄম ওজভফ অ: ঔোখমও কজটয়ো, ফোসুতো 

রকফ

গ্রোফ: ঔোকতী, টোও: 

ঘভমুকভীয়ো , ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ফোতোভীধেভ

গ্রোফ: ঔোকতী, টোও: 

ঘভমুকভীয়ো , ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ফোতোভীধেভ

ফোতোভীধেভ ১৯.০৫.১৯৯৭ ১৮ ঙভ  ১১ফো  ১৬জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২০৯৩ চদো রফো: ঢোদপীভ ভোখম রফো: চজলরুম আমোফ, রফোো: 

ঔোজতচো রকফ

গ্রোফ: রলোকমোওোিো, 

টোও:যমু্ভধেভো , 

ঈধখচমো:অড়োআলোচোভ , 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১-এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢমঢমো, ঠোওো-১২০৭

দোভোয়ডকঞ্জ ০২.০৯.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৮ ফো  

০৩জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৯৫ চদো যওঢ অমী ধৄরুম লও জফয়ো, অখময়ো ঔোতুদ ঈখল্লঔ রদআ ও-২১/২ রও, দোত ত ভওোভ 

োড়ী, গুমযোদ, ঠোওো

ফোতোভীধেভ ০১.০২.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০২ ফো  ১০জতদ জ.ওফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং স্থোয়ী 

ঠিওোদো রদআ

োজঢম

২০৯৬ চদো অজভন রলোখদ যোল অমফ, ধভ দোলোভ রকফ গ্রোফ: রলোকম টলভী, 

টোও:চওজদ োচোভ , 

ঈধখচমো:তভ, রচমো: 

মক্ষ্ণীধেভ

গ্রোফ: রলোকম টলভী, 

টোও:চওজদ োচোভ , 

ঈধখচমো:তভ, রচমো: 

মক্ষ্ণীধেভ

মক্ষ্ণীধেভ ১০.০২.১৯৯১ ২৫ ঙভ  ০২ফো  ২৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২০৯৭ চদো ওল্পদো ওোধৄ মৃঢ জযংওভ ওোধৄ, রচুোৎস্দো 

ওোধৄ

গ্রোফ: ফোথধেভ, টোও: 

ধোেখঔোমো, ঈধখচমো: 

ওফমকঞ্জ, রচমো: 

রফৌমপীোচোভ

গ্রোফ: ফোথধেভ, টোও: 

ধোেখঔোমো, ঈধখচমো: 

ওফমকঞ্জ, রচমো: 

রফৌমপীোচোভ

রফৌমজপোচোভ ১৭.১০.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৬ ফো  

১৮জতদ

জ.এ োথোভড অখতখদ দোফ 

রমঔো রদআ

োজঢম

২১০৪ চদো চী োলো ঈজিদ জফয়ো, ফোজনয়ো 

রকফ

গ্রোফ: চোখকোমীয়ো , টোও: 

দয়দোোত, ঈধখচমো: 

অড়োআলোচোভ, রচমো: 

দোভোয়ডকঞ্জ

জদঈ মোআঝ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৭/৩ ঢোোসুফ 

যজনং রন্টোভ, অকোভকাঁ, 

ঢমঢমো, ঠোওো-১২০৭

দোভোয়ডকঞ্জ ০১.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ  ০২ফো  ১০জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২১০৭ চদো বয়ত ঢোখভও বয়ত অওভ অমী, সুজনয়ো 

রকফ

গ্রোফ: অমনোটোঙ্গো , টোও: 

অমনোটোঙ্গো, ঈধখচমো: 

অমনোটোঙ্গো, রচমো: 

নজভতধেভ

গ্রোফ: অমনোটোঙ্গো , টোও: 

অমনোটোঙ্গো, ঈধখচমো: 

অমনোটোঙ্গো, রচমো: 

নজভতধেভ

নজভতধেভ ০২.০৪.১৯৮৮ ২৮ ঙভ  ০২ফো  

০৮জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ রদআ

োজঢম

২১০৮ চদো রফো: আয়োজদ অভোনোঢ রফো: চজলভ ঈজিদ রযঔ, 

দজভদ রদো

গ্রোফ: অমনোটোঙ্গো , টোও: 

অমনোটোঙ্গো, ঈধখচমো: 

অমনোটোঙ্গো, রচমো: 

নজভতধেভ

গ্রোফ: অমনোটোঙ্গো , টোও: 

অমনোটোঙ্গো, ঈধখচমো: 

অমনোটোঙ্গো, রচমো: 

নজভতধেভ

নজভতধেভ ১৫.০৯.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৬ ফো  

২৭জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ রদআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২১০৯ চদো রফো: োআফুম আমোফ রফো: ভোলোঢ জফয়ো, অখবযো 

অিোভ

গ্রোফ: থমো , টোও: রওোিভ 

দকভ, ঈধখচমো: ঢোড়োআম, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১-এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢমঢমো, ঠোওো-১২০৭

জওখযোভকঞ্জ ১৯.০২.১৯৯৪ ২২ ঙভ  ০২ফো  ১৬জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২১১২ চদো যোভজফদ সুমঢোদো রকোমোফ ভসুম, জওদো ঔোতুদ গ্রোফ: কমকজময়ো, টোও: 

োখোভধোড়ো, ঈধখচমো: 

োখোভধোড়ো, রচমো: বখযোভ

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯'

বখযোভ ০৪.০২.১৯৯১ ২৫ ঙভ  ০৩ফো  

০১জতদ

জ.ওফ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

২১১৩ চদো রফো: রোখলম ভোদো মৃঢ: অব্দুম রফোল্লো, রফোো: 

োখলভো রকফ

গ্রোফ: পোংড়ো ফধ্যধোড়ো, টোও: 

চোজফভো, ঈধখচমো:ধেটিয়ো , 

রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: পোংড়ো ফধ্যধোড়ো, টোও: 

চোজফভো, ঈধখচমো:ধেটিয়ো , 

রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ২০.১২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ  ০৭ফো  

১৬জতদ

এফজএ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২১১৪ চদো রফো: অজভফুম আমোফ রফো: যোল ঈমফ যভীন, রলখমদো 

রকফ

গ্রোফ: দতমুমো , টোও: দতমুমো, 

ঈধখচমো: পোন্ডোজভয়ো, রচমো: 

জধখভোচধেভ

গ্রোফ: দতমুমো , টোও: দতমুমো, 

ঈধখচমো: পোন্ডোজভয়ো, রচমো: 

জধখভোচধেভ

জধখভোচধেভ ০৯.০৮.১৯৯৫ ২০ ঙভ  ০৮ফো  

২৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২১১৫ চদো চোলোঙ্গীভ অমফ োতযো জফয়ো, ধভচোলোদ গ্রোফ: রঙোঝ ওোজময়োনওভ , 

টোও: রঙোঝ ওোজময়োনওভ, 

ঈধখচমো: জংকোআভ, রচমো: 

ফোজদওকঞ্জ

গ্রোফ: রঙোঝ ওোজময়োনওভ , 

টোও: রঙোঝ ওোজময়োনওভ, 

ঈধখচমো: জংকোআভ, রচমো: 

ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ১৫.১২.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৪ ফো  ২০জতদ জজএ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২১১৮ চদো রফো: অবু োখমল জজিও রফো: অবু ওভ জজিও, 

রফোঙো: ঙোখমলো রকফ

গ্রোফ: রফকুভঝোভী, টোও: 

ভোচোভলোঝ, ঈধখচমো: 

ভোচোভলোঝ, রচমো: কুজড়গ্রোফ

গ্রোফ: রফকুভঝোভী, টোও: 

ভোচোভলোঝ, ঈধখচমো: 

ভোচোভলোঝ, রচমো: কুজড়গ্রোফ

কুজড়গ্রোফ ০১.০৪.১৯৯৬ ২০ ঙভ  ০৪ফো  ০১জতদ অজমফ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২১১৯ চদো রফো: রোমোয়ফোদ রলোখদ মৃঢ: দজওঢ ঈল্লোল রধোড়ী, 

জফখ রমী রকফ

গ্রোফ: জন্যোতোআড়, টোও: 

োখোোজড় , ঈধখচমো: 

যোলচোতধেভ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: জন্যোতোআড়, টোও: 

োখোোজড় , ঈধখচমো: 

যোলচোতধেভ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ০১.০২.১৯৮৯ ২৭ ঙভ  ০৩ফো  

০৫জতদ

ফোস্টো ত োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২১২০ চদো দোচমুম লও শুকুভ ফোমুত, ভজলফো রকফ গ্রোফ: রতমো, টোও: জএআঈ 

ফোদ্রোো, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: রতমো, টোও: জএআঈ 

ফোদ্রোো, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ২৮.০২.১৯৯৩ ২৩ ঙভ  ০২ফো  

০৭জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২১২১ চদো রফো: আভোদ অমী ঔোদ রফো: জময়োওঢ অমী ঔোদ, 

রজমদো রকফ

গ্রোফ: ফোমো , টোও: 

ওোজযয়োদী, ঈধখচমো: 

অমনোটোঙ্গো, রচমো: 

নজভতধেভ

গ্রোফ: ফোমো , টোও: 

ওোজযয়োদী, ঈধখচমো: 

অমনোটোঙ্গো, রচমো: 

নজভতধেভ

নজভতধেভ ২০১৬ রমঔো ২৯ ঙভ ০৬ ফো  ১৭জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড চন্ ঢোজভঔ ঠিও 

পোখ রমঔো রদআ, 

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২১২২ চদো রফো: রফোযোভন রলোোআদ রফো: রফোঢোখম রলোোআদ, 

লোজমফো রকফ

গ্রোফ: োঢ কুয়ো , টোও: 

কুযোজভয়ো, ঈধখচমো: 

খোঝোআম, রচমো: ঝোংকোআম

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১-এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢমঢমো, ঠোওো-১২০৭

ঝোংকোআম ০১.০৫.১৯৯৫ ২১ ঙভ  ০০ফো  ০৫জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২১২৫ চদো রফোঔমচ্যভ ভলফোদ অশ্রোন মৃথো, জফদোভো গ্রোফ: োখলভ রফৌচ , টোও: 

রঘৌিবুজড়য়ো, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

১৭/৩, ব্লও-এন, মুলোম্মতধে, 

ঠোওো

ধটুয়োঔোমী ০১.০২.১৯৯১ ২৫ঙভ ০৩ ফো  ০৬জতদ এফএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২১২৬ চদো রফো: ভোখম ভজনকুম আমোফ, জভদো সুমঢোদো ঈখল্লঔ রদআ গ্রোফ: শ্যোফ গ্রোফ , টোও: 

শ্যোফগ্রোফ , ঈধখচমো: 

দীদকভ, রচমো: ব্রোক্ষদোড়ীয়ো

ব্রোক্ষদোড়ীয়ো ১৫.০৮.১৯৯৫ ২০ ঙভ  ০৮ফো  

২০জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড স্থোয়ী ঠিওোদো 

রমঔো রদআ

োজঢম

২১২৭ চদো রফো: দোজলত রলোখদ রফো: ওজভ রলোখদ, রফোো: 

জদলুনো রকফ

গ্রোফ: ঈত্তভ ফোদ্রোচ , টোও: 

ওোখযফ কঞ্জ োচোভ, 

ঈধখচমো: ঘভনুোযদ, রচমো: 

রপোমো

গ্রোফ: ঈত্তভ ফোদ্রোচ , টোও: 

ওোখযফ কঞ্জ োচোভ, 

ঈধখচমো: ঘভনুোযদ, রচমো: 

রপোমো

রপোমো ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ ১৯ ঙভ  ০০ফো  

০৩জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বম  

চন্ ঢোজভঔ রমঔো 

রদআ

োজঢম

২১২৮ চদো ভজদ ঘন্দ্র ভোয় জচঢ ঘন্দ্র ভোয়, জভদো ভোদী 

ভোয়

গ্রোফ: তজক্ষড কো, টোও: 

অড়োম োচোভ , ঈধখচমো: 

ওোধোজয়ো, রচমো: কোচীধেভ

গ্রোফ: তজক্ষড কো, টোও: 

অড়োম োচোভ , ঈধখচমো: 

ওোধোজয়ো, রচমো: কোচীধেভ

কোচীধেভ ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ ২৩ ঙভ ০২ ফো  ১৭জতদ জটখলোফো আদ 

আজঞ্জজদয়োজভং

োথোভড চন্ ঢোজভঔ রমঔো 

রদআ

োজঢম

২১২৯ চদো ধৄরুদ দোলোভ রফো: দচরুম আমোফ, যোফীফো 

অিোভ

গ্রোফ: রকোজি, টোও: 

রধোকমজতখো, ঈধখচমো: 

জভরোোড়ী, রচমো: চোফোমধেভ

গ্রোফ: রকোজি, টোও: 

রধোকমজতখো, ঈধখচমো: 

জভরোোড়ী, রচমো: চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ০৭.০৫.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ১১ ফো  ২৮জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২১৩০ চদো ঢোধ ঘন্দ্র থভ মৃঢ জষ্ণুধত থভ, ফোয়ো ভোদী থভ গ্রোফ: থভ োড়ী , টোও: 

ড়আয়ো কৃষ্ণধেভ, ঈধখচমো: 

ঘোজিদো, রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: থভ োড়ী , টোও: 

ড়আয়ো কৃষ্ণধেভ, ঈধখচমো: 

ঘোজিদো, রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ২৮.১০.১৯৮৭ ২৮ ঙভ  ০৬ ফো  

০৮জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২১৩২ চদো ঙোজভ অলফত রফো: অব্দুভ ভোজ্জোও, মোআমী 

রকফ

গ্রোফ: রতঈত্তভ, টোও: 

রোদোোভ, ঈধখচমো: 

চজওকঞ্জ, রচমো: জখমঝ

গ্রোফ: রতঈত্তভ, টোও: 

রোদোোভ, ঈধখচমো: 

চজওকঞ্জ, রচমো: জখমঝ

জখমঝ ০৩.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ  ০৪ ফো  

০২জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২১৩৬ চদো নজলফো অিোভ মৃঢ রফো: োফসুম লও, অখয়যো 

অিোভ

গ্রোফ: রমবুঢমো, টোও: 

রমবুঢমো, ঈধখচমো: 

ফখদোলভত, রচমো: দভজংতী

গ্রোফ: রমবুঢমো, টোও: 

রমবুঢমো, ঈধখচমো: 

ফখদোলভত, রচমো: দভজংতী

দভজংতী ০১.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ  ০৪ফো  ০৪জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২১৩৭ চদো ভজফচ ঈজিদ ভজও ঈজিদ রযঔ, ভঞ্জুয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: ফুওভো , টোও: ফুওভো, 

ঈধখচমো: ওোজযয়দী, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ

গ্রোফ: ফুওভো , টোও: ফুওভো, 

ঈধখচমো: ওোজযয়দী, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ২০.০২.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০২ ফো  ১৫জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ঙজ ১ ওজধ , টোও 

টিখওঝ রদআ

োজঢম

২১৩৯ চদো রফখলজত লোঙোদ রফো: রফোঔখমছুভ ভলফোদ, 

ঢোঙজমফো রকফ

গ্রোফ: ধেটিয়ো , টোও: শ্যোফধেভ, 

ঈধখচমো: ওো, রচমো: 

ব্রোহ্মডোড়ীয়ো

গ্রোফ: ধেটিয়ো , টোও: শ্যোফধেভ, 

ঈধখচমো: ওো, রচমো: 

ব্রোহ্মডোড়ীয়ো

ব্রোহ্মডোড়ীয়ো ১৫.০৯.১৯৯৪ ২১ ঙভ ৭ ফো ২০  জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২১৪২ চদো মোবু জফয়ো রফো: চোফোম ঈজিদ, মোপমী 

রকফ

গ্রোফ: ধোঙখঢজল্যো , টোও: 

বুথজময়ো, ঈধখচমো: বজোধেভ, 

রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: ধোঙখঢজল্যো , টোও: 

বুথজময়ো, ঈধখচমো: বজোধেভ, 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ২৯.১০.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো  

০৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২১৪৩ চদো রফো: যোখয়ও অলফত রফো: অজভফুম অমফ, জুখমওো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ঈ: অভজধদ দকভ, 

টোও: সুদোফকঞ্জ , ঈধখচমো: 

তভ , রচমো: সুদোফকঞ্জ

গ্রোফ: ঈ: অভজধদ দকভ, 

টোও: সুদোফকঞ্জ , ঈধখচমো: 

তভ , রচমো: সুদোফকঞ্জ

সুদোফকঞ্জ ২৫.০৯.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৭ ফো  ১০জতদ ম্মোদ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২১৫০ চদো রফো: নোরুও রলোখদ রফো: ফোলবুভ ভলফোদ, রফোঙো: 

জনখভোচো রকফ

গ্রোফ: ভফদো (জফজস্ত্রধোড়ো), 

টোও: ভফদো, ঈধখচমো: 

জঘমফোভী , রচমো: কুজড়গ্রোফ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

কুজড়গ্রোফ ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ ২১ ঙভ ০৫ ফো  ০৪জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, ৪ 

 ৫দং ওমোফ 

ঔোজম

োজঢম

২১৫১ চদো রকোমোফ জওজভয়ো রফো: রফোিোভ রলোখদ, 

ফোভচোলোদ রকফ

গ্রোফ: মক্ষীথভধোড়ো , টোও: 

মক্ষীথভধোড়ো , ঈধখচমো: 

ভোফকঞ্জ , রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

োজড়-২৩, রভোট-১, জদকুঞ্জ-

০২, জঔমখক্ষঢ, ঠোওো

মক্ষ্ণীধেভ ১৮.০৭.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৯ ফো  ১৬জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২১৫৩ চদো োআফুম অমফ অব্দুভ ভ ভতোভ, ফঢোচ 

রকফ

গ্রোফ: ভফচোধেভ, টোও: 

ভফচোদধেভ , ঈধখচমো: 

ওোমওোজদ, রচমো: ফোতোভীধেভ

ঢোভোকুজধ, ওঝওস্থম, 

রকৌভদজত, জভযোম

ফোতোভীধেভ ১০.০৮.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৮ ফো  

২৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২১৫৯ চদো রফো: ধৄভ আমোফ রফো: োজতকুম আমোফ, 

ধোভজপদ রকফ

গ্রোফ: লজভধেভ , টোও: 

রঘৌিীখঝোমো, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ঘাঁধোআদোকঞ্জ

গ্রোফ: লজভধেভ , টোও: 

রঘৌিীখঝোমো, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ঘাঁধোআদোকঞ্জ

ঘোধোআদোোকঞ্জ ১৮.১১.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৫ ফো  ১৪জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২১৬০ চদো রফো: রোলোক জফয়ো রফো: রকোমোফ রফোস্তনো, 

অওজমফো রকফ

গ্রোফ: ঝদওী, টোও: ঝদওী 

োচোভ, ঈধখচমো: রফমোিল, 

রচমো: চোফোমধেভ

গ্রোফ: ঝদওী, টোও: ঝদওী 

োচোভ, ঈধখচমো: রফমোিল, 

রচমো: চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ০৯.০৭.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৯ ফো  

২৩জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২১৬৪ চদো জচ জফয়ো রকোমোফ রফোস্তনো, জুখমঔো ঔোতুদ গ্রোফ: োজলতধেভ , টোও: 

আব্রোজলফধেভ, ঈধখচমো: 

দীদকভ, রচমো: ব্রোক্ষদোড়ীয়ো

গ্রোফ: োজলতধেভ , টোও: 

আব্রোজলফধেভ, ঈধখচমো: 

দীদকভ, রচমো: ব্রোক্ষদোড়ীয়ো

ব্রোক্ষদোড়ীয়ো ০১.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ  ০৪ ফো  

০১জতদ

এআঘ.এ.জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

অখতখদ রেচোভী 

ঘোমোদ  দং 

রমঔো রদআ

োজঢম

২১৬৫ চদো রফো: লোোদ রফো: যোলচোলোদ ঢোলুওতোভ, 

রফোো: জুখমঔো রকফ

গ্রোফ: কোবুয়ো , টোও: রফৌওভড, 

ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

ধটুয়োঔোমী

প্রথোদ জদ তোলী ওফ তওঢতোভ 

তপ্তভ, ঠোওো ঈত্তভ জটি 

ওখধ তোখভযদ, ৮১ গুমযোদ 

এজপজদঈ, ঠোওো

ধটুয়োঔোমী ০৫.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৫ ফো  ০১জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২১৬৬ চদো স্বধদ ঘন্দ্র ফলন্ত দকুম ঘন্দ্র ফলন্ত, োথদো ভোডী গ্রোফ: ওখমচ রভোট, 

টোও:সুিভকঞ্জ , ঈধখচমো: 

সুিভকঞ্জ , রচমো: কোআোন্ধো

গ্রোফ: ওখমচ রভোট, 

টোও:সুিভকঞ্জ , ঈধখচমো: 

সুিভকঞ্জ , রচমো: কোআোন্ধো

কোআোন্ধো ০৬.০৫.১৯৮৮ ২৭ ঙভ  ১১ফো  ৩০জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২১৬৭ চদো ফোলমুদুম লোোদ অবুম রলোখদ, োফছুভ দোলোভ গ্রোফ: রমমুয়ো, টোও: রমমুয়ো 

োচোভ, ঈধখচমো:তভ , 

রচমো: রনদী

গ্রোফ: রমমুয়ো, টোও: রমমুয়ো 

োচোভ, ঈধখচমো:তভ , 

রচমো: রনদী

রনদী ১২.১২.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৪ ফো  ২৪জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২১৭২ চদো অফো লোজবুভ ভলফোদ, যোলদোচ রকফ গ্রোফ: ওোফভোত, টোও: বুজড়ভ 

ঘভ, ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

ভগুদো

৮৮/১ যোফছুজিদ সুধোভ 

ফোখওতঝ, বোেোোড়ী, ঠোওো

ভগুদো ০২.০৫.১৯৮৮ ২৮ ঙভ  ০০ ফো  

০৩জতদ

ফোস্টো ত োথোভড রেচোভী ঘোমোখদভ 

ওজধ রদআ

োজঢম

২১৭৩ চদো ঙোখমলো রকফ রফো: দী ঈল্লোল, রচোলভো রকফ গ্রোফ: কুজফতধেভ, টোও: 

জধয়োভোধেভ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

গ্রোফ: কুজফতধেভ, টোও: 

জধয়োভোধেভ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

মক্ষ্ণীধেভ ০১.০৩.১৯৯০ ২৬ ঙভ  ০১ ফো  

১০জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২১৭৫ চদো রফো: অম রলমোম চোলোঙ্গীভ, ফঞ্জুঅভো গ্রোফ: জযওড়ী , টোও: 

জফভজকটোঙ্গো, ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: োঢক্ষীভো

গ্রোফ: জযওড়ী , টোও: 

জফভজকটোঙ্গো, ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ০১.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ  ০৪ ফো  

০৪জতদ

জজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২১৭৯ চদো রফোয়োখজ্জম ঔোতুদ রফো: এওভোমুম লও, চোখলতো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: জপ.টি.অআ রভোট, টোও: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ, ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: ঘাঁধোআদোকঞ্জ

গ্রোফ: জপ.টি.অআ রভোট, টোও: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ, ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: ঘাঁধোআদোকঞ্জ

ঘোধোআদোোকঞ্জ ০৩.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ  ০৪ ফো  

০৩জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড অখতখদ ঙজ রদআ োজঢম

২১৮০ চদো রফো: ভোজচবুম লোোদ জলদুভ ভলফোদ, ফখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: জযওোঝোমী, টোও: 

ভোফধেভো োচোভ , ঈধখচমো: 

নজভতকঞ্জ , রচমো: ঘাঁতধেভ

গ্রোফ: জযওোঝোমী, টোও: 

ভোফধেভো োচোভ , ঈধখচমো: 

নজভতকঞ্জ , রচমো: ঘাঁতধেভ

ঘাঁতধেভ ২০.০৭.১৯৮৯ ২৬ ঙভ  ০৯ফো  

১৬জতদ

দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২১৮১ চদো যোন্তো আমোফ রফোলোম্মত ফজযঈভ ভলফোদ 

ফোজদও, রভধৄ রকফ

গ্রোফ: ফধ্যধোড়ো , টোও: 

রকোধোমকঞ্জ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

গ্রোফ: ফধ্যধোড়ো , টোও: 

রকোধোমকঞ্জ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ৩১.১২.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৪  ফো  

০৪জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২১৮৬ চদো যোভজফদ অিোভ রফো: অমোঈজিদ, লোজমফো রকফ গ্রোফ: যোফমোক , টোও: 

তজক্ষড ঔোদ, ঈধখচমো: তজক্ষড 

ঔোদ, রচমো: ঠোওো

১১৪/৪-জ, ফজঢজছম 

ওখমোদী, লোধোঢোম রচোদ, 

ফজঢজছম, ঠোওো

ঠোওো ১১.১২.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৪ ফো  

২৫জতদ

এফ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

২১৯০ চদো আব্রোলীফ আঈধৄঙ, জঈটি রকফ গ্রোফ: সুঔোধেভ, টোও: 

সুঔোধেভ, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: মুন্পীকঞ্জ

এ-২৫, রভোট-০৫, অভোফোক, 

ধল্লী, জফভধেভ, ঠোওো

মুন্পীকঞ্জ ০১.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৬ ফো  

২৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২১৯১ চদো রফো: অজভফুম আমোফ রফো: অচকভ অমী, রফোো: 

রফোখফদো রকফ

গ্রোফ: ফধ্যদয়োতোধোড়ো , 

টোও: ধেভো , ঈধখচমো: 

যোলচোতধেভ, রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: ফধ্যদয়োতোধোড়ো , 

টোও: ধেভো , ঈধখচমো: 

যোলচোতধেভ, রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ২০.০৫.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ১১ ফো  ১৭জতদ এফজএ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২১৯৪ চদো রফো: ফভ নোরুও জওতোভ োওী জল্লোল, রফোো: 

নোখঢফো রকফ

গ্রোফ: তোজভয়োমো, টোও: 

তোজভয়োমো োচোভ, ঈধখচমো: 

রফোল্লোলোঝ, রচমো: োখকভলোঝ

জট-৮৯, রকোয়োমধোড়ো জদুুৎ 

ঈৎধোতদ রওন্দ্র, ঔোজমযধেভ, 

খুমদো

োখকভলোঝ ০৯.১১.১৯৯৫ ২০ ঙভ  ০৫ফো  

২৬জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২১৯৯ চদো রফোঙো: ফোজয়ো ঔোতুদ রফো: ফজদভ ঈিীদ, রফোঙো: 

দোচফো রকফ

গ্রোফ: রমোআঘদই 

ওজঝোধোড়ো, টোও: 

রমোআঘন্ডী, ঈধখচমো: 

ধো তঢীধেভ, রচমো: জতদোচধেভ

২০৬/এ, অলোখম্মত জপমো, 

ওচ্যখক্ষঢ, ঠোওো ওুোন্টখফন্ট, 

পোরোদখঝও, ঠোওো

জতদোচধেভ ১০.১০.১৯৯৪ ২১ ঙভ  ০৬ ফো  

২৫জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২২০১ চদো রফোঃ দোজভ আওোম রফোঃ লোজবুভ ভলফোদ; ভোখয়ো 

রকফ

গ্রোফঃ ড় জখোআ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ড় জখোআ, 

টোওখভ: ড় জখোআ-8600, 

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী তভ , 

রচমো: ধটুয়োঔোমী।

গ্রোফঃ ড় জখোআ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ড় জখোআ, 

টোওখভ: ড় জখোআ-8600, 

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী তভ , 

রচমো: ধটুয়োঔোমী।

ধটুয়োঔোমী 08.02.1989 27 ঙভ 02 ফো 28 

জতদ

এফএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

২২০২ রফোঃ যোভজফদ চোলোদ অবুম রলোখদ; ফখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফঃ ঈচোদীওোজি , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তজক্ষড 

গুদোআখভ আঈজদয়দ 99দং 

য়োট ত, টোওখভ: ল্লপধেভ-

3530 , ঈধখচমো: রতজিোভ, 

রচমো: কুজফল্লো।

গ্রোফঃ ঈচোদীওোজি , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তজক্ষড 

গুদোআখভ আঈজদয়দ 99দং 

য়োট ত, টোওখভ: ল্লপধেভ-

3530 , ঈধখচমো: রতজিোভ, 

রচমো: কুজফল্লো।

কুজফল্লো 01.07.1984 31 ঙভ 10 ফো    05 

জতদ

এআঘএজ োথোভড য়ীফো 

জঢক্রোন্ত

োজঢম

Page No 208 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২২০৬ রফোঃ োজফঈম আমোফ  রফোঃ অঃ ভোজ্জোও; রফোঙো: 

রজমদো জজ

গ্রোফঃ থোয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ণোমঢো 

ফোচগ্রোফ, টোওখভ:ঘোঙ্গুআভ 

ফীভধোড়ো-5881, ঈধখচমো: 

দিীগ্রোফ, রচমো: গুড়ো।

গ্রোফঃ থোয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ণোমঢো 

ফোচগ্রোফ, টোওখভ:ঘোঙ্গুআভ 

ফীভধোড়ো-5881, ঈধখচমো: 

দিীগ্রোফ, রচমো: গুড়ো।

গুড়ো 28.12.1993 22ঙভ 04 ফো  07 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঘোমোখদভ  ঙজ 

ওজধ রদআ;

োজঢম

২২০৭ চদো ভোখযতো অঔঢোভ দচরুম আমোফ; ধৄখভভ দোলোভ ফীভশ্বভোআ ঘঞ্টগ্রোফ, গ্রোফঃ 

লোনীচ গ্রোফ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 6দং 

আঙোঔোমী, টোওখভ: 

ফোতভলোঝ-4324 , 

ঈধখচমো: ফীভশ্বভোআ, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ ।

93, ভতোভ ওফখলক্স (2য় 

ঢমো), অকোভকাঁ-16, রযখভ 

োংমো দকভ-1207, ঠোওো।

ঘঞ্টগ্রোফ 05.10.1994 21ঙভ 07 ফো  0জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ 01 ওজধ  

ঢুোয়দ রদআ;

োজঢম

২২১০ চদো রফোঃ োখতকুম আমোফ মৃঢ অখয তত অমী লোমোতোভ; 

অখফদো ঔোতুদ

গ্রোফঃ ঘভোফজি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘভোফজি(1), 

টোওখভ: ঘভোফজি-8281, 

ঈধখচমো:োখওভকঞ্জ, রচমো: 

জভযোম।

গ্রোফঃ ঘভোফজি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘভোফজি(1), 

টোওখভ: ঘভোফজি-8281, 

ঈধখচমো:োখওভকঞ্জ, রচমো: 

জভযোম।

জভযোম 01.01.1994 22ঙভ 03 ফো  27 

জতদ

অজমফ োথোভড অখতখদ ঙজ 

ংমৄি রদআ।

োজঢম

২২১২ চদো রফোঃ য়োজমঈল্লোল মৃঢ রফোচোফ্নভ অমী; অখয়যো 

রকফ

গ্রোফঃফোজদওতী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দুমোমধেভ, 

টোওখভ: ওোমীদকভ-1651, 

ঈধখচমো: জযধেভ, 

রচমো:দভজংতী।

গ্রোফঃফোজদওতী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দুমোমধেভ, 

টোওখভ: ওোমীদকভ-1651, 

ঈধখচমো: জযধেভ, 

রচমো:দভজংতী।

দভজংতী 15.12.2016 24ঙভ 04 ফো  20জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

চম্ম ঢোজভঔ বৄম

োজঢম

২২১৬ চদো রুখম রলোখদ রফোঃ ধরুম আমোফ; রলোখদ 

অভো

গ্রোফঃ ড় কংকোভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08, 

টোওখভ: ভোফকৃষ্ণোড়ী-

1997, ঈধখচমো: থদোড়ী, 

রচমো: ঝোংকোআম।

োড়ী দং-341, গ্রোফঃ 

মুভোতধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

52, টোওখভ: রকন্ডোজভয়ো-

1204, ঈধখচমো: শ্যোফধেভ, 

রচমো: ঠোওো।

ঝোংকোআম 15.06.1991 24ঙভ 10 ফো  22জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২২২৪ চদো রফোঃ অলোদ লোী রফোঃ রফোস্তোজনজুভ ভলফোদ; 

যোলোদোচ ভলফোদ

োড়ী দং: ‘তুজলদ জপমো’ 

প্রবখে: রফোস্তোজনজুভ ভলফোদ, 

গ্রোফঃ ঘওসূেোধেভ (ঈত্তভ 

ধোড়ো), আঈজদয়দ/য়োট ত: 

04দং য়োট ত, টোওখভ: গুড়ো 

তভ, ঈধখচমো: গুড়ো তভ, 

রচমো: গুড়ো।

োড়ী দং: ‘তুজলদ জপমো’ 

প্রবখে: রফোস্তোজনজুভ ভলফোদ, 

গ্রোফঃ ঘওসূেোধেভ (ঈত্তভ 

ধোড়ো), আঈজদয়দ/য়োট ত: 

04দং য়োট ত, টোওখভ: গুড়ো 

তভ, ঈধখচমো: গুড়ো তভ, 

রচমো: গুড়ো।

গুড়ো 31.12.1991 24ঙভ 03 ফো  12জতদ এআঘএজ োথোভড রনভঢ ঔোফ রদআ োজঢম

২২২৭ চদো রফোঃ রোলোক জফয়ো রফোঃ োখচদুম ওজভফ; রফোঙো: 

রজমদো রকফ

গ্রোফঃ জদচমোআম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোঝখযভধেভ, 

টোওখভ:জদচমোআম-5830, 

ঈধখচমো: োজভয়োওোজি, 

রচমো: গুড়ো ।

গ্রোফঃ জদচমোআম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোঝখযভধেভ, 

টোওখভ:জদচমোআম-5830, 

ঈধখচমো: োজভয়োওোজি, 

রচমো: গুড়ো ।

গুড়ো 25.11.1996 19ঙভ 05 ফো  10জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ 

দয়।

োজঢম

২২৩২ চদো ভোজু অলখফত রফোঃ ভজঈম রধোভী; োভ-আ-

চোলোদ রকফ

গ্রোফঃশ্যোফোআম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01দং 

য়োট ত, টোওখভ: ভলোফকঞ্জ-

7930, ঈধখচমো: জযঘভ, 

রচমো: ফোতোভীধেভ  ।

গ্রোফঃশ্যোফোআম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01দং 

য়োট ত, টোওখভ: ভলোফকঞ্জ-

7930, ঈধখচমো: জযঘভ, 

রচমো: ফোতোভীধেভ  ।

ফোতোভীধেভ 01.01.1987 29ঙভ 03 ফো  10জতদ ফোস্টো ত োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

ঢোজভঔ রদআ

োজঢম

২২৩৩ চদো প্রময় তো প্রদ তো; স্বভস্বঢী তো োো: ঘোিোআখওোদো লোআস্কুম 

রভোট ংমগ্ন, 

গ্রোফঃঘোিোআখওোদো 

(ধৈ তধোড়ো), আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ঘোিোআখওোদো-01দং , 

টোওখভ: ঘোিোআখওোদো-

5841, ঈধখচমো: ভোয়কঞ্জ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ।

োো: ঘোিোআখওোদো লোআস্কুম 

রভোট ংমগ্ন, 

গ্রোফঃঘোিোআখওোদো 

(ধৈ তধোড়ো), আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ঘোিোআখওোদো-01দং , 

টোওখভ: ঘোিোআখওোদো-

5841, ঈধখচমো: ভোয়কঞ্জ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ 05.01.1991 24ঙভ 06 ফো  01জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২২৩৫ চদো রফোঃ রোখলম ফোলমুদুম ওজভফ; রলোখদ অভো 

রকফ

রফিোভ ফোলোমুদুম ওজভখফভ 

োড়ী ,  গ্রোফঃ ঢোমভ ঘভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অমী 

অওভ রটআম, টোওখভ: 

কুতুজতয়ো-4720, ঈধখচমো: 

কুতুজতয়ো, রচমো: 

ওক্সোচোভ।

রফিোভ ফোলোমুদুম ওজভখফভ 

োড়ী ,  গ্রোফঃ ঢোমভ ঘভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অমী 

অওভ রটআম, টোওখভ: 

কুতুজতয়ো-4720, ঈধখচমো: 

কুতুজতয়ো, রচমো: 

ওক্সোচোভ।

ওক্সোচোভ 15.01.1991 25ঙভ 03 ফো  11জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বম। োজঢম

২২৩৮ চদো অব্দুম ঔোখমও রফোঃ জফচোধৄভ ভলফোদ; রফোঙো: 

ফোখমওো ঔোতুদ

গ্রোফঃ ঘভ রধোভচদো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01দং, 

টোওখভ: রধোভচদো-6771, 

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ।

গ্রোফঃ ঘভ রধোভচদো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01দং, 

টোওখভ: রধোভচদো-6771, 

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ 05.01.1994 22ঙভ 04 ফো  00জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২২৩৯ চদো রফোঃ লোজদন রলোখদ অঃ কজদ রধোভী; োফচ্যদ 

দোলোভ রকফ

গ্রোফঃ কো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রথোধোঔোমী, টোওখভ: 

দোঝআঔোমী-9300, 

ঈধখচমো:ওদুয়ো, রচমো: 

োখকভলোঝ।

োজড়দং-25, রভোট দং-5, 

গ্রোফঃোজকঘো, রওোদোধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোতুয়োআম, 

টোওখভ:ধোড়োটকোআ-1362, 

ঈধখচমো: রটফভো, রচমো: 

ঠোওো।

োখকভলোঝ 12.12.1988 27ঙভ 04 ফো  25জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২২৪২ নোজলফ আফদ য়োখলদুজ্জোফদ; রভোখওয়ো 2দং লোখমী রকোধোমধেভ, 

টোওখভ: নজভতধে-7800, 

নজভতধেভ।

2দং লোখমী রকোধোমধেভ, 

টোওখভ: নজভতধে-7800, 

নজভতধেভ।

নজভতধেভ 02.08.1994 21ঙভ 07 ফো  13জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

চোঢীয় ধজভঘয় 

ধে/চন্ জদন্ধদ 

দিভ ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

২২৪৬ চদো রফোঃ অোদুজ্জোফোদ রফোঃ হুজুভ অমী; রফোঙো: 

অয়যো রকফ

গ্রোফঃ কতোআ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

োমোধোড়ো, টোওখভ: 

ওোঈজদয়ো-5450, ঈধখচমো: 

ওোঈজদয়ো, রচমো: ভংধেভ।

গ্রোফঃ কতোআ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

োমোধোড়ো, টোওখভ: 

ওোঈজদয়ো-5450, ঈধখচমো: 

ওোঈজদয়ো, রচমো: ভংধেভ।

ভংধেভ 01.11.1986 29ঙভ 06 ফো  04জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২২৫০ চদো আফঢ অভো রফোঃ আফোইম রলোখদ; 

ভযদ অভো

রফোঃ লোজ জফয়ো, গ্রোফঃ 

মুজমফধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রঢতুমঁখছোভো, টোওখভ: 

রলফোখয়ঢধেভ-1340, 

ঈধখচমো: োপোভ, রচমো: 

ঠোওো।

ঠোওো হুপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, 93 ত তোভ 

ওফখলক্স, 2য় ঢমো, 

ঢোমঢমো, রফোলোম্মতধেভ-

1207, ঠোওো।

ঠোওো 13.05.1990 25ঙভ 11 ফো  13জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২২৫১ চদো রফোঃ জফদলোচ রলোখদ রফোঃ অব্দু ঙোমোফ; রফোঙোঃ 

রচজফদ রকফ

গ্রোফঃ মুদসুফী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রঔোওযোোড়ী, টোওখভ: 

হুমীোচোভ-6700, 

ঈধখচমো: জভোচকঞ্জ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

স্টোন রওোয়োঝ তোভ রচমো 

ওোভোকোভ, টোওখভ-জঘজদযধেভ-

1600, দভজংতী।

জভোচকঞ্জ 13.03.1994 22ঙভ 08 ফো  09জতদ জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

রনভঢঔোখফ 

ঠিওোদো রদআ

োজঢম

২২৫২ চদো রফোঃ োজ্জোত রলোখদ রফোঃ োফছুন্নী; ভজলফো ঔোতুদ ড়ীোড়ী, রোফধোড়ো, 

রধোিোভোচোভ রভোট, গ্রোফঃ 

ধেরুখরোত্তফধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01দং 

যোলোধেভ আঈজদয়দ, টোওখভ: 

রোফধোড়ো-3882, 

ঈধখচমো: ঘোঝজঔম, রচমো: 

রদোয়োঔোমী  ।

প্রবখে রফোঃ অব্দুম লোআ, 

রওযদ জনোভ, ওক্ষ দং-

133, প্রযোজদও পদ, 

প্রথোদ প্রখওৌযমীভ তপ্তভ, ঠোওো 

জশ্বজদ্যোময়, ঠোওো-1000।

রদোয়োঔোমী 01.01.1987 29ঙভ 04 ফো  15জতদ এফএজ োথোভড রনভঢ ঔোফ রদআ োজঢম

২২৫৪ চদো খত অমী রলোখদ অমী; ভজলফো রকফ গ্রোফঃ ব্রীওোজময়োনওভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মথভো, 

টোওখভ: ব্রীওোজময়োনওভ-

1800, ঈধখচমো: জংকোআভ, 

রচমো: ফোজদওকঞ্জ।

ধজভংখ্োদ  ঢথ্য 

ব্যস্থোধদো জপোক, 

ধজভংখ্োদ পদ (11ঢমো, 

ব্লও-জ), আ-27/এ, 

অকোভকাঁ, ঠোওো-1217।

ফোজদওকঞ্জ 01.06.1986 29ঙভ 11 ফো  04জতদ এফজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম

২২৫৬ চদো রফোঃ চোজলদুম আমোফ রফোঃ রওভফঢ অমী, চোলোদোভো 

রকফ

গ্রোফঃ দোচগুমী , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 02, 

টোওখভ: দমজঙটি-8420, 

ঈধখচমো: দমজঙটি, রচমো: 

ছোমওোঠি ।

োো: জ-5এআঘ-14, গ্রোফঃ 

রযখভোংমো দকভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 27, 

টোওখভ: রফোলোম্মতধেভ-

1207, ঈধখচমো: 

রফোলোম্মতধেভ, রচমো: ঠোওো।

ছোমওোঠি 29.11.1991 24ঙভ 05 ফো  06জতদ এআঘএজ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ;

োজঢম

Page No 212 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২২৫৭ চদো রফোঃ চোলোঙ্গীভ ওীভ রফোঃ অমোঈিীদ জশ্বো; 

লোয়ো রকফ

গ্রোফঃ রঙোঝ ওোকুজড়য়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: স্বরুকতোল, 

টোওখভ: ফোজযমো-7410, 

ঈধখচমো: রঘৌকোঙো, 

রচমো:বখযোভ  ।

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, 93/1 এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, রযখভ োংমো দকভ, 

ঠোওো-1207।

বখযোভ 20.01.1989 27ঙভ 03 ফো  15জতদ জজএ (দো ত) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম

২২৫৮ চদো ফোজদকুম আমোফ রফোঃ দুমোম জফয়ো; রফোঙো: 

যোলদোভো ঔোতুদ

ফোতভোো রভোট, গ্রোফঃ 

জযোআদোঢধেভ (তোফধোড়ো), 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 2দং 

ধমোযী, টোওখভ:ডুকডুকীলোঝ-

5282 , ঈধখচমো: রখোড়োখোঝ 

, রচমো: জতদোচধেভ।

ফোতভোো রভোট, গ্রোফঃ 

জযোআদোঢধেভ (তোফধোড়ো), 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 2দং 

ধমোযী, টোওখভ:ডুকডুকীলোঝ-

5282 , ঈধখচমো: রখোড়োখোঝ 

, রচমো: জতদোচধেভ।

জতদোচধেভ 04.12.1992 24ঙভ 12 ফো  07জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

রনভঢ ঔোফ রদআ

োজঢম

২২৫৯ চদো চোওোজভয়ো ফজফদ রযঔ; রুজয়ো রকফ গ্রোফঃ মংওোভধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চংকম, 

টোওখভ: চংকমোচোভ-

7730, ঈধখচমো: 

োজময়োওোজি , রচমো: 

ভোচোড়ী  ।

গ্রোফঃ মংওোভধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চংকম, 

টোওখভ: চংকমোচোভ-

7730, ঈধখচমো: 

োজময়োওোজি , রচমো: 

ভোচোড়ী  ।

ভোচোড়ী 15.03.1995 21ঙভ02  ফো  18জতদ এআঘএজ োথোভড স্বোক্ষভজলীদ; ঙজ 

01 ওজধ, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

২২৬০ চদো রফোঃ অবু োখয়ফ রফোঃ আফতোদুম লও; রফোঙো: 

সুভোআয়ো ধোভপীদ

গ্রোফঃ ধোভকুদো, , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ওোজমতোধেভ/05, টোওখভ: 

ধোআওধোড়ো-7210, 

ঈধখচমো: অমফটোঙ্গো , 

রচমো: চ্যয়োটোঙ্গো।

গ্রোফঃ ধোভকুদো, , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ওোজমতোধেভ/05, টোওখভ: 

ধোআওধোড়ো-7210, 

ঈধখচমো: অমফটোঙ্গো , 

রচমো: চ্যয়োটোঙ্গো।

চ্যয়োটোঙ্গো 15.02.1994 22ঙভ 02 ফো  

22জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২২৬১ চদো ঈখম্ম লোজো রফোঃ জমোম ঈজিদ, রফোঙো: 

দোজঙফো অিোভ

গ্রোফঃ তজক্ষড দভধজঢ,  

টোওখভ: দভধজঢ, ঈধখচমো: 

চ্যদোরুখোঝ, রচমো: লজকঞ্জ ।

গ্রোফঃ রকোধোয়ো, 

টোওখভ:রকোধোয়ো, ঈধখচমো: 

লজকঞ্জ, রচমো:লজকঞ্জ।

লজকঞ্জ 01.06.1992 23ঙভ 10 ফো  28জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়; ধখতভ দোফ 

বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২২৬২ চদো অোদুম আমোফ ঘাঁদ জফয়ো মুন্পী; যোজন্ত রকফ োো: 168, ড়ও-1/1, 

গ্রোফঃ শ্রীধেভ, কুফোজভয়ো। 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 10দং 

শ্রীধেভ/03, টোওখভ: শ্রীধেভ 

ডুফোজভয়ো-2001, ঈধখচমো: 

চোফোমোধেভ তভ, রচমো: 

চোফোমধেভ।

োো: 168, ড়ও-1/1, 

গ্রোফঃ শ্রীধেভ, কুফোজভয়ো। 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 10দং 

শ্রীধেভ/03, টোওখভ: শ্রীধেভ 

ডুফোজভয়ো-2001, ঈধখচমো: 

চোফোমোধেভ তভ, রচমো: 

চোফোমধেভ।

চোফোমধেভ 12.12.1991 24ঙভ 04 ফো  23জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম

২২৬৪ রফোঃ জভোচ ঈজিদ রফোঃ যলীদুল্লোল; রফোঙোঃ 

ভোখয়ো ঔোতুদ

গ্রোফঃ ড়খড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং, 

টোওখভ: রফোলদকঞ্জ-5700, 

ঈধখচমো: ভোজচধেভ, রচমো: 

কুজড়গ্রোফ।

োো: 51/2 (দীঘঢমো), 

গ্রোফঃযোজন্তোক, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 12 , 

টোওখভ: যোজন্তদকভ-1217, 

ঈধখচমো: ফজঢজছম, রচমো: 

ঠোওো।

কুজড়গ্রোফ 01.11.1988 27ঙভ 06 ফো  04জতদ জএএ (দ তো) োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

২২৬৫ চদো রফোঃ যোফীফ ঔোদ অদুভ ভজযত ঔোদ; ভজযতো 

রকফ

গ্রোফঃ জুভওোঞী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তধতজধয়ো, 

টোওখভ: জুভওোঞী-8420, 

ঈধখচমো: দমজঙটি, রচমো: 

ছোমওোঠি।

গ্রোফঃ জুভওোঞী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তধতজধয়ো, 

টোওখভ: জুভওোঞী-8420, 

ঈধখচমো: দমজঙটি, রচমো: 

ছোমওোঠি।

ছোমওোঠি 02.06.1988 27ঙভ 11 ফো  03জতদ জ. এ দো ত োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

রনভঢ ঔোখফ 

রভজপজদঈ িুোি

োজঢম

২২৬৯ রফোঙোঃ যোফীফো অওি রফোঃ োখতকুম আমোফ 

অওি; রফোঙোঃ ফোওসুতো 

অওি

োো: জফজদ লোঈচ, গ্রোফঃ 

তভস্ত, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:তভস্ত , 

টোওখভ: রওোফভধেভ-5740, 

ঈধখচমো: রকোজিকঞ্জ, 

রচমো: কোআোন্ধো।

োো: জফজদ লোঈচ, গ্রোফঃ 

তভস্ত, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:তভস্ত , 

টোওখভ: রওোফভধেভ-5740, 

ঈধখচমো: রকোজিকঞ্জ, 

রচমো: কোআোন্ধো।

কোআোন্ধো 26.05.1986 29ঙভ 11 ফো  09জতদ ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২২৭৩ চদো ধজভদীঢো লোমতোভ রকৌভোঙ্গ মোম লোমতোভ; রভধৄ 

োমো লোমতোভ

গ্রোফঃকদওধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রতলোভী , 

টোওখভ: রতলোভী-8541, 

ঈধখচমো: রদঙোভোোত, রচমো: 

জধখভোচধেভ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

জধখভোচধেভ 09.08.1991 24ঙভ 09 ফো  27জতদ ম্মোদ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২২৭৪ চদো রফোঃ ফজলবুম লোোদ রনভখতৌ রফোঃ থধৄ জফয়ো; ফোজলদো অিোভ গ্রোফঃথদকুড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং বুল্লো, 

টোওখভ:বুল্লো-3331, 

ঈধখচমো: ফোথধেভ, রচমো: 

লজকঞ্জ।

গ্রোফঃথদকুড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং বুল্লো, 

টোওখভ:বুল্লো-3331, 

ঈধখচমো: ফোথধেভ, রচমো: 

লজকঞ্জ।

লজকঞ্জ 12.01.1992 24ঙভ 03 ফো  

23জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ, প্রখযধে 

01 ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২২৭৫ চদো ঞ্জয় পি খন্তোর পি, োভণী পি গ্রোফঃ োলোদুভধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তত্তখওন্দুয়ো , 

টোওখভ:তত্তখওন্দুয়ো-7901, 

ঈধখচমো: ফোতোভীধেভ, রচমো: 

ফোতোভীধেভ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

ফোতোভীধেভ 06.12.1993 22ঙভ 05 ফো  0জতদ এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২২৭৬ চদো রফোলোম্মত আব্রোজলফ ঔজমম চয়দোম অখজতদ; লোখচভো 

ঔোতুদ

অবু ক্কভ ওোভী োড়ী, গ্রোফঃ 

ভোফোদিধেভ,   

টোওখভ:নোজচখমভ খোঝ-

3920, ঈধখচমো: 

তোকদবজো, রচমো: রনদী।

অবু ক্কভ ওোভী োড়ী, গ্রোফঃ 

ভোফোদিধেভ,   

টোওখভ:নোজচখমভ খোঝ-

3920, ঈধখচমো: 

তোকদবজো, রচমো: রনদী।

রনদী 05.08.1988 27ঙভ 09 ফো  00জতদ এআঘএজ োথোভড প্রখযধে রদআ, 

ঙজ ঢুোজয়ঢ দয়;

োজঢম

২২৭৭ রফোঙোঃ যোন্তো ঔোতুদ রফোঃ রকোমোফ ওজভ; রফঙোঃ 

ভযদয়োভো রকফ

গ্রোফঃ ঔভ-ঔজভয়ো অলখফি 

ফজঞ্জম, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ভফদো,   টোওখভ: রচোড়কোঙ-

5630, ঈধখচমো: জঘমফোভী , 

রচমো: কুজড়গ্রোফ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

কুজড়গ্রোফ 25.04.1997 19ঙভ 00 ফো  02জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২২৭৮ চদো ফোসুত ভোদো গ্রোফঃ ঘড়আখওোম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লজভধেভ, 

টোওখভ: ওোঝোঔোমী-6630, 

ঈধখচমো: ঘোঝখফোলভ, রচমো: 

ধোদো।

63 রফোল্লোভখঝও ফজচত 

রভোট, গ্রোফঃখফোল্লোভখঝও, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তজক্ষডঔোদ, 

টোওখভ: অযখওোদো-1230, 

ঈধখচমো: তজক্ষডঔোদ, রচমো: 

ঠোওো।

ধোদো 01.01.1993 23ঙভ 04 ফো  05জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

জধঢো  ফোঢোভ 

দোফ ঈখল্লঔ রদআ

োজঢম

২২৮০ চদো রফোঃ আঈধৄঙ যভীন রফোঃ ধৄরুম লও; ফোজলধৄভ রকফ ভজনও ফো: োড়ী, গ্রোফঃ 

ভোয়ঘোত, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

8দং ভফোকঞ্জ/04দং য়োট ত, 

টোওখভ: ভোয়ঘোত-8332, 

ঈধখচমো: মোমখফোলদ, রচমো: 

রপোমো।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

রপোমো 03.10.1996 19ঙভ 07 ফো  02জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২২৮২ চদো রফোঃ অবু োখমল রোখলম রফোঃ মুদসুভ অমী জওতোভ; 

রফোো: নোখঢফো রকফ

গ্রোফঃ ধজিফ সুজতঔোমী,, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 4দং 

রতজম, 

টোওখভ:সুজতঔোমী,8610, 

ঈধখচমো:জফচতোকঞ্জ, রচমো:  

ধটুয়োঔোমী।

োো দং-95, রভোট দং-6, 

গ্রোফঃ জধজ ওোম তঘোভ, রযখঔভ 

রঝও, আঈজদয়দ/য়োট ত: 100, 

টোওখভ: রফোলোম্মতধেভ-

1207, রচমো: ঠোওো ।

ধটুয়োঔোমী 29.09.1988 27ঙভ 07 ফো  08জতদ এফএ োথোভড অখতখদ ধখতভ 

দোফ ঈখল্লঔ রদআ

োজঢম

২২৮৫ চদো রফোঃ লোজবুভ ভলফোদ রফোঃ ভোলোজ্জোদ অমী; রফোঙো: 

যোজলদো রকফ

গ্রোফঃ ধলুয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোযোখধোম-

2দং, টোওখভ: ধোযোখধোম-

7420, ঈধখচমো: রঘৌকোঙো, 

রচমো: বখযোভ।

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, 93/1 এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, রযখভ োংমো দকভ, 

ঠোওো-1207।

বখযোভ 11.01.1990 26ঙভ 03 ফো  25 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২২৮৬ চদো রফোঃ ভোখযত রঘৌধুভী রফোঃ ঢোলো রঘৌধুভী; রফোঙোঃ 

ভজফঙো রকফ

গ্রোফঃ োংমোোচোভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং, 

টোওখভ: তভ-5700, 

ঈধখচমো:কোআোন্ধো, 

রচমো:কোআোন্ধো।

গ্রোফঃ োংমোোচোভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং, 

টোওখভ: তভ-5700, 

ঈধখচমো:কোআোন্ধো, 

রচমো:কোআোন্ধো।

কোআোন্ধো 01.11.1990 26ঙভ 06 ফো  

05জতদ

স্দোঢও োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

২২৮৮ চদো রফোঃ ধরুন্নী বুচ রফোঃ রজমফ রলোখদ; রফোঙো: 

োখচতো রকফ

গ্রোফঃ রড়খকোজিধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রঘৌকোয়-

5দং, টোওখভ: রঘৌকোঙো -

7410, ঈধখচমো: রঘৌকোঙো, 

রচমো: বখযোভ।

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, 93/1 এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, রযখভ োংমো দকভ, 

ঠোওো-1207।

বখযোভ 12.10.1996 19ঙভ 06 ফো  24জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২২৯০ চদো রফোঃ সুফদ জফয়ো রফোঃ যোলীদ জফয়ো; সুজনয়ো 

রকফ

গ্রোফঃ ভোফধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ন্ধোদধেভ, 

টোওখভ: ঙদখঔোমো-1980, 

ঈধখচমো: খোঝোআম, রচমো: 

ঝোংকোআম।

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, 93/1 এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, রযখভ োংমো দকভ, 

ঠোওো-1207।

ঝোংকোআম 01.01.1996 20ঙভ 04 ফো  05জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২২৯৩ চদো রফোঃ চোজলদুম আমোফ রফোঃ আফোইম লোমোতোভ; 

চোখফঢদ রকফ

গ্রোফঃওোংযী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

যোমক্ষ, টোওখভ: থোমুভো-

8421, ঈধখচমো: ঈজচভধেভ, 

রচমো: জভযোম।

োো: 889/1, গ্রোফঃ 

ফজদসূে, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

13দং, টোওখভ: জফভধেভ-

1216, ঈধখচমো: জফভধেভ, 

রচমো: ঠোওো।

জভযোম 07.01.1989 27ঙভ 03 ফো  09জতদ এফজএ োথোভড ধখতভ দোফ বম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২২৯৬ চদো রফোঃ নোরুও রফোকম রফোঃ অভখযত রফোখম; নজভতো 

রকফ

গ্রোফঃঙদখঔোমো, 

টোওখভ:ঙদখঔোমো, 

ঈধখচমো:খোঝোআম, 

রচমো:ঝোংকোআম।

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, 93/1 এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, রযখভ োংমো দকভ, 

ঠোওো-1207।

ঝোংকোআম 22.06.1992 23ঙভ 10 ফো  13জতদ জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২২৯৮ চদো রলতোখয়ঢ ঈল্লোল অমী রলোখদ; ভজযতো রকফ অমী রলোখদ জটমোভ োড়ী; 

গ্রোফঃ রতধেে, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 6দং, 

টোওখভ: দভলজভধেভ োচোভ-

3570, 

ঈধখচমো:ফখদোলভকঞ্জ, রচমো: 

কুজফল্লো ।

োো: ও/131/10, গ্রোফ: 

জঔমখক্ষঢ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

17দং, টোওখভ: জঔমখক্ষঢ 

োচোভ-1229, ঈধখচমো: 

জঔমখক্ষঢ, রচমো: ঠোওো।

কুজফল্লো 12.01.1992 24ঙভ 03 ফো  24জতদ এআঘএজ োথোভড রনভঢ ঔোখফ দোফ 

 ঠিওোদো রদআ

োজঢম

২৩০১ চদো অজযকুম আমোফ এফ এ নখয়চ জফয়ো; ভোজচয়ো 

রকফ

নখয়চ ফোস্টোখভভ োড়ী, 

গ্রোফঃচয়ভোফধোঝ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:োকথো , 

টোওখভ:োকথো-8242 , 

ঈধখচমো: অনকমছোড়ো, 

রচমো: জভযোম।

রলোজডং দং-413,গ্রোফঃ 

দগ্রোফ রভোট,ফোধৄ জফয়োখমদ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 21দং, 

টোওখভ:জভযোম তভ-

8200, ঈধখচমো: জভযোম 

তভ, রচমো:জভযোম।

জভযোম 20.06.1989 26ঙভ 09 ফো  15জতদ অজমফ মুজিখবোদ্ধো ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৩০২ চদো রফোঃ রোখলম ভোদো রফোঃ ঘাঁদ জফয়ো, জচো ঔোতুদ গ্রোফঃ চদো ঔোজময়োধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঈল্লোধোড় 

তভ, টোওখভ: ঈল্লোধোড়ো-

6760, ঈধখচমো:ঈল্লোধোড়, 

রচমো:জভোচকঞ্জ ।

প্রবখে, রফোঃ অঃ চব্বোভ, থফ ত 

জরয়ও ফন্ত্রডোময়, পদ দং-

6, ওক্ষ দং-1524, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো-

1000।

জভোচকঞ্জ 15.01.1987 29ঙভ 03 ফো  18জতদ এফজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৩০৩ চদো রফোঃ অোদুজ্জোফোদ রফোঃধৄরুম অজফদ ব্যোধোভী; 

রফোঙোঃ অজঙয়ো রকফ

গ্রোফঃ ফয়োোড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ররুোড়ী, 

টোওখভ: ররুোড়ী-5660, 

ঈধখচমো: দোখকশ্বভী, রচমো: 

কুজড়গ্রোফ।

গ্রোফঃ ফয়োোড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ররুোড়ী, 

টোওখভ: ররুোড়ী-5660, 

ঈধখচমো: দোখকশ্বভী, রচমো: 

কুজড়গ্রোফ।

কুজড়গ্রোফ ঙভ  ফো  জতদ এআঘএজ োথোভড চন্ঢোজভঔ, য় 

 চন্স্থোদ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৩০৬ চদো রফোঃ অীভ রলোখদ রফোঃ োজ্জোত রলোখদ; 

অদজুফোদঅভো

গ্রোফঃতজক্ষড ধমোযখধোম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08, 

টোওখভ:োঢক্ষীভো-9400, 

ঈধখচমো: োঢক্ষীভো, 

রচমো:োঢক্ষীভো।

গ্রোফঃতজক্ষড ধমোযখধোম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08, 

টোওখভ:োঢক্ষীভো-9400, 

ঈধখচমো: োঢক্ষীভো, 

রচমো:োঢক্ষীভো।

োঢক্ষীভো 16.06.1986 29ঙভ 09 ফো  

26জতদ

ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৩০৭ চদো রফোঃফোদ কজদ রফোঃ রমোওফোদ ঔাঁদ; ভজলফো 

অিোভ

গ্রোফঃদকভখওোন্ডো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দকাঁ, 

টোওখভ: দকভখওোন্ডো-1216, 

ঈধখচমো: োপোভ, রচমো: 

ঠোওো।

গ্রোফঃদকভখওোন্ডো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দকাঁ, 

টোওখভ: দকভখওোন্ডো-1216, 

ঈধখচমো: োপোভ, রচমো: 

ঠোওো।

ঠোওো 10.10.1993 22ঙভ 06 ফো  

26জতদ

জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৩০৯ চদো রফোঃ যজনঈম অমফ রফোঃঅব্দুম কফুভ; অখদোয়োভো 

ঔোতুদ

গ্রোফঃ লদোটি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লদোটি, 

টোওখভ: ধোঙোভ োচোভ-

2270, ঈধখচমো: রকৌজভধেভ, 

রচমো: ফয়ফদজংল।

1/24 জট, তজক্ষড মুকতো, 

গ্রোফঃ মুকতো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মুকতো, 

টোওখভ: োোখো-1214, 

ঈধখচমো:মুকতো, রচমো: ঠোওো।

ফয়ফদজংল 20.08.1993 22ঙভ 08 ফো  15জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৩১২ চদো ওোোভ অহ্ ম্মত মৃঢ চ্যধৄ জফয়ো; রকফ ঙোমফো গ্রোফঃআমোফ দকভ,  টোওখভ: 

রদ য়োজময়ো, ঈধখচমো: 

অশুজময়ো, রচমো: ঠোওো।

37/জ (দতুদ), গ্রোফঃ 

রফৌঘোও ওখমোদী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অজচফধেভ, 

টোওখভ: জদঈ ফোখওতঝ-1205, 

রচমো:ঠোওো।

ঠোওো 14.05.1995 20ঙভ 10 ফো  27জতদ জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৩১৩ চদো নোখঢফো রনভখতৌী রফোঃ জুমজনওোভ লোয়তোভ; 

জনখভোচো আয়োজফদ

গ্রোফঃ প্রোন্ত ওুোমোলো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোআওধোড়ো, 

টোওখভ: ওোখমোলো-1973, 

ঈধখচমো: ওোজমলোঢী, রচমো: 

ঝোংকোআম।

234/1, ঈত্তভ যোলচোলোদধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 11 , 

টোওখভ: যোজন্তদকভ-1217 , 

ঈধখচমো: যোলচোলোদধেভ, 

রচমো: ঠোওো।

ঝোংকোআম 10.02.1995 22ঙভ 02 ফো  25জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৩১৪ চদো যোলোতোঢ রলোোআদ অবু ওভ জঙজিও; অঙফো 

অিোভ

োো: 217,গ্রোফঃ ফদঢমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফুমকোচী, 

টোওখভ: যোমথভ োচোভ-

3942 , ঈধখচমো: ফুমকোচী, 

রচমো: রনদী।

ফোফো োজকদোভ কজম 115/এ, 

ঈত্তভ মুকতোধোড়ো, টোওখভ: 

বুচোক-1214 , ঈধখচমো: 

মুকতো, রচমো: ঠোওো।

রনদী 01.03.1994 22ঙভ 01 ফো  01জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৩১৫ চদো সুজফ ধোভপীদ রফোঃ রখওিোভ অমী; জভজদ 

ধোভপীদ

গ্রোফঃ োভখওোদো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:ধোশ্বতটোঙ্গো , 

টোওখভ: ফখলমীলোঝ-6630, 

ঈধখচমো: ঘোঝখফোলোভ, রচমো: 

ধোদো।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

ধোদো 20.06.1996 19ঙভ 10 ফো  15জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৩১৬ রফোঃ লোদোআদ অলখফত রফোস্তোও অহ্ খফত, চোজওয়ো 

ঔোতুদ

ধেজমযোড়ী, গ্রোফঃ মুঙোওোজি 

োপ্তো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

োপ্তো, টোওখভ: রপোমো তভ-

8300, ঈধখচমো: রপোমো 

তভ , রচমো: রপোমো।

জত স্কোআ যঝ তলুোন্ড এন্ড 

ওজিঈঝোভ রেজদং রন্টোভ, 

105/106, মুজিখবোদ্ধো সুধোভ 

ফোখওতঝ, 4ণ ত ঢমো, জফভধেভ-1, 

ঠোওো-1216।

রপোমো 01.01.1989 27ঙভ 04 ফো  31জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৩১৭ চদো রফোঃ রোখলম ভোদো রফোঃ বঢয় অমী; রফোঙো: 

রলখমদো রকফ

গ্রোফঃ ঢোলুও োলোোচ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

োমোধোড়ো, টোওখভ: 

ওোঈজদয়ো-5440, ঈধখচমো: 

ওোঈজদয়ো, রচমো: ভংধেভ।

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

ভংধেভ 23.05.1992 1324ঙভ 0 ফো  জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৩২১ ঢোদজচমো অিোভ ভীফো রফোঃ জফচোধৄভ ভলফোদ; আফঢ 

অভো ধোরুম

গ্রোফঃ ড়খড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01, 

টোওখভ: রোলোকধেভ-1743, 

ঈধখচমো: ওোধোজয়ো, রচমো: 

কোচীধেভ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

বখযোভ 14.02.1992 24ঙভ 02 ফো  21জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৩২২ চদো রফোঃ ভোখম জফয়ো  রফোঃ অব্দুম লোজওফ, ভোলোঢদ 

রকফ

োো দং: 183, গ্রোফঃ 

ওমোওোজি, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

6দং জদমঔী, টোওখভ: 

ঘিওদকভ-3547, 

ঈধখচমো: রলোফদো, রচমো: 

কুজফল্লো।

োো দং: 183, গ্রোফঃ 

ওমোওোজি, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

6দং জদমঔী, টোওখভ: 

ঘিওদকভ-3547, 

ঈধখচমো: রলোফদো, রচমো: 

কুজফল্লো।

কুজফল্লো 05.01.1988 28ঙভ 04 ফো  01জতদ এফজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৩২৯ চদো রফোঃ ফঞ্জুরুম রলোখদ যওঢ রযঔ; অদজচভো রকফ গ্রোফঃোকফোভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোড়োধোড়ো, 

টোওখভ: ফকভোলোঝ , 

ঈধখচমো: োখকভলোঝ, রচমো: 

োখকভলোঝ।

গ্রোফঃোকফোভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোড়োধোড়ো, 

টোওখভ: ফকভোলোঝ , 

ঈধখচমো: োখকভলোঝ, রচমো: 

োখকভলোঝ।

োখকভলোঝ 04.06.1993 22ঙভ 10 ফো  07জতদ এআঘএজ োথোভড বৄম ওতৃতধক্ষ 

ভোভ অখতদ 

ওভো লয়।

োজঢম

২৩৩২ চদো রফোঃ যোফীফ রঔ রফোঃ োচোলোদ রযঔ, ফোখমওো 

রকফ

গ্রোফঃজষ্ণধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 03, 

টোওখভ: ভোঝ-7710, 

ঈধখচমো: রকোয়োমি, রচমো: 

ভোচোড়ী ।

গ্রোফঃজষ্ণধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 03, 

টোওখভ: ভোঝ-7710, 

ঈধখচমো: রকোয়োমি, রচমো: 

ভোচোড়ী ।

ভোচোড়ী 01.12.1990 24ঙভ 04 ফো  09জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৩৩৩ চদো নোখঢফো তুচ রচোলভো রফোঃ লোজবুভ ভলফোদ; অজফদো 

ঔোতুদ

গ্রোফঃ রুহুমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

আঈজদয়দ (রকোজিোী) , 

টোওখভ:রকোজিোী-1960, 

ঈধখচমো: বয়োধেভ, রচমো: 

ঝোংকোআম।

োো দং: 93, গ্রোফঃ লোচী 

অঃ ফজচত রমদ 

ওমঢোোচোভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 42, 

টোওখভ: ঠোওো তভ-1100, 

ঈধখচমো: সূেোধেভ, রচমো: 

ঠোওো।

ঝোংকোআম 18.04.1992 24ঙভ 00 ফো  17জতদ এআঘএজ োথোভড রনভঢ ঔোফ রদআ োজঢম

২৩৩৬ চদো রফোঃ অবু আঈসু রফোঃ অবু মুঙো; রতোদো ঔোতুদ গ্রোফঃ চোজফভঢো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রধোভচদো, 

টোওখভ:চোজফভঢো-6772, 

ঈধখচমো: যোহ্ চোতধেভ, 

রচমো:জভোচকঞ্জ।

গ্রোফঃ চোজফভঢো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রধোভচদো, 

টোওখভ:চোজফভঢো-6772, 

ঈধখচমো: যোহ্ চোতধেভ, 

রচমো:জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ 10.06.1988 27ঙভ 10 ফো  26জতদ জজএ োথোভড ধখতভদ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৩৩৭ দয়দফজদ জশ্বো জঘভঞ্জী জশ্ো; পোধৄফজঢ 

জশ্বো

গ্রোফঃ রঘৌভখুমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 6দং 

কুযখমো আঈজদয়দ, টোওখভ: 

ভোথোকঞ্জ-8110, ঈধখচমো: 

রওোঝোমীধোড়ো, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ।

োো দং: 42/2, পচলভী 

োলো, স্ট্রীঝ,  আঈজদয়দ/য়োট ত: 

41 দং য়োট ত, টোওখভ: ঠোওো 

তভ-1100, ঈধখচমো: 

সূেোধেভ, রচমো: ঠোওো।

রকোধোমকঞ্জ 07.03.1993 23ঙভ 01 ফো  29জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভদ দোফ বৄম োজঢম

২৩৩৮ চদো দোচমুম কোচী  রফোচোননভ কোচী; ফখদোয়োভো 

রকফ

োো: 290/03, গ্রোফঃ 

ঘভওোঞী, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

োড়ীধোড়ো, টোওখভ: ঘভওোঞী-

9311, ঈধখচমো: ওচ্যয়ো, 

রচমো: োখকভলোঝ ।

োো: 290/03, গ্রোফঃ 

ঘভওোঞী, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

োড়ীধোড়ো, টোওখভ: ঘভওোঞী-

9311, ঈধখচমো: ওচ্যয়ো, 

রচমো: োখকভলোঝ ।

োখকভলোঝ 21.08.1995 20ঙভ 08 ফো  14জতদ এআঘএজ োথোভড বৄম ওতৃতধক্ষ 

ভোভ অখতদ 

ওভো লয়।

োজঢম

২৩৪০ চদো রোলোক অম রফোঃ ফোলোবু ভলফোদ মুন্পী; 

জযঈমী ঔোতুদ

গ্রোফঃড়যমআ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

কুজঘয়োখফোড়ো, টোওখভ: 

চোকমো-7600, ঈধখচমো: 

ফোগুভো, রচমো:ফোগুভো  ।

োো দং: 19, রভোট দং-13, 

রূধদকভ অ/এ, জফভধেভ, ঠোওো-

1216।

ফোগুভো 31.12.1986 29ঙভ 04 ফো  05জতদ এএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

জযক্ষোকঢ রবোগ্যঢো 

ওফ; ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৩৪২ চদো রফোঃ ভওতুল্লোল ভখফচ ঈজিদ রযঔ; রফোঙো: 

ওখফমো রকফ

গ্রোফঃঘোভোআমতোভ 

ধজিফধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

ফোলোমুতধেভ, টোওখভ: 

ঘোভোআমতোভ-2010, 

ঈধখচমো: রফমোিল , রচমো: 

চোফোমধেভ।

গ্রোফঃঘোভোআমতোভ 

ধজিফধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

ফোলোমুতধেভ, টোওখভ: 

ঘোভোআমতোভ-2010, 

ঈধখচমো: রফমোিল , রচমো: 

চোফোমধেভ।

চোফোমধেভ 01.01.1994 22ঙভ 04 ফো  03জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ 

দয়।

োজঢম

২৩৪৪ চদো োদোঈল্লোল রোোলোদ লোমোতোভ; নজভতো 

রকফ

গ্রোফঃজওফঢ রফৌওভদ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মোঈওোভী, 

টোওখভ: শ্রীভোফধেভ-8601, 

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী, রচমো: 

ধটুয়োঔোমী।

প্রবখে: রফোঃ ওোঙোভ মৃথো 

(জধ, এ), ওোস্টফ এোআচ, 

 পুোঝ অধীমোঢ েোআবুুদোম, 

চীদীফো পদ (4ণ ত ঢমো), 

10-জতমকুযো ো/এমোওো, 

ঠোওো-1000।

ধটুয়োঔোমী 05.08.1997 18ঙভ 09 ফো  01জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৩৪৫ চদো রফোঃ যোফীফ অলখম্মত মৃঢঃ অব্দুম ওোখতভ; রফোঙো: 

যোখলভো রকফ

গ্রোফঃ রকোধোলুধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: খন্তোরধেভ 

(5) , টোওখভ: রোখটভলোঝ-

5660, ঈধখচমো:দোখকশ্বভী, 

রচমো: কুজড়গ্রোফ।

গ্রোফঃ রকোধোলুধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: খন্তোরধেভ 

(5) , টোওখভ: রোখটভলোঝ-

5660, ঈধখচমো:দোখকশ্বভী, 

রচমো: কুজড়গ্রোফ।

কুজড়গ্রোফ 12.03.1988 28ঙভ 01 ফো  01জতদ জএএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৩৪৬ চদো মুভোত রলোখদ অব্দু োমোফ; রভো ঔোতুদ গ্রোফঃকখয়যধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 4দং য়োট ত 

কখয়যধেভ , টোওখভ:কখয়যধেভ-

6600, ঈধখচমো: ধোদো 

তভ, রচমো: ধোদো।

গ্রোফঃকখয়যধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 4দং য়োট ত 

কখয়যধেভ , টোওখভ:কখয়যধেভ-

6600, ঈধখচমো: ধোদো 

তভ, রচমো: ধোদো।

ধোদো 11.11.1996 19ঙভ 05 ফো  24জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ 01 ওজধ ; 

রনভঢ ঔোফ 

টোওটিখওঝ  

ঠিওোদোজলীদ।

োজঢম

২৩৪৮ চদো ঢরুদ কুফোভ ফজুফতোভ মৃঢ: সুপোরঘন্দ্র ফজুফতোভ; 

সুরুঘী ফজুফতোভ

গ্রোফঃখঙোঝ কুফোভঔোমী 

ফজুফতোভ োড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোফঘন্দ্রধেভ, 

টোওখভ: কুফোভঔোমী (9311) 

, ঈধখচমো: রফোখড়মকঞ্জ, 

রচমো: োখকভলোঝ।

প্রবখে: জযজযভ লোমতোভ, রঞ্চ 

লওোভী, রওোঝ ত দং-11, 6ষ্ঠ 

ঢমো, জএফএফ রওোঝ ত, ঠোওো।

োখকভলোঝ 15.07.1987 28ঙভ 09 ফো  21জতদ এফজএ োথোভড অখতদটি 

জদথ তোজভঢ নভখফ 

দয়; ধখতভ দোফ 

বৄম

োজঢম

২৩৫৪ চদো রফোঃ অজফধৄম আমোফ রফোঃ যোল অমফ; অখময়ো 

রকফ

গ্রোফঃ ওোজমঘোন্নো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: আঝোজড়য়ো, 

টোওখভ: ধেকুভচোদো-8600, 

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী, 

রচমো:ধটুয়োঔোমী।

জত োদ হুপোরী াঁঝজমজধ  

ওজিঈঝোভ প্রজযক্ষড 

আদজস্টটিঈঝ, 232, অজফদো 

এখস্ট্রঝ, রদধোড়ো ধ তঢো, 

জফভধেভ-10, ঠোওো-1216।

ধটুয়োঔোমী 13.03.1992 24ঙভ 01 ফো  22জতদ অজমফ মুজিখবোদ্ধো ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৩৫৫ চদো যোভজফদ আয়োজফদ রফোঃ লোজবুভ ভলফোদ; অজঙয়ো 

রকফ

োো: 42/1, গ্রোফঃতত্তধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 13দং , 

টোওখভ: ঘখভভলোঝ-9000, 

ঈধখচমো: ঔোজমযধেভ, রচমো: 

খুমদো।

োো: 42/1, গ্রোফঃতত্তধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 13দং , 

টোওখভ: ঘখভভলোঝ-9000, 

ঈধখচমো: ঔোজমযধেভ, রচমো: 

খুমদো।

খুমদো 14.02.1987 29ঙভ 02 ফো  22জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৩৫৯ চদো লোোধৄজ্জোফোদ ধৄরুখজ্জোলো; রঙো: ঙখতো ঔোতুদ গ্রোফঃ ঢোলুওওভভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঔোওভভো , 

টোওখভ: ঔোওভভো-7100, 

ঈধখচমো: অমফটোঙ্গো, 

রচমো: চ্যয়োটোঙ্গো।

গ্রোফঃ ঢোলুওওভভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঔোওভভো , 

টোওখভ: ঔোওভভো-7100, 

ঈধখচমো: অমফটোঙ্গো, 

রচমো: চ্যয়োটোঙ্গো।

চ্যয়োটোঙ্গো 28.09.1991 24ঙভ 07 ফো  07জতদ অজমফ োথোভড স্বলখস্ত ধৈভড ওভো 

লয়জদ; রনভঢ 

ঔোখফ টোওটিখওঝ 

রদআ; ঙজ 01 

ওজধ।

োজঢম

২৩৬৪ চদো রফোঃ যোজলদ অমফ রফোঃ ফদসুভ অমী; রফোঙোঃ 

োজভো রকফ

গ্রোফঃফধ্য ধীভচোোত 

(ভংধেভ),  আঈজদয়দ/য়োট ত: 

13, টোওখভ: ঈধযলভ-

5401, ঈধখচমো: ভংধেভ 

তভ, রচমো:ভংধেভ।

গ্রোফঃফধ্য ধীভচোোত 

(ভংধেভ),  আঈজদয়দ/য়োট ত: 

13, টোওখভ: ঈধযলভ-

5401, ঈধখচমো: ভংধেভ 

তভ, রচমো:ভংধেভ।

ভংধেভ 10.01.1998 এআঘএজ োথোভড বৄম ওতৃতধক্ষ 

ভোভ অখতদ 

ওভো লয়; য় 

ঈখল্লঔ রদআ

োজঢম

২৩৬৫ চদো রফোঃ যোলীদ অমফ রফোঃ ফদসুভ অমফ; রফোঙোঃ 

োজভো রকফ

গ্রোফঃফধ্য ধীভচোোত , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 13, 

টোওখভ:ঈধযলভ-5401, 

ঈধখচমো: ভংধেভ তভ, 

রচমো: ভংধেভ।

গ্রোফঃফধ্য ধীভচোোত , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 13, 

টোওখভ:ঈধযলভ-5401, 

ঈধখচমো: ভংধেভ তভ, 

রচমো: ভংধেভ।

ভংধেভ 10.11.1998 ঙভ  ফো  জতদ এআঘএজ োথোভড বৄম ওতৃতধক্ষ 

ভোভ অখতদ, 

রনভঢ ঔোখফ 

টোওটিখওঝ রদআ, 

য় ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

২৩৬৮ চদো রফোঃ ফোলমুত জফিোভ রফোঃ লোজবুভ ভলফোদ; রফোঙো: 

ফফঢোচ রকফ

গ্রোফঃখভজঔভ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:8দং 

ফুমখওোঘো, টোওখভ: 

রভজঔভধোড়ো-2010, 

ঈধখচমো: রফমোিল, রচমো: 

চোফোমধেভ ।

প্রবখে: রফোঃ দোচমুম লও, 

পদ দং-6, ওক্ষ দং-717, 

স্ত্র  ধোঝ ফন্ত্রডোময়, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো।

চোফোমধেভ 25.10.1992 23ঙভ 06 ফো  10জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৩৬৯ চদো ওজভ রলোখদ রফোঃ রলমোম ঈজিদ;রোখমফো 

ঔোতুদ

গ্রোফঃ শুকুিী োজময়োওোিো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: শুকুিী , 

টোওখভ: শুকুিী-1650, 

ঈধখচমো: ফখদোলভতী, রচমো: 

দভজংতী।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

দভজংতী 01.01.1995 21ঙভ 04 ফো  05জতদ এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ; ধখতভ দোফ 

বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৩৭০ চদো রফোঃ আওোম রলোখদ রফোঃ আজময়োঙ জফয়ো; জমজওঙ 

রকফ

োো: জফয়োচী োড়ী, 

গ্রোফঃওোখওভঢমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:9দং ধজিফ 

কন্ধব্যধেভ, টোওখভ: 

অলম্মতধেভ-3610, 

ঈধখচমো:লোজচকঞ্জ, 

রচমো:ঘাঁতধেভ।

নোরুও োখলখভ োড়ী (6ষ্ঠ 

ঢমো), 22/1 লোচী অব্দুম 

ভজযত রমদ, রিন্ট রভোট, 

দয়োোচোভ, ঠোওো-1100।

ঘাঁতধেভ 06.06.1991 24ঙভ 10 ফো  30জতদ জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৩৭১ চদো োআদুম আমোফ ফোজদও লোমোতোভ, দুলু রকফ ফোজদও লোমোতোভ োজড়, 

গ্রোফঃ কোচীধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘাঁতধোযো, 

টোওখভ: োয়মোঔোজম-8212, 

ঈধখচমো: োবুকঞ্জ, রচমো: 

জভযোম।

নোরুও োখলখভ োড়ী (6ষ্ঠ 

ঢমো), 22/1 লোচী অব্দুম 

ভজযত রমদ, রিন্ট রভোট, 

দয়োোচোভ, ঠোওো-1100।

জভযোম 05.09.1994 21ঙভ 08 ফো  01জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৩৭৪ চদো োজলঢু োকভ ঢু ভঞ্জদ প্রোফোজদও; জতধোমী 

ভোদী

গ্রোফঃ ঔোতোআম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জফঞোধেভ, 

টোওখভ:জফঞোধেভ-6570, 

ঈধখচমো: তমকোঙী, রচমো: 

দকাঁ।

ঠোওো হুপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, 93 ত তোভ 

ওফখলক্স, 2য় ঢমো, 

ঢোমঢমো, রফোলোম্মতধেভ-

1207, ঠোওো।

দকাঁ 02.01.1989 27ঙভ 04 ফো  04জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৩৭৫ চদো রফোঃ জনঈভ ভলফোদ মৃঢ অব্দুম ওোআয়ুফ রযঔ; মৃঢ 

লোজদো রকফ

66/1, ফজল্লও োজড় রভোট, 

গ্রোফঃ ভোখয়ভ ফলম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 16, 

টোওখভ: জচজধ-9000, 

ঈধখচমো:লজভডঝোদো, রচমো: 

খুমদো ।

66/1, ফজল্লও োজড় রভোট, 

গ্রোফঃ ভোখয়ভ ফলম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 16, 

টোওখভ: জচজধ-9000, 

ঈধখচমো:লজভডঝোদো, রচমো: 

খুমদো ।

খুমদো 11.04.1990 26ঙভ 00 ফো  25জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২৩৭৬ চদো রফোঃ ফোলফুজুভ ভলফোদ মৃঢ অব্দুম ওোআয়ুফ রযঔ; মৃঢ 

লোজদো রকফ

66/1, ফজল্লও োজড় রভোট, 

গ্রোফঃ ভোখয়ভ ফলম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 16, 

টোওখভ: জচজধ-9000, 

ঈধখচমো:লজভডঝোদো, রচমো: 

খুমদো ।

66/1, ফজল্লও োজড় রভোট, 

গ্রোফঃ ভোখয়ভ ফলম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 16, 

টোওখভ: জচজধ-9000, 

ঈধখচমো:লজভডঝোদো, রচমো: 

খুমদো ।

খুমদো 18.09.1986 29ঙভ 07 ফো  18জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৩৭৭ চদো ভঢদ কুফোভ জশ্বো জদভঞ্জদ ঘন্দ্র জশ্বো; ফঞ্জু ভোদী। গ্রোফঃ ধজন্ডঢধোড়ো, টোওখভ: 

ধৄরুম ফজচত, ঈধখচমো: 

ধো তঢীধেভ, রচমো: জতদোচধেভ 

।

গ্রোফঃ ধজন্ডঢধোড়ো, টোওখভ: 

ধৄরুম ফজচত, ঈধখচমো: 

ধো তঢীধেভ, রচমো: জতদোচধেভ 

।

জতদোচধেভ 05.03.1988 28ঙভ 02 ফো  0জতদ জএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২৩৭৯ চদো রফোঃ জুখয়ম রফোঃ অঃ ঔোখমও; রফোোঃ 

োলোভো রকফ

ফোদ্রোো ড়ও, 

গ্রোফঃঔোওবুজদয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 7দং ঘলুয়ো-

5দং য়োট ত, টোওখভ: 

ঔোওবুজদয়ো-8700, ঈধখচমো: 

ভগুদো, রচমো:ভগুদো   ।

ফোদ্রোো ড়ও, 

গ্রোফঃঔোওবুজদয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 7দং ঘলুয়ো-

5দং য়োট ত, টোওখভ: 

ঔোওবুজদয়ো-8700, ঈধখচমো: 

ভগুদো, রচমো:ভগুদো   ।

ভগুদো 10.05.1991 24ঙভ 11 ফো 25 জতদ ম্মোদ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৩৮২ চদো রফোঃ রোখলম অমফ রফোঃ আয়োকু অমী; রফোো: 

জুখতো ঔোতুদ

গ্রোফঃ দোকাঁ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দোকাঁ, 

টোওখভ: চকৎকঞ্জ-2216, 

ঈধখচমো:ফুমোড়ীয়ো, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

গ্রোফঃ দোকাঁ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দোকাঁ, 

টোওখভ: চকৎকঞ্জ-2216, 

ঈধখচমো:ফুমোড়ীয়ো, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 11.09.1988 27ঙভ 07 ফো  01জতদ এফএএ োথোভড ধখতভদ দোফ বৄম োজঢম

২৩৮৩ চদো রফোঃ জময়োওঢ অজম অব্দু োফোত ফীভ; ভজলফো 

রকফ

গ্রোফঃঘভমোজযয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রঠঈঔোজম, 

টোওখভ: ঘন্দ্রধোড়ো-7822, 

ঈধখচমো: তভধেভ, 

রচমো:নজভতধেভ।

গ্রোফঃঘভমোজযয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রঠঈঔোজম, 

টোওখভ: ঘন্দ্রধোড়ো-7822, 

ঈধখচমো: তভধেভ, 

রচমো:নজভতধেভ।

নজভতধেভ 31.12.1990 25ঙভ 04 ফো  04জতদ জজএ (দো ত) োথোভড ধখতভদ দোফ বৄম োজঢম

২৩৮৫ চদো জফঢ োলো জদম ঘন্দ্র তো; ফোমঢী ভোদী 

োলো

গ্রোফঃফোতোভকঞ্জ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 02 , 

টোওখভ: রকোচীগ্রোফ, 

ঈধখচমো:ধীভকঞ্জ, 

রচমো:ভংধেভ।

15/এ, গ্রোফঃঅদিদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 9, টোওখভ: 

কোঢমী-1216, ঈধখচমো: 

তোরু োমোফ, রচমো: ঠোওো।

ভংধেভ 02.08.1994 21ঙভ 09 ফো  03জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৩৮৯ চদো রফোঃ দোজঙভ ঈজিদ রফোঃ নজভত ঈজিদ অলখফত; 

নোখঢফো রকফ

গ্রোফঃ শ্যোফধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 7দং 

পোরোজদয়ো আঈজদয়দ, টোওখভ: 

ওোজযধেভ-3540, ঈধখচমো: 

রলোফদো, রচমো: কুজফল্লো।

গ্রোফঃ শ্যোফধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 7দং 

পোরোজদয়ো আঈজদয়দ, টোওখভ: 

ওোজযধেভ-3540, ঈধখচমো: 

রলোফদো, রচমো: কুজফল্লো।

কুজফল্লো 27.07.1987 28ঙভ 09 ফো  08জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৩৯২ চদো রফোঃ জদচোফ ঈজিদ অদুম ঔোখমও প্যোতো; 

অজিয়ো রকফ

গ্রোফঃওোজমঘোন্নো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: আঝোজড়য়ো, 

টোওখভ: ধেকুভচোদো-8600, 

ঈধখচমো:ধটুয়োঔোমী, 

রচমো:ধটুয়োঔোমী।

জত োদ হুপোরী াঁঝজমজধ  

ওজিঈঝোভ প্রজযক্ষড 

আদজস্টটিঈঝ, 232, অজফদো 

এখস্ট্রঝ, রদধোড়ো ধ তঢো, 

জফভধেভ-10, ঠোওো-1216।

ধটুয়োঔোমী 01.01.1989 27ঙভ 04 ফো  05জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৩৯৩ চদো চজলভ অলখম্মত নজভত অলখম্মত; জযজভদ 

অলখম্মত

গ্রোফঃখকোজধদোণধেভ ঈত্তভ 

ধোড়ো, টোওখভ: ওোজচধোড়ো, 

ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ, 

রচমো:রকোধোমকঞ্জ।

246 ধৈ ত রকোড়োদ লোজচ 

ফজচত রভোট, 

টোওখভ+ণোদো: জঔমকাঁ, 

ঠোওো-1219।

রকোধোমকঞ্জ 03.01.1993 23ঙভ 04 ফো  02জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  ঘোমোদ 

রওোট বৄম

োজঢম

২৩৯৮ চদো রফোঃ জচযোদ অলফত রফোঃ অব্দুভ ভোজ্জোও প্রথোদ; 

রফোো োজলতো রকফ

গ্রোফঃফোরুওো (ধজিফ), 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোরুওো, 

টোওখভ: বদয়োআ োচোভ-

3517, ঈধখচমো: 

তোঈতওোজি, রচমো: কুজফল্লো।

44/এ/2, ফোথীমঢো (6/জট, 

6ষ্ঠ ঢমো), অজচফধেভ রভোট, 

26দং য়োট ত, টোওখভ: 

জদঈফোখওতঝ-1205, মোমোক, 

ঠোওো।

কুজফল্লো 29ঙভ 04 ফো  04জতদ জজএ োথোভড চন্ঢোজভঔ  

চন্স্থোদ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

২৩৯৯ চদো রফোঃ ঔোয়রুজ্জোফোদ রফোঃ অব্দুভ ভলফোদ জশ্বো; 

রফোঙো: অনখভোচো ঔোতুদ

গ্রোফঃ রড়োফোভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোআচধোড়ো, 

টোওখভ: ফধ্য ধল্ল-7500, 

ঈধখচমো: দড়োআম, 

রচমো:দড়োআম  ।

29/2-জ, অজচফধেভ 

ভওোজভ ওখমোদী, ঠোওো-

1205।

দড়োআম 25.08.1988 27ঙভ 08 ফো  12জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

প্রখযধে 01 ওজধ

োজঢম

২৪০০ চদো ওোফরুম আমোফ রফোঃ অদুম লোআ; ঘিো রকফ গ্রোফঃ রধোঝম রঙোদকোঙো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 6দং 

রঙোদকোঙো, টোওখভ: ঘভ 

রঙোদকোঙো-6700, ঈধখচমো: 

জভোচকঞ্জ তভ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

গ্রোফঃ রধোঝম রঙোদকোঙো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 6দং 

রঙোদকোঙো, টোওখভ: ঘভ 

রঙোদকোঙো-6700, ঈধখচমো: 

জভোচকঞ্জ তভ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ 15.05.1996 19ঙভ 10 ফো  16জতদ এআঘএজ োথোভড অখতখদ ঙজ 01 

ওজধ, প্রখযধে 

রভমখয় নভখফ।

োজঢম

২৪০১ চদো ঙোমোফঢ ঈল্যোল অমী অশ্রোন; রভজচয়ো রকফ গ্রোফঃ বআঁকড় ধৈ তধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 02, 

টোওখভ: কুতুধেভ-1420, 

ঈধখচমো: নতুল্লো, রচমো: 

দোভোয়ডকঞ্জ।

83/112, ওোওভোআম, োজওতঝ 

লোঈচ, টোওখভ: যোজন্তদকভ-

1217, ভফদো, ঠোওো।

দোভোয়ডকঞ্জ 09.04.1988 28ঙভ 01 ফো  04জতদ ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঢোজভঔ রদআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৪০৪ চদো ওজমমুল্লোল রযঔ অব্দুম মজঢন রযঔ; লোজমফো 

রকফ

গ্রোফঃ টুজদোভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  বযমং, 

টোওখভ: োজবয়ো োচোভ-

1525, ঈধখচমো: টুঙ্গীোড়ী, 

রচমো: মুন্পীকঞ্জ।

প্রবখে: রফোঃ চীফ ঈিীদ, 

ব্যজিকঢ ওফ তওঢতো, 

ণ তনদজঢও িওত জপোক, 

ব্লও দং-16, ওক্ষ দং-18, 

ঠোওো-1207।

মুন্পীকঞ্জ 04.01.1988 28ঙভ 04 ফো  02জতদ জজএ (দো ত) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৪০৫ চদো এফ. জুোখয়ত ভোখম রফোঃ লুৎনভ ভলফোদ; জধয়োভী 

ঔোতুদ

গ্রোফঃ ঢুধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  ফকী , 

টোওখভ: ঢুধেভ, ঈধখচমো: 

ফোগুভো, রচমো: ফোগুভো ।

গ্রোফঃ ঢুধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  ফকী , 

টোওখভ: ঢুধেভ, ঈধখচমো: 

ফোগুভো, রচমো: ফোগুভো ।

ফোগুভো 22.11.1993 22ঙভ 05 ফো  13জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৪০৭ চদো রফোঃ অোদুজ্জোফোদ রফোঃ অবুম নচম; অজঢয়োভো 

রকফ

গ্রোফঃ ঈলুওোিো,  

টোওখভ:মংকভধোড়ো-2100, 

ঈধখচমো: শ্রীভতী, রচমো: 

রযভধেভ।

রভোট দং-8, োো দং-577, 

ধজিফ দোঔোমধোড়ো-1215, 

রঢচকাঁ, ঠোওো।

রযভধেভ 01.01.1988 28ঙভ 04 ফো  04জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম: 

অখতদ স্বলখস্ত 

ধৈভড ওভো লয়জদ, 

প্রখযধে-01টি।

োজঢম

২৪১০ চদো অজদছুভ ভলফোদ মৃঢ: চভ অমী; ভোজয়ো 

অিোভ

গ্রোফঃ অঙ্গোরুয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 4দং 

কড়োখপোঝো আঈজদয়দ , 

টোওখভ:বআয়োভ োচোভ-

2282, ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, 

রচমো: রদেখওোডো।

গ্রোফঃ অঙ্গোরুয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 4দং 

কড়োখপোঝো আঈজদয়দ , 

টোওখভ:বআয়োভ োচোভ-

2282, ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, 

রচমো: রদেখওোডো।

রদেখওোদো 01.01.1995 21ঙভ 03 ফো  10জতদ এআঘএজ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ।

োজঢম

২৪১৩ চদো ওোওজম অিোভ রফোঃ ফস্তনো রতয়োদ; রফোঙো: 

ঙোখমলো রকফ

গ্রোফঃ তজক্ষড ফোলোঔোমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোলোঔোমী, 

টোওখভ: রওয়োভ-1500, 

ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

মুন্পীকঞ্জ।

জচ-73 স্টোন রওোয়োঝ তোভ, 

অকোভকাঁ, ঠোওো-1207।

মুন্পীকঞ্জ 27.09.1989 26ঙভ 05 ফো  

08জতদ

দ তো োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ

োজঢম

২৪১৭ চদো ঔোয়রুদ রদো সুফোআয়ো অবুম ওোখযফ; দোজফো 

অিোভ স্বভো

গ্রোফঃ সূব ততজভল্লো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: াঁচকোঢী, 

টোওখভ:ধাঁঘতজভল্লো-2211, 

ঈধখচমো:দোিোআম, 

রচমো:ফয়ফদজংল।

জদ তোলী প্রখওৌযমী, প্রথোদ 

ওোব তোময়, দকভ, কডধৈঢত 

জপোক-15, অব্দুম কজড 

রভোট, ঠোওো।

ফয়ফদজংল 10.10.1996 19ঙভ 06 ফো  25জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৪১৮ চদো দোজক ত অিোভ অব্দুভ ভলফোদ; জভোচো রকফ গ্রোফঃ জতকতোআভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:জতকতোআ , 

টোওখভ: ঙোজফলো-2316, 

ঈধখচমো: ঢোড়জচম , রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ ।

জদ তোলী প্রখওৌযমী, প্রথোদ 

ওোব তোময়, দকভ, কডধৈঢত 

জপোক-15, অব্দুম কজড 

রভোট, ঠোওো।

জওখযোভকঞ্জ 12.02.1993 23ঙভ 02 ফো  

23জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৪২৬ চদো রফোঃ রমোম রলোখদ রফোঃ অবুম ওোমোফ অচোত; 

রফোঙো: ভযদ অভো

গ্রোফঃ ওোমীদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওমফ , 

টোওখভ: জমতলভ-6450, 

ঈধখচমো: জংড়ো, রচমো: 

দোখঝোভ।

ভোআজচংোদ ওজিঈঝোভ এন্ড 

যঝ ত লুোন্ড রেজদং রন্টোভ, 

97/1, যলীত ওফখলক্স, 

ঢোমঢমো, অকোভকাঁ, ঠোওো-

1207।

দোখঝভ 01.01.1990 26ঙভ 03 ফো  11জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ;

োজঢম

২৪২৭ চদো রফোলোম্মত অদুম োত্তোভ মৃঢ রফোলোম্মত অদুম লোআ; 

ফখদোয়োভো রকফ

োো দং-01, গ্রোফঃ লবভঢ 

যোল ধভোদ রভোট, লোচীকঞ্জ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08 , 

টোওখভ: নতুল্লো-1421, 

ঈধখচমো: দোভোয়ডকঞ্জ তভ, 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ।

োো দং-01, গ্রোফঃ লবভঢ 

যোল ধভোদ রভোট, লোচীকঞ্জ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08 , 

টোওখভ: নতুল্লো-1421, 

ঈধখচমো: দোভোয়ডকঞ্জ তভ, 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ।

দোভোয়ডকঞ্জ 06.02.1989 27ঙভ 03 ফো  00জতদ জএজ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ; ঙজ 01 

ওজধ।

োজঢম

২৪২৮ চদো জমঈম আমোফ অবুম ওোমোফ অচোত; ভোজযতো 

রকফ

গ্রোফঃ রযোমও, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রযোমও, 

টোওখভ:রযোমও-8233, 

ঈধখচমো: ঈজচভধেভ, রচমো: 

জভযোম।

গ্রোফঃ রযোমও, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রযোমও, 

টোওখভ:রযোমও-8233, 

ঈধখচমো: ঈজচভধেভ, রচমো: 

জভযোম।

জভযোম 01.01.1996 20ঙভ 04 ফো  05জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৪২৯ চদো রফোঃ এভযোত অমী রফোঃ অবুম রলোখদ; রফোঙো: 

রনভখতৌী রকফ

গ্রোফঃ তজক্ষড অঝওজড়য়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োলুয়ো, 

টোওখভ: োলুয়োলোঝ-5826, 

ঈধখচমো: রোদোঢমো , রচমো: 

গুড়ো।

গ্রোফঃ তজক্ষড অঝওজড়য়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োলুয়ো, 

টোওখভ: োলুয়োলোঝ-5826, 

ঈধখচমো: রোদোঢমো , রচমো: 

গুড়ো।

গুড়ো 18.07.1991 24ঙভ 09 ফো  18জতদ এআঘএজ োথোভড বৄম ওতৃতধক্ষ 

ভোভ অখতদ; 

ঙজ 01 ওজধ।

োজঢম

২৪৩০ চদো অলখম্মত হুফোয়দ ধমোয রফোঃ অব্দুম চজমম; রফোো: 

ধোরুম অিোভ

গ্রোফঃ ফোিোজভয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 4দং শ্রীধেভ, 

টোওখভ: ঈত্তভ ধদুয়ো-3550, 

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, রচমো: 

কুজফল্লো।

োো দং: 18/19 রভোট দং-

8, ব্লও-জদঈ জ, 8দং য়োট ত, 

জফভধেভ-2, ঠোওো-1216।

কুজফল্লো 13.01.1997 19ঙভ 08 ফো  04জতদ এআঘএজ োথোভড স্বোক্ষভজলীদ; 

ঘোমোখদভ ঢথ্য রদআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৪৩৩ চদো দরুজ্জোফোদ অলফত ধৄরুম আমোফ তুমো জফয়ো; 

ঙোমফো রকফ

ফলোমজতও, গ্রোফঃ 

তজক্ষডধোড়ো,  

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

ঔোজতফদকভ,  টোওখভ: োখল 

োচোভ-3102, ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: জখমঝ ।

োো দং-37, 10 দং রভোট, 

গ্রোফ: ভআওোজি, 2দং 

লভওোজি আঈজদয়দ, 2দং 

য়োট ত, টোওখভ: তভ-

3100, ঈধখচমো: তজক্ষড 

সুভফো, রচমো: জখমঝ।

জখমঝ 28.03.1992 24ঙভ 00 ফো  14জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বম। োজঢম

২৪৩৬ চদো যজলদুম অমফ (যোধৄ) রফোঃ ববত অলখফত; 

রফোোখশ্বভো রকফ

গ্রোফঃ আমোফধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: সুভফো, 

টোওখভ: রতোয়োভোোচোভ , 

ঈধখচমো: রতোয়োভোোচোভ , 

রচমো: সুদোফকঞ্জ।

োো দং: জ.জ-53, 

ওচ্যখক্ষঢ ধেভোদ োচোভ, 

ওুন্টদখফন্ট-1206, ঠোওো।

সুদোফকঞ্জ 15.08.1995 20ঙভ 08 ফো  20জতদ এআঘএজ মুজিখবোদ্ধো ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৪৩৯ চদো ঔোখমতো অিোভ রফোঃ আয়োকু অমী; রফোঙো: 

রনভখতৌী অভো

গ্রোফঃ ঘভ রূধধেভ,টোওখভ: 

জতয়োভ োলোধেভ, ঈধখচমো: 

ইশ্বভতী, রচমো: ধোদো।

গ্রোফঃ ঘভ রূধধেভ,টোওখভ: 

জতয়োভ োলোধেভ, ঈধখচমো: 

ইশ্বভতী, রচমো: ধোদো।

ধোদো 05.07.1987 28ঙভ 09 ফো  

30জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ, ঙজ 01 

ওজধ।

োজঢম

২৪৪২ চদো চোন্নোঢোভ রুিো রফোঃ অবুম লোখফ; রফোঙো: 

জদলুনো আয়োজফদ

োো দং: 241/3, গ্রোফঃ 

ড়োক, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:ঈত্তভঔোদ, 

টোওখভ: ফোচোভ-1230, 

ঈধখচমো: রঢচকাঁ োখওতম, 

রচমো: ঠোওো।

োো দং: 241/3, গ্রোফঃ 

ড়োক, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:ঈত্তভঔোদ, 

টোওখভ: ফোচোভ-1230, 

ঈধখচমো: রঢচকাঁ োখওতম, 

রচমো: ঠোওো।

ঠোওো 16.09.2016 21ঙভ 07 ফো  20জতদ এআঘএজ োথোভড চন্ঢোজভঔ বৄম োজঢম

২৪৪৬ চদো এ. এফ. ফঞ্জুরুম রফোখয তত  রধয়োভ অলখফত; দোচফো 

অিোভ

গ্রোফঃ ধোঝদিী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 10দং , 

টোওখভ: োজঢফো-3551, 

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, রচমো: 

কুজফল্লো।

োো দং: 69/10, গ্রোফঃ 

ধোআওধোড়ো ভওোভী ‘জট’ 

ঝোআধ ওখমোদী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 12দং, 

টোওখভ: জফভধেভ-1216, 

ঈধখচমো: জফভধেভ, রচমো: 

ঠোওো।

কুজফল্লো 10.01.1994 22 ঙভ 0 ফো 25 জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৪৪৮ চদো রফোঃ জফমদ রলোখদ রফোঃ আয়োকু অমী রচোয়োত তোভ; 

ভোখয়ো রকফ

গ্রোফঃ লোোদধেভ, টোওখভ: 

জফজযজফম , ঈধখচমো: 

ডুমুজভয়ো, রচমো: খুমদো।

126/এ তজক্ষড বোেোোড়ী, 

রযঔধোড়ো, টোওখভ: 

বোেোোজড়, ণোদো: শ্যোফধেভ, 

রচমো: ঠোওো।

খুমদো 20.11.1987 28ঙভ 05 ফো  15জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ, ঙজ 01 

ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৪৪৯ চদো সুচয় ঘন্দ্র লোমোতোভ শুীম ঘন্দ্র লোমোতোভ; তুমযী 

ভোদী

গ্রোফঃ রঙোদবুজদয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোমখফখ, 

টোওখভ: ঘুঝোোঙো-8720,  

ঈধখচমো: ধোণভখোঝো, রচমো: 

ভগুদো ।

গ্রোফঃ রঙোদবুজদয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোমখফখ, 

টোওখভ: ঘুঝোোঙো-8720,  

ঈধখচমো: ধোণভখোঝো, রচমো: 

ভগুদো ।

ভগুদো 25.04.1990 26ঙভ 00 ফো  11জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৪৫০ চদো রফোঃ অব্দুম লোজমফ জদচোফ ঈজিদ; নোখঢফো অিোভ োো: ওফমধেভ, গ্রোফঃ 

যোজন্তদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:যোজন্তদকভ, 

টোওখভ: রওন্দুয়ো-2480, 

ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, রচমো: 

রদেখওোডো।

োো: ওফমধেভ, গ্রোফঃ 

যোজন্তদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:যোজন্তদকভ, 

টোওখভ: রওন্দুয়ো-2480, 

ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, রচমো: 

রদেখওোডো।

রদেখওোদো 01.11.1995 21ঙভ 04 ফো  10জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

প্রখযধে  ঙজ 

01 ওজধ

োজঢম

২৪৫১ চদো ভোজও ঈজিদ ঔোদ  রফোঃ ভজনও ঈজিদ ঔোদ; 

রচোোয়োভো ধোভপীদ মোপমী

তজক্ষডধোড়ো ফজচত রভোট, 

গ্রোফঃ ওফজতয়ো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োচোআম, 

টোওখভ: কুসুফজতয়ো, 

ঈধখচমো: ওোজযয়োদী, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ।

রফোঃ ভজনকুম আমোফ জন 

লওোভী /ওজিঈঝোভ 

ধোখভঝভ, জজ্ঞোধদ জপোক 

(10 ঢমো), তভধ তপ্তভ, 

োংমোখতয রঝজমজপযদ, 

ভোফধেভো, ঠোওো।

রকোধোমকঞ্জ 01.03.1994 22ঙভ 01 ফো  10জতদ এমএমজ মুজিখবোদ্ধো ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৪৫২ চদো অযভোফুম আমোফ অদঙোভ অমী; সুজনয়ো ঔোতুদ গ্রোফঃ চীদদোমো,  টোওখভ: 

রফৌভোঝ-7720, ঈধখচমো: 

ধোংযো, রচমো:  ভোচোড়ী।

গ্রোফঃ চীদদোমো,  টোওখভ: 

রফৌভোঝ-7720, ঈধখচমো: 

ধোংযো, রচমো:  ভোচোড়ী।

ভোচোড়ী 20.06.1989 27ঙভ 01 ফো  15জতদ নোজচম োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৪৫৪ চদো রফোঃ ফোসুদূম ওজভফ ফজুফতোভ রফোঃ অদুম ফজফদ ফজুফতোভ; 

রলোখদয়োভো রকফ

গ্রোফঃ ধৈ ত ঝগ্রোফ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং ধজিফ 

রচোড়োওোদদ , টোওখভ: 

সুয়োকঞ্জ-3504, ঈধখচমো: 

তভ তজক্ষড, রচমো: কুজফল্লো।

গ্রোফঃ ধৈ ত ঝগ্রোফ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং ধজিফ 

রচোড়োওোদদ , টোওখভ: 

সুয়োকঞ্জ-3504, ঈধখচমো: 

তভ তজক্ষড, রচমো: কুজফল্লো।

কুজফল্লো 02.07.1992 23ঙভ 10 ফো  04জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৪৫৬ চদো রফোঃ রফোস্তোজওফ লোোদ রফোঃ ফোলঢো ঈজিদ; রফোঙো: 

চোখলতো ঔোতুদ

গ্রোফঃ োখড়ভোভ ধোড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 11দং 

আঈজদয়দ, টোওখভ: ঘভ-

খোখড়ো-2200, ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: ফয়ফদজংল।

গ্রোফঃ োখড়ভোভ ধোড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 11দং 

আঈজদয়দ, টোওখভ: ঘভ-

খোখড়ো-2200, ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 30.05.1994 21ঙভ 11 ফো 06 জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৪৫৭ চদো রফোঃ ফোমুদ অলখম্মত রফোঃ অব্দুম চজমম; রফোঙো: 

জনখভোচো রকফ

মুজচ ফোখওতঝ োড়ী, 

গ্রোফঃফধ্য োখড়ভো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং 

অকুয়ো, টোওখভ: ঘভ খোকড়ো-

2200, ঈধখচমো: 

ফয়ফদজংল তভ, 

রচমো:ফয়ফদজংল।

মুজচ ফোখওতঝ োড়ী, 

গ্রোফঃফধ্য োখড়ভো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং 

অকুয়ো, টোওখভ: ঘভ খোকড়ো-

2200, ঈধখচমো: 

ফয়ফদজংল তভ, 

রচমো:ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 07.02.1993 23ঙভ 02 ফো  

29জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম

২৪৫৯ চদো লোজবুভ ভলফোদ োখতও জফয়ো; দোজক তঙ রকফ গ্রোফঃ খোকটিয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফখলযধেভ, 

টোওখভ: োধফোভো-1630, 

ঈধখচমো: ভোয়ধেভো, 

রচমো:দভজংতী।

গ্রোফঃ খোকটিয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফখলযধেভ, 

টোওখভ: োধফোভো-1630, 

ঈধখচমো: ভোয়ধেভো, 

রচমো:দভজংতী।

দভজংতী 21ঙভ 04 ফো  28জতদ এআঘএজ োথোভড চন্ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ

োজঢম

২৪৬১ চদো রফোলোম্মত লোজবুল্লোল অদুম ঙোমোফ; মৃঢ: ফোওসুতো 

রকফ

োো: রফঝংখভ ওোচী োড়ী, 

গ্রোফঃ রফঝংখভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 2দং 

অকুধেভ, টোওখভ: ধোন্ডুখভ-

3461, ঈধখচমো: 

মুভোতদকভ, রচমো: কুজফল্লো।

883, ধৈ ত রযড়োধোড়ো, 

গ্রোফঃ রযড়োধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রযড়োধোড়ো, টোওখভ: 

ওোচীধোড়-1216 , ঈধখচমো: 

জফভধেভ, রচমো: ঠোওো।

কুজফল্লো 01.01.1987 29ঙভ 05 ফো  04জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম

২৪৬২ চদো যভীফুম আমোফ মৃঢ: দচরুম আমোফ; রফোো: 

নোখঢফো রকফ

গ্রোফঃ রকোধোমদকভ, , 

টোওখভ: রকোধোমদকভ, 

ঈধখচমো: জ-ধোড়ো , রচমো: 

কুজফল্লো ।

গ্রোফঃ রকোধোমদকভ, , 

টোওখভ: রকোধোমদকভ, 

ঈধখচমো: জ-ধোড়ো , রচমো: 

কুজফল্লো ।

কুজফল্লো 15.05.1993 25ঙভ 11 ফো  21জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ, ঙজ 01 

ওজধ।

োজঢম

২৪৬৩ চদো ফোলবুবুম অমফ ফওখত অমী; জজিওো রকফ গ্রোফঃ পভমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 2দং 

আযোজদয়ো, টোওখভ: সুভোভীধেভ-

5216, ঈধখচমো: রোঘোকঞ্জ, 

রচমো: জতদোচধেভ।

2/2/7 রঝোমোভোক, জফভধেভ-

01, ঠোওো-1206।

জতদোচধেভ 12.05.1987 28ঙভ 11 ফো  23জতদ জ.ওফ োথোভড অখতখদ ঙজভ 

োআচ বণোবণ দয়।

োজঢম

২৪৬৫ চদো অদুল্লোল অম ফোমুদ অদুম ঔোখমও; ধোভপীদ 

অিোভ

প্রবখে: জুোআ োড়ী, 

গ্রোফঃন্তধেভ গ্রোফ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 7, টোওখভ: 

ন্তধেভ, ঈধখচমো: রদোক, 

রচমো:রদোয়োঔোমী।

ঔোখমও ম্যোদযদ, 7দং রভোট 

দং োো, 4দং য়োট ত, 

ফোআচতী, তভ, রদোয়োঔোমী।

রদোয়োঔোমী 05.06.1994 21ঙভ 11 ফো 02 জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৪৬৬ চদো ফদজুরুম আমোফ লোজবুভ ভলফোদ; জদলুনো রকফ গ্রোফঃ জচভোআম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 2দং য়োট ত, 

টোওখভ: জচভোআমলোঝ -

8623, ঈধখচমো: 

োখওভকঞ্জ, রচমো: জভযোম।

জতদ মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজিঝঈঝ, 93/1-এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-1207।

জভযোম 02.01.1998 18ঙভ 04 ফো  03জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৪৬৭ চদো রফোঃ অদুভ ভোজ্জোও যোদ রফোলোম্মত; রফোঙো: 

ঢোভোফদ জজ

গ্রোফঃ ফুমোড়ী,  

টোওখভ:রথোধোধোড়ো , 

ঈধখচমো: ধেটিয়ো, রচমো: 

ভোচযোলী।

গ্রোফঃ ফুমোড়ী,  

টোওখভ:রথোধোধোড়ো , 

ঈধখচমো: ধেটিয়ো, রচমো: 

ভোচযোলী।

ভোচযোলী 21.08.1986 29ঙভ 05 ফো  20জতদ জএ (দো ত) োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ, ঙজ 01 

ওজধ

োজঢম

২৪৬৮ চদো স্বধদ রঘৌধুভী বঢীন্দ্রদোণ রঘৌধুভী; রোদোফোমো 

রঘৌধুভী

জষ্ণু ফজদভ রভোট, রঘৌধুভী 

োজড়, গ্রোফঃ ঔোকছড়ী,  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোফযোম, 

টোওখভ: ভোফযোম-8110, 

ঈধখচমো: রওোঝোমীধোড়ো, 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ ।

ঔোদ রফ রুফ দং-32, 

অব্দুম োখওভ, ওোঞোজভয়ো, 

অকোদকভ, জচদজচভো-1310, 

রওভদীকঞ্জ, ঠোওো।

রকোধোমকঞ্জ 27ঙভ 00 ফো  23জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৪৭৩ চদো রফোঃ ওোোভ রলোখদ োবুম প্যোতী, জলতো রকফ গ্রোফঃ রফখলজিধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধুজময়ো , 

টোওখভ: রওযধেভ-8623, 

ঈধখচমো: োঈনম, রচমো: 

ধটুয়োঔোমী ।

গ্রোফঃ রফখলজিধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধুজময়ো , 

টোওখভ: রওযধেভ-8623, 

ঈধখচমো: োঈনম, রচমো: 

ধটুয়োঔোমী ।

ধটুয়োঔোমী 15.12.1996 19ঙভ 04 ফো  17জতদ জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

প্রখযধে 01 

ওজধ।

োজঢম

২৪৭৪ চদো জমজধ ভোদী জদযী ফলন্ত; ফোয়ো ভোদী ফলন্ত গ্রোফঃ ড়কোঙো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ড়কোঙো, 

টোওখভ: কখলমোধেভ-6590, 

ঈধখচমো: ভোদীদকভ , রচমো: 

দকাঁ।

গ্রোফঃ ড়কোঙো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ড়কোঙো, 

টোওখভ: কখলমোধেভ-6590, 

ঈধখচমো: ভোদীদকভ , রচমো: 

দকাঁ।

দকাঁ 15.07.1988 28ঙভ 10 ফো  20জতদ এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

রভমখয় নভখফ 

অখতদ, ঙজ 01 

ওজধ

োজঢম

২৪৭৭ চদো রফোঃ রোলোক রফোঃ জনখভোচ; োখচতো ওোখতভ অমী ঔাঁ োজড়, গ্রোফঃ 

অজফদোোত , 

আঈজদয়দ/য়োট ত:অজফদোোত 

9দং য়োট ত , টোওখভ: 

অজফদোোত-8340, 

ঈধখচমো: ঘভনুোযদ, রচমো: 

রপোমো ।

অবুম ওোমোফ অচোত, 

ঢোলজফদো আন্টোভন্যোযদোম 

েোম এন্ড টুখভস্ট জিঢীয় 

ঢমো, 60 দয়োধল্টদ, ধল্টদ 

ণোদোভ জধভীঢ ধোখয, ঠোওো-

1000।

রপোমো 25.12.1990 25ঙভ 05 ফো  11জতদ জএ মুজিখবোদ্ধো রনভঢ ঔোখফ 

স্টুোি রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৪৮১ চদো ঢোদপীভ অলখফত রফোলোম্মত অব্দুম মজঢন জলরু; 

ফফঢোচ রকফ

গ্রোফঃ মুজঁড়ওোজি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জদয়োফঢধেভ, 

টোওখভ:জদয়োফঢধেভ-2310, 

ঈধখচমো: ওজভফকঞ্জ, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ ।

গ্রোফঃ মুজঁড়ওোজি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জদয়োফঢধেভ, 

টোওখভ:জদয়োফঢধেভ-2310, 

ঈধখচমো: ওজভফকঞ্জ, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ ।

জওখযোভকঞ্জ 02.07.1986 29ঙভ 10 ফো  05জতদ ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

২৪৮২ চদো অফো অিোভ মৃঢ অব্বো অমী ভওোভ; 

ঙোখমলো রকফ

োো: 72/10/এ-1, 

গ্রোফঃঈত্তভ বোেোোড়ী , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 48দং 

য়োট ত, টোওখভ: নজভতোোত-

1204, ঈধখচমো: বোেোোড়ী, 

রচমো: ঠোওো।

োো: 72/10/এ-1, 

গ্রোফঃঈত্তভ বোেোোড়ী , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 48দং 

য়োট ত, টোওখভ: নজভতোোত-

1204, ঈধখচমো: বোেোোড়ী, 

রচমো: ঠোওো।

ঠোওো 23.07.1981 34ঙভ 09 ফো  13জতদ এআঘএজ োথোভড য়ীফো 

জঢক্রোন্ত, ঙজ 

01 ওজধ।

োজঢম

২৪৮৩ চদো দোজভ ঈজিদ অখদোয়োভো রকফ; োলো ঈজিদ োো: দতীভখোঝ ড়ও, গ্রোফঃ 

ওোঈয়োতী, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

07, টোওখভ: ঘভজন্ধুভ-

1612, ঈধখচমো: ধমোয, 

রচমো: দভজংতী।

োো: দতীভখোঝ ড়ও, গ্রোফঃ 

ওোঈয়োতী, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

07, টোওখভ: ঘভজন্ধুভ-

1612, ঈধখচমো: ধমোয, 

রচমো: দভজংতী।

দভজংতী 27ঙভ 03 ফো  01জতদ এআঘএজ োথোভড চন্ ঢোজভঔ  

ঘোমোখদভ ঢথ্য 

ঈখল্লঔ রদআ

োজঢম

২৪৮৫ চদো রফোঃ রোখলম ভোদো ফোলমুতো; রফোঃ অজচজুম লও গ্রোফঃ ঙোয়োম ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  পোতো, 

টোওখভ: রঙোঝ ফোজছ ধোড়ো-

5900, ঈধখচমো: চয়ধেভলোঝ 

, রচমো: চয়ধেভলোঝ ।

গ্রোফঃ ঙোয়োম ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  পোতো, 

টোওখভ: রঙোঝ ফোজছ ধোড়ো-

5900, ঈধখচমো: চয়ধেভলোঝ 

, রচমো: চয়ধেভলোঝ ।

চয়ধেভলোঝ 10.10.1992 23ঙভ 06 ফো  01জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

রনভঢ ঔোখ 

টিখওঝ রদআ।

োজঢম

২৪৯২ চদো রফোঃ অদুভ ভলফোদ মৃঢ রফোঃ লয়তোভ অমী; 

ফজভয়ফ রকফ

গ্রোফঃ ঔোটুজভয়ো (টোঙ্গোধোড়ো), 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রোদোভোয় , 

টোওখভ: রোদোভোয় 

(নোফ তলোঝ)-5340, ঈধখচমো: 

রটোফোভ, রচমো: দীমনোফোভী।

গ্রোফঃ ঔোটুজভয়ো (টোঙ্গোধোড়ো), 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রোদোভোয় , 

টোওখভ: রোদোভোয় 

(নোফ তলোঝ)-5340, ঈধখচমো: 

রটোফোভ, রচমো: দীমনোফোভী।

দীমনোফোভী 16.05.1991 24ঙভ 09 ফো  18জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বম; 

প্রখযধে 01 ওজধ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৪৯৮ চদো রুজদো অিোভ ফভহুফ রফোঃ রওোিোভ অমী; 

লোজদো রকফ

গ্রোফঃভজলফঈজিদ ফোমোআ 

মৃথোওোজি , আঈজদয়দ/য়োট ত: 

য়োট ত দং-9, 

টোওখভ:বুথোলভলোঝ-8010, 

ঈধখচমো: চোজচভ, রচমো: 

যভীয়ঢধেভ।

োো দং-982, রভোট দং-5. 

রওযদ-7, য়োট ত দং-

06,জফভধেভ-2, ণোদো: ধল্লী, 

ঠোওো-1216।

যভীয়ঢধেভ 05.04.1988 28ঙভ 01 ফো  00জতদ জজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ।

োজঢম

২৪৯৯ চদো রফোঃ আঈধৄ অমী রযঔ মৃঢ রফোঃ আয়োজঙদ অমী রযঔ; 

রফোঙোঃ চজভদো রকফ

গ্রোফঃ োমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:03 , 

টোওখভ:ঢোখমোড়ো-5881, 

ঈধখচমো: দুধঘাঁজঘয়ো, রচমো: 

গুড়ো।

গ্রোফঃ োমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:03 , 

টোওখভ:ঢোখমোড়ো-5881, 

ঈধখচমো: দুধঘাঁজঘয়ো, রচমো: 

গুড়ো।

গুড়ো 08.12.1987 28ঙভ 04 ফো  27জতদ এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

রভমখয় নভখফ 

অখতদ, ঙজ 01 

ওজধ

োজঢম

২৫০০ চদো রফোঃ চজলরুম আমোফ অদুম ফোন্নোদ জওতোভ; 

জনখভোচো রকফ

োো দং: 148, গ্রোফঃ 

ধভোআদধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

সূব তফজদ, টোওখভ: ধভোআদধেভ-

8620, ঈধখচমো: োঈনম, 

রচমো: ধটুয়োঔোমী।

জ-1, জ-2, য়োো স্টোন 

রওোয়োঝ তোভ, দুয়োভীধোড়ো, 

রূধদকভ, ধল্লী, ঠোওো-1216।

ধটুয়োঔোমী 01.01.1992 24ঙভ 04 ফো  04জতদ জএএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ।

োজঢম

২৫০১ চদো রফোঃ রকোমোফ অচফ োজু রফোঃ োলু রলোখদ; রফোঙো: 

রুজদো রকফ

গ্রোফঃটঃ লোখড়োয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 03, 

টোওখভ:জদমনোফোভী-5300, 

ঈধখচমো: দীমনোফোভী তভ, 

রচমো:  দীমনোফোভী।

গ্রোফঃটঃ লোখড়োয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 03, 

টোওখভ:জদমনোফোভী-5300, 

ঈধখচমো: দীমনোফোভী তভ, 

রচমো:  দীমনোফোভী।

দীমনোফোভী 12.09.1996 19ঙভ 07 ফো  23জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ; ঙজ 

01ওজধ

োজঢম

২৫০২ চদো রভোজচদো তোজঔম ঈিীদ; ঔোজতচো গ্রোফঃঢোঢোভতী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রমবুঢমো, 

টোওখভ:রযখঔভকাঁ-650, 

ঈধখচমো:ফখদোলভতী, রচমো: 

দভজংতী।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

দভজংতী 25.11.1992 23ঙভ 05 ফো  11জতদ নোজচম োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৫০৩ চদো রফোঃ রুখম জফয়ো রফোঃ অঃ ঔোখমও জফয়ো; রফঙো: 

রূধোমী রকফ

গ্রোফঃনজভতধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 17দং 

আফোতধেভ, টোওখভ: নজভতধেভ-

5460, ঈধখচমো: জফঞোধেকুভ, 

রচমো:ভংধেভ।

গ্রোফঃনজভতধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 17দং 

আফোতধেভ, টোওখভ: নজভতধেভ-

5460, ঈধখচমো: জফঞোধেকুভ, 

রচমো:ভংধেভ।

ভংধেভ 29ঙভ 09 ফো  00জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

চন্ঢোজভঔ  

চন্স্থোদ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

২৫০৪ চদো রফোঃ অখঢোয়োভ ভলফোদ রফোঃ অব্দুম চব্বোভ ভওোভ; 

রফোঙো: লোজফতো ঔোতুদ

গ্রোফঃ রোদোখুমী (ড়োড়ী), 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 4দগ 

রোঢমকোড়ী, 9দং য়োট ত, 

টোওখভ: রোদোখুমী-5310, 

ঈধখচমো: বয়তধেভ, রচমো: 

দীমনোফোভী।

গ্রোফঃ রোদোখুমী (ড়োড়ী), 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 4দগ 

রোঢমকোড়ী, 9দং য়োট ত, 

টোওখভ: রোদোখুমী-5310, 

ঈধখচমো: বয়তধেভ, রচমো: 

দীমনোফোভী।

দীমনোফোভী 12.11.1986 29ঙভ 05 ফো  24জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ; ঙজ 

01ওজধ

োজঢম

২৫০৫ চদো রফোঃ খভোয়োভ রলোখদ রফোঃ লোখঙদ অমী; রফোঙোঃ 

লোখচভো ঔোতুদ

গ্রোফঃ অখদোয়োভধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োজমচোজভ, 

টোওখভ: ঢোজলভধেভ-3030, 

ঈধখচমো:ঢোজলভধেভ, রচমো: 

সুদোফকঞ্জ।

15/2 (প্রঢোকড় লোঈ), 

নোজচম জঘশ্ত অ/এ, 7দং 

আঈজদয়দ, টোওখভ জখমঝ-

3100, জখমঝ তভ, জখমঝ।

সুদোফকঞ্জ 12.08.1989 23ঙভ 08 ফো  

23জতদ

জজএ োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

প্রখযধে 

রভমখয় নভখফ

োজঢম

২৫০৬ চদো নোভচোদো অিোভ জদধো রফোঃ অবুম ওোখযফ; ফোখমওো 

রকফ

গ্রোফঃফজল্লওোভ জতখী , 

টোওখভ: যযীতম-3526, 

ঈধখচমো: ব্রোহ্মডধোড়ো, রচমো: 

কুজফল্লো।

প্রবখে: রোখলম, োখচঝ 

জথযোঔো, ওক্ষ দং-133, 

পদ দং-3, োজডচু 

ফন্ত্রডোময়, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো-1000।

কুজফল্লো 01.01.1994 22ঙভ 04 ফো  04জতদ এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ।

োজঢম

২৫০৭ চদো রফোঃ রোমোআফোদ রলোখদ রফোঃ সুমঢোদ ঈজিদ; ঙোখমলো 

রকফ

গ্রোফঃঘোজধম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রোফপোক, 

টোওখভ: ওোমোফধেভ-1351, 

ঈধখচমো:থোফভোআ, রচমো: 

ঠোওো।

গ্রোফঃঘোজধম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রোফপোক, 

টোওখভ: ওোমোফধেভ-1351, 

ঈধখচমো:থোফভোআ, রচমো: 

ঠোওো।

ঠোওো 30.11.1997 20ঙভ 05 ফো  04জতদ এআঘএজ োথোভড অখতখদ ঢোজভঔ 

রদআ; রনভঢ ঔোফ 

ধৈভড রদআ।

োজঢম

২৫০৯ চদো অনখভোচো অিোভ রফোঃ অঃ অজচচ জযওতোভ; 

চখতো রকফ

গ্রোফঃ রকোমঔোমী , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং রতঈমী 

সুজতঔোমী, টোওখভ: 

সুজথঔোমী, ঈধখচমো: 

জফচতোকঞ্জ, রচমো: ধটুয়োঔোমী।

োো দং-120/7 (ঞ্জদ), 

ফোজদও জফয়ো এজপজদঈ, য়োট ত 

দং-12, টোওখভ: 

রফোলোম্মতধেভ-1207, রযখভ 

োংমো দকভ, ঠোওো।

ধটুয়োঔোমী 20.11.1992 24ঙভ 06 ফো  15জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৫১০ চদো নোভচোদো যোভজফদ অওঢোভ বঢয়বুভ ভলফোদ; রচজফদ 

অওঢোভ

োড়ী দং-18, গ্রোফঃ 

মুজতধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:02 , 

টোওখভ: জতদোচধেভ-5200, 

ঈধখচমো: জতদোচধেভ, 

রচমো:জতদোচধেভ  ।

োড়ী দং-18, গ্রোফঃ 

মুজতধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:02 , 

টোওখভ: জতদোচধেভ-5200, 

ঈধখচমো: জতদোচধেভ, 

রচমো:জতদোচধেভ  ।

জতদোচধেভ 30.07.1986 30ঙভ 04 ফো  20জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড য় ঠিও দয় োজঢম

২৫১৩ চদো রফোঃ অব্দুম ফোজদও রফোঃ দআফঈিীদ; রফোঙো: 

োআফো ঔোতুদ

গ্রোফঃ রকোয়োমধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভজলফোদধেভ, 

টোওখভ:ভজলফোদধেভ-5100, 

ঈধখচমো:ঞোকুভকাঁ, রচমো: 

ঞোকুভকাঁ।

গ্রোফঃ রকোয়োমধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভজলফোদধেভ, 

টোওখভ:ভজলফোদধেভ-5100, 

ঈধখচমো:ঞোকুভকাঁ, রচমো: 

ঞোকুভকাঁ।

ঞোকুভকাঁ 05.03.1993 23ঙভ 02 ফো  01জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ 01 ওজধ  

োআচ বণোবণ দয়।

োজঢম

২৫১৪ রফোঃ দোইমুভ ভলফোদ রফোঃ রোলভো অমী; রফোো 

দোজফো রকফ

গ্রোফঃভেধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভেধেভ , 

টোওখভ:জফশ্রীধোড়ো লোঝ-

8221, ঈধখচমো: 

অনকমছোড়ো, রচমো: জভযোম।

প্রবখে: দোজভদ ঔোদফ 

(ব্যজিকঢ ওফ তওঢতো), ড়ও 

ধজভলদ  ফলোড়ও জপোক, 

পদ দং-7, 9ফ ঢমো, ড়ও 

ধজভলদ  রতু ফন্ত্রডোময়, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো।

জভযোম 10.06.1990 25ঙভ 10 ফো  25জতদ জএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৫১৫ চদো রফোঃ ঢোদজচম রলোখদ োো দং: 13, গ্রোফঃ 

জষ্ণধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:1দং 

জষ্ণধেভ, টোওখভ:মোমধেভ, 

ঈধখচমো: ঘাঁতধেভ তভ , 

রচমো: ঘাঁতধেভ।

োো দং: 11, 1দং রভোট, 

গ্রোফঃ ধমোযধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তজদয়ো, 

টোওখভ: তজদয়ো-1236, 

ঈধখচমো: ঠোওো, রচমো: ঠোওো।

ঘাঁতধেভ 10.01.1996 ঙভ  ফো  জতদ এআঘএজ োথোভড জধঢোভ দোফ, 

ফোঢোভ দোফ  

য় ঈখল্লঔ রদআ

োজঢম

২৫১৭ চদো রফোঃ ফোলোমুত রলোোআদ রফোঃ রজমফ লোমোতোভ; 

ঔোজতচো রকফ

োো দং:421, গ্রোফঃ তজক্ষড 

জযওোভধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:04দং, 

টোওখভ: জধখভোচধেভ-8500, 

ঈধখচমো:জধখভোচধেভ, রচমো: 

জধখভোচধেভ।

োো দং:421, গ্রোফঃ তজক্ষড 

জযওোভধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:04দং, 

টোওখভ: জধখভোচধেভ-8500, 

ঈধখচমো:জধখভোচধেভ, রচমো: 

জধখভোচধেভ।

জধখভোচধেভ 20.04.1994 22ঙভ 0 ফো 15 জতদ এআঘএজ োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৫২৩ রফোঃ যোল অমফ রযঔ অয়ু অমী রযঔ; লোজমফো 

রকফ

গ্রোফঃঅাঁওোিো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দোজঙভোোত, 

টোওখভ: অদুল্লোোত-

7830, ঈধখচমো:পোংকো, 

রচমো: নজভতধেভ।

ভোষ্ট্রধজঢভ ওোব তোময়, 

চদজপোক, ঙ্গপদ, ঠোওো।

নজভতধেভ 03.01.1988 28ঙভ 03 ফো  15জতদ জজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

২৫২৭ চদো রফোঃ চোলোঙ্গীভ অমফ রফোঃ রফোজফধৄম আমোফ; 

রফোঙো: চয়দ রকফ

গ্রোফঃোজলভ জযমুম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:ফকড়ো, 

টোওখভ: রঘৌধুভী ফোমঞ্চ-

1900, ঈধখচমো: ঝোংকোআম, 

রচমো:ঝোংকোআম।

গ্রোফঃোজলভ জযমুম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:ফকড়ো, 

টোওখভ: রঘৌধুভী ফোমঞ্চ-

1900, ঈধখচমো: ঝোংকোআম, 

রচমো:ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম 04.07.1989 26ঙভ 10 ফো  02জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

২৫২৮ চদো রফোঃ অদুম অজচচ রফোঃ অব্দুম রফোন্নোন; অঞ্জুফোদ 

অভো

গ্রোফঃোলোদুভ জং, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 06, 

টোওখভ: বুজড়ভলোঝ নোফ ত-

5400, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ভংধেভ।

গ্রোফঃোলোদুভ জং, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 06, 

টোওখভ: বুজড়ভলোঝ নোফ ত-

5400, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ভংধেভ।

ভংধেভ 29.11.1990 25ঙভ 05 ফো  06জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২৫৩২ চদো নোখঢফো অিোভ রফোঃ অব্দুম োভী, ভযদোভো 

রকফ

‘ধুয়ো’ 54/1, গ্রোফঃ 

রকোলোআম ওোজি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 04 , 

টোওখভ: ওুোন্টদখফন্ট-2200, 

ঈধখচমো: ফয়ফদজংল তভ 

, রচমো:ফয়ফদজংল।

‘ধুয়ো’ 54/1, গ্রোফঃ 

রকোলোআম ওোজি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 04 , 

টোওখভ: ওুোন্টদখফন্ট-2200, 

ঈধখচমো: ফয়ফদজংল তভ 

, রচমো:ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 01.01.1998 18ঙভ 04 ফো  04জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

২৫৩৪ রফোঃ ফোখচত ভওোভ রফোঃ দচরুম আমোফ; ফোলমুতো 

রকফ

গ্রোফঃধোআওধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রোয়োমতোভ, 

টোওখভ:রোয়োমতোভ-5270, 

ঈধখচমো:লোজওফধেভ, রচমো: 

জতদোচধেভ।

গ্রোফঃধোআওধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রোয়োমতোভ, 

টোওখভ:রোয়োমতোভ-5270, 

ঈধখচমো:লোজওফধেভ, রচমো: 

জতদোচধেভ।

জতদোচধেভ 17.11.1995 20ঙভ 04 ফো  22জতদ জটখলোফো োথোভড প্রখযধে 

ধৈভড/ঙজ রদআ

োজঢম

২৫৩৫ চদো ওোঈোভ অলোখম্মত ফজচবুভ ভলফোদ; যোলোদচ 

রকফ

গ্রোফঃঘভলোদ্রোোত, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 9দং, 

টোওখভ:মুন্পীকঞ্জ-1500, 

ঈধখচমো:মুন্পীকঞ্জ, 

রচমো:মুন্পীকঞ্জ।

গ্রোফঃঘভলোদ্রোোত, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 9দং, 

টোওখভ:মুন্পীকঞ্জ-1500, 

ঈধখচমো:মুন্পীকঞ্জ, 

রচমো:মুন্পীকঞ্জ।

মুন্পীকঞ্জ 25.01.1997 19ঙভ 03 ফো  12জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

প্রখযধে 01টি

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৫৪০ চদো রফোঃ জমঝদ জফয়ো রফোঃ অদুম লোজফত; ওজলধৄভ 

রকফ

গ্রোফঃতজক্ষডোঘন্ডী 

রোদোধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

12দং কুতুধেভ আঈজদয়দ 01 

দং য়োট ত, টোওখভ: দোঝোভোফ-

5430, ঈধখচমো: তভকঞ্জ, 

রচমো: ভংধেভ।

গ্রোফঃতজক্ষডোঘন্ডী 

রোদোধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

12দং কুতুধেভ আঈজদয়দ 01 

দং য়োট ত, টোওখভ: দোঝোভোফ-

5430, ঈধখচমো: তভকঞ্জ, 

রচমো: ভংধেভ।

ভংধেভ 01.01.1990 26ঙভ 04 ফো  05জতদ এআঘএজ োথোভড প্রখযধখে ধখতভ 

দোফ জপন্ন

োজঢম

২৫৪২ চদো আয়োকু অমোঈজিদ, ঢোঙজমফো রকফ গ্রোফঃ ঈজওমওোজি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জটএফ ঔোমী-

02, টোওখভ:জটএফ ঔোমী-

8000, ঈধখচমো: রপতভকঞ্জ, 

রচমো: যভীয়ঢধেভ।

োংমোখতয কৃজর ব্যোংও, 

জটএফ ঔোমী যোঔো, 

যভীয়ঢধেভ।

যভীয়ঢধেভ 10.06.1995 20ঙভ 11 ফো  05জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৫৪৫ চদো রফোঃ ভজনকুম আমোফ রফোঃ আফোআম রলোখদ; ভজফঙো 

রকফ

গ্রোফঃঔাঁখয়ভ ধোড়ো, টোওখভ: 

রমনঢম োচোভ, ঈধখচমো: 

রফমোিল, রচমো: চোফোমধেভ।

গ্রোফঃঔাঁখয়ভ ধোড়ো, টোওখভ: 

রমনঢম োচোভ, ঈধখচমো: 

রফমোিল, রচমো: চোফোমধেভ।

চোফোমধেভ 16.08.1988 27ঙভ 06 ফো  21জতদ ম্মোদ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

২৫৪৬ চদো রফোঃ যোলীদ অমফ রফোঃ জফন্টু বৄআয়ো, োখলভো রকফ গ্রোফঃ যোজময়োল, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভসুমধেভ, 

টোওখভ: রধঘোভ অঝো-

1983, ঈধখচমো: খোঝোআম, 

রচমো: ঝোংকোআম।

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, 93/1 এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, রযখভ োংমো দকভ, 

ঠোওো-1207।

ঝোংকোআম 15.08.1997 18ঙভ 08 ফো  20জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৫৪৭ চদো মুলোম্মত ভোখদুম অমফ রঘৌধুভী মুলোম্মত জলত অমফ রঘৌধুভী, 

চোন্নোতুম রনভতোঈ

গ্রোফঃ রঙভোজুম লও ধজন্ডঢ 

োজড়, আঈজদয়দ/য়োট ত: ধৈ ত 

ঘভফটুয়ো, টোওখভ:ঘভফটুয়ো-

3809, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: রদোয়োঔোমী।

225/2 দং োো ঔোদওোভ 

কজম, রঢচকুজদ ধোড়ো, 39দং 

য়োট ত, রঢচকাঁ-1215।

রদোয়োঔোমী 01.01.1987 29ঙভ 04 ফো  04জতদ এফজএ োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৫৫৪ চদো বখযোফন্ত োক ঘী সুযীম োক ঘী; ওোচম োক ঘী োো দং-06, গ্রোফঃঈত্তভ 

ড়ফকভো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

8দং য়োট ত, 

টোওখভ:রচোোভধোড়-8242, 

ঈধখচমো:অনকমছোড়ো, 

রচমো:জভযোম।

োো দং-06, গ্রোফঃঈত্তভ 

ড়ফকভো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

8দং য়োট ত, 

টোওখভ:রচোোভধোড়-8242, 

ঈধখচমো:অনকমছোড়ো, 

রচমো:জভযোম।

জভযোম 28.11.1992 23ঙভ 05 ফো  

08জতদ

এআঘএজ োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

২৫৫৫ চদো রফোঃ ভজঈম আমোফ রফোঃ অচকভ অমী; রভোখওয়ো 

রকফ

গ্রোফঃ োজতদোভ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:জুফোভ োড়ী, 

টোওখভ: োভখওোদো-5750, 

ঈধখচমো: োখোঝো, রচমো: 

কোআোন্ধো।

প্রবখে: রফোঃ অচকভ অমী, 

রথ প্রযোদ জথতপ্তভ, 

ফলোঔোমী, ঠোওো-1212 

(চদস্বোস্থু আদজস্টটিঈখঝভ এভ 

ধোখশ্বত)

কোআোন্ধো 30.06.1991 24ঙভ 10 ফো  06জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৫৫৮ চদো রফোঃ যোফীফ রভচো রফোঃ যওঢ অমী; রফোঙো: 

যোখচতো রকফ

গ্রোফঃঅওদোজতখী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:রদঙভো, 

টোওখভ: রকোটিয়ো-6700, 

ঈধখচমো:জভোচকঞ্জ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

অঞ্জুফোদ মুজনদুম আমোফ, 

42, মুজনদুম আমোফ রভোট, 

ওোওভোআম, য়োট ত দং-19, 

টোওখভ: জচজধ-1000, 

ঠোওো।

জভোচকঞ্জ 10.04.1986 29ঙভ 12 ফো  26জতদ এফএ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ; প্রখযধে 

ংমৄি ওভো 

লয়জদ, য় ঠিও 

দয়।

োজঢম

২৫৫৯ চদো জযখয ঘন্দ্র ভওোভ জদম ঘন্দ্র তো; ঞ্জমী ভোদী 

ভওোভ

গ্রোফঃ মক্ষ্ণীধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 9দং 

মক্ষ্ণীধেভ, রঔোমোোড়ীয়ো আঈঃ, 

টোওখভ: মক্ষ্ণীধেভ-6400, 

ঈধখচমো: দোখঝোভ, রচমো: 

দোখঝোভ।

গ্রোফঃ মক্ষ্ণীধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 9দং 

মক্ষ্ণীধেভ, রঔোমোোড়ীয়ো আঈঃ, 

টোওখভ: মক্ষ্ণীধেভ-6400, 

ঈধখচমো: দোখঝোভ, রচমো: 

দোখঝোভ।

দোখঝোভ 10.09.1986 29ঙভ 07 ফো  

26জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৫৬১ জচদো জতধংওভ জশ্বো মৃঢ জদলোভ জশ্বো; বযম জশ্বো গ্রোফঃ োদ ধেকুজভয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:োঢধোড়, 

টোওখভ:ঈত্তভ রপদী োড়ী-

8101, ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ 

তভ, রচমো: রকোধোমকঞ্জ।

রফোোঃ অজিয়ো রকফ, 

রলোজডং দং-224, দতুদ 

োচোভ োআখমদ, য়োট ত দং-

2, রকোধোমকঞ্জ রধৌভপো।

রকোধোমকঞ্জ 14.05.1987 28ঙভ  11ফো  21জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৫৬৩ চদো োইত আওোম মৃঢ দোখয় অমী; যোফছুদ 

দোলোভ

গ্রোফঃঘভপোদো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং 

ঘভপোদো, টোওখভ: দোভোয়দ 

রঔোমো-2150, ঈধখচমো: 

দওমো, রচমো: রযভধেভ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

রযভধেভ 13.06.1993 22ঙভ 10 ফো  12জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৫৬৪ চদো োজলদ ঈজিদ অভখভ ভলফোদ; ভোখয়ো রকফ গ্রোফঃশুজতয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোজযদকভ, 

টোওখভ:তভখযধেভ-3500, 

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, রচমো: 

কুজফল্লো।

গ্রোফঃশুজতয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোজযদকভ, 

টোওখভ:তভখযধেভ-3500, 

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, রচমো: 

কুজফল্লো।

কুজফল্লো 25ঙভ 05 ফো  14জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঢোজভঔ রদআ  

প্রখযধে 01 

ওজধ; চন্ঢোজভঔ 

 চন্স্থোদ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

২৫৬৫ চদো রতব্রঢ োলো জতখতয ঘন্দ্র োলো; ফয়দো ভোদী 

োলো

োলো োড়ী, গ্রোফঃ ভঘুদোণধেভ 

, আঈজদয়দ/য়োট ত:ভঘুদোণধেভ, 

টোওখভ: অভ-রওোফভোআম-

9253,  ঈধখচমো: ডুমুজভয়ো, 

রচমো: খুমদো।

োলো োড়ী, গ্রোফঃ ভঘুদোণধেভ 

, আঈজদয়দ/য়োট ত:ভঘুদোণধেভ, 

টোওখভ: অভ-রওোফভোআম-

9253,  ঈধখচমো: ডুমুজভয়ো, 

রচমো: খুমদো।

খুমদো 07.08.1986 29ঙভ 08 ফো  29জতদ এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, ঙজ 

01 ওজধ,ঘোমোদ 

রওোট বৄম।

োজঢম

২৫৬৭ চদো রফোঃ অজভফুজ্জোফোদ চদো রফোঃ অবু ওভ 

জজিও, ঔোজমতো

গ্রোফঃ োগুয়োভ ঘভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

িভখড়, টোওখভ: 

োগুয়োভঘভ-5640, 

ঈধখচমো: রভৌফোভী , রচমো: 

কুজড়গ্রোফ।

গ্রোফঃ োগুয়োভ ঘভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

িভখড়, টোওখভ: 

োগুয়োভঘভ-5640, 

ঈধখচমো: রভৌফোভী , রচমো: 

কুজড়গ্রোফ।

কুজড়গ্রোফ 04.10.1995 20ঙভ 07 ফো  01জতদ এআঘএজ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ; ধখতভ দোফ 

বৄম; প্রখযধে 

রদআ।

োজঢম

২৫৬৯ চদো রফোঃ ভোজওবুম লোোদ মৃঢ রফোঃ অমোঈজিদ মুন্পী; 

রফোো: ভোখযতো রকফ

ভোচোজড়, গ্রোফঃ গুভোআদধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: সূব তফজন্ত, 

টোওখভ:গুভোআদধেভ-8620, 

ঈধখচমো: োঈনম, 

রচমো:ধটুয়োঔোমী।

মুজমফদকভ ফজচত রফ, 

গ্রোফ: আওজভয়ো মুজমফ দকভ, 

শুপোঠুো, টোওখভ: ঠোওো জুঝ 

জফম-1311, তজক্ষড 

রওভোদীকঞ্জ, ঠোওো।

ধটুয়োঔোমী 29ঙভ 09 ফো  

26জতদ

স্দোঢখওোত্তভ োথোভড চন্ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ;

োজঢম

২৫৭৫ বয়তো সুফোআয়ো অমফ বয়ত যোল অমফ; বয়তো 

তরুন্নোলোভ

গ্রোফঃজঘভোং, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

11দং আঈজধ/5দং য়োট ত, 

টোওখভ: জঘভোং োচোভ-

2480, ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, 

রচমো: রদেখওোডো।

গ্রোফঃজঘভোং, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

11দং আঈজধ/5দং য়োট ত, 

টোওখভ: জঘভোং োচোভ-

2480, ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, 

রচমো: রদেখওোডো।

রদেখওোদো 02.01.1993 23ঙভ 04 ফো  

03জতদ

এআঘএজ োথোভড জজ্ঞজপ্ত দিভ 

ঠিও দয়

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৫৭৬ চদো রফোঃ ফোলবুবুভ ভলফোদ রফোঃ অওঢোভ রলোখদ; 

রফোোম্মত অওঢোরুদ রদঙো

অব্দুম চজমম ধোঞোঃ োড়ী, 

গ্রোফঃ তোমোমধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঝকী , 

টোওখভ:লোজওফ ঈজিদ-

8320, ঈধখচমো: 

রোভলোদঈজিদ , রচমো: রপোমো

66দং োো, ফোদ্রোো রভোট, 

রঘয়োভম্যোদ ধোড়ো, তজক্ষডঔোদ-

1230, ঠোওো।

রপোমো 01.06.1986 29ঙভ 11 ফো  05জতদ এফএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৫৭৮ চদো জুমলো জফয়ো  রফোৎ ভফচোদ অমী; লোখচভো 

ঔোতুদ

গ্রোফঃ রঝংগুজময়ো ওোিো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 2দং 

োজদলোমো, টোওখভ: 

ফোজছয়োমী-2252, ঈধখচমো: 

ঢোভোওোিো, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

ফয়ফদজংল 05.11.1995 20ঙভ 06 ফো  01জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৫৭৯ চদো রফোঃ ফভ নোরুও  অবুম ওোমোফ; জঔদো রকফ জখগ্রজটয়োভ টোঃ ভজফচ 

ঈিীখদভ োজড়, গ্রোফঃএয়োজঙদ 

দকভ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 7দং, 

টোওখভ: নজওভ টিমো-4344, 

ঈধখচমো: ভোঈচোদ, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ।

759/এ ছোঈঢমো রভমখয় 

ওখমোদী, 13দং য়োট ত, 

টোওখভ: ধোলোড়ঢমী-4202, 

খুমযী, ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ 14.12.1992 23ঙভ 04 ফো  22জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৫৮০  চদো রফোঃ অবু ঢোখলভ  রফোঃ যোলোবুজিদ; রফোো রুধৄ 

রকফ

গ্রোফঃ আন্দ্রকুম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 04 দং 

য়োট ত, টোওখভ:আন্দ্রকুম-

8523, ঈধখচমো: োঈনম, 

রচমো:ধটুয়োঔোমী।

146, অলম্মতোক, য়োট ত দং-

5, টোওখভ: োোখো-1214, 

ণোদো: বুচোক, ঠোওো।

ধটুয়োঔোমী 30.07.1986 29ঙভ 09 ফো  06জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৫৮১ চদো রফোঃ ফজদভ রলোখদ রফোঃ যলচোলোদ ফোঢোব্বভ; 

নোখঢফো রকফ

প্রবখে: রফোঃ যলচোলোদ 

ফোঢোব্বভ, গ্রোফঃমক্ষ্ণীধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 06, 

টোওখভ: রফোল্লোভলোঝ-8260, 

ঈধখচমো: জলচমো, রচমো: 

জভযোম।

লওোভী রভজচষ্ট্রোভ 

(এওোখটজফও), জটদ জন, 

জজ্ঞোদ ধৄরত, ঠোওো 

জশ্বজদ্যোময়-1000, ঠোওো।

জভযোম 11.06.1986 29ঙভ 09 ফো  21জতদ এআঘএজ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ; প্রখযধে 

ংমৄি ওভো 

লয়জদ।

োজঢম

২৫৮৩ চদো এ.রও. এফ যোলজভয়োভ অমফ এ.রও.এফ যোফছুম অমফ, 

দোজঙফো অিোভ

গ্রোফঃ ঘাঁতকাঁ, 

টোওখভ:ঘাঁতকাঁ, ঈধখচমো: 

তোঈতওোজি, রচমো: কুজফল্লো।

গ্রোফঃ ঘাঁতকাঁ, 

টোওখভ:ঘাঁতকাঁ, ঈধখচমো: 

তোঈতওোজি, রচমো: কুজফল্লো।

কুজফল্লো 26.10.1986 29ঙভ 06 ফো  10জতদ জটখলোফো োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৫৮৫ চদো চোফোম ঈিীদ অব্দুম কোননোভ রফোল্যো; 

লোজফতো রকফ

গ্রোফঃধেলুফ, টোওখভ: ধেলুফ, 

ঈধখচমো: যোজমঔো, রচমো: 

ফোগুভো।

গ্রোফঃধেলুফ, টোওখভ: ধেলুফ, 

ঈধখচমো: যোজমঔো, রচমো: 

ফোগুভো।

ফোগুভো 05.02.1994 22ঙভ 03 ফো  00জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ।

োজঢম

২৫৮৬ চদো রফোস্তনো ঢোদজচত জপ্রন্প রফোঃ এমোলী ক ; ভোখয়ো 

ঔোতুদ

রযখভ-োংমো ড়ও (ধৈ ত), 

গ্রোফঃ কডধৈঢত অোজও 

এমোওো, আঈজদয়দ/য়োট ত:04 , 

টোওখভ: জছদোআতল তভ-

7300, ঈধখচমো: জছদোআতল 

তভ , রচমো: জছদোআতল।

রযখভ-োংমো ড়ও (ধৈ ত), 

গ্রোফঃ কডধৈঢত অোজও 

এমোওো, আঈজদয়দ/য়োট ত:04 , 

টোওখভ: জছদোআতল তভ-

7300, ঈধখচমো: জছদোআতল 

তভ , রচমো: জছদোআতল।

জছদোআতল 04.01.1988 28ঙভ 04 ফো  01জতদ জটখলোফো োথোভড ঘোমদো ংমৄি 

ওভো লয়জদ; ঙজ 

01 ওজধ।

োজঢম

২৫৮৯ চদো রফোঃ অবুম ওোমোফ অচোত রফোঃ রফোঢোখম টোকুয়ো; রভধৄ 

রকফ

গ্রোফঃ কজড়য়ো কোপো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ড়োখওোঞো, 

টোওখভ: কজড়য়ো-8220, 

ঈধখচমো:ঈজচভধেভ , রচমো: 

জভযোম।

প্রবখে: রফোঃ অব্দুভ ভযীত, 

শ্রফ  ওফ তংস্থোদ ফন্ত্রডোময়, 

যোঔো দং-10, ওক্ষ দং-531, 

পদ দং-07, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো।

জভযোম 05.03.1991 25ঙভ 01 ফো  28জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৫৯০ চদো রফোঃ ফজদরুম আমোফ রফোঃ অদুম রলোখদ; রফোঙো: 

চোলোদোভো রকফ

গ্রোফঃ রকোজধদোণধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রফোওোভফধেভ, টোওখভ: 

রকোমোধ দকভ-7040, 

ঈধখচমো: রপড়োফোভো, রচমো: 

কুজিয়ো।

গ্রোফঃ রকোজধদোণধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রফোওোভফধেভ, টোওখভ: 

রকোমোধ দকভ-7040, 

ঈধখচমো: রপড়োফোভো, রচমো: 

কুজিয়ো।

কুজিয়ো 17.06.1987 ঙভ  ফো  জতদ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ  প্রখযধে 

01 ওজধ

োজঢম

২৫৯১ চদো রফোঃ রঢৌজলত রলোখদ অজ অদুল্লোল, ওজলধৄভ রকফ ধশু লোধোঢোম ড়ও/রফোড়, 

গ্রোফঃঘভঔজমনো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:09দং 

য়োট ত, টোওখভ: রতৌমঢঔোদ-

8310, ঈধখচমো: 

রতৌমঢঔোদ, রচমো: রপোমো।

ধশু লোধোঢোম ড়ও/রফোড়, 

গ্রোফঃঘভঔজমনো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:09দং 

য়োট ত, টোওখভ: রতৌমঢঔোদ-

8310, ঈধখচমো: 

রতৌমঢঔোদ, রচমো: রপোমো।

রপোমো 15.04.1984 31ঙভ 11 ফো  18জতদ স্দোঢও মুজিখবোদ্ধো ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ; প্রখযধে 

রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৫৯৩ চদো ফোহ্ মুতো অঃ ভজযত জওতোভ; ফজভয়োফ ওমোকোজঙয়ো-349, 

গ্রোফঃওমোকোজঙয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:ওমোকোজঙয়ো 

02 দং য়োট ত,  

টোওখভ:ওমোকোজঙয়ো-8640, 

ঈধখচমো:কমজঘধো, 

রচমো:ধটুয়োঔোমী।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

ধটুয়োঔোমী 03.03.1991 25ঙভ 02 ফো  02জতদ জএ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৫৯৪ চদো ফলজদ জফয়ো জনখভোচ জফয়ো; কুমসুফ রকফ গ্রোফঃ রঙোঝ ভোয়ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:04, টোওখভ: 

জ রও ভোয়ধোড়ো-1510, 

ঈধখচমো: কচোজভয়ো, 

রচমো:মুন্পীকঞ্জ।

গ্রোফঃ রঙোঝ ভোয়ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:04, টোওখভ: 

জ রও ভোয়ধোড়ো-1510, 

ঈধখচমো: কচোজভয়ো, 

রচমো:মুন্পীকঞ্জ।

মুন্পীকঞ্জ 16.04.1994 22ঙভ 00 ফো  19জতদ এআঘএজ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ; ঙজ 01টি

োজঢম

২৫৯৬ চদো রফোঃ ফজদভ রলোোআদ রফোঃ রলমোম ঈিীদ; ধোরুম 

রকফ

গ্রোফঃ ঈত্তভ ঘভধদ্মো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জনধেভ 

আঈজদয়দ, টোওখভ:ঘভধদ্মো , 

ঈধখচমো: মুমোতী, রচমো: 

জভযোম।

রুফ দং-122, ভওোজভ টিঘো ত 

রেজদং ওখমচ, ঙোেোো, 

থোদফজন্ড, ঠোওো-1205।

জভযোম 20.11.1991 24ঙভ 05 ফো  16জতদ জএট (ম্মোদ) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৫৯৭ চদো নোখঢফো অিোভ রফোঃ লোজবুভ ভলফোদ; 

ধভচোলোদ

গ্রোফঃ ফখলযধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জভরো/03, 

টোওখভ:ফখলযধেভ-2282, 

ঈধখচমো: ইশ্বভকঞ্জ, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

ঠোওো হুপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, 93 ত তোভ 

ওফখলক্স, 2য় ঢমো, 

ঢোমঢমো, রফোলোম্মতধেভ-

1207, ঠোওো।

ফয়ফদজংল 15.05.1985 21ঙভ 00 ফো  21জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৫৯৮ চদো সুভোআয়ো আয়োজফদ রফোঃ জচয়োভ ভলফোদ; 

োখচতো ঔোতুদ

োো দং : 475, গ্রোফঃ 

রঔোতভাঁঝভো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

1দং চয়দকভ আঈজদয়দ, 

টোওখভ: থোদজতয়ো-9413, 

ঈধখচমো: ওমোখভোয়ো, রচমো: 

োঢক্ষীভো।

সুভোআয়ো আয়োজফদ, প্রবখে: 

এফ.এ ফজঢদ, অভোনোঢ 

রচদোখভম লোধোঢোম, 

81/জ2 রলোখদী তোমোদ, 

ঘোদঔোভধম, ঠোওো-1211।

োঢক্ষীভো 27.12.1987 28ঙভ04  ফো  09জতদ ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৬০০ চদো ভোচদ রঘৌধুভী রফোঃ জকয়ো ঈজিদ রঘৌধুভী; 

রভখলদো রঘৌধুভী

গ্রোফঃ অজিভধোড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফদধেভো, 

টোওখভ:ফদধেভো-8360, 

ঈধখচমো: ফদধেভো, রচমো: 

রপোমো।

620, কোয়োআভ ওজমম ক্স 

রভোট, তজক্ষডঔোদ, 

অখযখওোদো-1230, ঠোওো।

রপোমো 09.03.1997 19ঙভ 01 ফো  11জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৬০২ চদো অবু ভোয়লোদ জঢয়ো রফোঃ জকয়ো ঈিীদ; রফোঙোঃ 

মুৎফুন্নোলোভ

গ্রোফঃফধ্য ধোকুজিয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোকুজিয়ো 

3দংয়োট ত, টোওখভ: 

ধোকুজিয়ো-2326, ঈধখচমো: 

ধোকুজিয়ো, রচমো:জওখযোভকঞ্জ।

গ্রোফঃফধ্য ধোকুজিয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোকুজিয়ো 

3দংয়োট ত, টোওখভ: 

ধোকুজিয়ো-2326, ঈধখচমো: 

ধোকুজিয়ো, রচমো:জওখযোভকঞ্জ।

জওখযোভকঞ্জ 26.08.1991 24ঙভ 09 ফো  09জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

২৬০৪ চদো রফোঙোঃ দোজক ত ঔোতুদ রফোঃ অব্দুম লো; রফোঙোঃ 

অনখভোচো ঔোতুদ

গ্রোফঃ লোোদধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:রক্ষঢধোড়ো, 

টোওখভ: জঘদোঔড়ো-6670, 

ঈধখচমো: াঁজণয়ো, রচমো: 

ধোদো।

জ-54/6, অন্পোভ ওুোি, 

জফভধেভ, ঠোওো-1216।

ধোদো 13.04.1994 21ঙভ 11 ফো  28জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৬০৫ চদো রফোঃ ফোরুন রলোখদ রফোঃ অঃ অজমফ; রফোঙোঃ 

ভজলফো ঔোতুদ

গ্রোফঃআমোফধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 2দং য়োট ত, 

টোওখভ: কখয়যধেভ-6600, 

ঈধখচমো: ধোদো তভ, 

রচমো: ধোদো।

গ্রোফঃআমোফধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 2দং য়োট ত, 

টোওখভ: কখয়যধেভ-6600, 

ঈধখচমো: ধোদো তভ, 

রচমো: ধোদো।

ধোদো 20.06.1997 18ঙভ 09 ফো  21জতদ এআঘএজ োথোভড প্রখযধখে ঙজ 

রদআ

োজঢম

২৬০৭ শ্রীো লীভো লজভধত লীভো; সুরুঘী লীভো গ্রোফঃচয়ঔাঁ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং কোংদী 

, টোওখভ: কোঢমোোচোভ-

0951 , ঈধখচমো: 

রফোল্লোভলোঝ, রচমো: 

োখকভলোঝ।

গ্রোফঃচয়ঔাঁ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং কোংদী 

, টোওখভ: কোঢমোোচোভ-

0951 , ঈধখচমো: 

রফোল্লোভলোঝ, রচমো: 

োখকভলোঝ।

োখকভলোঝ 29ঙভ 10 ফো  15জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

স্বোক্ষভ রদআ; 

চন্ঢোজভঔ  

চন্স্থোদ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

২৬১১ চদো রফোঙোঃ অফো ঔোতুদ রফোঃ অদঙোভ অমী; রফোঙোঃ 

রোদোঢদ রকফ

গ্রোফঃলজভশ্বভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01দং 

য়োট ত, টোওখভ: ওোঈজদয়ো-

5440, ঈধখচমো: ওোঈজদয়ো, 

রচমো: ভংধেভ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

ভংধেভ 01.09.1986 29ঙভ 08 ফো  05জতদ স্দোঢও (ধো) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৬১৪ চদো রফোঃ মুনোভঢ রলোখদ অ. লও লোমোতোভ; ফখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফঃওোজচভগ্রোফ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত:ভোজচলো, 

টোওখভ: থোদখটোো-8231, 

ঈধখচমো: অনকমছোড়ো, 

রচমো: জভযোম।

ঠোওো হুপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, 93 ত তোভ 

ওফখলক্স, 2য় ঢমো, 

ঢোমঢমো, রফোলোম্মতধেভ-

1207, ঠোওো।

জভযোম 02.01.1991 25ঙভ 04 ফো  04জতদ জজএ (ম্মোদ) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম

২৬২০ চদো রফোঃ যজনঈম আমোফ রফোঃ যজভফুম আমোফ; রফোঙোঃ 

োখলতো ঔোতুদ

গ্রোফঃ নোভোওধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:রলোকমোড়ীয়ো

 8দং য়োট ত, 

টোওখভ:ঢোভোগুজদয়ো-7051, 

ঈধখচমো:রতৌমঢধেভ, রচমো: 

কুজিয়ো।

গ্রোফঃ নোভোওধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:রলোকমোড়ীয়ো

 8দং য়োট ত, 

টোওখভ:ঢোভোগুজদয়ো-7051, 

ঈধখচমো:রতৌমঢধেভ, রচমো: 

কুজিয়ো।

কুজিয়ো 02.10.1992 20ঙভ 07 ফো  04জতদ জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

প্রখযধে 01টি

োজঢম

২৬২২ চদো রফোঃ ধভ অমফ রফোঃ অব্দুম য়োখচত; রফোঙোঃ 

রতখমোয়োভ ঔোতুদ

গ্রোফঃ ভোখখন্দ্রধেভ 

(অিধোড়ো), আঈজদয়দ/য়োট ত: 

জখদোতদকভ , টোওখভ: 

জখদোতদকভ-5280, 

ঈধখচমো:দোকঞ্জ, রচমো: 

জতদোচধেভ।

গ্রোফঃ ভোখখন্দ্রধেভ 

(অিধোড়ো), আঈজদয়দ/য়োট ত: 

জখদোতদকভ , টোওখভ: 

জখদোতদকভ-5280, 

ঈধখচমো:দোকঞ্জ, রচমো: 

জতদোচধেভ।

জতদোচধেভ 15.01.1987 29ঙভ 04 ফো  00জতদ জএ (দো ত) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৬২৬ চদো রফোঃ মুকুম জফয়ো মৃঢ ফওবুম রলোখদ; রফোঙোঃ 

রফোখিচো রকফ

গ্রোফঃঘিদধোঝ (ফন্ডম ধোড়ো), 

আঈজদয়দ/য়োট ত:3দং 

ঘিদধোঝ , টোওখভ: 

ঘিদধোঝ-5431, 

ঈধখচমো:তভ , রচমো: 

ভংধেভ।

গ্রোফঃঘিদধোঝ (ফন্ডম ধোড়ো), 

আঈজদয়দ/য়োট ত:3দং 

ঘিদধোঝ , টোওখভ: 

ঘিদধোঝ-5431, 

ঈধখচমো:তভ , রচমো: 

ভংধেভ।

ভংধেভ 14.12.1989 26ঙভ 04 ফো  21জতদ জএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৬২৭ চদো ধোণ ত ফন্ডম সুখোথ ফন্ডম; রতোদো ভোডী 

ফন্ডম

োজড় দং-345, গ্রোফঃ ঈত্তভ 

কুতু ঔোমী , 

আঈজদয়দ/য়োট ত:7দং, 

টোওখভ:তজদয়ো, ঈধখচমো: 

বোেোড়ী, রচমো: ঠোওো।

োজড় দং-345, গ্রোফঃ ঈত্তভ 

কুতু ঔোমী , 

আঈজদয়দ/য়োট ত:7দং, 

টোওখভ:তজদয়ো, ঈধখচমো: 

বোেোড়ী, রচমো: ঠোওো।

ঠোওো 14.03.2016 26ঙভ  02ফো  

22জতদ

জটজগ্র (ধো) োথোভড বৄম ওতৃতধক্ষ 

ভোভ অখতদ; 

ঙজ 01ওজধ; 

চন্ঢোজভঔ বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৬৩৪ শ্রী জধেম ঘন্দ্র ভোয় শ্রী ভখফয ঘন্দ্র ভোয়; শ্রী ফজঢ 

পোগ্য ভোদী

গ্রোফঃ চংকোধোড়ো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01দং 

ফভঔোদো, টোওখভ: চকতম-

5000, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ধঞ্চকড়।

গ্রোফঃ চংকোধোড়ো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01দং 

ফভঔোদো, টোওখভ: চকতম-

5000, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ধঞ্চকড়।

ধঞ্চকড় 27ঙভ 03 ফো  17জতদ এআঘএজ োথোভড চন্ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ;

োজঢম

২৬৩৭ চদো রফোঃ জফমদ রলোখদ অঃ ভলফোদ; জঔদো গ্রোফঃ রফোলদধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

োওজযফআম, 

টোওখভ:রফোলদধেভ-6220, 

ঈধখচমো: রফোলদধেভ, রচমো: 

ভোচযোলী।

গ্রোফঃ রফোলদধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

োওজযফআম, 

টোওখভ:রফোলদধেভ-6220, 

ঈধখচমো: রফোলদধেভ, রচমো: 

ভোচযোলী।

ভোচযোলী 11.04.1988 28ঙভ 00 ফো  20জতদ এআঘএজ োথোভড বৄম ওতৃতধক্ষ 

ভোভ অখতদ; 

ঙজ 01ওজধ; 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

২৬৩৮ চদো রফোঃ জভোজুম আমোফ রফোঃ রকোমোফ রফোস্তনো; ভজলফো 

ঔোতুদ

63 অভোফোক, োদভধোজঢ, 

টোওখভ: রোদোটোঙ্গো-9208, 

ঈধখচমো:খুমদো তভ, রচমো: 

খুমদো।

c/o রফোঃ হুফোয়ুদ ওজ 

(P.O), ণ ত ফন্ত্রডোময় 

(আঅভজট), রযখভ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-1207।

খুমদো 19.01.1991 25ঙভ 03 ফো  

13জতদ

জজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৬৪০ চদো  রফোঃ যোলোতৎ রলোখদ রফোঃ নোরুও য়োঢী; রফোোঃ 

রুদ রকফ

গ্রোফঃধোংকোজযয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 07দং , 

টোওখভ:ধোংকোজযয়ো-8601, 

ঈধখচমো: দুফওী, রচমো: 

ধটুয়োঔোমী।

c/o এ এফ যোলীদ অমফ, 

জটঝভ, োজডজচুও জটঝ 

জথতপ্তভ, রটভ-3, জটঝ 

ওফখলক্স (8ফ ঢমো), 

রগুদোজকঘো, ঠোওো-1000।

ধটুয়োঔোমী 31.12.1995 20ঙভ 04 ফো  05জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ, 

ঘোমোদ রওোট বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ।

োজঢম

২৬৪১ চদো রফোঃ অজভন হুোআদ রফোঃ ফদসুভ অমী; রফোঙোঃ 

ভজফঙো ঔোতুদ

োো দং জ-32, গ্রোফঃ 

ঈধযলভ 3দং ব্লও , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 09, 

টোওখভ: তভ-5200 , 

ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

জতদোচধেভ।

োো দং জ-32, গ্রোফঃ 

ঈধযলভ 3দং ব্লও , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 09, 

টোওখভ: তভ-5200 , 

ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

জতদোচধেভ।

জতদোচধেভ 01.02.1991 25ঙভ 03 ফো  05জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৬৪২ চদো রফৌফঢো অযভোন অমী; ঙোছুন্নোলোভ গ্রোফঃ রপোমোভ ধোমযো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রওোমো, 

টোওখভ: রওোমোভলোঝ-6570, 

ঈধখচমো:তমকোঙী, রচমো: 

দকাঁ।

গ্রোফঃ রপোমোভ ধোমযো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রওোমো, 

টোওখভ: রওোমোভলোঝ-6570, 

ঈধখচমো:তমকোঙী, রচমো: 

দকাঁ।

দকাঁ 01.06.1993 22ঙভ 11 ফো  05জতদ নোজচম োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৬৪৩ চদো রফখলতী লোোদ এ.এন.এফ. চোনরুল্লোল; 

টোজময়ো রকফ

গ্রোফঃ চয়খদো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

রঢভঔোতো, টোওখভ: রঢভঔোতো-

9230, ঈধখচমো:রঢভঔোতো, 

রচমো: খুমদো।

গ্রোফঃ চয়খদো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

রঢভঔোতো, টোওখভ: রঢভঔোতো-

9230, ঈধখচমো:রঢভঔোতো, 

রচমো: খুমদো।

খুমদো 30.10.1997 ঙভ  ফো  জতদ এআঘএজ োথোভড অখতখদ ঢোজভঔ 

রদআ, ঙজ 01 

ওজধ; য় ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

২৬৪৪ চদো জজ কুমসুফ ফভহুফ রফোলোম্মত রনোভওোদ; 

যোফীফো অিোভ

রফোঃ অমী ফহুভী োড়ী, 

গ্রোফঃধৈ ত ওোঝোঙভো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত:7দং 

ওোঝোঙভো , টোওখভ: ভঙ্গধভ-

4323, ঈধখচমো: জফভশ্বভোআ, 

রচমো:ঘঞ্টগ্রোফ।

C/O অবু আস্কোিোভ, 

1398/জ/3 জভয়োচোক, 

ঢোমঢমো, টোওখভ: জঔমকাঁ, 

ঠোওো-1219।

ঘঞ্টগ্রোফ 02.01.1987 29ঙভ 04 ফো  03জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৬৪৬ চদো বয়ত যোল যলীত বয়ত রকোমোফ রফোচঢো; ধভ 

রদলোভ রকফ

গ্রোফঃজধখভোচধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

যোলোোচধেভ , টোওখভ: 

রোদোফজচত-6341, 

ঈধখচমো: জযকঞ্জ , রচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ। ।

গ্রোফঃজধখভোচধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

যোলোোচধেভ , টোওখভ: 

রোদোফজচত-6341, 

ঈধখচমো: জযকঞ্জ , রচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ। ।

ঘাঁধোআ দোকঞ্জ। 10.11.1986 29ঙভ 05 ফো  25জতদ এফএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৬৪৮ চদো যোজলদ রলোখদ চব্বোভ রফোল্যো; রূধোদ রকফ গ্রোফঃ জদমঔী রফোল্যোওোিী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 2দং য়োট ত, 

টোওখভ: জদমঔী িভ-

7931, ঈধখচমো: জযঘভ, 

রচমো: ফোতোভীধেভ।

যোজলদ রলোখদ, c\o  

রফোঃোকভ রলোখদ, জজ্ঞোদ  

প্রমৄজি ফন্ত্রডোময়, পদ দং-

6, রুফ দং-925, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো।

ফোতোভীধেভ 25.06.1996 19ঙভ 10 ফো  11জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৬৪৯ চদো রফোঃ রভচোঈম ওজভফ রফোঃ োখওোয়োঢ রলোখদ; 

রযনোম রকফ

গ্রোফঃোকোড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:ছোঐম , 

টোওখভ: যলীতদকভ-6730, 

ঈধখচমো: ওোফোভঔি, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

গ্রোফঃোকোড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:ছোঐম , 

টোওখভ: যলীতদকভ-6730, 

ঈধখচমো: ওোফোভঔি, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ 15.06.1987 28ঙভ 10 ফো  21জতদ এফএএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৬৫১ চদো অজভনো অিোভ রমোধো রফোঃ অবুম রলোখদ; জফখ 

োমফো রলোখদ

োো: 28/9,গ্রোফঃ ধোআও 

ওোজি রঙোদধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:রূধধেভ/7 , 

টোওখভ: ওোজমওোোড়ী-

6680, ঈধখচমো: রড়ো, 

রচমো:ধোদো।

োো: 28/9,গ্রোফঃ ধোআও 

ওোজি রঙোদধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:রূধধেভ/7 , 

টোওখভ: ওোজমওোোড়ী-

6680, ঈধখচমো: রড়ো, 

রচমো:ধোদো।

ধোদো 01.01.1990 26ঙভ 04 ফো  04জতদ ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৬৫২ চদো ঙোজফয়ো অিোভ োবুম জফয়ো, জভদো অিোভ গ্রোফঃ অজঙফ ধৈ ত ধোটুমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:03 , 

টোওখভ:অজঙফ-2216 , 

ঈধখচমো: ফুমোড়ীয়ো, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

গ্রোফঃ অজঙফ ধৈ ত ধোটুমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:03 , 

টোওখভ:অজঙফ-2216 , 

ঈধখচমো: ফুমোড়ীয়ো, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 28.12.1997 18ঙভ 04 ফো  07জতদ এআঘএজ োথোভড প্রখযধে রদআ োজঢম

২৬৫৬ চদো রফোোঃ োভজফদ ঔোতুদ রফোঃ লোজবুভ ভলফোদ; রফোো: 

দোখভো রকফ

গ্রোফঃ ভোফচীদধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত:07 , 

টোওখভ: োজময়োটোঙ্গো-

6300, ঈধখচমো: ঘাঁধোআ 

দোকঞ্জ , রচমো: ঘাঁধোআ 

দোকঞ্জ ।

গ্রোফঃ ভোফচীদধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত:07 , 

টোওখভ: োজময়োটোঙ্গো-

6300, ঈধখচমো: ঘাঁধোআ 

দোকঞ্জ , রচমো: ঘাঁধোআ 

দোকঞ্জ ।

ঘাঁধোআ দোকঞ্জ। 15.09.1990 25ঙভ 07 ফো  20জতদ এআঘএজ োথোভড বৄম ওতৃতধক্ষ 

ভোভ অখতদ; 

ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ।

োজঢম

২৬৫৮ চদো চ্যফওী ধোভপীদ রফোঃ আব্রোলীফ ফন্ডম; রফোঙোঃ 

জনখভোচো রকফ

গ্রোফঃঅখক্কমধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:অখক্কমধেভ 

ভতোভ ধোড়ো 4দং য়োট ত, 

টোওখভ:অখক্কমধেভ-5940, 

ঈধখচমো:অখক্কমধেভ, রচমো: 

চয়ধেভলোঝ।

c/o  এ.এফ অমফকী 

ওীভ, জধ, োংমোখতয 

ভওোভী ওফ ত ওজফযদ 

জঘোময়, অকোভকাঁ, রযভ-

আ-োংমো দকভ, ঠোওো-1207।

চয়ধেভলোঝ 12.08.1995 20ঙভ 08 ফো  14জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৬৬০ চদো আঈসুন অম জঙঢো অমী; নখঢফো রকফ গ্রোফঃ দয়োওোজি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

খওয়ো/5দং, টোওখভ: দোমী-

1831, ঈধখচমো: জযোময়, 

রচমো: ফোজদওকঞ্জ।

টোঃ রফোঃ ফোসুফ আয়োজফদ, 

ধশু জঘজওৎোময়, ওোজমকঞ্জ, 

ড় ফজচত রভোট, শুপোঠুো, 

রওভোদীকঞ্জ, ঠোওো-1310।

ফোজদওকঞ্জ 29ঙভ 04 ফো  03জতদ জজএ (ধো) োথোভড চন্ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ;

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৬৬১ চদো ভোখওয যফ তো জচয় যফ তো; তীজপ্ত যফ তো মৄখকফ যফ তোভ োড়ী, 

গ্রোফঃঅথোভ ফোজদও, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধেভ্ত-গুড়োভো 

10দং, টোওখভ:দতুদ োচোভ-

4341 , ঈধখচমো:ভোঈচোদ, 

রচমো:ঘঞ্টগ্রোফ।

ফলোচদ ফোখওতঝ, 

গ্রোফ+আজদয়দ+টোওখভ: 

জফচতোধেভ-4334, লোঝলোচোভী, 

ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ 29.11.1995 20ঙভ 05 ফো  07জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

অখতখদ ঢোজভঔ 

রদআ।

োজঢম

২৬৬৩ চদো দোভজক অিোভ রফোঃ অবু ঢোখলভ; ঢোখলভো 

রকফ

োো: 103, গ্রোফঃগ্রোজ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 2দং 

ঈজচভধেভ, টোওখভ: 

জফয়োোচোভ-3500, 

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, রচমো: 

কুজফল্লো ।

জট.জ.জ. 397/এ, তজক্ষড 

ওোনরুম, ঠোওো রদোজদো, 

ঠোওো-1206।

কুজফল্লো 10.12.1994 21ঙভ 04 ফো  26জতদ নোজচম োথোভড স্বোক্ষভ  ঢোজভঔ 

জলীদ; ঙজ 01 

ওজধ।

োজঢম

২৬৭২ চদো জযলূ জফয়ো ঘোধৄ জফয়ো, লোজমফো ঔোতুদ গ্রোফঃ জতদফজদ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘোিধেভ, 

টোওখভ: ফোজদওঔোমী-

2331, ঈধখচমো: ওটিয়োতী, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ।

গ্রোফঃ জতদফজদ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘোিধেভ, 

টোওখভ: ফোজদওঔোমী-

2331, ঈধখচমো: ওটিয়োতী, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ।

জওখযোভকঞ্জ 11.08.1992 23ঙভ 08 ফো  

25জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৬৭৩ চদো রফোঃ যোজলদুম আমোফ ঔোদ রফোঃ যোহ্ অমফ ঔোদ, 

জনখভোচো ঔোতুদ

গ্রোফঃ ভগুদোণধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: , টোওখভ: 

ভগুদোণধেভ-8182, ঈধখচমো: 

োখওভকঞ্জ, রচমো: জভযোম।

27/1খ রচ, এ, তো রমদ, 

টিওোটুজম, 39দং য়োট ত, 

টোওখভ: য়োভী-1203, 

ঈধখচমো: য়োভী, ঠোওো।

জভযোম 01.07.1985 30ঙভ 08 ফো  04জতদ এফজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

য়ীফো 

জঢক্রোন্ত

োজঢম

২৬৭৪ চদো  রভোফোদ জফয়ো যলীদুল্লোল, রভঔো অিোভ গ্রোফঃ ওোজমওোধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোজমফধেভ , 

টোওখভ:লোজমফধেভ-2337, 

ঈধখচমো: োজচঢধেভ, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, 17ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি, ঠোওো-1219।

জওখযোভকঞ্জ 22.03.1991 25ঙভ 01 ফো  14জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৬৭৭ চদো অোত জফয়ো লোজভঙ ঈিীদ; ফজনচো গ্রোফঃঢোভোওোিী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রমবুঢমো, 

টোওখভ: ঢোভোওোিী-1650, 

ঈধখচমো: ফখদোলভতী, রচমো: 

দভজংতী।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

দভজংতী 20.12.1990 25ঙভ 04 ফো  15জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৬৭৮ চদো রফোঃ রঢৌজলদুম আমোফ রফোঃ জলদুম আমোফ; রফোঙো: 

সুমঢোদো অিোভ

গ্রোফঃ অওোযঢোভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 20, 

টোওখভ:গুড়ো-5800, 

ঈধখচমো: গুড়ো , 

রচমো:গুড়ো ।

ও-27/4 ভসূমোক, ফলোঔোমী, 

য়োট ত দং-20, গুমযোদ-

1212, ঠোওো।

গুড়ো 31.12.1993 22ঙভ 03 ফো  10জতদ এআঘএজ োথোভড প্রখযধখে ধখতভ 

দোফ জপন্ন

োজঢম

২৬৮৩ চদো লোন্নোদ রঘোওতোভ রফোঢোখম রঘোওতোভ; 

ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফঃমক্ষ্ণীধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জলমোভঘ, 

টোওখভ:জলমোভঘভ-7900, 

ঈধখচমো: ফোতোভীধেভ, রচমো: 

ফোতোভীধেভ ।

প্রবখে: চজফ ঈজিদ, 

ব্যজিকঢ ওফ তওঢতো, শ্রফ  

ওফ তংস্থোদ ফন্ত্রডোময়, ওক্ষ 

দং-531, পদ দং-7, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো-

1000।

ফোতোভীধেভ 18.04.1991 24ঙভ 11 ফো  18জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ 01টি; ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

২৬৮৪ চদো রফোঃ দোজভ ঈজিদ োয়দুম লও, মোআমী রকফ গ্রোফঃ ঔোদওোচোধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জতকদকভ, 

টোওখভ: জতকদকভ , 

ঈধখচমো:ফওসুতধেভ, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ।

c/o রফোঃ ধৄরুম অজফ 

এফজধ, (োখচতন্ট ঃ), োড়ী 

দং-30, ধজিফ পোরোখঝও, 

োআতুম ফোবুত ফজচত 

পোরোদখঝও, ঠোওো-1206।

রকোধোমকঞ্জ 18ঙভ 05 ফো  05জতদ এআঘএজ োথোভড চন্ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ;

োজঢম

২৬৮৬ চদো জপ্রন্প কুফোভ তো জলখভদ তো, সুদীজঢ ভোদী গ্রোফঃ রঙোদবুজদয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 7দং য়োট ত, 

ওোমখফখো আঈজধ, টোওখভ: 

ঘুঝোোঙো-8720, ঈধখচমো: 

ধোণভখোঝো, রচমো: ভগুদো।

ঠোওো হুপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, 93 ত তোভ 

ওফখলক্স, 2য় ঢমো, 

ঢোমঢমো, রফোলোম্মতধেভ-

1207, ঠোওো।

ভগুদো 01.01.1989 27ঙভ 04 ফো  04জতদ জএএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৬৮৮ চদো ঢোদজচয়ো অনখভোচো রলোনোজ্জম রলোখদ; ভোজচয়ো 

ঔোতুদ

প্রবখে: রফোঃ জভধদ রধোভী 

(ভোখম), গ্রোফঃখতৌমঢধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রওোমোআম, 

টোওখভ: ফোযোআম-1320 , 

ঈধখচমো: দোকঞ্জ , রচমো: 

ঠোওো ।

প্রবখে: রফোঃ অব্দুভ ভলফোদ 

(জধএ), তস্য-2, োংমোখতয 

ধোজমও োজপ ত ওজফযদ 

জঘোময়, অকোভকাঁ, রযভ-

আ-োংমো দংকভ, ঠোওো-

1207।

ঠোওো 28.12.1988 27ঙভ 04 ফো  12জতদ এআঘএজ োথোভড ওতৃতধক্ষ  ঈখল্লঔ 

রদআ; ধখতভ দোফ 

বৄম

োজঢম

২৬৮৯ চদো রফোঃ চোজওভ রলোখদ রফোঃ অফোদ ঈল্লোল; ভযদ 

অভো রকফ

গ্রোফঃ চয়দকভ (জমধোড়), 

টোওখভ: ঙোমোফকঞ্জ, 

ঈধখচমো: োঞ্ছোভোফধেভ, 

রচমো: ব্রোহ্মডোড়ীয়ো  ।

483/1-এ তঃ রকোড়োদ, 

অতয তধোড়ো, 2দং য়োট ত, 

ঠোওো-1219।

ব্রোহ্মডোড়ীয়ো 28.12.1989 26ঙভ 04 ফো  07জতদ ম্মোদ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ

োজঢম

২৬৯০ চদো রফোঃ ফোলফুজুভ ভলফোদ রফোঃ ভজনকুম আমোফ; রভোচী 

আমোফ

29, বৄচলবৄরড রভোট, 

গ্রোফঃওোজমযংওভধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 07, 

টোওখভ+ঈধখচমো+ রচমো: 

কুজিয়ো-7000।

346 রফোল্লোধোড়ো, তঃফজদধেভ, 

13, জফভধেভ-2, ঠোওো-1216।

কুজিয়ো 01.03.1992 24ঙভ 02 ফো  03জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৬৯৫ চদো রখফোঃ অব্দুম ফজচত মৃঢ: অচকোভ অমী; মৃঢ 

ফজভয়ফ রকফ

গ্রোফঃ ড়ডুফজভয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ড়জপঝো, 

টোওখভ: ড়জপঝো-5320, 

ঈধখচমো: জওখযোভকঞ্জ , 

রচমো: দীমনোফোভী।

গ্রোফঃ ড়ডুফজভয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ড়জপঝো, 

টোওখভ: ড়জপঝো-5320, 

ঈধখচমো: জওখযোভকঞ্জ , 

রচমো: দীমনোফোভী।

দীমনোফোভী 01.12.1986 29ঙভ 05 ফো  04জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৬৯৬ চদো রখফোঙো রঢোঢো ঔোতুদ রফোঃ োতযো প্রোং, রফোঙোঃ 

যোজলতো রকফ

গ্রোফঃ রতয়োদ জতওযোআম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তোশুজড়য়ো, 

টোওখভ: কাঁঢী-6600, 

ঈধখচমো: ইশ্বভতী, রচমো: 

ধোদো।

গ্রোফঃ রতয়োদ জতওযোআম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তোশুজড়য়ো, 

টোওখভ: কাঁঢী-6600, 

ঈধখচমো: ইশ্বভতী, রচমো: 

ধোদো।

ধোদো 07.02.1992 24ঙভ 02 ফো  04জতদ জএ (দো ত) োথোভড ঙজ রদআ োজঢম

২৬৯৭ চদো রখফোঃ আফভোদ রলোখদ রফোঃ ফোলবুভ ভলফোদ; 

ফোলবুো রকফ

রলোঃ দং-621, গ্রোফঃ 

ওোদোআচজ্জো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ওোধ তোচজ্জো, টোওখভ: 

ঘন্দ্রো-7221, ঈধখচমো: 

তোমুড়হুতো, রচমো: চ্যয়োটোঙ্গো।

রলোঃ দং-621, গ্রোফঃ 

ওোদোআচজ্জো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ওোধ তোচজ্জো, টোওখভ: 

ঘন্দ্রো-7221, ঈধখচমো: 

তোমুড়হুতো, রচমো: চ্যয়োটোঙ্গো।

চ্যয়োটোঙ্গো 01.01.1991 25ঙভ 04 ফো  04জতদ স্দোঢও োথোভড বৄম ওতৃতধক্ষ 

ভোভ অখতদ; 

ঙজ 01টি

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৬৯৯ চদো রফোঃ ফোসুম জফয়ো রফোঃ চমোভ ভলফোদ; রফোঙো: 

ফোখচতো রকফ

গ্রোফঃ তজক্ষড জকতোভী 

(োজময়োভ ঙড়ো), 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 11 দং 

জকতোভী//5দং য়োট ত , 

টোওখভ:জকতোভী-5700, 

ঈধখচমো:কোআোন্ধো তভ, 

রচমো: কোআোন্ধো।

গ্রোফঃ তজক্ষড জকতোভী 

(োজময়োভ ঙড়ো), 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 11 দং 

জকতোভী//5দং য়োট ত , 

টোওখভ:জকতোভী-5700, 

ঈধখচমো:কোআোন্ধো তভ, 

রচমো: কোআোন্ধো।

কোআোন্ধো 05.10.1987 28ঙভ 07 ফো  00জতদ জএজ োথোভড ঙজ 01টি; 

প্রখযধে 

রভমখয় নভখফ;

োজঢম

২৭০০ চদো রুহুম অজফদ রফোঃ আয়োকু অমী রফোল্ল;  

রফোো: সুজনয়ো রকফ

গ্রোফঃ জছওভলোটি , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

খঝফোজছ/ধেভোঢদ-01 , 

টোওখভ: খঝফোজছ-7901, 

ঈধখচমো: ফোতোভীধেভ, রচমো: 

ফোতোভীধেভ।

গ্রোফঃ জছওভলোটি , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

খঝফোজছ/ধেভোঢদ-01 , 

টোওখভ: খঝফোজছ-7901, 

ঈধখচমো: ফোতোভীধেভ, রচমো: 

ফোতোভীধেভ।

ফোতোভীধেভ 13.03.1993 23ঙভ 01 ফো  

23জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৭০২ চদো রফোঃ রোখলম ভোদো রফোঃ রফোিোভ রলোখদ; ভজলফো 

ঔোতুদ

গ্রোফঃ ড়োনঢম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ধুকুজভয়োখড়ো, টোওখভ: 

ড়োনঢম-6740, ঈধখচমো: 

রমকুজঘ, রচমো: জভোচকঞ্জ।

জতদ মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজিঝঈঝ, 93/1-এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-1207।

জভোচকঞ্জ 15.01.1987 29ঙভ 03 ফো  21জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৭০৪ চদো রফোঃ দোজতফ ফোলমুত তুরোভ রফোঃ অব্দুম োত্তোভ, 

অনখভোচো রকফ

ভোফধেভ, তজক্ষডধোড়ো, গ্রোফঃ 

ভোফধেভ , আঈজদয়দ/য়োট ত: 

4দং অফড়োঢমী , টোওখভ: 

জযড়ো-3500, ঈধখচমো: 

অতয ত তভ, রচমো: কুজফল্লো।

অমফ পদ-01, ফখদোলভধেভ, 

11দং আঈজদয়দ, টোওখভ: 

রফোখমটুমী, কুজফল্লো-3500, 

অতয ত তভ, কুজফল্লো।

কুজফল্লো 01.01.1991 25ঙভ 03 ফো  10জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ, ঙজ 01 

ওজধ

োজঢম

২৭০৬ চদো রফোঃ যোজলদ অমফ রফোঃ রকোমচোভ ভলফোদ; রফোঙো: 

সুজনয়ো রকফ

গ্রোফঃ ঘওোমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 1দং 

জওখযোভকোড়ী/02 , টোওখভ: 

ওোজযয়োোড়ী-5291 , 

ঈধখচমো:ধমোযোড়ী , রচমো: 

কোআোন্ধো ।

গ্রোফঃ ঘওোমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 1দং 

জওখযোভকোড়ী/02 , টোওখভ: 

ওোজযয়োোড়ী-5291 , 

ঈধখচমো:ধমোযোড়ী , রচমো: 

কোআোন্ধো ।

কোআোন্ধো 25.10.1996 19ঙভ 06 ফো  11জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ, ঙজ 01 

ওজধ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৭০৮ চদো যভীফুম রযঔ আফোদ ঈজিদ রযঔ; চোলোদোভো 

রকফ

গ্রোফঃ ভোচধোআ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোচধোআ, 

টোওখভ:ভোচধোআ , ঈধখচমো: 

ওোজযয়োদী, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ।

গ্রজদ এুোধোঝ তখফন্ট, এআঘ-

128, ফ্ল্ুোঝ দং-এ-2, রঞ্চুজভ 

এজপজদঈ, ভফদো, ফকোচোভ।

রকোধোমকঞ্জ 08.08.1993 22ঙভ 08 ফো  

23জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

প্রখযধে 01 

ওজধ।

োজঢম

২৭০৯ চদো ভোচী ভোয় জদফ তম ভোয়; রভপো ভোয় গ্রোফঃধোঝকোঢী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:োজভয়োতোল, 

টোওখভ: ধোঢমো-9200, 

ঈধখচমো: রঢভঔোতো, রচমো: 

খুমদো  ।

গ্রোফঃধোঝকোঢী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:োজভয়োতোল, 

টোওখভ: ধোঢমো-9200, 

ঈধখচমো: রঢভঔোতো, রচমো: 

খুমদো  ।

খুমদো 15.11.1995 20ঙভ 05 ফো  21জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ, ঙজ 01 

ওজধ

োজঢম

২৭১১ চদো রফোঃ যোজলদ ফন্ডম রফোঃ ফজঢয়োভ ভলফোদ ফন্ডম; 

োখলভো ঔোতুদ

গ্রোফঃ ঘওোমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 1দং 

জওখযোভকোড়ী , টোওখভ: 

ওোজযয়োোড়ী-5291, 

ঈধখচমো: ধমোযোড়ী, রচমো: 

কোআোন্ধো ।

গ্রোফঃ ঘওোমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 1দং 

জওখযোভকোড়ী , টোওখভ: 

ওোজযয়োোড়ী-5291, 

ঈধখচমো: ধমোযোড়ী, রচমো: 

কোআোন্ধো ।

কোআোন্ধো 18.02.1988 28ঙভ 02 ফো  16জতদ এফএ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ, ঙজ 01 

ওজধ

োজঢম

২৭১২ চদো রফোঃ আভোরুম লোোদ মৃঢঃ ওোখযফ; রফোস্তোজভ রকফ োো দং-27, গ্রোফঃ 

জফস্ত্রীধোড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

15 , টোওখভ: বয়তধেভ-

5310, ঈধখচমো: বয়তধেভ, 

রচমো: দীমনোফোভী।

োো দং-27, গ্রোফঃ 

জফস্ত্রীধোড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

15 , টোওখভ: বয়তধেভ-

5310, ঈধখচমো: বয়তধেভ, 

রচমো: দীমনোফোভী।

দীমনোফোভী 20.06.1990 24ঙভ 10 ফো  15জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৭১৩ চদো ভঢদ ঘন্দ্র জশ্বো ঘিদ কুফোভ জশ্বো; জফমদ 

ভোদী জশ্বো

গ্রোফঃঘোভোড়ীয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোধোজয়ো , 

টোওখভ: ওোধোজয়ো-1730, 

ঈধখচমো:ওোধোজয়ো , রচমো: 

কোচীধেভ।

গ্রোফঃঘোভোড়ীয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোধোজয়ো , 

টোওখভ: ওোধোজয়ো-1730, 

ঈধখচমো:ওোধোজয়ো , রচমো: 

কোচীধেভ।

কোচীধেভ 02.05.1988 28ঙভ 00 ফো  03জতদ ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৭১৬ চদো রফোঙোঃ ফোলফুচো ঔোতুদ রফোঃ ফজনচ ঈজিদ, অখভনো 

রকফ (রভধৄ)

গ্রোফঃ শুজড়ফোভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোতমো/06 , 

টোওখভ:রধভীলোঝ-5800, 

ঈধখচমো: যোচোলোদধেভ, 

রচমো: গুড়ো ।

গ্রোফঃ শুজড়ফোভো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোতমো/06 , 

টোওখভ:রধভীলোঝ-5800, 

ঈধখচমো: যোচোলোদধেভ, 

রচমো: গুড়ো ।

গুড়ো 06.09.1986 29ঙভ 07 ফো  29জতদ এফএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

অখতখদ ঙজ 

01ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৭১৯ চদো রফোঃ জভয়োচ ভতোভ রফোঃ লোখঘদ ভতোভ; রদলোভ 

রকফ

গ্রোফঃ,তঃদোনঞ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘাঁতযী , 

টোওখভ: দোনঞ-8230 , 

ঈধখচমো: রকৌভতদী, রচমো: 

জভযোম।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-93, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

জভযোম 05.06.1991 25ঙভ 01 ফো  01জতদ জএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৭২৫ চদো রফোঃ দোআফ ভজদ রফোঃ ওোফোম রলোখদ; রফোো: 

লোয়ো রকফ

োো দং-20,গ্রোফঃ লড়গ্রোফ 

রযঔ ধোড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

য়োট ত দং-2, টোওখভ: 

ভোচযোলী রওোঝ ত-6201 , 

ঈধখচমো: ভোচধোড়ো, 

রচমো:ভোচযোলী।

োো দং-20,গ্রোফঃ লড়গ্রোফ 

রযঔ ধোড়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

য়োট ত দং-2, টোওখভ: 

ভোচযোলী রওোঝ ত-6201 , 

ঈধখচমো: ভোচধোড়ো, 

রচমো:ভোচযোলী।

ভোচযোলী 19ঙভ  09ফো  03জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

চন্ ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ;

োজঢম

২৭৩৩ চদো জফঢোপ স্বড তওোভ ভজন্দু স্বড তওোভ; সুজঘেো 

স্বড তওোভ

গ্রোফঃ ল্যোমুঔ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: থদগ্রোফ, 

টোওখভ:থদগ্রোফ -7470, 

ঈধখচমো: োখোভধোড়ো, 

রচমো: বখযোভ।

গ্রোফঃ ল্যোমুঔ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: থদগ্রোফ, 

টোওখভ:থদগ্রোফ -7470, 

ঈধখচমো: োখোভধোড়ো, 

রচমো: বখযোভ।

বখযোভ 20.06.1992 23ঙভ 10 ফো  16জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ, ঙজ 01 

ওজধ

োজঢম

২৭৩৫ চদো মুজদ োধৄ রফোঃ রফোওখমঙোভ ভোলফোদ; 

রনভখতৌী রকফ

গ্রোফঃ োভনোমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জমোযোড়ী, 

টোওখভ: দোজচভধেভ-6500 , 

ঈধখচমো: তমকোঙী, রচমো: 

দকাঁ ।

জত োদ হুপোরী াঁঝজমজধ 

এন্ড ওিঈঝোভ প্রজযক্ষড 

আদজস্টঝঈঝ, োড়ী দং-02, 

রভোট দং-04, রদধোড়ো, 

ধ তঢো, জফভধেভ-10, ঠোওো-

1216।

দকাঁ 05.11.1993 22ঙভ 06 ফো  01জতদ জএ (দো ত) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৭৪২ চদো ঢোজদফ রলোোআদ ক্কোঙ অমী জফয়ো; অজওফদ 

দোলোভ

 গ্রোফঃভতোভ ওোিী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জখদোতধেভ , 

টোওখভ:জঘোিী-8002 

ঈধখচমো:যভীয়ঢধেভ তভ , 

রচমো:যভীয়ঢধেভ।

 গ্রোফঃভতোভ ওোিী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জখদোতধেভ , 

টোওখভ:জঘোিী-8002 

ঈধখচমো:যভীয়ঢধেভ তভ , 

রচমো:যভীয়ঢধেভ।

যভীয়ঢধেভ 01.12.1990 25ঙভ 05 ফো  05জতদ এএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ; ঙজ 

01টি; জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো ওফ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৭৪৩ চদো রফোঃ চজলরুম আমোফ রফোঃ অদুম চজমম; রফোো: 

রভোখওয়ো রকফ

োো দং: 720, গ্রোফঃ 

নখঢলোোত , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 26দং 

আঈজদয়দ, 1দং য়োট ত , 

টোওখভ: নখঢলোোত-

রফোওোফোড়ী-3531 , 

ঈধখচমো: রতজিোভ , রচমো: 

কুজফল্লো।

োো দং: 720, গ্রোফঃ 

নখঢলোোত , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 26দং 

আঈজদয়দ, 1দং য়োট ত , 

টোওখভ: নখঢলোোত-

রফোওোফোড়ী-3531 , 

ঈধখচমো: রতজিোভ , রচমো: 

কুজফল্লো।

কুজফল্লো 01.06.1994 21ঙভ 10 ফো  11জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

রনভঢ ঔোফ রদআ

োজঢম

২৭৪৬ চদো রফোঃ ফজলবুম লোোদ রফোঃ ভবূম রলোখদ; ফজ্চতদো 

ঔোতুদ

গ্রোফঃ লোরুখদওড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 1দং 

রঔঢভোআ/09, টোওখভ: 

পদকভ-5620 , 

ঈধখচমো:ঈজমধেভ , 

রচমো:কুজড়গ্রোফ ।

রফোঃ ফজফধৄম আমোফ; ঢথ্য 

ফন্ত্রডোময়, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো।

কুজড়গ্রোফ 04.07.1987 28ঙভ 10 ফো  02জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৭৪৭ চদো রফোঃ ধখভ ভোব্বী রফোঃ ভজনচ ঈজিদ; ঙফুভো 

ঔোতুদ

গ্রোফঃ রকোয়োটোঙ্গো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 2দং 

ভোফপদ্রধেভ, টোওখভ: 

রকোয়োটোঙ্গো-2150, 

ঈধখচমো: ফুমধেভ, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

c/o রফোঃ অব্বোো অমী, 

জটঅআজচ রভমখয় রভঞ্জ 

ওোব তোময়, প্রযোজদও পদ, 

ওফমোধেভ, ঠোওো।

ফয়ফদজংল 01.02.1995 21ঙভ 03 ফো  05জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৭৫১ চদো ঢোধ কুফোভ জশ্বো ঢধদ কুফোভ জশ্বো; জযঔো 

ভোদী জশ্বো

গ্রোফঃধোভআ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ঔজমযঈড় , টোওখভ: ধোজভআ-

2411 , ঈধখচমো:ধৈ তথমো , 

রচমো:রদেখওোডো ।

গ্রোফঃধোভআ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ঔজমযঈড় , টোওখভ: ধোজভআ-

2411 , ঈধখচমো:ধৈ তথমো , 

রচমো:রদেখওোডো ।

রদেখওোদো 28.12.1989 26ঙভ 04 ফো  08জতদ জএএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৭৫২ চদো রফোঃ অম অজফদ জম জফয়ো; যোফছুভ দোলোভ গ্রোফঃ জযওোঝোমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 12দং 

ঘভদুভটিয়ো ধজিফ আঈজদয়দ, 

টোওখভ: ভোফধেভ োচোভ-

3354, ঈধখচমো: নজভতকঞ্জ, 

রচমো: ঘাঁতধেভ ।

গ্রোফঃ জযওোঝোমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 12দং 

ঘভদুভটিয়ো ধজিফ আঈজদয়দ, 

টোওখভ: ভোফধেভ োচোভ-

3354, ঈধখচমো: নজভতকঞ্জ, 

রচমো: ঘাঁতধেভ ।

ঘাঁতধেভ 17.11.1995 20ঙভ 05 ফো  19জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৭৫৩ চদো অখয়যো ঔোদফ রফোঃ জছলু রফোল্যো; অখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফঃ অড়ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লজভতোধেভ 

, টোওখভ: রপড়োভলোঝ-8100 

, ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ, 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ ।

গ্রোফঃ অড়ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লজভতোধেভ 

, টোওখভ: রপড়োভলোঝ-8100 

, ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ, 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ ।

রকোধোমকঞ্জ 10.12.1986 29ঙভ 04 ফো  25জতদ এফএএ োথোভড রনভঢ ঔোফ রদআ োজঢম

২৭৫৪ চদো রফোঃ ঢোখভও অজচচ অব্দুম ওোখতভ; ঢোচখচভো 

রকফ

োড়ী দং- 02, রভোট দং-01 

(ফোস্টোভোড়ী), গ্রোফঃধোড়ো 

টক তোভ োখযভ ধেম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 6দং য়োট ত, 

ফোতুয়োআম আঈজধ , টোওখভ: 

ধোড়ো টকোভ-1362 , 

ঈধখচমো: রটফভো , রচমো: 

ঠোওো।

জ/15, যোজন্তদকভ োচোভ, 

যোজন্তদকভ, ওোওভোআম, 13দং 

য়োট ত, যোজন্তদকভ-1217, 

ধল্টদ, ঠোওো।

ঠোওো 20.10.1993 22ঙভ 07 ফো  21জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

২৭৫৫ চদো যোভজফদ অিোভ অব্দু ঙোত্তোভ; যোলোদোচ 

ধোভপীদ

গ্রোফঃ ধোতবতী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দোধেভ , 

টোওখভ:ধতবতী-7730, 

ঈধখচমো: োজময়োওোজি, 

রচমো: ভোচোড়ী ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-93, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

ভোচোড়ী 16.05.1994 22ঙভ 00 ফো  19জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৭৫৭ চদো রফোঃ ভোজও লোোদ অব্দুভ ভোজ্জোও; ভজদো ঔোদফ গ্রোফঃ তজক্ষড ধৈ ত থোয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

থোয়ো, টোওখভ:থোয়ো-

8552 , ঈধখচমো: 

পোন্ডোজভয়ো, রচমো:জধখভোচধেভ 

 ।

গ্রোফঃ তজক্ষড ধৈ ত থোয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

থোয়ো, টোওখভ:থোয়ো-

8552 , ঈধখচমো: 

পোন্ডোজভয়ো, রচমো:জধখভোচধেভ 

 ।

জধখভোচধেভ 12.03.1990 26ঙভ 01 ফো  24জতদ এআঘএজ োথোভড  রভমখয় নভখফ 

অখতদ; ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

২৭৫৮ চদো রফোঃ এদোমুম লও রফোঃ লোজবুভ ভলফোদ; ফখফদো 

জজ

গ্রোফঃ ভোফদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 10 দং 

ধরুল্যোোত, টোওখভ: 

ভোফদকভ-6510, ঈধখচমো: 

ফোিো রচমো: দকাঁ।

গ্রোফঃ ভোফদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 10 দং 

ধরুল্যোোত, টোওখভ: 

ভোফদকভ-6510, ঈধখচমো: 

ফোিো রচমো: দকাঁ।

দকাঁ 10.09.1988 27ঙভ 07 ফো  25জতদ জএ (দো ত) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম: 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৭৬০ চদো রফোঃ আফভোদ রলোখদ রফোঃ রঢোভো অমী রযঔ; 

লোজনচো ঔোতুদ

ফধ্যধোড়ো, গ্রোফঃ জন্দুভী 

রুজভয়ো, 

টোওখভ:োদোভওোিী-6661, 

 ঈধখচমো: অজচফধেভ, 

রচমো: ধোদো।

ফধ্যধোড়ো, গ্রোফঃ জন্দুভী 

রুজভয়ো, 

টোওখভ:োদোভওোিী-6661, 

 ঈধখচমো: অজচফধেভ, 

রচমো: ধোদো।

ধোদো 08.10.1991 24ঙভ 06 ফো  28জতদ জএ (দো ত) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম: 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৭৬৭ চদো লোোদ অলখফত বজো জও এ.রও. এফ যজনকুম আমোফ 

বজো, রলোখদ অভো রকফ

গ্রোফঃ অ্ঈজচয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোোওো, 

টোওখভ:ফোোওো োচোভ-

2480, ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, 

রচমো: রদেখওোডো।

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আন্পটিঝঈঝ, 93/1এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো,ঠোওো-1207।

রদেখওোদো 01.10.1996 এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বম; 

য় ঈখল্লঔ রদআ

োজঢম

২৭৬৮ চদো রফোলোম্মত ভজলফ ঈল্লোল ফভহুফ ভজনও ঈজিদ; ফভহুফো 

জঙনো ঔোদফ

ভজনখওভ োজড়, গ্রোফঃ 

রফৌমপীধোড়ো, রোদোআঙজড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রঝঠং, 

টোওখভ: লোচীভ োচোভ, 

ঈধখচমো: রধকুয়ো, 

রচমো:ওক্সোচোভ  ।

ওোখযফ ঔোখদভ োজড়, গ্রোফঃ 

ধোনোদধোড়ো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রফোলভো, 

টোওখভ: রফোলভো, ঈধখচমো: 

ঘোিকাঁ, রচমো:ঘঞ্টগ্রোফ ।

ওক্সোচোভ 02.03.1993 23ঙভ 02 ফো  

03জতদ

এআঘএজ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ; ধখতভ দোফ 

বৄম,

োজঢম

২৭৭০ চদো রফোঃ আখদ ঢোদপীভ রফোঃ এদোমুম লও; রফোোঃ 

চোলোদোভো রকফ

গ্রোফঃ যযীতম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: যযীতম, 

টোওখভ:যযীতম-3500 , 

ঈধখচমো: ব্রোহ্মডধোড়ো, রচমো: 

কুজফল্লো।

গ্রোফঃ যযীতম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: যযীতম, 

টোওখভ:যযীতম-3500 , 

ঈধখচমো: ব্রোহ্মডধোড়ো, রচমো: 

কুজফল্লো।

কুজফল্লো 30.06.1990 25ঙভ 09 ফো  11জতদ এফএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৭৭৩ চদো অখফদো অিোভ মৃঢুঃ রফোঃ অব্দুদ কফুভ; 

রফোো খলতো রকফ

গ্রোফঃ এমোলোত,  টোওখভ: 

এমোলোত-3531, ঈধখচমো: 

রতজিোভ, রচমো: কুজফল্লো ।

জ-5, এআঘ-2 স্টোন, 

রওোয়োঝ তোভ রযখভ োংমোদকভ, 

অকোভকাঁ, ঠোওো-1207।

কুজফল্লো 12.06.1986 29ঙভ 09 ফো  

23জতদ

জএএ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ; ঙজ 01 

ওজধ।

োজঢম

২৭৭৬ চদো রফোঃ অব্দুম য়োদুত রফোঃ অব্দুম ওজভফ; জঔদো 

অিোভ

গ্রোফঃ রযখঔভকাঁ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:03দং 

য়োট ত, টোওখভ: চয়শ্রী-

2450, ঈধখচমো: থফ তধোযো, 

রচমো: সুদোফকঞ্জ।

251/2 ধৈ ত রকোড়োদ, 02 দং 

য়োট ত, জঔমকাঁ-1219, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

সুদোফকঞ্জ 28ঙভ 05 ফো  10জতদ এফজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

চন্ ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ;

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৭৭৯ চদো অমফকীভ রলোোআদ রফোঃ অখতত অমী ঔোদ; 

রকফ

গ্রোফঃ ধং জঢভঙো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

জচয়দধেভ/03 , টোওখভ: 

অফঢমী-1860: , ঈধখচমো: 

রতৌমঢধেভ, রচমো:  

ফোজদওকঞ্জ।

গ্রোফঃ ধং জঢভঙো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

জচয়দধেভ/03 , টোওখভ: 

অফঢমী-1860: , ঈধখচমো: 

রতৌমঢধেভ, রচমো:  

ফোজদওকঞ্জ।

ফোজদওকঞ্জ 13.12.1994 21ঙভ 04 ফো  22জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৭৮০ চদো রল্লোম রলোোজদ োমী য়োখচত োমী; রভোখওয়ো রকফ গ্রোফঃ োন্নুলোভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:05 , 

টোওখভ: োফভোআম-8224, 

ঈধখচমো: ঈজচভধেভ , রচমো: 

জভযোম।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-93, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

জভযোম 15.05.1990 25ঙভ 11 ফো  21জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৭৮১ চদো সুফদ লোমোতোভ রফোঃ রুহুম অজফদ লোমোতোভ; 

যোলোধৄভ রকফ

গ্রোফঃ ওচ্যয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রযোমও , 

টোওখভ: রযোমও-8233, 

ঈধখচমো: ঈজচভধেভ, রচমো: 

জভযোম।

গ্রোফঃ ওচ্যয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রযোমও , 

টোওখভ: রযোমও-8233, 

ঈধখচমো: ঈজচভধেভ, রচমো: 

জভযোম।

জভযোম 01.02.1987 29ঙভ 03 ফো  05জতদ জএ (দো ত) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৭৮২ চদো মোমদ ঘক্রত্তী ধেস্পম কুফোভ  ঘক্রত্তী; জফঢো 

ভোদী  ঘক্রত্তী

রলোজডং দং-319/01, গ্রোফঃ 

মূমখভ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

মূমখভ, টোওখভ:মূমখভ-

9370 , ঈধখচমো: 

নজওভলোঝ, রচমো: োখকভলোঝ 

।

1/2 অআয়ু অমী রভোট, 

ধোমো জডওধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত#5, টোওখভ: 

রতৌমঢধেভ-9202, 

রতৌমঢধেভ, খুমদো।

োখকভলোঝ 27.12.1995 20ঙভ 04 ফো  08জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

অখতখদ ঙজ 01 

ওজধ

োজঢম

২৭৮৩ চদো অবু োইত অব্দু োত্তোভ কোচী; ফুভো 

রকফ

গ্রোফঃ দুভমুচঔোমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধৄভদোকভ , 

টোওখভ: ধৄভদোকভ-9451 , 

ঈধখচমো: শ্যোফদকভ, রচমো: 

োঢক্ষীভো ।

প্রবখে: রফোঃ দচরুম আমোফ 

(জধ.), শ্রফ  অধীম 

েোআবুুদোম-43, ওোওভোআম, 

অঞ্জুফোদ ফজনদুম আমোফ 

রভোট, ঠোওো-1000।

োঢক্ষীভো 03.08.1996 19ঙভ 09 ফো  03জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বম োজঢম

২৭৮৪ চদো রফোঃ অজন ঈচ্চোফদ কোচী রফোঃ অয়ু অমী কোচী; রভঔো 

ধোভপীদ

গ্রোফঃ জফওজযজফম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রুতোখভো, 

টোওখভ: জফওজযজফম-9253, 

ঈধখচমো: ডুমুজভয়ো, 

রচমো:খুমদো ।

গ্রোফঃ জফওজযজফম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রুতোখভো, 

টোওখভ: জফওজযজফম-9253, 

ঈধখচমো: ডুমুজভয়ো, 

রচমো:খুমদো ।

খুমদো 15.07.1992 23ঙভ 09 ফো  21জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ; ঙজ 

01টি; ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

Page No 258 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৭৮৬ চদো নোখঢফো-তুচ-নোভচোদো রফোঃ অদুম ফোন্নোদ; যোলীতো 

ফোন্নোদ

গ্রোফঃ োআোঙ্গো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:01 , 

টোওখভ: ধোআওধোড়ো-3551, 

ঈধখচমো: নজভতকঞ্জ, রচমো: 

ঘাঁতধেভ।

ঠোওো হুপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, 93 ত তোভ 

ওফখলক্স, 2য় ঢমো, 

ঢোমঢমো, রফোলোম্মতধেভ-

1207, ঠোওো।

ঘাঁতধেভ 17.02.1989 27ঙভ 02 ফো  13জতদ স্দোঢও (ধো) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৭৮৭ চদো রফোঃ রফোজলব্বলু্লোল রফোঃ রওোিোভ রফোল্লো; লধৄনো 

রকফ

গ্রোফঃ ওমোকোজঙয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: গুমযোঔোমী, 

টোওখভ:ওমোকোজঙয়ো-8710 , 

ঈধখচমো: অফঢমী, রচমো: 

ভগুদো।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-93, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

ভগুদো 01.12.1996 19ঙভ 05 ফো  05জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

অখতখদ ঙজ 01 

ওজধ

োজঢম

২৭৮৮ চদো জদময় তো রকৌঢফ কুফোভ তো; রযনোমী 

ভোদী তো

জফচোধৄভ ভলফোদ রঘৌধুভী 

ড়ও (ঠোওো রলোখঝখমভ 

জধঙখদ), আঈজদয়দ/য়োট ত: 05 

, টোওখভ: ঘাঁতধেভ তভ-

3600, ঈধখচমো: ঘাঁতধেভ, 

রচমো: ঘাঁতধেভ ।

জফচোধৄভ ভলফোদ রঘৌধুভী 

ড়ও (ঠোওো রলোখঝখমভ 

জধঙখদ), আঈজদয়দ/য়োট ত: 05 

, টোওখভ: ঘাঁতধেভ তভ-

3600, ঈধখচমো: ঘাঁতধেভ, 

রচমো: ঘাঁতধেভ ।

ঘাঁতধেভ 11.01.1998 18ঙভ 04 ফো  04জতদ এআঘএজ োথোভড অখতখদ ঙজ 01 

ওজধ; প্রখযধে 

বম

োজঢম

২৭৯০ চদো যজলদুম আমোফ ধভ রলোখদ রঘৌধুভী, রফোো 

ফুমপোধৄ রকফ

গ্রোফঃ ওটুভ ঢোল্লুও, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: বচদওোঞী , 

টোওখভ: রলোওোঞী-8600, 

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী, রচমো: 

ধটুয়োঔোমী ।

গ্রোফঃ ওটুভ ঢোল্লুও, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: বচদওোঞী , 

টোওখভ: রলোওোঞী-8600, 

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী, রচমো: 

ধটুয়োঔোমী ।

ধটুয়োঔোমী 02.01.1989 27ঙভ 04 ফো  03জতদ অজমফ োথোভড প্রখযধে রদআ োজঢম

২৭৯২ চদো অব্দু রঙোলোদ রফোঃ দখযভ অমী রযঔ; 

ধভচোলোদ রকফ

গ্রোফঃ ঔভংক (ভতোভ 

োড়ী), আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

রুতোখভ 5দং য়োট ত, টোওখভ: 

জফওজযজফম-9253 , 

ঈধখচমো: ডুমুজভয়ো, রচমো:  

খুমদো ।

গ্রোফঃ ঔভংক (ভতোভ 

োড়ী), আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

রুতোখভ 5দং য়োট ত, টোওখভ: 

জফওজযজফম-9253 , 

ঈধখচমো: ডুমুজভয়ো, রচমো:  

খুমদো ।

খুমদো 15.02.1990 26ঙভ 02 ফো  21জতদ অজমফ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে; ঙজ 

01 ওজধ।

োজঢম

২৭৯৬ চদো রফোঃ োমফোদ ঔিওোভ রফোঃ দোজঙভ ঈজিদ ঔিওোভ; 

ধোভপীদ রকফ

গ্রোফঃ োখয়ও, টোওখভ: 

মোমধেভ, ঈধখচমো: অশুকঞ্জ , 

রচমো: ব্রোহ্মডোড়ীয়ো ।

অবুম োযোভ; 454 তজক্ষড 

রকোড়োদ (দীঘঢমো), জঔমকাঁ, 

ঠোওো-1219।

ব্রোহ্মডোড়ীয়ো 06.09.1994 21ঙভ 07 ফো  29জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ; ঙজ 

01ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৭৯৭ চদো রফোঃ ফোখযকুভ ভলফোদ ঔোদ রফোঃ যজনকুম আমোফ ঔোদ; 

কুজিভ ঔোদফ

গ্রোফঃ নজভতধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: নজভতধেভ , 

টোওখভ: দমোআত-2338, 

ঈধখচমো: কুজময়োভঘভ, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ ।

জদঈ মোআঝ ওফোজয তয়োম 

আন্পটিঝঈঝ, 97/3 ঢোোস সুফ 

যজধং রন্টোভ, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, টোওো-1207।

জওখযোভকঞ্জ 30.07.1992 23ঙভ 09 ফো  

06জতদ

জটখলোফো অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম; 

অখতখদ ঙজ 01 

ওজধ

োজঢম

২৭৯৮ চদো ঔিওোভ তীম অনখভোচ  রফোঃ অমঢোন রলোখদ 

ঔিওোভ; রভজচদো ধোভপীদ

গ্রোফঃ দোভোয়দধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 9দং 

রেঁতুজময়ো, টোওখভ: 

দোভোয়দধেভ-6220, 

ঈধখচমো: ফোিো, রচমো: 

দকাঁ ।

গ্রোফঃ ভোদীদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 27, 

টোওখভ: ওোচমী-6204 , 

ঈধখচমো: রোয়োজময়ো, রচমো: 

ভোচযোলী ।

দকাঁ 24ঙভ 05 ফো  23জতদ দো ত োথোভড অখতখদ ঙজ 01 

ওজধ; প্রখযধে 

01 ওজধ; চম্ম 

ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

২৮০২ চদো রফোঃ তুজলদ অমফ রফোঃ যোলচোদ অমী; রফোঙোঃ 

ভোজলফো রকফ

গ্রোফঃ োজি, 

টোওখভ:চকতীযধেভ, 

ঈধখচমো: রঘৌকোঙো, 

রচমো:বখযোভ।

জ আজধখচট লোধোঢোম, 

তজক্ষড লোজমযলভ, ঘঞ্টগ্রোফ।

বখযোভ 18.09.1996 19ঙভ 07 ফো  18জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ, ঙজ 01 

ওজধ

োজঢম

২৮০৩ চদো রফোঃ োমোল ঈজিদ রফোঃ অআয়ু অমী; যভীনো 

রকফ

গ্রোফঃঅজিজতম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 06, 

টোওখভ:ঢোমযলভ-3401, 

ঈধখচমো:অশুকঞ্জ , রচমো: 

ব্রোহ্মডোড়ীয়ো ।

জ/3/এ যোলচোলোদধেভ 

রভমখয় ওখমোদী, য়োট ত দং-

11, টোওখভ: যোজন্তদকভ-

1217, ঠোওো।

ব্রোহ্মডোড়ীয়ো 07.11.1989 26ঙভ 05 ফো  

28জতদ

জজএ (দো ত) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৮০৬ চদো ঢোজওয়ো চোফোদ জভফো রফোঃ ওোফরুজ্জোফোদ; ফখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফঃঘভদূ তমপঔো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:োজভরো, 

টোওখভ:জঙ্গুয়ো-1730, 

ঈধখচমো: ওোধোজয়ো, রচমো: 

কোচীধেভ।

জ-14, জচ-11, এজচজ 

ওখমোদী, ফজঢজছম, ঠোওো-

1000।

কোচীধেভ 01.01.1997 19ঙভ 04 ফো  04জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৮১০ চদো রফোঃ রফোনোজ্জম রলোোআদ মৃঢ রফোঃজকয়ো ঈজিদ; 

ঙোখমলো রকফ

গ্রোফঃ োখলদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:রোলোকী, 

টোওখভ:রোলোকী-2281, 

ঈধখচমো:ইশ্বভকঞ্জ, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

গ্রোফঃ োখলদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:রোলোকী, 

টোওখভ:রোলোকী-2281, 

ঈধখচমো:ইশ্বভকঞ্জ, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 26.12.1992 23ঙভ 04 ফো  09জতদ এআঘএজ এজঢফ/ 

যোজভভীও 

প্রজঢন্ধী

ধখতভ দোফ বৄম: 

ঙজ 01 ওজধ;

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৮১২ চদো এ.এফ অজযও ফোলমুত ধৄভ রফোলোম্মত; লোজদো রকফ গ্রোফঃধুকুজভয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 2দং দওমো, 

টোওখভ:ধুকুজড়য়ো-2150, 

ঈধখচমো:দওমো, রচমো: 

রযভধেভ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, 17ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি, ঠোওো-1219।

রযভধেভ 31.10.1994 19ঙভ 06 ফো  20জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম

২৮১৩ চদো যোলোদোচ ধোভপীদ মৃঢ: যোলভ ঈজিদ; রফোঙোঃ 

ঈখম্মলোদী

গ্রোফঃ োবুধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 2দং রধোঃ , 

টোওখভ: দীমনোফোভী-5300, 

ঈধখচমো: দীমনোফোভী তভ, 

রচমো:দীমনোফোভী।

গ্রোফঃ োবুধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 2দং রধোঃ , 

টোওখভ: দীমনোফোভী-5300, 

ঈধখচমো: দীমনোফোভী তভ, 

রচমো:দীমনোফোভী।

দীমনোফোভী 10.10.1996 19ঙভ 06 ফো  25জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ, ঙজ 01 

ওজধ

োজঢম

২৮১৬ চদো মুিো ঔোদফ রফোঃ অজময়োভ ভলফোদ; 

জফখ জভঢো রকফ

গ্রোফঃ আঙোধোযো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

অমনোটোঙ্গো , 

টোওখভ:অমনোটোঙ্গো-7870, 

ঈধখচমো:অমনোটোঙ্গো , 

রচমো: নজভতধেভ ।

প্রবখে: হুফোয়দ ওজভ 

(জধ.), ণ ত ফন্ত্রডোময় 

(আঅভজট), রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-1207।

নজভতধেভ 08.09.1985 30ঙভ 06 ফো  

25জতদ

জএ মুজিখবোদ্ধো ধখতভ দোফ বম; োজঢম

২৮১৭ চদো রফোঃ ভোজু অলখফত ওোচী (অঃ) ঔোখমও; ভোজচয়ো 

রকফ

ওোচী োড়ী, গ্রোফঃ োধোজদয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

ঘভোজড়য়ো, টোওখভ: 

ঘভোজড়য়ো-8200, ঈধখচমো: 

জভযোম তভ, রচমো: 

জভযোম ।

জফতৄদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, 91/1-এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-1207।

জভযোম 30.01.1998 18ঙভ 04 ফো  03জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বম; োজঢম

২৮১৯ চদো রোলোধৄভ ভলফোদ রোলোদ রফোঃ ঘোদ জফয়ো; জযফো রকফ গ্রোফঃ োখলভ োমোআম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং য়োট ত, 

টোওখভ: জদচ োমোআম-

2282, ঈধখচমো: দোিোআম, 

রচমো: ফয়ফদজংল।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, 17ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি, ঠোওো-1219।

ফয়ফদজংল 10.12.1996 19ঙভ 04 ফো  16জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম

২৮২০ চদো োজতয়ো ধভ রফোঃ রফোভখযত ঔাঁদ; রফোঙো: 

অজিয়ো ঔোতুদ

201 অমোতোৎধেভ, গ্রোফঃ 

অমোতোৎধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 4দং , 

টোওখভ: দড়োআম-7500, 

ঈধখচমো: দড়োআম, রচমো: 

দড়োআম।

চদস্বোস্থু প্রখওৌযম জথতপ্তভ, 

ধোজদভ গুখদোকঢ ফোদ ধভীক্ষো 

 ধব তখক্ষড োখওতম-

38/39, ফলোঔোমী, ঠোওো।

দড়োআম 04.10.1995 20ঙভ 07 ফো  01জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

অখতখদ ঙজ 01 

ওজধ;

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৮২৩ চদো রকৌভোঙ্গ ঘন্দ্র রতঈভী মৃঢ ওোজঢতও ঘন্দ্র রতঈভী; ধেষ্প 

ভোদী

গ্রোফঃ ওোজঢতও ধোযো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রমবুঔোমী , 

টোওখভ:রমবুঔোমী-8601, 

ঈধখচমো:দুফওী, রচমো: 

ধটুয়োঔোমী।

গ্রোফঃ ওোজঢতও ধোযো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রমবুঔোমী , 

টোওখভ:রমবুঔোমী-8601, 

ঈধখচমো:দুফওী, রচমো: 

ধটুয়োঔোমী।

ধটুয়োঔোমী 16.08.1986 29ঙভ 06 ফো  

28জতদ

এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৮২৪ চদো রফোঃ অব্বো অমী রফোঃ ভজলচ ঈজিদ; মৃঢ 

অখতো রকফ

গ্রোফঃঢোভোওোজি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 12দং 

ওোফোজভয়ো, টোওখভ: ভোফধেভ 

োচোভ-2100 , 

ঈধখচমো:রযভধেভ, 

রচমো:রযভধেভ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

রযভধেভ 07.07.1988 27ঙভ 09 ফো  29জতদ স্দোঢও অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৮২৬ চদো রফোঃ যোলোতোঢ রলোখদ রফোঃ রঢোনোখজ্জম রলোখদ; 

যোলীদ অিোভ

অলম্মত অমী ধো: োড়ী, 

গ্রোফঃকঙ্গোজযধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তখত্তোধোড়ো, 

টোওখভ:জযওধেভ োচোভ-

3706, ঈধখচমো:ঘন্দ্রকঞ্জ, 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ।

অলম্মত অমী ধো: োড়ী, 

গ্রোফঃকঙ্গোজযধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তখত্তোধোড়ো, 

টোওখভ:জযওধেভ োচোভ-

3706, ঈধখচমো:ঘন্দ্রকঞ্জ, 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ।

মক্ষ্ণীধেভ। 01.01.1996 20ঙভ 04 ফো  04জতদ জটখলোফো অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে; 

অখতদ ঙজ 

01টি।

োজঢম

২৮২৮ চদো রফোঃ যভীন রলোখদ রফোঃ রফোযোভন রলোখদ; জঈটি 

রকফ

গ্রোফঃ পোদীধেভ,  টোওখভ: 

পদীধেভ, 

ঈধখচমো:ঈজচভধেভ, রচমো: 

জভযোম।

রফোঃ রফোযোভন রলোখদ, 25 

গ্রীডখয় (োখও-465), 

ফকোচোভ, টোওখভ: 

যোজন্তদকভ, ণোদো: ভফদো, 

ঠোওো।

জভযোম 15.08.1991 24ঙভ 08 ফো  21জতদ জজএ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে; 

অখতদ ঙজ 

01টি।

োজঢম

২৮৩০ চদো দোজচমুম লও মৃঢ-ঔজমলুভ ভলফোদ; ভীদো 

রকফ

গ্রোফঃ ঘভপোদো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 9দং, 

টোওখভ: দোভোয়ডখঔোমো, 

ঈধখচমো:দওমো, রচমো: 

রযভধেভ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, 17ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি, ঠোওো-1219।

রযভধেভ 12.05.1990 25ঙভ 11 ফো  24জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

অখতখদ ঙজ 01 

ওজধ;

োজঢম

২৮৩৪ চদো নচখম ভোব্বী ভোচদ অোদুভ ভলফোদ; রুদো মোয়মো গ্রোফঃআজযধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং য়োট ত 

দওমো রধৌভপো, টোওখভ: 

দওমো-2150, ঈধখচমো: 

দওমো, রচমো: রযভধেভ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, 17ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি, ঠোওো-1219।

রযভধেভ 10.10.1995 20ঙভ  06ফো  

26জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৮৩৫ চদো রফোঃ যোচোভোতুম আয়োওীদ রফোঃ অব্দুম কুদ্দুঙ; নজভতো 

অওঢোভ

গ্রোফঃজভোচোোত , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধমোন্ধো, 

টোওখভ: জভোচোোত-2020, 

ঈধখচমো: আমোফধেভ, রচমো: 

চোফোমধেভ।

c/o আয়োরুদ রদঙো, ড়ও 

ধজভলদ  রতু ফন্ত্রডোময়, 

ওক্ষ দং-713, পদ দং-7, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো-

1000।

চোফোমধেভ 01.12.1986 29ঙভ 04 ফো  04জতদ এফএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৮৩৬ চদো চোন্নোতুম রনভখতৌ ধোন্নো রফোঃ চোলোঙ্গীভ অমফ; 

রফোঢফআন্নো ধোভপীদ

গ্রোফঃ োজওতঝ লোঈ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:08দং , 

টোওখভ:দীমনোফোভী-5300, 

ঈধখচমো: দীমনোফোভী তভ , 

রচমো:দীমনোফোভী।

গ্রোফঃ োজওতঝ লোঈ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:08দং , 

টোওখভ:দীমনোফোভী-5300, 

ঈধখচমো: দীমনোফোভী তভ , 

রচমো:দীমনোফোভী।

দীমনোফোভী 31.12.1997 18ঙভ 04 ফো  05জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে; 

অখতদ ঙজ 

01টি।

োজঢম

২৮৩৭ চদো মৄভোচ ভোচী অমী অওভ; ঔোআরুখন্নঙো গ্রোফঃফলোন, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জংভআম, 

টোওখভ:োভধোড়ো-2300, 

ঈধখচমো: দোিোআম, 

রচমো:ফয়ফদজংল।

গ্রোফঃফলোন, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জংভআম, 

টোওখভ:োভধোড়ো-2300, 

ঈধখচমো: দোিোআম, 

রচমো:ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 01.01.1991 25ঙভ 04 ফো  05জতদ জএজ (দো ত) োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে; 

অখতদ ঙজ 

01টি।

োজঢম

২৮৩৮ চদো জমংওদ মুভোত অবুম রলোখদ; জফদো রকফ গ্রোফঃচোয়োভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোয়োভ, 

টোওখভ: চোয়োভ-2316, 

ঈধখচমো: ঢোড়োআম, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ।

গ্রোফঃচোয়োভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোয়োভ, 

টোওখভ: চোয়োভ-2316, 

ঈধখচমো: ঢোড়োআম, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ।

জওখযোভকঞ্জ 15.11.1989 26ঙভ 05 ফো  21জতদ এআঘএজ োথোভড অখতখদ ঙজ 01 

ওজধ; রনভঢ ঔোফ 

রদআ

োজঢম

২৮৩৯ চদো ফোলমুতো ঔোতুদ ফজচভ ভলফোদ; লোজমফো রকফ গ্রোফঃ ঢোমকু োলোোচ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 5দং 

রওোমোধোড়ো 

আঈজদয়দ/7দংয়োট ত, 

টোওখভ: ওোঈজদয়ো-5440, 

ঈধখচমো: ওোঈজদয়ো, রচমো: 

ভংধেভ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

ভংধেভ 05.04.1995 21ঙভ 01 ফো  01জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৮৪০ চদো দোচফো অিোভ অব্দুম কুদ্দু ঔোদ; ফদজুভো 

অিোভ

গ্রোফঃ রওৌমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোঈজঢ, 

টোওখভ: ধেরুড়োোচোভ-

2316, ঈধখচমো:ঢোড়োআম, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, 17ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি, ঠোওো-1219।

জওখযোভকঞ্জ 15.10.1996 19ঙভ 06 ফো  20জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৮৪১ চদো যভীন যোল অমফ অকুম মজঢন; লুৎফুখন্নঙো গ্রোফঃকআঙ ঔোমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অঘোভকাঁ, 

টোওখভ: জংআম-2290, 

ঈধখচমো: দোিোআম, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, 17ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি, ঠোওো-1219।

ফয়ফদজংল 20.12.1989 26ঙভ 04 ফো  15জতদ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৮৪২ চদো রফোঃ রকোমোফ ভব্বোদী রফোঃ অবুম ওোমোফ ভওোভ; 

রফোঙো: রঙজমদো ঔোতুদ

গ্রোফঃ োভআধোড়ো,  টোওখভ: 

চয়দকভ, ঈধখচমো: 

ফুমোড়ীয়ো, রচমো: 

জতদোচধেভ ।

গ্রোফঃ োভআধোড়ো,  টোওখভ: 

চয়দকভ, ঈধখচমো: 

ফুমোড়ীয়ো, রচমো: 

জতদোচধেভ ।

জতদোচধেভ 25.06.1986 29ঙভ 10 ফো  10জতদ এফএএ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ;

োজঢম

২৮৪৩ চদো যোদোচ রচজফদ অব্দুভ ভলফোদ; জমজম ভলফোদ গ্রোফঃ মোআঘভ, 

টোওখভ:ওোজমওোধেভ-7900, 

ঈধখচমো: ফোতোভীধেভ , 

রচমো:ফোতোভীধেভ।

জ-29, জ/1, ভওোভী স্টোন 

রওোয়ঝ তোভ, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-1217

ফোতোভীধেভ 05.10.1996 19ঙভ 07 ফো  01জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৮৪৫ চদো জফচতো অব্বোঙ ধরুম আমোফ; ভীদো অিোভ গ্রোফঃ জভোফধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োজিখওোডো, 

টোওখভ: লোভোভওোজি-2282, 

ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, 

রচমো:রদেখওোডো।

48, ীফো জদখওঢদ, ধৈ ত 

লোচী ধোড়ো, ভোফধেভো, ঠোওো-

1219।

রদেখওোদো 10.07.1989 26ঙভ 09 ফো  

25জতদ

জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৮৪৭ চদো জধোযো লোমতোভ জল ব্রঢ লোমতোভ; চয়ন্তী 

লোমতোভ

গ্রোফঃ পোঢযোমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 6দং 

নজভতধেভ, টোওখভ: 

পোঢযোমো-8200, ঈধখচমো: 

োখওভকঞ্জ, রচমো: জভযোম।

প্রবখে: রকফ দোজক ত অিোভ, 

প্রযোজদও ওফ তওঢতো, ধজভখয 

 দ ফন্ত্রডোময়, পদ দং-6, 

ওক্ষ দং-1302, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো-1000।

জভযোম 04.05.1998 18ঙভ 00 ফো  02জতদ এআঘএজ োথোভড চোঢীয় ধজভঘয় 

দিভ/ চন্জদন্ধদ 

দিভ রদআ; ঙজ 

01ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৮৫০ চদো রফোঃ ঔজঢয়োভ কোজম ত রফোঃ রফোনোজ্জম রলোোআদ; 

রফোঙো: রচোদোভো রকফ

গ্রোফঃড় ধোকমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 7দং 

ঝোমওী, টোওখভ: জজভঘভ-

2150, ঈধখচমো: দওমো, 

রচমো: রযভধেভ।

গ্রোফঃড় ধোকমো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 7দং 

ঝোমওী, টোওখভ: জজভঘভ-

2150, ঈধখচমো: দওমো, 

রচমো: রযভধেভ।

রযভধেভ 03.09.1995 20ঙভ 08 ফো  03জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৮৫২ চদো রফোঃ অজন আওোম রফোঃ আয়োকু; রচজফদ অিোভ জফয়োচীোড়ী,গ্রোফঃ লোচীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:, 5দং 

য়োট ত, টোওখভ:রকফকঞ্জ-

3821, ঈধখচমো:রকফকঞ্জ, 

রচমো: রদোয়োঔোমী।

চোফোদ জনজচখণভোধী এন্ড 

টোয়োকদজস্টও রন্টোভ, 

আমোফীয়ো রভো, ফোআচতী 

রওোঝ ত-3800, রদোয়োঔোমী 

তভ (সুথোভোফ), রদোয়োঔোমী।

রদোয়োঔোমী 01.07.1991 24ঙভ 10 ফো  04জতদ ধো রওো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৮৫৫ চদো রফোঃ ফোসুত ভোদো রফোঃ রফোনোজ্জম লও, অজিয়ো 

ঔোতুদ

গ্রোফঃখভলোআ স্টথভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 7দং, 

টোওখভ: দোভোয়দ রঔোমো-

2150 , ঈধখচমো: দওমো, 

রচমো: রযভধেভ ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, 17ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি, ঠোওো-1219।

রযভধেভ 25.11.1996 19ঙভ 05 ফো  11জতদ এআঘএজ এজঢফ/ 

যোজভভীও 

প্রজঢন্ধী

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৮৫৬ চদো রফোঃ রতখমোয়োভ রলোখদ রফোঃ অব্দু ঙোমোফ; ঙোখমলো 

রকফ

গ্রোফঃ রকোয়োমঘোফঝ রফোল্যো 

োড়ী ড়ও, টোওখভ: শ্রী-

অঁঙ্গদ, ঈধখচমো:রওোখঢোয়োমী 

, রচমো: নজভতধেভ।

গ্রোফঃ রকোয়োমঘোফঝ রফোল্যো 

োড়ী ড়ও, টোওখভ: শ্রী-

অঁঙ্গদ, ঈধখচমো:রওোখঢোয়োমী 

, রচমো: নজভতধেভ।

নজভতধেভ 05.03.1987 29ঙভ 02 ফো  01জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে; 

অখতদ ঙজ 

01টি।

োজঢম

২৮৫৭ চদো রফোঃ ফঞ্জুরুম লোোদ রফোঃ অব্দুভ ভ; অখয়যো রকফ গ্রোফঃ থধৄয়োআয (রফোল্লোোড়ী), 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 1দং ওোমীভ 

োচোভ আঈজদয়দ , টোওখভ: 

ওোমীভলোঝ-3501, ঈধখচমো: 

অতয ত তভ, রচমো: কুজফল্লো।

গ্রোফঃ থধৄয়োআয (রফোল্লোোড়ী), 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 1দং ওোমীভ 

োচোভ আঈজদয়দ , টোওখভ: 

ওোমীভলোঝ-3501, ঈধখচমো: 

অতয ত তভ, রচমো: কুজফল্লো।

কুজফল্লো 20.06.1985 30ঙভ 10 ফো  16জতদ এফজএ মুজিখবোদ্ধো প্রখযধে ংমৄি 

রদআ

োজঢম

২৮৫৮ চদো রুফো োনড় অসু রঢোর োনড়; মক্ষী োনড় গ্রোফঃ ধোঃ রদয়োভোড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োদুল্লোধেভ, 

টোওখভ: বদবোভোড়ী-8110,  

ঈধখচমো: রওোঝোমীধোড়ো, 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ।

গ্রোফঃ ধোঃ রদয়োভোড়ী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োদুল্লোধেভ, 

টোওখভ: বদবোভোড়ী-8110,  

ঈধখচমো: রওোঝোমীধোড়ো, 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ।

রকোধোমকঞ্জ 08.01.1973 23ঙভ 03 ফো  

28জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

প্রখযধে 01টি

োজঢম

Page No 265 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৮৬১ চদো রফোঃ জফচোধৄভ ভলফোদ রফোঃ অব্দুম ফোন্নোদ; ফজচতদো 

রকফ

গ্রোফঃধুোঈড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফতোধেভ, 

টোওখভ: োদোধোড়ো-7730, 

ঈধখচমো: ওোলুঔোমী, 

রচমো:ভোচোড়ী।

গ্রোফঃধুোঈড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফতোধেভ, 

টোওখভ: োদোধোড়ো-7730, 

ঈধখচমো: ওোলুঔোমী, 

রচমো:ভোচোড়ী।

ভোচোড়ী 21.03.1992 24ঙভ 01 ফো  24জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৮৬২ চদো জযভীদ সুমঢোদো রফোঃ ফজচবুভ ভলফোদ; মোওছুভ 

ভলফোদ

রযঔ োজড়, গ্রোফঃভোফোজতয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রতৄড়ীয়ো/02 দং , 

টোওখভ:ভোফজতয়ো ওখমচ-

8131, ঈধখচমো: ওোজযয়োদী, 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ।

রযঔ োজড়, গ্রোফঃভোফোজতয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রতৄড়ীয়ো/02 দং , 

টোওখভ:ভোফজতয়ো ওখমচ-

8131, ঈধখচমো: ওোজযয়োদী, 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ।

রকোধোমকঞ্জ 16.03.1985 31ঙভ 01 ফো  19জতদ জটজগ্র (ধো) মুজিখবোদ্ধো ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৮৬৩ চদো আফোইম রলোখদ ঔজমলুভ ভলফোদ; জমজওঙ 

রকফ

গ্রোফঃ ঔিওোভঘভ,  টোওখভ: 

চয়ধেভ , ঈধখচমো: রলোফদো, 

রচমো:কুজফল্লো।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

কুজফল্লো 08.03.1994 22ঙভ 01 ফো  27জতদ এআঘএজ এজঢফ/ 

যোজভভীও 

প্রজঢন্ধী

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৮৬৫ চদো যোজলধৄভ ভলফোদ োজু রফোঃ ফোলোঢো ঈিীদ; োমফো 

জজ

গ্রোফঃ ফখলযধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:12দংধেীঢ

মো , টোওখভ: োফআম-

6540, ঈধখচমো: ধেীঢমো, 

রচমো: দকাঁ।

প্রবখে: রফোঃ দচরুম আমোফ 

(জধ.), শ্রফ  অধীম 

েোআবুুদোম, 43 ওোওভোআম, 

4দং অদজুফোদ ফজনদুম 

আমোফ রভোট, ঠোওো-1000।

দকাঁ 10.03.1993 23ঙভ 01 ফো  

26জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৮৬৮ চদো রফোলোম্মত োখয়জচত জফয়ো রফোলোম্মত ওোখযফ জফয়ো; ঈখম্ম 

কুমছুফ

গ্রোফঃ ওোভ ঔোিোদ,  

টোওখভ: স্টগ্রোফ , 

ঈধখচমো:স্টগ্রোফ , রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, 17ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি, ঠোওো-1219।

জওখযোভকঞ্জ 14.08.1996 19ঙভ 08 ফো  21জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৮৬৯ চদো রফোঃ দোইফ ঔোদ রফোঃ অদঙোভ ঈজিদ; ফোযফুভো গ্রোফঃ থোড়ী,  টোওখভ: 

থোড়ী, ঈধখচমো: ওোঈঔোমী, 

রচমো:জধখভোচধেভ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, 17ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি, ঠোওো-1219।

জধখভোচধেভ 15.10.1987 28ঙভ 07 ফো  01জতদ এফএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৮৭০ চদো ভজদো অিোভ রফোঃ রুহুম অজফদ; অওজমফো 

রকফ

গ্রোফঃ দোভোয়দধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত:জঢঢধল্লী, 

টোওখভ: ওোফোমঔোদ লোঝ-

2000, ঈধখচমো: চোফোমধেভ 

, রচমো: চোফোমধেভ ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, 17ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি, ঠোওো-1219।

চোফোমধেভ 11.06.1995 20ঙভ 10 ফো  25জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৮৭১ চদো রফোঙো: জঢো ঔোতুদ রফোঃ জতঈজ্জোফোদ ফন্ডম; 

রফোঙোঃ অজিয়ো রকফ

গ্রোফঃ অব্দুল্যোধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত:13দং 

ভোফদোণধেভ, টোওখভ: 

অব্দুল্যোধেভ-5470, 

ঈধখচমো: ধীভকঞ্জ, রচমো: 

ভংধেভ।

গ্রোফঃ অব্দুল্যোধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত:13দং 

ভোফদোণধেভ, টোওখভ: 

অব্দুল্যোধেভ-5470, 

ঈধখচমো: ধীভকঞ্জ, রচমো: 

ভংধেভ।

ভংধেভ 04.06.1986 29ঙভ 11 ফো  02জতদ এফএএ োথোভড অখতখদ ঙজ 01 

ওজধ; রনভঢ ঔোফ 

রদআ

োজঢম

২৮৭২ চদো অোদুজ্জোফোদ ফচধৄ জফয়ো; অখতো ঔোতুদ গ্রোফঃ অতয তগ্রোফ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং ঘভ 

িথভ, টোওখভ: দোভোয়ড 

রঔোমোোচোভ-2140, 

ঈধখচমো: দওমো, রচমো: 

রযভধেভ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

রযভধেভ 25.01.1994 22ঙভ 03 ফো  11জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৮৭৪ চদো চজফ ভোয়লোদ অব্দুভ ভলফোদ; চোলোদোভো রকফ অব্দুভ ভলফোদ োড়ী, 

গ্রোফঃঅটিয়োোড়ী , 

আঈজদয়দ/য়োট ত:পোঙ্গোখয়োড় , 

টোওখভ:ভোোআঢোভী-5680, 

ঈধখচমো: নমোড়ী , রচমো: 

কুজড়গ্রোফ ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, 17ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি, ঠোওো-1219।

কুজড়গ্রোফ 18.08.1995 20ঙভ 08 ফো  18জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বম; 

ঙজ 01 ওজধ;

োজঢম

২৮৭৫ চদো  মুলো অমোফ মুলো ফজলঈজিদ; অখয়যো জজ জওতোভোড়ী, গ্রোফঃ 

ওধৈ তভওোঞী, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ওোমোআয়ো, টোওখভ:ওধৈ তভওোঞী-

8624 , ঈধখচমো:োঈনম , 

রচমো: ধটুয়োঔোমী।

োো# 68, ড়ও#10, 

জটঅআটি প্রখচট, টোওখভ: 

োড্ডো-1212, গুমযোদ, ঠোওো।

ধটুয়োঔোমী 01.01.1991 25ঙভ 03 ফো  10জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৮৮২ চদো রফোঃ ফোসুত অমফ রফোঃ অদুম কুদ্দুঙ; ফখদোয়োভো 

রকফ

কুদ্দুঙ টোঃ োড়ী, 

গ্রোফঃজযতমোআ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 2দং 

জযতমোআ/09 দং য়োট ত , 

টোওখভ: জযতমোআ-3526, 

ঈধখচমো: ব্রোহ্মডধোড়ো, রচমো: 

কুজফল্লো।

30/2 (4ণ ত ঢমো) ঔোখচ 

রতয়োদ 2য় রমদ, 27 দং 

য়োট ত, রধোস্তো-1211, 

ঘওোচোভ, ঠোওো।

কুজফল্লো 01.01.1989 27ঙভ 04 ফো  04জতদ জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ

োজঢম

২৮৮৪ চদো রফোঃ অবুম লোোদ অবুম ওোমোফ; দোঙজভদ ঔোতুদ গ্রোফঃ যংওভধোযো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

5দংশ্রীথভধেভ, টোওখভ: 

দয়োধোড়ো-7160, ঈধখচমো: 

পয় দকভ, রচমো: বখযোভ।

গ্রোফঃ যংওভধোযো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

5দংশ্রীথভধেভ, টোওখভ: 

দয়োধোড়ো-7160, ঈধখচমো: 

পয় দকভ, রচমো: বখযোভ।

বখযোভ 30.06.1996 19ঙভ 05 ফো  03জতদ এআঘএজ োথোভড প্রখযধে 01 

ওজধ; রনভঢ 

ঔোখফ টোওটিখওঝ 

রদআ;

োজঢম

২৮৮৬ চদো রফোঃ অবু ঢোখলভ সুফদ রফোঃ অব্দুম য়োদুত; 

ঢোচদোলোভ রকফ

গ্রোফঃ দোভোভ ধোড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 03, 

টোওখভ: দোখণভখধটুয়ো-

3572, 

ঈধখচমো:ফখদোলভকঞ্জ , 

রচমো: কুজফল্লো।

374 ঈত্তভ রকোড়োদ, দোী 

রফোড়, য়োট ত দং-2, 

জঔমকাঁ, ঠোওো-1219।

কুজফল্লো 05.03.1988 28ঙভ 02 ফো  01জতদ জএএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম

২৮৮৭ চদো োমফো রকফ রফোস্তনো ভতোভ; যোফীফ অভো 

রকফ

দোআমুজিতদ ত তোভ ওোজি, 

গ্রোফঃোজঔধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত:োজঔধেভ, 

টোওখভ: োজঔধেভ-8030, 

ঈধখচমো: রপতভকঞ্জ, রচমো: 

যভীয়ঢধেভ।

রুফ দং-208, ঙোেী জদো, 

ভওোজভ টিঘো ত রেজদং 

ওখমচ, থোদফজন্ড, ঠোওো-

1205।

যভীয়ঢধেভ 20.10.1992 23ঙভ 06 ফো  

16জতদ

জএট (ম্মোদ) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম

২৮৯০ চদো োজকুদ দোলোভ ঔোদফ মৃঢ: অব্দুম লোজফত ঔোদ, 

ফফঢোচ রকফ

গ্রোফঃ লজভদোওোিো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 7দং 

ভজলফকঞ্জ/য়োট ত দং-01, 

টোওখভ: ধয়োভী-2250, 

ঈধখচমো: ফুমধেভ, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

93/জ ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-1219।

ফয়ফদজংল 01.12.1989 26ঙভ 05 ফো  05জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম

২৮৯২ চদো রফোঃ ফোসুত ভোদো গ্রোফঃ ড় রওযঢমো,  

টোওখভ: অফঢমী োচোভ-

3623, ঈধখচমো: 

ফখদোলভকঞ্জ, রচমো: কুজফল্লো ।

c/o অবুম োযোভ, োড়ীদং-

11, রভোট দং-2, ব্লও জ, 

ধমোযধেভ, ধৈ ত তজদয়ো-

1236, ওতফঢমী, ঠোওো।

কুজফল্লো 21.03.1987 29ঙভ 01 ফো  14জতদ জটজগ্র (ধো) োথোভড ঙজ 01 ওজধ; 

জধঢো  ফোঢোভ 

ঈখল্লঔ রদআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৮৯৩ চদো ফোমুদ রলোখদ চহুরুম আমোফ; ফখদোয়োভো 

ঔোতুদ

গ্রোফঃ অস্কোভধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দয়োধোড়ো, 

টোওখভ:অস্কোভধেভ-9441 , 

ঈধখচমো: রতলোঝো, রচমো: 

োঢক্ষীভো  ।

গ্রোফঃ অস্কোভধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দয়োধোড়ো, 

টোওখভ:অস্কোভধেভ-9441 , 

ঈধখচমো: রতলোঝো, রচমো: 

োঢক্ষীভো  ।

োঢক্ষীভো 17.11.1987 28ঙভ 05 ফো  20জতদ এফজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯০১ রফোঙো: োআফুন্নোলোভ রফো: রুস্তফ অমী, রচজফদ 

অভো

গ্রোফ: রওোঝঘাঁতধেভ, 

অতয তধোড়ো, টোও: 

রওোঝঘাঁতধেভ/ ৭৩৩০, 

রওোঝঘাঁতধেভ, রচমো: জছদোআতল

গ্রোফ: রওোঝঘাঁতধেভ, 

অতয তধোড়ো, টোও: 

রওোঝঘাঁতধেভ/ ৭৩৩০, 

রওোঝঘাঁতধেভ, রচমো: জছদোআতল

জছদোআতল ২৫.১০.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৬ ফো ১১ জতদ এফএএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯০২ চদো অজফুজ্জোফোদ অ: ভলফোদ যভীন, রজমদো 

রকফ

গ্রোফ: রওওোজদয়ো, টোও: 

সুমঢোদযোলী/ ৮১০০, 

ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ

২৪৬/১, ধজিফ অকোভকাঁ, 

ঠোওো- ১২০৭

রকোধোমকঞ্জ ১০.১০.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৬ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯০৬ জযল্পী অিোভ রফো: রজমফ ঔাঁদ, ধৄভচোলোদ 

রকফ

গ্রোফ: পাঁবুআয়োধোড়ো, টোও: 

রোদোআমুড়ী/ ৩৮২৭, 

ঈধখচমো: রোদোআমুড়ী, 

রচমো: রদোয়োঔোমী

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো- 

১২১৯

রদোয়োঔোমী ২৬.০৬.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৮ ফো ১০ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯০৭ চদো রকৌভপ রলোখদ অআয়ু অমী রফোল্যো, রলদো 

রকফ

গ্রোফ: ধজিফ জদমঔী, টোও: 

জদমঔী িভ/ ৭৯৩১, 

ঈধখচমো: জযঘভ, রচমো: 

ফোতোভীধেভ

প্রবখে- রফো: োকভ রলোখদ, 

জজ্ঞোদ  প্রমৄজি ফন্ত্রডোময়, 

পদ দং- ৬, রুফ দং০ ৯২৫ 

(১০), োংমোখতয জঘোময়, 

ঠোওো

ফোতোভীধেভ ০১.০১.১৯৯৮ ১৮ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড প্রখযধে ১টি, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

২৯০৮ চদো রফো: ফোজদও জফয়ো রফো: অবুম ওোমোফ লোং, 

রফোো: দোজফো রকফ

গ্রোফ: রঙোঝ রকৌজভঘন্নো, টোও: 

ফীভফলম/ ৮৭০০, ঈধখচমো: 

ভগুদো, রচমো: ভগুদো

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো- 

১২১৯

ভগুদো ২৫.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৪ ফো ১১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯০৯ চদো সুচদ রত দোণ দোভোয়দ রত দোণ, ঞ্জমী রত 

দোণ

গ্রোফ: শ্যোফধেভ, টোও: ডুোে 

োচোভ/ ৩৩১০, ঈধখচমো: 

োহুম, রচমো: লজকঞ্জ

গ্রোফ: শ্যোফধেভ, টোও: ডুোে 

োচোভ/ ৩৩১০, ঈধখচমো: 

োহুম, রচমো: লজকঞ্জ

লজকঞ্জ ০১.০৫.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০০ ফো ০৫ 

জতদ

জজএ (দো ত) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৯১০ চদো সুজিধ জংল তদঘাঁত জংল, োিোজমওো রতী গ্রোফ: লওোয়োভ রঔোমো, টোও: 

অতফধেভ/ ৩২২০, ঈধখচমো: 

ওফমকঞ্জ, রচমো: 

রফৌমপীোচোভ

গ্রোফ: লওোয়োভ রঔোমো, টোও: 

অতফধেভ/ ৩২২০, ঈধখচমো: 

ওফমকঞ্জ, রচমো: 

রফৌমপীোচোভ

রফৌমপীোচোভ ৩০.১১.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৫ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯১১ চদো জঘন্য় ওোজন্ত ধোম োতম ঘন্দ্র ধোম, জদঢো ভোদী 

ধোম

গ্রোফ: যভীন ঔোমী, টোও: ড় 

োচোভ/ ৩৩৫০, ঈধখচমো: 

োজদয়ঘং, রচমো: লজকঞ্জ

গ্রোফ: যভীন ঔোমী, টোও: ড় 

োচোভ/ ৩৩৫০, ঈধখচমো: 

োজদয়ঘং, রচমো: লজকঞ্জ

লজকঞ্জ ১৫.০৯.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৭ ফো ২১ জতদ জজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯১২ চদো রফো: ঔোআরুম আমোফ জওতোভ রফো: রজমফ জওতোভ, ঔোজতচো 

জওতোভ

গ্রোফ: ঘোিমঢমো, টোও: 

থমোধোড়ো/ ১৯৮৩, ঈধখচমো: 

খোঝোআম, রচমো: ঝোংকোআম

জত মুদ ওফোজয তয়োম আন্পটি:, 

৯৩/১ এ ভতোভ ওফখলক্স, 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, ঠোওো- 

১২০৭

ঝোংকোআম ১৯.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৩ ফো ১৭ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯১৪ চদো রফো: ওোফরুম আমোফ মৃঢ: ফওবুম রলোখদ, মৃঢ: 

রফোঙো: চোলোদোভো রকফ

গ্রোফ: রঙোঝ ওোফোভ কুন্ডু, 

টোও: জছদোআতল/ ৭৩০০, 

ঈধখচমো: জছদোআতল, রচমো: 

জছদোআতল

গ্রোফ: রঙোঝ ওোফোভ কুন্ডু, 

টোও: জছদোআতল/ ৭৩০০, 

ঈধখচমো: জছদোআতল, রচমো: 

জছদোআতল

জছদোআতল ০৪.০৮.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৯ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

২৯১৫ রফোঙো: রুফো রকফ রতয়োদ অমী, রফোঙো: ধোরুম 

রকফ

গ্রোফ: জযমো, টোও: োধোন্ত/ 

২৩৮০, ঈধখচমো: িগ্রোফ, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

১১০ ঈত্তভ পোরোদখঝও, ঠোওো 

ওুোন্ট. ঠোওো রদোজদো, 

ঠোওো- ১২০৬

জওখযোভকঞ্জ ০৩.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৪ ফো ০২ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯১৭ চদো ধজভফম ঘন্দ্র খুজয রফোলদ ধোম, ফভডী ভোডী 

ধোম

গ্রোফ: াঁযী, টোও: এখমঙ্গো/ 

১৯৭৪, ঈধখচমো: ওোজমলোজঢ, 

রচমো: ঝোংকোআম

জত মুদ ওফোজয তয়োম আন্পটি:, 

৯৩/১ এ ভতোভ ওফখলক্স, 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, ঠোওো- 

১২০৭

ঝোংকোআম ১৭.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ১৮ জতদ জএএ (দো ত) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯১৯ চদো রফো: রুখম অমফ রফো: ভজচ ঈজিদ, রফোঙো: রুজ 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ফজলধেভ চোফঢমো, 

টোও: রযভধেভ/ ৫৮৪০, 

ঈধখচমো: রযভধেভ, রচমো: 

গুড়ো

গ্রোফ: ফজলধেভ চোফঢমো, 

টোও: রযভধেভ/ ৫৮৪০, 

ঈধখচমো: রযভধেভ, রচমো: 

গুড়ো

গুড়ো ২৫.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ১১ জতদ এআঘএজ োথোভড প্রখযধে ১টি, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

২৯২০ চদো রফো: োজদ অব্দুল্লোল রফো: অব্দুম ঔোখমও, রফোো: 

রফোখফদো ঔোখমও

গ্রোফ: ঈত্তভ কোংঘভ, টোও: 

কুজফল্লো/ ৩৫০০, ঈধখচমো: 

অত তভ, রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: ঈত্তভ কোংঘভ, টোও: 

কুজফল্লো/ ৩৫০০, ঈধখচমো: 

অত তভ, রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ৩০.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯২৩ চদো রফো: োঔোয়োঢ রলোখদ রফো: অব্দুভ ভজলফ, রফোঙো: 

ভোজয়ো

গ্রোফ: সুমঢোদধেভ, টোও: 

রঘৌিযঢ/ ২৩০০, ঈধখচমো: 

জওখযোভকঞ্জ, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ

রফোল্লো রঝজমওফ, গ্রোফ: দন্ত 

োচো, টোও: ধোদো/ ৬৬০০, 

ঈধখচমো: ধোদো, রচমো: 

ধোদো

জওখযোভকঞ্জ ০৫.০২.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৩ ফো ০০ 

জতদ

এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ঙজ ঢুোজয়ঢ দয় োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৯২৪ চদো রফো: অব্দুভ ভোজ্জোও রফো: রফোনোজ্জম রলোখদ,ঢ 

ভোজচয়ো রকফ

গ্রোফ: অআঠোম, টোও: 

ওোফোভধেকুভ/ ৫৩১০, 

ঈধখচমো: বয়তধেভ, রচমো: 

দীমনোফোভী

৩৩/এ, রযভযোল সুভী রভোট, 

রফোলোম্মতধেভ, ঠোওো- ১২০৭

দীমনোফোভী ০১.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯২৫ চদো রফো: অজদসুভ ভলফোদ ভোদো রফো: অব্দুম ওোজতভ, রফোঙো: 

রখতদো রকফ

গ্রোফ: রখোরধোমো, টোও: 

ওোফোভকাঁ/ ২২৯০, 

ঈধখচমো: দোিোআম, রচমো: 

ফয়ফদজংল

জদঈ মোআঝ ওফোজয তয়োম 

আন্পটিটিঈঝ, ৯৭/৩ ঢোোসুফ 

যজধং রন্টোভ, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, ঠোওো- ১২০৭

ফয়ফদজংল ০৫.১০.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৭ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯২৭ চদো লোোদ অমী অবু ঢোখম, লোজদো জজ গ্রোফ: ফুদ োড়ী, টোও: ঔোফোভ 

ওোজি, ঈধখচমো: রযভধেভ, 

রচমো: গুড়ো

১০৪/২, (৩য় ঢমো), রিোম 

রভোট, থোদফন্ডী, ঠোওো- ১২০৫

গুড়ো ০৯.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০২ ফো ২৭ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯২৮ চদো ভোখযদুম আমোফ চয়দোম অখতীদ, নোখঢফো 

রকফ

গ্রোফ: ড়থমী, টোও: 

রতৌমঢঔাঁদ/ ৮৩১০, 

ঈধখচমো: রতৌমঢঔোদ, রচমো: 

রপোমো

গ্রোফ: ড়থমী, টোও: 

রতৌমঢঔাঁদ/ ৮৩১০, 

ঈধখচমো: রতৌমঢঔোদ, রচমো: 

রপোমো

রপোমো ২১.১০.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৬ ফো ১৫ 

জতদ

এফএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ 

অখতখদ অঞো 

মোকোখদো, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

২৯৩০ চদো রফো: ভোয়লোধৄম আমোফ রফো: রুহুম অজফদ, অনরুচো 

অজফদ

গ্রোফ: ধজিফ োদোভধোড়ো, 

টোও: োরুজময়ো/১৩৬১, 

ঈধখচমো: রটফভো, রচমো: 

ঠোওো

গ্রোফ: ধজিফ োদোভধোড়ো, 

টোও: োরুজময়ো/১৩৬১, 

ঈধখচমো: রটফভো, রচমো: 

ঠোওো

ঠোওো ২৯.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৪ ফো ০৮ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯৩১ চদো ফখময ফন্ডম োথদ ঘন্দ্র ফন্ডম, জদঢো ভোডী 

ফন্ডম

গ্রোফ: ঘন্দ্রখঔোমো, টোও: 

ধোজঢমছোধ/ ১৩২০, 

ঈধখচমো: দোকঞ্জ, রচমো: 

ঠোওো

৩১, অফঢমো, ধৈ ত ভোচো 

োচোভ, রঢচকাঁ, ঠোওো- 

১২১৫

ঠোওো ০১.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ জজএ (দো ত) োথোভড ঙজ ১ ওজধ 

অখতখদ অঞো 

মোকোখদো, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

২৯৩৭ রফো: আস্রোজনম রলোখদ রফো: অব্দুভ ভজযত, রফোঙো: 

রভখলদো

গ্রোফ: রঢরুজময়ো, টোও: 

ধীভকোচদ/ ৯৪৪০, ঈধখচমো: 

ওোজমকঞ্জ, রচমো: োঢক্ষীভো

গ্রোফ: রঢরুজময়ো, টোও: 

ধীভকোচদ/ ৯৪৪০, ঈধখচমো: 

ওোজমকঞ্জ, রচমো: োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ০১.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯৩৮ চদো রফো: জুখয়ম ভোদো রফো: অব্দুম কজড (ফোস্টোভ), 

রফোঙো: নজতচো ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘভখঙোদ কঙো, টোও: 

ঘভখঙোদ কঙো/ ৬৭০০, 

ঈধখচমো: জভোচকঞ্জ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: ঘভখঙোদ কঙো, টোও: 

ঘভখঙোদ কঙো/ ৬৭০০, 

ঈধখচমো: জভোচকঞ্জ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ৩০.১১.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৪ ফো ২৫ 

জতদ

এএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত, 

ঙজ ১ ওজধ, 

জযক্ষোকঢ রবোগ্যঢো 

ওফ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৯৩৯ চদো দোজভ ঈজিদ অব্দুম য়োখচত, রযনোমী গ্রোফ: ড়ওোমী দকভ, টোও: 

ড়ওোমী দকভ/ ৮০৫০, 

ঈধখচমো: রকোোআভলোঝ, 

রচমো: যভীয়ঢধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো- 

১২১৯

যভীয়ঢধেভ ২৫ ঙভ ০২ ফো ০৪ জতদ দো ত অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

চন্ঢোজভঔ দোআ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

২৯৪০ চদো োআফুভ আমোফ োবু ঢোলুওতোভ, অখময়ো রকফ গ্রোফ: জুংকীধেভ, টোও: 

জচভোফধেভ, ঈধখচমো: 

বৄজোধেভ, রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: োকোড়ী, টোও: 

োকোড়ী, ঈধখচমো: 

বজোধেভ, রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ১০.১২.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ২৫ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

২৯৪১ অখফদো ফজুফতোভ ঢভী রফো: রলমোম ঈজিদ ফজুফতোভ, 

যোলোদো রলমোম

গ্রোফ: বুজড়ভলোঝ, ঈধখচমো: 

ধোমং, রচমো: যভীয়ঢধেভ

২৬৯/২, জধোআীোক, 

রঘোভঢমো কজম, জঔমকাঁ, 

ঠোওো- ১২১৯

যভীয়ঢধেভ ০২.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড স্থোয়ী ঠিওোদো 

ম্পূড ত দয়

োজঢম

২৯৪৩ চদো রফো: ভোজু জফয়ো রফো: ধৄভ রফোলোম্মত, ভোখয়ো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: র্জতদ জফশ্র, টোও: 

দীখমভকুটি/ ৫৬১০, 

ঈধখচমো: ভোচোভলোঝ, রচমো: 

কুজড়গ্রোফ

গ্রোফ: র্জতদ জফশ্র, টোও: 

দীখমভকুটি/ ৫৬১০, 

ঈধখচমো: ভোচোভলোঝ, রচমো: 

কুজড়গ্রোফ

কুজড়গ্রোফ ১৩.০৩.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০১ ফো ২২ জতদ এফজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯৪৪ চদো রফো: অজফধৄম আমোফ মৃঢ: ঔোজমকুজ্জোফোদ, অজফদো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘোজভগ্রোফ, টোও: 

অঝগ্রোফ, ঈধখচমো: চজওকঞ্জ, 

রচমো: জখমঝ

২/৬, ধমোযী ভওোভী 

ওখমোদী, জদঈফোখওতঝ, 

মোমোক, ঠোওো- ১২০৫

জখমঝ ০৪.০৮.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৯ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯৪৫ চদো রফো: জম জফয়ো ফভহুফ রফো: ঙন্দু জফয়ো, ধোরুম 

রকফ

োো- ১০৩৬ (৩য় ঢমো), 

রভোট- ৫, জফভধেভ রওযদ- 

৭, জফভধেভ- ২, ধল্লী, ঠোওো- 

১২১৬

োো- ১০৩৬ (৩য় ঢমো), 

রভোট- ৫, জফভধেভ রওযদ- 

৭, জফভধেভ- ২, ধল্লী, ঠোওো- 

১২১৭

ঠোওো ১১.১০.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৬ ফো ১৮ 

জতদ

জজএ (দো ত) োথোভড ১ ওজধ ঙজ 

ঢুোজয়ঢ দয়, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

২৯৪৬ বয়তো অলজভদ সুমঢোদো বয়ত চোলোঙ্গীভ রলোখদ, 

জফখ ওোজদচ নোজঢফো

গ্রোফ: লভবুজদয়ো, টোও: 

ফোিোভলোঝ/ ৯৩২০, ঈধখচমো: 

রফোখটমকঞ্জ, রচমো: োখকভলোঝ

৪০ (টজব্লঈ), অজচফধেভ 

এখস্টঝ তজক্ষড, জদঈফোখওতঝ, 

মোমোক, ঠোওো- ১২০৫

োখকভলোঝ ২০.০৩.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০১ ফো ১৬ জতদ এআঘএজ োথোভড ধেজময রলট 

রওোয়োঝ তোখভভ 

ঘোমোদ রওোট, ঙজ 

১ ওজধ

োজঢম

২৯৫৪ চদো মুনজঢ ফঔদুফ ভজলফ মুনজঢ অব্দুভ ভজলফ, ভযদ 

অভো ঔোতুদ

গ্রোফ: সুমঢোদধেভ, টোও: 

োঢক্ষীভো/ ৯৪০০, ঈধখচমো: 

োঢক্ষীভো, রচমো: োঢক্ষীভো

গ্রোফ: সুমঢোদধেভ, টোও: 

োঢক্ষীভো/ ৯৪০০, ঈধখচমো: 

োঢক্ষীভো, রচমো: োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ০৫.০৯.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৮ ফো ০০ 

জতদ

এফএএ (ফোস্টো ত) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯৫৮ চদো রফো: নয়োম রফো: ঔজমলুভ ভলফোদ, নোজলফো গ্রোফ: োদুভঢমী, টোও: 

োধখমচো/ ৮৫৬৬, 

ঈধখচমো: ফধ্যোড়ীয়ো, 

রচমো: জধখভোচধেভ

গ্রোফ: োদুভঢমী, টোও: 

োধখমচো/ ৮৫৬৬, 

ঈধখচমো: ফধ্যোড়ীয়ো, 

রচমো: জধখভোচধেভ

জধখভোচধেভ ০১.০১.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০৪ ফো ০৫ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৯৬০ চদো রফো: জকয়ো ঈজিদ রফো: রতময়োভ রলোোআদ, 

লোফতো ঔোতুদ

গ্রোফ: কখয়যধেভ (ধৈ তধোড়ো), 

টোও: কখয়যধেভ/ ৬৬০০, 

ঈধখচমো: ধোদো, রচমো: 

ধোদো

৩৩৪ (দীঘঢমো, ধজিফ 

ধোশ্বত), ঈত্তভ যোলচোলোদধেভ, 

যোজন্তদকভ, ঠোওো- ১২১৭

ধোদো ০১.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৩ ফো ১১ জতদ জএএ (দো ত) োথোভড য় বৄম, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

২৯৬২ চদো রফো: জুমজনওোভ অমী জশ্বো রফো: অব্দুভ ভোজ্জোও জশ্বো, 

ঢোঙজমফো রকফ

গ্রোফ: ওোঠিধোড়ো, টোও: 

ওোজধোড়ো/ ৮২৮৪, 

ঈধখচমো: োখওভকঞ্জ, রচমো: 

জভযোম

োো- এম-২৩৫ (ক), 

রভমখয় কোট ত ওখমোদী, খুমদো-

 ৯১০০

জভযোম ১০.১০.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৬ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

২৯৬৪ চদো রফো: অয়োম জযওতোভ রফো: জজিও জযওতোভ, 

ধৄভচোলোদো রকফ

গ্রোফ: তয়োমদকভ, টোও: 

সূবৎদকভ/ ৭৭০০, ঈধখচমো: 

ভোচোড়ী, রচমো: ভোচোড়ী

গ্রোফ: তয়োমদকভ, টোও: 

সূবৎদকভ/ ৭৭০০, ঈধখচমো: 

ভোচোড়ী, রচমো: ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ২৩ ঙভ ০৩ ফো ১১ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড চন্ঢোজভঔ 

স্পি, ধখতভ 

দোফ বৄম, ঙজ ১ 

ওজধ

োজঢম

২৯৬৫ চদো রফো: যজভফুম অমোফ রফো: অক্কোঙ অমী জশ্বো, 

ভোজযতো রকফ

গ্রোফ: দোডুী, টোও: 

সুনদকভ/ ৭৭০০, ঈধখচমো: 

ভোচোড়ী, রচমো: ভোচোড়ী

গ্রোফ: দোডুী, টোও: 

সুনদকভ/ ৭৭০০, ঈধখচমো: 

ভোচোড়ী, রচমো: ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ০৬.০৪.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০০ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

২৯৬৬ চদো অব্দুল্লোল অবু ওভ, অখদোয়োভো ঔোদফ গ্রোফ: ঙয়ঘোভ, টোও: ঢুধেভ/ 

৭৬০০, ঈধখচমো: ফোগুভো, 

রচমো: ফোগুভো

গ্রোফ: ঙয়ঘোভ, টোও: ঢুধেভ/ 

৭৬০০, ঈধখচমো: ফোগুভো, 

রচমো: ফোগুভো

ফোগুভো ০৯.০৯.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৭ ফো ২৬ 

জতদ

অজমফ মুজিখবোদ্ধো ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯৬৭ চদো োজফভ অদুল্লোল জলত ঈল্যো, োভচোলোদ রকফ গ্রোফ: ফলঢোধেভ, টোও: 

রকুণ্ঠধেভ/ ৩৮০০, ঈধখচমো: 

রদোয়োঔোমী, রচমো: রদোয়োঔোমী

আমোফ ম্যোদদ, ফোআচতী, 

ফোআচতী রওোঝ ত/৩৮০০, 

রদোয়োঔোমী

রদোয়োঔোমী ৩১.১২.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৩ ফো ২৯ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদওোভীভ 

দোফ দোআ, ধখতভ 

দোফ বৄম, 

প্রখযধে দোআ।

োজঢম

২৯৬৮ চদো রফো: অমী অফচোত ঔোদ রফো: ফজদভ ঈজিদ ঔোদ, 

যোফছুন্নোলোভ ঔোদফ

গ্রোফ: রদোয়োকাঁ, টোও: 

োভলোঞ্টো/ ২৪৪০, ঈধখচমো: 

োভলোঞ্টো, রচমো: রদেখওোদো

গ্রোফ: রদোয়োকাঁ, টোও: 

োভলোঞ্টো/ ২৪৪০, ঈধখচমো: 

োভলোঞ্টো, রচমো: রদেখওোদো

রদেখওোদো ০১.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ মুজিখবোদ্ধো 

রওোঞো

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯৬৯ চদো স্বধদ ঘন্দ্র জশ্বযফ তো জদঢোআ ঘন্দ্র জশ্বযফ তো, মৃঢ: 

ধেষ্প ভোডী

গ্রোফ: ড়কাঁ, টোও: রটমুভো/ 

২৪৪০, ঈধখচমো: োভলোঞ্টো, 

রচমো: রদেখওোদো

গ্রোফ: ড়কাঁ, টোও: রটমুভো/ 

২৪৪০, ঈধখচমো: োভলোঞ্টো, 

রচমো: রদেখওোদো

রদেখওোদো ০৫.০৪.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০১ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯৭০ চদো োজদো অিোভ মৃঢ:ওোমোঘাঁদ, ভোখলমো গ্রোফ: ফঙ্গমজদ্ধো, টোও: 

ফঙ্গমজদ্ধো/ ২৪০০, 

ঈধখচমো: অঝধোড়ো, রচমো: 

রদেখওোদো

গ্রোফ: ফঙ্গমজদ্ধো, টোও: 

ফঙ্গমজদ্ধো/ ২৪০০, 

ঈধখচমো: অঝধোড়ো, রচমো: 

রদেখওোদো

রদেখওোদো ০১.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৯৭২ চদো ফজঢঈভ ভলফোদ ফোলবুবুভ ভলফোদ, যোজফফ অভো গ্রোফ: ঘওতোতভী (ঈধভ ঘও), 

টোও: তোতভী/৫৯০০, 

ঈধখচমো: চয়ধেভলোঝ, রচমো: 

চয়ধেভলোঝ

গ্রোফ: ঘওতোতভী (ঈধভ ঘও), 

টোও: তোতভী/৫৯০০, 

ঈধখচমো: চয়ধেভলোঝ, রচমো: 

চয়ধেভলোঝ

চয়ধেভলোঝ ১০.০৫.১৯৯০ ২৫ ঙভ ১১  ফো ২৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯৭৬ চদো সুচদ অমী অব্দুল্লোল, যোজলতো ঔোতুদ গ্রোফ: জুজকয়ো পোঝোধোড়ো, 

টোও: জুজকয়ো/ ৭০০০, 

ঈধখচমো: কুজিয়ো, রচমো: 

কুজিয়ো

গ্রোফ: জুজকয়ো পোঝোধোড়ো, 

টোও: জুজকয়ো/ ৭০০০, 

ঈধখচমো: কুজিয়ো, রচমো: 

কুজিয়ো

কুজিয়ো ১২.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০২ ফো ২৩ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ওতৃতধক্ষ দোআ োজঢম

২৯৮২ চদো োখভোয়োভ রলোখদ ওসুভ ঈজিদ, কুমসুফ রকফ গ্রোফ: রতৌমঢধেভ, টোও: 

রতৌমঢধেভ/ ১৬৫১, ঈধখচমো: 

ফখদোলভতী, রচমো: দভজংতী

গ্রোফ: রতৌমঢধেভ, টোও: 

রতৌমঢধেভ/ ১৬৫১, ঈধখচমো: 

ফখদোলভতী, রচমো: দভজংতী

দভজংতী ২০.০৭.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৯ ফো ১৫ জতদ জএএ (দো ত) োথোভড ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

২৯৮৩ চদো রফো: জফচোধৄভ রফো: অ: মজঢন রঔ, রফোঙো: 

জচয়োভো ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘভখকোজিধেভ, টোও: 

দুমোআ/ ৬৬০০, ঈধখচমো: 

সুচোদকভ, রচমো: ধোদো

গ্রোফ: ঘভখকোজিধেভ, টোও: 

দুমোআ/ ৬৬০০, ঈধখচমো: 

সুচোদকভ, রচমো: ধোদো

ধোদো ০৮.০৩.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০১ ফো ১৩ জতদ এফএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

২৯৮৬ চদো গুপ্তোওভ ঘন্দ্র তো স্বধদ ঘন্দ্র তো, জদঢো তো গ্রোফ: ঘভফন্ডম, টোও: 

সুমকঞ্জ/ ৩৭০১, ঈধখচমো: 

মক্ষ্ণীধেভ, রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

গ্রোফ: ঘভফন্ডম, টোও: 

সুমকঞ্জ/ ৩৭০১, ঈধখচমো: 

মক্ষ্ণীধেভ, রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

মক্ষ্ণীধেভ ০৭.০৬.১৯৯৩ ২২ ঙভ  ১০ ফো ২৪ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড জজ্ঞজপ্ত দং বৄম, 

ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো

োজঢম

২৯৮৭ রফোঙো: জযঈমী সুমঢোদো রফো: ফখযভ অমী, রফোঙো: 

রভখওো রকফ

গ্রোফ: অকধোড়ো রযভখওোম, 

টোও: রযভখওোম/৬৪৫০, 

ঈধখচমো: জংড়ো, রচমো: 

দোখঝোভ

গ্রোফ: অকধোড়ো রযভখওোম, 

টোও: রযভখওোম/৬৪৫০, 

ঈধখচমো: জংড়ো, রচমো: 

দোখঝোভ

দোখঝোভ ০৪.১২.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ২৮ 

জতদ

জটখলোফো আজঞ্জ. োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯৯৪ চদো রফোলো: ওোফোম ঈিীদ মৃঢ: দচরুম আমোফ, রফোো: 

ফুভদ রকফ

গ্রোফ: তোতদঘও, টোও: 

অজতদো ওখমচ/ ৬৩৪০, 

ঈধখচমো: জযকঞ্জ, রচমো: 

ঘাঁধোআ দোকঞ্জ

োড়ী- ৩৫৬, তজক্ষড রকোড়োদ, 

জঔমকাঁ, ঠোওো- ১২১৯

ঘাঁধোআ দোকঞ্জ ১০.১০.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৬ ফো ২১ জতদ এফজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯৯৫ চদো রফো: দোজলত আমোফ ফজচবুভ ভলফোদ, ভীদো ঔোদফ গ্রোফ: ড়ওোমী দকভ, টোও: 

ড়ওোমী দকভ/ ৮০৫০, 

ঈধখচমো: রকোোআভলোঝ, 

রচমো: যভীয়ঢধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো- 

১২১৯

যভীয়ঢধেভ ১০.০১.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০৪ ফো ২৬ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

২৯৯৭ চদো রফো: অ: ফোন্নোদ রফো: আঈসুন অমী, মোআমী গ্রোফ: ফলো, টোও: রধঘোভ 

অঝো/ ১৯৮৩, ঈধখচমো: 

খোঝোআম, রচমো: ঝোংকোআম

জত মুদ ওফোজয তয়োম আন্পটি:, 

৯৩/১ এ ভতোভ ওফখলক্স, 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, ঠোওো- 

১২০৭

ঝোংকোআম ০১.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯৯৮ অনখভোচো অিোভ রফো: অব্বো ঈজিদ, রফোঙো: 

রভোজচদো রকফ

গ্রোফ: ড়োখওোঞো, টোও: 

টোকুয়োভ লোঝ/ ৮২২৩, 

ঈধখচমো: ঈজচভধেভ, রচমো: 

জভযোম

জ- ১০, জচ-১২, ফজঢজছম 

এজচজ ওখমোদী, ওফমোধেভ, 

ঠোওো- ১০০০

জভযোম ৩০.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৭ ফো ১১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

২৯৯৯ চদো ধৄধ কুফোভ ফন্ডম ধজভখঢোর কুফোভ ফন্ডম, রভধৄওো 

ভোডী ফন্ডম

গ্রোফ: ঔজড়য়ো পখড়ঙ্গোঘও, 

টোও: ঔজড়য়ো/ ৯২৮০, 

ঈধখচমো: ধোআওকোঙো, রচমো: 

খুমদো

গ্রোফ: ঔজড়য়ো পখড়ঙ্গোঘও, 

টোও: ঔজড়য়ো/ ৯২৮০, 

ঈধখচমো: ধোআওকোঙো, রচমো: 

খুমদো

খুমদো ০৭.০৩.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০১ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ঘোমোখদভ ঢথ্য 

দোআ, ধখতভ দোফ 

দোআ, ঢোজভঔ দোআ।

োজঢম

৩০০১ চদো রফো: চজফ ঈজিদ ফোখল রলোখদ রধোভী, 

ফোলোমুতো রকফ

গ্রোফ: ফোছওোচী, টোও: 

ংোোত/ ৮২৭৪, ঈধখচমো: 

রফখলজিকঞ্জ, রচমো: জভযোম

োজড় দং- ০২, রভোট দং- ০৪, 

রদধোড়ো ধ তঢ, জফভধেভ, 

ওোনরুম, ঠোওো- ১২১৬

জভযোম ২০.০৬.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ১০ ফো ১৬ জতদ জজএ (দো ত) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০০৬ চদো অলোদ ওজভ ফজদ রফো: অব্বো অমী রফোড়ম, 

ভজলফো ঔোতুদ

গ্রোফ: রকোজিধেভ, টোও: 

দু তোটোঙ্গো/ ৭৪৪০, ঈধখচমো: 

ফজদভোফধেভ, রচমো: বখযোভ

গ্রোফ: রকোজিধেভ, টোও: 

দু তোটোঙ্গো/ ৭৪৪০, ঈধখচমো: 

ফজদভোফধেভ, রচমো: বখযোভ

বখযোভ ২৫.০৯.২০১৬ ২৩ ঙভ ০৯ ফো ১৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড চন্ ঢোজভঔ বৄম, 

ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো

োজঢম

৩০০৮ চদো রফো: জুখয়ম ভওোভ মৃঢ: োলোভ অমী ভওোভ, 

রতখমোয়োভো রকফ

গ্রোফ: ঘক্রঢমো, টোও: 

ওোঝোভোধোড়ো, ঈধখচমো: 

তোঈতওোজি, রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: ঘক্রঢমো, টোও: 

ওোঝোভোধোড়ো, ঈধখচমো: 

তোঈতওোজি, রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ১৫.০২.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০২ ফো ২০ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

৩০১০ চদো ধমোয কুফোভ ভওোভ জিখচন্দ্রদোণ ভওোভ, প্নো ভোডী 

ভওোভ

গ্রোফ: ভোফধোড়ো, টোও: 

তয়োভোফধেভ/ ৬৪৩১, 

ঈধখচমো: োকোজঢধোড়ো, 

রচমো: দোখঝোভ

গ্রোফ: ভোফধোড়ো, টোও: 

তয়োভোফধেভ/ ৬৪৩১, 

ঈধখচমো: োকোজঢধোড়ো, 

রচমো: দোখঝোভ

দোখঝোভ ০৯.০৫.১৯৯৪ ২১ ঙভ ১১ ফো ২৬ জতদ জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০১২ চদো জুখয়ম রঘৌধুভী ভদজচৎ ফধু, মক্ষী ভওোভ গ্রোফ: শুয়োগ্রোফ, টোও: 

শুয়োগ্রোফ/ ৮১১০, ঈধখচমো: 

রওোঝোমীধোড়ো, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ

গ্রোফ: শুয়োগ্রোফ, টোও: 

শুয়োগ্রোফ/ ৮১১০, ঈধখচমো: 

রওোঝোমীধোড়ো, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ০৫.০৭.১৯৯৩ ঙভ ফো জতদ এআঘএজ োথোভড য় রমঔো লয়জদ োজঢম

৩০১৮ চদো ফীভদ কুফোভ ফন্ডম বদ্যদোণ ফন্ডম, চো ভোদী 

ফন্ডম

গ্রোফ: মোোড়ীয়ো, টোও: 

লাঁফোমী/ ৯৪৬০, ঈধখচমো: 

অযোশ্যজদ, রচমো: োঢক্ষীভো

গ্রোফ: মোোড়ীয়ো, টোও: 

লাঁফোমী/ ৯৪৬০, ঈধখচমো: 

অযোশ্যজদ, রচমো: োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ২১.১১.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৫ ফো ১৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩০২০ মজঢনো রলখমদ অব্দুম মজঢন, ওোফরুদ দোলোভ জচয়ো স্মভডী রভোট, োো- 

৩২, ভসুমোক, ওতফঢমী, 

ঠোওো-

জচয়ো স্মভডী রভোট, োো- 

৩২, ভসুমোক, ওতফঢমী, 

ঠোওো-

ঠোওো ১১.০৯.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৭ ফো ২৪ জতদ জজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০২৪ ঔোজতচো রফো: অমোঈজিদ ভতোভ, 

ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: ড়ওোমী দকভ, টোও: 

ড়ওোমী দকভ/ ৮০৫০, 

ঈধখচমো: রকোোআভলোঝ, 

রচমো: যভীয়ঢধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো- 

১২১৯

যভীয়ঢধেভ ২২.০১.১৯৯৮ ১৮ ঙভ ০৩ ফো ১৪ জতদ এআঘএজ োথোভড স্বোক্ষভ দোআ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩০২৫ চদো রফো: রফোস্তোজনজুভ ভলফোদ রফো: আন্তোদুম আমোফ, রফোঙো: 

জযজল্প ঔোতুদ

গ্রোফ: কোড়োোড়ীয়ো, টোও: 

ফখলযধেভ/ ৭৩৪০, ঈধখচমো: 

ফখলযধেভ, রচমো: জছদোআতল

গ্রোফ: কোড়োোড়ীয়ো, টোও: 

ফখলযধেভ/ ৭৩৪০, ঈধখচমো: 

ফখলযধেভ, রচমো: জছদোআতল

জছদোআতল ০১.০৮.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৯ ফো ০৪ জতদ জটখলোফো োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

৩০২৯ চদো রফখলতী লোোদ অমী অজ্জফ, রযনোমী অিোভ গ্রোফ: ফজফদধেভ, টোও: 

ফজফদধেভ/ ৩৮৮২, ঈধখচমো: 

ঘোঝজঔম, রচমো: রদোয়োঔোমী

৭/৮-এ জি স্কুম স্ট্রীঝ, 

লোজঢভধেভ, জদঈফোখওতঝ, ঠোওো-

 ১২০৫

রদোয়োঔোমী ২৭ ঙভ ০২ ফো ০৫ জতদ দো ত োথোভড চন্ ঢোজভঔ দোআ। োজঢম

৩০৩২ চদো সুফদ কোআদ কৃষ্ণধত কোআদ, খমোওো কোআদ গ্রোফ: ওোজফদী োজয়ো, টোও: 

ওোজফদী োজয়ো/ ৯২৭০, 

ঈধখচমো: তোখওোধ, রচমো: 

খুমদো

গ্রোফ: ওোজফদী োজয়ো, টোও: 

ওোজফদী োজয়ো/ ৯২৭০, 

ঈধখচমো: তোখওোধ, রচমো: 

খুমদো

খুমদো ০৭.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৩ ফো ২৯ 

জতদ

জটখলোফো োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৩০৩৩ চদো রফো: ভজদ রলোখদ রফো: অব্বো ঈজিদ, রফোঙো: 

রভোজচদো রকফ

গ্রোফ: ড়োখওোঞো, টোও: 

টোকুয়োভ লোঝ/ ৮২২৩, 

ঈধখচমো: ঈজচভধেভ, রচমো: 

জভযোম

জ- ১০, জচ-১২, ফজঢজছম 

এজচজ ওখমোদী, ওফমোধেভ, 

ঠোওো- ১০০০

জভযোম ২০.১২.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৪ ফো ২১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০৩৪ চদো প্রওোয কুফোভ তো রতখদ কুফোভ তো, মক্ষী ভোডী 

তো

গ্রোফ: ফখলযধেভ, টোও: 

ফখলযধেভ/ ৭৩৪০, ঈধখচমো: 

ফখলযধেভ, রচমো: জছদোআতল

গ্রোফ: ফখলযধেভ, টোও: 

ফখলযধেভ/ ৭৩৪০, ঈধখচমো: 

ফখলযধেভ, রচমো: জছদোআতল

জছদোআতল ২০.১১.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৫ ফো ১৫ জতদ দো ত োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

৩০৩৬ চদো জততোরুম অমফ অদু যোলীত, যোফসুদ দোলোভ গ্রোফ: কৃষ্ণধেভ, টোও: 

কৃষ্ণধেভ/ ১৬৫২, ঈধখচমো: 

ফখদোলভতী, রচমো: দভজংতী

গ্রোফ: কৃষ্ণধেভ, টোও: 

কৃষ্ণধেভ/ ১৬৫২, ঈধখচমো: 

ফখদোলভতী, রচমো: দভজংতী

দভজংতী ২৮.১০.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৫ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড স্বলখস্ত অখতদ 

ওভো লয়জদ, ঙজ 

দোআ,

োজঢম

৩০৩৯ চদো রফো: আজদ্র রফোল্লো অব্দুম ওজভফ রফোল্লো, ভোখয়ো 

অিোভ

গ্রোফ: জঙঈজিদ োতভ 

ওোজি, টোও: োমোঢমো/ 

৭৯৩০, ঈধখচমো: জযঘভ, 

রচমো: ফোতোভীধেভ

ি ঙোঝ কো ফজচত 

রওোয়োঝ তোভ, জচদজচভো, 

রওভোদীকঞ্জ, ঠোওো- ১৩১০

ফোতোভীধেভ ৩০.০৬.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ১০ ফো ০৬ 

জতদ

এফজএ োথোভড প্রোণীভ দোফ দো, 

ধখতভ দোফ বৄম, 

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩০৪০ োজেী ভোদী তো জওোয ঘন্দ্র তো, জযঈমী ভোদী 

তো

গ্রোফ: োখলভঘভ, টোও: 

োখলভঘভ, ঈধখচমো: 

ভোংকোোমী, রচমো: ধটুয়োঔোমী

১১/২, যোল োখল দকভ, 

ধোআওধোড়ো, জফভধেভ, ঠোওো- 

১২১৬

ধটুয়োঔোমী ১৫.০৬.১৯৯৫ ঙভ ফো জতদ এআঘএজ োথোভড য় রমঔো লয়জদ, 

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

৩০৪৪ চদো রফো: জুখয়ম ফোতুব্বভ মৃঢ: অবুম ওোমোফ ফোতুব্বভ, 

লোয়ো রকফ

গ্রোফ: রফোল্লোওোজি, টোও: 

ভোনচভ/ ৭৯১০, ঈধখচমো: 

ভোনচভ, রচমো: ফোতোভীধেভ

গ্রোফ: রফোল্লোওোজি, টোও: 

ভোনচভ/ ৭৯১০, ঈধখচমো: 

ভোনচভ, রচমো: ফোতোভীধেভ

ফোতোভীধেভ ১২.০৮.১৯৮৬ ২৯ ঙভ  ০৬ ফো ২৪ 

জতদ

ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০৪৫ রফোলখঙদো অিোভ জঙজিকুভ ভলফোদ, অখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: কজলদঔোমী, টোও: 

ড়লজভধেভ, ঈধখচমো: রুড়ো, 

রচমো: কুজফল্লো

প্রবখে- কোচী রফো: চয়দোম 

অখতীদ, ১২৫/২ তোরু 

োমোফ, জফভধেভ, কুজফল্লো

কুজফল্লো ২৭.০৭.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৯ ফো ০৮ 

জতদ

োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

৩০৪৬ রফো: এদোমুম লও রফো: ওোফোম ঈজিদ, জজ 

নোখঢফো

গ্রোফ: রওভোফঢ ধেভ, টোও: 

চদঢো োচোভ/ ৩৮১৩, 

ঈধখচমো: সুদ তঘভ, রচমো: 

রদোয়োঔোমী

গ্রোফ: রওভোফঢ ধেভ, টোও: 

চদঢো োচোভ/ ৩৮১৩, 

ঈধখচমো: সুদ তঘভ, রচমো: 

রদোয়োঔোমী

রদোয়োঔোমী ০২.০১.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৩ ফো ০৯ 

জতদ

জএএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০৪৭ রফোো: লোজফতো অিোভ অব্দুম োখভও, রফোো: 

অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: রগ্রতম মক্ষ্ণীধেভো, টোও: 

রগ্রতম মক্ষ্ণীধেভো/ ৮৭৪০, 

ঈধখচমো: রঢোকী, রচমো: 

ভগুদো

প্রবখে- রফো: অ: োখভও, 

এফএমএএ, ফজন্ত্রধজভরত 

জপোক, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো

ভগুদো ০১.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড রচন্ডোখভ বৄম ঢথ্য 

এং ধখতভ দোফ 

বৄম

োজঢম

৩০৪৮ রফোঙো: ভোখলদো রকফ রফো: রফোস্তোজনজুভ ভলফোদ, 

ভযদ অভো

গ্রোফ: লজভধেভ, টোও: ফয়তোদ 

জতখী/৫০১০, ঈধখচমো: 

রোতো, রচমো: ধঞ্চকড়

গ্রোফ: লজভধেভ, টোও: ফয়তোদ 

জতখী/৫০১০, ঈধখচমো: 

রোতো, রচমো: ধঞ্চকড়

ধঞ্চকড় ২৫.১০.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৬ ফো ১১ জতদ জএ(দো ত) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০৫০ ঢোঙজমফো অিোভ রফো: ফোদ অমী, 

অজচজুন্নোলোভ

গ্রোফ: রদোয়োজতয়ো, টোও: ঈত্তভ 

রদোয়োজতয়ো/ ১৬৫১, ঈধখচমো: 

ফখদোলভতী, রচমো: ফোতোভীধেভ

গ্রোফ: রদোয়োজতয়ো, টোও: ঈত্তভ 

রদোয়োজতয়ো/ ১৬৫১, ঈধখচমো: 

ফখদোলভতী, রচমো: ফোতোভীধেভ

ফোতোভীধেভ ০১.০২.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৩ ফো ০৫ 

জতদ

এফএএ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩০৫২ রফো: লুৎনভ ভলফোদ মৃঢ: রমোম ঈজিদ, রফোো: 

জদলুনো রকফ

গ্রোফ: খভভলোঝ, টোও: 

রংকোড়ী, ঈধখচমো: োখো, 

রচমো: ভোচযোলী

প্রবখে- রফো: জভধদ অলখফত, 

োড়ী- ৩০, রভোট- ৬,  ব্লও- 

আ, জফভধেভ, ঠোওো- ১২১৬

ভোচযোলী ২৮.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০৮ 

জতদ

জজএ (দো ত) োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩০৫৩ চদো রকোজি োও রকোধোম ঘন্দ্র োও, অভঢী 

োও

গ্রোফ: ফোআওোআম, টোও: 

ভোধেদীোড়ী/ ৬৭৪২, 

ঈধখচমো: রমকুজঘ, রচমো: 

জচোভকঞ্জ

০৫, ঘোখফমীোক, যোজন্তদকভ, 

ধল্টদ, ঠোওো- ১২১৭

জভোচকঞ্জ ০৫.০৪.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০১ ফো ০০ জতদ এফএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০৫৮ চদো রফো: রফোচোখম্মম লও রফো: অব্দুম ওজভফ, ফজদচো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: বফযোতুয়ো, টোও: 

অফঢমী োচোভ/ ৩৬২৩, 

ঈধখচমো: ফখদোলভকঞ্জ, 

রচমো: কুজফল্লো

৩/এ আন্টোদ আখটদ ধেভোদো 

ধল্টদ, ঠোওো- ১০০০

কুজফল্লো ১০.০৪.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০০ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড টোও টিখওঝ দোআ, 

ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো

োজঢম

৩০৫৯ চদো রফো: আফী অচফ ফোলোবু অমফ, ধোভপীদ 

অিোভ

গ্রোফ: ফধ্যঘও, টোও: ফখঞভ 

োচোভ/ ১০৬৮, ঈধখচমো: 

ফোতোভীধেভ, রচমো: ফোতোভীধেভ

গ্রোফ: রভজন্ডঢমো, ধেভোদ 

োচোভ, টোও: ফোতোভীধেভ/ 

৭৯০০, ঈধখচমো: ফোতোভীধেভ, 

রচমো: ফোতোভীধেভ

ফোতোভীধেভ ৩১.১২.১৯৯৫ ১৯ ঙভ ০৪ ফো ২৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩০৬১ যোফীফো অিোভ রফো: োআদুভ ভলফোদ, অঞ্জুভী 

রকফ

গ্রোফ: পোটিোপোভ, টোও: 

রলফকঞ্জ োচোভ/ ২২৯০, 

ঈধখচমো: দোিোআম, রচমো: 

ফয়ফদজংল

প্রবখে- রফো: রোখলম ভোদো, 

ণ ত  জলো যোঔো, রেজটং 

ওখধ তোখভযদ  োংমোখতয 

(টিজজ), ওোভোদ োচোভ, 

পদ-১, ঠোওো- ১২১৫

ফয়ফদজংল ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৯ জতদ এআঘএজ োথোভড চন্ ঢোজভঔ দোআ। োজঢম

৩০৬২ চদো ঔোজতচোতুম কুভী রফো: অব্দুম লোজওফ, দোচফো 

অিোভ

৭৮/৮/জট, ধৈ ত ভোফধেভো, 

জঔমকাঁ, ঠোওো- ১২১৯

৭৮/৮/জট, ধৈ ত ভোফধেভো, 

জঔমকাঁ, ঠোওো- ১২২০

ঠোওো ৩১.১২.১৯৮৭ ২৭ ঙভ ০৪ ফো ১০ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩০৬৩ ধৄখভ চোন্নোঢ রফো: রঔোভত অমফ, ফোদসুভো 

রকফ

১৯০২, আমোফ োক, তজক্ষড 

তজদয়ো ওতফঢমী, ঠোওো- 

১২৩৬

প্রবখে- রফো: ফোসুফ, লওোভী 

রঞ্চ জনোভ, রওোঝ দং- ১২ 

(মুম পদ), োংমোখতয 

সুজপ্রফ রওোঝ ত, লোআখওোঝ ত 

জপোক, ঠোওো

ঠোওো ১৫.১১.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৫ ফো ২০ 

জতদ

এফজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০৬৪ জধংজও অিোভ অবুম োযোভ রযঔ, দোচফো 

রকফ

গ্রোফ: ভদছ্, টোও: ওোঝোঔোমী/ 

১৫০৩, ঈধখচমো: মুন্পীকঞ্জ, 

রচমো: মুন্পীকঞ্জ

োো- ১১, রভোট- ১০, রফরুম 

োড্ডো, গুমযোদ, ঠোওো- ১২১২

মুন্পীকঞ্জ ২০.০৭.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৯ ফো ১৫ 

জতদ

জএএ(জটগ্রী) োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

প্রখযধে ১ টি, 

ধখতভ দোফ বৄম, 

স্বোক্ষভ দোআ

োজঢম

৩০৬৫ চদো রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ রফো: রদঙোভ ঈিীদ অলখম্মত, 

মোআমী রকফ

গ্রোফ: পোঝঔোমী, টোও: 

ধেটিঔোমী, ঈধখচমো: 

রফোখভমকঞ্জ, রচমো: োখকভলোঝ

োজড়- ০৬, রভোট- ০৬, ব্লও- 

এন, দশ্রী, ভোফধেভ, ঠোওো- 

১২১৯

োখকভলোঝ ০১.০৬.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ১১ ফো ০৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩০৬৭ বয়ত রফো: রদয়োফঢ ঈল্যোহ্ বয়ত রফো: এদোখয়ঢ ঈল্যোল, 

লোজঙদো রকফ

গ্রোফ: টুয়ো, টোও: টুয়ো/ 

৩৫৮০, ঈধখচমো: 

দোংকমখওোঝ, রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: টুয়ো, টোও: টুয়ো/ 

৩৫৮০, ঈধখচমো: 

দোংকমখওোঝ, রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০১.১০.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৭ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০৬৮ চদো রফো: অমী চোখত ঔয লোচী রফো: ওজধম ঈজিদ ঔয, 

ফখদোয়োভো রকফ ঢোলুওতোভ

গ্রোফ: ঔোকোঈড়ো, টোও: 

ঔোকোঈড়ো/ ৩৩০০, ঈধখচমো: 

োজদয়োঘং, রচমো: লজকঞ্জ

গ্রোফ: ঔোকোঈড়ো, টোও: 

ঔোকোঈড়ো/ ৩৩০০, ঈধখচমো: 

োজদয়োঘং, রচমো: লজকঞ্জ

লজকঞ্জ ০৩.১০.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৭ ফো ০২ জতদ এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০৬৯ চদো রফো: ফইদঈজিদ অলখফত রফো: ছুঝআ জফয়ো, অঙজওরুদ 

রদঙো

গ্রোফ: মক্ষ্ণীধেভ, টোও: 

কুমোঈড়ো/ ৩২৩০, ঈধখচমো: 

কুমোঈড়ো, রচমো: 

রফৌমপীোচোভ

অ/এ-২৫, গ্রোফ: রমোলোভধোড়ো, 

টোও: জখমঝ/ ৩১০০, 

ঈধখচমো: জখমঝ, রচমো: 

জখমঝ

রফৌমপীোচোভ ২৮.০৩.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০০ ফো ১৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩০৭০ ধোজধয়ো সুমঢোদো মৃঢ: অব্দুম কফুভ ফন্ডম, 

লোদো রয়ো

গ্রোফ: োঙ্গোোড়ীয়ো, টোও: 

দকাঁ/ ৬৫০০, ঈধখচমো: 

দকাঁ, রচমো: দকাঁ

গ্রোফ: োঙ্গোোড়ীয়ো, টোও: 

দকাঁ/ ৬৫০০, ঈধখচমো: 

দকাঁ, রচমো: দকাঁ

দকাঁ ৩০.১০.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ০৫ 

জতদ

জটএফএন (ম্যোঝস) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০৭৩ চদো রফো: অব্দুল্লোল অম রদোফোদ রফো: অব্দুম লোআ, ছমফম গ্রোফ: তজক্ষড রঝংকোধোড়ো, 

টোও: রফোলদকঞ্জ/ ২৪৪৬, 

ঈধখচমো: রফোলদকঞ্জ, রচমো: 

রদেখওোদো

গ্রোফ: তজক্ষড রঝংকোধোড়ো, 

টোও: রফোলদকঞ্জ/ ২৪৪৬, 

ঈধখচমো: রফোলদকঞ্জ, রচমো: 

রদেখওোদো

রদেখওোদো ৩১.১০.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো ০৬ 

জতদ

জএ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

৩০৭৬ চদো রফো: অব্দু োমোফ রফো: দোজভ ঈজিদ, জভজচয়ো 

রকফ

গ্রোফ: জচয়ধেভ, টোও: 

রকোয়োমধোড়ো/৭৩০০, 

ঈধখচমো: জছদোআতল, রচমো: 

জছদোআতল

গ্রোফ: জচয়ধেভ, টোও: 

রকোয়োমধোড়ো/৭৩০০, 

ঈধখচমো: জছদোআতল, রচমো: 

জছদোআতল

জছদোআতল ৩১.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৩ ফো ১১ জতদ অজমফ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

৩০৭৭ চদো রফো: রভচোঈম ওজভফ োলু অবুম ফজচত লোমোতোভ, 

সুজনয়ো রকফ

গ্রোফ: ওোমদো, টোও: 

লোচীধোড়ো/ ৮২৩০, 

ঈধখচমো: রকৌভদতী, রচমো: 

জভযোম

গ্রোফ: ওোমদো, টোও: 

লোচীধোড়ো/ ৮২৩০, 

ঈধখচমো: রকৌভদতী, রচমো: 

জভযোম

জভযোম ০১.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ জএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০৭৮ চদো োআফুম আমোফ রফো: ঢোখলভ ঈজিদ, ধৄরুখন্নঙো গ্রোফ: পোটিয়ো কোং ধোড়ো, 

টোও: জদয়োফঢধেভ/ ২৩১০, 

ঈধখচমো: ওজভফকঞ্জ, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ

গ্রোফ: পোটিয়ো কোং ধোড়ো, 

টোও: জদয়োফঢধেভ/ ২৩১০, 

ঈধখচমো: ওজভফকঞ্জ, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ০৩.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৪ ফো ০২ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩০৭৯ চদো জনখভোচ অলখফত যোলচোলোদ ঢোলুওতোভ, 

জনখভোচো রকফ

গ্রোফ: ঘম অখমোয়ো, টোও: 

জদওমো/ ১৯৬০, ঈধখচমো: 

বজোধেভ, রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: ঘম অখমোয়ো, টোও: 

জদওমো/ ১৯৬০, ঈধখচমো: 

বজোধেভ, রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ০৭.১১.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ০২ জতদ জটখলোফো োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩০৮০ চদো রফো: অ: লোজমফ রফো: যীঢম রফোল্লো, লোজমফো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: দূক তোধেভ ফধ্যধোড়ো, 

টোও: রকোজিধেভ/ ৬৬০০, 

ঈধখচমো: সুচোদকভ, রচমো: 

ধোদো

গ্রোফ: দূক তোধেভ ফধ্যধোড়ো, 

টোও: রকোজিধেভ/ ৬৬০০, 

ঈধখচমো: সুচোদকভ, রচমো: 

ধোদো

ধোদো ০৭.১০.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৬ ফো ২৯ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০৮১ চদো অজদছুজ্জোফোদ আমোফ ঈজিদ, সুভোআয়ো অিোভ গ্রোফ: ড়োআ ধোড়ো, টোও: 

ঘংদোধোড়ো/ ২২৫২, ঈধখচমো: 

ঢোভোওোিো, রচমো: 

ফয়ফদজংল

গ্রোফ: ড়োআ ধোড়ো, টোও: 

ঘংদোধোড়ো/ ২২৫২, ঈধখচমো: 

ঢোভোওোিো, রচমো: 

ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ১০.০৫.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১১ ফো ০৮ জতদ ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০৮২ জঈটি রকফ রদমী লোয়তোভ অমী, ফখদোয়োভো রকফ গ্রোফ: ফজলরখড়, টোও: 

অজকয়ো োচোভ/ ২৪১০, 

ঈধখচমো: ধৈ তথমো, রচমো: 

রদেখওোদো

ভওোভী োংমো ওখমচ, 

ধ্যক্ষ রওোয়োঝ তোভ, তোরু 

োমোফ রভোট, জফভধেভ- ১, 

ঠোওো।

রদেখওোদো ২৩.১১.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৫ ফো ১২ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০৮৩ চদো ফীভ রফোলোম্মত ওোফরুজ্জোফোদ ফভহুফ ফীভ ওোফোম অঢোতুওত, 

ফীম োখচতো ওোফোম

গ্রোফ: রওোফোভ রপোকো, টোও: 

জফয়োোচোভ/ ৩৫০০, 

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, রচমো: 

কুজফল্লো

গ্রোফ: রওোফোভ রপোকো, টোও: 

জফয়োোচোভ/ ৩৫০০, 

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, রচমো: 

কুজফল্লো

কুজফল্লো ০২.০১.১৯৮৫ ৩১ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ অজমফ মুজিখবোদ্ধো 

রওোঞো

অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

৩০৮৪ চদো রফো: যোতঢ রলোখদ রফো: রচোয়োখলভ অমী, রফোঙো: 

জমজম রকফ

গ্রোফ: নম অিী, টোও: 

বজোধেভ/ ১৯৬০, ঈধখচমো: 

বজোধেভ, রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: নম অিী, টোও: 

বজোধেভ/ ১৯৬০, ঈধখচমো: 

বজোধেভ, রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ০১.১২.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৫ ফো ০৪ 

জতদ

ফোস্টো ত োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

৩০৮৬ চদো রফো: ভজঈল্লো স্বোথীদ মৃঢ: অখদোয়োভ রলোখদ, 

োজনয়ো রকফ

গ্রোফ: চোনভকঞ্জ, টোও: 

কঙ্গোফন্ডম/৩৫৩০, ঈধখচমো: 

রতজিোভ, রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: চোনভকঞ্জ, টোও: 

কঙ্গোফন্ডম/৩৫৩০, ঈধখচমো: 

রতজিোভ, রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ৩১.১২.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ মুজিখবোদ্ধো 

রওোঞো

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০৮৭ চদো ফজযঈভ ভলফোদ রফোস্তনো জযওতোভ, লোজদো 

রকফ

গ্রোফ: ওোজমকোঢী, টোও: 

োভোজযয়ো/ ৯৩৬০, ঈধখচমো: 

জঘঢমফোভী, রচমো: োখকভলোঝ

/১, তজক্ষড োড্ডো, ঠোওো- 

১২১২

োখকভলোঝ ১০.০১.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৪ ফো ২৫ জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০৯০ চদো রফো: মুকুম ভতোভ রফো: িোভ অমী ভতোভ, 

রফোঙো: ভোখয়ো রকফ

গ্রোফ: ওোতফ ফোমঞ্চী, টোও: 

ফোশুফজিয়ো োচোভ/ ৬৬৮২, 

ঈধখচমো: সুচোদকভ, রচমো: 

ধোদো

ঠোওো হুপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩, ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, ঠোওো- ১২০৭

ধোদো ২১.১২.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৪ ফো ০৯ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩০৯১ চদো রফো: দোজতফ ঔাঁদ রফো: লুৎনভ ভলফোদ, রফোোফঢ 

দোচফো রকফ

গ্রোফ: রতড়ো, টোও: 

রওোভোজময়োধোড়ো, ঈধখচমো: 

জফচতোধেভ, রচমো: ঝোংকোআম

প্রবখে- অমী এন্টোভপ্রোআচ, 

অমীকড় লোঈচ, রতোওোদ দং- 

১০/এ, ১৪৬, ফজঢজছম ো/এ, 

ঠোওো- ১০০০

ঝোংকোআম ১০.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো ২৫ 

জতদ

জওফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩০৯২ চদো রফো: রফোভখযত অমফ রফো: রফোস্তনো রফোল্লো, ভোজযতো 

রকফ

গ্রোফ: ওজড়লোঢো, টোও: 

আকুজভয়ো/ ১৭৩০, ঈধখচমো: 

ওোধোজয়ো, রচমো: কোচীধেভ

গ্রোফ: ওজড়লোঢো, টোও: 

আকুজভয়ো/ ১৭৩০, ঈধখচমো: 

ওোধোজয়ো, রচমো: কোচীধেভ

কোচীধেভ ০৭.০৯.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৬ ফো ২৮ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০৯৩ চদো রফো: চোজলদুম আমোফ রফো: যজলদুম আমোফ, 

চোলোদোভো রকফ

গ্রোফ: টোওোজঢয়ো োড়ী, টোও: 

যোলোদকোঙো/ ৭৭৯, ঈধখচমো: 

জভোচকঞ্জ, রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: টোওোজঢয়ো োড়ী, টোও: 

যোলোদকোঙো/ ৭৭৯, ঈধখচমো: 

জভোচকঞ্জ, রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ০২.০৮.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৯ ফো ০৩ 

জতদ

জটখলোফো আদ আজঞ্জ োথোভড ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৩০৯৪ চদো যোলোতৎ রলোোআদ রঢোনোখয়ম অলখফত, ঘাঁদরু গ্রোফ: ঔয়ভোোত, টোও: 

ঔয়ভোোত/ ৮২৮০, ঈধখচমো: 

োখওভকঞ্জ, রচমো: জভযোম

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো- 

১২১৯

জভযোম ০৪.১১.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৬ ফো ০১ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩০৯৫ চদো সুতীপ্ত কুফোভ তো সুদীম কুফোভ তো, সুচোখফদী 

ভোডী তো

গ্রোফ: ফোটিয়োওোড়ো, টোও: 

ধোলোড়ধেভ োচোভ/ ৩৩৬০, 

ঈধখচমো: অচজফভীকঞ্জ, 

রচমো: লজকঞ্জ

গ্রোফ: ফোটিয়োওোড়ো, টোও: 

ধোলোড়ধেভ োচোভ/ ৩৩৬০, 

ঈধখচমো: অচজফভীকঞ্জ, 

রচমো: লজকঞ্জ

লজকঞ্জ ১৪.০৮.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো ২২ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩১০১ ঙোজকুদ দোলোভ লুোজধ মৃঢ: রফো: অজফভ রলোখদ, 

জফদোভো রকফ

গ্রোফ: জযভশ্বীওোজভ, টোও: 

খোভখকোড়ো/ ৩৫৪৬, ঈধখচমো: 

রলোফদো, রচমো: কুজফল্লো

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো- 

১২১৯

কুজফল্লো ০৮.১০.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৬ ফো ২৮ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩১০২ চদো রফো: অবু োইত রফো: আয়োত অমী, োখলভো রকফ গ্রোফ: োধফোভী, টোও: 

োধফোভী/ ২১০০, ঈধখচমো: 

রযভধেভ, রচমো: রযভধেভ

গ্রোফ: োধফোভী, টোও: 

োধফোভী/ ২১০০, ঈধখচমো: 

রযভধেভ, রচমো: রযভধেভ

রযভধেভ ৩০.১১.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৫ ফো ০৫ 

জতদ

জটখলোফো োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩১০৪ চদো রফো: ফোজদও জফয়ো রফো: চোখলভ অমী, রঘদ পোধৄ গ্রোফ: দভজংল ধোড়ো, টোও: 

ড় ধোঙ্গোী/ ৬৭৬২, 

ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো, রচমো: 

জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: দভজংল ধোড়ো, টোও: 

ড় ধোঙ্গোী/ ৬৭৬২, 

ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো, রচমো: 

জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ১১.১১.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৫ ফো ২৫ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

দোআ

োজঢম

৩১০৮ জযমো ঔোতুদ োচ্ছু ফীভ, ধৄভ ফলম রকফ গ্রোফ: এদোখয়ঢধেভ, টোও: 

এদোখয়ঢধেভ/ ৬৭৫১, 

ঈধখচমো: রঘোলোমী, রচমো: 

জভোচকঞ্জ

জত মুদ ওফোজয তয়োম আন্পটি:, 

৯৩/১ এ ভতোভ ওফখলক্স, 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, ঠোওো- 

১২০৭

জভোচকঞ্জ ১২.১০.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৬ ফো ২৪ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩১০৯ ফোদসুভো মৃঢ: ভযদ অমী মৃথো, মৃঢ: 

গ্লোবুদ রদঙো

গ্রোফ: ভোফভোখয়ভ ওোজি, টোও: 

টোমুটুো/ ৮০০০, ঈধখচমো: 

টোমুটুো, রচমো: যভীয়ঢধেভ

১০০৬, ভোখম রঘিোভ, ধৈ ত 

রযড়োধোড়ো, জফভধেভ, 

ওোনরুম, ঠোওো- ১২১৬

যভীয়ঢধেভ ০১.০৯.১৯৮৬ ঙভ ফো জতদ এফজএ োথোভড ওতৃতধক্ষ দোআ, ঙজ 

১ ওজধ, য় দোআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩১১৩ চদো রফোলোম্মত জভোজুম লও মৃঢ: রুস্তফ অমী, জলভোফদ 

রকফ

গ্রোফ: তয ওোলদীয়ো, টোও: 

দুখথভঘভ/ ২১৫০, ঈধখচমো: 

দওমো, রচমো: রযভধেভ

জত স্কোআ যঝ তলুোন্ড এন্ড 

ওজিঈঝোভ রেজদং রন্টোভ, 

১০৫/১০৬ মুজিখবোদ্ধো সুধোভ 

ফোখওতঝ, ৪ণ ত ঢমো, জফভধেভ-১, 

ঠোওো- ১২১৬

রযভধেভ ০৫.১০.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৭ ফো ০১ জতদ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩১১৫ চদো জভধদ কুফোভ ভওোভ ব্রখচন্দ্রদোণ ভওোভ, ওরুদো 

ভোদী ভওোভ

গ্রোফ: য়োজময়ো, টোও: 

য়োজময়ো, ঈধখচমো: মোমধেভ, 

রচমো: দোখঝোভ

গ্রোফ: য়োজময়ো, টোও: 

য়োজময়ো, ঈধখচমো: মোমধেভ, 

রচমো: দোখঝোভ

দোখঝোভ ২৮/০৩/১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০১ ফো ০৮ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

৩১১৮ চদো রফো: সুরুচ জফয়ো রফো: মবু রযঔ, রফোঙো: অজঙয়ো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘভওোঝোভী বন্যো ধোড়ো, 

টোও: ঘভওোঝোভী/ ৯৮৬০, 

ঈধখচমো: রতৌমঢধেভ, রচমো: 

ফোজদওকঞ্জ

গ্রোফ: ঘভওোঝোভী বন্যো ধোড়ো, 

টোও: ঘভওোঝোভী/ ৯৮৬০, 

ঈধখচমো: রতৌমঢধেভ, রচমো: 

ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ০১.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৩১২২ চদো রফখলতী লোোদ রফো: মুন্টু অমী, রফোো: 

টজময়োভো

গ্রোফ: দয়োমটোঙ্গো, টোও: 

দয়োমটোঙ্গো/ ৬৩০০, 

ঈধখচমো: জযকঞ্জ, রচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ

গ্রোফ: দয়োমটোঙ্গো, টোও: 

দয়োমটোঙ্গো/ ৬৩০০, 

ঈধখচমো: জযকঞ্জ, রচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ

ঘাঁধোআ দোকঞ্জ ৩০.০৬.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৯ ফো ১১ জতদ এআঘএজ োথোভড এএজ ধোখযভ 

ঢথ্য দোআ, ঙজ ১ 

ওজধ

োজঢম

৩১২৪ চদো রফো: ফোজদও জফয়ো রফো: োখলচ অমী, রফোঙো: 

ফজচতদো ঔোতুদ

গ্রোফ: ওোখয়ফধেভ, টোও: 

রধোঢোজচয়ো/ ৬৭৭০, 

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: ওোখয়ফধেভ, টোও: 

রধোঢোজচয়ো/ ৬৭৭০, 

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ১৮ ঙভ ০৬ ফো ১০ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত, 

চন্ ঢোজভঔ দোআ

োজঢম

৩১২৬ চদো অজদসুভ ভলফোদ রফো: নচলুম ওজভফ, 

অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: ধুদোআম, টোও: পোদ্রো/ 

১৯৩৭, ঈধখচমো: দোকভধেভ, 

রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: ধুদোআম, টোও: পোদ্রো/ 

১৯৩৭, ঈধখচমো: দোকভধেভ, 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ০৪.০৬.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১১ ফো ০১ জতদ এফজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩১২৮ চদো ধজদভ রলোখদ এফতোদুম লও, অজফদো লও গ্রোফ: অকখঢজভমক, টোও: 

ধুজময়ো/ ১৯৯২, ঈধখচমো: 

বজোধেভ, রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: অকখঢজভমক, টোও: 

ধুজময়ো/ ১৯৯২, ঈধখচমো: 

বজোধেভ, রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ২০.১২.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত, 

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

৩১৩০ চদো অবু োইত আদঙভ অমী, োজলতো রকফ গ্রোফ: টিওোভো ওোজি, টোও: 

রটৌয়োঢমো/ ২০০২, ঈধখচমো: 

চোফোমধেভ, রচমো: চোফোমধেভ

গ্রোফ: টিওোভো ওোজি, টোও: 

রটৌয়োঢমো/ ২০০২, ঈধখচমো: 

চোফোমধেভ, রচমো: চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ২৮.০৯.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০২ ফো ০৮ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

বৄম, প্রখযধে 

বণোবণ ধৈভড দয়

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩১৩১ চদো রফো: অজফরুম আমোফ নভফোদ অমী, নজভতো ঔোতুদ গ্রোফ: তজক্ষড ধেজস্ত কোঙো, টোও: 

যমোোচোভ/ ৬৭২১, 

ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো, রচমো: 

জভোচকঞ্জ

প্রবখে- অঞ্চজমও প্রওল্প 

ধজভঘোমও, অঞ্চজমও তপ্তভ, 

ধচীধ, ৬ষ্ঠ ঢমো, 

জঅভজটজ, রঢচকাঁ, ঠোওো- 

১২১৫

জভোচকঞ্জ ০৪.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০১ জতদ অজমফ োথোভড ৪দং ওমোখফ 

রওোদ ঢথ্য দোআ।

োজঢম

৩১৩৩ লোজো ঔোতুদ জফচতো হুফোয়ুদ, জুখমঔো রকফ গ্রোফ: োখয়ড়ো, টোও: োখয়ড়ো/ 

৯৩০০, ঈধখচমো: োখকভলোঝ, 

রচমো: োখকভলোঝ

গ্রোফ: োখয়ড়ো, টোও: োখয়ড়ো/ 

৯৩০০, ঈধখচমো: োখকভলোঝ, 

রচমো: োখকভলোঝ

োখকভলোঝ ০১.০৩.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০১ ফো ১৩ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো, 

প্রখযধে ১টি, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩১৩৫ চদো রফো: লোখফ জল্লোল রফো: এওভোফ মৃথো, রফোঙো: 

জফদো রকফ

গ্রোফ: তজক্ষড জফচতোধেভ, টোও: 

লোচভোধেভ/ ৭৬০০, ঈধখচমো: 

ফোগুভো, রচমো: ফোগুভো

গ্রোফ: তজক্ষড জফচতোধেভ, টোও: 

লোচভোধেভ/ ৭৬০০, ঈধখচমো: 

ফোগুভো, রচমো: ফোগুভো

ফোগুভো ১০.০৬.১৯৯৫ ঙভ ফো জতদ জটখলোফো োথোভড য় দোআ, ঙজ ১ 

ওজধ অঞো 

মোকোখদো, অখতদ 

 প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩১৩৬ চদো এফ ভলফঢ ঈল্লোহ্ এফ. অব্দুম লোজওফ, ধোরুম 

রকফ

গ্রোফ: ওোফোভ ওোঞী, টোও: 

ওোফোভওোঞী/ ৮৫২৩, 

ঈধখচমো: রদঙোভোোত, রচমো: 

জধখভোচধেভ

গ্রোফ: ওোফোভ ওোঞী, টোও: 

ওোফোভওোঞী/ ৮৫২৩, 

ঈধখচমো: রদঙোভোোত, রচমো: 

জধখভোচধেভ

জধখভোচধেভ ১৭.০৯.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৭ ফো ১৯ জতদ এফজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩১৪০ চদো দোচমুম লও ফজচবুভ ভলফোদ, দোজঙফো ঔোতুদ গ্রোফ: ভআওোজি- তোশুজড়য়ো 

ইশ্বভতী, টোও: তোশুজড়য়ো/ 

৬৬২০, ঈধখচমো: ইশ্বভতী, 

রচমো: ধোদো

গ্রোফ: ভআওোজি- তোশুজড়য়ো 

ইশ্বভতী, টোও: তোশুজড়য়ো/ 

৬৬২০, ঈধখচমো: ইশ্বভতী, 

রচমো: ধোদো

ধোদো ০১.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ঘোমোখদভ ওজধ 

দোআ, ধখতভ দোফ 

বৄম

োজঢম

৩১৪২ চদো নোরুও রলোোআদ ফলোজদ অমী, রভখলদো ঔোতুদ গ্রোফ: োকোড়ীয়ো (ফধ্যধোড়ো), 

টোও: কাঁঢী, ঈধখচমো: 

ইশ্বভতী, রচমো: ধোদো

গ্রোফ: োকোড়ীয়ো (ফধ্যধোড়ো), 

টোও: কাঁঢী, ঈধখচমো: 

ইশ্বভতী, রচমো: ধোদো

ধোদো ০৩.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো ০২ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

৩১৪৩ চদো জটধেমদ ঘোওফো বুদ্ধ ঘন্দ্র ঘোওফো, ধৄরুধ ঘোওফো গ্রোফ: োবুঙড়ো, টোও: 

োবুঙড়ো/ ৪৪২০, ঈধখচমো: 

জথখীদোমো, রচমো: ঔোকড়োঙজড়

১২৫, জক্রখন্ট রভোট (৩য় 

ঢমো), থোদফজন্ড, ঠোওো- ১২০৫

ঔোকড়োঙজড় ১৩.১১.১৯৮১ ৩৪ ঙভ ০৫ ফো ২২ 

জতদ

এআঘএজ ক্ষুদ্র ধ-রকোষ্ঠী জপোকীয় প্রোণী 

জলখখ বণোবণ 

ওতৃতধখক্ষভ 

প্রঢুয়দ দোআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩১৪৫ চদো রফো: োিোফ রলোখদ রফো: লোজনজুভ ভলফোদ, রফোঙো: 

ফুমঢোভো ঔোতুদ

গ্রোফ: অফোড়ীয়ো, টোও: 

রদগ্রোফ/ ৭০২১, ঈধখচমো: 

রঔোওো, রচমো: কুজিয়ো

গ্রোফ: অফোড়ীয়ো, টোও: 

রদগ্রোফ/ ৭০২১, ঈধখচমো: 

রঔোওো, রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ২৫.১০.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৫ ফো ১৭ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৩১৪৬ চদো োআফুম আমোফ ফোআচঈজিদ, োখতওো রকফ গ্রোফ: লোজভদো, টোও: 

ফধ্যধোড়ো/ ২৩৩০, ওটিয়োতী, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

গ্রোফ: লোজভদো, টোও: 

ফধ্যধোড়ো/ ২৩৩০, ওটিয়োতী, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ০১.০১.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩১৪৮ চদো প্রোন্ত তোয স্বধদ ওোজন্ত তোয, ধে োমো তোয গ্রোফ: জঘজভংকো, টোও: 

জঘজভংকো/ ৪৭৪১, ঈধখচমো: 

ঘওজভয়ো রধৌভপো, রচমো: 

ওক্সোচোভ

গ্রোফ: জঘজভংকো, টোও: 

জঘজভংকো/ ৪৭৪১, ঈধখচমো: 

ঘওজভয়ো রধৌভপো, রচমো: 

ওক্সোচোভ

ওক্সোচোভ ০২.০৪.১৯৯৮ ১৮ ঙভ ০১ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৩১৫০ রফোঙো: ধোন্নো ঔোতুদ রফোলো: অব্দু োমোফ, রফোঙো: 

ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: কুমধোমো, টোও: 

রকোকুমঔোমী/ ৭৫০০, 

ঈধখচমো: অমফটোঙ্গো, 

রচমো: চ্যয়োটোংকো

জত মুদ ওফোজয তয়োম আন্পটি:, 

৯৩/১ এ ভতোভ ওফখলক্স, 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, ঠোওো- 

১২০৭

চ্যয়োটোংকো ২৩.০২.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৩ ফো ১২ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩১৫১ চদো রফো: যোফীফ রও অব্দুম লোজমফ রও, ঙোমফো 

রকফ

গ্রোফ: ফোন্নোদ ফন্ডখমভ টোঙ্গী, 

টোও: ফজফদ ঔোভ লোঝ/ 

৭৮০০, ঈধখচমো: নজভতধেভ, 

রচমো: নজভতধেভ

গ্রোফ: ফোন্নোদ ফন্ডখমভ টোঙ্গী, 

টোও: ফজফদ ঔোভ লোঝ/ 

৭৮০০, ঈধখচমো: নজভতধেভ, 

রচমো: নজভতধেভ

নজভতধেভ ০৯.১০.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৬ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড প্রখযধখে রওোদ 

ঙজ দোআ

োজঢম

৩১৫২ চদো রফো: ভোজচ রলোখদ নখচম লও ঠোমী, 

নজচমোতুখন্নঙো

গ্রোফ: োোোড়ী, টোও: 

যোজনয়ো যভীন/ ৭৯১০, 

ঈধখচমো: ভোনচভ, রচমো: 

ফোতোভীধেভ

জত মুদ ওফোজয তয়োম আন্পটি:, 

৯৩/১ এ ভতোভ ওফখলক্স, 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, ঠোওো- 

১২০৭

ফোতোভীধেভ ২০.০৬.১৯৯৫ ২০ ঙভ ১০ ফো ১৬ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩১৫৩ চদো রফো: আফোআম রলোখদ রফো: ভচফোদ অমী, োজলতো 

রকফ

গ্রোফ: রটৌচোলোদী, টোও: 

োজঔম/ ১৯০০, ঈধখচমো: 

ঝোংকোআম, রচমো: ঝোংকোআম

জত মুদ ওফোজয তয়োম আন্পটি:, 

৯৩/১ এ ভতোভ ওফখলক্স, 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, ঠোওো- 

১২০৭

ঝোংকোআম ০৭.০৩.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০১ ফো ১০ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩১৫৪ ওোচী ীফো ঔোতুদ মৃঢ: ওোচী অফচোত রলোখদ, 

ওোচী রভঔো রকফ

গ্রোফ: োকফোভো, টোও: 

সূয্যতদকভ/ ৭৭০০, ঈধখচমো: 

ভোচোড়ী, রচমো: ভোচোড়ী

গ্রোফ: োকফোভো, টোও: 

সূয্যতদকভ/ ৭৭০০, ঈধখচমো: 

ভোচোড়ী, রচমো: ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ১২.০৪.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০০ ফো ২৩ 

জতদ

জওফ মুজিখবোদ্ধো 

রওোঞো

জদচ দোফ দোআ, 

ধখতভ দোফ বৄম, 

ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩১৫৬ চদো যজভফুম আমোফ ভজনকুম আমোফ, যজভনো রকফ গ্রোফ: ভোচকভ, টোও: 

লোজঢোিো/ ২১১১, ঈধখচমো: 

দোজমঢোোড়ী, রচমো: রযভধেভ

ঘিো ধোরুম ভওোজভ প্রোণ: 

জদ্যো:, ২/এন, রভোট- ৭, 

োজড়- ২০, জফভধেভ-২, ঠোওো- 

১২১৬

রযভধেভ ২৫.১১.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৫ ফো ১১ জতদ জজএ (দো ত) অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩১৫৭ রফো: রল্লোম রলোখদ রফো: ওোফরুম লোোদ, ধোরুম 

অিোভ

গ্রোফ: কুমছুফোক, টোও: 

ঘভনুোযদ/ ৮৩৪০, ঈধখচমো: 

ঘভনুোযদ, রচমো: রপোমো

১৮/এ, ধোলুম কোখট তদ, রযঔ 

োখল োচোভ, জদঈ ফোখওতঝ, 

ঠোওো- ১২০৫

রপোমো ২৪.১২.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৩ ফো ২৭ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩১৫৯ চদো জুোআভ ভঈন, রভখওো গ্রোফ: ধোআওওোজি, টোও: 

পীফদদকভ/ ৭৭৩০, 

ঈধখচমো: োজময়োওোজি, 

রচমো: ভোচোড়ী

গ্রোফ: ধোআওওোজি, টোও: 

পীফদদকভ/ ৭৭৩০, 

ঈধখচমো: োজময়োওোজি, 

রচমো: ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ১৬.১১.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৪ ফো ২৫ জতদ এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩১৬১ রযঔ অম রজটত রযঔ চোলোঙ্গীভ অমফ, সুফদো 

সুমঢোদো

গ্রোফ: রখোখরভঘভ, টোও: 

রকোধোমকঞ্জ/ ৮১০০, 

ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ

গ্রোফ: রখোখরভঘভ, টোও: 

রকোধোমকঞ্জ/ ৮১০০, 

ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ০১.০১.১৯৯৮ ১৮ ঙভ ০৪ ফো ০২ জতদ এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩১৬৪ রফোো: ঢোজলভো ধোভপীদ শ্রোদী মৃঢ: রফো: অদুভ ঙোত্তোভ 

জশ্বো, রফোো: ফফঢোচ রকফ

গ্রোফ: মোফঘভ ক্ষুদ্রওোঞী, টোও: 

োবুকঞ্জ/ ৮২১০, ঈধখচমো: 

োবুকঞ্জ, রচমো: জভযোম

গ্রোফ: মোফঘভ ক্ষুদ্রওোঞী, টোও: 

োবুকঞ্জ/ ৮২১০, ঈধখচমো: 

োবুকঞ্জ, রচমো: জভযোম

জভযোম ০৩.০২.১৯৮৫ ৩১ ঙভ ০৩  ফো ০২ 

জতদ

জটগ্রী মুজিখবোদ্ধো 

রওোঞো

প্রখযধে ১ টি, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩১৬৮ চদো োখতও রলোখদ রঘৌধুভী অদুঙ ঙোিোভ রঘৌধুভী, 

ঢোখলভো রকফ

গ্রোফ: ঘোজধভ ঢমো, টোও: 

জঙ্গশ্বভ/ ৩৫৮৩, ঈধখচমো: 

রঘৌিগ্রোফ, রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: ঘোজধভ ঢমো, টোও: 

জঙ্গশ্বভ/ ৩৫৮৩, ঈধখচমো: 

রঘৌিগ্রোফ, রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০৩.০৬.১৯৮১ ৩৪ ঙভ ১১ ফো ০২ জতদ এআঘএজ জপোকীয় জপোকীয় প্রোণী 

জলখখ বণোবণ 

ওতৃতধখক্ষভ 

প্রঢুয়দ দোআ।

োজঢম

৩১৭১ চদো রফো: টিধে ভোয়লোদ রফো: চজফ ঈজিদ, সুজনয়ো 

রকফ

গ্রোফ: অকতধেভ (তজড়ওোজি), 

টোও: খজদয়োভঘোভ/ ৩৫৪১, 

ঈধখচমো: রলোফদো, রচমো: 

কুজফল্লো

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো- 

১২১৯

কুজফল্লো ২০.০৭.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৯ ফো ১৫ 

জতদ

এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩১৭৮ চদো রফো: আফভোধৄজ্জোফোদ মৃঢ: অআয়ু অমী, ফফঢোচ 

রকফ

গ্রোফ: োজময়োওোিী, টোও: 

োজময়োওোিী/ ৭৭৩০, 

ঈধখচমো: োজময়োওোিী, 

রচমো: ভোচোড়ী

গ্রোফ: োজময়োওোিী, টোও: 

োজময়োওোিী/ ৭৭৩০, 

ঈধখচমো: োজময়োওোিী, 

রচমো: ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ১২.০৮.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৭ ফো ২২ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩১৭৯ চদো জফচোধৄভ ভলফোদ অবুম ওোমোফ, সুজনয়ো রকফ গ্রোফ: দুমোোড়ী, টোও: 

োজময়োওোজি/ ৭৭৩০, 

ঈধখচমো: োজময়োওোজি, 

রচমো: ভোচোড়ী

গ্রোফ: দুমোোড়ী, টোও: 

োজময়োওোজি/ ৭৭৩০, 

ঈধখচমো: োজময়োওোজি, 

রচমো: ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ০২.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ দয় োজঢম

৩১৮০ রফো: অমোজফদ অলোখফত ধোজঔ রফো: মুওখত অলোখফত, 

ফফঢোচ রকফ

গ্রোফ: অআড়ফোভো, টোও: 

জচয়ো/ ১৮০০, ঈধখচমো: 

ফোজদওকঞ্জ, রচমো: ফোজদওকঞ্জ

গ্রোফ: অআড়ফোভো, টোও: 

জচয়ো/ ১৮০০, ঈধখচমো: 

ফোজদওকঞ্জ, রচমো: ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ২০.০৬.১৯৯০ ২৫ ঙভ ১০ ফো ১২ জতদ জজএ (দো ত) োথোভড অখতদ স্বোক্ষখভভ 

ঢোজভঔ দোআ।

োজঢম

৩১৮১ চদো রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ রফো: অজফভ ঈজিদ, চোজফমো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ড় লোঢ ওজমো, টোও: 

এমংজুভী, ঈধখচমো: লঝদো, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

৮৭৬/৫, ফোমোদো পোরোদী 

স্বভডী, ঈজওমধোড়ো, দীমকঞ্জ 

রভোট, জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ০৩.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৪ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড প্রখযধে ১টি, 

ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৩১৮২ জতমোভো চোন্নোঢ রচভী অব্দুম মজঢন, লোজমফো রকফ গ্রোফ: ঘভপোদো, টোও: 

দোভোয়দখঔোমো/২১৫০, 

ঈধখচমো: দওমো, রচমো: 

রযভধেভ

গ্রোফ: ঘভপোদো, টোও: 

দোভোয়দখঔোমো/২১৫০, 

ঈধখচমো: দওমো, রচমো: 

রযভধেভ

রযভধেভ ০১.১১.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৬ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩১৮৩ চদো ফোসুত ধোভখপচ রফো: আব্রোলীফ ঔজমম, ধৄভচোলোদ 

রকফ

গ্রোফ: ঈলুধোড়ো, টোও: 

চয়োকোচোভ, ঈধখচমো: 

রোদোআমুড়ী, রচমো: রদোয়োঔোমী

প্রবখে- রফো: আব্রোলীফ ঔজমম, 

জচ-৩ রযভযোল ওখমোদী, 

োখয়োজচত, ঘঞ্টগ্রোফ

রদোয়োঔোমী ২৮.০৮.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৯ ফো ০২ 

জতদ

অজমফ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

৩১৮৬ চদো রফো: টুটুম জফয়ো রফো: ফজলভ ঈজিদ, অজঙয়ো 

রকফ

গ্রোফ: লোজম কুফোভ কোজঢ, 

টোও: লোচীধেভ/ ২০০০, 

ঈধখচমো: চোফোমধেভ, রচমো: 

চোফোমধেভ

গ্রোফ: লোজম কুফোভ কোজঢ, 

টোও: লোচীধেভ/ ২০০০, 

ঈধখচমো: চোফোমধেভ, রচমো: 

চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ২২.০৪.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০০ ফো ১৩ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

৩১৮৭ চদো রফো: ওোোভ লোোদ রফো: রজমফ ঈজিদ, রফোঙো: 

োজদো আয়োজফদ

গ্রোফ: ঈত্তভ রফিো, টোও: 

পোঙ্গুড়ো/ ৬৬৪০, ঈধখচমো: 

পোঙ্গুড়ো, রচমো: ধোদো

গ্রোফ: ঈত্তভ রফিো, টোও: 

পোঙ্গুড়ো/ ৬৬৪০, ঈধখচমো: 

পোঙ্গুড়ো, রচমো: ধোদো

ধোদো ৩০.০৮.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৮ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩১৮৮ চদো রফোলোম্মত আব্রোলীফ ঔজমম তীদ রফোলোম্মত, চজভদো রকফ গ্রোফ: গুন্দ্বীধ, টোও: জফন্নঢ 

অমী লোঝ, ঈধখচমো: 

অখদোয়োভো, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

োো- আ-৯/১১, জআঈএনএম 

লোঈজচং ওখমোদী, অখদোয়োভো, 

ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ১০.০৫.১৯৯২ ২৩ ঙভ ১১ ফো ২৫ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

৩১৯২ চদো রফো: রতখমোয়োভো্ রলোখদ রফো: তোঈত োখল, রফোো: 

ধোভপীদ অিোভ

গ্রোফ: োবুজঘ ত, টোও: অফচোত 

দকভ, রচমো: কুজফল্লো

ব্লও- ৩, ৪ণ ত ঢমো, জ ঝোআধ 

আস্ট ওখমোদী, িভ, ঘঞ্টগ্রোফ

কুজফল্লো ০২.০৫.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৮ ফো ০৯ 

জতদ

জজএ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত, 

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩১৯৪ চদো রফো: ধৄভ এমোলী রফো: ফজনদুম অমফ, 

ওোফরুখদো

গ্রোফ: োঘড়ো, টোও: 

ওোধৄদখকোধোড়ো, ঈধখচমো: 

রোয়োমঔোমী, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

প্রবখে- আজঞ্জ. আ্ঈসুন, রমও 

এজপজদঈ, ধোলোড়ঢমী, 

টোমমুজভং, ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ২৫.০৭.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৫ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত, 

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

৩১৯৭ চদো যোলোতোঢ রলোখদ অদঙোভ ঈজিদ রফোল্লো, মৃঢ: 

দোজঙফো রকফ

গ্রোফ: দোখকভধোড়ী, টোও: 

দোখকভধোড়ী/ ৮০৫০, 

ঈধখচমো: রকোোআভ লোঝ, 

রচমো: যভীয়ঢধেভ

ভোআজচং োদ ওজিঈঝোভ 

রন্টোভ, ৯৭/১, যলীত 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, ঠোওো- ১২০৭

যভীয়ঢধেভ ২১.০৪.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০০ ফো ১৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩২০০ চদো োিোফ রলোখদো ধৄরুম লওঢ, জদলুনো রকফ গ্রোফ: রতধেভ, টোও: 

রকোজিধেভ, ঈধখচমো: 

ফোথধেভ, রচমো: লজকঞ্জ

গ্রোফ: রতধেভ, টোও: 

রকোজিধেভ, ঈধখচমো: 

ফোথধেভ, রচমো: লজকঞ্জ

লজকঞ্জ ০৫.১০.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৬ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত, 

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

৩২০৩ চদো রফো: ফীভ অযভোন রলোখদ জধঢোভ দোফ:রফো: লোরুদ 

ফোঢোভ দোফ: রনভখতৌ রকফ

গ্রোফ: জযওমোলো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: জযওমোলো 

রধোি রওোট: 4371

ঈধখচমো:ধটিয়ো 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: জযওমোলো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: জযওমোলো 

রধোি রওোট: 4371

ঈধখচমো:ধটিয়ো 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ 01.12.1991 24ঙভ 05  ফো 04   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৩২০৪ চদো জুম্মোদ রযঔ জধঢোভ দোফ: সুমঢোদ রযঔ 

ফোঢোভ দোফ: রচোলভো রকফ

গ্রোফ: ভঈনোোত ওখমোদী 

(ধজিফ)

আঈজদয়দ/য়োট ত: 07

টোওখভ: অজফদ জুঝ জফম

রধোি রওোট: 4211

ঈধখচমো:োখয়জচত রোস্তোফী 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: ভঈনোোত ওখমোদী 

(ধজিফ)

আঈজদয়দ/য়োট ত: 07

টোওখভ: অজফদ জুঝ জফম

রধোি রওোট: 4211

ঈধখচমো:োখয়জচত রোস্তোফী 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ 10.11.1994 ঙভ   ফো    জতদ অজমফ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয জধে 

এওটি, য় 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৩২০৬ চদো রফো: রুখম জফয়ো জধঢোভ দোফ: রফো: নচলুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: ভযদ অভো 

রকফ

গ্রোফ: রঙোঝ ফোজমজছ ওোিো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: থোদযোআম

টোওখভ: কুঘদীধোড়ো 

রধোি রওোট: ২১৩০

ঈধখচমো:জছদোআকোঢী 

রচমো: রযভধেভ

গ্রোফ: রঙোঝ ফোজমজছ ওোিো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: থোদযোআম

টোওখভ: কুঘদীধোড়ো 

রধোি রওোট: ২১৩০

ঈধখচমো:জছদোআকোঢী 

রচমো: রযভধেভ

রযভধেভ ২০ঙভ  ০৪ ফো ১৬   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ চন্ ঢোজভঔ  

চন্স্থোদ রচমোভ 

দোফ রদআ, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩২০৯ চদো রফো: রঢৌজনও অলখফত জধঢোভ দোফ: রফো: চোজলদুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: জফখ ওোফরুদ 

দোলোভ

গ্রোফ: রকোধোমধেভ (ভওোভ 

ধোড়ো)

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: ধাঁঘজজ 

রধোি রওোট: ৫৯১০

ঈধখচমো:ধোঘজজ 

রচমো: চয়ধেভঝোঝ

গ্রোফ: রকোধোমধেভ (ভওোভ 

ধোড়ো)

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: ধাঁঘজজ 

রধোি রওোট: ৫৯১০

ঈধখচমো:ধোঘজজ 

রচমো: চয়ধেভঝোঝ

চয়ধেভলোঝ ১৬.১১.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৫  ফো ২০   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি।

োজঢম

৩২১০ চদো যোদ ঔোদ জধঢোভ দোফ: অবু লোজদন ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: ওজভতো রকফ

গ্রোফ: বধওঔোমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: বধওঔোমী 

রধোি রওোট: ৮৫৫০

ঈধখচমো:পোন্ডোজভয়ো 

রচমো: জধখভোচধেভ

গ্রোফ: বধওঔোমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: বধওঔোমী 

রধোি রওোট: ৮৫৫০

ঈধখচমো:পোন্ডোজভয়ো 

রচমো: জধখভোচধেভ

জধখভোচধেভ ১১.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৪  ফো ২৬   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, অখতখদ 

ঙজ এওটি।

োজঢম

৩২১১ চদো রফো: যোলো ঈজিদ জধঢোভ দোফ: রফো: অফোদ 

ঈল্লোল 

ফোঢোভ দোফ: ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: রওজচযোল ০১ দং রভোট

আঈজদয়দ/য়োট ত: অকোদকভ 

টোওখভ: জচদজচভো 

রধোি রওোট: ১৩১০

ঈধখচমো:রওভোদীকঞ্জ 

রচমো: ঠোওো।

গ্রোফ: রওজচযোল ০১ দং রভোট

আঈজদয়দ/য়োট ত: অকোদকভ 

টোওখভ: জচদজচভো 

রধোি রওোট: ১৩১০

ঈধখচমো:রওভোদীকঞ্জ 

রচমো: ঠোওো।

ঠোওো ১৯.০৫.২০১৬ ২২ঙভ  ১০ ফো  ২২  

জতদ

এ এ জ োথোভদ চন্ ঢোজভঔ বৄম, 

জযক্ষোকঢ রবোগ্যঢো 

রদআ, ঘোমোখদভ 

ঢোজভঔ  

অখতখদভ ঢোজভঔ 

রদআ।

োজঢম

৩২১৩ োমফো চোলোদ জদধো জধঢোভ দোফ: এ এফ ধরুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: যোখওভো আমোফ

গ্রোফ: দতুদ পোঙ্গো োড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: জভোচকঞ্জ

রধোি রওোট: ৬৭০০

ঈধখচমো:জভোচকঞ্জ তভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: দতুদ পোঙ্গো োড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: জভোচকঞ্জ

রধোি রওোট: ৬৭০০

ঈধখচমো:জভোচকঞ্জ তভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ০৯.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ  ০৩ ফো ২৭   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, অখতখদ 

ঙজ এওটি।

োজঢম

৩২১৪ চদো রকোধোম ঘন্দ্র ওফ তওোভ জধঢোভ দোফ:দীমওণ্ঠ ওফ তওোভ 

ফোঢোভ দোফ: অদুভী ভোদী 

ওফ তওোভ

গ্রোফ: জমথমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জযয়োমখওোম 

টোওখভ: জযয়োমখওোম 

রধোি রওোট: ৬৭০০

ঈধখচমো:জভোচকঞ্জ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: জমথমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জযয়োমখওোম 

টোওখভ: জযয়োমখওোম 

রধোি রওোট: ৬৭০০

ঈধখচমো:জভোচকঞ্জ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ১১.০৮.১৯৮৬ ২৯ঙভ  ০৮ ফো ২৫   

জতদ

এফ জ এ োথোভদ অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, অখতখদ 

ঙজ এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩২১৫ চদো অদঙোরুম লও জধঢোভ দোফ: মৃঢ অব্দুম 

ওোখতভ 

ফোঢোভ দোফ: জদলুনো রকফ

গ্রোফ: তীখো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোঈদো 

টোওখভ: তীখো 

রধোি রওোট: ২২৩০

ঈধখচমো:কনভকো 

রচমো: ফয়ফদজংল

২১/১, শুেোোত, রফোলোম্মতধেভ, 

ঠোওো-১২০৭

ফয়ফদজংল ০১.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ  ০৩ ফো ১০   

জতদ

স্মোঢও োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩২১৬ চদো ভোখযদুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রভচোঈম রফোল্যো 

ফোঢোভ দোফ: রভক্য্রদো রকফ

গ্রোফ: রঢোজড়য়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোআওওোজি 

টোওখভ: সুমঢোদযোলী 

রধোি রওোট: ৮১০০

ঈধখচমো:রকোধোমকঞ্জ 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

গ্রোফ: রঢোজড়য়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোআওওোজি 

টোওখভ: সুমঢোদযোলী 

রধোি রওোট: ৮১০০

ঈধখচমো:রকোধোমকঞ্জ 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ০১.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ  ০৩ ফো ১০   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৩২২০ চদো রফো: দোচমুম লও জধঢোভ দোফ: রফো: রফোচোলোভ 

ফন্ডম 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: দোচফো 

রকফ

গ্রোফ: জদচধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: ওোঈজদয়ো 

রধোি রওোট: ৫৪৪০

ঈধখচমো:ওোঈজদয়ো 

রচমো: ভংধেভ

গ্রোফ: জদচধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: ওোঈজদয়ো 

রধোি রওোট: ৫৪৪০

ঈধখচমো:ওোঈজদয়ো 

রচমো: ভংধেভ

ভংধেভ ০২.০৮.১৯৯৬ ১৯ ঙভ  ০৯ ফো ০৩   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩২২৩ চদো ধৄধফ জশ্বো জধঢোভ দোফ: ফম জশ্বো 

ফোঢোভ দোফ: সুযীমো জশ্বো

গ্রোফ: রচোয়োজভয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রকোধোমধেভ 

টোওখভ: রচোয়োজভয়ো 

রধোি রওোট: ৮১২০

ঈধখচমো:টুঙ্গীধোড়ো 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

গ্রোফ: রচোয়োজভয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রকোধোমধেভ 

টোওখভ: রচোয়োজভয়ো 

রধোি রওোট: ৮১২০

ঈধখচমো:টুঙ্গীধোড়ো 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ০৭.১০.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৬  ফো ২৯   

জতদ

এআঘ এ জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩২২৬ চদো োপ্পী োদো জধঢোভ দোফ: জদফ তম োদো 

ফোঢোভ দোফ: ধ তদো োদো

গ্রোফ: রঔজুভটোংকো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোতোওোটি 

টোওখভ: শ্রীভোফওোটি 

রধোি রওোট: ৮৫৪১

ঈধখচমো:অযোশুজদ 

রচমো: োঢক্ষীভো

গ্রোফ: রঔজুভটোংকো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোতোওোটি 

টোওখভ: শ্রীভোফওোটি 

রধোি রওোট: ৮৫৪১

ঈধখচমো:অযোশুজদ 

রচমো: োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ২২.০৬.১৯৯৭ ১৮ ঙভ  ১১ ফো ১৪   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩২৩৪ স্বদ তো ভোদী তো জধঢোভ দোফ: সুথীভ ঘন্দ্র তো

ফোঢোভ দোফ: ফোমঢী ভোদী তো

গ্রোফ: ধৈ ত মোওোফ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: মোওোফ 

রধোি রওোট: ৩৫৭০

ঈধখচমো:মোওোফ 

রচমো: কুজফল্লো

োঙ্গড্ডো, য়োট ত-০১, োঙ্গড্ডো 

োচোভ,  দোঙ্গমখওোঝ, কুজফল্লো-

৩৫৫০

কুজফল্লো ০১.০৫.১৯৯৩ ২৩ ঙভ  ০০ ফো ০৪   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, অখতখদ 

ঙজ এওটি।

োজঢম

৩২৩৫ চদো রফো: অলোদ লোজ জধঢোভ দোফ: রফো: আয়োজঙদ 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ওোন্তদ জজ

গ্রোফ: দখম সুজভয়ো  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২/০৫

টোওখভ: দোখঝোভ 

রধোি রওোট: ৬৪০০

ঈধখচমো:দোখঝোভ তভ 

রচমো: দোখঝোভ

গ্রোফ: দখম সুজভয়ো  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২/০৫

টোওখভ: দোখঝোভ 

রধোি রওোট: ৬৪০০

ঈধখচমো:দোখঝোভ তভ 

রচমো: দোখঝোভ

দোখঝোভ ০৮.০৭.১৯৮৪ ৩১ ঙভ  ০৯ ফো  ২৯  

জতদ

এআঘ এ জ যোজভভীও 

প্রজঢন্ধী

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩২৪১ চদো রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: ফদছুভ অমী 

ফন্ডম 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: লোজঙদো 

জজ

গ্রোফ: ফজলফোধেভ                 

          আঈজদয়দ/য়োট ত: 

কৃজ্ঞধেভ               টোওখভ : 

সুভোচধেভ                  

রধোি রওোট: ৬৫৬১             

        ঈধখচমো: ধেীঢমো     

              রচমো : দকাঁ

রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ, প্রবখে 

জভধো অওঢোভ, জন 

লওোভী, ঈধ ওভ 

ওজফযদোখভভ ওোব তোময়, 

োখওতও-03, ঈজওম ধোড়ো, 

দকাঁ

দকাঁ ২০.০৭.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৯  ফো ১৬   

জতদ

এফ এ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি।

োজঢম

৩২৪২ চদো জমো ভওোভ জধঢোভ দোফ: জদয় ঘন্দ্র 

ভওোভ 

ফোঢোভ দোফ: অন্নোতী ভোদী

গ্রোফ: ধেভোঢদ রভজচজষ্ট্র জন 

ধোড়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: দকাঁ 

রধোি রওোট: ৬৫০০

ঈধখচমো:দকাঁ তভ 

রচমো: দকাঁ

গ্রোফ: ধেভোঢদ রভজচজষ্ট্র জন 

ধোড়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: দকাঁ 

রধোি রওোট: ৬৫০০

ঈধখচমো:দকাঁ তভ 

রচমো: দকাঁ

দকাঁ ১৩.১০.১৯৯৬ ১৯ঙভ  ০৬ ফো ২৪   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩২৪৩ জযজভদো রকফ জধঢোভ দোফ: ওোফোম ঈজিদ

ফোঢোভ দোফ: ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: ঘভমক্ষী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 09

টোওখভ: ভোফকজঢভ লোঝ 

রধোি রওোট: 3732

ঈধখচমো: ভোফকজঢ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

রচুোজঢ ওফ তজযয়োম রন্টোভ, 

জ-93, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, ঠোওো-1219

মক্ষ্ণীধেভ 01.01.1998 18 ঙভ 03  ফো 04   

জতদ

অজমফ োথোভদ অখতখদ প্রোণীভ 

স্বোক্ষভ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩২৪৯ চোজওয়ো সুমঢোদো জধংজও জধঢোভ দোফ: দযো জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: ভেো রকফ

গ্রোফ: ড় ধোলোড়ধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১০

টোওখভ: যোখদভলোঝ 

রধোি রওোট: ৫৪৭০

ঈধখচমো:ধীভকঞ্জ 

রচমো: ভংধেভ

প্রবখে রফো: চীফ ঈজিদ, 

ব্যজিকঢ ওফ তওঢতো, আঅভজট, 

ব্লও-১৬, ওক্ষ-১৮, রযভ-আ-

োংমো দকভ, ঠোওো-১২০৭

ভংধেভ ১৬.০২.১৯৯৩ ২৩ঙভ  ০২ ফো ০৯   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ঘোমোখদভ ঢথ্য 

রদআ।

োজঢম

৩২৫৩ চদো রফো: অযভোন রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: ফোলমুত 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: ঔোখমতো ফোলমুত

গ্রোফ: ৬০/৩ এ ধৈ ত ফোজদও 

দকভ ঔোমধোড়

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: য়োভী 

রধোি রওোট: ১২০৩

ঈধখচমো:

রচমো: ঠোওো

গ্রোফ: ৬০/৩ এ ধৈ ত ফোজদও 

দকভ ঔোমধোড়

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: য়োভী 

রধোি রওোট: ১২০৩

ঈধখচমো:

রচমো: ঠোওো

ঠোওো ০১.০১.১৯৯৩ ২৩ঙভ  ০৪ ফো ০৫   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ অখতদওোভী 

ওতৃতধখক্ষভ দোফ 

রদআ, রনভঢ ঔোখফ 

িুোফ রদআ, 

অখতখদভ ঢোজভঔ 

রদআ।

োজঢম

৩২৫৬ চদো রফো: ভোখম বৄআয়ো জধঢোভ দোফ: রফো: জজিকুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: জনখভোচো 

রকফ

গ্রোফ: ত: রফোলোম্মতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২২

টোওখভ: রফোলোম্মতধেভ 

রধোি রওোট: ১৩৩৫

ঈধখচমো:তোঈতওোজি 

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: ত: রফোলোম্মতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২২

টোওখভ: রফোলোম্মতধেভ 

রধোি রওোট: ১৩৩৫

ঈধখচমো:তোঈতওোজি 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ২১ঙভ ০৩  ফো ২৫   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

চন্ ঢোজভঔ রদআ, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৩২৫৮ দজভদ সুমঢোদো জধঢোভ দোফ: অব্দু োত্তোভ 

ফোঢোভ দোফ: যোলোদোচ রকফ

গ্রোফ: বোতফতী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দয়োধেভ  

টোওখভ: বোতফতী 

রধোি রওোট: ৭৭৩০

ঈধখচমো:োজময়োওোজি 

রচমো: ভোচোড়ী

রচুোজঢ ওফ তজযয়োম রন্টোভ, 

জ-93, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, ঠোওো-1219

ভোচোড়ী ০৫.১১.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৭  ফো ০১   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩২৬০ ঢোখআদ জধঢোভ দোফ: রফো: জচয়োঈম 

লও 

ফোঢোভ দোফ: ফোখচতো অিোভ

গ্রোফ: ধোঙতজল্লোল 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: ধোঙতজল্লোল 

রধোি রওোট: ২২৯১

ঈধখচমো:দোিোআম 

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ০১.০২.১৯৯৩ ২৩ ঙভ  ০৩ ফো ০৫   

জতদ

অজমফ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৩২৬৩ চদো রফো: ওোফরুম লোোদ জধঢোভ দোফ: রফো: অচোলোভ 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: অঞ্জুয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: জলচমী জতখোধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: রোদোধেভ 

রধোি রওোট: ৬৪১০

ঈধখচমো:োকোজঢধোড়ো 

রচমো: দোখঝোভ

গ্রোফ: জলচমী জতখোধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: রোদোধেভ 

রধোি রওোট: ৬৪১০

ঈধখচমো:োকোজঢধোড়ো 

রচমো: দোখঝোভ

দোখঝোভ ২৭.১১.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৫  ফো  ০৮  

জতদ

এফ জ এ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩২৬৪ চদো রফো: ভজঈম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: জঔজচভ 

ফোলমুত 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ভজলফো 

রকফ

গ্রোফ: জলন্দুধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ড়জম  

টোওখভ: ড়জম 

রধোি রওোট: ৫৪১০

ঈধখচমো:কংকোঘড়ো 

রচমো: ভংধেভ

গ্রোফ: জলন্দুধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ড়জম  

টোওখভ: ড়জম 

রধোি রওোট: ৫৪১০

ঈধখচমো:কংকোঘড়ো 

রচমো: ভংধেভ

ভংধেভ ১১.১১.১৯৯০ ২৫ ঙভ  ০৫ ফো  ২৫  

জতদ

জ জ এ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩২৬৫ অজঙয়ো ঔোতুদ জমঢো জধঢোভ দোফ: মৃঢ অব্দু 

োফোত 

ফোঢোভ দোফ: রমী

গ্রোফ: ধোঝোতল 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অতোভজপঝো  

টোওখভ: ধোঝোতল 

রধোি রওোট: ২০৫১

ঈধখচমো:ফোতোভকঞ্জ

রচমো: চোফোমধেভ

রফো: রোমোয়ফোদ ওজভ 

জমঝদ, রোফজভও জফোদ 

ধজভলদ  ধব তঝদ ফন্ত্রডোময়, 

পদ-০৬, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো

চোফোমধেভ ০১.০৯.১৯৮৬ ২৯ ঙভ  ০৮ ফো  ০৪  

জতদ

এফ এ এ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩২৬৭ চদো রফোলোম্মত অব্দুম ফোবুত জধঢোভ দোফ: লোচী রফো: 

ধৄরুঙোনো 

ফোঢোভ দোফ: ফভহুফো রফোঙোম্মৎ 

নজভতো রকফ

গ্রোফ: অকুভতন্ডী ধৄরুম 

লখওভখঞও

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: লোমো যভীয়ো 

রধোি রওোট: ৪৩৬৬

ঈধখচমো:রোয়োদঔোমী 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: অকুভতন্ডী ধৄরুম 

লখওভখঞও

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: লোমো যভীয়ো 

রধোি রওোট: ৪৩৬৬

ঈধখচমো:রোয়োদঔোমী 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ১১.০৩.১৯৯৩ ২৩ ঙভ  ০৪ ফো ০৭   

জতদ

দো ত ক্ষুদ্র ধ-রকোষ্ঠী অখতখদ ঙজ 

এওটি, রনভঢ 

ঔোখফ িুোফ  

ঠিওোদো রদআ।

োজঢম

৩২৬৮ চদো রফো: নোরুও রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম লোআ 

ভতোভ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ঢজফভদ 

রকফ

গ্রোফ: ধৈ ত ফোঘোোিো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ণোদোলোঝ 

টোওখভ: জঘমফোভী 

রধোি রওোট: ৫৬৩০

ঈধখচমো:জঘমফোভী 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

গ্রোফ: ধৈ ত ফোঘোোিো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ণোদোলোঝ 

টোওখভ: জঘমফোভী 

রধোি রওোট: ৫৬৩০

ঈধখচমো:জঘমফোভী 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

কুজড়গ্রোফ ০৩.০৬.১৯৯১ ২৪ ঙভ  ০৯ ফো ২৯   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে রদআ।

োজঢম

৩২৬৯ চদো ধৈ ত ভওোভ জধঢোভ দোফ:থীম ভঞ্জদ 

ভওোভ 

ফোঢোভ দোফ: ফোয়ো ভওোভ

গ্রোফ: োলোদুভধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:রওন্দুয়ো  

টোওখভ: তত্তখওন্দুয়ো 

রধোি রওোট: ৭৯০১

ঈধখচমো:ফোতোভীধেভ তভ 

রচমো: ফোতোভীধেভ

গ্রোফ: োলোদুভধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:রওন্দুয়ো  

টোওখভ: তত্তখওন্দুয়ো 

রধোি রওোট: ৭৯০১

ঈধখচমো:ফোতোভীধেভ তভ 

রচমো: ফোতোভীধেভ

ফোতোভীধেভ ০৮.০৮.১৯৯৫ ২০ঙভ ০৮  ফো ২৭   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩২৭০ চদো রফো: মুিোভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ রফো: 

যোলোচোলোদ অমী 

ফোঢোভ দোফ: মৃঢ মুকুম রকফ

গ্রোফ: ফোদওী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১০

টোওখভ: ধমোযীোচোভ 

রধোি রওোট: ২০১২

ঈধখচমো:রফমোিল 

রচমো: চোফোমধেভ

গ্রোফ: ফোদওী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১০

টোওখভ: ধমোযীোচোভ 

রধোি রওোট: ২০১২

ঈধখচমো:রফমোিল 

রচমো: চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ২৩.১০.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৬  ফো ১৪   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৩২৭১ ফোজয়োঢ অওঢোভ জধঢোভ দোফ: ফভহুফ অদুল্লোল 

অম ফোমুদ 

ফোঢোভ দোফ: ধরুদ দোলোভ

গ্রোফ: ওড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রওড়ো 

টোওখভ: রওড়ো োচোভ 

রধোি রওোট: 1740

ঈধখচমো: শ্রীধেভ 

রচমো: কোচীধেভ

প্রবখে যোফসুদ দোলোভ, 

ঈচ্চফোদ লওোভী, রভনোখভন্প 

যোঔো, ওক্ষ দং-422, 

রশ্ধোম ব্রোঞ্চ, োংমোখতয 

ধেজময, ভোচোভোক , ঠোওো-

1217

কোচীধেভ 12.02.1995 21ঙভ 02  ফো  21  

জতদ

জ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি, প্রখয ধে 

এওটি।

োজঢম

৩২৭৩ চদো চজলরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: অ: োত্তোভ 

ফোঢোভ দোফ: রভোখওয়ো রকফ

গ্রোফ: জদজিন্তধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তজপ্তখভ 

টোওখভ: তজপ্তখভ

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো:দোকভধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: জদজিন্তধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তজপ্তখভ 

টোওখভ: তজপ্তখভ

রধোি রওোট: 

ঈধখচমো:দোকভধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ০৫.০৫.১৯৯৩ ২৩ঙভ   ০০ ফো ০১   

জতদ

জটখলোফো োথোভদ অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, অখতখদ 

ঙজ এওটি, 

ঘোমোখদভ ঢথ্য 

রদআ।

োজঢম

৩২৭৪ চদো জদচোফ ঈজিদ জধঢোভ দোফ: ধৄভ রফোলোম্মত 

ফোঢোভ দোফ: ধৄরুন্নোলোভ

গ্রোফ: ধৈ ত ওোলোভ রখোদো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: ফোদজওঘভ 

রধোি রওোট: ৪৩৯০

ঈধখচমো: াঁযঔোমী 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: ধৈ ত ওোলোভ রখোদো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: ফোদজওঘভ 

রধোি রওোট: ৪৩৯০

ঈধখচমো: াঁযঔোমী 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ১৪.০১.১৯৯৩ ২৩ ঙভ  ০৩ ফো ২১   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি।

োজঢম

৩২৭৫ চদো োআফুম আমোফ জধঢোভ দোফ: অবুঘোদ 

ঢোলুওতোভ 

ফোঢোভ দোফ: ভোখয়ো রকফ

গ্রোফ: মুমকো

আঈজদয়দ/য়োট ত: রধোকমো 

টোওখভ: অফোঢীোচোভ 

রধোি রওোট: ২৪৩০

ঈধখচমো: ওোমফোওোিো 

রচমো: রদেখওোদো

অোওোঢ দীড়. ঈত্তভ 

োঢধোআ, রদেখওোদো

রদেখওোদো ১০.০১.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৪  ফো ২৬   

জতদ

এফ এ এ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩২৭৬ চদো ভোখযদুম আমোফ জধঢোভ দোফ: অব্দু োমোফ 

ফোঢোভ দোফ: চোন্নোতুম 

রনভখতৌ

গ্রোফ: ধজিফ যলীত দকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: য়োখচজতয়ো 

রধোি রওোট: ৪২১৩

ঈধখচমো:োখয়জচত রোস্তোফী 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: ধজিফ যলীত দকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: য়োখচজতয়ো 

রধোি রওোট: ৪২১৩

ঈধখচমো:োখয়জচত রোস্তোফী 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ১৪.০৬.১৯৯১ ২৪ঙভ  ১০ ফো ২১   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি।

োজঢম

৩২৭৮ চদো ফোজময়ো রঘৌধুভী জভজফ জধঢোভ দোফ: রফো: ওোআমূফ 

রঘৌধুভী অচোত 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ফোসুফো 

রকফ ঙোখমলো

গ্রোফ: ধাঁঘোজড়য়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঙোপ্তোভো  

টোওখভ: রদোয়োকো 

রধোি রওোট: ১৬০৪

ঈধখচমো:অড়োআলোচোভ 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

পোতোআম, থোফখোদো, োপোভ, 

ঠোওো-১৩৪৯

দোভোয়ডকঞ্জ ২১.০৩.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০১  ফো ১৫   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩২৭৯ চদো যোফীফ ভোয়লোদ জধঢোভ দোফ: রফোলোম্মত দুমোম 

জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: অখময়ো রকফ

গ্রোফ: ঈ: অদিধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অদিধেভ 

টোওখভ: অদিধেভ 

রধোি রওোট: ৩৯০০

ঈধখচমো:ফুমকোচী 

রচমো: রনদী

গ্রোফ: ঈ: অদিধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অদিধেভ 

টোওখভ: অদিধেভ 

রধোি রওোট: ৩৯০০

ঈধখচমো:ফুমকোচী 

রচমো: রনদী

রনদী ১৫.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ  ০৩ ফো  ০৪  

জতদ

জটখলোফো োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৩২৮০ চদো রমোম রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: জলদুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: ভজযতো ঔোতুদ

গ্রোফ: মক্ষডধেভ, ধজিফ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: মক্ষডধেভ 

রধোি রওোট: ৫৩১০

ঈধখচমো:বয়তধেভ 

রচমো: দীমনোফোভী

২০৬/এ, অলোখম্মত জপমো, 

ধেভোদ ওচ্যখক্ষঢ, ঠোওো 

ওুোখন্টদখফন্ট, পোরোদখওঝ, 

ঠোওো-১২০৬

দীমনোফোভী ০৫.০১.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৪  ফো ০০   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩২৮২ চদো রফো: ভোজযদুম লোোদ জধঢোভ দোফ: রফো: রভচোঈম 

ওজভফ ঢোলুওতোভ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রভলোদো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ভঢদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধেঙ্গমী  

টোওখভ: রটফভো 

রধোি রওোট: ৬৬৫০

ঈধখচমো:নজভতধেভ 

রচমো: ধোদো

গ্রোফ: ভঢদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধেঙ্গমী  

টোওখভ: রটফভো 

রধোি রওোট: ৬৬৫০

ঈধখচমো:নজভতধেভ 

রচমো: ধোদো

ধোদো ১৮.১০.১৯৮৬ ২৯ ঙভ  ০৬ ফো ১৮   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩২৮৩ চদো রফো: োআফুম আমোফ জধঢোভ দোফ: ভজলফ ঈল্লুোল 

ফোঢোভ দোফ: োখলদো অওঢোভ

গ্রোফ: ওোজচভোক 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯ 

টোওখভ: জট টি এফ 

রধোি রওোট: ৩৯০০

ঈধখচমো:রনদী তভ 

রচমো: রনদী

ধধেমোভ য়োঘ এন্ড 

আখমওেজদক্য্র, রস্টযদ রভোট, 

রনদী

রনদী ০২.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৪  ফো ০৩   

জতদ

স্মোঢও জটগ্রী োথোভদ প্রখয ধে 

রভমখয় নভখফ।

োজঢম

৩২৮৭ চদো রফো: যোল অমফ জধঢোভ দোফ: রফো: োফছুম 

অমফ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: 

ওোফরুন্নোলোভ

গ্রোফ: োধুধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৩

টোওখভ: ধোদো 

রধোি রওোট: ৬৬০০

ঈধখচমো:ধোদো তভ 

রচমো: ধোদো

গ্রোফ: োধুধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৩

টোওখভ: ধোদো 

রধোি রওোট: ৬৬০০

ঈধখচমো:ধোদো তভ 

রচমো: ধোদো

ধোদো ০৫.১২.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৫  ফো ০০   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, অখতখদ 

ঙজ এওটি।

োজঢম

৩২৮৮ চদো সুপোর থভ জধঢোভ দোফ: জফম ওোজন্ত থভ 

ফোঢোভ দোফ: সুজপ্ত ভোদী থভ

গ্রোফ: রকোম জতখীভ ঈত্তভ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: ওক্য্রোচোভ

রধোি রওোট: ৪৭০০

ঈধখচমো:ওক্য্রোচোভ 

রচমো: ওক্য্রোচোভ

গ্রোফ: রকোম জতখীভ ঈত্তভ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: ওক্য্রোচোভ

রধোি রওোট: ৪৭০০

ঈধখচমো:ওক্য্রোচোভ 

রচমো: ওক্য্রোচোভ

ওক্সোচোভ ০১.০৩.১৯৯৩ ২৩ ঙভ  ০২ ফো  ০৪  

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৩২৯০ চদো নোভচোদো অিোভ জধঢোভ দোফ:রফোলোম্মত অব্দুম 

ধৄভ  

ফোঢোভ দোফ: ঔিওোভ নোখঢফো 

রকফ

গ্রোফ: ভোয়ঔোআদ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোফোমধেভ  

টোওখভ: চোফোমধেভ 

রধোি রওোট: ৩১০৭

ঈধখচমো:তজক্ষড সুভফো 

রচমো: জখমঝ

গ্রোফ: ভোয়ঔোআদ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোফোমধেভ  

টোওখভ: চোফোমধেভ 

রধোি রওোট: ৩১০৭

ঈধখচমো:তজক্ষড সুভফো 

রচমো: জখমঝ

জখমঝ ১৭.০৫.১৯৯০ ২৫ ঙভ  ১১ ফো ১৯   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, অখতখদ 

ঙজ এওটি।

োজঢম

৩২৯৪ চদো রফো: ভজনকুম আমোফ জধঢোভ দোফ:রফো: অ: োখভও 

অওদ

ফোঢোভ দোফ: ফোওসুতো রকফ

গ্রোফ: ঘন্দ্র রফোলদ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘন্দ্রখফোলদ 

টোওখভ: ঘন্দ্রখফোলদ

রধোি রওোট: ৮২০০

ঈধখচমো:জভযোম তভ 

রচমো: জভযোম

গ্রোফ: ঘন্দ্র রফোলদ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘন্দ্রখফোলদ 

টোওখভ: ঘন্দ্রখফোলদ

রধোি রওোট: ৮২০০

ঈধখচমো:জভযোম তভ 

রচমো: জভযোম

জভযোম ০১.০১.১৯৮৭ ২৯ ঙভ  ০৪ ফো  ০৫  

জতদ

অজমফ মুজিখবোদ্ধো ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩২৯৬ চদো রফো: আব্রোজলফ জধঢোভ দোফ: রফো: ভজফচ ঈজ্জ 

চোফোদ 

ফোঢোভ দোফ: ভজলফো রকফ

োো-১৫৮, টিজ রভোট, ব্লও-

এ    গ্রোফ:চোমকুজড়, 

ধজিফধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: চোমকুজড়

রধোি রওোট: ১৪২০

ঈধখচমো:দোভোয়ডকঞ্জ তভ 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

োো-১৫৮, টিজ রভোট, ব্লও-

এ    গ্রোফ:চোমকুজড়, 

ধজিফধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: চোমকুজড়

রধোি রওোট: ১৪২০

ঈধখচমো:দোভোয়ডকঞ্জ তভ 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

দোভোয়ডকঞ্জ ১১.০২.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০০  ফো ০০   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ প্রখয ধখে ঙজ 

রদআ, আংখভচীখঢ 

দোফ রদআ, 

চন্স্থোদ রচমোভ 

দোফ রদআ।

োজঢম

৩২৯৮ চদো ওোচী রফোলোম্মত অমী জধঢোভ দোফ: রও এফ অদুম 

ঔোখমও 

ফোঢোভ দোফ: অখময়ো রকফ

গ্রোফ: রওোফভওভো

আঈজদয়দ/য়োট ত: চকন্নোণজতখী 

 

টোওখভ: শুওঘোআম 

রধোি রওোট: ৩৫৮৩

ঈধখচমো:রঘৌিগ্রোফ 

রচমো: কুজফল্লো

আঈ-১১২, আভযোম ওখমোদী, 

ঈত্তভ রফোল্লোভখঝও, 

অযখওোদো, জফোদিভ, 

ঠোওো-১২৩০

কুজফল্লো ১৬.১১.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৫  ফো ১৯   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩২৯৯ মুদঢোজলদো অমফ সূঘদো জধঢোভ দোফ: চোখদ অমফ 

ফোঢোভ দোফ: চোন্নোতুম 

রনভখতৌ

গ্রোফ: সুমঢোদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: ভোঈচোদ 

রধোি রওোট: ৪৩৪০

ঈধখচমো:ভোঈচোদ 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: সুমঢোদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: ভোঈচোদ 

রধোি রওোট: ৪৩৪০

ঈধখচমো:ভোঈচোদ 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ১৭.০২.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০২  ফো ১৯   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৩০০ চদো রফো: জমঝদ জফয়ো জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুভ 

ভোজ্জোও 

ফোঢোভ দোফ: জমজম রকফ

গ্রোফ: িঘজল্লযো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩ 

টোওখভ: ঢোভোকঞ্জ 

রধোি রওোট: ১৯৮০

ঈধখচমো:খোঝোআম 

রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: িঘজল্লযো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩ 

টোওখভ: ঢোভোকঞ্জ 

রধোি রওোট: ১৯৮০

ঈধখচমো:খোঝোআম 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ১৭.১১.১৯৯৬ ১৯ ঙভ  ০৭ ফো ১৮   

জতদ

এআঘ এ জ োথোভদ ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৩০২ ধৄরুদদোলোভ রফো: যোলচোলোদ বআয়ো, রফোো: 

ঢোখলভো রকফ

গ্রোফ: মোলোভওোজি, টোও: 

তভ/ ৩৭০০, ঈধখচমো: 

মক্ষ্ণীধেভ, রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

গ্রোফ: মোলোভওোজি, টোও: 

তভ/ ৩৭০০, ঈধখচমো: 

মক্ষ্ণীধেভ, রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

মক্ষ্ণীধেভ ২০.১২.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৩ ফো ২২ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত, 

ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো

োজঢম

৩৩০৬ চদো রফো: চোজফম রলোখদ রফো: চোলোঙ্গীভ রলোখদ, 

লোজমফো রকফ

গ্রোফ: ধৄঔজভয়ো, টোও: 

পতয়ওোঝী, ঈধখচমো: 

জধখভোচধেভ, রচমো: 

জধখভোচধেভ

গ্রোফ: ধৄঔজভয়ো, টোও: 

পতয়ওোঝী, ঈধখচমো: 

জধখভোচধেভ, রচমো: 

জধখভোচধেভ

জধখভোচধেভ ২০.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৩ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৩০৭ যোভজফদ ঔোদফ রফো: জভোজুম আমোফ, ধরুদ 

দোলোভ

গ্রোফ: ওতফ ভসুম োকোড়ী, 

টোও: দীকঞ্জঢ, ঈধখচমো: 

িভ, রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

ধভচোলোদ ম্যোদযদ, ৯/১, 

ঔোদধেভ রফআদ রভোট, 

দোভোয়ডকঞ্জ- ১৪০০

দোভোয়ডকঞ্জ ১১.০৬.১৯৮৫ ৩০ ঙভ ০০ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড য় ৬ জতদ রজয োজঢম

৩৩০৮ চদো রফো: ধৄভ অজফ জফয়ো মৃঢ: লুৎনভ ভলফোদ, জুখমঔো 

রকফ

গ্রোফ: ফজফদধেভ, টোও: 

মজতধেকুভী/ ৫৪৬০, 

ঈধখচমো: জফঞোধেকুভ, রচমো: 

ভংধেভ

গ্রোফ: ফজফদধেভ, টোও: 

মজতধেকুভী/ ৫৪৬০, 

ঈধখচমো: জফঞোধেকুভ, রচমো: 

ভংধেভ

ভংধেভ ১২.১০.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৬ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৩১০ চদো রফো: ফজঢঈভ ভলফোদ এ রও অবুম ঔোখয়ভ, রফোঙো: 

ছড তো অিোভ

গ্রোফ: ফলোন, টোও: ভোয়ধোড়ো, 

২৩০০, ঈধখচমো: দোিোআম, 

রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: ফলোন, টোও: ভোয়ধোড়ো, 

২৩০০, ঈধখচমো: দোিোআম, 

রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ১২.০৪.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০০ ফো ২৪ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

৩৩১৬ চদো রফো: অজফধৄভ ভলফোদ রফো: রকোমোফ অমী, লুৎফুদ 

রদঙো

গ্রোফ: ওখমচধোড়ো, টোও: 

ঘভনুোযদ, রচমো: রপোমো

৮৬২/১, আব্রোলীফজুভ, 

ওুোন্টদখফন্ট, ওোনরুম, ঠোওো- 

১২০৬

রপোমো ১৫.০৮.১৯৮৫ ২৭ ঙভ ০৮ ফো ২২ জতদ ফোস্টো ত োথোভড ১২-১৫ দং 

ক্রজফখও রওোদজওচ্য 

ঈখল্লঔ দোআ, 

স্মোভখওভ ঢোজভঔ 

ঠিও দোআ

োজঢম

৩৩১৮ অআখভোজনদ ঔোতুদ রফো: যজলদুম আমোফ, রফোঙো: 

যোলোভো রকদ

গ্রোফ: তোফোআম (ভওোভ 

ধোড়ো), টোও: অনঢো কঞ্জ/ 

৫২৬০, ঈধখচমো: দোকঞ্জ, 

রচমো: জতদোচধেভ

গ্রোফ: তোফোআম (ভওোভ 

ধোড়ো), টোও: অনঢো কঞ্জ/ 

৫২৬০, ঈধখচমো: দোকঞ্জ, 

রচমো: জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ১১.০২.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০২ ফো ০০ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ দোআ, 

টোওটিখওঝ দোআ

োজঢম

৩৩২১ চদো রফো: রোলোক জফয়ো রফো: ভজনকুম আমোফ, ওরুদো 

রকফ

গ্রোফ: ঙোজঢয়োদ ধোড়ো, টোও: 

টুংজকোড়ীয়ো, ঈধখচমো: 

ভোংকোোমী, রচমো: ধটুয়োঔোমী

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো- 

১২১৯

ধটুয়োঔোমী ০১.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৩২৩ চদো সুচদ কুফোভ ভোয় মৃঢ: বদ কুফোভ ভোয়, বমুদো 

ভোদী

গ্রোফ: ধৈ তখতমখচোড়, টোও: 

রপমোোড়ী, ঈধখচমো: 

অজতঢফোভী, রচমো: 

মোমফজদভলোঝ

গ্রোফ: ধৈ তখতমখচোড়, টোও: 

রপমোোড়ী, ঈধখচমো: 

অজতঢফোভী, রচমো: 

মোমফজদভলোঝ

মোমফজদভলোঝ ০২.০৯.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৮ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

৩৩২৪ চদো রফো: ফোখচদুম আমোফ রফো: ঢোআজুম আমোফ, রফোঙো: 

দোভজচদো রকফ

গ্রোফ: কুঔোধোড়ো 

(ঘুজন্টভধোড়ো), টোও: 

দীমনোফোভী, ৫৩০০, রচমো: 

দীমনোফোভী তভ

গ্রোফ: কুঔোধোড়ো 

(ঘুজন্টভধোড়ো), টোও: 

দীমনোফোভী, ৫৩০০, রচমো: 

দীমনোফোভী তভ

দীমনোফোভী ০৪.০৫.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০০ ফো ০২ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৩২৫ রফোো: ঘোফধো ঔোতুদ রফো: ঢোআবুম আমোফ, রফোো: 

অভজচদো ঔোতুদ

গ্রোফ: জদচ রপোকচবুড়ী, টোও: 

জঘমোলোটি, ৫৩৪০, ঈধখচমো: 

রটোফোভ, রচমো: দীমনোফোভী

গ্রোফ: জদচ রপোকচবুড়ী, টোও: 

জঘমোলোটি, ৫৩৪০, ঈধখচমো: 

রটোফোভ, রচমো: দীমনোফোভী

দীমনোফোভী ৩১.১২.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত , 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৩২৮ চদো যোলচোমোম মৃঢ: যলভ অমী, রফোঙো: 

চোলোদোভো রকফ

গ্রোফ: তজক্ষড জযওধেভ, টোও: 

থফ তধেভ (রোট ত লোঝ), ৫২১০, 

ঈধখচমো: জভম, রচমো: 

জতদোচধেভ

গ্রোফ: তজক্ষড জযওধেভ, টোও: 

থফ তধেভ (রোট ত লোঝ), ৫২১০, 

ঈধখচমো: জভম, রচমো: 

জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ১২.০২.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০২ ফো ২৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৩৩২ চদো রফো: রযঔ রমোম রলোখদ 

রনভখতৌ

রফো: রযঔ ধৄরুম আমোফ, রভলোদো গ্রোফ: রঙোঝতোধ, টোও: 

রঙোঝতোধ/ ৫০৪০, ঈধখচমো: 

অখঝোয়োভী, রচমো: ধঞ্চকড়

গ্রোফ: রঙোঝতোধ, টোও: 

রঙোঝতোধ/ ৫০৪০, ঈধখচমো: 

অখঝোয়োভী, রচমো: ধঞ্চকড়

ধঞ্চকড় ২০.০৮.১৯৮৪ ৩১ ঙভ ০৮ ফো ১৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড য় রজয, ধখতভ 

দোফ বৄম, ঙজ ১ 

ওজধ

োজঢম

৩৩৩৪ চদো সুফদ তো বখধন্দ্রদোণ তো, োন্তী ভোদী 

তো

গ্রোফ: ীঢোভোফধেভ, টোও: 

োকোঝ, ৭৮৫০, ঈধখচমো: 

ফধুঔোমী, রচমো: নজভতধেভ

গ্রোফ: ীঢোভোফধেভ, টোও: 

োকোঝ, ৭৮৫০, ঈধখচমো: 

ফধুঔোমী, রচমো: নজভতধেভ

নজভতধেভ ১৯.১১.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৫ ফো ১৮ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৩৩৫ চদো রফো: োআদুম আমোফ রফো: লোজবুভ ভলফোদ, রফোঙো: 

ফফঢোচ চোলোদ

গ্রোফ: দিীোড়ী, টোও: 

মুিোকোঙো, ঈধখচমো: 

মুিোকোঙো, রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: দিীোড়ী, টোও: 

মুিোকোঙো, ঈধখচমো: 

মুিোকোঙো, রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ১০.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৩৩৬ জমচো অিোভ রফো: আমোফ ঈজিদ, রজমদো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ওোয়োমী রওোমো, টোও: 

রও অফঢমো, ২৪০০, 

ঈধখচমো: + রচমো: 

রদেখওোদো

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭, ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট, ঠোওো- ১২১৯

রদেখওোদো ১০.১০.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৬ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৩৩৭ চদো রফো: অভফোদ অমী রফো: অজফমুম আমোফ, 

অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: জফচতোধেভ, টোও: চভো 

ধেভ, ৫২১০, ঈধখচমো: জভম, 

রচমো: জতদোচধেভ

গ্রোফ: জফচতোধেভ, টোও: চভো 

ধেভ, ৫২১০, ঈধখচমো: জভম, 

রচমো: জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ৩০.১২.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০৬ জতদ এআঘএজ মুজিখবোদ্ধো 

রওোঞো

ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৩৩৯ চদো জচ এফ খোওোজভয়ো রফো: অমোফ কোচী, ঘোদরু গ্রোফ: রমবুঔোমী, টোও: 

রমবুঔোমী, ৮৬০১, ঈধখচমো: 

দুফজও, রচমো: ধটুয়োঔোমী

প্রবখে- এ এফ যোলীদ 

অমফ, জটঝভ, োজদজচুও 

জটঝ জথতপ্তভ, রটভ- ৩, 

প্রযোদ জটঝ ওফখলক্স (৮ফ 

 ৯ফ ঢমো), রগুদোজকঘো, 

ঠোওো- ১০০০

ধটুয়োঔোমী ০১.১১.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৩৪২ চদো খন্তোর ভওোভ তযভণ ভওোভ, রযোপো ভওোভ গ্রোফ: বঘঢোপীফ দকভ, টোও: 

পীফদকভ, ৭৭৩০, ঈধখচমো: 

োজময়োওোজি, রচমো: 

ভোচোড়ী

গ্রোফ: বঘঢোপীফ দকভ, টোও: 

পীফদকভ, ৭৭৩০, ঈধখচমো: 

োজময়োওোজি, রচমো: 

ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ১১.০৮.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৮ ফো ১৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত, 

ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো

োজঢম

৩৩৪৪ ভোখয়ো রকফ অজফভ রলোখদ লোং, রভোখওয়ো 

রকফ

গ্রোফ: ঘভঔোকওোঝো, টোও: 

ঘোদধেভ/ ৮২৭০, ঈধখচমো: 

রফখলজিকঞ্জ, রচমো: জভযোম

গ্রোফ: ঘভঔোকওোঝো, টোও: 

ঘোদধেভ/ ৮২৭০, ঈধখচমো: 

রফখলজিকঞ্জ, রচমো: জভযোম

জভযোম ০২.১০.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৫ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড বণোবণ ওতৃতধক্ষ 

ঈখল্লঔ দোআ, ঙজ ১ 

ওজধ

োজঢম

৩৩৪৫ চদো দোইমুম আমোফ ধোখঝোয়োভী রফো: জকয়ো ঈজিদ ধোখঝোয়োভী, 

যোখলদো অিোভ

গ্রোফ: ফোআচোড়ীয়ো, টোও: 

ওোজমতল/ ৩৯০০, ঈধখচমো 

+ রচমো: রনদী

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো- 

১২১৯

রনদী ১৫.০১.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৩ ফো ২১ জতদ জএএ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৩৫০ চদো রযঔ রচোোখয়ভ হুদী নোলোত রযঔ লোরুদ ভ ভজযত, োফছুদ 

দোলোভ

গ্রোফ: চীদধেভ 

(অদুল্লোলধেভ), টোও: 

সুমধেভ, ৩৫৪২, ঈধখচমো: 

রতজিোভ, রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: চীদধেভ 

(অদুল্লোলধেভ), টোও: 

সুমধেভ, ৩৫৪২, ঈধখচমো: 

রতজিোভ, রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০১.০৩.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০২ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো,ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৩৩৫১ চদো রফো: যজলদুম আমোফ রফো: রোলভো রযঔ, লোজমফো 

রকফ

গ্রোফ: এওকোআ জুচখঔোমো, 

টোও: ওতফঢমো, ৮৫৫০, 

ঈধখচমো + রচমো: 

জধখভোচধেভ

৭০/৮, ঈত্তভ মুকতো, োোখো, 

ঠোওো- ১২১৪

জধখভোচধেভ ০১.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৫ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৩৫২ চদো োকভ অলখফত রফো: দোন্নু জফয়ো, রফোঙো: 

যোভজফদ অিোভ

গ্রোফ: পদ্রখওোম, টোও: 

ঈল্লোধোড়ো, ঈধখচমো: 

ঈল্লোধোড়ো, রচমো: জভোচকঞ্জ

োোখো, বুচোক, ঠোওো জভোচকঞ্জ ০১.০৯.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৮ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম

৩৩৫৩ চদো রফো: দোচমুম রলোখদ রফো: লোজলত অমী, রফোঙো: ধৄভ 

চোলোদ রকফ

গ্রোফ: অতফতীজখ, টোও: 

অতফতীজখ/ ৫৮৯০, 

ঈধখচমো: অতফতীজখ, রচমো: 

গুড়ো

গ্রোফ: অতফতীজখ, টোও: 

অতফতীজখ/ ৫৮৯০, 

ঈধখচমো: অতফতীজখ, রচমো: 

গুড়ো

গুড়ো ০৮.০৬.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ১০ ফো ২৭ জতদ এএজ োথোভড জযক্ষোকঢ রবোগ্যঢো 

ওফ, ধখতভ দোফ 

বৄম

োজঢম

৩৩৫৮ রফো: রফোভখযত রফো: রফোনোজ্জম, ঙোখমলো ঔোতুদ গ্রোফ: ভোয়ভো োত, টোও: 

টিটিয়ো/ ৮৩৩০, ঈধখচমো: 

মোমখফোলদ, রচমো: রপোমো

জত মুদ ওফোজয তয়োম আন্পটি:, 

৯৩/১ এ ভতোভ ওফখলক্স, 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, ঠোওো- 

১২০৭

রপোমো ০১.০৩.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০১ ফো ০৫ জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৩৫৯ রফো: যোলচোলোদ মৃঢ: রফো: ঙোমোফঢ ঈল্যো, 

তরুদ রদঙো

গ্রোফ: জধধম ওভো, টোও: 

চকঢধেভ োচোভ, ণোদো: 

ওচ্যয়ো, রচমো: ঘাঁতধেভ

মোওোফ, রভোট ঝফঝফ ব্রীচ 

কুজফল্লো, গ্রোফ: ফক্কো 

জটধোঝ তখফন্টোম, টোও + 

ঈধখচমো: অতয ত তভ, 

রচমো: কুজফল্লো

ঘাঁতধেভ ০৫.১০.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৭ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৩৬০ রযনোমী ঔোতুদ রফো: ফজঢয়োভ ভলফোদ ঔাঁদ, 

জঔদো ঔোতুদ

গ্রোফ: রুজময়ো, টোও: 

রুজময়ো/ ৯৪২১, ঈধখচমো: 

ঢোমো, রচমো: োঢক্ষীভো

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো- 

১২১৯

োঢক্ষীভো ০৫.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৫ ফো ০১ জতদ জটগ্রী োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৩৬৩ চদো এআঘ এফ ধোভখপচ মৃঢ: অজদসুভ ভলফোদ, অখফদো 

রকফ

গ্রোফ: মজঢধেভ, টোও: 

চোয়কীমলোঝ/ ৫৪৬০, 

ঈধখচমো: জফঞোধেকুভ, রচমো: 

ভংধেভ

গ্রোফ: মজঢধেভ, টোও: 

চোয়কীমলোঝ/ ৫৪৬০, 

ঈধখচমো: জফঞোধেকুভ, রচমো: 

ভংধেভ

ভংধেভ ১০.০৭.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৯ ফো ০১ জতদ এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৩৩৬৪ চদো রফো: অজঢকুভ ভলফোদ মৃঢ; অ: ওজভফ জফয়ো, 

অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: োচোভ রভোট, টোও: 

সুিভকঞ্জ/ ৫৭২০, ঈধখচমো: 

সুিভকঞ্জ, রচমো: কোআোন্ধো

গ্রোফ: োচোভ রভোট, টোও: 

সুিভকঞ্জ/ ৫৭২০, ঈধখচমো: 

সুিভকঞ্জ, রচমো: কোআোন্ধো

কোআোন্ধো ০১.০৯.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৮ ফো ০৫ 

জতদ

এফএ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৩৬৫ চদো রফো: জনকুম আমোফ মৃঢ: ফজচভ ভলফোদ, রফোঙো: 

সুজনয়ো রকফ

গ্রোফ + টোও: ধোঝয়োভী/ 

৫৬০০, ঈধখচমো: জঘমফোভী, 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

গ্রোফ + টোও: ধোঝয়োভী/ 

৫৬০০, ঈধখচমো: জঘমফোভী, 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

কুজড়গ্রোফ ১২.০৪.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০১ ফো ২৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৩৬৯ চদো রফো: অজদছুভ ভলফোদ রফো: দয়োভ অমী, রফোঙো: 

ঙোখমলো রকফ

গ্রোফ: তজক্ষড ফোদুল্যো, টোও: 

ফোটিয়োম/ ৫৬৩০, ঈধখচমো: 

ঈজমধেভ, রচমো: কুজড়গ্রোফ

গ্রোফ: তজক্ষড ফোদুল্যো, টোও: 

ফোটিয়োম/ ৫৬৩০, ঈধখচমো: 

ঈজমধেভ, রচমো: কুজড়গ্রোফ

কুজড়গ্রোফ ১২.১০.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ২৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৩৭০ রফোঙোম্মৎ ঔোখমতো অদুম োভী মুন্পী, ভজলফো 

রকফ

গ্রোফ: তজক্ষড ভোঙ্গাঁফোটিয়ো, 

টোও: নটিওঙজড়, ৪৩৫০, 

ঈধখচমো: নটিওঙজড়, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: তজক্ষড ভোঙ্গাঁফোটিয়ো, 

টোও: নটিওঙজড়, ৪৩৫০, 

ঈধখচমো: নটিওঙজড়, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ১৫.১০.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৬ ফো ২১ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড জপোকীয় প্রোণী 

জলখখ বণোবণ 

ওতৃতধখক্ষভ 

প্রঢুয়দ দোআ।

োজঢম

৩৩৭১ চদো ভজঈম অয়োম মৃঢ: রফো: ফজচবুভ ভলফোদ, 

রভজচয়ো রকফ

গ্রোফ: নজভতধেভ, টোও: 

দমোআত/ ২৩৩৮, ঈধখচমো: 

কুজময়োভ ঘভ, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ

োজড় দং- ৩৬, রভোট- ০৩, 

জদকুঞ্জ-আ, জঔমখক্ষঢ, ঠোওো- 

১২২৯

জওখযোভকঞ্জ ১৪.০৪.২০১৬ ২২ ঙভ ০০ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড চন্ঢোজভঔ ঠিও 

দোআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৩৭২ মোপমী ঔোতুদ োচতোভ ভলফোদ, লোদো রলদো গ্রোফ: রকোঘভ, টোও: অড়োদী/ 

৬২৮১, ঈধখচমো: োখো, 

রচমো: ভোচযোলী

প্রবখে- রফো: রুহুম অজফদ, 

ণ ত জপোক, ঠোওো 

রফখেোধজমঝদ ধেজময তভ 

তপ্তভ, ঠোওো- ১০০০

ভোচযোলী ০২.০৩.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০২ ফো ০৩ 

জতদ

জএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৩৭৪ রফোঙো: ঈখম্ম ঙোমফো অিোভ ঢন্বী রফো: যজনঈভ ভলফোদ, রফোঙো: 

অওজমফো অিোভ

গ্রোফ: ভোজচধেভ ওোঘোভীধোড়ো, 

টোও: ভোজচধেভ, ঈধখচমো: 

ভোজচধেভ, রচমো: কুজড়গ্রোফ

গ্রোফ: ভোজচধেভ ওোঘোভীধোড়ো, 

টোও: ভোজচধেভ, ঈধখচমো: 

ভোজচধেভ, রচমো: কুজড়গ্রোফ

কুজড়গ্রোফ ১১.০৬.১৯৯১



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৩৯৩ রজমফ ফোলমুত লোোদ রফো: অবু োআত ভওোভ, 

ভোজযতো রকফ

গ্রোফ: োজদয়ো থমো, টোও: 

নোখঢফো দকভ, ২২২০, 

ঈধখচমো: জেযোম, রচমো: 

ফয়ফদজংল

গ্রোফ: োজদয়ো থমো, টোও: 

নোখঢফো দকভ, ২২২০, 

ঈধখচমো: জেযোম, রচমো: 

ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ১৬.০৪.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০০ ফো ২০ 

জতদ

জজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৩৯৪ চদো রফো: ফোঈদুভ ভলফোদ রফো: ফজঢঈভ ভলফোদ, রুজযয়ো 

রকফ

গ্রোফ: জযধেভ, টোও: 

ওোজমশুভী, ঈধখচমো: 

োঈনম, রচমো: ধটুয়োঔোমী

প্রবখে- দোচফো রকফ, ঠোওো 

জশ্বজদ্যোময় রফজটখম 

রন্টোভ, ঠোওো- ১০০০

ধটুয়োঔোমী ২০.০২.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০২ ফো ১৫ জতদ অজমফ োথোভড প্রখযধে ১টি, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৩৯৫ চদো রফো: লোজবুভ ভলফোদ রফো: ঢোভো জফয়ো, রফোো: 

ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: ঙেওোিো, টোও: 

অমনোটোঙ্গো, ৭৮৭০, 

ঈধখচমো: রোয়োমফোভী, 

রচমো: নজভতধেভ

গ্রোফ: ঙেওোিো, টোও: 

অমনোটোঙ্গো, ৭৮৭০, 

ঈধখচমো: রোয়োমফোভী, 

রচমো: নজভতধেভ

নজভতধেভ ২৫.০৫.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ১০ ফো ১৭ জতদ এআঘএজ এজঢফ/ 

যোজভভীও 

প্রজঢন্ধী

ঙজ দোআ, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৩৩৯৮ চদো রফো: নোরুও রলোখদ রফো: ঔোয়রুম লও, রফোো: 

যোজলদো রকফ

গ্রোফ: রঙোঝ ওোকুজড়য়ো, টোও: 

ফোজযমো, ৭৪১০, ঈধখচমো: 

রঘৌকোঙো, রচমো: বখযোভ

জত মুদ ওফোজয তয়োম আন্পটি:, 

৯৩/১ এ ভতোভ ওফখলক্স, 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, ঠোওো- 

১২০৭

বখযোভ ১৫.১১.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ২১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৩৯৯ চদো রফো: ভোখযত ভওোভ রফো: রঔোভখযত অমফ, রফোঙো: 

ভঞ্জু রকফ

গ্রোফ: জযমকুজড়য়ো, টোও: 

ওোিজযংকো, ২০৫২, 

ঈধখচমো: চোফোমধেভ, রচমো: 

চোফোমধেভ

গ্রোফ: জযমকুজড়য়ো, টোও: 

ওোিজযংকো, ২০৫২, 

ঈধখচমো: চোফোমধেভ, রচমো: 

চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ৩০.০৬.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ১০ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড প্রখযধে ১টি, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৪০৯ ফোমো ঔোতুদ রফো: অব্দুম ফোখমও, বুভো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: যংওভধেভ, টোও: 

রঝবুজদয়ো/ ৬৬০০, ঈধখচমো 

+ রচমো: ধোদো

গ্রোফ: যংওভধেভ, টোও: 

রঝবুজদয়ো/ ৬৬০০, ঈধখচমো 

+ রচমো: ধোদো

ধোদো ১২.০৬.১৯৯২ ২৩ ঙভ ১০ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪১০ চদো রফো: রফোচোজলদুম আমোফ রফো: ধভ রফোলোম্মত, ওোকুমী 

রকফ

গ্রোফ: ড়জমো, টোও: 

ধোঝখওমখোঝো, ৯৪২১, 

ঈধখচমো: ঢোমো, রচমো: 

োঢক্ষীভো

গ্রোফ: ড়জমো, টোও: 

ধোঝখওমখোঝো, ৯৪২১, 

ঈধখচমো: ঢোমো, রচমো: 

োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ১৫.০২.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০২ ফো ১০ জতদ এআঘএজ োথোভড ১। ধতখভ দোফ পুম 

  ২। নখ ভঢ ঔো ফ 

রদআ

োজঢম

৩৪১২ চদো যজনকুম আমোফ অনঢো ঈিীদ, োমফো গ্রোফ: োকুভ ঘভ, টোও: 

দয়োধোড়ো, ২০৪১, ঈধখচমো: 

ফোতোভকঞ্জ, রচমো: চোফোমধেভ

গ্রোফ: োকুভ ঘভ, টোও: 

দয়োধোড়ো, ২০৪১, ঈধখচমো: 

ফোতোভকঞ্জ, রচমো: চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ০৪.০৫.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০০ ফো ০২ জতদ ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪১৪ চদো রফো: যোজওম রলোখদ রফো: অজফরুম আমোফ, দোচমুদ 

দোলোভ

গ্রোফ: রঘচ্যফোচোদী, টোও: 

ওোচীভ ধোচ্যজভয়ো, ১৯৩৬, 

ঈধখচমো: দোকভধেভ, রচমো: 

ঝোংকোআম

৩দং ওোচী জচয়োঈজিদ 

রভোট, োবু োচোভ, 

রওোখঢোয়োমী, ঠোওো- ১১০০

ঝোংকোআম ১০.১২.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৪ ফো ২৬ 

জতদ

এফএএ োথোভড রনভঢ ঔোফ দোআ। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৪১৫ চদো রফো: অোদুজ্জোফোদ রফো: অমী রলোখদ, মোআমী 

রকফ

গ্রোফ: োভোধেরো, টোও: 

দোকভধেভ, ঈধখচমো: 

দোকভধেভ, রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: োভোধেরো, টোও: 

দোকভধেভ, ঈধখচমো: 

দোকভধেভ, রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ২৪.০৮.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৮ ফো ১১ জতদ োথোভড রনভঢ ঔোফ দোআ, 

ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ রভমখয় 

নখফ ত

োজঢম

৩৪১৬ চোন্নোতুম ফোয়ো জধংজও ফভহুফ অব্দুম মজঢন জওতোভ, 

যোভজফদ  সুমঢোদো রুফো

গ্রোফ; যঢভোচ, টোও: জযয়োম 

মুদী, ঈধখচমো: োখওভকঞ্জ, 

রচমো: জভযোম

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো- 

১২১৯

জভযোম ১৯.১১.১৯৯৩ ২২ঙভ ০৫ফো ০৬জতদ এআঘএজ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

বৄম, প্রখযধে দোআ

োজঢম

৩৪১৭ রফো: োআফুম আমোফ রফো: অনচোম রলোখদ, রফোঙো: 

ঙজওদো রকফ

গ্রোফ: অভোচী ধমোয োড়ী 

টোও: লখমোঔোদো, ৫৬০০ 

ঈধখচমো: কৃজড়গ্রোফ, রচমো: 

কৃজড়গ্রোফ

গ্রোফ: অভোচী ধমোয োড়ী 

টোও: লখমোঔোদো, ৫৬০০ 

ঈধখচমো: কৃজড়গ্রোফ, রচমো: 

কৃজড়গ্রোফ

কৃজড়গ্রোফ ২৫.১০.১৯৮৭ ২৭ঙভ ০৬ফো ১১জতদ জজএ (দো ত) অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪২৪ রফো: ভোজু জফয়ো রফো: ধভ আমোফ, রফোঙো: 

রভজচয়ো ঔোতুদ

গ্রোফ: রভৌলী ব্যোধভী ধোড়ো, 

টোও: রভৌলী োচোভ-২১৫১, 

ঈধখচমো: রযভধেভ তভ, 

রচমো: রযভধেভ

গ্রোফ: রভৌলী ব্যোধভী ধোড়ো, 

টোও: রভৌলী োচোভ-২১৫১, 

ঈধখচমো: রযভধেভ তভ, 

রচমো: রযভধেভ

রযভধেভ ২৪.১২.১৯৯৭ ১৮ঙভ ০৪ফো ১১জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ ঈখল্লঔ 

দোআ

োজঢম

৩৪২৬ রফো: রকোমোফ ভোব্বোদী  ধৄভ রফোলোম্মত বআঁয়ো , রফোঙো: 

অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: ড়কোঙো, টোও: দোখঝোভ-

৬৪০০, ঈধখচমো: দোখঝোভ 

তভ, রচমো: দোখঝোভ

গ্রোফ: ড়কোঙো, টোও: দোখঝোভ-

৬৪০০, ঈধখচমো: দোখঝোভ 

তভ, রচমো: দোখঝোভ

দোখঝোভ ০৮.০১.১৯৯৪ ২২ঙভ ০৩ফো ২৭জতদ এআঘএজ োথোভড স্বোক্ষভ দোআ োজঢম

৩৪৩০ চদো রফো: যোলোতৎ রলোখদ রফো: চয়দোম অখজতদ, 

অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ + টোও: চোজফয়ো, 

৬২৭১, ঈধখচমো: ধেঠিয়ো, 

রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ + টোও: চোজফয়ো, 

৬২৭১, ঈধখচমো: ধেঠিয়ো, 

রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ০৬.১০.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৮ ফো ০৮ 

জতদ

এফএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৩৪৩৩ দোজভদ দোলোভ রফোোভও রযঔ, রচোলভো রকফ গ্রোফ: দকভখোঝো, টোও: 

দকভখোঝো, ৯৪২১, ঈধখচমো: 

ঢোমো, রচমো: োঢক্ষীভো

প্রবখে- জতোওভ ফন্ডম, 

োখপ তয়োভ, দুখব তোক ব্যস্থোধদো 

জথতপ্তভ (৪ণ ত ঢমো), ৯২-

৯৩, ফলোঔোমী, ঠোওো- ১২১২

োঢক্ষীভো ০২.১১.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৬ ফো ০৪ 

জতদ

জএ (দো ত) োথোভড ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৩৪৩৫ চদো ফোআধৄম লোোদ রফো: চলুভ ভলফোদ, রযনোমী গ্রোফ: ওোজমদকভ, টোও: 

নোজয়োঢমো, ৭৯০০, 

ঈধখচমো: ওোমজওজদ, রচমো: 

ফোতোভীধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো- 

১২১৯

ফোতোভীধেভ ১৭.০৪.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০০ ফো ১৮ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৪৩৬ চদো ভোখম রলোোআদ ঘোদজফয়ো, ভোজু রকফ গ্রোফ: োখচফলম, টোও: 

োখচফলভ, ৮৬২৩, 

ঈধখচমো: োঈনম, রচমো: 

ধটুয়োঔোমী

যলীত ফজচত ওফখলক্স, ১দং 

ড়ও, তজক্ষডকাঁ, োোখো, 

বুচোক, ঠোওো- ১২১৪

ধটুয়োঔোমী ০৭.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৪ ফো ২৮ জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪৩৭ োজতয়ো ভলফোদ ফজনজুভ ভলফোদ, দোভজক 

ভলফোদ

গ্রোফ: রধমোফ ঈল্লোল োড়ী, 

টোও; ঈত্তভ ত্তো, ঈধখচমো: 

ভোঈচোদ, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: ফখদোয়োভো ফজঞ্জম, টোও: 

অদজিধেভ, ঈধখচমো: 

লোজমযলভ, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ১৮.০৩.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০২ ফো ১৩ 

জতদ

োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত, 

ধখতভ দোফ দোআ, 

ধভীক্ষোভ দোফ 

দোআ, ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

৩৪৩৮ চদো রফো: অভফোদ ঔোদ রফো: রোমোয়ফোদ ঔোদ, োমফো 

রকফ

৫৫ দং, রলোজডং- ১০, ব্লও- 

এ, রমদ-১, রভোট-১, 

রওভোদীকঞ্জ, ঠোওো- ১৩১০

৩১/১-ল, অজচফধেভ ভওোভী 

ওখমোদী, মোমোক, ঠোওো- 

১২০৫

ঠোওো ০২.১১.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৬ ফো ০২ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৪৩৯ চদো রফো: ফোসুত ভোদো রফো: অদুম ফোন্নোদ, রফোো: 

দোচফো রকফ

গ্রোফ: থফ তধেভ, টোও: ছুধেভো 

ফোদ্রোো, ৩৫৫০, ঈধখচমো: 

রঘৌিগ্রোফ, রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: থফ তধেভ, টোও: ছুধেভো 

ফোদ্রোো, ৩৫৫০, ঈধখচমো: 

রঘৌিগ্রোফ, রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০১.০৮.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৯ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড এএজ ধোখযভ 

ঢথ্য দোআ

োজঢম

৩৪৪০ চদো অজভফুম আমোফ ফচজময ঔোদ, রফখলরুদ রদঙো গ্রোফ: রভৌণ, টোও: ঔমযী, 

১৮৫০, ঈধখচমো: রতৌমঢধেভ, 

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

গ্রোফ: রোআঝখভ রঢত্তঢো, টোও: 

রঢত্তঢো, ১৮৫২, ঈধখচমো: 

জযোময়, রচমো: ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ১১.১১.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৫ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৪৪১ চদো অম অজফদ অব্দুম রফোঢোখম, ধোরুম রকফ গ্রোফ: ড়আঢোভ, টোও: 

কদধিী, ২১৫১, ঈধখচমো: 

দঞ্চমো, রচমো: রযভধেভ

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭, ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট, ঠোওো- ১২১৯

রযভধেভ ০১.০৭.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ১০ ফো ০৪ জতদ কৃজর জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪৪২ চদো রফো: ফোলফুজুভ ভলফোদ রফো: রফোচোলোভ অমী, রফোঙো: 

সুভজুলোভ রকফ

গ্রোফ: জযধেভ লোঝ, টোও: 

জযধেভ লোঝ, ৬২৬০, 

ঈধখচমো: ধেঠিয়ো, রচমো; 

ভোচযোলী

ঠোওো হুপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩, ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, ঠোওো- ১২০৭

ভোচযোলী ০১.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪৪৩ চদো জভধদ ঘন্দ্র তো খচন্দ্র ঘন্দ্র তো, জঢো ভোদী 

তো

গ্রোফ: অঙোতদকভ, টোও: 

ধভফোজদওঘভ, ৩৫৩৩, 

ঈধখচমো: রতজিোভ, রচমো; 

কুজফল্লো

গ্রোফ: অঙোতদকভ, টোও: 

ধভফোজদওঘভ, ৩৫৩৩, 

ঈধখচমো: রতজিোভ, রচমো; 

কুজফল্লো

কুজফল্লো ১১.০৭.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৯ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৪৪৪ চদো রফো: যোভোনোঢ রলোখদ এফ. োদোঈল্লোল, লোয়ো জজ গ্রোফ: কুযোমী, টোও: কুযোমী 

আমোফীয়ো. ৮১২০, 

ঈধখচমো: টুজঙ্গধোড়ো, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ

গ্রোফ: কুযোমী, টোও: কুযোমী 

আমোফীয়ো. ৮১২০, 

ঈধখচমো: টুজঙ্গধোড়ো, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ১২.১০.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৬ ফো ২৩ 

জতদ

জএ (ধো) োথোভড ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৩৪৪৬ চদো রফো: রফোযোভন রলোখদ রফো: ঢঙজমফ ঈজিদ, ফফঢোচ 

রকফ

গ্রোফ + টোও: োদোকোঙো, 

ঈধখচমো + রচমো: চোফোমধেভ

গ্রোফ + টোও: োদোকোঙো, 

ঈধখচমো + রচমো: চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ০২.০৮.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৯ ফো ০৪ জতদ ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

রনভঢ পোখফভ 

দোফ  ঠিওোদো বৄম

োজঢম

৩৪৪৯ চদো রফো: ফোমুধৄভ ভজযত রফো: আঈসুন, লোজঙদো রকফ গ্রোফ: বয়তীোত, টোও: মট ত 

লোজট তঞ্জ, ৮৩৩২, ঈধখচমো: 

মোমখফোলদ, রচমো: রপোমো

এআঘ, জ,ঈআমো ত তভকো োজড়, 

শুপোঠুো ৬দং, রওভোদীকঞ্জ, 

ওোমীকঞ্জ, ঠোওো- ১৩১০

রপোমো ১৩.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৪ ফো ২৩জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ 

দোআ, ধখতভ দোফ 

বৄম

োজঢম

৩৪৫০ চদো জফচতো জুোখয়ভ আমোফ জফচতো ধরুম আমোফ, রফোঙো: 

চোলোদোভো রকফ

গ্রোফ: োজমজুজভ োচোভ, টোও: 

োজমজুজভ োচোভ, ২৫৪১, 

ঈধখচমো: ফোতোভকঞ্জ, রচমো: 

চোফোমধেভ

গ্রোফ: োজমজুজভ োচোভ, টোও: 

োজমজুজভ োচোভ, ২৫৪১, 

ঈধখচমো: ফোতোভকঞ্জ, রচমো: 

চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ০১.০১.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪৫১ চদো রফোলোম্মত মুভোত রঘৌধুভী মৃঢ: রফোলোম্মত যলীত ঈল্লোল 

রঘৌধুভী, ঙোখমলো রকফ

গ্রোফ: বয়তধেভ, টোও: 

ফোজছকোঙো/ ৩৬৩৩, 

ঈধখচমো: ওচ্যয়ো, রচমো: 

ঘাঁতধেভ

জত মুদ ওফোজয তয়োম আন্পটি:, 

৯৩/১ এ ভতোভ ওফখলক্স, 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, ঠোওো- 

১২০৭

ঘাঁতধেভ ১৫.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৩ ফো ২১ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড প্রখযধে দোআ োজঢম

৩৪৫২ চদো নজভত অলোম্মত তীদ রফোলোম্মত ধোখঝোয়োভী, 

জজ ঈখম্ম কুমছুফ

গ্রোফ: চয়কৃষ্ণধেভ, টোও: 

লোোদলোঝ/ ৩৮০০, ঈধখচমো: 

রকফকঞ্জ, রচমো: রদোয়োঔোমী

গ্রোফ: চয়কৃষ্ণধেভ, টোও: 

লোোদলোঝ/ ৩৮০০, ঈধখচমো: 

রকফকঞ্জ, রচমো: রদোয়োঔোমী

রদোয়োঔোমী ৩১.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০৬ 

জতদ

দো ত এজঢফ/ 

যোজভভীও 

প্রজঢন্ধী

প্রখযধে ১ টি, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৪৫৩ চদো রফো: ওোোভ অলখম্মত যোজওম অবুম োোভ কোচী, রফোো: 

রচফীদ

গ্রোফ: তুমোহুমী, টোও: 

তুমোহুমী, ৮৬৫০, ঈধখচমো: 

ওমোধোড়ো, রচমো: ধটুয়োঔোমী

গ্রোফ: ঈজওমোড়ী ড়ও 

রুধঢমী, টোও: রুধোঢমী 

লোঈজচং, ৮২০৭, ঈধখচমো + 

রচমো: জভযোম

ধটুয়োঔোমী ১৫.০৩.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০১ ফো ২০ জতদ জএ োথোভড রনভঢঔোখফ 

স্টুোি দোআ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৪৫৪ চদো চদ ধৰম োনড় োজম জধেম োনড়, ফজল্লওো 

োনড়

গ্রোফ: ফীখভভ টোখো, টোও: 

রফোদোমী ধোঝ ওম, ৯২০৬, 

ঈধখচমো: খুমদো জটি 

ওখধ তোখভযদ, খুমদো

প্রবখে- জযফদ ফোমোওোভ, 

রঙোঝ য়ভো খ্রীজিয়োদ ওখমোদী, 

রফখদোটোখো, খুমদো

খুমদো ৩০.১১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৬ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড প্রখযধে দোআ, 

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

Page No 305 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৪৫৫ চদো রফো: রফখলজত লোোদ রফো: ঙোআধৄজিদ, অখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: ঘওজফভধেভ, টোও: 

ঘওজফভধেভ, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফোজদওকঞ্জ

গ্রোফ: ঘওজফভধেভ, টোও: 

ঘওজফভধেভ, ঈধখচমো: 

রতৌমঢধেভ, রচমো: ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ১১.১২.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৪ ফো ২৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ঠিওোদো কভজফম োজঢম

৩৪৫৭ চদো জধন্টু রোফ দদী রকোধোম রোফ,  ধৈজড তফো 

ভোদী রোফ

গ্রোফ: ধোভকুম ঘো োকোদ, 

টোও: ভজযতধেভ/ ৩৩০১, 

ঈধখচমো: চ্যদোরুফোঝ, টোও: 

লজকঞ্জ

ভোফকৃষ্ণ অশ্রফ  জফযদ, 

লজকঞ্জ

লজকঞ্জ ০১.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪৬০ চদো রফো: সুচদ অমী রফো: আয়োকু অমী, রফোঙো: 

মোআমী অিোভ

গ্রোফ: ড়ড়ীয়ো, টোও: 

োমোফধেভ/ ১০২৪, ঈধখচমো: 

মোমধেভ, রচমো: দোখঝোভ

গ্রোফ: ড়ড়ীয়ো, টোও: 

োমোফধেভ/ ১০২৪, ঈধখচমো: 

মোমধেভ, রচমো: দোখঝোভ

দোখঝোভ ১২.০৩.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০১ ফো ২৪ জতদ জএ মুজিখবোদ্ধো 

রওোঞো

প্রখযধে দোআ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৪৬১ চদো ঢোজভকুম আমোফ োবুম মৃথো, জঈটি রকফ গ্রোফ: ওোচমোওোঠি, টোও: 

ওোচমোওোঠি/ ৮২৮৫, 

ঈধখচমো: োখওভকঞ্জ, রচমো: 

জভযোম

৩০৫/এ, জঔমকাঁ রোরোভো, 

জঔমকাঁ, ঠোওো- ১২১৯

জভযোম ০৩.১০.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৭ ফো ০২ জতদ এআঘএজ োথোভড চন্স্থোদ দোআ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৪৬২ চদো অজঢকুম আমোফ রফো: চচজফয়ো, রফোখফদো গ্রোফ + টোও: রমবুঢমো, 

১৬৫০, ঈধখচমো: ফখদোলভতী, 

রচমো: দভজংতী

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো- 

১২১৯

দভজংতী ০১.০৪.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০১ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪৬৩ চদো রফো: অোদুজ্জোফোদ অব্দুম ফজঢদ, চোলোদোভো রকফ গ্রোফ: রুঘভ, টোও: রঢখঢয়ো/ 

৩৬৩০, ঈধখচমো: ওচ্যয়ো, 

রচমো: ঘাঁতধেভ

গ্রোফ: ফজফদধোড়ো, টোও + 

ঈধখচমো + রচমো: ঘাঁতধেভ

ঘাঁতধেভ ০৩.০৪.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০০ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড চন্স্থোদ দোআ, 

রনভঢ ঔোফ দোআ, 

রেচোভী ঘোমোদ দোআ

োজঢম

৩৪৬৫ োজভদো সুমঢোদো মৃঢ: রফো: অব্দুভ ভজযত 

লোমোতোভ, রফোো: ভজলফো 

রকফ

গ্রোফ: লজদকভ, টোও: 

যোখয়স্তোোত/ ৮২০০, 

ঈধখচমো + রচমো: জভযোম

৩৮/৫, ধৈ ত লোচীধোড়ো, 

ভোফধেভ, ঠোওো- ১২১৯

জভযোম ১২.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো ১৩ 

জতদ

জএ োথোভড ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৩৪৬৬ দোজঙফো অিোভ রফো: অয়ু অমী, রফোঙো: 

রঙখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: দভধোআয়ো, টোও: 

লোদোোত/ ৩৬২৩, 

ঈধখচমো: ফখদোলভকঞ্জ, 

রচমো: কুজফল্লো

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭, ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট, ঠোওো- ১২১৯

কুজফল্লো ০১.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৪৬৭ চদো রফো: অদুভ ভলফোদ অদুভ ভ, নোখঢফো রকফ গ্রোফ: ঘভঘোজিয়ো, টোও: 

মোফো োচোভ/ ৩৯৩০, 

ঈধখচমো: রোদোকোচী, রচমো: 

রনদী

গ্রোফ: আি ওখমোদী, টোও + 

ঈধখচমো: িভ/৪১০০, 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

রনদী ৩১.১২.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ১১ জতদ জটখলোফো োথোভড ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো, অখতদ 

 প্রখযধে 

রভমখয় নখফ ত

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৪৬৮ চদো রফো: নোরুও রলোখদ রফো: দুমোম, োনোখঢোদ রলোজডং= ৭৭, গ্রোফ: 

নজওভঔোমী, টোও: তোখভ 

ওোজি/ ১২১৪, ঈধখচমো: 

জঔমকাঁ, রচমো: ঠোওো

রলোজডং= ৭৭, গ্রোফ: 

নজওভঔোমী, টোও: তোখভ 

ওোজি/ ১২১৪, ঈধখচমো: 

জঔমকাঁ, রচমো: ঠোওো

ঠোওো ১২.০৫.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১১ ফো ২৪ জতদ ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪৭২ চদো মৃদোম ওোজন্ত ফধু রফোভঞ্জদ ফধু, জঢো ভোদী ফধু গ্রোফ + টোও: োকথো, ৮২৪২, 

ঈধখচমো: অনকমছোড়ো, 

রচমো: জভযোম

োো- ৮/৫, (৩য় ঢমো), রভোট-

 ৪ এ, জছকোঢমো, থোদফজন্ড, 

ঠোওো- ১২০৯

জভযোম ৩০.১০.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৬ ফো ০৬ 

জতদ

জটখলোফো আদ আজঞ্জ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

দোআ

োজঢম

৩৪৭৩ চদো রফোস্তোজনজুভ ভলফোদ রফো: োধৄ জফয়ো, রফোখফদো রকফ গ্রোফ + টোও: রফোল্লো, ৩৪১৫, 

ঈধখচমো: দীদকভ, রচমো: 

ব্রোহ্মডোড়ীয়ো

গ্রোফ + টোও: রফোল্লো, ৩৪১৫, 

ঈধখচমো: দীদকভ, রচমো: 

ব্রোহ্মডোড়ীয়ো

ব্রোহ্মডোড়ীয়ো ২৮.০৮.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৮ ফো ০৯ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪৭৭ ঢফজমওো জদও জদম কৃষ্ণ জদও, শুভ্রো ভোদী 

জদও

গ্রোফ: ড় জদও োড়ী, টোও: 

োদোভীধোড়ো, ৮৫৩০, 

ঈধখচমো: োদোভীধোড়ো, 

জভযোম

ক্ল্োজও রন্টোভ (৫ফ ঢমো), 

োো- ১, ড়ও- ১১, দোদী, 

ঠোওো- ১২১৩

জভযোম ০৮.১০.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৬ ফো ২৮ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪৭৮ রফো: রুখম জফয়ো রফো: ফজচভ ভলফোদ, রুখফঙো 

রকফ

গ্রোফ: রধোয়পোক, টোও: 

জজভঘভ, ১২৫০, ঈধখচমো; 

দওমো, রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো- 

১২১৯

রযভধেভ ০৪.১২.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৫ ফো ০১ 

জতদ

জটগ্রী োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪৭৯ চদো রফো: োয়দুভ ভলফোদ অবুম োযোভ ঔোদ, রফোো: 

ভোজযতো রকফ

গ্রোফ: লোচীধেভ, টোও: 

লোচীধেভ, ৮৬৫১, ঈধখচমো: 

ওমোধোড়ো, রচমো: ধটুয়োঔোমী

১৬/১৬, ম্যোক্স নোফ তো, 

ড়ওোঝোভো, মোমোক, ঠোওো- 

১২১১

ধটুয়োঔোমী ২০.০৬.১৯৯৩ ২২ ঙভ ১০ ফো ১৬ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ অঞো 

মোকোখদো, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৩৪৮১ চদো রফো: ফজদরুম আমোফ মৃঢ: রফো: অবুম লোখফ, 

ফোজনয়ো রকফ

গ্রোফ: ধজিফ রতযকাঁ, টোও: 

ওোজযফধেভ, ৩৬১০, 

ঈধখচমো: লোজচকঞ্জ, রচমো: 

ঘাঁতধেভ

গ্রোফ: ধজিফ রতযকাঁ, টোও: 

ওোজযফধেভ, ৩৬১০, 

ঈধখচমো: লোজচকঞ্জ, রচমো: 

ঘাঁতধেভ

ঘাঁতধেভ ২৬.০৪.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১১ ফো ০৫ জতদ জজএ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

দোআ, প্রখযধে 

দোআ

োজঢম

৩৪৮৩ চদো ফঞ্জুভ অমফ বআঁজো অব্দুম ফোন্নোদ, জযজভদো অিোভ গ্রোফ: াঁযধোড়ো (দতুদ ধোড়ো), 

টোও: ঙোকমদোআয়ো, ৩৯০০, 

ঈধখচমো: ঙোকমদোআয়ো, 

রচমো: রনদী

গ্রোফ: াঁযধোড়ো (দতুদ ধোড়ো), 

টোও: ঙোকমদোআয়ো, ৩৯০০, 

ঈধখচমো: ঙোকমদোআয়ো, 

রচমো: রনদী

রনদী ২০.০৮.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৮ ফো ১৫ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড অখতদ স্বলখস্ত 

দয়, প্রখযধে ১ 

ওজধ

োজঢম

৩৪৮৪ চদো োজতয়ো ঢোজদফ রফো: দচরুম আমোফ, রওোজলধভ 

ঔোতুদ

গ্রোফ: থোফোজময়ো, টোও: অভ- 

রওোফভোআম, ঈধখচমো: 

ডুমুজভয়ো, রচমো: খুমদো

প্রবখে- রওোজলধভ ঔোতুদ, 

আমোজফও নোঈখন্ডযদ 

জপোক, ৫ফ ঢমো, অকোভকাঁ, 

ঠোওো

খুমদো ২৮.০৬.১৯৮৭ ১৮ ঙভ ১০ ফো ০৭ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম, 

ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

দোআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৪৮৫ চদো রফো: জল্লোম রলোখদ ভতোভ রফো: ঙোখতকুভ ভলফোদ ভতোভ, 

ভমুচো অিোভ

গ্রোফ: দূক তোধেভ, টোও: 

ঘভখকোয়োমী, ৩৫১৭, 

ঈধখচমো: তোঈতওোজি, 

রচমো: কুজফল্লো

৩৬৫৩, রফভোচ দকভ, ব্লও- 

জ, ওতফঢমী, ঠোওো- ১৩৬২

কুজফল্লো ১১.০৭.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৯ ফো ২৪ জতদ ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪৮৮ জযজভদ অিোভ ঝুফো রফো: অব্দুভ ভজলফ, অজঙয়ো 

অিোভ

গ্রোফ: োখখড় (জস্তধোড়ো), 

টোও: োখখড়, ২২৮২, 

ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, রচমো: 

রদেখওোদো

জত মুদ ওফোজয তয়োম আন্পটি:, 

৯৩/১ এ ভতোভ ওফখলক্স, 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, ঠোওো- 

১২০৭

রদেখওোদো ১২.১০.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৬ ফো ২৪ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪৯২ চদো অনচম রলোখদ অমী অলখম্মত, লোখচভো রকফ দোআ গ্রোফ: রদোয়োধোড়ো, টোও: 

রৌযদোোত, ৩৫০০, 

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, রচমো: 

কুজফল্লো

কুজফল্লো ১৫.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৪ ফো ২০ জতদ এআঘএজ োথোভড প্রখযধে ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম, 

স্থোয়ী ঠিওোদো দোআ, 

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

৩৪৯৩ চদো রফো: ফোচলোরুম লও ধোঝয়োভী এভযোদুম লও ধোঝয়োভী, 

ফজভয়ফ রকফ

গ্রোফ: ধজিফ রযমতী, টোও: 

তজদয়ো, বোেোোজড়, ঠোওো- 

১২৩৬

গ্রোফ: ধজিফ রযমতী, টোও: 

তজদয়ো, বোেোোজড়, ঠোওো- 

১২৩৭

ঠোওো ০১.১১.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড প্রখযধে দোআ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৪৯৪ চদো রফোস্তোও অলখম্মত রফো: আঙোও অমী, বুভো ঔোতুদ গ্রোফ: যোজময়োঝ, টোও: 

ঢোমোড়ীয়ো, ৭৪০০, 

ঈধখচমো + রচমো: বখযোভ

গ্রোফ: যোজময়োঝ, টোও: 

ঢোমোড়ীয়ো, ৭৪০০, 

ঈধখচমো + রচমো: বখযোভ

বখযোভ ২৯ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ স্দোঢখওোত্তভ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

চন্ ঢোজভঔ দোআ োজঢম

৩৪৯৫ চদো রফো: ফজলঈজিদ অব্দুম ফোন্নোদ, রজমদো অিোভ গ্রোফ: লোখেঁভ রঔোমো, টোও: 

ধাঁঘধেকুজভয়ো, ৩৫১৯, 

ঈধখচমো: তোঈতওোজি, 

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: লোখেঁভ রঔোমো, টোও: 

ধাঁঘধেকুজভয়ো, ৩৫১৯, 

ঈধখচমো: তোঈতওোজি, 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ মুজিখবোদ্ধো 

রওোঞো

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪৯৭ চদো রূধোদো অিোভ জমঔো অবু োক্কোভ জজিও, ছড তো 

অিোভ

গ্রোফ: জলমোফধেভ, টোও: 

জজভঘভ, ২১৫০, ঈধখচমো: 

দওমো, রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো- 

১২১৯

রযভধেভ ১০.০২.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০২ ফো ২২ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪৯৮ চদো রফো: লোজবুল্লোল ঔোদ মৃঢ: অব্দুভ ভজযত ঔোদ, রফোঙো: 

ঢজঙরুদ রদঙো

গ্রোফ: রকোয়োটোঙ্গো, টোও: 

রকোয়োটোঙ্গো, ২১৫০, 

ঈধখচমো: ফুমধেভ, রচমো: 

ফয়ফদজংল

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ-৯৩, ফোজমোক 

রঘৌধুভীধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো- 

১২১৯

ফয়ফদজংল ০১.০৫.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০০ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৪৯৯ চদো রফো: দোচমুম রলোখদ রফো: অব্দু োত্তোভ, রফোঙো: 

দোচফো রকফ

গ্রোফ: অগ্রজতয়ো, টোও: 

জফচতোধেভ, ৬৪০০, ঈধখচমো 

+ রচমো: দোখঝোভ

গ্রোফ + টোও: জচঈধোড়ো, 

৬২৬০, ঈধখচমো: ধেঠিয়ো, 

রচমো: ভোচযোলী

দোখঝোভ ০১.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৫০০ চদো রফোলোম্মত জদচোফ ঈজিদ রফোলোম্মত অজফদ ঈল্যোল, 

অখভনো রকফ

গ্রোফ: িভ দকভ, টোও: িভ 

দকভ, ৩৮২৫, ঈধখচমো: 

রোদোআমুজড়, রচমো: রদোয়োঔোমী

১৫৩, অলম্মোতোক, োোখো, 

বুচোক, ঠোওো- ১২১৪

রদোয়োঔোমী ০১.০২.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৩ ফো ০৪ 

জতদ

জজএ োথোভড ঙজ ১ ওজধ, 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৩৫০৮ চদো রচজফদ অিোভ চদো রফো: অয়ু অমী 

ভতোভ; োলোভো োধৄ

গ্রোফ: রঔোিতখকোজিধেভ, 

টোওখভ: লোঝ জছওভো:-৬২৭১, 

ঈধখচমো: ঘোভখোঝ, রচমো : 

ভোচযোলী।

গ্রোফ: রঔোিতখকোজিধেভ, 

টোওখভ: লোঝ জছওভো:-৬২৭১, 

ঈধখচমো: ঘোভখোঝ, রচমো : 

ভোচযোলী।

ভোচযোলী ০১.০৪.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০ ফো ১১ জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড রনভঢ ঔোফ রদআ। োজঢম

৩৫০৯ চদো রফো: রভচয়োধৄভ ভলফোদ চদো রফো: অব্দুম োভী ফন্ডম; 

রফোঙো: জদলুনো আয়োজফদ

গ্রোফ: জযধেভ, আঈজদয়দ: 

োলোধোড়ো, টোওখভ: 

তুমীখোঝ:-৫৭০০, ঈধখচমো: 

কোআোন্ধো, রচমো : কোআোন্ধো।

ঠোওো হুপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্স (২য় ঢমো), ঠোওো-

১২০৭

কোআোন্ধো ১১.০৪.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০ ফো ২৬ জতদ স্দোঢও োথোভড (১) ধখতভ দোফ 

বৄম (২) অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৫১১ চদো রফো: অবু অদঙোভ রলোোআদ চদো রফো: অ: ভঈন রধোভী; 

রফোঙো: অখদোয়োভো ঔোতুদ

গ্রোফ: দতুদ রধঘোখওোমো 

ভওোভ ধোড়ো,  টোওখভ: 

দোওোজময়ো, ঈধখচমো: রড়ো, 

রচমো : ধোদো।

গ্রোফ: দতুদ রধঘোখওোমো 

ভওোভ ধোড়ো,  টোওখভ: 

দোওোজময়ো, ঈধখচমো: রড়ো, 

রচমো : ধোদো।

ধোদো ৩০.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৩ ফো  ০৬ 

জতদ

োথোভড (১) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে। (২) 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৫১২ চদো রফো: চোভীন অভফোদ চদো জফয়ো দখযভ অমী; 

সুভোআয়ো সুমঢোদো

গ্রোফ: লজভিী, আঈজদয়দ: 

শ্রীধেভ, টোওখভ: শ্রীধেভ:-

৭৬১০, ঈধখচমো: ফোগুভো, 

রচমো : ফোগুভো।

১৫ দং োো, স্যোভ জমমুল্লোল 

মুজমফ এজঢফঔোদো, জদঈ 

ফোখওতঝ, ১২০৫, মোমোক, 

ঠোওো।

ফোগুভো ২৫.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৪ ফো ১০ জতদ এআঘএজ োথোভড (১) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে। (২) 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৫১৪ চদো জচলোত রলোখদ চদো রফো: নোরুও রলোখদ; 

নোখঢফো

গ্রোফ: তজক্ষড ভফচোদধেভ, 

টোওখভ: ভফচোদধেভ লোঝ:-

৭৯২০, ঈধখচমো: ওোমজওজদ, 

রচমো : ফোতোভীধেভ।

োো দং-১৯/জট, রভোট দং-

০৬, C/o রফো: োবুম 

অওঢোভ, রধচো ওফখলক্স, 

থোদফজন্ড-১২০৫, থোদফজন্ড, 

ঠোওো।

ফোতোভীধেভ ২৫.০৫.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ১১ ফো ১০ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৫১৫ চদো রফো: অআয়ু রলোখদ জদও চদো রফো: জঙজিও রফোল্লো; 

রফোঙো: ঢোঙজমফো ঔোতুদ

গ্রোফ: রূধধেভ, আঈজদয়দ: 

ফোজমকোঙো, টোওখভ: 

রঝবুজদয়ো:-৬৬০০, ঈধখচমো: 

ধোদো তভ, রচমো : ধোদো।

গ্রোফ: রূধধেভ, আঈজদয়দ: 

ফোজমকোঙো, টোওখভ: 

রঝবুজদয়ো:-৬৬০০, ঈধখচমো: 

ধোদো তভ, রচমো : ধোদো।

ধোদো ১০.০৩.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০১ ফো ২৫ জতদ এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

রনভঢ ঔোখফ 

রভজপজদঈ স্টুোি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৫১৭ চদো োমোল ঈজিদ রযঔ চদো রযঔ অব্দুম লোআ; 

নোখঢফো রকফ

গ্রোফ: কুজমকোঢী, আঈজদয়দ: 

জযধেভ/৫ দং, টোওখভ: 

োভজযয়ো:-৯৩৬০, ঈধখচমো: 

জঘঢমফোভী, রচমো : 

োখকভলোঝ।

/১, তজক্ষড োড্রো, োড্রো-

১২১২, ঠোওো।

োখকভলোঝ ২০.১২.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৫ ফো ১৬ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৫১৯ চদো তৃজপ্ত ওফ তওোভ চদো থীভ ওফ তওোভ; সুজদঢো 

ওফ তওোভ

গ্রোফ: তজক্ষড পোদীধেভ, 

টোওখভ: ভোচোড়ী:-৭৭০০, 

ঈধখচমো: ভোচোড়ী তভ, 

রচমো : োচোড়ী।

গ্রোফ: তজক্ষড পোদীধেভ, 

টোওখভ: ভোচোড়ী:-৭৭০০, 

ঈধখচমো: ভোচোড়ী তভ, 

রচমো : োচোড়ী।

ভোচোড়ী ০১.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৫২১ চদো রফোলোম্মত োখভোয়োভ রলোখদ চদো রুহুম অজফদ; যোলোদো 

অজফদ

গ্রোফ: রপোভকো (আয়োকু 

অমী রধোভী োড়ী), 

টোওখভ: সুজঘধোঢো, 

ঈধখচমো: যোলভোজস্ত, রচমো : 

ঘাঁতধেভ।

জচ-২, জদধফ স্টোন 

রওোয়োঝোভ, ফলোঔোমী, গুমযোদ-

১২১২, দোদী, ঠোওো।

ঘাঁতধেভ ১৩.১২.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ২২ জতদ এআঘএজ োথোভড (১) ধখতভ দোফ 

বৄম (২) অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ। (৩) 

প্রখয ধে ১ ওজধ।

োজঢম

৩৫২২ চদো রফো: ফোঈদুভ ভলফোদ চদো রফো: অজদছুভ ভলফোদ; 

লুৎফুখন্নঙো

গ্রোফ: ফখদোলভধেভ, আঈজদয়দ: 

ফোগুভো, টোওখভ: 

ওোখয়দখওোমো:-৭৪২০, 

ঈধখচমো: জছওভকোঙো, রচমো 

: বখযোভ।

গ্রোফ: ফখদোলভধেভ, আঈজদয়দ: 

ফোগুভো, টোওখভ: 

ওোখয়দখওোমো:-৭৪২০, 

ঈধখচমো: জছওভকোঙো, রচমো 

: বখযোভ।

বখযোভ ১০.০৮.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৯ ফো ২৫ জতদ স্দোঢও োথোভড (১) ধখতভ দোফ 

বৄম (২) অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ। (৩) 

প্রখয ধে 

রভমখয়ভ নভখফ।

োজঢম

৩৫২৪ চদো রফো: ওোফোম ঈজিদ চদো রফো: অবু ওওভ; 

রফোঙো: ঢোভো রকফ

োো দং-৫১৪/১, গ্রোফ: 

ধেড়োঔোমী, টোওখভ: 

ওতফযলভ:-৬০০০, 

ঈধখচমো: রকোতোকোড়ী, রচমো 

: ভোচযোলী।

প্রবখে: অব্দুম মজঢন, 

প্রযোজদও ওফ তওঢতো, ওক্ষ দং-

৩৩৪, পদ দং-৪, বৄজফ 

ফন্ত্রডোময়, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো।

ভোচযোলী ১২.০৮.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৮ ফো ১৪ জতদ স্দোঢও োথোভড (১) ধখতভ দোফ 

বৄম (২) ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৫২৫ চদো রোয়োআ অমফ চদো যজনকুম অমফ; অঙফো 

অমফ

গ্রোফ: তজক্ষড ওোঘোভী ধোড়ো, 

টোওখভ: চোফোমধেভ:-২০০০, 

ঈধখচমো: চোফোমধেভ, রচমো 

: চোফোমধেভ।

গ্রোফ: তজক্ষড ওোঘোভী ধোড়ো, 

টোওখভ: চোফোমধেভ:-২০০০, 

ঈধখচমো: চোফোমধেভ, রচমো 

: চোফোমধেভ।

চোফোমধেভ ৩১.১২.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ স্দোঢও োথোভড (১) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে। (২) 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৫২৯ চদো রফো: দচরুম আমোফ চদো রফো: জকয়ো ঈজিদ; 

ধৄভচোলোদ

গ্রোফ: ঔরুজময়ো, আঈজদয়দ: 

রওোওটলভো, টোওখভ: 

রওোওটলভো:-১৯৭৩, 

ঈধখচমো: ওোজমকোঢী, রচমো 

: ঝোংকোআম।

গ্রোফ: ঔরুজময়ো, আঈজদয়দ: 

রওোওটলভো, টোওখভ: 

রওোওটলভো:-১৯৭৩, 

ঈধখচমো: ওোজমকোঢী, রচমো 

: ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম ০৬.০৬.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১০ ফো ২৯ জতদ এআঘএজ োথোভড (১) ধখতভ দোফ 

বৄম (২) অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৫৩০ চদো রফো: অম ফোসুত চদো রফো: অখদোয়োভ রলোখদ; 

ফফঢোচ রকফ

গ্রোফ: ঔোমকুজময়ো, আঈজদয়দ: 

বতজ্ঞলোঝী, টোওখভ: 

বতজ্ঞলোঝী:-৯৩২২, 

ঈধখচমো: রফোখড়মকঞ্জ, রচমো 

: োখকভলোঝ।

৯৬, ক ভওোভ ধোড়ো, 

ভওোভ ধোড়ো, োোখো, 

বুচোক, ১২১৪, ফজঢজছম, 

ঠোওো।

োখকভলোঝ ১৪.০৩.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০১ ফো ২২ জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড (১) ধখতভ দোফ 

বৄম (২) অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৫৩১ চদো রফো: অজফমুম আমোফ চদো রফো: অখদোয়োরুম 

আমোফ; রফোঙো: রভধৄয়োভো রকফ

গ্রোফ: াঁযওোঝো, আঈজদয়দ: 

পোতযো, টোওখভ: ধোলোড়ধেভ:-

৫১০০, ঈধখচমো: চয়ধেভলোঝ, 

রচমো : চয়ধেভলোঝ ।

০১, ০১ দং বয়ত নোখঢফো 

ঔোদফ রভোট, আমোফধেভ, 

তত্তধোড়ো, আমোফধেভ-১২১৭, 

ঝঙ্গী, কোচীধেভ।

চয়ধেভলোঝ ২৫.০৮.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৮ ফো ১০ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৫৩৫ চদো ভজদ রত চদো ভডথীভ রফোলদ রত; 

জযঔো ভোডী রত

- গ্রোফ: মোম বওমোয, আঈজদয়দ: 

ঢোচধেভ, টোওখভ: ঢোচধেভ:-

৩১২৩, ঈধখচমো: ফফোদী 

দকভ, রচমো : জখমঝ।

০৩.১১.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৬ ফো  ০২ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড (১) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে। (২) 

ঙজ ১ ওজধ।  (৩) 

স্থোয়ী ঠিওোদো 

ঈখল্লঔ রদআ

োজঢম

৩৫৩৬ চদো রফো: যজনকুম আমোফ চদো রফো: ঙোদো ঈল্লোল; 

জনখভোচো রকফ

গ্রোফ: ধোটিভো, আঈজদয়দ: 

ওোমোতল, টোওখভ: ওোমোতল :-

২২১৬, ঈধখচমো: 

ফুমোজড়য়ো, রচমো : 

ফয়ফদজংল।

গ্রোফ: ধোটিভো, আঈজদয়দ: 

ওোমোতল, টোওখভ: ওোমোতল :-

২২১৬, ঈধখচমো: 

ফুমোজড়য়ো, রচমো : 

ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল ৩০.১২.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ০৬ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৫৩৭ চদো রফো: ফজঢঈভ ভলফোদ চদো রফো: আয়োকু অমী; 

ফোখচতো ঔোতুদ

গ্রোফ: রুদ্রকোঢী, টোওখভ: 

দোজড়য়ো কতোআ :-৬৬৭০, 

ঈধখচমো: োজণয়ো, রচমো : 

ধোদো ।

গ্রোফ: রুদ্রকোঢী, টোওখভ: 

দোজড়য়ো কতোআ :-৬৬৭০, 

ঈধখচমো: োজণয়ো, রচমো : 

ধোদো ।

ধোদো ২৮.১২.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০৮ জতদ অজমফ োথোভড (১) ধখতভ দোফ 

বৄম (২) অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৫৪১ চদো যজনকুম আমোফ চদো লুৎনভ ভলফোদ; রচোদো 

রকফ

গ্রোফ: ণোদোলোটি, টোওখভ: 

ভোয়ধেভো:-১৬৩০, ঈধখচমো: 

ভোয়ধেভো, রচমো : দভজংতী ।

গ্রোফ: ণোদোলোটি, টোওখভ: 

ভোয়ধেভো:-১৬৩০, ঈধখচমো: 

ভোয়ধেভো, রচমো : দভজংতী ।

দভজংতী ১০.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৪ ফো ২৫ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৫৪৪ চদো রফো: আফোআম রলোোআদ চদো রফো: রমোম রলোখদ; 

ভজলফো ঔোতুদ

গ্রোফ: রলোদোোত, আঈজদয়দ: 

ওোজমওোধেভ, টোওখভ: 

ঘভদোঘদো, ঈধখচমো: 

ফোতোভীধেভ, রচমো : 

ফোতোভীধেভ ।

৪৪৪ তজক্ষড ধোআওধোড়ো, 

রতোঢমো ফজচত ংমগ্ন, 

জফভধেভ-১২১৬, ঠোওো।

ফোতোভীধেভ ২০.১২.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৪ ফো  ১৬ 

জতদ

অজমফ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৫৪৬ চদো অজফধৄম আমোফ চদো রফো: ফজদরুম আমোফ; 

অখফদো রকফ

গ্রোফ: রোদোঘড়ো, টোওখভ: 

১দং ঠোখওশ্বভী জফমস:-১৪১১, 

ঈধখচমো: িভ, রচমো : 

দোভোয়ডকঞ্জ।

গ্রোফ: রোদোঘড়ো, টোওখভ: 

১দং ঠোখওশ্বভী জফমস:-১৪১১, 

ঈধখচমো: িভ, রচমো : 

দোভোয়ডকঞ্জ।

দোভোয়ডকঞ্জ ০৮.০৯.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৭ ফো ২৭ জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৫৪৮ চদো ভোখওয কুফোভ ফন্ডম চদো সুখওয ফন্ডম; ওদও 

ভোডী

গ্রোফ: রকৌড়জতখী, আঈজদয়দ: 

ওোজমগ্রোফ, টোওখভ: 

কখলমোধেভ:-৬৫৯০, ঈধখচমো: 

ভোদীদকভ, রচমো : দকাঁ।

গ্রোফ: রকৌড়জতখী, আঈজদয়দ: 

ওোজমগ্রোফ, টোওখভ: 

কখলমোধেভ:-৬৫৯০, ঈধখচমো: 

ভোদীদকভ, রচমো : দকাঁ।

দকাঁ ০৭.০৫.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ১১ ফো ২৯ জতদ এআঘএজ োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

১ ওজধ, ২। 

চন্স্থোদ রচমো 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৩৫৫০ চদো রফো: োআফুম আমোফ ঔোদ চদো অবুম োখঙঢ ঔোদ; 

ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: ফজফদধেভ, আঈজদয়দ: 

োকোতী, টোওখভ: োখল 

োচোজভ:-৩৬০০, ঈধখচমো: 

ঘাঁতধেভ তভ, রচমো : ঘাঁতধেভ।

গ্রোফ: ফজফদধেভ, আঈজদয়দ: 

োকোতী, টোওখভ: োখল 

োচোজভ:-৩৬০০, ঈধখচমো: 

ঘাঁতধেভ তভ, রচমো : ঘাঁতধেভ।

ঘাঁতধেভ ০১.০৬.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১১ ফো ০৫ জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড প্রখযধে 

ফন্ত্রডোমখয়ভ 

নভখফখঝ দয়।

োজঢম

৩৫৫৩ চদো রফৌসুফী অঘোয্যত চদো ওল্যোদ অঘোয্যত; জঈটি 

অঘোয্যত

ফো জপমো, ওফমধেভ, টোওখভ: 

বপভ, ঈধখচমো: বপভ, 

রচমো : জওখযোভকঞ্জ ।

প্রবখে: ীফো ধোম, জজদয়ভ 

স্টোন দো ত, রো ঢত্ত্বোথোয়ও 

জন, ঘঞ্টগ্রোফ রফজটখওম 

ওখমচ লোধোঢোম, ঘঞ্টগ্রোফ।

জওখযোভকঞ্জ ১২.০৯.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৫ ফো ১৩  

জতদ

এআঘএজ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

৩৫৫৫ চদো রফো: আফভোধৄম লও চদো রফো: অবুম লোখযফ; 

রলদো রকফ

গ্রোফ: মুমগ্রোফ, আঈজদয়দ: 

মুমগ্রোফ, টোওখভ: মুমগ্রোফ:-

৩৪৬৩, ঈধখচমো: ওো, 

রচমো : ব্রোহ্মডোজড়য়ো।

গ্রোফ: মুমগ্রোফ, আঈজদয়দ: 

মুমগ্রোফ, টোওখভ: মুমগ্রোফ:-

৩৪৬৩, ঈধখচমো: ওো, 

রচমো : ব্রোহ্মডোজড়য়ো।

ব্রোহ্মডোজড়য়ো ২৪.০৬.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ১০ ফো ১২ জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড (১) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে। (২) 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৫৬১ চদো রফো: নয়োম চদো রফো: জভজুয়োদ; অখয়যো 

রকফ

গ্রোফ: ধৈ ত ধোখমগ্রোফ, 

আঈজদয়দ: ওোমীধেভ, য়োট ত-

০৫, টোওখভ: আজ্জঢদকভ:-

৪৩৯১, ঈধখচমো: াঁযঔোমী, 

রচমো : ঘঞ্টগ্রোফ।

োো-৫১৮ (২য় ঢমো) রভোট 

৮/এ, ধোড়ো: জ-ব্লও, ঘাঁিকো 

অোজও এমোওো, আঈজদয়দ: 

ঘাঁিকো, টোওখভ: ঘাঁিকো:-

৪২১২, ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ০১.০৭.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১০ ফো ০৪ জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ রদআ

োজঢম

৩৫৬২ চদো রফো: োখচদুম আমোফ চদো রফো: ধরুম আমোফ; 

ঢোলজফদো অিোভ

গ্রোফ: োজদয়োচোদ, টোওখভ: 

মজত অঝো োচোভ:-২০৫২, 

ঈধখচমো: থদোড়ী, রচমো : 

ঝোংকোআম।

৭/২ থফঢমো রভোট, টদ 

রঘিোভ (দোলোভ পীমো), 

দোভোয়ডকঞ্জ-১৪০০, 

দোভোয়ডকঞ্জ।

ঝোংকোআম ১৭.০৮.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৭ ফো ২৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৫৬৩ চদো রফো: অফোদ ঈল্লোল চদো রফো: মুজয তত জফয়ো; 

ভোজলফো রকফ

গ্রোফ: নজভতধেভ, আঈজদয়দ: 

নজভতধেভ, টোওখভ: 

দমোআত:-২৩৩৮, ঈধখচমো: 

কুজময়োভঘভ, রচমো : 

জওখযোভকঞ্জ।

গ্রোফ: নজভতধেভ, আঈজদয়দ: 

নজভতধেভ, টোওখভ: 

দমোআত:-২৩৩৮, ঈধখচমো: 

কুজময়োভঘভ, রচমো : 

জওখযোভকঞ্জ।

জওখযোভকঞ্জ ২০.০৩.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০১ ফো ১৬ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৫৬৬ চদো রফো: রোখলম ভোদো চদো রফো: অজফভ রোদোভ; 

রফোঙো: ঙোখমফো জজ

গ্রোফ: োজভল্যো, আঈজদয়দ: 

ধৄরুল্যোোত, টোওখভ: 

রচোঢোচোভ:-৬৫১০, 

ঈধখচমো: ফোিো, রচমো : 

দকাঁ ।

গ্রোফ: োজভল্যো, আঈজদয়দ: 

ধৄরুল্যোোত, টোওখভ: 

রচোঢোচোভ:-৬৫১০, 

ঈধখচমো: ফোিো, রচমো : 

দকাঁ ।

দকাঁ ০৩.১০.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৭ ফো ০৩ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৫৬৮ চদো রতব্রঢ কুফোভ ফন্ডম চদো ধভ ঘন্দ্র ফন্ডম; দীমো 

ভোদী ফন্ডম

গ্রোফ: ঘোফঝো, আঈজদয়দ: 

োজদয়োওোজি, 

টোওখভ:োজদয়োওোজি:-

৭৭৩০, ঈধখচমো: 

োজদয়োওোজি, রচমো : 

ভোচোড়ী ।

গ্রোফ: ঘোফঝো, আঈজদয়দ: 

োজদয়োওোজি, 

টোওখভ:োজদয়োওোজি:-

৭৭৩০, ঈধখচমো: 

োজদয়োওোজি, রচমো : 

ভোচোড়ী ।

ভোচোড়ী ১৭.০৯.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৫৬৯ চদো রফো: রোলোধৄভ ভলফোদ চদো রফো: অব্দুম ওভীফ 

ভওোভ; রফোঙো: নোখঢফো রকফ

গ্রোফ: যযীকুম, টোওখভ: 

মক্ষীকুম :-৬৪৩০, ঈধখচমো: 

ড়োআগ্রোফ, রচমো : দোখঝোভ ।

৭৭ ধজিফ অকোভকাঁ, রযভ-

আ-োংমো দকভ, ঠোওো-১২০৭, 

ঠোওো।

দোখঝোভ ৩০.০৩.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০২ ফো ০৫ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতখদ ধখতভ 

দোফ রদআ। ঙজ ১ 

ওজধ। চন্প স্থোদ 

রচমো ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৫৭০ চদো ফোলবু অমফ চদো রফো: নোআচ ঈজিদ; 

ফোওসুতো

গ্রোফ: ঘোঝোভোক, আঈজদয়দ: 

দুক তোধেভ, টোওখভ: ভোদীকঞ্জ, 

ঈধখচমো: ওোধোজয়ো, রচমো : 

কোচীধেভ।

গ্রোফ: ঘোঝোভোক, আঈজদয়দ: 

দুক তোধেভ, টোওখভ: ভোদীকঞ্জ, 

ঈধখচমো: ওোধোজয়ো, রচমো : 

কোচীধেভ।

কোচীধেভ ২০ ঙভ ১০ ফো ২৩ 

জতদ

অজমফ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ, ঙজ ১ ওজধ, 

চন্ ঢোজভঔ  

চন্স্থোদ রচমো 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৩৫৭২ চদো রফোঙো: যোভজফদ সুমঢোদো চদো রফো: অব্দু শুকুভ 

ফন্ডম; ভেো অিোভ

গ্রোফ: ধোড়োোআযো, আঈজদয়দ: 

তজক্ষডধোড়ো, টোওখভ: 

মোংলুলোঝ:-৫৮২০, ঈধখচমো: 

কোঢমী, রচমো : বুকড়ো।

গ্রোফ: ধোড়োোআযো, আঈজদয়দ: 

তজক্ষডধোড়ো, টোওখভ: 

মোংলুলোঝ:-৫৮২০, ঈধখচমো: 

কোঢমী, রচমো : বুকড়ো।

গুড়ো ০১.০৭.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৯ ফো ১০ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৫৭৩ চদো রফো: ঔোখদ আফভোদ ঔোদ মৃঢ লোচী অব্দুম লও ঔোদ; 

জফখ নজভতো ঔোদফ

গ্রোফ: যোজন্তদকভ, আঈজদয়দ: 

যোজন্তদকভ, টোওখভ: রওন্দুয়ো:-

২৪৮০, ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, 

রচমো : রদেখওোদো।

গ্রোফ: যোজন্তদকভ, আঈজদয়দ: 

যোজন্তদকভ, টোওখভ: রওন্দুয়ো:-

২৪৮০, ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, 

রচমো : রদেখওোদো।

রদেখওোদো ২০ ঙভ ০৯ ফো ১৪  

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ, প্রখযধে ১ 

ওজধ। চন্ ঢোজভঔ 

 চন্ স্থোদ রচমো 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৩৫৭৪ চদো অবু সুজনয়োদ গ্রোফ: ঈত্তভ ডুফোজভয়ো, 

আঈজদয়দ: োঐখফোদো, 

টোওখভ: দড়োকোঢী:-৭৫২৪, 

ঈধখচমো: ওোজময়ো, রচমো : 

দড়োআম।

গ্রোফ: ঈত্তভ ডুফোজভয়ো, 

আঈজদয়দ: োঐখফোদো, 

টোওখভ: দড়োকোঢী:-৭৫২৪, 

ঈধখচমো: ওোজময়ো, রচমো : 

দড়োআম।

দড়োআম ২৭.০৮.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৮ ফো ০৯ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

জধঢো  ফোঢোভ 

দোফ ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৩৫৭৭ চদো অখয়যো অিোভ স্বড তো চদো রফো: অমফ রলোখদ; 

রজমদো অমফ

গ্রোফ: ছোটিখমোআ, আঈজদয়দ: 

পদ্রখোঝ, টোওখভ: কোড়োোড়ী:-

৬৭৩০, ঈধখচমো: 

ওোফোভঔি, রচমো : 

জভোচকঞ্জ ।

প্রবখে: রফো: দচরুম আমোফ, 

শ্রফ  অধীম, শ্রফ অধীম 

েোআবুুদোম, ৪৩ ওোওভোআম, 

ঠোওো-১০০০।

জভোচকঞ্জ ২৫.০৪.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০০ ফো ১০ জতদ স্দোঢও োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

৩৫৮০ চদো রফো: অজযকুভ ভলফোদ চদো রফো: চোমোম ঈজিদ; 

রফোঙো: জফদোভো ঔোতুদ

গ্রোফ: জক্ষদ্রোজড়য়ো, আঈজদয়দ: 

রঘৌগ্রোফ, টোওখভ: জড়য়ো:-

৬৪৫০, ঈধখচমো: জংড়ো, 

রচমো : দোখঝোভ।

গ্রোফ: জক্ষদ্রোজড়য়ো, আঈজদয়দ: 

রঘৌগ্রোফ, টোওখভ: জড়য়ো:-

৬৪৫০, ঈধখচমো: জংড়ো, 

রচমো : দোখঝোভ।

দোখঝোভ ২৫.১১.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৫ ফো ১১ জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৫৮১ চদো রফো: নওরুম লোোদ ঔাঁদ চদো রফোস্তনো ঔাঁদ; 

অখদোয়োভো রকফ

১৭/৩, ফোজদও দকভ, 

ফোজদওদকভ ঘাঁদজফয়ো রমদ, 

য়োভী-১২০৩, মুকতো, ঠোওো।

১৭/৩, ফোজদও দকভ, 

ফোজদওদকভ ঘাঁদজফয়ো রমদ, 

য়োভী-১২০৩, মুকতো, ঠোওো।

ঠোওো ১৬.০৬.১৯৯৩ ২২ ঙভ ১০ ফো ১৯ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ বণোবণপোখ 

ঢুোজয়ঢ দয়।

োজঢম

৩৫৮৪ চদো রফো: অব্দুভ ভলফোদ ঔোদ চদো রফো: অব্দুম লও ঔোদ; 

নজভতো ঔোদ

গ্রোফ: যোজন্তদকভ, আঈজদয়দ: 

যোজন্তদকভ, টোওখভ: রওন্দুয়ো:-

২৪৮০, ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, 

রচমো : রদেখওোদো।

গ্রোফ: যোজন্তদকভ, আঈজদয়দ: 

যোজন্তদকভ, টোওখভ: রওন্দুয়ো:-

২৪৮০, ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, 

রচমো : রদেখওোদো।

রদেখওোদো ০২.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৪ ফো ০৩ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ। প্রখযধে ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৫৮৬ চদো অবু ওভ জিীও চদো মৃঢ চয়দোম অখতীদ; 

মৃঢ অজমফদ রদঙো

গ্রোফ: রতৌমঢ জতয়োভ (ভতোভ 

ধোড়ো), আঈজদয়দ: 

অখমোওজতয়ো, টোওখভ: 

চ্যয়োটোঙ্গো:-৭২০০, ঈধখচমো: 

চ্যয়োটোঙ্গো তভ, রচমো : 

চ্যয়োটোঙ্গো।

গ্রোফ: রতৌমঢ জতয়োভ (ভতোভ 

ধোড়ো), আঈজদয়দ: 

অখমোওজতয়ো, টোওখভ: 

চ্যয়োটোঙ্গো:-৭২০০, ঈধখচমো: 

চ্যয়োটোঙ্গো তভ, রচমো : 

চ্যয়োটোঙ্গো।

চ্যয়োটোঙ্গো ০১.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৪ ফো ০৫ 

জতদ

স্দোঢখওোত্তভ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ, অখতদ 

স্বলখস্ত ধৈভডকৃঢ 

দয়, ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৫৮৮ চদো রফো: োখলত অলখম্মত চদো রফো: চয়দোম অখতীদ; 

রফোঙো: ফয়ীচো ধোভপীদ

গ্রোফ: ধঘোলদো, আঈজদয়দ: 

কুজময়ো, টোওখভ: 

োজতধোটিোচোভ, ঈধখচমো: 

রফমোিল, রচমো : চোফোমধেভ 

।

গ্রোফ: ধঘোলদো, আঈজদয়দ: 

কুজময়ো, টোওখভ: 

োজতধোটিোচোভ, ঈধখচমো: 

রফমোিল, রচমো : চোফোমধেভ 

।

চোফোমধেভ ২৮.১০.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ০১ জতদ স্দোঢও োথোভড অখতদধে  

প্রখযধে 

ঢুোজয়ঢ ওভো।

োজঢম

৩৫৯১ চদো ভজনকুম আমোফ চদো রফোলোম্মত লোজদন; 

ফোলবুো রকফ

গ্রোফ: ধজিফ বখঢভ জতয়ো, 

টোওখভ: বখঢভ জতয়ো:-

৮২১০, ঈধখচমো: োবুকঞ্জ, 

রচমো : জভযোম ।

গ্রোফ: ধজিফ বখঢভ জতয়ো, 

টোওখভ: বখঢভ জতয়ো:-

৮২১০, ঈধখচমো: োবুকঞ্জ, 

রচমো : জভযোম ।

জভযোম ০১.০৩.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০১ ফো ০৯ জতদ অজমফ োথোভড জজ্ঞজপ্ত দং-বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৫৯৩ চদো রফো: অলোদ লোজ চদো দচরুম আমোফ; োফছুদ 

দোলোভ

গ্রোফ: দোখঝলভো, আঈজদয়দ: 

ধজিফ ড়কুম, টোওখভ: 

ওোখযফোোত:-৩৬১০, 

ঈধখচমো: লোচীকঞ্জ, রচমো : 

ঘাঁতধেভ।

গ্রোফ: দোখঝলভো, আঈজদয়দ: 

ধজিফ ড়কুম, টোওখভ: 

ওোখযফোোত:-৩৬১০, 

ঈধখচমো: লোচীকঞ্জ, রচমো : 

ঘাঁতধেভ।

ঘাঁতধেভ ০১.০৬.১৯৯০ ২৫ ঙভ ১০ ফো  ১১ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৫৯৪ চদো রফো: আঈসুন জফয়ো চদো রফো: আলোও নজওভ; 

রোদোপোধৄ

গ্রোফ: ঘভনফযোতী, আঈজদয়দ: 

ওফমোধেভ, টোওখভ: 

আমোফধেভ:-৮৬০০, 

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী, রচমো 

: ধটুয়োঔোমী।

গ্রোফ: ঘভনফযোতী, আঈজদয়দ: 

ওফমোধেভ, টোওখভ: 

আমোফধেভ:-৮৬০০, 

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী, রচমো 

: ধটুয়োঔোমী।

ধটুয়োঔোমী ২৫.১০.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৬ ফো ১১ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৫৯৫ চদো রফো: অখদোয়োভ রলোখদ চদো রফো: লভমুচ অমী; 

লোজদো রকফ

গ্রোফ: ড়খঞোঝো, আঈজদয়দ: 

রকোজধদোণধেভ, টোওখভ: 

জষ্ণোঈজড়:-৩৪৬২, 

ঈধখচমো: ওো, রচমো : 

ব্রোহ্মডোজড়য়ো।

গ্রোফ: ড়খঞোঝো, আঈজদয়দ: 

রকোজধদোণধেভ, টোওখভ: 

জষ্ণোঈজড়:-৩৪৬২, 

ঈধখচমো: ওো, রচমো : 

ব্রোহ্মডোজড়য়ো।

ব্রোহ্মডোজড়য়ো ৩১.১২.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ, প্রখযধে ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৫৯৭ চদো রফো: অখদোয়োভ রলোখদ চদো রফো: লভমুচ অমী; 

লোজদো রকফ

গ্রোফ: ড়খঞোঝো, আঈজদয়দ: 

রকোজধদোণধেভ, টোওখভ: 

জষ্ণোঈজড়:-৩৪৬২, 

ঈধখচমো: ওো, রচমো : 

ব্রোহ্মডোজড়য়ো ।

গ্রোফ: ড়খঞোঝো, আঈজদয়দ: 

রকোজধদোণধেভ, টোওখভ: 

জষ্ণোঈজড়:-৩৪৬২, 

ঈধখচমো: ওো, রচমো : 

ব্রোহ্মডোজড়য়ো ।

ব্রোহ্মডোজড়য়ো ৩১.১২.২০১৬ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ স্দোঢও োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ, প্রখয ধে ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৫৯৮ চদো রফো: জভধদ অমী চদো রফো: রফোচোখম্মম লও; 

ঢোলজফদো ঔোতুদ

গ্রোফ: অজ্ঞোভীধোড়ো, 

আঈজদয়দ: এ জ আঈজদয়দ, 

টোওখভ: রকোধোমধেভ:-৬৪২০, 

ঈধখচমো: মোমধেভ, রচমো : 

দোখঝোভ।

গ্রোফ: অজ্ঞোভীধোড়ো, 

আঈজদয়দ: এ জ আঈজদয়দ, 

টোওখভ: রকোধোমধেভ:-৬৪২০, 

ঈধখচমো: মোমধেভ, রচমো : 

দোখঝোভ।

দোখঝোভ ০৫.০৫.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০১ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৫৯৯ চদো রফো: োঔোয়োঢ রলোখদ চদো রফো: অখয তত লোমোতোভ; 

অখফদো ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘভফজি, আঈজদয়দ: 

ঘভফজি টোওখভ: ঘভফজি:-

৮২৮১, ঈধখচমো: োখওভকঞ্জ, 

রচমো : জভযোম।

গ্রোফ: ঘভফজি, আঈজদয়দ: 

ঘভফজি টোওখভ: ঘভফজি:-

৮২৮১, ঈধখচমো: োখওভকঞ্জ, 

রচমো : জভযোম।

জভযোম ০৭.০৩.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০১ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতখদ ঙজ 

রদআ, ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৩৬০০ চদো রফো: চজদ চদো রফো: অআয়ু অমী; 

চোলোদোভো রকফ

োো-৯৮১, রভোট-০৫, 

রওযদ-০৭, জফভধেভ, য়োট ত-

০৬, জফভধেভ-২, ১২১৬, 

ধল্লী, ঠোওো।

োো-৯৮১, রভোট-০৫, 

রওযদ-০৭, জফভধেভ, য়োট ত-

০৬, জফভধেভ-২, ১২১৬, 

ধল্লী, ঠোওো।

ঠোওো ২৫.০৫.১৯৯৩ ২২ ঙভ ১১ ফো ১০ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৬০১ চদো রফো: ঢোদপীভ রলোখদ চদো রফো: অজমও; স্বপ্নো গ্রোফ: সুজতলীঢো, টোওখভ: 

ড়আঢমো:-৩৭০৪, ঈধখচমো: 

ঘন্দ্রকঞ্জ, রচমো : মক্ষ্ণীধেভ।

৯৩/১-এ ভতোভ ওফখলক্স, 

ঢোমঢমো, রফোলোম্মতধেভ-

১২০৭, রযভ-আ-োংমো দকভ, 

ঠোওো।

মক্ষ্ণীধেভ ১৮.০৩.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ১০ ফো ১৮ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৬০২ চদো রফোলোম্মত ফোদ কজড চদো রফোলোম্মত জজিকুভ 

ভলফোদ; ছভডো রকফ

গ্রোফ: রোদোভঘভ, আঈজদয়দ: 

রকোজিধেভ, টোওখভ: 

রকোজিধেভ:-৩৫১৫, 

ঈধখচমো: রফখদো, রচমো : 

কুজফল্লো।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদভ োখণ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৬০৪ চদো জজ ফজভয়ফ সুমঢোদো (জধংজও) চদো রফো: রফোস্তনো ওোফোম; 

রকফ যোফছুদ দোলোভ

গ্রোফ: ধুমোভঢধো, টোওখভ: 

এমোলীকঞ্জ োচোভ, ঈধখচমো: 

রনদী, রচমো : রনদী।

রফো: রফোস্তনো ওোফোম, 

ধোদয়োমো ধোড়ো লোড্ডী 

রওোিোদী রফোট, ঢোলুওতোভ 

পদ-২, অগ্রোোত, ঘঞ্টগ্রোফ।

রনদী ০১.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৪ ফো  ০৪ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, 

অখতখদ ঙজ ০১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৬০৫ চদো রফো: নঔরুম অনঙোভ (অলোত) চদো রফো: ধৄরূম অনঙোভ; 

বয়ত রদঙনোতুখন্নঙো

গ্রোফ: ঠোলুয়ো, আঈজদয়দ: 

ঠোলুয়ো, টোওখভ: ঠোলুয়ো:-

৩৫৮১, ঈধখচমো: 

মোঙ্গমখওোঝ, রচমো : কুজফল্লো ।

গ্রোফ: ঠোলুয়ো, আঈজদয়দ: 

ঠোলুয়ো, টোওখভ: ঠোলুয়ো:-

৩৫৮১, ঈধখচমো: 

মোঙ্গমখওোঝ, রচমো : কুজফল্লো ।

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো ১১ জতদ স্দোঢও োথোভড ঘোমোখদভ ওজধ 

রদআ।

োজঢম

৩৬০৯ চদো রফো: োখয়দুভ ভলফোদ চদো রফো: োখওচ ঈজিদ; 

চোলোদোভো রকফ

গ্রোফ: ব্রোহ্মড কাঁ, আঈজদয়দ: 

জংজুভী, টোওখভ: োংকোমো:-

১৮৪০, ঈধখচমো: জখভ, 

রচমো : ফোজদওকঞ্জ।

গ্রোফ: ব্রোহ্মড কাঁ, আঈজদয়দ: 

জংজুভী, টোওখভ: োংকোমো:-

১৮৪০, ঈধখচমো: জখভ, 

রচমো : ফোজদওকঞ্জ।

ফোজদওকঞ্জ ০৫.০৮.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৯ ফো ০ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ।

োজঢম

৩৬১০ চদো যংওভ কুফোভ ভোয় চদো সুখভন্দ্র দোণ ভোয়; ঝকভী 

ভোডী ভোয়

গ্রোফ: রচোঢফয়ভোফ,  টোওখভ: 

ঘিদোড়ী, ঈধখচমো: রোতো, 

রচমো : ধঞ্চকড়।

গ্রোফ: রচোঢফয়ভোফ,  টোওখভ: 

ঘিদোড়ী, ঈধখচমো: রোতো, 

রচমো : ধঞ্চকড়।

ধঞ্চকড় ০৮.০৩.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০২ ফো ২৮ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, 

অখতখদ ঙজ ০১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৬১১ চদো রফো: যজনকুম আমোফ চদো রফো: অব্দুঙ ঙোমোফ; 

লোজমফো ঔোতুদ

গ্রোফ: রফৌয়োকুড়ো, টোওখভ: 

ভঢোভকাঁ:-৩০১০, ঈধখচমো: 

জশ্বম্ভভধেভ, রচমো : 

সুদোফকঞ্জ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

সুদোফকঞ্জ ১৫.০৮.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৮ ফো ২১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৬১৪ চদো রফো: তুজলদ ধোভখপচ চদো রফো: অমঢোন রলোখদ; 

রভোখওয়ো রকফ

গ্রোফ: রোদোমী টোঙ্গো, 

আঈজদয়দ: োভ োচোভ, 

টোওখভ: ফঙ্গম বধঢো:-

৭৩৫১, ঈধখচমো:ওোমীকঞ্জ, 

রচমো : জছদোআতল।

গ্রোফ: রোদোমী টোঙ্গো, 

আঈজদয়দ: োভ োচোভ, 

টোওখভ: ফঙ্গম বধঢো:-

৭৩৫১, ঈধখচমো:ওোমীকঞ্জ, 

রচমো : জছদোআতল।

জছদোআতল ১৯.০৮.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৮ ফো ১৮ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, 

অখতখদ ঙজ ০১ 

ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৬১৫ চদো অম অজফদ চদো রফো: আঈছুন অমী; 

ভোজযতো রকফ

৩৬ ধজিফ ওোনরুম, 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, 

রফোল্লোধোড়ো, রফোলোম্মতধেভ:-

১২০৭, রযভ-আ-োংমো দকভ, 

ঠোওো।

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আন্পটিটিঈঝ, ৯৩/১-এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭।

ঠোওো ২৬.১২.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৪ ফো ১১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৬১৬ চদো সুচদ কুফোভ োও চদো সুো ঘন্দ্র োও; 

জচমী ভোদী োও

গ্রোফ: রকোধোমগ্রোফ, আঈজদয়দ: 

রকোধোমগ্রোফ, টোওখভ: 

রকোয়োমোণোদ:-৭৬০০, 

ঈধখচমো: ফোগুভো, রচমো : 

ফোগুভো।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

ফোগুভো ২৪.১১.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৫ ফো ১২ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৬১৭ চদো নোজভলো জফফ চদো য়োদুত জফয়ো; চোজফদো 

রকফ

গ্রোফ: ফখদোলভধেভ,  টোওখভ: 

বযমকুধো:-, ঈধখচমো: 

বযমকুধো, রচমো : জছদোআতল।

রফো: ধৄভ অভোনোঢো রলোোআদ, 

োড়ী দং-১২, রভোট দং-১, 

রমআদ-৪, ব্লও-এম লো/এ, 

ভোফধেভ, লোজমযলভ, ঘঞ্টগ্রোফ।

জছদোআতল ১৫.০১.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০৩ ফো ২০ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, 

অখতখদ ঙজ ০১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৬১৮ চদো রফো: রুহুম অফীদ ঝজদ চদো রফো: োখয়জচত রলোখদ, 

রফোঙো: রভখলদো ঔোতুদ

গ্রোফ: রঔভোম ঔোমী, আঈজদয়দ: 

জদচোফধেভ , টোওখভ: 

জদজিন্তধেভ:-৭৪৩২, 

ঈধখচমো: যোয তো, রচমো : 

বখযোভ ।

 আঈদোআখঝট রঝম, ফলোঔোমী, 

৪ণ ত ঢমো, ো/এ গুমযোদ-১, 

১২১২, দোদী, ঠোওো।

বখযোভ ০১.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৫ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড রনভঢ ঔোফ রদআ। োজঢম

৩৬২০ চদো রফো: জততোভ রলোোআদ চদো রফো: োতযো জফয়ো; 

ফজভয়ফ রকফ

গ্রোফ: জচজভ, টোওখভ: জচজভ, 

ঈধখচমো: ধেটিয়ো, রচমো : 

ঘঞ্টগ্রোফ।

রও এফ লোখফ পকমী, ৫ফ 

ঢমো এ, গ্রোফ: ভজঙ্গধোড়ো, 

টোওখভ: ভোফধেভ, ঈধখচমো: 

লোজমযলভ, রচমো ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ৩১ ঙভ ০৩ ফো  ০৮ 

জতদ

এআঘএজ মুজিখবোদ্ধো চন্ ঢোজভঔ  

চন্ স্থোদ রচমো 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৩৬২২ চদো রফো: রোখলম চদো অব্দুম মজঢন জফদো; 

ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: রকোধখোমী, আঈজদয়দ: 

আঝোজড়য়ো, টোওখভ: ধেকুভ 

চদো, ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী, 

রচমো : ধটুয়োঔোমী ।

৪৮/এদ-২, ধজিফ ভোচো 

োচোভ, ঔোফোভ োজড়, ১২১৫, 

রযভ-আ-োংমো দকভ, ঠোওো।

ধটুয়োঔোমী ০৩.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৪ ফো ০২  

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখযধে ১ ওজধ।

োজঢম

৩৬২৪ চদো রফো: রল্লোম রলোখদ চদো রফো: চোমোম জফয়ো; 

যোফঢতোদ রকফ

 ১৭০ মোমোক রভোট, 

অজচফধেভ, ৫৯ দং য়োট ত, 

রধোস্তো-১২১১, ঈধখচমো: 

মোমোক, রচমো : ঠোওো।

প্রবখে: দুমোম রঝজমওফ, 

৮৭২, ধৈ ত রযড়োধোড়ো, ১৪ 

দং য়োট ত, জফভধেভ-১২১৬, 

ওোফুরুম, ঠোওো।

ঠোওো ০৭.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো ২৮ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ 

রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৬২৬ চদো লোজবুভ ভলফোদ চদো আয়োজঙদ অমী; লোখচভো 

রকফ

গ্রোফ: হুজভয়ো, আঈজদয়দ: 

হুজভয়ো, টোওখভ: হুজভয়ো:-

১৯৪০, ঈধখচমো: জফচতোধেভ, 

রচমো : ঝোংকোআম ।

ঝোংকোআম ২২.০৯.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৮ ফো ১৫ জতদ স্দোঢও োথোভড অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ, স্থোয়ী 

ঠিওোদো ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

৩৬২৭ চদো োণী ভোডী তো চদো জদজঔম ঘন্দ্র তো; মীদো 

ভোদী তো

গ্রোফ: ঈত্তভ-ধজিফ কো, 

টোওখভ: ধজিফকো, 

ঈধখচমো: মোওোফ, রচমো : 

কুজফল্লো ।

রফো: অজভফুভ ভলফোদ, 

জজদয়ভ রজদঝোভী আন্পখধটভ 

জন ওফমোধেভ, যোজন্তদকভ, 

যোলচোলোদধেভ, ঠোওো-১২০৭।

কুজফল্লো ১৩.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৪ ফো ২২ জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, 

অখতখদ ঙজ ০১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৬২৯ চদো রফো: ফোমুধৄভ ভযীত চদো রফো: চীফ ঈজিদ; 

রফোো: সুজনয়ো ঔোতুদ

জটংকোখটোো ব্যোংও ওখমোদী, 

জচজধ-৬০০০, ভোচযোলী।

জটংকোখটোো ব্যোংও ওখমোদী, 

জচজধ-৬০০০, ভোচযোলী।

ভোচযোলী ১৮.০৩.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০২ ফো ০০ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখযধে রদআ, 

অখতখদভ োখণ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৬৩০ চদো রুদো ঔোদফ চদো ঔোদ জময়োওঢ রলোখদ; 

রকোখমচোদ রদঙো

গ্রোফ: ড়নো, টোওখভ: ভনো, 

ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ, রচমো 

: রকোধোমকঞ্জ ।

গ্রোফ: ড়নো, টোওখভ: ভনো, 

ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ, রচমো 

: রকোধোমকঞ্জ ।

রকোধোমকঞ্জ ২৫.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৩ ফো ১৭  

জতদ

স্দোঢও োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, 

অখতখদ ঙজ ০১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৬৩৪ চদো অঞ্জুফোদ অিোভ চদো মৃঢ ওোচী অজফভ 

রলোখদ; রতম অনখভোচ

োো দং-৮৩৪, যলীত 

োয়দুম লও ড়ও, রনদী 

রধীভপো, রনদী তভ, 

জচজধ-৩৯০০, ঈধখচমো: 

রনদী তভ, রচমো : রনদী।

োো দং-৮৩৪, যলীত 

োয়দুম লও ড়ও, রনদী 

রধীভপো, রনদী তভ, 

জচজধ-৩৯০০, ঈধখচমো: 

রনদী তভ, রচমো : রনদী।

রনদী ০১.০১.১৯৯২ ২৪  ঙভ ০৪  ফো ০৫  

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ ধৈভড 

ওভো লয়জদ। 

প্রখযধে ১ ওজধ।

োজঢম

৩৬৩৬ চদো দোচমুদ দোলোভ চদো রফো: এচোমৄম লও; ধৄরুদ 

দোলোভ রকফ

গ্রোফ: ঘোিোআখওোদো, আঈজদয়দ: 

ঘোিোআখওোদো, টোওখভ: 

ঘোিোআখওোদো :-৫৮৪১, 

ঈধখচমো: োয়কঞ্জ, রচমো : 

জভোচকঞ্জ।

জ-১৪/জ-৮ (দতুদ জ), 

ঢোমঢমো রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭।

জভোচকঞ্জ ২৬.০৮.১৯৯২ ২৪  ঙভ ০৮  ফো ১০  

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদভ োখণ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৬৩৭ চদো চোজওভ রলোোআদ চদো ভজযত রফোল্যো; আফোরুদ 

রদঙো

গ্রোফ: ঢোমফো োচোভ,  

টোওখভ: ঢোমফো োচোভ, 

ঈধখচমো: দকভওোিো, রচমো 

: নজভতধেভ।

গ্রোফ: ঢোমফো োচোভ,  

টোওখভ: ঢোমফো োচোভ, 

ঈধখচমো: দকভওোিো, রচমো 

: নজভতধেভ।

নজভতধেভ ১৫.০৮.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৮ ফো ২১  

জতদ

স্দোঢও োথোভড ঘোমোদ দিভ  

ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

৩৬৪০ চদো জভয়োত রলোখদ চদো ফজফধৄম লও; সুজনয়ো 

রকফ

গ্রোফ: োঈজভয়ো, আঈজদয়দ: 

োঈজভয়ো ৫ দং য়োট ত, 

টোওখভ: দোজচভলোঝ, 

ঈধখচমো: িীধ, রচমো : 

ঘঞ্টগ্রোফ।

অব্দুঙ োফোত পদ, োো দং-

১৩৯০, য়োট ত-২৫, ভোফধেভ:-

৪২২৪, লোজমযলভ, ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ৩০.১২.১৯৮৯   ঙভ   ফো   জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদভ োখণ 

ঙজ ১ ওজধ, য় 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৩৬৪১ চদো অবু ওোমোফ চদো হুফোয়ুদ ওজভ; 

রঔোভখযতো রকফ

গ্রোফ: োলুঘভ, আঈজদয়দ: 

রকোজিধেভ, 

টোওখভ:রকোজিধেভ:-৩৫১৫, 

ঈধখচমো: রফখদো, রচমো : 

কুজফল্লো।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

কুজফল্লো ১৮.০৮.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৮ ফো ২৫জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৬৪৪ চদো জফঢ কুফোভ রপৌজফও চদো ঢধদ ওোজন্ত রপৌজফও; 

দুমোমী ভোদী রপৌজফও

গ্রোফ: রপৌজফও ধোড়ো, 

আঈজদয়দ: িগ্রোফ তভ, 

টোওখভ: িগ্রোফ:-২৩৮০, 

ঈধখচমো: িগ্রোফ, রচমো : 

জওখযোভকঞ্জ।

গ্রোফ: রপৌজফও ধোড়ো, 

আঈজদয়দ: িগ্রোফ তভ, 

টোওখভ: িগ্রোফ:-২৩৮০, 

ঈধখচমো: িগ্রোফ, রচমো : 

জওখযোভকঞ্জ।

জওখযোভকঞ্জ ৩১.১২.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৩ ফো ১১ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৬৪৬ চদো চোজলত অলখফত চদো মৃঢ চোনভ ঈজিদ; 

রফোঙো: নোখঢফো রকফ

গ্রোফ: িথোভ, আঈজদয়দ: 

িথোভ, টোওখভ: িথোভ 

োচোভ:-২২০৫, ঈধখচমো: 

ফয়ফদজংল তভ, রচমো : 

ফয়ফদজংল।

গ্রোফ: িথোভ, আঈজদয়দ: 

িথোভ, টোওখভ: িথোভ 

োচোভ:-২২০৫, ঈধখচমো: 

ফয়ফদজংল তভ, রচমো : 

ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল ২৮.১১.১৯৯৭ ১৮  ঙভ ০৬ ফো ০৯  

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৬৪৭ চদো ধৄভচোলোদ রকফ চদো রফো: োবুম ওোচী; 

দোজফো অিোভ

গ্রোফ: রুড়ো, টোওখভ: রুড়ো:-

৩৫৬০, ঈধখচমো: রুড়ো, 

রচমো : কুজফল্লো।

১৪৭, জদঈ ধল্টদ রমদ, 

অজচফধেভ, ২৩ দং য়োট ত, 

জদঈফোখওতঝ, মোমোক, ঠোওো।

কুজফল্লো ৩০.০৩.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০ ফো  ১১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৩৬৪৮ চদো রুদো ঔোদফ চদো রফো: ঘিদ ঔোদ; অজিয়ো 

ঔোদফ

গ্রোফ: নজভতধেভ, আঈজদয়দ: 

নজভতধেভ, টোওখভ: 

দমোআত:-২৩৩৮, ঈধখচমো: 

কুজময়োভঘভ, রচমো : 

জওখযোভকঞ্জ ।

জদঈ মোআঝ ওফোজয তয়োম 

আন্পটিটিঈঝ, ৯৭/৩, ঢোোসুফ 

যজধংখন্টোভ, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

জওখযোভকঞ্জ ১২.০১.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০৩ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৬৪৯ চদো রফো: রকোমোফ ফমো মৃঢ অব্দুম ফোখচত জফয়ো; 

রফোঙো: ঙজওদো রকফ

গ্রোফ: রওোঘোভধোড়ো, টোওখভ: 

ওোজতভোোত, ঈধখচমো: 

ধীভকঞ্জ, রচমো : ভংধেভ।

গ্রোফ: রওোঘোভধোড়ো, টোওখভ: 

ওোজতভোোত, ঈধখচমো: 

ধীভকঞ্জ, রচমো : ভংধেভ।

ভংধেভ ১৯.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৪  ফো ১৮  

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, 

অখতখদ ঙজ ০১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৬৫০ চদো অব্দুল্লোল অম ফোরুন চদো রফোঔখমছুভ ভলফোদ; 

ফোলবুো ঔোতুদ

গ্রোফ: দয়োধোড়ো ৬ দং 

য়োট ত, আঈজদয়দ: োখুয়ো, 

টোওখভ: অঔভোআম:-২২২০, 

ঈধখচমো: জেযোম, রচমো : 

ফয়ফদজংল।

২৯/২ জ (ঢোন্নোখতভ োো), 

তজভভোফধেভ পোঝীধোড়ো, 

জেযোম রধৌভপো, টোওখভ: 

জেযোম:-২২২০, জেযোম, 

ফংফদজংল।

ফয়ফদজংল ১২.১০.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৬ ফো ২৩  

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখযধে ১ ওজধ, 

রনভঢ ঔোখফ 

স্টুোি রদআ

োজঢম

৩৬৫৭ চদো নভলোত অখদোয়োভ জজিওী চদো মৃঢ লোখনচ অলফত; 

ঔোখমতো অওঢোভ

গ্রোফ: ধৈ ত নভলোতোোত, 

টোওখভ: রভোয়োংজকভী, 

ঈধখচমো: নটিওঙজড়, রচমো : 

ঘঞ্টগ্রোফ।

লোজ ঈল্লোল ঔোদ, ঘোিকো 

অোজও, জ ব্লও, রভোট দং-

০৩, োো দং-৪৬, ফহুয়ো ৪ণ ত 

ঢমো, ঘঞ্টগ্রোফ-৪২১২।

ঘঞ্টগ্রোফ ২০.০৩.১৯৮২ ৩৪ ঙভ ০২  ফো ১৫ 

জতদ

স্দোঢখওোত্তভ এজঢফ  য় ঈত্তীড ত। োজঢম

৩৬৫৮ চদো ভোহুম তোয গুপ্ত চদো ফময় তোয গুপ্ত; রুধৄ তোয 

গুপ্ত

গ্রোফ: তজক্ষড ওদজুভী, 

আঈজদয়দ: োখভোয়োঢমী, 

টোওখভ: োখভোয়োঢমী:-

৪৩৬৪, ঈধখচমো: 

রোয়োমঔোমী, রচমো : ঘঞ্টগ্রোফ।

গ্রোফ: তজক্ষড ওদজুভী, 

আঈজদয়দ: োখভোয়োঢমী, 

টোওখভ: োখভোয়োঢমী:-

৪৩৬৪, ঈধখচমো: 

রোয়োমঔোমী, রচমো : ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ১০.০৬.১৯৯২ ২৩ ঙভ ১১ ফো   ০৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ, রনভঢ 

ঔোখফ ঠিওোদো বৄম।

োজঢম

৩৬৬০ চদো রফো: চোলোঙ্গীভ অমফ চদো রফো: চোফোম ঈজিদ; 

রফোঙো: োঢোযী রকফ

গ্রোফ: ভোখয়ভঘভ রফোল্লোধোড়ো , 

আঈজদয়দ: মজক্ষভঘভ, 

টোওখভ: োরুয়োফোজভ:-২০০১, 

ঈধখচমো: চোফোমধেভ, রচমো 

: চোফোমধেভ তভ ।

গ্রোফ: ভোখয়ভঘভ রফোল্লোধোড়ো , 

আঈজদয়দ: মজক্ষভঘভ, 

টোওখভ: োরুয়োফোজভ:-২০০১, 

ঈধখচমো: চোফোমধেভ, রচমো 

: চোফোমধেভ তভ ।

চোফোমধেভ ১৬.১১.১৯৯৬  ঙভ   ফো   জতদ এআঘএজ োথোভড প্রখয ধে রদআ, 

য় ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৩৬৬১ চদো অওভোফ লোোদ মৃঢ ফখলচ অমী; ঔোজতচো 

রকফ

গ্রোফ: োোভঘভ আঈজদয়দ: 

ধোঞোওোঝো, টোওখভ: 

দোভোয়ডখঔোমো োচোভ:-২১৫০, 

ঈধখচমো: দওমো, রচমো : 

রযভধেভ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

রযভধেভ ০৭.০৮.১৯৮৯ ২৬ঙভ ০৫ ফো ২৯ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৬৬২ চদো ওোফরুম লোোদ চদো অফচোঢ অমী; রখতদো 

অিোভ

গ্রোফ: মলভী দুক তোধেভ, 

আঈজদয়দ: ফঞোড়ী, টোওখভ: 

ভোডীকঞ্জ:-২২২০, ঈধখচমো: 

জেযোম, রচমো : ফয়ফদজংল।

গ্রোফ: মলভী দুক তোধেভ, 

আঈজদয়দ: ফঞোড়ী, টোওখভ: 

ভোডীকঞ্জ:-২২২০, ঈধখচমো: 

জেযোম, রচমো : ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল ০৩.১২.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৫ ফো ০২ জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৬৬৪ চদো ওফম ড়ুয়ো চদো সুভঞ্জদ ড়ুয়ো; জদপো 

ড়ুয়ো

গ্রোফ: রফভংখমোয়ো 

(ড়ুয়োধোড়ো), আঈজদয়দ: 

নখঢঔাঁভকুম, টোওখভ: ভোমু:-

৪৭৩০, ঈধখচমো: ভোমু, রচমো 

: ওক্সোচোভ।

গ্রোফ: রফভংখমোয়ো 

(ড়ুয়োধোড়ো), আঈজদয়দ: 

নখঢঔাঁভকুম, টোওখভ: ভোমু:-

৪৭৩০, ঈধখচমো: ভোমু, রচমো 

: ওক্সোচোভ।

ওক্সোচোভ ০৫.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো ০  জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৬৬৬ চদো নজভতো আয়োজফদ চদো রফো: নচলুম লও; 

ভযদ অভো ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘভপোদো, আঈজদয়দ: 

ঘভ িথভ, টোওখভ: 

দোভোয়ডখখোমো:-২১০০, 

ঈধখচমো: দওমো, রচমো : 

রযভধেভ।

গ্রোফ: ঘভপোদো, আঈজদয়দ: 

ঘভ িথভ, টোওখভ: 

দোভোয়ডখখোমো:-২১০০, 

ঈধখচমো: দওমো, রচমো : 

রযভধেভ।

রযভধেভ ১৫.০৭.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৯ ফো ২০ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৬৬৭ চদো যদফ ধোভপীদ চদো রফো: রফোওখমছুভ 

ভলফোদ; জমজও দোলোভ

গ্রোফ: ফোগুভো, আঈজদয়দ: 

ওীজত্তধেভ, টোওখভ: ওীজত্তধেভ:-

৬৫০০, ঈধখচমো: দকাঁ, 

রচমো : দকাঁ।

গ্রোফ: ফোগুভো, আঈজদয়দ: 

ওীজত্তধেভ, টোওখভ: ওীজত্তধেভ:-

৬৫০০, ঈধখচমো: দকাঁ, 

রচমো : দকাঁ।

দকাঁ ২০.১০.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৬ ফো ১৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৬৬৮ চদো দোজলতো রলোখদ চদো রফো: রফোযোভভন 

রলোখদ; দোজঙফো রলোখদ

গ্রোফ: বধমদধেভ, টোওখভ: 

কুজময়োভঘভ:-২৩৪০, 

ঈধখচমো: কুজময়োভঘভ, রচমো 

: জওখযোভকঞ্জ ।

রফো: রফোযোভভন রলোখদ, ৬০ 

দং দোলোভ ম্যোদদ, দো 

জভোচঈখিৌল্লো রভোট, 

রতয়োদোচোভ, অিভজওল্লো-

৪০০০, ণোদো: রওোঢয়োমী, 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ।

জওখযোভকঞ্জ ০৪.১১.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৫ ফো ০৭ জতদ স্দোঢও োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ 

রদআ।

োজঢম

৩৬৬৯ চদো রফো: অজঢকুভ ভলফোদ চদো রফো: যোফসুম লও; মৃঢ 

অখময়ো ঔোতুদ

গ্রোফ: ওয়ো জফজন্ত্রধোড়ো , 

আঈজদয়দ: ওয়োজফজন্ত্রধোড়ো, 

টোওখভ: বয়তধেভ:-৫৩১০, 

ঈধখচমো: বয়তধেভ, রচমো : 

দীমনোফোভী।

গ্রোফ: ওয়ো জফজন্ত্রধোড়ো , 

আঈজদয়দ: ওয়োজফজন্ত্রধোড়ো, 

টোওখভ: বয়তধেভ:-৫৩১০, 

ঈধখচমো: বয়তধেভ, রচমো : 

দীমনোফোভী।

দীমনোফোভী ০১.০৬.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১১ ফো   ০৫ 

জতদ

এআঘএজ প্রজঢন্ধী রনভঢ ঔোখফ 

রভজপজদঈ স্টুোি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৬৭১ চদো রফো: ভোখম জফয়ো চদো অোদুজ্জোফোদ; 

অন্জজুফোদোভো রকফ

গ্রোফ: ড়আঢোভ, আঈজদয়দ: 

কদধিী জটজচঝোম আঈজদয়দ, 

টোওখভ: কদধিী:-২১৫১, 

ঈধখচমো: দওমো, রচমো : 

রযভধেভ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, জট 

অআ টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

রযভধেভ ৩০.০৬.১৯৯৩ ২২ ঙভ ১০ ফো ০৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৬৭২ চদো অভো ওজভ চদো হুফোয়ুদ ওজভ; ঔোখমতো 

ওজভ

গ্রোফ: ড় লোজঢয়ো, টোওখভ: 

ড় লোজঢয়ো, ঈধখচমো: 

রমোলোকড়ো, রচমো : ঘঞ্টগ্রোফ।

ধৄরুম হুতো রঘৌধুভী োড়ী, পোখ 

শুল্কলভ, টোওখভ: ঘোিকাঁ, 

ঈধখচমো: ধাঁঘমোআয, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ০৫.০৩.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০২  ফো ০০  

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, 

অখতখদ ঙজ ০১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৬৭৫ চদো রফো: লোজনজুভ ভলফোদ চদো রফো: অবুম রলোখদ; 

ভজলফো ঔোতুদ

গ্রোফ: পোন্ডোভ রধোম, আঈজদয়দ: 

অতোতী, টোওখভ: পোন্ডোভ 

রধোম:-৯২৯১, ঈধখচমো: 

ওয়ভো, রচমো : খুমদো।

রতযওোভ নুোযদ, ৬২ 

জচয়দকভ, জচজধ-১০০, 

ধল্টদ, ঠোওো।

খুমদো ১৬.০৮.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৬ ফো  ২০ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৬৭৭ চদো রফো: ভোদো ওোয়োভ চদো রফো: অ: োমোফ; রফোঙো: 

রভোজচদো ধোভপীদ

গ্রোফ: ওোজমকঞ্জ, আঈজদয়দ: 

ধঞ্চখওযী, টোওখভ: ড়লভ:-

৬৭৬০, ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো, 

রচমো : জভোচকঞ্জ।

গ্রোফ: ওোজমকঞ্জ, আঈজদয়দ: 

ধঞ্চখওযী, টোওখভ: ড়লভ:-

৬৭৬০, ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো, 

রচমো : জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ ২০ ঙভ ০৪ ফো ০৬  

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ, চন্ ঢোজভঔ 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৩৬৮১ চদো দীভ কুফোভ ওফ তওোভ চদো জদজঔম ঘন্দ্র ওফ তওোভ; 

ধোরুম ভোদী ওফ তওোভ

গ্রোফ: রথোধোআধেভ, আঈজদয়দ: 

র তোআম, টোওখভ: ঘও 

অজঢণো:-৬৫০০, ঈধখচমো: 

দকাঁ, রচমো : দকাঁ ।

গ্রোফ: রথোধোআধেভ, আঈজদয়দ: 

র তোআম, টোওখভ: ঘও 

অজঢণো:-৬৫০০, ঈধখচমো: 

দকাঁ, রচমো : দকাঁ ।

দকাঁ ০৩.০৫.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০০ ফো ০২ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৬৮৪ চদো রফো: রোখলম জফয়ো চদো রফো: লোয়তোভ অমী; 

ফজভয়ফ রকফ

গ্রোফ: মুকোভঘভ, আঈজদয়দ: 

ভোথোদকভ, টোওখভ: মুকোভঘভ:-

৩৫১৫, ঈধখচমো: রফখদো, 

রচমো : কুজফল্লো।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

কুজফল্লো ১০.০২.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০২ ফো ২৬ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৬৮৭ চদো জজিকুল্লোল চদো রফো: অ: ভ; ফোওসুতো 

রকফ

গ্রোফ: ধৈ ত অঝঔোমী, 

আঈজদয়দ: টোকুয়ো, টোওখভ: 

অঝঔোমী:-৮৬৪০, ঈধখচমো: 

কমোজঘধো, রচমো : ধটুয়োঔোমী।

অ: ওজভফ স্কুম, স্তোধেভ, 

নতুল্লো, দোভোয়ডকঞ্জ।

ধটুয়োঔোমী ০১.০১.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৩ ফো ১০ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৬৮৮ চদো রফো: সুচদ ফজল্লও চদো রফো: চোমোম ফজল্লও; 

ওজলধৄভ রকফ

গ্রোফ: রঢতুজময়ো, আঈজদয়দ: 

ফখলড়ো , টোওখভ: োজদয়োভো :-

১৯৪৫, ঈধখচমো: জফচতোধেভ, 

রচমো : ঝোংকোআম।

গ্রোফ: রঢতুজময়ো, আঈজদয়দ: 

ফখলড়ো , টোওখভ: োজদয়োভো :-

১৯৪৫, ঈধখচমো: জফচতোধেভ, 

রচমো : ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম ২৭.০২.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০২ ফো ১০  

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, 

অখতখদ ঙজ ০১ 

ওজধ। রনভঢ ঔোফ 

রদআ।

োজঢম

৩৬৯০ চদো রফোঙো: োজকুন্নোলোভ চদো রফো: ফখয়দ ঈজিদ; 

রফোঙো: লোজদো অিোভ

গ্রোফ: বভোকীভঘভ, আঈজদয়দ: 

ফজভঘো, টোওখভ: বভোকীভঘভ:-

৭০৬১, ঈধখচমো: রতৌমঢধেভ, 

রচমো : কুজিয়ো ।

গ্রোফ: বভোকীভঘভ, আঈজদয়দ: 

ফজভঘো, টোওখভ: বভোকীভঘভ:-

৭০৬১, ঈধখচমো: রতৌমঢধেভ, 

রচমো : কুজিয়ো ।

কুজিয়ো ১৩.০১.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৩ ফো ২৩ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৬৯১ চদো রফো: ঢোজুম আমোফ চদো রফো: ভজনকুম আমোফ; 

চখফমো ঔোতুদ

গ্রোফ: ফোচজতয়োঢ, আঈজদয়দ: 

ফজভঘো, টোওখভ: ফোচজতয়োঢ:-

৭০৪২, ঈধখচমো: রতৌমঢধেভ, 

রচমো : কুজিয়ো।

গ্রোফ: ফোচজতয়োঢ, আঈজদয়দ: 

ফজভঘো, টোওখভ: ফোচজতয়োঢ:-

৭০৪২, ঈধখচমো: রতৌমঢধেভ, 

রচমো : কুজিয়ো।

কুজিয়ো ১০.১০.১৯৮৯ ২৬ঙভ ০৬ফো  ২৬ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

চন্স্থোদ রচমো 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৩৬৯২ চদো ফভ নোরুও চদো ওজলধৄভ অমফ 

রচোয়োভতোভ; ঙোফছুদ দোলোভ 

রকফ

গ্রোফ: কোজচভজপঝো, আঈজদয়দ: 

কোজচভজপঝো, টোওখভ: 

কোজচভজপঝো:-২২৬০, 

ঈধখচমো: লোলুয়োখোঝ, রচমো : 

ফয়ফদজংল।

অকুয়ো তঃ ধোড়ো (করু 

রঔোয়োড় ফজচত ংমগ্ন), 

ফয়ফদজংল তভ, 

ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল ২৫.০৫.১৯৯০ ২৫ ঙভ ১১ ফো ১১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৬৯৫ চদো ফোলোমুত লোঙোদ চদো অবুম ঔোখয়ভ; রভলোদো 

রকফ

গ্রোফ: ফলব্বঢধেভ, টোওখভ: 

রোদোধেভ:-৩৮০২, ঈধখচমো: 

রদোয়োঔোমী তভ, রচমো : 

রদোয়োঔোমী।

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আন্পটিটিঈঝ, ৯৩/৩ ঢোোসুফ 

যজধং ওফখলক্স, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-১২০৭।

রদোয়োঔোমী ০১.১০.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৭ ফো ০৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৬৯৭ চদো ঢোজুম আমোফ চদো মুদছুভ অমী; ভজলফো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ফীভওোিো ধোড়ো, 

টোওখভ: জফওোকঞ্জ োচোভ :-

২২০৪, ঈধখচমো: 

ফয়ফদজংল তভ, রচমো : 

ফয়ফদজংল।

২৪৮ ফজচত রভোট, কমকিো 

ওোঝখকোমো োচোভ, 

ফয়ফদজংল:-২২০০, 

ফয়ফদজংল তভ, 

ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল ২০.০৮.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৮ ফো  ১৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৬৯৯ চদো যোভজফদ চোলোদ মৃঢ যোলচোমোম; যোজলতো রকফ গ্রোফ: ঘও ধোঞও, টোওখভ: 

রযভধেভ যলভ:-২১০০, 

ঈধখচমো: রযভধেভ তভ, 

রচমো : রযভধেভ।

গ্রোফ: ঘও ধোঞও, টোওখভ: 

রযভধেভ যলভ:-২১০০, 

ঈধখচমো: রযভধেভ তভ, 

রচমো : রযভধেভ।

রযভধেভ ১২.১০.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

রভজপজদঈ স্টুোি।

োজঢম

৩৭০০ চদো ভোখয়ো অিোভ চদো ভজনকুম আমোফ; 

কুমসুফ অিোভ

গ্রোফ: ওতফো, টোওখভ: 

োসুখতধেভ, ঈধখচমো: 

শ্রীধেভ, রচমো : কোচীধেভ ।

গ্রোফ: ওতফো, টোওখভ: 

োসুখতধেভ, ঈধখচমো: 

শ্রীধেভ, রচমো : কোচীধেভ ।

কোচীধেভ ০৬.১১.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৫ ফো ২৯ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, 

অখতখদ ঙজ ০১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৭০৩ চদো রফো: রোলোক চদো ধৄরুজ্জোফোদ; যোলোদোচ 

রকফ

গ্রোফ: অমীকাঁ, আঈজদয়দ: 

অঙমোফধেভ, টোওখভ: 

নচমকঞ্জ:-৮৩৪০, ঈধখচমো: 

ঘভনুোযদ, রচমো : রপোমো।

গ্রোফ: অমীকাঁ, আঈজদয়দ: 

অঙমোফধেভ, টোওখভ: 

নচমকঞ্জ:-৮৩৪০, ঈধখচমো: 

ঘভনুোযদ, রচমো : রপোমো।

রপোমো ০৯.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৩ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, 

অখতখদ ঙজ ০১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৭০৬ চদো রফো: ফজদভ রলোখদ চদো রফো: অমী অজচফ ঔোদ; 

রফোো: দোজফো রকফ

গ্রোফ: োআদ ঘঝওী, আঈজদয়দ: 

ওোওজঘড়ো, টোওখভ: 

ওোওজঘড়ো:-৮৭২১, ঈধখচমো: 

ধোণভখোঝো, রচমো : ভগুদো।

গ্রোফ: োআদ ঘঝওী, আঈজদয়দ: 

ওোওজঘড়ো, টোওখভ: 

ওোওজঘড়ো:-৮৭২১, ঈধখচমো: 

ধোণভখোঝো, রচমো : ভগুদো।

ভগুদো ০৫.০৭.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৯ ফো ০৭ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৭০৭ চদো যোফীফো সুমঢোদো চদো অব্দুম ফোন্নোদ রযঔ; 

োখমলো রকফ

গ্রোফ: বুড়োআঘ, টোওখভ: 

অমনোটোঙ্গো:-৭৮৭০, 

ঈধখচমো: অমনোটোঙ্গো, 

রচমো : নজভতধেভ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

নজভতধেভ ১০.০৪.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০০ ফো  ২৫ 

জতদ

স্দোঢখওোত্তভ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৭০৮ চদো রফোঙো: ফোসুফো চোলোদ চদো এদজট অব্দুভ ভজলফ; 

রফোঙো: রলোখদ অভো রকফ

গ্রোফ: জযবু ওোঝোভোফ, 

আঈজদয়দ: কুয তো, টোওখভ: 

ফীভোক:-৫৪৪০, ঈধখচমো: 

ওোঈজদয়ো, রচমো : ভংধেভ।

প্রবখে- রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ, 

পদ দং-০৪, ওক্ষ দং-১২১, 

ঔোদ্য ফন্ত্রডোময়, োংমোখতয 

জঘোময়, জচজধ-১০০০, 

ভফদো, ঠোওো।

ভংধেভ ০৬.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০২ ফো ৩০ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৭০৯ চদো রফো: ফভ নোরুও চদো রফো: রোলভোন রলোখদ; 

রফোঙো: ভোজচয়ো রকফ

গ্রোফ: জুফোআ দকভ, আঈজদয়দ: 

দোজচভধেভ, টোওখভ: 

দোজচভধেভ:-৬৪৪০, ঈধখচমো: 

গুরুতোধেভ, রচমো : দোখঝোভ।

গ্রোফ: জুফোআ দকভ, আঈজদয়দ: 

দোজচভধেভ, টোওখভ: 

দোজচভধেভ:-৬৪৪০, ঈধখচমো: 

গুরুতোধেভ, রচমো : দোখঝোভ।

দোখঝোভ ৩১.১২.১৯৮৯  ঙভ ফো  জতদ স্দোঢও োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, ঙজ ১ 

ওজধ, য় ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

৩৭১১ চদো রফো: জফযওোতুভ ভলফোদ চদো রফো: দচরুম আমোফ; 

রফোঙো: ঘিো ঔোতুদ

গ্রোফ: এভযোতধেভ, টোওখভ: 

অমফটোঙ্গো:-৭২১০, 

ঈধখচমো: অমফটোঙ্গো, রচমো 

: চ্যয়োটোঙ্গো।

গ্রোফ: এভযোতধেভ, টোওখভ: 

অমফটোঙ্গো:-৭২১০, 

ঈধখচমো: অমফটোঙ্গো, রচমো 

: চ্যয়োটোঙ্গো।

চ্যয়োটোঙ্গো ২০.১১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৭ ফো ০৯ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখযধে ১ ওজধ।

োজঢম

৩৭১২ চদো আজঢ অিোভ চদো রফো: ফখয়চ ঈজিদ 

ফন্ডম; রযনোমী অলখফত

গ্রোফ: ড় মক্ষ্ণীধেভ, আঈজদয়দ: 

জফচোদধেভ, টোওখভ: 

োচোড়ী:-৭৭০০, ঈধখচমো: 

ভোচোড়ী তভ, রচমো : 

ভোচোড়ী।

গ্রোফ: ড় মক্ষ্ণীধেভ, আঈজদয়দ: 

জফচোদধেভ, টোওখভ: 

োচোড়ী:-৭৭০০, ঈধখচমো: 

ভোচোড়ী তভ, রচমো : 

ভোচোড়ী।

ভোচোড়ী ০৫.০৬.১৯৮৯  ২৬ ঙভ ১১ ফো ০১ 

জতদ

এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৭১৩ চদো রফো: অখদোয়োভ রলোখদ চদো রফো: আফোফ রলোখদ; 

রফোো: ধভ চোলোদ রকফ

গ্রোফ: রদোয়োগ্রোফ, টোওখভ: 

োচোভ রঘৌয়োভো, ঈধখচমো: 

তভ তজক্ষড, রচমো : কুজফল্লো।

গ্রোফ: রদোয়োগ্রোফ, টোওখভ: 

োচোভ রঘৌয়োভো, ঈধখচমো: 

তভ তজক্ষড, রচমো : কুজফল্লো।

কুজফল্লো ১২.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০২ ফো ২৩ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৭১৪ চদো রফোো: ফজভয়ফ রকফ মৃঢ রফো: মোম রফোলোম্মত 

লোমোতোভ; যোলীধৄভ রকফ

গ্রোফ: চয়খখোড়ো, আঈজদয়দ: 

ওদওজতয়ো, টোওখভ: 

ীভধোযো:-৮৬২২, ঈধখচমো: 

োঈনম, রচমো : ধটুয়োঔোমী।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

ধটুয়োঔোমী ৩০.১১.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৫ ফো ০৬ 

জতদ

স্দোঢখওোত্তভ এজঢফ ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৭১৫ চদো রফো: ওোোভ লোজফত চদো রফো: লোরুদ ভ ভজযত; 

ভোজচয়ো রকফ

১/২ পচলভী োলোস্ট্রীঝ, ঠোওো 

তভ, য়োভী, ঠোওো-১১০০।

১/২ পচলভী োলোস্ট্রীঝ, ঠোওো 

তভ, য়োভী, ঠোওো-১১০০।

ঠোওো ১০.০৪.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০০ ফো ২৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৭১৬ চদো ভজনচ ঈজিদ চদো রলোখদ অমী; লোখচভো 

রকফ

গ্রোফ: ধৈ ত ঝোমওী, আঈজদয়দ: 

ঝোমওী, টোওখভ: জজভঘভ:-

২১৫০, ঈধখচমো: দওমো, 

রচমো : রযভধেভ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

রযভধেভ ০১.১০.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৭ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৭১৭ চদো রফো: অফচোত রলোখদ চদো রফো: অলোত অমী; রফো: 

নোআফো জজ

গ্রোফ: ড়ধআ, আঈজদয়দ: 

কুশুিো, টোওখভ: প্রোতধেভ:-

৬৫১০, ঈধখচমো: ফোিো, 

রচমো : দকাঁ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

দকাঁ ৩০.০৬.১৯৯৩ ২২ ঙভ ১০ ফো ০৬ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৭১৮ চদো যভীন রলোখদ চদো নয়চম ওজভফ; অখয়যো 

রকফ

গ্রোফ: আফোজদভঘভ, আঈজদয়দ: 

রলোখিী, টোওখভ: 

আফোজদভঘভ:-১৫১০, 

ঈধখচমো: কচোজভয়ো, রচমো : 

মুন্পীকঞ্জ।

গ্রোফ: আফোজদভঘভ, আঈজদয়দ: 

রলোখিী, টোওখভ: 

আফোজদভঘভ:-১৫১০, 

ঈধখচমো: কচোজভয়ো, রচমো : 

মুন্পীকঞ্জ।

মুন্পীকঞ্জ ১০.১০.১৯৯৭ ১৮ঙভ ০৬ফো ২৬ জতদ এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৭১৯ চদো ফজদরুজ্জোফোদ চদো লুৎনভ ভলফোদ; রোজদয়ো 

রকফ

গ্রোফ: ওোঈমচোদী, আঈজদয়দ:  

ওোঈমচোদী, টোওখভ:  

ওোঈমচোদী:-১৯৭৩, 

ঈধখচমো: োোআম, রচমো : 

ঝোংকোআম ।

গ্রোফ: ওোঈমচোদী, আঈজদয়দ:  

ওোঈমচোদী, টোওখভ:  

ওোঈমচোদী:-১৯৭৩, 

ঈধখচমো: োোআম, রচমো : 

ঝোংকোআম ।

ঝোংকোআম ১১.০৩.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০১ ফো ১৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৭২১ চদো রফো: যজনকুম আমোফ যভীন চদো অিোভ যভীন; 

ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: গুদলোভ, আঈজদয়দ: 

ওোযোজময়ো, টোওখভ: 

দজদক্ষীভ:-৭৯১১, ঈধখচমো: 

মুওসুতধেভ, রচমো : 

রকোধোমকঞ্জ।

জ-২/১০৩, োথোভড ীফো 

স্পোন রওোয়োঝ তোভ, লঝদং-৫, 

অচফধেভ-১২৩০, রটভ-৮, 

ঈত্তভো, ঠোওো।

রকোধোমকঞ্জ ১০.০৩.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০১ ফো ২৬ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৭২২ চদো রফো: োখভোয়োভ অমফ চদো রফো: জকয়ো ঈজিদ; 

ধভচোলোদ রকফ

গ্রোফ: জদগুজদয়ো ওোিো, 

আঈজদয়দ: জংখলশ্বভ, 

টোওখভ: ওংযধেভ োচোভ :-

২২৫০, ঈধখচমো: ফুমধেভ, 

রচমো : ফয়ফদজংল।

গ্রোফ: জদগুজদয়ো ওোিো, 

আঈজদয়দ: জংখলশ্বভ, 

টোওখভ: ওংযধেভ োচোভ :-

২২৫০, ঈধখচমো: ফুমধেভ, 

রচমো : ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল ০২.১১.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৪ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঘোমোদ দিভ বৄম।

োজঢম

৩৭২৩ চদো জচয়োঈম লও চদো অবুম ওোমোফ; োখচতো 

রকফ

গ্রোফ: ঈমফোওোজি, আঈজদয়দ: 

ওোফোভকো, টোওখভ: 

অজকয়ো:-২৪১০, ঈধখচমো: 

ঢোভোওোিো, রচমো : 

ফয়ফদজংল।

গ্রোফ: ঈমফোওোজি, আঈজদয়দ: 

ওোফোভকো, টোওখভ: 

অজকয়ো:-২৪১০, ঈধখচমো: 

ঢোভোওোিো, রচমো : 

ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল ১০.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৩ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে ১ ওজধ।

োজঢম

Page No 327 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৭২৪ চদো লোোদ খভোয়োতী চদো ঙজমফ ঈজিদ; ভোজযতো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: রচোভোজড়য়ো,  টোওখভ: 

ফুমোজড়য়ো:-২২১৬, 

ঈধখচমো: ফুমোজড়য়ো, রচমো 

: ফয়ফদজংল ।

গ্রোফ: রচোভোজড়য়ো,  টোওখভ: 

ফুমোজড়য়ো:-২২১৬, 

ঈধখচমো: ফুমোজড়য়ো, রচমো 

: ফয়ফদজংল ।

ফয়ফদজংল ১৮.০৪.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০০ ফো ১৭ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে ১ ওজধ।

োজঢম

৩৭২৫ চদো রফো: ঔোখমত োআফুল্লোল চদো রফো: লোজনজুভ ভলফোদ; 

অখযতো ঔোতুদ

গ্রোফ: োসুখতধেভ, আঈজদয়দ: 

ফভধেভ, টোওখভ: 

োসুখতধেভ:-৫২৪০, 

ঈধখচমো: জঘজভভ িভ, 

রচমো : জতদোচধেভ ।

গ্রোফ: োসুখতধেভ, আঈজদয়দ: 

ফভধেভ, টোওখভ: 

োসুখতধেভ:-৫২৪০, 

ঈধখচমো: জঘজভভ িভ, 

রচমো : জতদোচধেভ ।

জতদোচধেভ ২০.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০২ ফো ২২ জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৭২৬ চদো রফো: ধৄরুম আমোফ চদো রফোঢোলোভ রলোখদ; 

চোলোদোভো রকফ

গ্রোফ: অলম্মতধেভ, আঈজদয়দ: 

থফ তধেভ, টোওখভ: 

অলম্মতধেভ:-৩৩৩১, 

ঈধখচমো: ফোথধেভ, রচমো : 

লজকঞ্জ।

গ্রোফ: অলম্মতধেভ, আঈজদয়দ: 

থফ তধেভ, টোওখভ: 

অলম্মতধেভ:-৩৩৩১, 

ঈধখচমো: ফোথধেভ, রচমো : 

লজকঞ্জ।

লজকঞ্জ ১৭.০৯.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৭ ফো ১৯ জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৭২৭ চদো রফো: অফোদ ঈল্লোল চদো অমফকীভ রলোখদ; 

লোজনচো রকফ

গ্রোফ: ধঃ ধুধজঢ, আঈজদয়দ: 

রকৌজভঘন্নো, টোওখভ: ধঃ 

ধুধজঢ:-৮৭০০, ঈধখচমো: 

ভগুদো, রচমো : ভগুদো।

গ্রোফ: ধঃ ধুধজঢ, আঈজদয়দ: 

রকৌজভঘন্নো, টোওখভ: ধঃ 

ধুধজঢ:-৮৭০০, ঈধখচমো: 

ভগুদো, রচমো : ভগুদো।

ভগুদো ১৮  ঙভ ০৮ফো ০৫ 

জতদ

অজমফ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ, চন্ 

ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

৩৭২৮ চদো যোলীদ চদো ধৄরুম আমোফ; যোলোদো 

রকফ

গ্রোফ: মভোফধেভ, আঈজদয়দ: 

জুতদো, টোওখভ: মভোফধেভ:-

১৯৬০, ঈধখচমো: বয়োধেভ, 

রচমো : ঝোংকোআম।

গ্রোফ: মভোফধেভ, আঈজদয়দ: 

জুতদো, টোওখভ: মভোফধেভ:-

১৯৬০, ঈধখচমো: বয়োধেভ, 

রচমো : ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম ০৬.১০.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৬ ফো  ২৯ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৭৩১ চদো রযঔ রফো: নজভত চদো রফো: রকোমোফ ফতুতচো; 

নোজঢফো রকফ

গ্রোফ: ধাঁঘঅজদ, আঈজদয়দ: 

ফলদধেভ, টোওখভ: ধাঁঘঅজদ:-

৩৬৪১৪, ঈধখচমো: ফঢম 

ঈত্তভ, রচমো : ঘাঁতধেভ।

গ্রোফ: ধাঁঘঅজদ, আঈজদয়দ: 

ফলদধেভ, টোওখভ: ধাঁঘঅজদ:-

৩৬৪১৪, ঈধখচমো: ফঢম 

ঈত্তভ, রচমো : ঘাঁতধেভ।

ঘাঁতধেভ ১৫.০৩.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০১ ফো ২১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৭৩৩ চদো দীম ঈৎধম কুফোভ জশ্বো চদো জদফ তম কুফোভ জশ্বো; 

ধোরুম ভোদী জশ্বো

গ্রোফ: ধোভঘভ, আঈজদয়দ: 

কৃষ্ণদকভ , টোওখভ: 

রওোফভধেভ :-৭৮০০, 

ঈধখচমো: নজভতধেভ তভ, 

রচমো : নজভতধেভ।

গ্রোফ: ধোভঘভ, আঈজদয়দ: 

কৃষ্ণদকভ , টোওখভ: 

রওোফভধেভ :-৭৮০০, 

ঈধখচমো: নজভতধেভ তভ, 

রচমো : নজভতধেভ।

নজভতধেভ ১৮.১০.১৯ ৮৮ ২৭ ঙভ ০৭ ফো ১৭ জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৭৩৪ চদো রফো: ফোলফুজুভ ভলফোদ চদো রফো: ফজচবুভ ভলফোদ; 

রফোো: ভজলফো ঔোতুদ

গ্রোফ: তজক্ষড ধোওো, টোওখভ: 

োবুধেভ, ঈধখচমো: োবুধেভ, 

রচমো : ঘাঁধোআদোকঞ্জ।

গ্রোফ: তজক্ষড ধোওো, টোওখভ: 

োবুধেভ, ঈধখচমো: োবুধেভ, 

রচমো : ঘাঁধোআদোকঞ্জ।

ঘাঁধোআদোকঞ্জ ১৬.১২.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৩ ফো ২০ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৭৩৬ চদো মুিো অিোভ চদো অ: লও লোমোতোভ; 

ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: ওোচীভ গ্রোফ, আঈজদয়দ: 

ভোজচলোভ, টোওখভ: 

থোদখটোো:-৮২৩১, ঈধখচমো: 

অনকমছোড়ো, রচমো : 

জভযোম।

ঠোওো হুপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্স (২য় ঢমো), ঠোওো-

১২০৭

জভযোম ৩১.১২.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৪ ফো ০৫ 

জতদ

স্দোঢও অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৭৩৭ চদো রফো: চোখদ অমফ চদো রফো: জকয়ো ঈজিদ; 

চজফমো ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘোদোড়ী, আঈজদয়দ: 

ঝোমওী, টোওখভ: জজভঘভ:-

২১৫০, ঈধখচমো: দওমো, 

রচমো : রযভধেভ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

রযভধেভ ০১.০৩.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০২ ফো ০৫ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৭৩৯ চদো রফো: আঈসুন অমী চদো রফো: অবুম ওোখফ; 

রফখলরুদ রদঙো

গ্রোফ: ঘভখকোয়োটোঙ্গো, 

আঈজদয়দ: ভোফপদ্রধেভ, 

টোওখভ: রকোয়োটোঙ্গো:-২১৫০, 

ঈধখচমো: ফুমধেভ, রচমো : 

ফয়ফদজংল।

রফো: আঈসুন অমী, প্রবখে-

রফো: অব্বো অমী, জটঅআজচ 

রভমখয় রভঞ্জ, প্রযোজদও 

পদ, (২য় ঢমো) ঠোওো-১২১৭।

ফয়ফদজংল ০৬.১২.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৪ ফো ৩০ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৭৪১ চদো রফো: রকোমোফ অচফ চদো রফো: ফখয়চ ঈজিদ 

ফন্ডম; রফোঙো: অখফদো জজ

গ্রোফ: ঘওখকোধোম, আঈজদয়দ: 

কুশুিো, টোওখভ: ঘওওোধৄ:-

৬৫১০, ঈধখচমো: ফোিো, 

রচমো : দকাঁ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

দকাঁ ২৯.১১.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৫ ফো ০৬ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৭৪২ চদো অদু োমোফ চদো অ: কফুভ অওদ; 

নোখঢফো ঔোতুদ

গ্রোফ: োখতওধেভ, আঈজদয়দ: 

রফখলজিকঞ্জ, টোওখভ: 

রুকুদি:-৮২৭০, ঈধখচমো: 

রফখলজিকঞ্জ, রচমো : জভযোম 

।

গ্রোফ: োখতওধেভ, আঈজদয়দ: 

রফখলজিকঞ্জ, টোওখভ: 

রুকুদি:-৮২৭০, ঈধখচমো: 

রফখলজিকঞ্জ, রচমো : জভযোম 

।

জভযোম ০৫.১২.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো ০১ জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৭৪৪ চদো রফো: ওোঈোভ অলখফত চদো জনকুভ ভলফোদ; ঘাঁদ 

রফখলভ রকফ

গ্রোফ: কুন্দ্রো, টোওখভ: ডুজভয়ো 

জষ্ণুধেভ ৩৫৭০, ঈধখচমো: 

মোওোফ, রচমো : কুজফল্লো ।

গ্রোফ: কুন্দ্রো, টোওখভ: ডুজভয়ো 

জষ্ণুধেভ ৩৫৭০, ঈধখচমো: 

মোওোফ, রচমো : কুজফল্লো ।

কুজফল্লো ১৯.০৫.১৯৯৩  ঙভ ফো  জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ 

রদআ, য় ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

৩৭৪৬ চদো ঔোজতচো রকফ চদো রফোলোম্মত রলোখদ 

নজওভ; জধয়োভো রকফ

গ্রোফ: মক্ষ্ণীধেভ, টোওখভ: 

রফোল্লোভলোঝ:-৮২৬০, 

ঈধখচমো: জলচমো, রচমো :  

জভযোম।

প্রবখে:-রফোলোম্মত লোরুদ ভ 

ভজযত, লওোভী রভজচিোভ 

(এওোখটজফও), জটদ জন 

(জজ্ঞোদ ধৄরত), ঠোওো 

জশ্বজদ্যোময়, ভফদো, ঠোওো।

জভযোম ০৪.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০২ ফো ২৮ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ, প্রখযধে 

রদআ, ঘোমোদ দিভ 

বৄম।

োজঢম

৩৭৫১ চদো রফো: রফোস্তোজনজুভ ভলফোদ মৃঢ লোজনজুভ ভলফোদ; 

যোজলোদোচ

গ্রোফ: ধোকুজড়য়ো 

(রফৌমপীধোড়ো), আঈজদয়দ: 

মক্ষীকুন্ডো, টোওখভ: 

মক্ষীকুন্ডো:-৬৬২০, ঈধখচমো: 

ইশ্বভতী, রচমো : ধোদো ।

গ্রোফ: ধোকুজড়য়ো 

(রফৌমপীধোড়ো), আঈজদয়দ: 

মক্ষীকুন্ডো, টোওখভ: 

মক্ষীকুন্ডো:-৬৬২০, ঈধখচমো: 

ইশ্বভতী, রচমো : ধোদো ।

ধোদো ৩০.১০.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৫ ফো ০১ 

জতদ

এআঘএজ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

প্রখশযধে রদআ। োজঢম

৩৭৫২ চদো রফো: লোজনজুভ ভলফোদ চদো রফো: অব্দুম কফুভ; 

লোজঙদো রকফ

গ্রোফ: োলোধেভ ধজিফধোড়ো, 

আঈজদয়দ: োলোধেভ, টোওখভ: 

োলোধেভ:-৬৬২০, ঈধখচমো: 

ইশ্বভতী, রচমো : ধোদো ।

গ্রোফ: োলোধেভ ধজিফধোড়ো, 

আঈজদয়দ: োলোধেভ, টোওখভ: 

োলোধেভ:-৬৬২০, ঈধখচমো: 

ইশ্বভতী, রচমো : ধোদো ।

ধোদো ০৪.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৭৫৫ চদো রফো: ফোআদুম আফোফ মৃঢ চোজলদুম আমোফ; রফোঙো: 

ভোখযতো রকফ

গ্রোফ: ফন্ডমধোড়ো, আঈজদয়দ: 

ণোদোলোঝ, টোওখভ: জঘমফোভী:-

৫৬৩০, ঈধখচমো: জঘমফোভী, 

রচমো : কুজড়গ্রোফ।

গ্রোফ: ফন্ডমধোড়ো, আঈজদয়দ: 

ণোদোলোঝ, টোওখভ: জঘমফোভী:-

৫৬৩০, ঈধখচমো: জঘমফোভী, 

রচমো : কুজড়গ্রোফ।

কুজড়গ্রোফ ১২.১০.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৭ ফো ২৪ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৭৫৬ চদো রচোোখয়ভ অলখফত চদো সুমঢোদ রলোখদ; 

ফোওসুতো রকফ

গ্রোফ: অমীধেভ, আঈজদয়দ: 

এদোখয়ঢধেভ, টোওখভ: 

এদোখয়ঢধেভ:-৭৯২০, 

ঈধখচমো: ওোমজওজদ, রচমো : 

ফোতোভীধেভ।

১৮৭/৬, ভচদীকিো রমদ, 

ফধ্যধোআওধোড়ো, জফভধেভ-১, 

জফভধেভ-১, ঠোওো।

ফোতোভীধেভ ৩১.১২.১৯৮৯ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৭৫৭ চদো রফোলোম্মদুল্লোল চদো অব্দুম রফোজফদ; রচোলভো 

রকফ

গ্রোফ: রোয়োআ , টোওখভ: 

লভফধেভ, ঈধখচমো: 

ফোথধেভ, রচমো : লজকঞ্জ।

গ্রোফ: রোয়োআ , টোওখভ: 

লভফধেভ, ঈধখচমো: 

ফোথধেভ, রচমো : লজকঞ্জ।

লজকঞ্জ ০১.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ নোজচম োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৭৫৮ চদো রফো: রোখলম ভোদো চদো রফো: চজফ ঈজিদ; 

লুৎফুভ রন্নঙো

গ্রোফ: ভোফদকভ, টোওখভ: 

দোলুয়োভ োচোভ:-৩৫২০, 

ঈধখচমো: বুজড়ঘং, রচমো : 

কুজফল্লো ।

গ্রোফ: ভোফদকভ, টোওখভ: 

দোলুয়োভ োচোভ:-৩৫২০, 

ঈধখচমো: বুজড়ঘং, রচমো : 

কুজফল্লো ।

কুজফল্লো ০১.০৬.১৯৯১ ২৪ ঙভ ১০ফো ১০ জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৭৬৩ চদো রফো: ফোলঢো রলোখদ চদো রফো: জওোিোভ মৃথো, 

ফোফুচো রকফ

গ্রোফ: পঁঘোখওোড়োমীয়ো, 

আঈজদয়দ:পঁঘোখওোড়োমীয়ো, 

টোওখভ: পঁঘোখওোড়োমীয়ো:-

৮৭১০, ঈধখচমো: ঢোমঢমী, 

রচমো : ভগুদো ।

রফো: ফোলঢো রলোখদ, 

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

ভগুদো ০৮.১০.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৬ ফো ২৮ 

জতদ

স্দোঢখওোত্তভ োথোভড অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ, চন্স্থোদ 

রচমো ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৩৭৬৫ চদো রফো: ওোফরুম লোোদ চদো রফো: চোলোঙ্গীভ অমফ; 

োখমলো ঔোতুদ

গ্রোফ: রঠোমোজতয়ো,  টোওখভ: 

ফয়ফদজংল:-২২০০, 

ঈধখচমো: ফয়ফদজংল তভ, 

রচমো : ফয়ফদজংল।

গ্রোফ: রঠোমোজতয়ো,  টোওখভ: 

ফয়ফদজংল:-২২০০, 

ঈধখচমো: ফয়ফদজংল তভ, 

রচমো : ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল ০৫.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৩ ফো ০৭ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৭৬৬ চদো জদজঔম কুফোভ তো চদো দোভোয়ড ঘন্দ্র তো; বমুদো 

ভোডী তো

গ্রোফ: রফৌঔোড়ো,  টোওখভ: 

দধোড়োলোঝ, ঈধখচমো: 

ড়োআগ্রোফ, রচমো :  দোখঝোভ।

গ্রোফ: রফৌঔোড়ো,  টোওখভ: 

দধোড়োলোঝ, ঈধখচমো: 

ড়োআগ্রোফ, রচমো :  দোখঝোভ।

দোখঝোভ ১২.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৩ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৭৬৭ চদো রযঔ জচয়োরুম আমোফ চদো রযঔ অবু ওভ 

জজিও; অজতো সুমঢোদো

গ্রোফ: যোলোচোঢধেভ, আঈজদয়দ: 

রঔযভো, টোওখভ: রঔযভো:-

৯৪২০, ঈধখচমো: ঢোমো, 

রচমো : োঢক্ষীভো।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

োঢক্ষীভো ০৫.১০.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৭ ফো   

০০জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৭৬৮ চদো রফো: লোজনজুম আমোফ চদো রফো: অদুম অঈয়োম; 

রফোঙো: চয়ফোমো ঔোতুদ

গ্রোফ: লোোদধেভ, আঈজদয়দ: 

রক্ষতুধোড়ো, টোওখভ: 

জঘদোঔড়ো:-৬৬৭০, ঈধখচমো: 

োজণয়ো, রচমো : ধোদো।

জ ৫৪/৬, অদোভ ওুোি 

স্পোন রওোয়োঝ তোভ, জফভধেভ-

১২১৬, ঠোওো।

ধোদো ১৯.০৩.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০১ ফো ১৭ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখযধে 

ধৈভডকৃঢ দয়।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৭৭১ চদো আওভোফ জযওতোভ চদো োবুম জফয়ো; োলোভো 

রকফ

গ্রোফ: ধোভমো, টোওখভ: 

রদেখওোদো, ঈধখচমো: 

রদেখওোদো, রচমো : 

রদেখওোদো।

গ্রোফ: ধোভমো, টোওখভ: 

রদেখওোদো, ঈধখচমো: 

রদেখওোদো, রচমো : 

রদেখওোদো।

রদেখওোদো ২১.১০.১৯৯৫   ঙভ ফো  জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৭৭৪ চদো রফো: অবুম োভোওোঢ চদো রফো: চোজওঈল্লুোল; 

অখফদো রকফ

গ্রোফ: রধভোকঞ্জ,  টোওখভ: 

রঢোভোকঞ্জ:-৩৭০০, 

ঈধখচমো: ওফমদকভ, রচমো : 

মক্ষ্ণীধেভ ।

৭৩/৮ (৫ফ ঢমো), গ্রোফ: 

কচফলম, টোওখভ: 

জচকোঢমো, লোচোভীোক, ঠোওো-

১২০৯।

মক্ষ্ণীধেভ ০১.১২.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৫ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৭৭৫ চদো রোলোদ অলখফত স্বধদ চদো যোসুম লও; চয়দ 

রকফ

গ্রোফ: রঢজময়োদধোড়ো, 

টোওখভ: তুমীধেভ োচোভ, 

ঈধখচমো: চোফোমধেভ, রচমো 

: চোফোমধেভ।

গ্রোফ: রঢজময়োদধোড়ো, 

টোওখভ: তুমীধেভ োচোভ, 

ঈধখচমো: চোফোমধেভ, রচমো 

: চোফোমধেভ।

চোফোমধেভ ০১.০৮.১৯৯৬  ঙভ ফো  জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৭৭৬ চদো রফো: রোখলম ভোদো চদো রফো: অবুম ওোখযফ; 

যোলদোচ রকফ

গ্রোফ: ঈত্তভ ঔয়ভোওজড়, 

টোওখভ: লোলুয়োখোঝ, 

ঈধখচমো: লোলুয়োখোঝ, রচমো : 

ফয়ফদজংল।

রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ রজমফ, 

২৮, লোখঙদ ঈজিদ রভোট, 

ঈত্তভ োড্ডো, গুমযোদ, ঠোওো।

ফয়ফদজংল ০১.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো ০৪ 

জতদ

স্দোঢখওোত্তভ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৭৭৮ চদো রফো: অব্দুম ফোন্নোদ চদো রফো: ফোলমুত অমী; 

চোলোদোভো রকফ

গ্রোফ: গুজথোড়ী, আঈজদয়দ: 

ঘওজুভী, টোওখভ: চোজফভঢো 

:-৬৭৭২, ঈধখচমো: 

যোলচোতধেভ, রচমো : 

জভোচকঞ্জ।

প্রবখে: চম কুফোভ দিী, 

ংস্কৃজঢ জরয়ও ফন্ত্রডোময়, 

পদ দং-০৬, ওক্ষ দং-

১০০৪, োংমোখতয জঘোময়, 

ঠোওো।

জভোচকঞ্জ ১৮.০৫.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ১১ ফো  ১৭ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৭৮২ চদো অয়যো অিোভ ঝুমুভ চদো রফো: যোলচোলোদ 

লোমোতোভ; দজচফদ রকফ

গ্রোফ: ঝোঈদ বচদওোঞী, 

আঈজদয়দ: ঝোঈদ বচদওোঞী, 

টোওখভ: ধটুয়োঔোমী:-৮৬০০, 

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী তভ, 

রচমো : ধটুয়োঔোমী।

প্রবখে: রফো: আজময়ো ফোলমুত, 

জত োদ হুপোরী াঁঝজমজধ 

এন্ড ওজিঈঝোভ প্রজযক্ষড 

আন্পটিটিঈঝ, োড়ী দং-২, 

রভোট দং-৪, রদধোড়ো ধ তঢো, 

জফভধেভ-১০, ঠোওো-১২১৬।

ধটুয়োঔোমী ০১.১২.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৫ ফো ০৫ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৭৮৩ চদো অ: লোন্নোদ মৃঢ ভজ ঈজ্জম; রভোখওয়ো গ্রোফ: োভোংধেভ,  টোওখভ: 

ওোচীভ ধোচ্যজভয়ো, ঈধখচমো: 

দোকভধেভ, রচমো : ঝোংকোআম ।

োড়ী দং-১৫, ব্লও-জ, রভোট-

৩, য়োট ত-৭,  োতমতী, 

তুভোক, ঈত্তভো, ঠোওো।

ঝোংকোআম ০২.০২.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৩ ফো ০৪ 

জতদ

অজমফ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৭৮৫ চদো চোন্নোতুম ফোয়ো জধংজও ফভহুফ অব্দুম মজঢন 

জওতোভ; যোভজফদ সুমঢোদো 

রুফো

গ্রোফ: যঢভোচ, আঈজদয়দ: 

দুথোম, টোওখভ: জযয়োমঘুদী, 

ঈধখচমো: োখওভকঞ্জ, রচমো 

: জভযোম।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

জভযোম ২৯.১১.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৫ ফো ০৬ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৭৮৯ চদো রফো: এলোধৄম লও চদো রফো: নয়চোভ অমী; 

রফোঙো: জতমচোদ রকফ

গ্রোফ: বুচধোড়ো, আঈজদয়দ: 

ণোদোলোঝ, টোওখভ: জঘমফোভী:-

৫৬৩০, ঈধখচমো: জঘমফোভী, 

রচমো : কুজড়গ্রোফ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

কুজড়গ্রোফ ২৫.০৫.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ১১ ফো ১১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৭৯০ চদো রফো: রকোমোফ রফোস্তনো চদো রফো: অভখযত অমী; 

ফফঢোচ রকফ

গ্রোফ: োকঢো, আঈজদয়দ: 

লোঝঔোমী, টোওখভ: 

ঔজমমধেভ:-৬৬৬১, ঈধখচমো: 

সুচোদকভ, রচমো : ধোদো।

গ্রোফ: োতোআ, আঈজদয়দ: 

ভোদীদকভ, টোওখভ: 

োখুমধেভ:৬৬৮২, ঈধখচমো: 

সুচোদকভ, রচমো: ধোদো।

ধোদো ১৮.০৭.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৯ ফো ১৭ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৭৯২ চদো জঞ্জ কুফোভ ফন্ডম চদো ধজভফম কুফোভ ফন্ডম; 

জণীওো ফন্ডম

গ্রোফ: ধোঞও ওোজি, টোওখভ: 

ফোতোভীধেভ:-৭৯০০, 

ঈধখচমো: ফোতোভীধেভ তভ, 

রচমো : ফোতোভীধেভ।

গ্রোফ: ধোঞও ওোজি, টোওখভ: 

ফোতোভীধেভ:-৭৯০০, 

ঈধখচমো: ফোতোভীধেভ তভ, 

রচমো : ফোতোভীধেভ।

ফোতোভীধেভ ০১.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড প্রখযধে রদআ। োজঢম

৩৭৯৭ চদো বয়ত রমোম রলোখদ চদো বয়ত জভোজুম লও; 

অজিয়ো রকফ

গ্রোফ: ঘাঁদধোড়ো ওোজচোড়ী 

ঈত্তভঔোদ, টোওখভ: 

ঈচোফধেভ, ঈধখচমো: ঠোওো, 

রচমো : ঠোওো ।

গ্রোফ: ঘাঁদধোড়ো ওোজচোড়ী 

ঈত্তভঔোদ, টোওখভ: 

ঈচোফধেভ, ঈধখচমো: ঠোওো, 

রচমো : ঠোওো ।

ঠোওো ১৬.০৫.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১১ ফো ১৯ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৮০০ চদো রফো: ভলফোতুল্লোল চদো রফো: তোঈত অমী; 

লোজো রকফ

গ্রোফ: জতমচোদ লোজচভ রঝোমো 

, আঈজদয়দ: রতীদকভ, 

টোওখভ: রতীদকভ :-৬৩০০, 

ঈধখচমো: ঘাঁধোআদোকঞ্জ, 

রচমো : ঘাঁধোআদোকঞ্জ।

গ্রোফ: জতমচোদ লোজচভ রঝোমো 

, আঈজদয়দ: রতীদকভ, 

টোওখভ: রতীদকভ :-৬৩০০, 

ঈধখচমো: ঘাঁধোআদোকঞ্জ, 

রচমো : ঘাঁধোআদোকঞ্জ।

ঘাঁধোআদোকঞ্জ ১২.০৭.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৯ ফো ২৪ জতদ এআঘএজ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

স্টুোি রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৮০২ চদো রফো: জচ মুদী চদো রফো: রফোিোভ রলোখদ 

মুদী; অওজমফো রকফ

গ্রোফ: জতদোভ, টোওখভ: 

ঔোদধেভ, ঈধখচমো: জভযোম 

তভ, রচমো: জভযোম।

গ্রোফ: জতদোভ, টোওখভ: 

ঔোদধেভ, ঈধখচমো: জভযোম 

তভ, রচমো: জভযোম।

জভযোম ০৩.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো ০২ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৮০৩ চদো রফো: জল্লোম রলোখদ চদো লোঙদ অমী; জজ 

লোখচভো

গ্রোফ: তজক্ষড ঘভ রদোয়োোত, 

টোওখভ: রপোমো:-৮৩০০, 

ঈধখচমো: রপোমো তভ, 

রচমো: রপোমো।

গ্রোফ: তজক্ষড ঘভ রদোয়োোত, 

টোওখভ: রপোমো:-৮৩০০, 

ঈধখচমো: রপোমো তভ, 

রচমো: রপোমো।

রপোমো ২৮ ঙভ ০৮ ফো ০৫  

জতদ

এআঘএজ োথোভড চন্ ঢোজভঔ  

চন্স্থোদ রচমো 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৩৮০৪ চদো জভয়ুোম ফলোচদ চদো সুখোথ ঘন্দ্র রত; স্বপ্নো 

প্রপো রত

গ্রোফ: রওোওতন্ডী,  টোওখভ: 

গুদোকভী:-৪৩৯২, ঈধখচমো: 

াঁযঔোমী, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ।

োো দং-৬৪৪/জ, তজক্ষড 

অফোকোদ, ১৩ দং য়োট ত, 

ধোলোড়ঢমী, ৪২০২, খুমযী, 

ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ০২.০৬.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ১১ ফো ০৩ জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ 

রদআ।

োজঢম

৩৮০৫ চদো রফো: রভোওধৄজ্জোফোদ জভোচী চদো রফো: জভোজুম আমোফ; 

রফোঙো: জযজভদ অিোভ

গ্রোফ: ফোমুতদকভ, আঈজদয়দ: 

অঝকো, টোওখভ: ব্রখচন্দ্র 

কন্ডো :-৩০৪০, ঈধখচমো: 

যোল্লো, রচমো: সুদোফকঞ্জ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

সুদোফকঞ্জ ১২.০২.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০২ ফো ২৪ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৮০৮ চদো সুজফ অিোভ চদো রফো: অ: শুকুভ ফন্ডম; 

অজভদ রকফ

গ্রোফ: মুভোভীধেভ, আঈজদয়দ: 

োকভওোজি, টোওখভ: 

ঔজমমধেভ:-৬৬৬১, ঈধখচমো: 

সুচোদকভ, রচমো: ধোদো।

গ্রোফ: মুভোভীধেভ, আঈজদয়দ: 

োকভওোজি, টোওখভ: 

ঔজমমধেভ:-৬৬৬১, ঈধখচমো: 

সুচোদকভ, রচমো: ধোদো।

ধোদো ১০.০৮.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৮ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৮০৯ চদো ম্রোঝ যোলচোলোদ চদো রফো: রমোওফোদ রলোখদ; 

রফোঙো: যোফছুন্নোলোভ

গ্রোফ: ফযোখমভঘভ, আঈজদয়দ: 

রকফকঞ্জ, টোওখভ: 

কুজতভকুটি:-৫৬২০, 

ঈধখচমো: ঈজমধেভ, রচমো: 

কুজড়গ্রোফ।

প্রবখে: রফো: এভযোদুম লও, 

ওক্ষ দং-৭১৮, পদ দং-০৪, 

অআদ ফন্ত্রডোময়, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো-১০০০, 

ভফদো, ঠোওো।

কুজড়গ্রোফ ১১.১০.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ২৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৮১৩ চদো ধৄরুন্নোলোভ চদো রফো: ফোজদও জফয়ো; 

অজঙয়ো ঔোতুদ

গ্রোফ: োরুআ গ্রোফ, আঈজদয়দ: 

ঘন্ডীধোযো, টোওখভ: 

োরুআগ্রোফ:-২২৯০, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, জট 

অআ টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

ফয়ফদজংল ০৬.১১.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৫ ফো ২৯ জতদ অজমফ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৮১৪ চদো লোজো সুমঢোদো চদো লোয়তোভ অমী; ভজলফো 

রকফ

গ্রোফ: বজোধেভ , আঈজদয়দ: 

বজোধেভ, টোওখভ: বজোধেভ:-

১৯৬০, ঈধখচমো: বৄজোধেভ, 

রচমো: ঝোংকোআম।

গ্রোফ: বজোধেভ , আঈজদয়দ: 

বজোধেভ, টোওখভ: বজোধেভ:-

১৯৬০, ঈধখচমো: বৄজোধেভ, 

রচমো: ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম ১৬.১০.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৫ ফো ২৬ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ, 

ঘোমোদ রওোট বৄম।

োজঢম

৩৮১৫ চদো রফো: যজনকুম আমোফ চদো রফো: অব্দু োত্তোভ; 

জুনো ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘজন্ডধেভ, আঈজদয়দ: 

কোন্নো, টোওখভ: ঘজন্ডধেভ 

োচোভ:-৭২০০, ঈধখচমো: 

জছদোআতল, রচমো: জছদোআতল।

গ্রোফ: ঘজন্ডধেভ, আঈজদয়দ: 

কোন্নো, টোওখভ: ঘজন্ডধেভ 

োচোভ:-৭২০০, ঈধখচমো: 

জছদোআতল, রচমো: জছদোআতল।

জছদোআতল ২২.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ১৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৮১৭ চদো ফজলদুম আমোফ চদো অব্দুম োখভও; ফজলমো 

রকফ

গ্রোফ: জফঘজওধোড়ো, আঈজদয়দ: 

ভোফপদ্রধেভ, টোওখভ: 

ঔজড়য়োধোড়ো:-২২৫০, 

ঈধখচমো: ফুমধেভ, রচমো: 

ফয়ফদজংল ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, জট 

অআ টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

ফয়ফদজংল ১৯.১২.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৫ ফো ১৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৮১৯ চদো রফো: বুচ অমী চদো রফো: অব্দুভ ভজযত; 

ধৄরুন্নোলোভ

গ্রোফ: দতোঔোজতফধেভ, 

টোওখভ: লমোজড়য়ো, 

ঈধখচমো: জফভধেভ, রচমো: 

কুজিয়ো।

গ্রোফ: দতোঔোজতফধেভ, 

টোওখভ: লমোজড়য়ো, 

ঈধখচমো: জফভধেভ, রচমো: 

কুজিয়ো।

কুজিয়ো ০২.১০.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৭ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৮২২ চদো রফো: আব্রোলীফ রলোোআদ চদো অজচজুল্যোল; নোখঢফো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: দন্তধেভ, টোওখভ: 

রদোয়োঔোমী ধেভোঢদ ওখমচ:-

৩৮০১, ঈধখচমো: রকফকঞ্জ, 

রচমো: রদোয়োঔোমী।

গ্রোফ: দন্তধেভ, টোওখভ: 

রদোয়োঔোমী ধেভোঢদ ওখমচ:-

৩৮০১, ঈধখচমো: রকফকঞ্জ, 

রচমো: রদোয়োঔোমী।

রদোয়োঔোমী ০১.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০২ ফো ১০ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৮২৮ চদো ভোচী রতদোণ চদো ওোজন্ত মোম রতদোণ; দুলু 

ভোদী রতদোণ

গ্রোফ: ঘভচলুম ওজভফ, 

টোওখভ: ঘভোঝো:-৩৮১৩, 

ঈধখচমো: সুদ তঘভ, রচমো: 

রদোয়োঔোমী।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

রদোয়োঔোমী ০৩.১১.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ০২ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৮২৯ চদো লোজবুম লোোদ চীদ চদো ঔজমলুভ ভলফোদ; জযজভদ 

অিোভ

অজমফোলমুত ধোড়ো, গ্রোফ: 

ঔোখড়ভো, আঈজদয়দ: ঔোখড়ভো, 

টোওখভ: ঔোখড়ভো :-৩৪৬০, 

ঈধখচমো: ওো, রচমো: 

ব্রোহ্মডোজড়য়ো।

অজমফোলমুত ধোড়ো, গ্রোফ: 

ঔোখড়ভো, আঈজদয়দ: ঔোখড়ভো, 

টোওখভ: ঔোখড়ভো :-৩৪৬০, 

ঈধখচমো: ওো, রচমো: 

ব্রোহ্মডোজড়য়ো।

ব্রোহ্মডোজড়য়ো ০১.০৫.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০ ফো ০৫ জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৮৩৫ চদো যোলীদ অমফ চদো রফো: অবু ঢোখম; 

ভোখয়ো রকফ

গ্রোফ: ফঝোঝী, আঈজদয়দ: 

কতোআধেভ, টোওখভ: কতোআধেভ, 

ঈধখচমো: ধোআওকোঙো, রচমো: 

খুমদো।

োড়ী দং-১৫, রভোট-রকোখডদ 

স্ট্রীঝ, য়োট ত-৩০,  

রধোিখওোট: ১২০৭, অতোভ, 

ঠোওো।

খুমদো ০১.০৭.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ১০ ফো ০৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৮৩৬ চদো রফো: বুচ জফয়ো চদো রফো: অজচজুম লও; 

মজঢনো অিোভ

গ্রোফ: তজক্ষড অক রঢমুভী, 

আঈজদয়দ: দ্রড়গ্রোফ, টোওখভ: 

দ্রড়গ্রোফ :-১৮১০, ঈধখচমো: 

োটুজভয়ো, রচমো: ফোজদওকঞ্জ।

গ্রোফ: তজক্ষড অক রঢমুভী, 

আঈজদয়দ: দ্রড়গ্রোফ, টোওখভ: 

দ্রড়গ্রোফ :-১৮১০, ঈধখচমো: 

োটুজভয়ো, রচমো: ফোজদওকঞ্জ।

ফোজদওকঞ্জ ২৪.১০.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ১১ জতদ এআঘএজ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

স্টুোি রদআ।

োজঢম

৩৮৩৮ চদো টুটুম ভওোভ চদো রততো ভওোভ; ঙোয়ো 

ভওোভ

গ্রোফ: দোজচখভভ োক, 

টোওখভ: শুপোঠুো:-১৩১০, 

ঈধখচমো: রওভোদীকঞ্জ, রচমো: 

ঠোওো।

গ্রোফ: দোজচখভভ োক, 

টোওখভ: শুপোঠুো:-১৩১০, 

ঈধখচমো: রওভোদীকঞ্জ, রচমো: 

ঠোওো।

ঠোওো ০৩.০৯.১৯৮৯   ঙভ  ফো  জতদ এআঘএজ োথোভড য় ঈখল্লঔ রদআ। োজঢম

৩৮৪০ চদো আওভোমুম লও মৃঢ ওোচী আওোম রলোখদ; 

রলদো রকফ

গ্রোফ: রকোধীদোণধেভ,  টোওখভ: 

ওোচীধোড়ো:-৮১০৩, 

ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ।

প্রবখে-রভযফো অিোভ ২১/১৯ 

ধোআওধোড়ো স্টোন রওোয়োঝ তোভ, 

জফভধেভ-১, ঠোওো।

রকোধোমকঞ্জ ০১.০৯.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৮ ফো  ০৪ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ 

রদআ, চন্স্থোদ 

রচমো ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৩৮৪২ চদো যোল ফোচলোরুম লও চদো রফো: অব্দুম োজভও; 

ফফঢোচ রকফ

গ্রোফ: লোঝঘন্দ্রো, টোওখভ: 

চোফোমধেভ, ঈধখচমো: 

চোফোমধেভ, রচমো: 

চোফোমধেভ।

গ্রোফ: লোঝঘন্দ্রো, টোওখভ: 

চোফোমধেভ, ঈধখচমো: 

চোফোমধেভ, রচমো: 

চোফোমধেভ।

চোফোমধেভ ০৯.০৬.১৯৯৩ ২২ ঙভ ১০ ফো ২৬ জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৮৪৪ চদো জফখ জযমু অিোভ মৃঢ রফো: লবভঢ ঈল্লোল; ভজলফো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: কোখঙভ কোআড়, টোওখভ:-

ঙোঢোভধোড়ো, ঈধখচমো: 

রতৌমঢধেভ, রচমো: কুজিয়ো।

প্রবখে: রফো: অমফ, ঠোওো 

ওজফঈজদটি রফজটখওম ওখমচ 

লোধোঢোম, ১৯০/১ 

য়োভখম রভমখকঝ, ড় 

ফকোচোভ, ঠোওো-১২০৭।

কুজিয়ো ০৬.১০.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৫ ফো ৩০ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৮৪৫ চদো রফো: দোজচঈভ ভলফোদ চদো রফো: োআদুভ ভলফোদ; 

রফোঙো: দোজক তঙ ভলফোদ

গ্রোফ: রঢখজভয়ো, আঈজদয়দ: 

রধোড়োতল, টোওখভ: 

রধোড়োতল:-৭০৩১, ঈধখচমো: 

জফভধেভ, রচমো: কুজিয়ো ।

গ্রোফ: রঢখজভয়ো, আঈজদয়দ: 

রধোড়োতল, টোওখভ: 

রধোড়োতল:-৭০৩১, ঈধখচমো: 

জফভধেভ, রচমো: কুজিয়ো ।

কুজিয়ো ১৫.০৮.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৮ ফো ২১ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৮৪৭ চদো ধমোয কুফোভ জথওোভী চদো প্রফণ জথওোভী; ধেজড তফো 

জথওোভী

গ্রোফ: লোচভোধেভ, আঈজদয়দ: 

লোচভোধেভ, টোওখভ: 

লোচভোধেভ:-৭৬০০, ঈধখচমো: 

ফোগুভো তভ, রচমো: ফোগুভো।

গ্রোফ: লোচভোধেভ, আঈজদয়দ: 

লোচভোধেভ, টোওখভ: 

লোচভোধেভ:-৭৬০০, ঈধখচমো: 

ফোগুভো তভ, রচমো: ফোগুভো।

ফোগুভো ২১.০৩.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০১ ফো ১০ জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৮৪৮ চদো জপজচঢ ভওোভ চদো ফম কুফোভ ভওোভ; 

ভীদো ভওোভ

গ্রোফ: কুজচধেকুভ, আঈজদয়দ: 

দুয়োজভয়ো, টোওখভ: ভোওো:-

৬৬২০, ঈধখচমো: মোমধেভ, 

রচমো: দোখঝোভ।

গ্রোফ: কুজচধেকুভ, আঈজদয়দ: 

দুয়োজভয়ো, টোওখভ: ভোওো:-

৬৬২০, ঈধখচমো: মোমধেভ, 

রচমো: দোখঝোভ।

দোখঝোভ ৩০.০৯.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৭ ফো ০২ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখযধে রদআ। োজঢম

৩৮৫৩ চদো রফোঔখমছুভ ভলফোদ চদো োতযো জফয়ো; রফোখফদো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ফীখভভ ধোড়ো, আঈজদয়দ: 

ঘোন্দুধেভ, টোওখভ: 

ফোজদওঔোমী:-২৩৩১, 

ঈধখচমো: ওটিয়োতী, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ।

গ্রোফ: ফীখভভ ধোড়ো, আঈজদয়দ: 

ঘোন্দুধেভ, টোওখভ: 

ফোজদওঔোমী:-২৩৩১, 

ঈধখচমো: ওটিয়োতী, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ।

জওখযোভকঞ্জ ২৭.১২.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৪ ফো  ০৯ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৮৫৬ চদো ভঢদ কুফোভ ভোয় চদো রকৌভধত ভোয়; অভঢী 

ভোদী ভোয়

গ্রোফ: োজময়োটোঙ্গো, আঈজদয়দ: 

অকভতোড়ী, টোওখভ: 

ভসুমধেভ:-৯৪০০, ঈধখচমো: 

োঢক্ষীভো, রচমো: োঢক্ষীভো।

গ্রোফ: োজময়োটোঙ্গো, আঈজদয়দ: 

অকভতোড়ী, টোওখভ: 

ভসুমধেভ:-৯৪০০, ঈধখচমো: 

োঢক্ষীভো, রচমো: োঢক্ষীভো।

োঢক্ষীভো ১৫.১১.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৫ ফো ২০ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৮৫৭ চদো অমীফ ঈজিদ ঔোদ চদো রফো: সুমঢোদ ঈজিদ 

ঔোদ; অভজুতো রকফ

গ্রোফ: নজভতধেভ, আঈজদয়দ: 

নজভতধেভ, টোওখভ: 

দমোআত:-২৩৩৮, ঈধখচমো: 

কুজময়োভঘভ, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ।

প্রবখে: রফো: দচরুম আমোফ 

(জধ), শ্রফ  অধীম, শ্রফ 

অধীম েোআবুুদোম, ৪৩ 

ওোওভোআম, অঞ্জুফোদ ফজনদুম 

আমোফ রভোট, ঠোওো-১০০০।

জওখযোভকঞ্জ ১৫.০৪.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০০ ফো ২১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৮৫৯ চদো রফোলোম্মত লোজমফ জফয়ো চদো রধৄ জফয়ো; দোচফো রকফ গ্রোফ: রকোয়োমধোড়ো, আঈজদয়দ: 

োভতী, টোওখভ: োভতী 

োচোভ:-১৪৪২, ঈধখচমো: 

অদোভ কাঁ, রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ।

গ্রোফ: রকোয়োমধোড়ো, আঈজদয়দ: 

োভতী, টোওখভ: োভতী 

োচোভ:-১৪৪২, ঈধখচমো: 

অদোভ কাঁ, রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ।

দোভোয়ডকঞ্জ ১৫.১১.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৫ ফো ২০ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৮৬০ চদো ঢোদজধৄদ দোলোভ ঢোফোন্নো চদো রফো: দচরুম আমোফ; 

রফোো: ঢজমফো ঔোতুদ

গ্রোফ: মক্ষ্ণীধেভ পোঝোধোড়ো, 

টোওখভ: ভোচযোলী জচজধট:-

৬০০০, ঈধখচমো: ভোচযোলী, 

রচমো: ভোচযোলী।

প্রবখে: রফোো: ঢজমফো 

ঔোতুদ, অঞ্চজমও োঢতো 

ংস্থো, োংমোখতয রঢোভ, 

ভোচযোলী।

ভোচযোলী ১৯ ঙভ ০৮ ফো ১৮ জতদ এআঘএজ োথোভড চন্ ঢোজভঔ  

চন্স্থোদ রচমো 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৩৮৬১ চদো রযঔ ঢোজুম আমোফ চদো রযঔ অমী অওভ; 

রভোখযতো অিোভ

গ্রোফ: ফলোন, আঈজদয়দ: 

জংভআম, টোওখভ: োভ ধোড়ো 

:-২৩০০, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল।

গ্রোফ: ফলোন, আঈজদয়দ: 

জংভআম, টোওখভ: োভ ধোড়ো 

:-২৩০০, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল ০৫.০৯.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৮ ফো ০১ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৮৬২ চদো অব্দুম ফোখমও চদো মৃঢ জুখত অমী; মৃঢ 

ফজচতো অিোভ

গ্রোফ: মুশুমী (দয়োধোড়ো), 

আঈজদয়দ: মুশুমী, টোওখভ: 

মুশুমী:-২৩০০, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল।

গ্রোফ: মুশুমী (দয়োধোড়ো), 

আঈজদয়দ: মুশুমী, টোওখভ: 

মুশুমী:-২৩০০, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল ১৭.০৩.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০১ ফো ১৯ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৮৬৩ চদো ধভ রফোলোম্মত ধোধদ চদো মৃঢ লুৎনভ ভলফোদ; 

ফজভয়ফ রকফ

গ্রোফ: ঘভপোদী, আঈজদয়দ: 

ঘভ অিথভ, টোওখভ: ওোচোআ 

ওোঝো:-২১৫০, ঈধখচমো: 

দওমো, রচমো: রযভধেভ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, জট 

অআ টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

রযভধেভ ০৫.০৮.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৯ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ 

বৄম,অখতখদ ঙজ 

১ ওজধ।

োজঢম

৩৮৬৪ চদো চয় কুফোভ তত্ত চদো ভঞ্জদ কুফোভ তত্ত; ভেো 

ভোদী তত্ত

লঝ-১৯৩, ব্লও-এআঘ, 

বওল্যথোফ অ/এ,  টোওখভ: 

জনখভোচযোল:-৪২০৭, 

ঈধখচমো: অওভযোল, 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ।

লঝ-১৯৩, ব্লও-এআঘ, 

বওল্যথোফ অ/এ,  টোওখভ: 

জনখভোচযোল:-৪২০৭, 

ঈধখচমো: অওভযোল, 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ১৩.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৬ ফো ১২ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৮৬৫ চদো ইজযঢো অিোভ চদো রফো: আজদ্রঙ অমী; 

ঙোখলভো ধোভপীদ

গ্রোফ: চোনভোওোিী, আঈজদয়দ: 

চোলোধেভ, টোওখভ: ওোজতভতী:-

৭৮০১, ঈধখচমো: ফধুঔোমী, 

রচমো: নজভতধেভ।

প্রবখে: রফো: আজদ্রঙ অমী, 

দুদীজঢ তফদ ওজফযদ, 

োথোভড যোঔো, প্রথোদ 

ওোব তোময়, ঠোওো-১০০০।

নজভতধেভ ০৮.০৮.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৬ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৮৬৬ চদো রৌভপ রলোখদ চদো অআয়ু অমী রফোল্যো; 

রলদো রকফ

গ্রোফ: ধজিফ জদমঔী, 

টোওখভ: জদমঔী িভ:-

৭৯৩১, ঈধখচমো: জযঘভ, 

রচমো: ফোতোভীধেভ।

রৌভপ রলোখদ, প্রবখে: রফো: 

োকভ রলোখদ, জজ্ঞোদ  

প্রমৄজি ফন্ত্রডোময়, পদ দং-

০৬, রুফ দং-৯২৫ (১০), 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো-

১০০০।

ফোতোভীধেভ ০১.০১.১৯৯৮ ১৮ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ, ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৩৮৬৯ চদো রফো: অম অজফদ চদো ফভ নোরুও; ধৄনো 

অিোভ

গ্রোফ: লোআথদ ঔোমী, আঈজদয়দ: 

গুচোজতয়ো, টোওখভ: 

দোফোধোড়ো:-২৩১০, ঈধখচমো: 

ওজভফকঞ্জ, রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, জট 

অআ টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

জওখযোভকঞ্জ ১৫.০৮.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৮ ফো ২১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৮৭০ চদো রফোো: অদজুফোদ অভো চদো রফো: অজফধৄম আমোফ; 

রফোো: নজভতো আয়োজফদ

গ্রোফ: রড়ধোড়ো, আঈজদয়দ: 

লজভধেভ, টোওখভ: লজভধেভ:-

৬২০১, ঈধখচমো: ধো, 

রচমো: ভোচযোলী।

গ্রোফ: রড়ধোড়ো, আঈজদয়দ: 

লজভধেভ, টোওখভ: লজভধেভ:-

৬২০১, ঈধখচমো: ধো, 

রচমো: ভোচযোলী।

ভোচযোলী ২৬.১২.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ০৯ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ, প্রখযধে ১ 

ওজধ, স্বোক্ষভ রদআ।

োজঢম

৩৮৭২ চদো জযল্পী অিোভ চদো আয়োকুভ অমী; োখমলো 

রকফ

গ্রোফ: তজক্ষড ওোফখতধেভ, 

আঈজদয়দ: রফোল্লোভলোঝ, 

টোওখভ: ওোফখতধেভ:-

৮৪২০, ঈধখচমো: দমোঙটি, 

রচমো: ছোমওোঞী।

জ-৫১/এন-০৯ এজচজ 

ওখমোদী, ফজঢজছম, 

অআজটয়োম রচোদ, ঠোওো-

১০০০।

ছোমওোঞী ১৩.০৭.১৯৯৩ ২২ ঙভ ১০ ফো ২২ জতদ এআঘএজ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ, ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৩৮৭৩ চদো জফমদ রফোল্লো চদো অবুম ওোমোফ; দোভজক 

রকফ

গ্রোফ: লোচভোোড়ী, আঈজদয়দ: 

রদৌকোজঢ (লোচভোোজড়), 

টোওখভ: কুযমো:-৮১১০, 

ঈধখচমো: রওোঝোজমধোড়ো, 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ।

৮২/১ রলোদী তোমোদ রভোট, 

ঘও োচোভ, ঠোওো।

রকোধোমকঞ্জ ২৫.০৭.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৯ ফো ১১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৮৭৪ চদো মুলো: জঙজিকুভ ভলফোদ চদো রফো: অলম্মত ঈল্লোল; 

োখচতো রকফ

গ্রোফ: ওঘোভজদয়ো, আঈজদয়দ: 

আঝোজড়য়ো, টোওখভ: 

ধেকুভচোদো:-৮৬০০, 

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী, রচমো: 

ধটুয়োঔোমী।

রদঙোভজদয়ো ওজিঈঝোভ এুোন্ড 

নখঝোিুোঝ, ণোদো ংমগ্ন, 

োখওভকঞ্জ রধৌভপো, 

জভযোম, টোওখভ: 

োখলকঞ্জ:-৮২৮০, 

ঈধখচমো: োখওভকঞ্জ, রচমো: 

জভযোম।

ধটুয়োঔোমী ০১.০২.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৭ ফো ২৪ জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৮৭৬ চদো রফো: ভজ ঈম অমফ চদো রফো: অবুম ঔোখয়ভ; 

চহুভো ঔোতুদ

গ্রোফ: তোধো আন্দ্রোওধেভ, 

টোওখভ: নতুল্লো, ঈধখচমো: 

নতুল্লো, রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ।

গ্রোফ: তোধো আন্দ্রোওধেভ, 

টোওখভ: নতুল্লো, ঈধখচমো: 

নতুল্লো, রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ।

দোভোয়ডকঞ্জ ০১.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৮৭৮ চদো ঈখন্ কুমসুফ চদো রফো: আয়োকু অমী; 

রলোখদয়োভো রকফ

গ্রোফ: ঈত্তভ অনোমোজড়য়ো, 

আঈজদয়দ: োধখমচো, 

টোওখভ: দমী ঘড়ওকোজঙয়ো:-

৮৫৬৬, ঈধখচমো: 

ফোঞোজড়য়ো, রচমো: 

জধখভোচধেভ।

গ্রোফ: ঈত্তভ অনোমোজড়য়ো, 

আঈজদয়দ: োধখমচো, 

টোওখভ: দমী ঘড়ওকোজঙয়ো:-

৮৫৬৬, ঈধখচমো: 

ফোঞোজড়য়ো, রচমো: 

জধখভোচধেভ।

জধখভোচধেভ ৩১.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৮৮০ চদো ওোফরুম আমোফ চদো রফো: রফোচোখম্মম লও; 

রফোঙো: অদজুয়োভো রকফ

গ্রোফ: জযওোভধেভ তজক্ষড ধোড়ো, 

আঈজদয়দ: এরুজময়ো, টোওখভ: 

এরুজময়ো:-৫৮০০, ঈধখচমো: 

গুড়ো তভ, রচমো: গুড়ো।

গ্রোফ: জযওোভধেভ তজক্ষড ধোড়ো, 

আঈজদয়দ: এরুজময়ো, টোওখভ: 

এরুজময়ো:-৫৮০০, ঈধখচমো: 

গুড়ো তভ, রচমো: গুড়ো।

গুড়ো ২৪ ঙভ ০৪ ফো ১৩ জতদ এআঘএজ োথোভড চন্ ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

৩৮৮১ চদো রফো: ভজনকুম আমোফ চদো আঈসুন অমী; সুজনয়ো 

রকফ

গ্রোফ: ফোলমুতধেভ, টোওখভ: 

ঘন্দ্রধেভ, ঈধখচমো: 

যভীয়ঢধেভ, রচমো: 

যভীয়ঢধেভ।

প্রবখে: এজএফ ঔজমলুভ 

ভলফোদ, ব্যোংওস ওখমোদী 

ধোজদঙে, ঈধখচমো: 

ফোতোভীধেভ, রচমো: ফোতোভীধেভ।

যভীয়ঢধেভ ২৫.০৫.১৯৯৪ ২১ ঙভ ১১ ফো ০০ জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৮৮৬ চদো রফো: অখদোয়োভ রলোখদ চদো রফো: ভঢদ জফয়ো; 

অখফদো রকফ

গ্রোফ: ওভোজঢধোড়ো,  টোওখভ: 

ওভটিয়ো:-১৯০৩, ঈধখচমো: 

োোআম, রচমো: ঝোংকোআম।

গ্রোফ: ওভোজঢধোড়ো,  টোওখভ: 

ওভটিয়ো:-১৯০৩, ঈধখচমো: 

োোআম, রচমো: ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম ২৫.০৮.১৯৯০  ২৫ ঙভ ০৮ ফো ১০ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

Page No 340 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৮৮৭ চদো রূধভোচ দ্ত্ত চদো ভদজচঢ তত্ত; কীঢো ভোদী 

তত্ত

গ্রোফ: রোয়োমকাঁ,  টোওখভ: 

অখদোয়োভো:-৪৩৭৬, 

ঈধখচমো: অখদোয়োভো, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ।

গ্রোফ: রোয়োমকাঁ,  টোওখভ: 

অখদোয়োভো:-৪৩৭৬, 

ঈধখচমো: অখদোয়োভো, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ২৭.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো ০৯ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখযধে ১ ওজধ।

োজঢম

৩৮৮৮ চদো দোজভদ ঔোদফ অজঔ চদো রফো: রফোঢোখম ঔোদ; 

দোজফো ঔোদফ

গ্রোফ: জফচজফজচ, আঈজদয়দ: 

ধোআদোতী, টোওখভ: 

জজিভকঞ্জ:-১৪৩০, 

ঈধখচমো: দোভোয়ডকঞ্জ তভ, 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

দোভোয়ডকঞ্জ ০১.১২.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৫ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৮৮৯ চদো ফোসুফ রযঔ চদো অআয়ু অমী রযঔ, 

ভোজযতো রকফ

গ্রোফ: ঘভখকোভো, আঈজদয়দ: 

রকোভো, টোওখভ: 

জদমিোয়ভো:-৮১০০, 

ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ।

গ্রোফ: ঘভখকোভো, আঈজদয়দ: 

রকোভো, টোওখভ: 

জদমিোয়ভো:-৮১০০, 

ঈধখচমো: রকোধোমকঞ্জ, রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ।

রকোধোমকঞ্জ ০২.১০.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৭ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৮৯১ চদো রফো: ফজদরুম আমোফ চদো রফো: অক্কোঙ অমী; 

রচোদো ঔোতুদ

গ্রোফ: োলুখোঝো, আঈজদয়দ: 

লোতম, টোওখভ: থোধৄয়োখোঝো:-

৬৬৫০, ঈধখচমো: নজভতধেভ, 

রচমো: ধোদো।

ধোদো ০১.০৩.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০২ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৮৯৩ চদো রফো: অব্দুল্লোল অম-জফভোচ চদো রফো: চোনভ; ফফঢোচ 

রকফ

গ্রোফ: ফজলঢখঔোমো, আঈজদয়দ: 

রঠঈটি, টোওখভ: অজফভোোত, 

ঈধখচমো: রোদোআমুজড়, 

রচমো: রদোয়োঔোমী।

৩৪৯ আব্রোলীফধেভ, ঠোওো 

ওুোন্টদখফন্ট. ওোনরুম, ঠোওো-

১২০৬।

রদোয়োঔোমী ০৮.১১.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৫ ফো ২৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখযধে রদআ। োজঢম

৩৮৯৪ চদো ঢোখভও ঈজিদ রঘৌধুভী চদো রমোম ঈজিদ রঘৌধুভী; 

ঢোখলভো রকফ

গ্রোফ: ঘভ বওমোয, টোওখভ: 

লোজঢয়ো:-৩৮৯০, ঈধখচমো: 

লোজঢয়ো, রচমো: রদোয়োঔোমী।

গ্রোফ: ঘভ বওমোয, টোওখভ: 

লোজঢয়ো:-৩৮৯০, ঈধখচমো: 

লোজঢয়ো, রচমো: রদোয়োঔোমী।

রদোয়োঔোমী ২৫.০৫.১৯৯০ ২৫ ঙভ ১২ ফো ১০ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৮৯৮ চদো অমঢোন রলোোআদ চদো রফো: চজলভ অমফ; 

রফোঢোলোভ রকফ

গ্রোফ: লোয়তোভধোড়ো, আঈজদয়দ: 

অমী অওভ রটআম , 

টোওখভ: কুতুজতয়ো:-৪৭২০, 

ঈধখচমো: কুতুজতয়ো, রচমো: 

ওক্সোচোভ।

গ্রোফ: লোয়তোভধোড়ো, আঈজদয়দ: 

অমী অওভ রটআম , 

টোওখভ: কুতুজতয়ো:-৪৭২০, 

ঈধখচমো: কুতুজতয়ো, রচমো: 

ওক্সোচোভ।

ওক্সোচোভ ১৫.০১.১৯১৯ ২০ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

চন্ ঢোজভঔ বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৯০১ চদো রফো: ফজঢঈভ ভলফোদ বওঢ চদো রফো: অব্দু োফোত; 

রফোঙো: ঔোজতচো রকফ

গ্রোফ: দকভোচধেভ, আঈজদয়দ: 

পোঙ্গোখফোড়, টোওখভ: 

রঔোঘোোড়ী :-৫৬৮০, 

ঈধখচমো: ফুমোড়ী, রচমো: 

কুজড়গ্রোফ ।

গ্রোফ: দকভোচধেভ, আঈজদয়দ: 

পোঙ্গোখফোড়, টোওখভ: 

রঔোঘোোড়ী :-৫৬৮০, 

ঈধখচমো: ফুমোড়ী, রচমো: 

কুজড়গ্রোফ ।

কুজড়গ্রোফ ১৮.০৬.১৯৯৪ ২১ ঙভ ১০ ফো ১৮ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৯০৯ চদো দীলুনোভ আয়োজফদ চদো রফো: আফোআম ঔোদ; 

রভোখওয়ো রকফ

৫০ দং রতখন্দ্রদোণ তো রমদ, 

ওোকচীখঝোমো, সুেোধেভ, ঠোওো 

তভ, ঠোওো-১১০০।

৫০ দং রতখন্দ্রদোণ তো রমদ, 

ওোকচীখঝোমো, সুেোধেভ, ঠোওো 

তভ, ঠোওো-১১০০।

ঠোওো ০১.০১.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ স্দোঢও মুজিখবোদ্ধো ধখতভ দোফ বৄম, 

ঙজ ঢুোজয়ঢ 

রদআ।

োজঢম

৩৯১১ চদো রফো: লোজনজুভ ভলফোদ চদো রফো: ফজনচ ঈজিদ; 

রফোো: ফোখমওো রকফ

দচমুিীদ োড়ী, গ্রোফ: 

রকৌভোভ, টোওখভ: 

এমোলোোত :-৩৫৩১, 

ঈধখচমো: রতজিোভ , রচমো: 

কুজফল্লো।

দচমুিীদ োড়ী, গ্রোফ: 

রকৌভোভ, টোওখভ: 

এমোলোোত :-৩৫৩১, 

ঈধখচমো: রতজিোভ , রচমো: 

কুজফল্লো।

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৯১২ চদো রফো: দুমোম রলোখদ চদো রফো: আয়োকু অমী; 

ধৄভচোলোদ ঔোতুদ

গ্রোফ: ড় ঘোয় ঢোভো , 

আঈজদয়দ: রোদোঢদী, 

টোওখভ: রোদোঢদী:-৬৭৭২, 

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ।

৬৪৫/ঔ, ধজিফ ওোচীধোড়ো, 

জফভধেভ, ঠোওো-১২১৬।

জভোচকঞ্জ ০৫.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৪ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৯১৩ চদো ঢদো ঘোওফো চদো ওফম ঘন্দ্র ঘোওফো; তয়ো 

ঘোওফো

গ্রোফ: ফধ্যফ ধোমো ঔোমী, 

টোওখভ: দুভঙজড়:-৪৫৮০, 

ঈধখচমো: োখোআঙজড়, রচমো: 

ভোঙ্গোফোটি ধো তঢু রচমো।

গ্রোফ: জলোভধেভ (দোজভখওম 

োকোদ), টোওখভ: ভোঙ্গোফোটি 

তভ:-৪৫০০, ঈধখচমো: 

ভোঙ্গোফোটি তভ, রচমো: 

ভোঙ্গোফোটি ধো তঢু রচমো।

ভোঙ্গোফোটি ১০.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০১ ফো ০৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৯১৪ চদো ভোজু অলখফত চদো অ: ফোন্নোদ; জভদো রকফ গ্রোফ: ধোদখচোড়ো, আঈজদয়দ: 

দোকভী, ঈধখচমো: ওোমীকঞ্জ, 

রচমো: কোচীধেভ।

গ্রোফ: ধোদখচোড়ো, আঈজদয়দ: 

দোকভী, ঈধখচমো: ওোমীকঞ্জ, 

রচমো: কোচীধেভ।

কোচীধেভ ১১.০৮.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৮ ফো ০১ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৯১৫ চদো রফো: যোলীধৄভ ভলফোদ চদো রফো: রুহুম অজফদ; জভদো 

রকফ

গ্রোফ: রওোদোফোমঞ্চ, আঈজদয়দ: 

কুমখওোঝো, টোওখভ: 

লোচভোোড়ী:-২০১২, 

ঈধখচমো: রফমোিল, রচমো: 

চোফোমধেভ।

গ্রোফ: রওোদোফোমঞ্চ, আঈজদয়দ: 

কুমখওোঝো, টোওখভ: 

লোচভোোড়ী:-২০১২, 

ঈধখচমো: রফমোিল, রচমো: 

চোফোমধেভ।

চোফোমধেভ ১২.১১.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৫ ফো ২৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৯২০ চদো এ এফ োখচদুজ্জোফোদ মৃঢ অব্দুম ফোন্নোদ অওি; 

রফোঙো: রযনোমী রকফ

গ্রোফ: রঝধোধদুফযলভ, 

আঈজদয়দ: ধদুফযলভ, 

টোওখভ: ধদুফযলভ:-৫৭৫০, 

ঈধখচমো: োখোঝো, রচমো: 

কোআোন্ধো।

রফো: অ: ফোন্নোদ ভতোভ, জ-

১৫, জচ-৯, ফজঢজছম এজচজ 

ওখমোদী, লোধোঢোম রচোদ, 

ফজঢজছম, ঠোওো-১০০০।

কোআোন্ধো ২৮.১০.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৬ ফো ০৮ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৯২১ চদো রফো: রোখলম ভোদো চদো রফো: অখদোয়োভ রলোখদ; 

োজনয়ো অিোভ

গ্রোফ: ধোনণভ, আঈজদয়দ: 

ধজিফ জঘযঢী, টোওখভ: 

জঔমোোচোভ, ঈধখচমো: 

যোলভোজস্ত, রচমো: ঘাঁতধেভ।

জ-৯৯/জ-১, এজচজ ওখমোদী 

(ঠোওো তজক্ষড) জচজধ ১০০০, 

ফজঢজছম, ঠোওো-১০০০।

ঘাঁতধেভ ১৯.০২.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০২ ফো ১৬ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৯২৬ চদো ফজলধৄম আমোফ চদো ধভ রফোলোম্মত; ভোজচয়ো 

রকফ

গ্রোফ: অমফদকভ, আঈজদয়দ: 

রতয়োড়ো ফখটম আঈজদয়দ, 

টোওখভ: অফতোোত োচোভ:-

৭৪০০, ঈধখচমো: বখযোভ 

তভ, রচমো: বখযোভ।

গ্রোফ: অমফদকভ, আঈজদয়দ: 

রতয়োড়ো ফখটম আঈজদয়দ, 

টোওখভ: অফতোোত োচোভ:-

৭৪০০, ঈধখচমো: বখযোভ 

তভ, রচমো: বখযোভ।

বখযোভ ০৩.০৬.১৯৯১ ২৪ ঙভ ১১ ফো  ০২ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৯৩১ চদো লোজনচো চদো লোখভচ অমী; চজফমো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ফুমধেভ, আঈজদয়দ: ৭দং 

ঝোমওী, টোওখভ: জজভঘভ:-

২১৫০, ঈধখচমো: দওমো, 

রচমো: রযভধেভ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

রযভধেভ ২০.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৪ ফো ১৭ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৯৩৩ চদো যোজওমো অিোভ চদো রফো: জলদুম আমোফ; 

যোজফফো রকফ

গ্রোফ: ঈ: লোখড়োয়ো, টোওখভ: 

দীমনোফোভী:-৫৩০০, 

ঈধখচমো: দীমনোফোভী তভ, 

রচমো: দীমনোফোভী।

গ্রোফ: ঈ: লোখড়োয়ো, টোওখভ: 

দীমনোফোভী:-৫৩০০, 

ঈধখচমো: দীমনোফোভী তভ, 

রচমো: দীমনোফোভী।

দীমনোফোভী ০২.০৯.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৮ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৯৩৫ চদো জফদোভো ঔোতুদ চদো এভযোত অমী; রোখদঔো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ফজভঘো, আঈজদয়দ: 

দূক তোদকভ, টোওখভ: 

োমোোজড়:-৬৭৬০, 

ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

প্রবখে: রফো: অ: ভজযত, শ্রফ 

 ওফ তংস্থোদ ফন্ত্রডোময়, 

যোঔো-১০, ওক্ষ দং-৫৩১, 

পদ-০৭, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো।

জভোচকঞ্জ ০৩.০২.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৩ ফো ০২ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৯৩৯ চদো রফো: ফোলবুবুভ ভলফোদ চদো রফো: রফোিোভ অমী 

ঔোদ; রফোো: লোজঘদো রকফ

গ্রোফ: ওচ্যয়ো টোঙ্গো, টোওখভ: 

ধলভ টোঙ্গো, ঈধখচমো: 

োজময়ো, ণোদো: দড়কোজঢ, 

রচমো: দড়োআম।

রচজদণ আমোফী মোআদ আনু্প: 

জম: প্রধোটি ত লোআঝ (১ফ ঢমো) 

১২ অভখও জফযদ রভোট, 

ফজঢজছম ো/এ, ঠোওো-১০০০।

দড়োআম ০১.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৯৪১ চদো জফচতো নচখম ভোব্বী চদো জফচতো ধৄরুম আমোফ; 

জফচতো চোলোদোভো রকফ

গ্রোফ: োজমজুড়ী োচোভ, 

টোওখভ: োজমজুড়ী:-২০৪১, 

ঈধখচমো: ফোতোভকঞ্জ, রচমো: 

চোফোমধেভ।

গ্রোফ: োজমজুড়ী োচোভ, 

টোওখভ: োজমজুড়ী:-২০৪১, 

ঈধখচমো: ফোতোভকঞ্জ, রচমো: 

চোফোমধেভ।

চোফোমধেভ ০১.০৭.১৯৯১ ২৪ ঙভ ১০ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৯৪৩ চদো আফভোদ রলোোআদ চদো ফলজদ; জভদো রকফ গ্রোফ: ধজিফ দোজঙভধেভ, 

টোওখভ: মোঙ্গমখচোড়ো:-

২০০০, ঈধখচমো: চোফোমধেভ 

তভ, রচমো: চোফোমধেভ।

গ্রোফ: ধজিফ দোজঙভধেভ, 

টোওখভ: মোঙ্গমখচোড়ো:-

২০০০, ঈধখচমো: চোফোমধেভ 

তভ, রচমো: চোফোমধেভ।

চোফোমধেভ ০৫.০৪.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০১ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৯৪৪ চদো রফো: যজলদুম আমোফ মৃঢ এভযোত অমী; অখময়ো 

ধোভপীদ

গ্রোফ: রলফন্তোড়ী, আঈজদয়দ: 

দূক তোদকভ, টোওখভ: 

োমোোড়ী:-৬৭৬০, 

ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

প্রবখে: রফো: অ: ভজযত, শ্রফ 

 ওফ তংস্থোদ ফন্ত্রডোময়, 

যোঔো-১০, ওক্ষ দং-৫৩১, 

পদ-০৭, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো।

জভোচকঞ্জ ১০.০৮.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৮ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৯৪৬ চদো রফো: জফমদ জফয়ো চদো এভযোত অমী; রোখদঔো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ফজভঘো, আঈজদয়দ: 

দূক তোদকভ, টোওখভ: 

োমোোজড়:-৬৭৬০, 

ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

প্রবখে: রফো: অ: ভজযত, শ্রফ 

 ওফ তংস্থোদ ফন্ত্রডোময়, 

যোঔো-১০, ওক্ষ দং-৫৩১, 

পদ-০৭, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো।

জভোচকঞ্জ ০১.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৯৫২ চদো ঔোজতচোতুম রওোভো চদো রফো: োদোঈল্লোল; 

সুভোআয়ো রকফ

গ্রোফ: রঘৌোড়ী (ধজিফ ধোড়ো), 

আঈজদয়দ: ভোয় রতৌমঢধেভ, 

টোওখভ: রঘৌোড়ী:-৬৭৩০, 

ঈধখচমো: ওোফোভঔি, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

ঠোওো হুপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্স (২য় ঢমো), ঠোওো-

১২০৭

জভোচকঞ্জ ০৫.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৩ ফো ০১ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৯৫৩ চদো আফোফ রলোোআদ চদো অজত রলোোআদ; 

ফোআমুদ রদঙো

গ্রোফ: ধৈ ত ফোয়োদী,  টোওখভ: 

অবু রঢোভো:-৪৩২১, 

ঈধখচমো: জফভভোআ, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ।

গ্রোফ: ধৈ ত ফোয়োদী,  টোওখভ: 

অবু রঢোভো:-৪৩২১, 

ঈধখচমো: জফভভোআ, রচমো: 

ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ০৭.০৮.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৮ ফো ২৯ 

জতদ

অজমফ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

স্টুোি রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৯৫৫ চদো রফো: ফোমুদ ভওোভ চদো রফো: লোজবুভ ভলফোদ; 

রফোঙো: ফজচতদো রকফ

গ্রোফ: মুজঘোড়ী ভওোভ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ: যঢগ্রোফ, টোওখভ: 

যঢগ্রোফ:-৫২২০, ঈধখচমো: 

ীভকঞ্জ, রচমো: জতদোচধেভ।

প্রবখে: রফো: চজফ ঈজিদ, 

ব্যজিকঢ ওফ তওঢতো, 

ণ তনদজঢও িওত জপোক, 

ব্লও দং-১৬, ওক্ষ দং-১৮, 

রযভ-আ-োংমো দকভ, ঠোওো।

জতদোচধেভ ০২.০৩.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০২ ফো ০৩  

জতদ

এআঘএজ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ, ধখতভ দোফ 

বৄম, ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৯৫৬ চদো ঢোচখদলোভ রকফ চদো ওোচী রফো: আজদ্র; 

অখফদো রকফ

গ্রোফ: ধেভোদ োচোভ জদও 

ধজঞ্ট, টোওখভ: ধটুয়োঔোমী:-

৮৬০০, ঈধখচমো: 

ধটুয়োঔোমী, রচমো: ধটুয়োঔোমী 

।

গ্রোফ: ধেভোদ োচোভ জদও 

ধজঞ্ট, টোওখভ: ধটুয়োঔোমী:-

৮৬০০, ঈধখচমো: 

ধটুয়োঔোমী, রচমো: ধটুয়োঔোমী 

।

ধটুয়োঔোমী ০৬.০৩.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০২ ফো ৩১ জতদ এআঘএজ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

স্টুোি রদআ।

োজঢম

৩৯৫৭ চদো রফো: জলদুম আমোফ চদো রফো: অব্দুম কজড জফয়ো; 

রভখলদো রকফ

গ্রোফ: ধেভোদ োচোভ জদও 

ধজঞ্ট, টোওখভ: ধটুয়োঔোমী:-

৮৬০০, ঈধখচমো: 

ধটুয়োঔোমী, রচমো: ধটুয়োঔোমী 

।

গ্রোফ: ধেভোদ োচোভ জদও 

ধজঞ্ট, টোওখভ: ধটুয়োঔোমী:-

৮৬০০, ঈধখচমো: 

ধটুয়োঔোমী, রচমো: ধটুয়োঔোমী 

।

ধটুয়োঔোমী ৩১.১২.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৫ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

ভোচস্ব স্টুোি।

োজঢম

৩৯৫৯ চদো ওোফরুম লোোদ চদো অব্দুম ফোন্নোদ; 

রফোওখযতো

৫৯ ওোচী দচরুম আমোফ 

রভোট, গ্রোফ: লোচীদকভ, 

আঈজদয়দ: োরুজময়ো, টোওখভ: 

োরুজময়ো:-১৩৬১, রচমো: 

ঠোওো।

৫৯ ওোচী দচরুম আমোফ 

রভোট, গ্রোফ: লোচীদকভ, 

আঈজদয়দ: োরুজময়ো, টোওখভ: 

োরুজময়ো:-১৩৬১, রচমো: 

ঠোওো।

ঠোওো ১২.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৩ ফো ২৪ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৯৬৬ চদো আঁজঔ অিোভ চদো রফো: চোলোঙ্গীভ অমফ; 

রফোঙো: ফুমদোলোভ রকফ

গ্রোফ: ভোয়ওোমী,  টোওখভ: 

ভোয়ওোমী, ঈধখচমো: 

অখক্কমধেভ, রচমো: 

চয়ধেভলোঝ।

রফো: চোলোঙ্গীভ অমফ (জধ,  

ধোখভঝভ) রফআম যোঔো, 

ঠোওো জচজধ, ভফদো, ঠোওো।

চয়ধেভলোঝ ১৬.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো ১১ জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৩৯৬৭ চদো রফো: রোখলম লোোদ চদো রফো: চোজওভ রলোখদ; 

সুজনয়ো রকফ

৬৫/১, গ্রোফ: ধলোটি 

রফোল্লোধোড়ো, টোওখভ: 

জছদোআতল:-৭৩০০, ঈধখচমো: 

জছদোআতল, রচমো: জছদোআতল।

৬৫/১, গ্রোফ: ধলোটি 

রফোল্লোধোড়ো, টোওখভ: 

জছদোআতল:-৭৩০০, ঈধখচমো: 

জছদোআতল, রচমো: জছদোআতল।

জছদোআতল ৩১.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ ঢুোজয়ঢ 

রদআ।

োজঢম

৩৯৬৮ চদো রকোমোধ জফয়ো চদো রফো: ভজফচ ঈজিদ; 

রঔোখতচো

গ্রোফ: রমবুঢমো, আঈজদয়দ: 

রমবুঢমো, টোওখভ: রমবুঢমো:-

১৬৫০, ঈধখচমো: ফখদোলভতী, 

রচমো: দভজংতী।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

দভজংতী ২৫.১১.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৫ ফো ১১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৯৬৯ চদো রভোফোদ জফয়ো চদো অব্দুম ওজভফ; োখমলো 

রকফ

ফুম ফোলমুখতভ োজড়, গ্রোফ: 

কোংকুম ওোিী, আঈজদয়দ: 

রমবুঢমো, টোওখভ: রমবুঢমো:-

১৬৫০, ঈধখচমো: ফখদোলভতী, 

রচমো: দভজংতী।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

দভজংতী ৩১.১২.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৯৭০ চদো রফো: রোভলোদ ঈজিদ চদো রফো: রফোখমফ ঈজিদ; 

রফোঙো: োফছুন্নোলোভ

গ্রোফ: োযলাঁটি, আঈজদয়দ: 

ঘন্ডীধোযো, ৭দং য়োট ত, 

টোওখভ: ঔোফোভকাঁ:-২২৯০, 

ঈধখচমো: দোিোআম, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, জট 

অআ টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

ফয়ফদজংল ০১.১০.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৭ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৯৭১ চদো রফো: ভজঈম আমোফ চদো রফো: চোফোম ঈজিদ; 

ফস্তপোদ রদঙো

গ্রোফ: ফোঘোোিো, আঈজদয়দ: 

ণোদো লোঝ, টোওখভ: 

জঘমফোভী:-৫৬৩০, ঈধখচমো: 

জঘমফোভী, রচমো: কুজড়গ্রোফ।

গ্রোফ: ফোঘোোিো, আঈজদয়দ: 

ণোদো লোঝ, টোওখভ: 

জঘমফোভী:-৫৬৩০, ঈধখচমো: 

জঘমফোভী, রচমো: কুজড়গ্রোফ।

কুজড়গ্রোফ ০৮.০৫.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০০ ফো ১৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ, রনভঢ ঔোফ 

রদআ।

োজঢম

৩৯৭৬ চদো টুিো ম চদো তীজমধ ম; তীজপ্ত ম গ্রোফ: ঘভমক্ষুো, আঈজদয়দ: 

ঘভমক্ষুো, য়োট তদং-০২, 

টোওখভ: ঘভমক্ষুো (পোয়ো 

বুথধেভো):-৪৩৭১, ঈধখচমো: 

ধটিয়ো, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ।

প্রবখে: প্রীভ কুফোভ ম, 

ফোদদীয় স্পীওোখভভ ওোব তোময়, 

োংমোখতয চোঢীয় ংত, 

রযভ-আ-োংমো দকভ, ঠোওো।

ঘঞ্টগ্রোফ ০৭.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৩ ফো ২৮ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড প্রখযধে 

রভমখয়ভ নভখফ।

োজঢম

৩৯৭৮ চদো রফো: ওোঈঙোভ চদো রফো: অ: ঙোত্তোভ; মৃঢ 

রঔোভখযতো রকফ

গ্রোফ: দিদধেভ, টোওখভ: 

অমীয়োভো োচোভ:-৩৬৩৩, 

ঈধখচমো: ওচ্যয়ো, রচমো: 

ঘাঁতধেভ।

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আন্পটিটিঈঝ, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

ঘাঁতধেভ ১২.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৪ ফো ২৩ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখযধখে ঙজ 

রদআ।

োজঢম

৩৯৮৫ চদো রফো: অওঢোভ রলোখদ চদো রফো: অবুম রলোখদ 

ফোদো; ফজভয়ফ ঔোতুদ

গ্রোফ: োঢলোজময়ো, আঈজদয়দ: 

ফখলশ্বভীধেভ, টোওখভ: 

োঢলোজময়ো:-৯২৯১, 

ঈধখচমো: ওয়ভো, রচমো: 

খুমদো।

গ্রোফ: োঢলোজময়ো, আঈজদয়দ: 

ফখলশ্বভীধেভ, টোওখভ: 

োঢলোজময়ো:-৯২৯১, 

ঈধখচমো: ওয়ভো, রচমো: 

খুমদো।

খুমদো ১৮.১১.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৫ ফো ১৮ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৯৮৬ চদো রফো: ফোসুফ জল্লোল চদো চজলরুম লও; ভজলফো 

রকফ

গ্রোফ: লোভোজদয়ো, টোওখভ: 

িোভলোঝ:-৪৩০০, ঈধখচমো: 

িীধ, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ।

৪৪/৫ , তজক্ষড জজযম, 

জফভধেভ-১, ঠোওো-১২১৬।

ঘঞ্টগ্রোফ ১৫.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০১ ফো ২৬ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

রনভঢ ঔোফ 

ধৈভডকৃঢ দয়।

োজঢম

৩৯৮৭ চদো ছমও অঘোয্যত চদো জদম অঘোয্যত; জদয়ঢী 

ভোদী অঘোয্যত

গ্রোফ: ওোজমজুভী,  টোওখভ: 

োজকঘো োচোভ:-৩১৩৩, 

ঈধখচমো: জশ্বদোণ, রচমো: 

জখমঝ ।

১৩৫ রফৌদ, রোলোদী খোঝ। জখমঝ ১৯.১২.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ০৮ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ, ঙজ ১ ওজধ,

োজঢম

৩৯৮৯ চদো রফো: ভোজব্ব অলখফত ভোদো চদো রফো: যোলতোৎ রলোখদ; 

ভোজয়ো রকফ

গ্রোফ: ওোওোভ,  টোওখভ: 

জরুজময়ো:-১৩৪০, ঈধখচমো: 

পোভ, রচমো: ঠোওো।

৫৯/ও, ঠোমওো দকভ রমদ, 

টোওখভ: নজভতোোত:-১২০৪, 

ঈধখচমো: শ্যোফধেভ, রচমো: 

ঠোওো।

ঠোওো ১৮.০৫.১৯৯৫ ২০ ঙভ ১০ ফো ২৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৯৯১ চদো রফো: ওোফরুম আমোফ চদো রফো: রওোিভ অমী; 

োখমলো রকফ

গ্রোফ: ঔজমোঔোমী, আঈজদয়দ: 

ঔজমোঔোমী, টোওখভ:  

ঔজমোঔোমী:-৮৬০০, 

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী তভ, 

রচমো: ধটুয়োঔোমী।

প্রবখে: রফো: আজময়ো ফোলমুত, 

জত োদ হুপোরী াঁঝজমজধ 

এন্ড ওজিঈঝোভ প্রজযক্ষড 

আন্পটিটিঈঝ, োড়ী দং-২, 

রভোট দং-৪, রদধোড়ো ধ তঢো, 

জফভধেভ-১০, ঠোওো-১২১৬।

ধটুয়োঔোমী ০৯.১০.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৬ ফো ২১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৯৯২ চদো রফো: অওঢোরুজ্জোফোদ চদো রফো: জতঈজ্জোফোদ; 

রফোো: ঢোদজচমো রকফ

গ্রোফ: ঘভখতীদকভ,  টোওখভ: 

রতীদকভ:-৬৩০০, ঈধখচমো: 

ঘাঁধোআ দোকঞ্জ, রচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ।

গ্রোফ: ঘভখতীদকভ,  টোওখভ: 

রতীদকভ:-৬৩০০, ঈধখচমো: 

ঘাঁধোআ দোকঞ্জ, রচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ।

ঘাঁধোআদোকঞ্জ ২৮.১২.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৪ ফো ০৮ জতদ এআঘএজ োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ 

রদআ, প্রখযধে ১ 

ওজধ।

োজঢম

৩৯৯৩ চদো মুলোম্মত দোচমুম লোোদ চদো ঘোদ ফোলমুত; দোচফো 

রকফ

গ্রোফ: কোোভো, আঈজদয়দ: 

কোোভো, টোওখভ: জচ. 

ভোফধেভ:-১৯৬০, ঈধখচমো: 

বয়োধেভ, রচমো: ঝোংকোআম।

োো৭৯৬/জ রভোট-০৪, 

টিজধজধ ওখমোদী, ধোলোড়ঢমী, 

খুমযী, ঘঞ্টগ্রোফ।

ঝোংকোআম ২৫.১২.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৪ ফো ১১ জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৩৯৯৫ চদো রফো: রফখলতী লোোদ চদো রফো: ফজচবুভ ভলফোদ; 

ওোজদচ নোখঢফো

গ্রোফ: কুজময়ো ড় খোঝ, 

আঈজদয়দ: কুজময়ো, টোওখভ: 

রফোল্লোলোঝ:-৯৩৮৩, ঈধখচমো: 

রফোল্লোলোঝ, রচমো: োখকভলোঝ।

গ্রোফ: কুজময়ো ড় খোঝ, 

আঈজদয়দ: কুজময়ো, টোওখভ: 

রফোল্লোলোঝ:-৯৩৮৩, ঈধখচমো: 

রফোল্লোলোঝ, রচমো: োখকভলোঝ।

োখকভলোঝ   ঙভ  ফো  জতদ এআঘএজ োথোভড চন্ ঢোজভঔ 

ঈখল্রঔ রদআ, ঙজ 

১ ওজধ।

োজঢম

৩৯৯৬ চদো রফো: অব্দুম অজমফ জফয়ো চদো রফো: অব্দুম ভোজ্জোও, 

রফোঙো: চজফমো রকফ

গ্রোফ: মোড়ুগ্রোফ,  টোওখভ: 

ধংোআখচোড়ো:-১৯৩৬, 

ঈধখচমো: দোকভধেভ, রচমো: 

ঝোংকোআম।

গ্রোফ: মোড়ুগ্রোফ,  টোওখভ: 

ধংোআখচোড়ো:-১৯৩৬, 

ঈধখচমো: দোকভধেভ, রচমো: 

ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম ২৩.০৩.১৯৯৬ ২০  ঙভ ০১ ফো ১২ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৩৯৯৭ চদো রফো: রঢোনোজ্জম রলোখদ চদো রফো: জভোচ বৄআয়ো; 

রফোঙো: ফখলমো রকফ

গ্রোফ: ধোভোআখচোড়ো, 

আঈজদয়দ: রফোওদো, টোওখভ: 

ধংোআখচোড়ো:-১৯৩৬, 

ঈধখচমো: দোকভধেভ, রচমো: 

ঝোংকোআম।

গ্রোফ: ধোভোআখচোড়ো, 

আঈজদয়দ: রফোওদো, টোওখভ: 

ধংোআখচোড়ো:-১৯৩৬, 

ঈধখচমো: দোকভধেভ, রচমো: 

ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম ০১.০৮.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৯ ফো ০৫ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪০০০ চদো রফো: দোজঙভ ঈজিদ চদো রফো: অব্দুম ফোন্নোদ; 

ভোধৄয়োভো রকফ

গ্রোফ: িগ্রোফ, আঈজদয়দ: 

ঢোমযলভ, টোওখভ: িগ্রোফ:-

৩৪০০, ঈধখচমো:  জ-

োজড়য়ো, রচমো: ব্রোহ্মডোজড়য়ো।

এম-৫৪৫-জ ফোস্টোভ রমআদ, 

ধোলোড়ঢমী, ঘঞ্টগ্রোফ।

ব্রোহ্মডোজড়য়ো ০৩.১১.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৬ ফো ০২ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪০০২ চদো জফন্টু জফয়ো চদো লবভঢ অমী; ফখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: ঘভওোফোদীভধোড়, 

আঈজদয়দ: ঝোমওী, টোওখভ: 

জজভঘভ:-২১৫০, ঈধখচমো: 

দওমো, রচমো: রযভধেভ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

রযভধেভ ০১.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪০০৩ চদো ওজরুম অমফ রঘৌধুভী চদো রফো: অব্দুম অয়োম 

রঘৌধুভী; ধোরুম অিোভ

গ্রোফ: জচয় ওভো, টোওখভ: 

জচয়ওভো:-৩৫৮৩, 

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ, রচমো: 

কুজফল্লো।

রফো: অদুম অঈয়োম 

রঘৌধুভী, রচমো ঔোদ্য 

জদয়ন্ত্রখওভ ওোব তোময়, 

রধৌভপো ফোখওতঝ, রনদী।

কুজফল্লো ২৫.১২.১৯৯৫ ২৩ ঙভ ০৪ ফো ১০ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৪০০৪ চদো রফো: ফোসুফ জল্লোল স্বধদ চদো রফো: অব্দুম কফুভ; 

রফোঙো: রভোওোদো রকফ

গ্রোফ: মোকোড়ী, টোওখভ: 

ভোচোভলোঝ:-৫৩৩০, 

ঈধখচমো: চমঠোওো, রচমো: 

দীমনোফোভী।

গ্রোফ: মোকোড়ী, টোওখভ: 

ভোচোভলোঝ:-৫৩৩০, 

ঈধখচমো: চমঠোওো, রচমো: 

দীমনোফোভী।

দীমনোফোভী ১৭.০৯.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৭ ফো ১৮ জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪০০৭ চদো নোরুও রলোখদ চদো লবভঢ অমী; ফখদোয়োভো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘভওোফোদীভধোড়, 

আঈজদয়দ: ঝোমওী, টোওখভ: 

জজভঘভ:-২১৫০, ঈধখচমো: 

দওমো, রচমো: রযভধেভ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

রযভধেভ ১৩.০৫.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ১১ ফো ২৩ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪০০৮ চদো অজচজুভ ভলফোদ চদো রফো: ফজনজুভ ভলফোদ; 

জফখ অখফদো রকফ

গ্রোফ: দুভঙজড়, আঈজদয়দ: 

ঔতখভফোভো, টোওখভ: দুভঙজড়:-

৪৫৮০, ঈধখচমো: োখোআঙজড়, 

রচমো: ভোঙ্গোফোটি।

গ্রোফ: দুভঙজড়, আঈজদয়দ: 

ঔতখভফোভো, টোওখভ: দুভঙজড়:-

৪৫৮০, ঈধখচমো: োখোআঙজড়, 

রচমো: ভোঙ্গোফোটি।

ভোঙ্গোফোটি ০৫.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৪ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৪০১১ চদো রফো: চজলরুম আমোফ চদো রফো: চলুভ ভলফোদ; 

ভজলফো রকফ

গ্রোফ: অব্দুম : ধ: 

দজঙভোোত, টোওখভ: 

ধোলোড়ঢমী, ঘঞ্টগ্রোফ।

গ্রোফ: অব্দুম : ধ: 

দজঙভোোত, টোওখভ: 

ধোলোড়ঢমী, ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ১৬.১০.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৫ ফো ২৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪০১৩ চদো ঈত্তফ জশ্বো চদো রকৌভোঙ্গ জশ্বো; কুম 

জশ্বো

গ্রোফ: ওমোজপঝো, আঈজদয়দ: 

জযোভওোজি, টোওখভ: 

জযোভওোজি:-৮৫৩০, 

ঈধখচমো: োদোভীধোড়ো, 

রচমো: জভযোম।

প্রবখে: জতমীধ কুফোভ সুঢোভ 

(জযক্ষও), ওোমীকঞ্জ ভওোজভ 

প্রোণজফও জদ্যোময়, শুপোঠুো:-

১৩১০, তজক্ষড রওভোদীকঞ্জ, 

ঠোওো।

জভযোম ২৩.০৩.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০১ ফো ১৩ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঙজ ঢুোজয়ঢ 

রদআ।

োজঢম

৪০১৪ চদো রফো: ফজদভ রলোখদ মৃঢ রফোঔখমচ্যভ ভলফোদ; 

রলোঙখদয়োভো রকফ

গ্রোফ: যোওঘভ, টোওখভ: রচ 

এফ  লোঝ:-৩৭০০, ঈধখচমো: 

মক্ষ্ণীধেভ, রচমো: মক্ষ্ণীধেভ।

গ্রোফ: যোওঘভ, টোওখভ: রচ 

এফ  লোঝ:-৩৭০০, ঈধখচমো: 

মক্ষ্ণীধেভ, রচমো: মক্ষ্ণীধেভ।

মক্ষ্ণীধেভ ০১.১২.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ১১ জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৪০১৬ চদো রফো: বওঢ রলোোআদ চদো রফো: ঔোচো দোজচফ 

ঈজিদ; রফো: রযনোমী রকফ

গ্রোফ: সুমঢোদধেভ, আঈজদয়দ: 

ওোকআম, টোওখভ: ওোকআম:-

৫৮২০, ঈধখচমো: কোঢজম, 

রচমো: গুড়ো।

গ্রোফ: সুমঢোদধেভ, আঈজদয়দ: 

ওোকআম, টোওখভ: ওোকআম:-

৫৮২০, ঈধখচমো: কোঢজম, 

রচমো: গুড়ো।

গুড়ো ২০.১১.১৯৯৩ ২১ ঙভ ০৪ ফো ২২ জতদ এআঘএজ োথোভড প্রখযধে ধৈভড 

ওভো লয়জদ।

োজঢম

৪০১৮ চদো অ: মজঢন চদো ঙোফোত ফন্ডম; ফখদোয়োভো গ্রোফ: মুজন্পওোজি, আঈজদয়দ: 

োঘুটিয়ো, টোওখভ: জচয়দধেভ, 

ঈধখচমো: রতৌমঢধেভ, রচমো: 

ফোজদওকঞ্জ।

গ্রোফ: মুজন্পওোজি, আঈজদয়দ: 

োঘুটিয়ো, টোওখভ: জচয়দধেভ, 

ঈধখচমো: রতৌমঢধেভ, রচমো: 

ফোজদওকঞ্জ।

ফোজদওকঞ্জ ২০.০৩.১৯৯১ ২৪ ঙভ ১০ ফো ১৮ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪০১৯ চদো রোলোকী অিোভ চদো রফো: ফআদ ঈিীদ; 

ওল্পদো রকফ

গ্রোফ: ধভক্ষীঢধেভ, টোওখভ: 

ফধুঔোমী:-৭৮৫০, রচমো: 

নজভতধেভ।

১১৮১/এ, জট/৫, জঔমকো:-

১২১৯, ঠোওো।

নজভতধেভ ২৮.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৪ ফো ২১ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ, প্রখযধে ১ 

ওজধ, রনভঢ 

ঔোখফ স্বোক্ষভ রদআ।

োজঢম

৪০২১ চদো রফো: অোদুম লও চদো রফো: অব্দুম লোন্নোদ; 

রফোো: োলধৄভ রকফ

গ্রোফ: ওোওদলোঝধোড়ো, 

আঈজদয়দ: ওোওদলোঝ 

রধৌভপো, য়োট ত দং-৭৬, 

টোওখভ: ওোওদলোঝ:-৬০০০, 

ঈধখচমো: রকোতোকোড়ী, রচমো: 

ভোচযোলী।

গ্রোফ: ওোওদলোঝধোড়ো, 

আঈজদয়দ: ওোওদলোঝ 

রধৌভপো, য়োট ত দং-৭৬, 

টোওখভ: ওোওদলোঝ:-৬০০০, 

ঈধখচমো: রকোতোকোড়ী, রচমো: 

ভোচযোলী।

ভোচযোলী ১০.০৭.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৯ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৪০২২ চদো রফো: সুফদ রলোখদ চদো রফো: নচলুভ ভলফোদ; 

োখলভো ঔোতুদ

োো-২৬, রভোট-০২, ব্লও-এ, 

রওযদ-০১, জফভধেভ, ঠোওো।

োো-২৬, রভোট-০২, ব্লও-এ, 

রওযদ-০১, জফভধেভ, ঠোওো।

ঠোওো ১৫.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৪ ফো ১১ জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৪০২৫ চদো ধৄভ দোলোভ অিোভ ঢোলুওতোভ চদো মুজমফ জফয়ো; ধোরুম 

রকফ

গ্রোফ: ধজিফ রমঞ্জোধোড়ো, 

টোওখভ: যোখয়স্তোকঞ্জ:-৩৩০১, 

ঈধখচমো: লজকঞ্জ, রচমো: 

লজকঞ্জ।

গ্রোফ: ধজিফ রমঞ্জোধোড়ো, 

টোওখভ: যোখয়স্তোকঞ্জ:-৩৩০১, 

ঈধখচমো: লজকঞ্জ, রচমো: 

লজকঞ্জ।

লজকঞ্জ ১৮.০১.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৩ ফো ১০ জতদ এআঘএজ োথোভড অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ, প্রখযধে 

রদআ।

োজঢম

৪০৩১ চদো রফো: ওোোভ লোজফত চদো রফো: অদুম লোজমও 

রঘোওতোভ; মৃঢ ঙোখলভো রকফ

গ্রোফ: কতোথভ টোঙ্গী, 

আঈজদয়দ: োয়তুম অফোদ, 

টোওখভ: কুঞ্জদকভ:-৭৮০০, 

ঈধখচমো: ওখঢোয়োমী, রচমো: 

নজভতধেভ।

োড়ী দং-২৭, রভোট দং-২৬, 

রূধদকভ অোজও এমোওো, 

জফভধেভ, য়োট ত দং-০৭, 

জফভধেভ-২, জফভধেভ, ঠোওো-

১২১৬।

নজভতধেভ ০৪.১১.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৬ ফো ০১ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৪০৩৫ চদো রনভখতৌ রলোখদ চদো নচলুভ ভলফোদ; 

অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: ফজলরোটোঙ্গো,  টোওখভ: 

লোঝোকুয়ো, ঈধখচমো: 

জছদোআতল, রচমো: জছদোআতল।

রোখলম রচদোখভম রস্টোভ, 

ঢোমঢমো, ওোঞকড়ো, জচভোখো, 

োপোভ, ঠোওো।

জছদোআতল ১২.১০.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৬ ফো ২৩ 

জতদ

অজমফ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৪০৩৬ চদো রফো: রজমফ অমী চদো রফো: আফোআম রলোখদ; 

রফোো: অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: রোভোফ, টোওখভ: 

ওোঝোোড়ী, ঈধখচমো: 

ধেীঢমো, রচমো: দকাঁ ।

গ্রোফ: রোভোফ, টোওখভ: 

ওোঝোোড়ী, ঈধখচমো: 

ধেীঢমো, রচমো: দকাঁ ।

দকাঁ ২৫.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ  ০৫ফো  ১০ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড জজ্ঞজপ্ত দং ঈখল্লঔ 

ওভো লয়জদ, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

Page No 350 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪০৩৭ চদো রফো: রফোোখশ্বভ অমী চদো রফো: রমোম অমী; 

রভোখওয়ো রকফ

গ্রোফ: দতুদ ফুতজওধোড়ো, 

টোওখভ: জফয়োধেভ, ঈধখচমো: 

যোলমুঔতফ, রচমো: ভোচযোলী।

গ্রোফ: দতুদ ফুতজওধোড়ো, 

টোওখভ: জফয়োধেভ, ঈধখচমো: 

যোলমুঔতফ, রচমো: ভোচযোলী।

ভোচযোলী ০৪.০২.১৯৯৮ ১৮ ঙভ ০৩ ফো ০২ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৪০৩৮ চদো রফো: অওভোফ জজিওী চদো রফো: ফজচবুভ ভলফোদ; 

অজঙয়ো রকফ

গ্রোফ: ধৈ ত কুফোভী দয়দী ধোড়ো, 

টোওখভ: োজচঢজঔমো, 

ঈধখচমো: রযভধেভ, রচমো: 

রযভধেভ।

গ্রোফ: ধৈ ত কুফোভী দয়দী ধোড়ো, 

টোওখভ: োজচঢজঔমো, 

ঈধখচমো: রযভধেভ, রচমো: 

রযভধেভ।

রযভধেভ ১১.০৩.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০২ ফো ২৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৪০৩৯ চদো রফো: ফোলবু অমফ চদো রফো: অমফকীভ ওজভ; 

ফোখচতো রকফ

লোচী ফলজদ রভোট, ঘাঁতধেভ, 

১২ দং য়োট ত, রধোি রওোট-

৩৬০০, ঘাঁতধেভ তভ।

লোচী ফলজদ রভোট, ঘাঁতধেভ, 

১২ দং য়োট ত, রধোি রওোট-

৩৬০০, ঘাঁতধেভ তভ।

ঘাঁতধেভ ১৬.১০.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ১৯ জতদ এআঘএজ োথোভড জজ্ঞজপ্ত দং ঈখল্লঔ 

ওভো লয়জদ, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৪০৪০ চদো রফো: ম্রোঝ রঘৌধুভী মৃঢ রনোভও অলফত রঘৌধুভী; 

রলোখদয়োভো রকফ

গ্রোফ: ধৈ ত ঘিদোআয, 

আঈজদয়দ: ঘিদোআয, টোওখভ: 

কোঙোজড়য়ো, ঈধখচমো: 

ঘিদোআয, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ।

গ্রোফ: ধৈ ত ঘিদোআয, 

আঈজদয়দ: ঘিদোআয, টোওখভ: 

কোঙোজড়য়ো, ঈধখচমো: 

ঘিদোআয, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ ১১.০৬.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ১০ ফো ০০ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৪০৪১ চদো রফো: োআদুভ ভলফোদ চদো রফো: অওভ রলোখদ; 

রফোঙো: যোফছুন্নোলোভ

গ্রোফ: ধখোধেভ, আঈজদয়দ: 

জধংদো, টোওখভ: জধংদো:-

২০৫৪, ঈধখচমো: 

জভরোোড়ী, রচমো: 

চোফোমধেভ।

গ্রোফ: ধখোধেভ, আঈজদয়দ: 

জধংদো, টোওখভ: জধংদো:-

২০৫৪, ঈধখচমো: 

জভরোোড়ী, রচমো: 

চোফোমধেভ।

চোফোমধেভ ১২.০৩.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০২ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৪০৪৩ চদো রফো: আফরুম ওোখয় মৃঢ অ: ঔোখমও; রফোঙো: 

জুনো ঔোতুদ

গ্রোফ: জমধেভ, আঈজদয়দ: 

কুজিয়ো, টোওখভ: জদ্যোকঞ্জ:-

২২০৪, ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: ফয়ফদজংল।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

ফয়ফদজংল ০২.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪০৪৫ চদো রফো: রঔোভখযত অমফ চদো রফো: জনও ঈল্যোল; 

অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: অটিয়োঢমী,  টোওখভ: 

চওজদ োচোভ, ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: মক্ষ্ণীধেভ।

৪৭০ সূব তখদ লম, ঠোওো 

জশ্বজদ্যোময়, ঠোওো-১০০০।

মক্ষ্ণীধেভ ০১.০১.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৩ ফো ১১ জতদ স্দোঢও োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪০৪৭ চদো ফওসুত অলফত োজঙঢ চদো রফো: রঙোয়ো অমী; 

রুযদো রকফ

গ্রোফ: গুপ্তভকাঁ, আঈজদয়দ: 

ওোফোম োচোভ, টোওখভ: 

ওোফোম োচোভ:-৩১১২, 

ঈধখচমো: তজক্ষড সুভফো, 

রচমো: জখমঝ।

গ্রোফ: গুপ্তভকাঁ, আঈজদয়দ: 

ওোফোম োচোভ, টোওখভ: 

ওোফোম োচোভ:-৩১১২, 

ঈধখচমো: তজক্ষড সুভফো, 

রচমো: জখমঝ।

জখমঝ ২৩.০৯.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৭ ফো ১২ জতদ এআঘএজ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ, প্রখযধধে 

১ ওজধ।

োজঢম

৪০৫০ চদো োজ্জোত রলোখদ োজু মৃঢ অ: োমোফ রযঔ; োমফো 

োলীদ

১৮/৪৭, গ্রোফ: দড়োআম ধোড়ো, 

টোওখভ: জধখভোচধেভ:-৮৫০০, 

ঈধখচমো: জধখভোচধেভ, 

রচমো: জধখভোচধেভ।

১৮/৪৭, গ্রোফ: দড়োআম ধোড়ো, 

টোওখভ: জধখভোচধেভ:-৮৫০০, 

ঈধখচমো: জধখভোচধেভ, 

রচমো: জধখভোচধেভ।

জধখভোচধেভ ২৭.০৫.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০০ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৪০৫১ চদো ীফ কুফোভ চদো কঙ্গো দোভোয়ড ঘন্দ্র; রভঔো 

ভোদী

গ্রোফ: াঁজযয়ো, আঈজদয়দ: 

ফোথদকভ ৯ দং য়োট ত, 

টোওখভ: ধোটুম:-৬৪০৩, 

ঈধখচমো: দমটোঙ্গো, রচমো: 

দোখঝোভ।

প্রবখে: রফো: অখদোয়োভ 

রলোখদ, জন লওোভী ওোফ 

ওজিঈঝোভ মুদ্রোক্ষজভও, শ্রফ 

 ওফ ত ংস্থোদ ফন্ত্রডোময়, ২৪ 

দং টিদখঝ, জলো যোঔো, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো।

দোখঝোভ ১৫.০৭.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৯ ফো ২১ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪০৫২ চদো রফো: যোজলদ ঔোদ চদো ঔজমলুভ ভলফোদ ঔোদ; 

ভোজচয়ো রকফ

গ্রোফ: ফমংঘড়ো, আঈজদয়দ: 

দোখকভধোড়ো, য়োট ত দং-০৫, 

টোওখভ: দোখকভধোড়ো:-

৮০৫০, ঈধখচমো: রকোোআভ 

লোঝ, রচমো: যভীয়ঢধেভ।

যভীন ওজিঈঝোভ এন্ড 

নখঝোস্টুোঝ (চোঢীয় রপ্র 

ক্ল্োখভ জধভীখঢ), ১৪/১, 

রঢোধঔোদো রভোট, ঠোওো-১০০০।

যভীয়ঢধেভ ০৭.০৩.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০১ ফো ২৮ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪০৫৩ চদো রতয়োদ যোআজভদ ফোমুদ জভনোঢ চদো রতয়োদ ফলভ অমী; 

লোনঙো অিোভ

এ-১/১ আমোফধেভ লোধোঢোম 

রভোট, গ্রোফ: আমোফধেভ, 

থোফভোআ রধৌভপো, য়োট ত দং-

০৭,  টোওখভ: থোফভোআ:-

১৩৫০, ঈধখচমো: থোফভোআ, 

রচমো: ঠোওো।

এ-১/১ আমোফধেভ লোধোঢোম 

রভোট, গ্রোফ: আমোফধেভ, 

থোফভোআ রধৌভপো, য়োট ত দং-

০৭,  টোওখভ: থোফভোআ:-

১৩৫০, ঈধখচমো: থোফভোআ, 

রচমো: ঠোওো।

ঠোওো ১৫.০৬.১৯৯১ ২৪ ঙভ ১০ ফো  ২১ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪০৫৮ চদো রফো: লোজফদুভ ভলফোদ মৃঢ অবুম রলোখদ; অখফদো 

অিোভ

গ্রোফ: ঢভশ্রী , আঈজদয়দ: 

ঞোকুভোখওোদো, টোওখভ: 

রভচপীয়ো এজঢফ ঔোদো:-

২৪০০, ঈধখচমো: রদেখওোদো, 

রচমো: রদেখওোদো।

রফো: লোজফদুভ ভলফোদ প্রবখে: 

লোজফ অলখফত, জধএ টু 

াঁঝজমজধওোভ, জঢজভি 

ওজফযদোভ (ভোচস্ব), জপোকীয় 

ওজফযদোভ ওোব তোময়, ঠোওো, 

১ফ ১২ঢমো ভওোজভ জন 

পদ, রগুদ োজকঘো, ঠোওো।

রদেখওোদো ২১ ঙভ ০৭ ফো ১৩ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

চন্ ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

৪০৫৯ চদো ফখদোয়োরুম আমোফ চদো রফো: অ: ফজচত জফয়ো; 

রফোঙো: সুমঢোদো রকফ

গ্রোফ: োঢোদ দুক তোধেভ, 

টোওখভ: চোয়কীভ লোঝ, 

ঈধখচমো: জফঞোধেকুভ, রচমো: 

ভংধেভ।

গ্রোফ: োঢোদ দুক তোধেভ, 

টোওখভ: চোয়কীভ লোঝ, 

ঈধখচমো: জফঞোধেকুভ, রচমো: 

ভংধেভ।

ভংধেভ ১৪.০৮.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৮ ফো ২২ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম

৪০৬১ চদো রফো: অজভফুম আমোফ চদো রফো: যজভফুম আমোফ; 

অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: ধজিফ অমজত, 

আঈজদয়দ: ওোঞোজতয়ো 

জযমুজময়ো, টোওখভ: 

ভজলফকঞ্জোচোভ:-১৫২৩, 

ঈধখচমো: ঝজঙ্গোড়ী, রচমো: 

মুন্পীকঞ্জ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

মুন্পীকঞ্জ ২৫.০৫.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ১১ ফো ১১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪০৬৪ চদো রফো: ফজলবুম লোোদ চদো রফো: লোজফ ঈজিদ; 

ঢোচফলম

গ্রোফ: ধোঙতজভল্লো, আঈজদয়দ: 

ভোচকোঢী, টোওখভ: 

ধোঙতজভল্লো:-২২৯১, ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

ফয়ফদজংল ০২.০৩.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০২ ফো ০৪ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৪০৬৫ চদো ভজনকুম আমোফ চদো রফোিোভ ঈজিদ ঔোদ; 

চোলোদোভো ঔোতুদ

গ্রোফ: রঢোঝী, আঈজদয়দ: 

ঞোকুভখওোদো, টোওখভ: 

রঢোঝী:-২৪০০, ঈধখচমো: 

রদেখওোদো, রচমো: রদেখওোদো।

গ্রোফ: রঢোঝী, আঈজদয়দ: 

ঞোকুভখওোদো, টোওখভ: 

রঢোঝী:-২৪০০, ঈধখচমো: 

রদেখওোদো, রচমো: রদেখওোদো।

রদেখওোদো ০৫.০১.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০৪ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪০৬৮ চদো রফো: অব্দুম োখভও চদো রফো: রঢোনোজ্জম 

রলোখদ; রফোঙো: রফোখফদো রকফ

গ্রোফ: ঢোলুও দুমোমী, 

আঈজদয়দ: রপমোোড়ী, 

টোওখভ: লোচীকঞ্জ:-৫৫১০, 

ঈধখচমো: অজতঢফোভী, 

রচমো: মোমফজদভলোঝ।

১০৪/৪ রন্টোম রভোট, 

লোজঢভধেম, জদঈফোখওঝ ত 

(দীমখক্ষঢ), ঠোওো-১২০৫।

মোমফজদভলোঝ ২০.০৮.২০১৬ ২৮ ঙভ ০৮ ফো ১৫ 

জতদ

স্দোঢখওোত্তভ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখযধে ১ ওজধ, 

চন্ ঢোজভঔ বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪০৭১ চদো রফোঙো: রফোখয ততো ঔোতুদ চদো রফো: ফন্তোচ অমী; রফো: 

জফদোভো ঔোতুদ

গ্রোফ: লমতীোড়ী, আঈজদয়দ: 

োমোধোড়ো, টোওখভ: 

ওোঈজদয়ো:-৫৪৪০, ঈধখচমো: 

ওোঈজদয়ো, রচমো: ভংধেভ।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

ভংধেভ ২৭.১২.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৪ ফো ১০ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪০৭২ চদো ভজদ কুফোভ তো চদো ভজঞ্জঢ কুফোভ তো; 

িফী ভোদী তো

গ্রোফ: লভরধেভ, টোওখভ: ধোও-

লভরধেভ:-৩৪৫০, ঈধখচমো: 

জচয় দকভ, রচমো: 

ব্রোহ্মডোজড়য়ো।

গ্রোফ: লভরধেভ, টোওখভ: ধোও-

লভরধেভ:-৩৪৫০, ঈধখচমো: 

জচয় দকভ, রচমো: 

ব্রোহ্মডোজড়য়ো।

ব্রোহ্মডোজড়য়ো ১৫.০৯.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৭ ফো ২১ জতদ এআঘএজ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  প্রখয 

ধে, অখতখদ 

ঙজ ১ ওজধ। 

ধখতভ দোফ বৄম।

োজঢম

৪০৭৩ চদো লোোদ ভোচী রলোোআদী চদো অব্দুম ভ রলোোআদী; 

অয়যো অিোভ

গ্রোফ: ধৈ তধোড়ো, টোওখভ: 

ওোজময়োনওভ:-৬৭৬২, 

ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো, রচমো: 

জভোচকঞ্জ।

ধজিফ রঝংড়ী, োবুধোড়ো, 

রধোি: ইশ্বভতী, ণোদো: 

ইশ্বভতী, রচমো: ধোদো।

জভোচকঞ্জ ৩১.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪০৭৫ চদো ফোলবুবুভ ভলফোদ চদো অব্দুম মজঢন; জফদোভো 

রকফ

গ্রোফ: জচভোআম, আঈজদয়দ: 

দূকোধোযো, টোওখভ: জচভোআম 

লোঝ:-৮৬২৩, ঈধখচমো: 

োখওভকঞ্জ, রচমো: জভযোম।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো, ঠোওো-১২১৯, 

জঔমকাঁ, ঠোওো।

জভযোম ০২.১২.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৫ ফো ০৪ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪০৭৬ চদো রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ অওি চদো রফো: অব্দুম ওোজতভ 

অওি; যজলতো রকফ

গ্রোফ: অঘোভকাঁ জতখীভধোড়, 

টোওখভ: দোিোআম:-২২৯০, 

ঈধখচমো: দোিোআম, রচমো: 

ফয়ফদজংল।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, জট 

অআ টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

ফয়ফদজংল ০৫.০৯.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৮ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪০৭৯ চদো অযভোফুম আমোফ চদো অফত অমী; অখময়ো 

রকফ

গ্রোফ: ফোমঞ্চী, আঈজদয়দ: 

রফৌভোঝ, টোওখভ: রফৌভোঝ:-

৭৭২০, ঈধখচমো: ধোংযো, 

রচমো: ভোচোড়ী।

গ্রোফ: ফোমঞ্চী, আঈজদয়দ: 

রফৌভোঝ, টোওখভ: রফৌভোঝ:-

৭৭২০, ঈধখচমো: ধোংযো, 

রচমো: ভোচোড়ী।

ভোচোড়ী ০৩.০৩.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০১ ফো ০৮ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদভ ঢোজভঔ 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৪০৮২ চদো এুোজদ অিোভ চদো অব্দুম ওদ্দুঙ; জযঈমী 

রকফ

গ্রোফ: ড় োোজময়ো, 

আঈজদয়দ: ফকড়ো, টোওখভ: 

ড় োোজময়ো:-১৯০০, 

ঈধখচমো: ঝোংকোআম, রচমো: 

ঝোংকোআম।

গ্রোফ: ড় োোজময়ো, 

আঈজদয়দ: ফকড়ো, টোওখভ: 

ড় োোজময়ো:-১৯০০, 

ঈধখচমো: ঝোংকোআম, রচমো: 

ঝোংকোআম।

ঝোংকোআম ১০.১০.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৬ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪০৮৩ চদো ঢোঙজমফো অিোভ চদো ঢোনোজ্জম রলোখদ; 

ভোজযতো

গ্রোফ: ঢোভোওোিো, আঈজদয়দ: 

ঘদতভো, টোওখভ: লজভফোতী:-

২২৫০, ঈধখচমো: ফুমধেভ, 

রচমো: ফয়ফদজংল।

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভীধোড়ো (৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-

১২১৯, জঔমকাঁ, ঠোওো।

ফয়ফদজংল ১০.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৩ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৪০৮৪ চদো োজদ লও চদো নচলুম লও; সুমঢোদো 

দোঙভীদ

গ্রোফ: ধমোযীকুড়ো, আঈজদয়দ: 

রধোড়ো কাঁ, টোওখভ: 

োভফোভী:-২১১১, ঈধখচমো: 

দোজমঢোোড়ী, রচমো: রযভধেভ।

গ্রোফ: ধমোযীকুড়ো, আঈজদয়দ: 

রধোড়ো কাঁ, টোওখভ: 

োভফোভী:-২১১১, ঈধখচমো: 

দোজমঢোোড়ী, রচমো: রযভধেভ।

রযভধেভ ১৫.০৯.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৭ ফো ২০ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম,  

প্রখযধে ১ ওজধ।

োজঢম

৪০৮৫ চদো রফো: আফজঢয়োচ ফোলমুত চদো এ রও এফ রখওিোভ 

অমী; রফোঙো: চোলোদোভো রকফ

গ্রোফ: জঢদতল, আঈজদয়দ: 

ভোফঘন্দ্রধেভ, টোওখভ: 

ভলফঢধেভ:-৫৭০০, ঈধখচমো: 

কোআোন্ধো, রচমো: কোআোন্ধো।

গ্রোফ: জঢদতল, আঈজদয়দ: 

ভোফঘন্দ্রধেভ, টোওখভ: 

ভলফঢধেভ:-৫৭০০, ঈধখচমো: 

কোআোন্ধো, রচমো: কোআোন্ধো।

কোআোন্ধো ০১.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৪ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম,  

প্রখযধে ১ ওজধ।

োজঢম

৪০৮৬ চদো িো আমোফ চদো রফো: জলদুম আমোফ; 

রুধৄ রকফ

গ্রোফ: নমোখভ, আঈজদয়দ: 

ভঙ্গযী, টোওখভ: ওোজমকঞ্জ 

োচোভ:-৮২৮০, ঈধখচমো: 

োখওভকঞ্জ, রচমো: জভযোম।

প্রখবে- এ এফ যোলী অমফ, 

জটঝভ, োজডজচুও জটঝ 

জথতপ্তভ, রটভ-৩, প্রযোদ 

জটঝ ওফখলক্স (৮ফ  ৯ফ 

ঢমো), রগুদ োজকঘো, ঠোওো-

১০০০।

জভযোম ১০.০৫.১৯৮৭ ১৮ ঙভ ১১ ফো ২৬ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪০৮৮ চদো রফো: রোলোক চদো অমী অওভ রফোল্লো; 

চজভদো রকফ

গ্রোফ: ভোফঘন্দ্রধেভ, আঈজদয়দ: 

াঁযকোড়ী, টোওখভ: 

ঔোখভলোঝ:-৮০৫০, 

ঈধখচমো: ওোমজওজদ, রচমো: 

ফোতোভীধেভ।

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আন্পটিটিঈঝ, ৯৭/৩ এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

ফোতোভীধেভ ০৭.০৯.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৭ ফো ২৮ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪০৮৯ চদো রফো: োিোফ রলোখদ চদো রফো: রফোস্তনো ওোফোম; 

রঔোভখযতো রকফ

গ্রোফ: োবুটিধোড়ো, আঈজদয়দ: 

োবুটিধোড়ো, টোওখভ: 

আজময়ঝকঞ্জ:-৩৫১৯, 

ঈধখচমো: মুভোতদকভ, রচমো: 

কুজফল্লো।

গ্রোফ: োবুটিধোড়ো, আঈজদয়দ: 

োবুটিধোড়ো, টোওখভ: 

আজময়ঝকঞ্জ:-৩৫১৯, 

ঈধখচমো: মুভোতদকভ, রচমো: 

কুজফল্লো।

কুজফল্লো ১৫.০৭.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৮ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঙজ ১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪০৯২ চদো চোফোম জফয়ো চদো অব্দুম লোজফ; 

খফখলভ

গ্রোফ: ঝজওধেভো, আঈজদয়দ: 

ধমোযতুমী, টোওখভ: 

ভোয়ধেভো:-১৬৩০, ঈধখচমো: 

ভোয়ধেভো, রচমো: দভজংতী ।

গ্রোফ: ঝজওধেভো, আঈজদয়দ: 

ধমোযতুমী, টোওখভ: 

ভোয়ধেভো:-১৬৩০, ঈধখচমো: 

ভোয়ধেভো, রচমো: দভজংতী ।

দভজংতী ২০.১০.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৬ ফো ১৬ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪০৯৩ চদো ফোওসুদুভ ভলফোদ চদো লুৎনভ ভলফোদ; 

নোখঢফো রকফ

গ্রোফ: ঔোজুজভয়ো, আঈজদয়দ: 

গুজন্ফ, টোওখভ: জংখলভকাঁ:-

৩৬৫২, ঈধখচমো: নজভতকঞ্জ, 

রচমো: ঘাঁতধেভ।

গ্রোফ: ঔোজুজভয়ো, আঈজদয়দ: 

গুজন্ফ, টোওখভ: জংখলভকাঁ:-

৩৬৫২, ঈধখচমো: নজভতকঞ্জ, 

রচমো: ঘাঁতধেভ।

ঘাঁতধেভ ০২.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০৩ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

রভমখয়ভ নভখফ 

প্রখযধে, ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৪০৯৪ চদো রফো: অমী অচফ চদো রফোওঢোম রলোখদ; 

রফোঙো: অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: োকড়ো ওখমোদী, 

আঈজদয়দ: কুসুিী/০৮, 

টোওখভ: রযভধেভ:-৫৮৪০, 

ঈধখচমো: রযভধেভ, রচমো: 

গুড়ো।

গ্রোফ: োকড়ো ওখমোদী, 

আঈজদয়দ: কুসুিী/০৮, 

টোওখভ: রযভধেভ:-৫৮৪০, 

ঈধখচমো: রযভধেভ, রচমো: 

গুড়ো।

গুড়ো ২৭ ঙভ ০৮ ফো ০১ জতদ এআঘএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

চন্ঢোজভঔ  

চন্স্থোদ রচমো 

ঈখল্লঔ রদআ, 

অখতখদ ঙজ ১ 

ওজধ।

োজঢম

৪১০১ চদো লুদো ভলফোদ রওয়ো চদো চোজলদুভ ভলফোদ, চদো 

রজমদো ভলফোদ

গ্রোফ: মঔোআভঘভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত : টোওখভ: 

মুওসুতধেভ ণোদো: মুওসুতধেভ, 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ।

রফো: দজুরুম আমোফ (জধ), 

োো-২, রভোট-৪, রদধোড়ো 

ধ তঢো, জফভধেভ-১৪, ঠোওো-

১২১৬।

রকোমোকঞ্জ ০১.০৯.১৯৯৬ ১৯ ঙভ  ০৮ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪১০৩ চদো রফো: অিোরুম অফোদ চদো রফো: মখব্দভ রযঔ, চদো 

রফোঙো: জমজম রকফ

গ্রোফ: োজমজুড়ী োচোভ জচ 

রলোখঝম আঈজদয়দ/য়োট ত : 

৪দং টোওখভ: োজমজুড়ী 

ণোদো: ফোতোভকঞ্জ রচমো: 

চোফোমধেভ

গ্রোফ: োজমজুড়ী োচোভ জচ 

রলোখঝম আঈজদয়দ/য়োট ত : 

৪দং টোওখভ: োজমজুড়ী 

ণোদো: ফোতোভকঞ্জ রচমো: 

চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ০১.০২.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০২ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম

৪১০৭ চদো রফো: যভীফুম আমোফ চদো রফো: জভোজুম আমোফ, 

চদো রলোখদ অভো রকফ

 োয়তুভ ভযীত ধুফোিো রভোট 

গ্রোফ: ধজিফ জচয় জংল 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ০২ দং ধাঁঘ 

কোজঙয়ো টোওখভ: ধাঁঘ কোজঙয়ো 

োচোভ-৩৯০০ ণোদো: রনদী 

তভ রচমো: রনদী

 োয়তুভ ভযীত ধুফোিো রভোট 

গ্রোফ: ধজিফ জচয় জংল 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ০২ দং ধাঁঘ 

কোজঙয়ো টোওখভ: ধাঁঘ কোজঙয়ো 

োচোভ-৩৯০০ ণোদো: রনদী 

তভ রচমো: রনদী

রনদী ০১.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৩ ফো ১০ 

জতদ

স্দোঢও (জটগ্রী) োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪১১০ চদো রফো: রফখলতী লোোদ চদো রফো: অব্দু োফোত ঢোং, 

চদো রফোঙো: সুফোআয়ো ধোভজপদ

 গ্রোফ: ীভ জংল 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ০৪ দং 

রমোখওভ ধোড়ো টোওখভ: কোমো 

ীভ জংল-১৯৮০ ণোদো: 

খোঝোআম রচমো: ঝোংকোআম

 গ্রোফ: ীভ জংল 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ০৪ দং 

রমোখওভ ধোড়ো টোওখভ: কোমো 

ীভ জংল-১৯৮০ ণোদো: 

খোঝোআম রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ০১.০৭.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ১০ ফো ০৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। নখ ভঢ 

ঔোখফ রভজপজদঈ 

স্টুোি।

োজঢম

৪১১২ চদো রফো: ভোজও লোোদ ভোজু চদো রফো: আঙভোজনম ঔজমম, 

চদো ভজলফো অিোভ রভোচী

গ্রোফ: োআমোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ০৭ দং 

ঝোমওী টোওখভ: জজভঘভ-

২১৫০ ণোদো: দওমো রচমো: 

রযভধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রেজদং 

রন্টোভ, জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভী ধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

রযভধেভ ০২.০২.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৩ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪১১৩ চদো রফো: আফভোদ রলোখদ চদো রফো: রল্লোম রলোখদ, 

চদো জঈটি রকফ

গ্রোফ: শ্রীভোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ০৩ দং 

টোওখভ: অজফভোোত-৮৪২০ 

ণোদো: দমজঙটি রচমো: 

ছোমওোঠি

৫১/জ, মোমকুঠি, তৃঢীয় 

ওখমোদী, ১০ দং, 

তোরুোমোফ, জফভধেভ, ঠোওো-

১২১৬।

ছোমওোঠি ২৫.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৩ ফো ১০ 

জতদ

জ.জ.এ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ।

োজঢম

৪১১৪ চদো এ.এফ. ভজঈম অমফ চদো মৃঢ: ঙোখলভ অমী, 

চদো রফোঙো: অজিয়ো রকফ

রলো:-৪৮৫ গ্রোফ: দুম লোটি-

রকোয়োমী আঈজদয়দ/য়োট ত : 

০৫ টোওখভ: জযওোভধেভ-

৬৫০০ ণোদো: দকাঁ 

রচমো:দকাঁ।

রলো:-২৪১০ গ্রোফ: সুমঢোদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ০৮ 

টোওখভ: দকাঁ৬৫০০ ণোদো: 

দকাঁ রচমো:দকাঁ।

দকাঁ ২০.১০.১৯৯৫০ ২০ ঙভ ০৬ ফো ১৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। ধ্ভখযধঢ্ভ 

০১ ওজধ।

োজঢম

৪১১৫ চদো রফো: ফজদরুম আমোফ চদো রফো: অ: লোজফত, চদো 

রফোঙো: ফজচতদো ঔোতুদ

গ্রোফ: ভঢদওোিী 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ০৭ দং 

লোজবুল্লোল দকভ টোমো 

টোওখভ: ভঢদওোজি-৬৭৭০ 

ণোদো: যোলচোতধেভ রচমো: 

জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: ভঢদওোিী 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ০৭ দং 

লোজবুল্লোল দকভ টোমো 

টোওখভ: ভঢদওোজি-৬৭৭০ 

ণোদো: যোলচোতধেভ রচমো: 

জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ০২.০৩.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০২ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ১। অখতদ 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো, ২। ঙজ  ০১ 

ওজধ, ৩। ধতখভ 

দোফ বৄম।

োজঢম

৪১১৬ চদো চোন্নোতুম রনভখতৌ চদো ফোলবুবুম লও, চদো 

ধৄভচোলোদ রকফ

গ্রোফ: শ্যোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত : োংকড্ডো 

োচোভ টোওখভ: োংকড্ডো 

োচোভ-৩৫৫০ ণোদো: দোংকম 

রওোঝ রচমো: কুজফল্লো

ফোচজজ্ঞোদ জপোক, ঠোওো 

জশ্বজদ্যোময়, যোলোক, ঠোওো-

১০০০

কুজফল্লো ০১.০৩.১৯৯৫ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

০১ ওজধ, ২। য় 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪১১৭ চদো রফো: রোলোদ আমোফ চদো রফো: অআয়ু রলোখদ, 

চদো জযঈমী রকফ

গ্রোফ: ভজলফোোত (জ-ব্লও) 

আঈজদয়দ/য়োট ত :  টোওখভ: 

রটফোচোদী  ণোদো: 

যোচোলোদধেভ রচমো: গুড়ো

গ্রোফ: ভজলফোোত (জ-ব্লও) 

আঈজদয়দ/য়োট ত :  টোওখভ: 

রটফোচোদী  ণোদো: 

যোচোলোদধেভ রচমো: গুড়ো

গুড়ো ০৬.০৪.১৯৯৮ ১৮ ঙভ ২৯ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। অখতদ 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো, ২। ঙজ  ০১ 

ওজধ।

োজঢম

৪১১৮ চদো ওোজঢতও ফন্ডম চদো লভযীঢ ফন্ডম, চদো 

ফোয়ো ভোদী ফন্ডম

গ্রোফ: কুজল্লয়ো আঈজদয়দ/য়োট ত 

:  কুজঘয়ো ফোভো টোওখভ: 

অমুজড়য়ো-৭৬০০ ণোদো: 

ফোগুভো তভ রচমো: ফোগুভো

জফজদিো ত এুোধোঝ তখফন্ট, জদঈ 

রজম রভোট, ৩৯/এ, ১দং 

পদ, ৪ণ ত ঢমো, ধজিফ 

ধোখশ্বত, ঠোওো-১০০০।

ফোগুভো ২৫.০৩.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ১০ ফো ১০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। ধ্ভখযধঢ্ভ 

রভমখয়ভ নভখফ, 

৩। অখতদখ 

স্বোক্ষভ রদআ।

োজঢম

৪১১৯ চদো রফো: যোলীদ চদো অবুম ওোমোফ, চদো 

জজ নোখঢফো

ওজভোচ োড়ী গ্রোফ: দুভ ঘভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত :  ধজিফ 

আজময টোওখভ: রঔদুয়ো-

৮৩০০ ণোদো: রপোমো তভ 

রচমো: রপোমো

ঠোওো হুপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টো, ৯৩/১, ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

রপোমো ০৫.০১.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ, ৩। 

প্রখযধে ০১ 

ওজধ।

োজঢম

৪১২০ চদো োখভোয়োভ চোলোদ চদো রফো: চলুভ ভযীত ঢোং, 

চদো রফোঙো: কুভ অিোভ

 গ্রোফ: ঘাঁদকাঁ ফড়ম োড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ০৮দং 

য়োট ত, টোওখভ: 

চোলোঙ্গীভধেভ-২৪৯০ 

ণোদো:ফতদ রচমো: রদেখওোদো

 গ্রোফ: ঘাঁদকাঁ ফড়ম োড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ০৮দং 

য়োট ত, টোওখভ: 

চোলোঙ্গীভধেভ-২৪৯০ 

ণোদো:ফতদ রচমো: রদেখওোদো

রদেখওোদো ০৩.০৫.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৬ ফো ০১ জতদ এআঘ.এ.জ মুজিখবোদ্ধো ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। ধ্ভখযধঢ্ভ 

রদআ।

োজঢম

৪১২২ চদো রফো: দীধৄভ আমোফ তুজলদ চদো রফো: ধৄরুম হুতো (রঢোঢো), 

চদো রফোঙো: ীদো ধোভপীদ।

 গ্রোফ: ীভলোটি 

আঈজদয়দ/য়োট ত : বজোধেভ 

রধৌভপো টোওখভ: 

বজোধেভ১৯৬০ ণোদো: 

বজোধেভ রচমো: ঝোংকোআম

 গ্রোফ: ীভলোটি 

আঈজদয়দ/য়োট ত : বজোধেভ 

রধৌভপো টোওখভ: 

বজোধেভ১৯৬০ ণোদো: 

বজোধেভ রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ১০.১১.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৫ ফো ০১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। অখতদ 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো, ২। ঘোমো দ 

রওোট বৄম।

োজঢম

৪১২৫ চদো রফো: োআফুভ আমোফ চদো রফো: অব্দুম লোআ, চদো 

রচোলভো রকফ

গ্রোফ: ভসুমধেভ, ৪১৬ 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ০৩ দং 

লভো টোওখভ: লভো-৩৩৩১ 

ণোদো: ফোথধেভ রচমো: 

লজকঞ্জ

গ্রোফ: ভসুমধেভ, ৪১৬ 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ০৩ দং 

লভো টোওখভ: লভো-৩৩৩১ 

ণোদো: ফোথধেভ রচমো: 

লজকঞ্জ

লজকঞ্জ ১৬.১২.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৪ ফো ২১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪১২৬ চদো রফো: ফজদরুম আমোফ চদো অব্দুম লোজওফ, চদো 

রফোো: সুজনয়ো রকফ

অ: লোজও লো: োো, রলোজডং 

দং-৬৬ গ্রোফ: শ্রীভোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ০১ দং 

মঈওোঞী/০৪ দং য়োট ত 

টোওখভ: শ্রীভোফধেভ-৮৬০০ 

ণোদো: ধটুয়োঔোমী রচমো: 

ধটুয়োঔোমী

অ: লোজও লো: োো, রলোজডং 

দং-৬৬ গ্রোফ: শ্রীভোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ০১ দং 

মঈওোঞী/০৪ দং য়োট ত 

টোওখভ: শ্রীভোফধেভ-৮৬০০ 

ণোদো: ধটুয়োঔোমী রচমো: 

ধটুয়োঔোমী

ধটুয়োঔোমী ২৫.১২.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ১২ জতদ জ.এ.এ োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

০১ ওজধ। ২। 

রনভঢ ঔোখফ 

রভজপজদঈ।

োজঢম

৪১২৭ চদো অমী অওভ চদো রোদো জফজো, চদো 

অশুভো রকফ

োো/রলোজডং দিভ-৩৪২ 

গ্রোফ: ধদ্মজমো ধজিফ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত : টোওখভ: 

যোঔোভীকোলী-৭৪০৩ ণোদো: 

বখযোভ তভ রচমো: বখযোভ

োো/রলোজডং দিভ-৩৪২ 

গ্রোফ: ধদ্মজমো ধজিফ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত : টোওখভ: 

যোঔোভীকোলী-৭৪০৩ ণোদো: 

বখযোভ তভ রচমো: বখযোভ

বখযোভ ০১.১০.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০২ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ১। অখতদখ 

ওতৃতধখক্ষভ জদখঘ 

প্রোণীভ দোফ।

োজঢম

৪১৩২ চদো অখয়যো জিীওো চদো রফো: জভোজুম আমোফ, 

চদো মোআমী রকফ

গ্রোফ: রংখটোফ 

আঈজদয়দ/য়োট ত : দজচধেভ 

টোওখভ: ধেীঢমো-৬৫৪০ 

ণোদো: ধেীঢমো রচমো: দকাঁ

প্রবখে: এ.এফ. অমফকীভ 

ওীভ, জধ, োংমোখতয 

ভওোভী ওফ ত ওজফযদ 

জঘোময়, অকোভকাঁ, রযখভ 

োংমো দকভ, ঠোওো-১২০৭।

দকাঁ ০২.০৩.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০২ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪১৩৩ চদো রফো: চোজওভ রলোখদ চদো রফো: তজমম ঈজিদ 

ভতোভ, চদো রফোো: ফোসুতো 

রকফ

গ্রোফ: তজক্ষড োজময়োঢমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত : জনধেভ 

টোওখভ: জনধেভ-৮২৫০ 

ণোদো: মুমোতী রচমো: জভযোম

গ্রোফ: তজক্ষড োজময়োঢমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত : জনধেভ 

টোওখভ: জনধেভ-৮২৫০ 

ণোদো: মুমোতী রচমো: জভযোম

জভযোম ০১.০৯.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৭ ফো ১০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ঙজ  ঢ্বোয়জঢ 

দয়, ২। 

প্রখযধখে ঙজ 

রদআ।

োজঢম

৪১৩৪ চদো রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ চদো রফো: অখদোয়োভ রলোখদ, 

চদো অজলতো ঔোতুদ

গ্রোফ: রদোগ্রোফ 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ধোঘধীভ 

য়োট ত-০৪ টোওখভ: ধাঁঘধীভ 

োচোভ-৫০১০ ণোদো: রফোতো 

রচমো: ধঞ্চকড়

গ্রোফ: জট-৫০ আঈজদয়দ/য়োট ত 

: তজক্ষডধোড়ো টোওখভ: 

থোফভোআ-১৩৫০ ণোদো: 

থোফভোআ রচমো: ঠোওো।

ধঞ্চকড় ০৬.০১.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৭ ফো ২৯ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

ওভো লয়জদ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪১৩৫ চদো দয়দ রযঔ চদো লুৎনভ ভলফদো, চদো 

ঢজঙভদ জদঙো

রযঔ োড়ী গ্রোফ: ঔোটিয়োকড় 

আঈজদয়দ/য়োট ত : দুক তোধেভ 

টোওখভ: দুক তোধেভ-৮১০০ 

ণোদো: রকোধোমকঞ্জ রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ।

রযঔ োড়ী গ্রোফ: ঔোটিয়োকড় 

আঈজদয়দ/য়োট ত : দুক তোধেভ 

টোওখভ: দুক তোধেভ-৮১০০ 

ণোদো: রকোধোমকঞ্জ রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ।

রকোধোমকঞ্জ ১০.১০.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৭ ফো ২৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ওভ্ঢৃধও্রখভ 

দোফ ঈখল্লঔ রদআ, 

২। ধতখভ দোফ 

বৄম, ৩। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম

৪১৩৬ চদো রফো: মুচোজলত অমী চদো মৃঢ: রফোয়োখজ্জফ 

রলোখদ, চদো দোজঙফো রয়ো

অওজমফো জপমো গ্রোফ: 

ধোভদকাঁ আঈজদয়দ/য়োট ত : 

ধোভদকাঁ, ৭দং য়োট ত 

টোওখভ: দকাঁ-৬৫০০ ণোদো: 

দকাঁ তভ রচমো: দকাঁ।

অওজমফো জপমো গ্রোফ: 

ধোভদকাঁ আঈজদয়দ/য়োট ত : 

ধোভদকাঁ, ৭দং য়োট ত 

টোওখভ: দকাঁ-৬৫০০ ণোদো: 

দকাঁ তভ রচমো: দকাঁ।

দকাঁ ২০.১০.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৬ ফো ০২ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

৪১৩৮ চদো রফো: অজদছুভ ভলফোদ চদো রফো: রুহুম অজফদ, 

চদো অখময়ো রকফ

জফয়োভ োড়ী (ধেভোঢদ রো 

জনখভ ধৈ ত ধোখয) গ্রোফ: 

ধৈ ত নভধেভ আঈজদয়দ/য়োট ত 

: ৮দং অজফভোোত টোওখভ: 

অলম্মতধেভ-৩৯৩২ ণোদো: 

রোদোকোঙো রচমো: রনদী

োজড় দং-২৬, োবুম জফয়োভ 

োড়ী গ্রোফ: ফোন্নোদ 

োজকঘোখভোট, রওোদোধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ফোতুয়োআম 

টোওখভ: ধোড়োটকোভ-১৩৬২ 

ণোদো: বোেোোড়ী রচমো: ঠোওো

রনদী ১৬.০১.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৩ ফো ২০ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং অখতখদ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম

৪১৩৯ চদো রফো: জভচদ জফয়ো চদো রফো: জদচোফ জফয়ো, 

চদো রফোঙো: মুজয ততো রকফ

 গ্রোফ: জজভঘভ  

আঈজদয়দ/য়োট ত : ৭দং 

ঝোমওী টোওখভ: জজভঘভ-

২১৫০ ণোদো: দওমো  রচমো: 

রযভধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রেজদং 

রন্টোভ, জ-৯৩ (৪ণ ত ঢমো), 

ফোজমোক, রঘৌধুভী ধোড়ো, ঠোওো-

১২১৯।

রযভধেভ ১৮.০৭.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৭ ফো ০৮ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪১৪০ চদো অজম আখদ ফোসুত চদো রফো: যজনকুম অমফ, 

চদো যোলোদো রকফ

 গ্রোফ: তোখযভকাঁ 

আঈজদয়দ/য়োট ত : দগ্রোফ 

টোওখভ: দগ্রোফ-২৩৩১ 

ণোদো: ওঠিভোতী  রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ

 গ্রোফ: তোখযভকাঁ 

আঈজদয়দ/য়োট ত : দগ্রোফ 

টোওখভ: দগ্রোফ-২৩৩১ 

ণোদো: ওঠিভোতী  রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ২৫.০৭.১৯৯৬ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতখদ ঙজ ০১ 

ওজধ, প্রখযধখে 

ঠিওোদো জমঔো লয় 

দোআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪১৪২ চদো দুমোম জফয়ো চদো রফো: চজমম জফয়ো  গ্রোফ: ঘভধেজময়োফোভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ৭দং 

ঘভজদমক্ষীয়ো টোওখভ: 

ভোখধেভ ফোদ্রোো-২২০০ 

ণোদো: তভ রচমো: 

ফয়ফদজংল

 গ্রোফ: ঘভধেজময়োফোভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ৭দং 

ঘভজদমক্ষীয়ো টোওখভ: 

ভোখধেভ ফোদ্রোো-২২০০ 

ণোদো: তভ রচমো: 

ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ১৫.০৬.১৯৯০ ২৫ ঙভ ১০ ফো ২১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং অখতখদ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম

৪১৪৩ চদো এ.এফ. রফোনোজ্জম রলোখদ চদো এ.এফ ফলজদ অমী, 

চদো ধোরুম রকফ

 গ্রোফ: ফধ্য রমওো 

আঈজদয়দ/য়োট ত : রমওো 

টোওখভ: রমওো-৫৭২০ 

ণোদো: সুিভকঞ্জ রচমো: 

কোআোন্ধো

 গ্রোফ: ফধ্য রমওো 

আঈজদয়দ/য়োট ত : রমওো 

টোওখভ: রমওো-৫৭২০ 

ণোদো: সুিভকঞ্জ রচমো: 

কোআোন্ধো

কোআোন্ধো ০১.০৬.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৯ ফো ০৪ জতদ ম্মোদ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

স্টুোি দোআ।

োজঢম

৪১৪৯ চদো স্বধদো ভোদী চদো সুথোভঞ্চদ ফ তদ, চদো 

জদঢো ভোদী

গ্রোফ: ঈত্তভ ভোজচ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১দং য়োট ত 

টোওখভ: রঝধোফধুধেভ-৫৪৪০, 

ণোদো: ওোঈজদয়ো রচমো: ভংধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রেজদং 

রন্টোভ, জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভী ধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

ভংধেভ ১০.০৭.১৯৯১ ২৪ ঙভ ১০ ফো ২৭ জতদ স্দোঢও (ধো) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪১৫১ চদো নোজলফো সুমঢোদো অজিঁধৄভ চদো রফো: অখদোয়োভ রলোখদ, 

চদো ধোরুম সুমঢোদো

গ্রোফ: ভোআওোজি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘিদোড়ী 

টোওখভ: রঘৌ-ভোস্তো 

রফৌমপীোচোভ-১৬৫০, ণোদো: 

ফখদোলভতী রচমো: দভজংতী

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রেজদং 

রন্টোভ, জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভী ধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

দভজংতী ১৫.১১.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৫ ফো ২১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪১৫৩ চদো প্রীয়োংওো ভোয় চদো ধজভখঢোর ভোয়, চদো 

ঞ্চদো ভোয়

গ্রোফ: ফদনম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তীখ তো 

টোওখভ: রখোরওোঞী-৮৫৪১, 

ণোদো: দোজচভধেভ রচমো: 

জধখভোচধেভ

জত োদ হুপোরী াঁঝজমজধ 

এন্ড ওজিঈঝোভ প্রজযক্ষড 

আদজস্টটিঈঝ, োজড়-০২, রভোট-

০৪, রদধোড়ো ধ তঢো, জফভধেভ-

১০, ঠোওো-১২১৬।

জধখভোচধেভ ১০.০৩.১৯৯২ ২৪ ঙভ ২৬ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং অখতখদ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম

৪১৫৪ চদো রফো: রলফোখয়ঢ রলোখদ চদো রফো: এন্তোচ ঈজিদ, 

চদো ভযদ অভো রকফ

গ্রোফ: কুজড়ধোআওো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রমোলোজময়ো 

টোওখভ: কুজড়ধোআওো-৮৬০০, 

ণোদো: ধটুয়োঔোমী তভ রচমো: 

ধটুয়োঔোমী

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রেজদং 

রন্টোভ, জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভী ধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

ধটুয়োঔোমী ০১.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং অখতখদ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪১৫৫ চদো ভজলফ জফয়ো চদো ভচ অমী, চদো 

অঙফো রকফ

গ্রোফ: ঘভদন্তী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৮দং ঘভ 

িথভ টোওখভ: 

দোভোয়দখঔোমো-২১৫০ ণোদো: 

দওমো রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রেজদং 

রন্টোভ, জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভী ধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

রযভধেভ ১১.০৭.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৯ ফো ২৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪১৫৭ চদো রফো: যোঔোয়োৎ রলোখদ চদো রফো: রফোখমফ ঈজিদ, 

চদো জযজভদ অিোভ

রলোজডং দং: ১৭৫৪   

গ্রোফ:রমোযলভ,আঈজদয়দ/য়ো

ট ত: ০৪দং টোওখভ: ঘোজিদো-

৩৫১০, ণোদো: ঘোজিদো, রচমো: 

কুজফল্লো

EL-36-L গ্রোফ: য়োখম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৩দং 

টোওখভ: ধোলোড়ঢমী-৪২০২, 

ণোদো: খুমযী,রচমো: ঘেগ্রোফ

কুজফল্লো ১১.১০.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৬ ফো ২৪ 

জতদ

জ .এ .জ োথোভড ১। অখতদখভ 

প্রোণীভ দোখফভ 

োণ স্বোক্ষখভভ 

জফম দোআ।          

        ২। 

অখতখদ ঙজ-১ টি

োজঢম

৪১৬১ চদো ফজলঈজিদ রফোলোম্মত রভোখয়দ  চদো রফো: অব্দুভ ভজলফ, 

চদো দোজনঙো সুমঢোদো

োড়ী দং-২০৭, ব্লও-এ 

গ্রোফ:লোঈজচং এখস্টঝ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬ য়োট ত, 

টোওখভ:কুজিয়ো-৭০০০ , 

ণোদো:কুফোভঔোমী তভ, 

রচমো: কুজিয়ো

োড়ী দং-২০৭, ব্লও-এ 

গ্রোফ:লোঈজচং এখস্টঝ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬ য়োট ত, 

টোওখভ:কুজিয়ো-৭০০০ , 

ণোদো:কুফোভঔোমী তভ, 

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ১৯.০৬.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১০ ফো ১৭ জতদ জ.এ (দো ত) োথোভড ১। ধতখভ দোফ পুম 

       ২।ধ্ভখয 

ধে-১টি

োজঢম

৪১৬২ চদো রফো: লোজনজুভ ভলফোদ চদো রফো ফোআধৄম আমোফ, 

চদো লোজফতো রকফ,

গ্রোফ:ফোঘোোিো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ণোদোলোঝ, 

টোওখভ:জঘমফোভী-৫৬৩০, 

ণোদো:জঘমফোভী, রচমো: 

কুজড়গ্রোফ

গ্রোফ:ফোঘোোিো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ণোদোলোঝ, 

টোওখভ:জঘমফোভী-৫৬৩০, 

ণোদো:জঘমফোভী, রচমো: 

কুজড়গ্রোফ

কুজড়গ্রোফ ০৫.১০.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৭ ফো ০১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ পুম 

       ২।অখতদখ 

ধে-১টি

োজঢম

৪১৬৪ চদো রফো: অবুম লোোদ চদো রফো: জময়োওঢ অমী. 

চদো রফোঙো: চোলোদোভো ঔোতুদ

৩০১ গ্রোফ:ধোযোখধোম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জেখফোজলদী, 

টোওখভ:জেখফোজলদী-৭৪৫০, 

ণোদো:রওযধেভ, রচমো: বখযোভ

৩০১ গ্রোফ:ধোযোখধোম, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জেখফোজলদী, 

টোওখভ:জেখফোজলদী-৭৪৫০, 

ণোদো:রওযধেভ, রচমো: বখযোভ

বখযোভ ২৫.০১.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৪ ফো ২১ জতদ জ.জ.এ োথোভড ১।ধতখভ দোফ পুম  

       ২।অখতদখ 

ঙজ-১টি

োজঢম

৪১৬৫ চদো রফো: অম ফোমুদ চদো মৃঢ: যজভন ঈিীদ, 

চদো অফো রকফ

গ্রোফ:চোবুড়ী দুয়োভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬, 

টোওখভ:োঢখফভো-৫০০০, 

ণোদো:তভ, রচমো: ধঞ্চকড়

গ্রোফ:চোবুড়ী দুয়োভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬, 

টোওখভ:োঢখফভো-৫০০০, 

ণোদো:তভ, রচমো: ধঞ্চকড়

ধঞ্চকড় ১৫.১১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৬ ফো ১২ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। নখ ভঢ ঔো ফখ  

স্টুোি রতয়ো 

দোআ।

োজঢম

Page No 362 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪১৬৬ চদো জথোদ ঘন্দ্র যীম চদো লজভতোয ঘন্দ্র যীম, 

চদো ওফমো ভোদী

গ্রোফ: অদআমবুজদয়ো,  

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ:অদআমবুজদয়ো, 

ণোদো:ওোঞোজময়ো, রচমো: 

ছোমওোঞী

২/৮ ফন্ত্রী রলোখস্টম োংমোখতয 

চোঢীয় ংত 

জঘোময়,রযখভোংমো 

দকভ,ঠোওো-১২০৭

ছোমওোঞী ২৩.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৩ ফো ১৩ 

জতদ

এআঘ.এ.জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

১।অখতদখভ 

োখণ ঙজ -০১ টি

োজঢম

৪১৬৮ চদো অযভোনী চোলোদ চোজওয়ো চদো ফীভ অফচোত রলোখদ, 

চদো জদলুনোভ আয়োফীদ

ফীভ অফলোত রলোখদফ োো 

দং-৩০৯৬ গ্রোফ:ধাঁঙ 

ঘোভোদ,আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রওোওটলভো (৫ দং য়োট ত), 

টোওখভ: ধাঁঘ ঘোভোদ-১৯৭০, 

ঈধখচমো: ওজমলোঢী, রচমো: 

ঝোংঙ্গোআম

ফীভ অফলোত রলোখদফ োো 

দং-৩০৯৬ গ্রোফ:ধাঁঙ 

ঘোভোদ,আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রওোওটলভো (৫ দং য়োট ত), 

টোওখভ: ধাঁঘ ঘোভোদ-১৯৭০, 

ঈধখচমো: ওজমলোঢী, রচমো: 

ঝোংঙ্গোআম

ঝোংকোআম ০২.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ৪ ফো ৪ জতদ এআঘ.এ.জ মুজিবোদ্ধো রওোঝো ১।ধতখভ দোফ পুম। োজঢম

৪১৭০ চদো রফো: চোজওভ রলোোআদ চদো রফো: রলোোআদ, চদো 

আয়োজফদ

গ্রোফ: দভদীয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ক্সোফোলমুত, 

টোওখভ: সুতৄফো, ঈধখচমো: 

ধভশুভোফ, রচমো: রনদী

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রেজদং 

রন্টোভ, জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভী ধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

রনদী ১২.১০.১৯৯৫ ১৯ ঙভ ০৬ ফো ২৩ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং অখতখদ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম

৪১৭১ চদো মুন্নী অিোভ চদো রফো: লোরুদ ভ ভযীত, 

চদো োখচতো ঔোতুদ

গ্রোফ: ঝোফদী জধটুয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১দং 

গুচোজতয়ো, টোওখভ: গুচোজতয়ো-

২৩১০, ঈধখচমো: ওজভফকঞ্জ, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭, ধৈ ত ভোফধেভো, 

জপ,অআ,টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

জওখযোভকঞ্জ ১২.০২.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০১ ফো ২৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪১৭৩ চদো রঢোনোজ্জম রলোখদ চদো অবুম ওোখযফ, চদো 

রচোদো রকফ

চব্বভ লোজচভ োজড় গ্রোফ: 

ঙকজভয়োধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দচভধেভ 

টোওখভ: দচভধেভ-২৯৬৬, 

ঈধখচমো: দভজংতী তভ, 

রচমো: দভজংতী

অখভোগ্য নোফ তো, দভজংতী 

টোয়োখটিও গ্রোফ: রচদোখভম 

লোধোঢোম, োজদয়োঙম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩ 

টোওখভ: দভজংতী-১৬০০, 

ঈধখচমো: দভজংতী তভ, 

রচমো: দভজংতী

দভজংতী ৩১.১২.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৪ ফো ০৫ 

জতদ

এফ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং অখতখদ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪১৭৪ চদো জুখমঔো ঔোদফ চদো অ: ফজচত জওতোভ, 

চদো রুধৄ রকফ

গ্রোফ: তোভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রযোমও 

টোওখভ: রযোমও-৮২৩৩, 

ঈধখচমো: ঈজচভধেভ, রচমো: 

জভযোম

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭, ধৈ ত ভোফধেভো, 

জপ,অআ,টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

জভযোম ০৬.০৮.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৮ ফো ৩০ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪১৭৮ চদো োজকুন্নোলোভ চদো সুরুচ জফয়ো, চদো 

রফোঙো: অঙ্গুভো ঔোতুদ

গ্রোফ: রধচ্যন্দুভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ধোআকুড়ো/য়োট ত দং-০৫, 

টোওখভ: ধোআকুড়ো ঈধখচমো: 

রওন্দুয়ো, রচমো: রদেখওোদো

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭, ধৈ ত ভোফধেভো, 

জপ,অআ,টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

রদেখওোদো ০১.০১.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪১৭৯ চদো রফো: জলচবুল্লোল চদো রফো: চফখযত অমী, 

চদো রলোখদঅভো রকফ

গ্রোফ: তত্তধোকুটিয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৪দং 

োজময়োদ, টোওখভ: রফোলোম্মত 

দকভ-২২১৬ ঈধখচমো: 

ফুমোজড়য়ো, রচমো: 

ফয়ফদজংল

গ্রোফ: তত্তধোকুটিয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৪দং 

োজময়োদ, টোওখভ: রফোলোম্মত 

দকভ-২২১৬ ঈধখচমো: 

ফুমোজড়য়ো, রচমো: 

ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ০৫.১২.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৫ ফো ০১ জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪১৮০ চদো রচজফদ অিোভ চদো রফো: অব্দুম অজচচ 

ঔোদ, চদো রজমদো রকফ

গ্রোফ: ৩৭২, রছোধঔোমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২দং 

আঈজদয়দ, ৪দং য়োট ত, 

টোওখভ: রঢোকী-৮৭৪০ 

ঈধখচমো: রঢোকী রচমো: 

ভগুদো

 রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রেজদং 

রন্টোভ, জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভী ধোড়ো, ২৩, জঔমকাঁ, 

ঠোওো-১২১৯।

ভগুদো ২৪ ঙভ ১০ ফো ২০ জতদ জ.এ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ, ৩। 

চন্ ঢোজভঔ রমঔো 

রদআ, ৪। চদ্ফ্ণোদ 

রচমোভ দোফ রমঔো 

রদআ।

োজঢম

৪১৮১ চদো রফো: ফলব্বঢ যোহ্ চদো রফো: ফজযভ ঈিীদ যোহ্, 

চদো রফোঙো: োজলদো অিোভ

গ্রোফ: ওংযভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১দং 

দোনোদকভ, টোওখভ: ওংযভো-

৫২১৬, ঈধখচমো: রোঘোকঞ্জ 

রচমো: জতদোচধেভ

গ্রোফ: ওংযভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১দং 

দোনোদকভ, টোওখভ: ওংযভো-

৫২১৬, ঈধখচমো: রোঘোকঞ্জ 

রচমো: জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ১৩.০৩.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০১ ফো ২৩ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪১৮২ চদো ওজম অিোভ চদো রফো: অব্দুম লোজওফ, 

চদো ঢোঙজমফো রকফ

গ্রোফ: জফজভওধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৬দং 

আঈজদয়দ ২দং য়োট ত, 

টোওখভ: রোওোআদকভ-২২৭০, 

ঈধখচমো: রকৌভীধেভ রচমো: 

ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭, ধৈ ত ভোফধেভো, 

জপ,অআ,টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

ফয়ফদজংল ১৬.০২.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০২ ফো ২০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪১৮৫ চদো ন্তভ োলো চদো জতধও োলো, চদো 

ধৈজড তফো োলো

৬৯/১ অমী অলখফত চ্যদওো 

রভোট গ্রোফ: ; রতখপোক 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৪ দং, 

টোওখভ: দোভোয়ডকঞ্জ তভ-

১৪০০, ঈধখচমো: তভ 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

দোভোয়ডকঞ্জ ১৫.১০.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৬ ফো ২১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ্ণোয়ী  ঞজওো দো  

ঈখল্লঔ রদআ, ২। 

অখতখদ ঙজ ০১ 

ওজধ, ৩। নখ ভঢ 

ঔোফ রদআ।

োজঢম

৪১৮৭ চদো রও.এফ. নোজত লোোদ রযোপদ চদো রফো: চজমম ঔোদ, চদো 

চোখলতো রকফ

গ্রোফ: ১৩১/২, রশ্রয়ো লোজন 

রফোল্লো ভজদ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রঙোঝ য়ভো, 

টোওখভ: জচজধ-৯০০০, 

ঈধখচমো: রোদোটোঙ্গো রচমো: 

খুমদো

গ্রোফ: ১৩১/২, রশ্রয়ো লোজন 

রফোল্লো ভজদ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রঙোঝ য়ভো, 

টোওখভ: জচজধ-৯০০০, 

ঈধখচমো: রোদোটোঙ্গো রচমো: 

খুমদো

খুমদো ২৯.১০.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৬ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

৪১৮৯ চদো নোভচোদো অিোভ চদো রফো: অবুম ওোখযফ, 

চদো অজফদো রকফ

গ্রোফ: আঙোমী আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: লোজযফধেভ, 

ঈধখচমো: রওোঢয়োমী রচমো: 

বখযোভ

গ্রোফ: আঙোমী আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: লোজযফধেভ, 

ঈধখচমো: রওোঢয়োমী রচমো: 

বখযোভ

বখযোভ ২৫.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৪ ফো ১০ জতদ জ.এ োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

৪১৯০ চদো অনোদো আয়োজফদ চদো রঢোনোখজ্জম রলোখদ, 

চদো ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: তজক্ষদ ভোদীোভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দোখকভধোড়ো 

টোওখভ: দোখকভধোড়ো-৮০৫০, 

ঈধখচমো: রকোোআভলোঝ 

রচমো: যভীয়ঢধেভ

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১-এ, 

ভতোভ ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, রযখভ োংমো দকভ, 

ঠোওো-১২০৭।

যভীয়ঢধেভ ০৪.০৪.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০১ ফো ০২ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

স্বোক্ষভ দোআ।

োজঢম

৪১৯৩ চদো রফো: ফভ নোরুও ভতোভ চদো রফো: অমী রলোোআদ 

ভতোভ, চদো অভোনোতুদ 

রদঙো

গ্রোফ: সুজতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  টোওখভ: 

মোঔোম, ঈধখচমো: লোজচকঞ্জ 

রচমো: ঘাঁতধেভ

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১-এ, 

ভতোভ ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, রযখভ োংমো দকভ, 

ঠোওো-১২০৭।

ঘাঁতধেভ ০২.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৫ ফো ০১ জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং প্রখযধে 

০১ ঝো।

োজঢম

Page No 365 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪১৯৪ চদো রফো: জুোখয়ভ রলোোআদ চদো রফো: অবু ঢোখলভ, চদো 

অখয়যো রকফ

গ্রোফ: জফভোঔমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  টোওখভ: 

কল্লোআ, ঈধখচমো: ঘোজিদো 

রচমো: কুজফল্লো

ধৄভ চোলোদ রভোট, ধোড়োটকোভ, 

বোেোোড়ী, ঠোওো

কুজফল্লো ০১.০৫.১৯৮৬ ৩০ ঙভ ০৩ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

৪১৯৫ চদো ভোজদয়ো রলোখদ টুফধো চদো রফো: রঢোনোজ্জম 

রলোখদ, চদো রভোখওয়ো রকফ

গ্রোফ: রখোস্তোড় দকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধেঝোআম 

টোওখভ: ঘভখখোস্তো-১৮০০, 

ঈধখচমো: ফোজদওকঞ্জ তভ 

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

গ্রোফ: রখোস্তোড় দকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধেঝোআম 

টোওখভ: ঘভখখোস্তো-১৮০০, 

ঈধখচমো: ফোজদওকঞ্জ তভ 

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ২০.০৭.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৯ ফো ০১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

৪১৯৯ চদো রঢোনোখজ্জম রলোোআদ চদো মৃঢ: লোজওফ অমী 

লোমোতোভ, চদো মৃঢ: 

ফূমখদঘো জজ

গ্রোফ: রঘৌিবুজভয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওফমোধেভ 

টোওখভ: রঘৌিবুজভয়ো-৮৬০০, 

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী তভ 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রেজদং 

রন্টোভ, জ-৯৩, ফোজমোক, 

রঘৌধুভী ধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

ধটুয়োঔোমী ২১.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ১৪ জতদ জ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং অখতখদ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম

৪২০১ চদো রফোলোম্মত মুচোজলদুম আমোফ চদো রফোলোম্মত য়োজম 

ঈল্লুোল, চদো বুভো রকফ

জম রদঢোভ োড়ী, গ্রোফ: 

লোজত, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

োঝআয়ো, টোওখভ : োঝআয়ো-

৩৮৫০, ঈধখচমো: ওজভলোঝ, 

রচমো: রদোয়োঔোমী

৫২৮, ধৈ ত ওোচীধোড়ো, 

ওোনরুম, জফভধেভ, ঠোওো-

১২১৬।

রদোয়োঔোমী ০১.০২.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৩ ফো ০৫ 

জতদ

এফ.এ.এ োথোভড ১। ভখময়খভ 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে, ২। 

অখতখদভ োখণ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম

৪২০২ চদো রফো: দোইমুভ ভলফোদ দয়দ চদো রফো: োঔোয়োঢ 

রলোখদ, চদো রফোঙো: রভখলদো 

রকফ

গ্রোফ: রকোধীদোণধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

দোজচভধেভলোঝ, টোওখভ : 

দোজচভধেভ লোঝ-৬৪৪০, 

ঈধখচমো: গুরুতোধেভ, রচমো: 

দোখঝোভ

গ্রোফ: রকোধীদোণধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

দোজচভধেভলোঝ, টোওখভ : 

দোজচভধেভ লোঝ-৬৪৪০, 

ঈধখচমো: গুরুতোধেভ, রচমো: 

দোখঝোভ

দোখঝোভ ৩১.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম

৪২০৪ চদো রফো: রোখলম ভোদো গ্রোফ: ত: থন্যধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: টোওখভ : 

ভআঢমো-৩৭০৪, ঈধখচমো: 

মক্ষ্ণীধেভ তভ, রচমো: 

মক্ষ্মীধেভ

ও-২০০, ক-৫০/২, জঔমখক্ষঢ-

১৭, ঠোওো-১২১৯।

মক্ষ্মীধেভ ০১.০৭.১৯৮৮ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। অখতদখভ 

োখণ ঙজ ০১ 

ওজধ, ২। ধজ ঢো -

ফোঢোভ দোফ ঈখল্লঔ 

রদআ, ৩। য় 

ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪২০৭ চদো জফচতো ভজঈম আমোফ চদো জফচতো হুফোয়ুদ, চদো 

জুখমঔো রকফ

গ্রোফ: োখয়ড়ো  

আঈজদয়দ/য়োট ত: রোঝগুিুচ  

টোওখভ :  োখয়ড়ো-৯৩০০, 

ঈধখচমো: োখকভলোঝ, রচমো: 

োখকভলোঝ

গ্রোফ: োখয়ড়ো  

আঈজদয়দ/য়োট ত: রোঝগুিুচ  

টোওখভ :  োখয়ড়ো-৯৩০০, 

ঈধখচমো: োখকভলোঝ, রচমো: 

োখকভলোঝ

োখকভলোঝ ২১.১১.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৪ ফো ২৩ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ। ৩। 

রনভঢ ঔোফ রদআ, 

৪। ধ্ভখযধঢ্ভ ০১ 

ঝো।

োজঢম

৪২০৮ চদো রফো: যভীফুজ্জোফোদ চদো চয়দোম , চদো 

যোভজফদ অিোভ

গ্রোফ: ওফমধেভ, যোজন্তদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: যোজন্তদকভ  

টোওখভ : রওন্দুয়ো-২৪৮০, 

ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, রচমো: 

রদেখওোদো

গ্রোফ: ওফমধেভ, যোজন্তদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: যোজন্তদকভ  

টোওখভ : রওন্দুয়ো-২৪৮০, 

ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, রচমো: 

রদেখওোদো

রদেখওোদো ০৮.০৬.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৯ ফো ০৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ। ৩। 

প্রখযধে ০১ ঝো।

োজঢম

৪২০৯ চদো নয়োম অলম্মত ঔোদ চদো মৃঢ অব্দুম লও ঔোদ, 

জফখ নজভতো ঔোদফ

গ্রোফ: ওফমধেভ, যোজন্তদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: যোজন্তদকভ  

টোওখভ : রওন্দুয়ো-২৪৮০, 

ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, রচমো: 

রদেখওোদো

গ্রোফ: ওফমধেভ, যোজন্তদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: যোজন্তদকভ  

টোওখভ : রওন্দুয়ো-২৪৮০, 

ঈধখচমো: রওন্দুয়ো, রচমো: 

রদেখওোদো

রদেখওোদো ২০.১০.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ১৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ। ৩। 

প্রখযধে ০১ ঝো।

োজঢম

৪২১২ চদো রফো: ভোজওবুম আমোফ চদো রফো: অলোদ ঈল্লোল, 

চদো রফোঙো: রজমদো অিোভ

গ্রোফ: জমঘোধড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: এমোতী 

টোওখভ : জমঘোধড়ী-৫৮৫০, 

ঈধখচমো: ধুদঝ, রচমো: গুড়ো

গ্রোফ: জমঘোধড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: এমোতী 

টোওখভ : জমঘোধড়ী-৫৮৫০, 

ঈধখচমো: ধুদঝ, রচমো: গুড়ো

গুড়ো ১ ঙভ ০৭ ফো ০৪ জতদ অজমফ োথোভড চন্ ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

৪২১৪ চদো ফখদোচ ওোজন্ত তোয চদো ফময় ওোজি তোয, চদো 

মক্ষ্মী ভোদী তোয

গ্রোফ: ধৈ ত শ্যোফমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬দং 

টোওখভ : লজকঞ্জ তভ-

৩৩০০, ঈধখচমো: লজকঞ্জ 

তভ, রচমো: লজকঞ্জ

গ্রোফ: ধৈ ত শ্যোফমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬দং 

টোওখভ : লজকঞ্জ তভ-

৩৩০০, ঈধখচমো: লজকঞ্জ 

তভ, রচমো: লজকঞ্জ

লজকঞ্জ ৩০.০৪.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ১৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। 

অখতখদভ োখণ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪২১৮ চদো ন্ত ঢোলুওতোভ চদো লোয়তোভ ঢোলুওতোভ, 

চদো মোআমী ঢোলূওতোভ

গ্রোফ: জছজছখধোঢো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭ দং 

টোওখভ : জচন্নোদকভ-৭৩৪০, 

ঈধখচমো: ফখলযধেভ, রচমো: 

জছদোআতল

৮২/জ/৪ণ ত ঢমো, ০৯ দং 

রমদ, ধৈ ত োোখো, ০৫ দং, 

বুচোক, ঠোওো-১২১৪।

জছদোআতল ১০.০৫.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

৪২২১ চদো জিখচন্দ্র জংল চদো রতখন্দ্র জংল, চদো 

সুজঘেো জলদো

গ্রোফ: ওোঞোজম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অতফধেভ 

০৮ দং আঈজদয়দ টোওখভ : 

ধোেখঔোমো-৩২২২, ঈধখচমো: 

ওফদকঞ্জ, রচমো: 

রফৌমপীোচোভ

গ্রোফ: প্রোঞ্চম, ধে তোযো অ/এ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪ দং 

য়োট ত টোওখভ : শ্রীফঙ্গম-

৩২১০, ঈধখচমো: শ্রীফঙ্গম, 

রচমো: রফৌমপীোচোভ

রফৌমপীোচোভ ০১.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ ক্ষুদ্র ধ-রকোষ্ঠী ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৪২২৩ চদো রফো: ফোসুফ জল্লোল চদো রফো: অ: চব্বোভ, চদো 

জধয়োভো রকফ

গ্রোফ: কুজড়ধোআওো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রমোলোজময়ো-

০৭ টোওখভ : কুজড়ধোআওো-

৮৬০০, ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী 

তভ, রচমো: ধটুয়োঔোমী

গ্রোফ: ৩০/১, অফোজকঘো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অকোদকভ-

০১ টোওখভ : জচদজচভো-

১৩১০, ঈধখচমো: 

রওভোদীকঞ্জ, রচমো: ঠোওো।

ধটুয়োঔোমী ০৩.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৪ ফো  ০৩ 

জতদ

নোজচম োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪২২৫ চদো রফো: ভজলচ জফয়ো চদো রফো: অঢো অমী, 

চদো ভজলফো ঔোতুদ

 গ্রোফ: োড্ডো (ঈ: ধোড়ো) 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রওোওটলভো 

টোওখভ : রওোওটলভো-১৯৭৩, 

ঈধখচমো: ওোজমলোজঢ, রচমো: 

ঝোংকোআম

৭/এ, যোজন্তোক, যোজন্তদকভ, 

ভফদো, ঠোওো-১২১৭।

ঝোংকোআম ২২.০৯.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো ১৯ জতদ স্দোঢও োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

৪২২৯ চদো রফো: এফজট োআফুভ ভলফোদ চদো এ.জ.এফ. রখওিোভ 

অমী, চদো রভখওো ঔোদফ

 গ্রোফ: টুধেজভয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: কুযমো 

টোওখভ : ওোজুজময়ো-৮১০০, 

ঈধখচমো: রওোঝোমীধোড়ো, 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

ঠোওো হুপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টো, ৯৩/১, ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

রকোধোমকঞ্জ ১০.০৮.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৮ ফো ২৬ 

জতদ

জ.এ.জ োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪২৩৩ চদো চম কুফোভ ভওোভ চদো সুকুফোভ ঘন্দ্র ভওোভ, 

চদো ঘিদো ভোদী ভওোভ

গ্রোফ: ব্লও:জ, োড়ী দং-২৬০ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জখদোতধেভ 

(ওখমচধোড়ো), ০৮ দং, 

টোওখভ: ভোচোড়ী-৭৭০০, 

ঈধচমো: ভোচোড়ী তভ, 

রচমো: ভোচোড়ী

গ্রোফ: ব্লও:জ, োড়ী দং-২৬০ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জখদোতধেভ 

(ওখমচধোড়ো), ০৮ দং, 

টোওখভ: ভোচোড়ী-৭৭০০, 

ঈধচমো: ভোচোড়ী তভ, 

রচমো: ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ২৬.১০.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৬ ফো ০৯ 

জতদ

এফ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪২৩৭ চদো রফোঙো: যোফীফো অিোভ ঢফো চদো রফো: ফোধৄ অলফত, 

চদো লোজদো রকফ

টি-৩৮ (৯) রভমখয় 

রওোয়োঝোভ গ্রোফ: ফোমগুতোফ 

রভোট আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৬ 

টোওখভ: ফয়ফদজংল-২২০০, 

ঈধচমো: তভ, রচমো: 

ফয়ফদজংল

টি-৩৮ (৯) রভমখয় 

রওোয়োঝোভ গ্রোফ: ফোমগুতোফ 

রভোট আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৬ 

টোওখভ: ফয়ফদজংল-২২০০, 

ঈধচমো: তভ, রচমো: 

ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ১৮.১২.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৪ ফো ১৭ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম

৪২৩৮ চদো রফো: ভজওবুম আমোফ চদো রফো: ভোজ্জোও রযঔ, 

চদো ফোখচতো রকফ

গ্রোফ: লভকোঢী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রঢজমকোঢী 

টোওখভ: রলড়ফো োচোভ-

৯৩০০, ঈধচমো: রফোড়মকঞ্জ, 

রচমো: োখকভলোঝ

োো দং-১৫, ড়ও দং-১০, 

ব্লও-এ, রওযদ-২, ডুআধ লঝ, 

জফভধেভ, ঠোওো।

োখকভলোঝ ১০.০৮.১৯৮৮ ২৭ ঙভ  ০৮ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ, 

২। অখতদখ ঙজ  

০১ ঝো।

োজঢম

৪২৪০ চদো হৃতয়ো রকফ চদো অমোম ঈিীদ, চদো 

ভযদোভো রকফ

টি/১৮ রভমখয় রওোয়োঝোভ 

গ্রোফ: ফোমগুতোফ রভোট 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৬ টোওখভ: 

ফয়ফদজংল তভ-২২০০, 

ঈধচমো: তভ রচমো: 

ফয়ফদজংল

টি/১৮ রভমখয় রওোয়োঝোভ 

গ্রোফ: ফোমগুতোফ রভোট 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৬ টোওখভ: 

ফয়ফদজংল তভ-২২০০, 

ঈধচমো: তভ রচমো: 

ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ০৬.০৭.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৯ ফো ২৯ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ টি।

োজঢম

৪২৪১ চদো অঙফো অিোভ চদো অবুম ফদসুভ, চদো 

অখদোয়োভো রকফ

 গ্রোফ: দোভোয়দ রঔোমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮ দং ঘভ 

িথভ টোওখভ: দোভোয়দ 

রঔোমো োচোভ-২১৫০, 

ঈধচমো: দওমো রচমো: 

রযভধেভ

 গ্রোফ: দোভোয়দ রঔোমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮ দং ঘভ 

িথভ টোওখভ: দোভোয়দ 

রঔোমো োচোভ-২১৫০, 

ঈধচমো: দওমো রচমো: 

রযভধেভ

রযভধেভ ০৭.০৩.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০১ ফো ২৯ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪২৪৩ চদো অধদ ঘন্দ্র ধোম চদো লজভধত ঘন্দ্র ধোম, চদো 

জযঔো ভোদী ধোম

গ্রোফ: রকোমওধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: যমু্ভধেভ  

টোওখভ: রকোমওধেভ-৮৩৫০, 

ঈধচমো: ঢজুফজিদ রচমো: 

রপোমো

প্রবখে: সুফদ ঘন্দ্র ধোম, াঁঝ 

মুদ্রোক্ষজভও ওোফ ওজিঈঝোভ 

ধোখভঝভ, ধজভওল্পদো  

ঈন্নয়দ যোঔো, গত ব্লও 

রমখম-৮, োংমোখতয 

চোঢীয় ংত জঘোময়, 

রযখভ োংমো দকভ, ঠোওো-

১২০৭।

রপোমো ০৭.১০.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো ২৯ 

জতদ

জ.এ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ টি।

োজঢম

৪২৪৪ চদো রফো: ফজদরুজ্জোফোদ চদো রফো: আফোআম জফয়ো, 

চদো রফোঙো: রফোখফদো ঔোতুদ

গ্রোফ: সুচোদকভ ফচীত ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭  

টোওখভ: সুচোদকভ-৬৬৬০, 

ঈধচমো: সুচোদকভ রচমো: 

ধোদো

১৩১/১ গ্রোফ: জজিও োচোভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৩৪  

টোওখভ: জচ.জধ.-১০০০, 

ঈধচমো: ংযোম রচমো: ঠোওো

ধোদো ২৭ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। চদ্ফ ঢো ভজঔ  

চন্ স্থোদ রচমো 

রমঔো লয়জদ। ২। 

অখতখদ ঙজ ০১ 

টি।

োজঢম

৪২৪৬ চদো যোলীদ রলোখদ চদো অখক্কম অমী রধয়োতো, 

চদো সুজনয়ো রকফ

রধয়োতো োড়ী গ্রোফ: জওজত্ত 

দকভ আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ঘন্দ্রধেভ/য়োট ত-০৫,  টোওখভ: 

যভীয়ঢধেভ তভ, ঈধচমো: 

যভীয়ঢধেভ তভ রচমো: 

যভীয়ঢধেভ

এআঘ-৩/১০, বোেোোড়ী 

য়োধতো ওখমোদী, ৫০ দং 

আঈজদয়দ, বোেোোড়ী-১২০৪।

যভীয়ঢধেভ ৩১.০১.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০৩ ফো ২১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪২৫০ চদো রফো: জচোদ অলখফত চদো রফো: অআয়ু অমী, 

চদো রভধৄচো রকফ

৩৬  গ্রোফ: অথোো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১ দং 

দোখয়ভ কাঁ (ঈত্তভ), /০৯ দং 

য়োট ত  টোওখভ: দোখয়ভকাঁ 

োচোভ-৩৬৪০, ঈধচমো: 

ফঢম (ত:) রচমো: ঘাঁতধেভ

৫১/১ *পোআ পোআ রলুদ), 

রফোল্লোভখঝও, তজক্ষডঔোদ 

অতয ত আঈজদয়দ, অযখওোদো, 

তজক্ষড ঔোদ, ঠোওো-১২৩০।

ঘাঁতধেভ ২০.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো ১৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম

৪২৫২ চদো রুযদোদ রুফো চদো রফো: অমী অওভ, 

চদো জফদো রকফ

২১৭/৩-, ফোন্নোখদভ োড়ী 

গ্রোফ: ৪দং কজম, যজলতদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২৪ টোওখভ: 

রধোস্তো-১২১১ ঈধচমো: 

মোমোক-ক রচমো: ঠোওো

২১৭/৩-, ফোন্নোখদভ োড়ী 

গ্রোফ: ৪দং কজম, যজলতদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২৪ টোওখভ: 

রধোস্তো-১২১১ ঈধচমো: 

মোমোক-ক রচমো: ঠোওো

ঠোওো ২৫.০২.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৩ ফো ২৪ 

জতদ

এফ.এ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪২৫৪ চদো রফো: চোজলত রলোোআদ চদো মৃঢ: রফো: অজফভ 

রলোোআদ, চদো ঔোজতচো রকফ

জষ্ণুতী রভোট গ্রোফ: ব্যোংও 

ওখমোদী আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৫ 

টোওখভ: ঘাঁতধেভ-৩৬০০ 

ঈধখচমো: ঘাঁতধেভ তভ 

রচমো: ঘাঁতধেভ

জষ্ণুতী রভোট গ্রোফ: ব্যোংও 

ওখমোদী আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৫ 

টোওখভ: ঘাঁতধেভ-৩৬০০ 

ঈধচমো: ঘাঁতধেভ তভ রচমো: 

ঘাঁতধেভ

ঘাঁতধেভ ০১.০২.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৩ ফো ০৩ 

জতদ

জটগ্রী োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম

৪২৬১ চদো রফো: অমোঈজিদ চদো অবুম ওোখযফ, চদো 

সুজনয়ো রকফ

ভওোভ োড়ী গ্রোফ: লোদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রঢচঔোমী 

টোওখভ: চীদকঞ্জ োচোভ-

৩৪১৬ ঈধখচমো: 

োঞ্চোভোফধেভ রচমো: 

ব্রোহ্মডোজড়য়ো

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রেজদং 

রন্টোভ, জ-৯৩, ২৩ দং 

জঔমকাঁ, ফোজমোক, রঘৌধুভী 

ধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

ব্রোহ্মডোজড়য়ো ০৩.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০২ জতদ জ.জ.এ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম

৪২৬৩ চদো রফো: ওোআয়ুফ জফয়ো চদো রফো: ধৄরুম আমোফ, 

চদো নজচমো রকফ

গ্রোফ: ঘোজভঢোলূভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রপোমো 

টোওখভ: অঢমোধেভ োচোভ-

১৭২০ ঈধখচমো: রুধকঞ্জ 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

ঠোওো হুপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টো, ৯৩/১, ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

দোভোয়ডকঞ্জ ০৭.১০.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো ২৮ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। ঙজ  ০১ 

ওজধ।

োজঢম

৪২৬৪ চদো সুভোআয়ো ঔোতুদ চদো রফো: রমোম রলোখদ, 

চদো রফোো: অনখভোচো রকফ

গ্রোফ: ঔোদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২ টোওখভ: 

রঘৌমুলদী-৫৮৮০ ঈধখচমো: 

দুধঘোজঘয়ো রচমো: গুড়ো

গ্রোফ: ঔোদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২ টোওখভ: 

রঘৌমুলদী-৫৮৮০ ঈধখচমো: 

দুধঘোজঘয়ো রচমো: গুড়ো

গুড়ো ২০.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ১৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড প্রখযধখে ঙজ 

রদআ।

োজঢম

৪২৬৬ চদো জদরুদ্ধ দোভোয়দ ফ তদ চদো রদী ফোথ ফ তদ, চদো 

পজি ভোদী

গ্রোফ: ধৈ ত দন্তধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৬দং 

ঘুজড়তল আঈ জধ টোওখভ: 

ঔোফোভ থদোরুলো-৫৭৫০ 

ঈধখচমো: োখোঝো রচমো: 

কোআোন্ধো

গ্রোফ: ধৈ ত দন্তধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৬দং 

ঘুজড়তল আঈ জধ টোওখভ: 

ঔোফোভ থদোরুলো-৫৭৫০ 

ঈধখচমো: োখোঝো রচমো: 

কোআোন্ধো

কোআোন্ধো ৩০.০৯.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৮ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪২৭০ চদো রফো: আজময়ো অমী চদো রফো: োভফুম রলোতো, 

চদো ঔোজতচো রকফ

গ্রোফ: অজঔমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১ দং 

ওো টোওখভ: ঈজচভধেভ-

৬৩১০ ঈধখচমো: এ দোখঘোম 

রচমো: ঘাঁধোআদোকঞ্জ

গ্রোফ: অজঔমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১ দং 

ওো টোওখভ: ঈজচভধেভ-

৬৩১০ ঈধখচমো: এ দোখঘোম 

রচমো: ঘাঁধোআদোকঞ্জ

ঘাঁধোআদোকঞ্জ ২১ ঙভ ০৫ ফো ১১ জতদ এআঘ.এ.জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

অখতখদভ োখণ 

ঙজ ০১ ওজধ 

এং চন্ ঢোজভঔ 

রমঔো রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪২৭১ চদো রফো: অ: ফোন্নোদ চদো মৃঢ: ধভ রফোলোম্মত 

জফজচ, চদো যোফছুদ দোলোভ

ফঢম রভোট গ্রোফ: 

দরুল্লোধেভ,আঈজদয়দ/য়োট ত: 

৯দং য়োট ত ০১ দং জষ্ণুধেভ 

আঈজদয়দ  টোওখভ: মুন্পীভলোঝ-

৩৬০২ ঈধখচমো: তভ 

রচমো: ঘাঁতধেভ

ফঢম রভোটগ্রোফ: 

দরুল্লোধেভ,আঈজদয়দ/য়োট ত: 

৯দং য়োট ত ০১ দং জষ্ণুধেভ 

আঈজদয়দ  টোওখভ: মুন্পীভলোঝ-

৩৬০২ ঈধখচমো: তভ 

রচমো: ঘাঁতধেভ

ঘাঁতধেভ ০১.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। 

প্রখযধে 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো এং ঙজ ০১ 

ওজধ।

োজঢম

৪২৭৫ চদো প্রতীধ কুফোভ চদো ভচদীওোন্ত ভোয় গ্রোফ: ঈত্তভ রোয়োজময়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২১ দং 

রওোমোভলোঝ/৪ দং য়োট ত  

টোওখভ: রঠোমোভলোঝ-৫১০১ 

ঈধখচমো: ঞোকুভকাঁ রচমো: 

ঞোকুভকাঁ

গ্রোফ: ঈত্তভ রোয়োজময়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২১ দং 

রওোমোভলোঝ/৪ দং য়োট ত  

টোওখভ: রঠোমোভলোঝ-৫১০১ 

ঈধখচমো: ঞোকুভকাঁ রচমো: 

ঞোকুভকাঁ

ঞোকুভকাঁ ১৯.০৫.১৯৯২ ২৩ ঙভ ১১ ফো ১৬ জতদ এআঘ.এ.জ এজঢফ অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

৪২৭৭ চদো দোইফ বজো চদো রফো: অবু ঙোআত বজো, 

চদো জমজওঙ রকফ

গ্রোফ: চয়ধেভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

কচোজভয়ো/০৪ টোওখভ: 

খোলোমো-১৬১০ ঈধখচমো: 

ধমোয রচমো: দভজংতী

গ্রোফ: চয়ধেভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

কচোজভয়ো/০৪ টোওখভ: 

খোলোমো-১৬১০ ঈধখচমো: 

ধমোয রচমো: দভজংতী

দভজংতী ০১.০১.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০৪ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪২৭৮ চদো রফো: অমফকীভ চদো রফো: োখলত অমী, 

চদো রফোঙো: অখদোয়োভো রকফ

োখলত অমী োড়ী গ্রোফ: 

রতঈমটোংভো আঈজদয়দ/য়োট ত: 

চোলোঙ্গীভধেভ টোওখভ: 

রতঈমটোংভো-২৩০০ 

ঈধখচমো: দোিোআম রচমো: 

ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭, ধৈ ত ভোফধেভো, 

জপ,অআ,টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

ফয়ফদজংল ০১.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪২৮২ চদো রফো: ভজদ রলোখদ চদো রফো: অব্দু োফোত, 

চদো ফখদোয়োভো ঔোতুদ

ভোয়দকভ তজক্ষডধোড়ো গ্রোফ: 

ভোয়দকভ আঈজদয়দ/য়োট ত: 

লোজন্ডয়োম/০৮ দং য়োট ত 

টোওখভ: লোজন্ডয়োম-৬৬৪০ 

ঈধখচমো: ঘোঝখফোলভ রচমো: 

ধোদো

োো-১, রভোট দং-১৯, 

রদোভযী ধল্লী, ব্লও-এ, ৭দং 

য়োট ত, জফভধেভ ধল্লী ণোদো, 

জফভধেভ, ঠোওো।

ধোদো ০৪.০২.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৩ ফো ০১ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং অখতখদ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪২৮৩ চদো রফো: চজফ ঈজিদ চদো টো: নখয়চ অলখফত, 

চদো চোলোদোভো রকফ

গ্রোফ: যোজন্তদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  টোওখভ: 

ঔোকড়োঙজড়-৪৪০০ ঈধখচমো: 

ঔোকড়োঙজড় রচমো: ঔোকড়োঙজড়

গ্রোফ: রফৌমপী অওফখমভ 

োড়ী, দতুদধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  টোওখভ: 

নখঢয়োোত ঈধখচমো: 

লোঝলোচোভী রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঔোকড়োঙজড় ০১.০৩.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০২ ফো ০৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

৪২৮৪ চদো রফো: যজনকুম আমোফ চদো রফো: অব্দুম চব্বোভ, 

চদো রফোঙো: কুমো রকফ

গ্রোফ: োযলোটি ঁ

আঈজদয়দ/য়োট ত:  ৪দং 

চ্যজড়ধোযো, ৭দং য়োট ত  

টোওখভ: ঔোফোভকাঁ-২২৯০ 

ঈধখচমো: দোিোআম রচমো: 

ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭, ধৈ ত ভোফধেভো, 

জপ,অআ,টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

ফয়ফদজংল ২২ ঙভ ০৪ ফো ২০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। চদ্ফ 

ঢোজভঔ রমঔো রদআ, 

৩। অখতদখ ০১ 

ওজধ ঙজ।

োজঢম

৪২৮৯ চদো রফো: অম ফোমুদ চদো রফো: লোজওফ, চদো 

রফোখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: মজক্ষ্মটোঙ্গী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭দং 

অফচোদখঔোভ টোওখভ: 

লজভদফোভীলোঝ-৫১৪০, 

ঈধখচমো: োজময়োটোঙ্গী 

রচমো: ঞোকুভকাঁ

গ্রোফ: মজক্ষ্মটোঙ্গী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭দং 

অফচোদখঔোভ টোওখভ: 

লজভদফোভীলোঝ-৫১৪০, 

ঈধখচমো: োজময়োটোঙ্গী 

রচমো: ঞোকুভকাঁ

ঞোকুভকাঁ ২৩.১০.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ১২ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতখদ এং 

প্রখযধখে ঙজ 

রতয়জদ।

োজঢম

৪২৯৫ চদো রফো: োলো ঈজিদ চদো রফো: জমঈজিদ জফয়ো, 

চদো রফোো: ঢোলজফদো রকফ

ঈত্তভোচোভ গ্রোফ: রোদোমুঔী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রফখলজিকঞ্জ  

টোওখভ: রফখলজিকঞ্জ-৮২৭০, 

ঈধখচমো: রফখলজিকঞ্জ রচমো: 

জভযোম

ঈত্তভোচোভ গ্রোফ: রোদোমুঔী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রফখলজিকঞ্জ  

টোওখভ: রফখলজিকঞ্জ-৮২৭০, 

ঈধখচমো: রফখলজিকঞ্জ রচমো: 

জভযোম

জভযোম ০৩.১২.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৫ ফো ০৩ 

জতদ

এফ.জ.এ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম 

এং অখতখদ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম

৪২৯৬ চদো রফোঙো: ধভচোলোদ অিোভ চদো রফো: ধৄরুম আমোফ, 

চদো রফোঙো: নোখঢফো জচন্নোঢ

 গ্রোফ: রওোমোভধোমযো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৮দং য়োট ত  

টোওখভ: রওোমোলোঝ-৬৫৭০, 

ঈধখচমো: তমকোড়ী রচমো: 

দকাঁ

প্রবখে: চজফ ঈজিদ, 

ব্যজিকঢ ওফ তওঢতো, 

ণ তনদজঢও িওত জপোক, 

ব্লও দং-১৬, ওক্ষ দং-১৮, 

রযখভ োংমো দকভ, ঠোওো-

১২০৭।

দকাঁ ০৮.১১.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৫ ফো ২৮ 

জতদ

দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪২৯৯ চদো রফো: যলীদুজ্জোফোদ ঔোদ চদো মৃঢ: দখযত অমী 

ঔোদ, চদো রফোো: 

যোফসুন্নোলোভ ওজভফ

 গ্রোফ: ১দং ওখমোদী ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৫  

টোওখভ: ঘাঁধোআদোকঞ্জ-

৬৩০০, ঈধখচমো: 

ঘোধোআদোদকঞ্জ তভ রচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ

 গ্রোফ: ১দং ওখমোদী ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৫  

টোওখভ: ঘাঁধোআদোকঞ্জ-

৬৩০০, ঈধখচমো: 

ঘোধোআদোদকঞ্জ তভ রচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ

ঘাঁধোআদোকঞ্জ ০১.০৭.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৯ ফো ০৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতখদ ঙজ দোআ োজঢম

৪৩০০ চদো রফো: সুমঢোধৄম লও দোইফ চদো রফো: ভযদুম লও, চদো 

সুমঢোদো ভোজচয়ো

৪৫০/২  গ্রোফ: রভলোআঘভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৩  

টোওখভ: টি ওভোফধেভ-

৬৩০০, ঈধখচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ তভ রচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ

৪৫০/২  গ্রোফ: রভলোআঘভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৩  

টোওখভ: টি ওভোফধেভ-

৬৩০০, ঈধখচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ তভ রচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ

ঘাঁধোআদোকঞ্জ ১৮.০৬.১৯৯৫ ২০ ঙভ ১০ ফো ১৮ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতখদ ঙজ দোআ োজঢম

৪৩০১ চদো রফো: ফজযঈভ ভলফোদ চদো রফো: রঢজটভ ভলফোদ, 

চদো ফঞ্জুভো রকফ

রলোজডং দং-১৪ গ্রোফ: 

রকোয়োমধোড়ো আঈজদয়দ/য়োট ত: 

০২  টোওখভ: ঘাঁধোআদোকঞ্জ-

৬৩০০, ঈধখচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ তভ রচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ

রলোজডং দং-১৪ গ্রোফ: 

রকোয়োমধোড়ো আঈজদয়দ/য়োট ত: 

০২  টোওখভ: ঘাঁধোআদোকঞ্জ-

৬৩০০, ঈধখচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ তভ রচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ

ঘাঁধোআদোকঞ্জ ০১.০৬.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ১১ ফো ০৪ জতদ এফ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং প্রখযধে 

০১ ঝো।

োজঢম

৪৩০৩ চদো অদুভ ভজলফ চদো ফজনজুভ ভলফোদ, চদো 

নোখঢফো অিোভ

ফজনজুভ ভলফোদ তোকভ 

োড়ী গ্রোফ: ফরুয়োভঘভ  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭দং 

োজমকাঁ আঈজদয়দ  টোওখভ: 

জফয়োভ োচোভ-৩৯০০, 

ঈধখচমো: রনদী রচমো: রনদী

ফজনজুভ ভলফোদ তোকভ 

োড়ী গ্রোফ: ফরুয়োভঘভ  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭দং 

োজমকাঁ আঈজদয়দ  টোওখভ: 

জফয়োভ োচোভ-৩৯০০, 

ঈধখচমো: রনদী রচমো: রনদী

রনদী এআঘ.এ.জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

অখতখদ ঙজ 

দোআ। চন্ ঢোজভঔ 

বৄম এং য় 

রমঔো লয়জদ।

োজঢম

৪৩০৬ চদো কুম ঘন্দ্র ভোয় চদো নজদন্দ্র দোণ ভোয়, চদো 

োন্তী ভোদী ভোয়

গ্রোফ: রুজলকাঁ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১দং 

দোনোদকভ আঈজদয়দ/২দং 

য়োট ত টোওখভ: ওংযভো-

৫২১৬, ঈধখচমো: রোঘোকঞ্জ 

রচমো: জতদোচধেভ

গ্রোফ: রুজলকাঁ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১দং 

দোনোদকভ আঈজদয়দ/২দং 

য়োট ত টোওখভ: ওংযভো-

৫২১৬, ঈধখচমো: রোঘোকঞ্জ 

রচমো: জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ১৬.০৭.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৯ ফো ২০ 

জতদ

এফ.এ (ফোিো ত) োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৩০৭ চদো রফো: ফোচোলোরুম আমোফ চদো অব্দুম রফোঢোখম, 

চদো চোজওয়ো সুমঢোদো

গ্রোফ: ঘুয়োভ তজড়ঘভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৮দং 

টোওখভ: ঢোমকোজঙয়ো-৮৭৪০, 

ঈধখচমো: ওোঞোজময়ো রচমো: 

ছোমওোঠি

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রেজদং 

রন্টোভ, জ-৯৩, ২৩ দং 

জঔমকাঁ, ফোজমোক, রঘৌধুভী 

ধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

ছোমওোঞী ২৪.০১.১৯৯৮ ১৪ ঙভ ০৩ ফো ১২ জতদ এআঘ.এ.জ এজঢফ ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ০১ 

ওজধ এং জজ্ঞজপ্ত 

রফোঢোখও য় 

লয়জদ।

োজঢম

৪৩১০ চদো জচয়োঈভ ভলফোদ চদো অব্দু োফোত, চদো 

চোখয়তো রকফ

গ্রোফ: কুযম দকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জদমজক্ষয়ো, 

১দং য়োট ত টোওখভ: 

কুযমদকভ-৩১০৯, ঈধখচমো: 

ওযীকঞ্জ রচমো: চোফোমধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রেজদং 

রন্টোভ, জ-৯৩, ২৩ দং 

জঔমকাঁ, ফোজমোক, রঘৌধুভী 

ধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

চোফোমধেভ ১০.১০.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৬ ফো ২৬ 

জতদ

জ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪৩১২ চদো অভজচতো আয়োজফদ চদো রলখমদো রকফ , চদো 

অদঙোভ অমী

গ্রোফ: দোভোয়দ রঔোমোং, 

আঈজদয়/য়োট ত: ৮দং ঘভ 

িভ,টোওখভ: দোভোয়দ রঔোমো-

২১৫০, ঈধখচমো: দওমো, 

রচমো:রযভধেভ

গ্রোফ: স্টোভ রঝওজদওুোম 

রঝজদং, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রন্টোভ,১৭,ধৈ ত দোফধেভো, 

টোওখভ: জট,অআ,টি রভোট-

ঠোওো ১২০৯

রযভধেভ ১৫.০৭.১৯৯৪ ২১ ঙভ ১০ ফো ২২ জতদ এআঘ.এ.জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৩১৩ চদো জধমৄর ওোন্তী ধোআদ চদো দদী রকোধোম ধোআদ, 

চদো দজফঢো ভোদী ধোআদ

১০১ গ্রোফ: ঔজমোঔোমী, 

আঈজদয়/য়োট ত: ৫দং 

ঔজমোঔোমী ,টোওখভ:  

ঔজমোঔোমী-৮৬০০, 

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী তভ, 

রচমো:ধটুয়োঔোমী

 প্রবখে,রফো: আজময়ো ফোলমুত, 

গ্রোফ/য়োট ত: জত োদ হুপোরী 

াঁঝ জমজধ এন্ড ওজিঈঝোভ 

জপ্রজযক্ষড আদজস্টটিঈঝ, োড়ী 

দং-২ রভোট দং-৪, ঈধখচমো: 

রদোধোড়ো ধ তঢো জফভধেভ-

১০,ঠোওো-১২১৬

ধটুয়োঔোমী ১০.০৬.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ১০ ফো ২৬ 

জতদ

দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ ০১ 

ওজধ

োজঢম

৪৩১৬ চদো রতখমোয়োভ রলোখদ চদো অব্দু োফোত, চদো 

রতোখমদো রকফ

গ্রোফ: ভোফো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভফী 

োচোভ, টোওখভ: ভফী 

োচোভ-১৭৪৩, ঈধখচমো: 

শ্রীধেভ, রচমো: কোচীধেভ

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭, ধৈ ত ভোফধেভো, 

জপ,অআ,টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

কোচীধেভ ০১.০১.১৯৯৮ ১৮ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৩১৮ চদো অব্দুভ ভলফোদ ভতোভ চদো রফো: য়োজলত ভতোভ, 

চদো রুজয়ো রকফ

গ্রোফ: রচলোভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোজলমোড়ো, 

টোওখভ: ফোজলমোড়ো-৮২২৪, 

ঈধখচমো: রকৌড়োদতী, রচমো: 

জভযোম

প্রবখে: দোজভদ ঔোদফ, 

ব্যজিকঢ ওফ তওঢতো, ড়ও 

ধজভলদ  ফলোড়ও জপোক, 

পদ দং-৭ (৯ ঢমো), ড়ও 

ধজভলদ  রতু ফন্ত্রডোময়, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো-

১০০০।

জভযোম ১২.০৬.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ১০ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম

৪৩১৯ চদো রফো: অব্দুভ ভলফোদ চদো রফো: োত্তোভ ভওোভ, 

চদো রুজ অিোভ

গ্রোফ: আব্রোজলফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫ দং, 

টোওখভ: আব্রোজলফধেভ-৩৪১০, 

ঈধখচমো: দীদকভ, রচমো: 

ব্রোহ্মডোজড়য়ো

গ্রোফ: আব্রোজলফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫ দং, 

টোওখভ: আব্রোজলফধেভ-৩৪১০, 

ঈধখচমো: দীদকভ, রচমো: 

ব্রোহ্মডোজড়য়ো

ব্রোহ্মডোজড়য়ো ১৮.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০২ ফো ১৭ জতদ এআঘ.এ.জ মুজিখবোদ্ধো ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪৩২০ চদো রফো: অমফ রলোখদ চদো রফো: লোজবুভ ভলফোদ, 

চদো রফোঙো: যোলোদোভো ঔোতুদ

গ্রোফ: লোোদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রক্ষতুধোড়ো, 

টোওখভ: জঘদোঔড়ো-৬৬০০, 

ঈধখচমো: োজণয়ো, রচমো: 

ধোদো

প্রবখে: রফো: অ: ভজযত, শ্রফ 

 ওফ তংস্থোদ ফন্ত্রডোময়, 

যোঔো-১০, পদ দং-৭, ওক্ষ 

দং-৫৩১, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো।

ধোদো ২০.১০.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৬ ফো ১৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম

৪৩২১ চদো রফো: চীফ ঈজিদ চদো যোলো ঈজিদ, চদো 

রযনোমী রকফ

গ্রোফ: ফোফজতভ ওোজি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোড়োঢমী  

টোওখভ: ধোড়োঢমী-১৬৩০, 

ঈধখচমো: ভোয়ধেভো, রচমো: 

দভজংতী

গ্রোফ: ফোফজতভ ওোজি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোড়োঢমী  

টোওখভ: ধোড়োঢমী-১৬৩০, 

ঈধখচমো: ভোয়ধেভো, রচমো: 

দভজংতী

দভজংতী ১৮.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৩ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম

৪৩২২ চদো অব্দুঙ ঙোফোত চদো রফো: অবুম ঔোখয়ভ, 

চদো ওজলধৄভ রকফ

অবুম ঔোখয়ভ এভ োড়ী গ্রোফ: 

জঙধমী আঈজদয়দ/য়োট ত: 

অমীদকভ  টোওখভ: 

অমীদকভ-৮৩০০, ঈধখচমো: 

রপোমো তভ, রচমো: রপোমো

ওোফোম ঈিীদ এভ োড়ী গ্রোফ: 

রকোপদীয়ো আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রকোপদীয়ো  টোওখভ: 

জফভভোআ-৮৩২০, ঈধখচমো: 

জফভভোআ, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ।

রপোমো ১৭.০৭.১৯৮৪ ৩১ ঙভ ০৯ ফো ১৮ 

জতদ

জ.জ.এ মুজিখবোদ্ধো ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

ঙজ ০১ ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৩২৪ চদো রফো: রফোোভও রলোখদ চদো রফো: লবভঢ অমী, 

চদো রফোঙো: মুজয ততো ঔোতুদ

গ্রোফ: রলোখদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঙদতভো  

টোওখভ: লজভদোতী-২২৫০, 

ঈধখচমো: ফুমধেভ, রচমো: 

ফয়ফদজংল

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রেজদং 

রন্টোভ, জ-৯৩, ২৩ দং 

জঔমকাঁ, ফোজমোক, রঘৌধুভী 

ধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

ফয়ফদজংল ০১.০৬.১৯৯৩ ২২ ঙভ ১১ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৩২৬ চদো রফো: ভোনোদ বোদী চদো রফো: ভজযদুম আমোফ, 

চদো রফোঙো: োয়মো যোভজফদ

 গ্রোফ: দতোধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২দং  

টোওখভ: রপড়োফোভো, 

ঈধখচমো: রপড়োফোভো, রচমো: 

কুজিয়ো

 গ্রোফ: োমোধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২২ দং 

টোওখভ: োবুঔাঁ-৫৪০০, 

ঈধখচমো: ভংধেভ তভ, 

রচমো: ভংধেভ

কুজিয়ো ০২.১১.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৬ ফো ০৩ 

জতদ

জটখলোফো আদ আজঞ্জজদয়োভ োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

৪৩২৮ চদো রফো: রোলোদ রলোখদ চদো রফো: ধোজমও 

প্রোফোজদও, চদো রফোঙো: স্বপ্নো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ওোফোমধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মক্ষ্মীকুন্ডো-

০৭ টোওখভ: মক্ষ্মীকুন্ডো-

৬৬২০, ঈধখচমো: ইশ্বভতী 

রচমো: ধোদো

গ্রোফ: ওোফোমধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মক্ষ্মীকুন্ডো-

০৭ টোওখভ: মক্ষ্মীকুন্ডো-

৬৬২০, ঈধখচমো: ইশ্বভতী 

রচমো: ধোদো

ধোদো ২১ ঙভ ০৪ ফো ২৯ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড চন্ ঢোজভঔ রমঔো 

রদআ। ধখতভ দোফ 

বৄম এং 

প্রখযধে ০১ ঝো।

োজঢম

৪৩২৯ চদো জথোদ ঘন্দ্র দোক চদো ফোজদও ঘন্দ্র দোক, চদো 

োথদো ভোদী

গ্রোফ: ঝোঈদ লোমকোজঙয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১ দং 

টোওখভ: ধটুয়োঔোমী-৮৬০০, 

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী তভ 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

গ্রোফ: ঝোঈদ লোমকোজঙয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১ দং 

টোওখভ: ধটুয়োঔোমী-৮৬০০, 

ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী তভ 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

ধটুয়োঔোমী ১২.০৮.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৮ ফো ২৪ 

জতদ

এআঘ.এ.জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৩৩৬ চদো রফো: দচরুম আমোফ চদো অ: লোজওফ, চদো 

রলোখদয়োভো রকফ

গ্রোফ: ভোথোদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৪ দং 

সুমঢোদধেভ টোওখভ: 

ভোথোদকভ-৩৫১০ ঈধখচমো: 

রতজিোভ রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: ভোথোদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৪ দং 

সুমঢোদধেভ টোওখভ: 

ভোথোদকভ-৩৫১০ ঈধখচমো: 

রতজিোভ রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ২৫.১০.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৬ ফো ১৮ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৩৩৮ চদো ফজদওো ভোডী তো চদো জযশু ভঞ্জদ তো, চদো 

জওভদ োমো তো

সুফদ োবুভ োড়ী গ্রোফ: 

ঘভচোঙ্গাঁমীয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৭দং লোজচভ 

লোঝ আঈজদয়দ টোওখভ: 

ওরুদোদকভ-৩৭৩১ ঈধখচমো: 

ওফমদকভ রচমো: মক্ষ্মীধেভ

সুফদ োবুভ োড়ী গ্রোফ: 

ঘভচোঙ্গাঁমীয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৭দং লোজচভ 

লোঝ আঈজদয়দ টোওখভ: 

ওরুদোদকভ-৩৭৩১ ঈধখচমো: 

ওফমদকভ রচমো: মক্ষ্মীধেভ

মক্ষ্মীধেভ ০১.০৫.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৫ জতদ জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৩৩৯ চদো রফো: ফোজভফুম লও জফমদ চদো রফো: অব্দু োত্তোভ, 

চদো রফোঙো: লোজদো রকফ

গ্রোফ: জফভধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  টোওখভ: 

জফভধেভ ঈধখচমো: জফভধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

রফো: রমোখয়ঢ রলোখদ, 

ঈচ্চফোদ লওোভী, কদধৈঢত  

ফজদঝজভং  জটঝ োখওতম, 

কডধৈঢত জথতপ্তভ, ধৈঢত পদ, 

রগুদোজকঘো, ঠোওো

কুজিয়ো ০৫.০৬.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ১১ ফো ১ জতদ জটগ্রী োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

৪৩৪০ চদো রফো: চোজফঈম লও চদো রফো: ফলজদ জফজো, 

চদো রঔোিওোভ ওোফরুন্নোলোভ 

চোফোদ

প্রবখে: রফো: ফলজদ জফজো, 

লওোভী ধজভঘোমও (জল:), 

কৃজর কখরডো আদ:, থোদ 

কখরদো আদজিটিঈঝ, কোচীধেভ 

তভ, কোচীধেভ-১৭০১।

নজভতধেভ ২৭.১১.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৫ ফো ০৮ 

জতদ

জ.জ.এ োথোভড স্থোয়ী ঠিওোদো 

রমঔো লয়জদ।

োজঢম

৪৩৪৩ চদো ফোলমুতো অিোভ চদো রফো: অব্দু োমোফ 

জফয়ো, চদো জলভো রকফ

গ্রোফ: অড়ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফখলযধেভ, 

টোওখভ: রচোদোসুভ ঈধখচমো: 

ওোজযয়োদী রচমো: রকোধোমকঞ্জ

গ্রোফ: অড়ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফখলযধেভ, 

টোওখভ: রচোদোসুভ ঈধখচমো: 

ওোজযয়োদী রচমো: রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ২৫ ঙভ ০৩ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

৪৩৪৭ চদো লোজো আয়োজফদ চদো লোজবুভ ভলফোদ, চদো 

ফোখমওো লোজ

গ্রোফ: অআভফোজভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অআভফোজভ 

টোওখভ: ওজযকঞ্জ ঈধখচমো: 

ওজযকঞ্জ রচমো: চোফোমধেভ

১৯৫/রনভতোঈজ 

জপমো/দয়োখঝোম (২য় ঢমো), 

যোজন্তদকভ/ভফদো, ঠোওো।

চোফোমধেভ ০১.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

৪৩৪৮ চদো রফো: অজভন রলোোআদ চদো রফো: দোজভ ঈজিদ মৃথো, 

চদো ভোজদ রকফ

গ্রোফ: জফঞোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তভধেভ 

টোওখভ: য়োখয়চোোত-

৮৬০০ ঈধখচমো: ধটুয়োঔোমী 

তভ রচমো: ধটুয়োঔোমী

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রেজদং 

রন্টোভ, জ-৯৩, ২৩ দং 

জঔমকাঁ, ফোজমোক, রঘৌধুভী 

ধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

ধটুয়োঔোমী ০৫.০৮.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৮ ফো এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৩৫৪ চদো রোজদয়ো অিোভ চদো রফো: রোলভ রলোখদ , 

চদো রফোো: দোজফো রকফ

গ্রোফ: ভেধেভ, আঈজদয়দ/ 

য়োট ত: ভেধেভ , টোওখভ: 

জফশ্রীধোড়ো লোঝ-৮২২১, 

ঈধখচমো: অখকমছোড়ো, 

রচমো: জভযোম

গ্রোফ: ভেধেভ, আঈজদয়দ/ 

য়োট ত: ভেধেভ , টোওখভ: 

জফশ্রীধোড়ো লোঝ-৮২২১, 

ঈধখচমো: অখকমছোড়ো, 

রচমো: জভযোম

জভযোম ১২.১২.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৪ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড  ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদভ ঙজ-

১টি

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৩৫৫ চদো রফো: অবু মুো চদো রফো: অক্কো 

জওতোভ,চদো জযঈমী রকফ

গ্রোফ: ভঘুদোণধেভ, আঈজদয়দ/ 

য়োট ত: ০৬ , টোওখভ: 

ওফমোধেভ-৭৫০০, ঈধখচমো: 

দড়োআম তভ, রচমো: দড়োআম

গ্রোফ: ভঘুদোণধেভ, আঈজদয়দ/ 

য়োট ত: ০৬ , টোওখভ: 

ওফমোধেভ-৭৫০০, ঈধখচমো: 

দড়োআম তভ, রচমো: দড়োআম

দড়োআম ১০.০৪.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০ ফো ২৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ-১টি

োজঢম

৪৩৫৭ চদো দোইফো অিোভ চদো চজলরুম লও, চদো 

রফোখয ততো অিোভ

গ্রোফ: রমবুঢমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রমবুঢমো, 

টোওখভ: রমবুঢমো-১৬৫০, 

ঈধখচমো: ফখদোলভতী, রচমো: 

দভজংতী

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭, ধৈ ত ভোফধেভো, 

জপ,অআ,টি রভোট, ঠোওো-১২১৯।

দভজংতী ০৭.১২.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ২৮ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৩৫৮ চদো রফো: োিোফ রলোখদ চদো মৃঢ ধভ রলোখদ, চদো 

যোলোদোচ রকফ

৬৯৫ গ্রোফ: জদমুজভয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৬দং 

ফোদখওোদ, টোওখভ: রখোকো-

২২১০, ঈধখচমো: মুিোকঙো, 

রচমো: ফয়ফদজংল

৬৯৫ গ্রোফ: জদমুজভয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৬দং 

ফোদখওোদ, টোওখভ: রখোকো-

২২১০, ঈধখচমো: মুিোকঙো, 

রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ২৫.০৯.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৮ ফো ২০ জতদ জটখলোফো আদ আজঞ্জজদয়োভ মুজিখবোদ্ধো অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

৪৩৫৯ চদো রফো: আজময়োঙ চদো রফো: রফোখমফ জফয়ো, 

চদো োফছুদ দোলোভ রকফ

গ্রোফ: অধৄয়োঔমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোমীকাঁ, 

টোওখভ: ওোমোখোদ, 

ঈধখচমো: তোউতওোজি, 

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: ভোখয়ভ োক 

আঈজদয়দ/য়োট ত: থজদয়ো, 

টোওখভ: থজদয়ো-১২৩৬, 

ঈধখচমো: বোেোোড়ী, রচমো: 

ঠোওো

কুজফল্লো ১০.০৩.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০১ ফো ২৬ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। অখতদখ 

স্বোক্ষভ দোআ, ঙজ 

০১ ওজধ।

োজঢম

৪৩৬০ চদো রফোস্তোজনজুভ ভলফোদ চদো রফো: লুৎনভ ভলফোদ, 

চদো ফজভয়ফ রকফ

গ্রোফ: জলয়োভজত 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফুমসুজঢ, 

টোওখভ: দকভওোিো-৭৮৪০, 

ঈধখচমো: দকভওোিো, রচমো: 

নজভতধেভ

১৭/২৬, জফভধেভ লোআজচং 

ওখমোদী, জফভধেভ-১৪, ঠোওো 

রদোজদো, ওোনরুম, ঠোওো-

১২০৬।

নজভতধেভ ০২.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৫ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৩৬৫ চদো রফো: ফজযঈভ ভলফোদ চদো রফো: আয়োকু অমী, 

চদো ফফঢো রকফ

গ্রোফ: োজতধোটি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২দং 

ওজময়ো/৪দং য়োট ত টোওখভ: 

োজতধোটি োচোভ-২০২১, 

ঈধখচমো: রফমোিল, রচমো: 

চোফোমধেভ

গ্রোফ: োজতধোটি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২দং 

ওজময়ো/৪দং য়োট ত টোওখভ: 

োজতধোটি োচোভ-২০২১, 

ঈধখচমো: রফমোিল, রচমো: 

চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ১৪.০৭.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০৩ ফো ২২ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

Page No 379 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৩৬৯ চদো ফজদওো ঘক্রঢী চদো জচয় ঘক্রঢী, চদো 

মক্ষ্মী ঘক্রঢী

ঞোকুভোড়ী গ্রোফ: ভোফোদিধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোতুবজো 

টোওখভ: নোজচখমভখোঝ, 

ঈধখচমো: তোকদবজো, রচমো: 

রনদী

ঞোকুভোড়ী গ্রোফ: ভোফোদিধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোতুবজো 

টোওখভ: নোজচখমভখোঝ, 

ঈধখচমো: তোকদবজো, রচমো: 

রনদী

রনদী ০১.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৩ ফো ২৪ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

৪৩৭২ চদো রফো: লোজফদুম আমোফ চদো রফো: লোরুদ লোমোতোভ, 

চদো রলখমদো রকফ

গ্রোফ:  ধোজঢমোধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোমশুজভ, 

টোওখভ: ফোদোফ-৮৬২২ 

ঈধখচমো: োঈনম রচমো: 

ধটুয়োঔোমী

প্রবখে: রফো: লোরুদ ভ ভজযত, 

স্থোদীয়  ভোচস্ব জটঝ 

জথতপ্তভ, জটঝ ওফখলক্স, 

(৫ফ  ৬ষ্ঠ ঢমো), 

রগুদোজকঘো, ঠোওো-১০০০।

ধটুয়োঔোমী ০১.১১.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৬ ফো ০৫ 

জতদ

জ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম। োজঢম

৪৩৭৩ চদো মৄজণ ভোদী রতদোণ চদো ফভ কুফোভ রত দোণ, 

চদো ওজদওো ভোদী রতদোণ

গ্রোফ: সুজিয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২দং, 

টোওখভ: সুজিয়ো-৭৪০৬ 

ঈধখচমো: বখযোভ তভ 

রচমো: বখযোভ

গ্রোফ: সুজিয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২দং, 

টোওখভ: সুজিয়ো-৭৪০৬ 

ঈধখচমো: বখযোভ তভ 

রচমো: বখযোভ

বখযোভ ০১.০১.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০৪ ফো ০৪ 

জতদ

জ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

অখতখদ ঙজ ০১ 

ওজধ।

োজঢম

৪৩৭৪ চদো রফো: যোহ্ধভোদ চদো মৃঢ: নচলুম লও, 

চদো মৃঢ: রঔোখতচো রকফ

গ্রোফ: ওোমখঘাঁ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৪দং 

ওোমখঘাঁ (ত:), ৯দং য়োট ত 

টোওখভ: ওোমখঘাঁ-৩৬১০ 

ঈধখচমো: লোজচকঞ্জ রচমো: 

ঘাঁতধেভ

গ্রোফ: ওোমখঘাঁ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৪দং 

ওোমখঘাঁ (ত:), ৯দং য়োট ত 

টোওখভ: ওোমখঘাঁ-৩৬১০ 

ঈধখচমো: লোজচকঞ্জ রচমো: 

ঘাঁতধেভ

ঘাঁতধেভ ৩১.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

প্রখয ধে দোআ

োজঢম

৪৩৭৫ চদো রুজফ  জফয়ো চদো রফো: অবুম রলোখদ, 

চদো রুজয়ো রকফ

রওোখঘভঘভ, গ্রোফ: রওোখঘভঘভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রতৌমঢধেভ,  

টোওখভ: রতৌমঢধেভ-১৬৫১ , 

ঈধখচমো: ফখদোলভতী, রচমো: 

দভজংতী

রওোখঘভঘভ, গ্রোফ: রওোখঘভঘভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রতৌমঢধেভ,  

টোওখভ: রতৌমঢধেভ-১৬৫১ , 

ঈধখচমো: ফখদোলভতী, রচমো: 

দভজংতী

দভজংতী ০৬৯.১২.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৪ ফো ২৯ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

দোআ এং 

চন্স্থোদ রচমোভ 

দোফ ঠিও দোআ

োজঢম

৪৩৭৭ চদো রফখলতী লোোদ ভজদ চদো রফো: রঔোওদ জযওতোভ, 

চদো জমজধ রকফ

গ্রোফ: ঙোজঢয়োদধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ড়োআযজতয়ো, টোওখভ: 

ঝংকীোজড়য়ো-৮৬৪০, 

ঈধখচমো: ভোংকোোমী , রচমো: 

ধটুয়োঔোমী

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রেজদং 

রন্টোভ, জ-৯৩, ২৩ দং 

জঔমকাঁ, ফোজমোক, রঘৌধুভী 

ধোড়ো, ঠোওো-১২১৯।

ধটুয়োঔোমী ৩০.০৫.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ১১ ফো ০৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং অখতদ ০১ 

ওজধ ঙজ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৩৭৯ চদো রফো: শুকুভ অমী চদো অব্দুম অজচচ নজওভ, 

চদো ভোখয়ো ঔোতুদ

গ্রোফ: োকোঝ ধৈ ত ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োকোঝ 

টোওখভ: োকোঝ-৭৮৫০ 

ঈধখচমো: ফধুঔোমী, রচমো: 

নজভতধেভ

গ্রোফ: োকোঝ ধৈ ত ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োকোঝ 

টোওখভ: োকোঝ-৭৮৫০ 

ঈধখচমো: ফধুঔোমী, রচমো: 

নজভতধেভ

নজভতধেভ ২৪.১০.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৬ ফো ১১ জতদ এফ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৩৮১ চদো রচোোখয়তো অনজভদ চদো রফো: যজন ঈজিদ, চদো 

ঈখম্ম কুমসুফ

গ্রোফ: অজফদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

নভোচীওোজি-১২ দং 

টোওখভ: নভোচীওোজি 

ঈধখচমো: ফঢম (ঈ:), 

রচমো: ঘাঁতধেভ

জ/৮-এআঘ গ্রোফ: রভমখয় 

ওখমোদী আঈজদয়দ/য়োট ত: ১১ 

দং টোওখভ: যোজন্তদকভ-১২১৭ 

ঈধখচমো: যোলচোলোধৄভ, 

রচমো: ঠোওো

ঘাঁতধেভ ১৭.১১.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৫ ফো ১৮ 

জতদ

এফ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৩৮২ চদো ঔোজতচো অিোভ চদো মৃঢ: রফোস্তোজনজুভ 

ভলফোদ, চদো ঙোখলভো রকফ

গ্রোফ: ঘভফোআঞো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঔোওবুজদয়ো 

টোওখভ: ঔোওবুজদয়ো-৮৭০০ 

ঈধখচমো: ভগুদো তভ, 

রচমো: ভগুদো

রফো: দচরুম আমোফ, শ্রফ  

অধীম েোআবুন্যোম, ৪৩, 

ওোওভোআম, ঠোওো-১০০০।

ভগুদো ০১.০৬.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ১১ ফো ০৫ জতদ জ.ওফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৩৮৩ চদো রখফো: লোজবুম আমোফ চদো রফো: ভজঈম আমোফ, 

চদো রফোঙো: ঘোয়দো ঔোতুদ

রঢ োড়ীয়ো রভমখকঝ ড়ও 

গ্রোফ: ওটিওোফভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১দং 

য়োট ত টোওখভ: কুফোভঔোমী-

৭০১০ ঈধখচমো: কুফোভঔোমী, 

রচমো: কুজিয়ো

রঢ োড়ীয়ো রভমখকঝ ড়ও 

গ্রোফ: ওটিওোফভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১দং 

য়োট ত টোওখভ: কুফোভঔোমী-

৭০১০ ঈধখচমো: কুফোভঔোমী, 

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ০২.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০৩ 

জতদ

জটখলোফো আদ আজঞ্জজদয়োভ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং ঘোমোদ দিভ 

বৄম

োজঢম

৪৩৮৬ চদো যোলোজভয়োভ রলোখদ চদো আয়োভ অমী, চদো 

ফোফুচো রকফ

গ্রোফ: তজক্ষড ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঙয়খজভয়ো 

টোওখভ: ছজটটোঙ্গো-৯৪০০ 

ঈধখচমো: তভ রচমো: 

োঢক্ষীভো

৫০/এ, রভোট-৭, রযখঔভখঝও 

ভজনও লোঈজচং, ৩০, 

রফোলোম্মতধেভ, অতোভ, ঠোওো-

১২০৭।

োঢক্ষীভো ০৪.১০.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৭ ফো ০২ 

জতদ

জটগ্রী োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৩৮৭ চদো জল কুফোভ রখোর চদো জপমোর ঘন্দ্র রখোর, 

চদো প্রজফমো ভোদী রখোর

গ্রোফ: ফোঙধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোঙধোড়ো 

টোওখভ: ভোফখওোম-৭৭২১ 

ঈধখচমো: ধোংযো রচমো: 

ভোচোড়ী

গ্রোফ: ফোঙধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোঙধোড়ো 

টোওখভ: ভোফখওোম-৭৭২১ 

ঈধখচমো: ধোংযো রচমো: 

ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ১৯.০৫.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১১  ফো ১৫ 

জতদ

এফ.এ.এ োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৩৯১ চদো আয়োকু জদখঢ জতমযোত (এুোজ) চদো রফো: আয়োকু অমী 

ঢোলুওতোভ, চদো রকফ 

অখময়ো ধোভপীদ

োো-৬৬, ড়ও-১ গ্রোফ: 

ফোতুয়োআম আঈজদয়দ/য়োট ত: 

তজদয়ো  টোওখভ: তজদয়ো-

১৩৬২ ঈধখচমো: বোেোোজড় 

রচমো: ঠোওো

প্রবখে: রফো: ধৄরুজ্জোফোদ 

ভওোভ, ফজদভ এখচন্পী, 

রফঝমোআন অমী, ১৬৭ 

োকুতমোভ রভোট, আখটদ 

জজডং, ফজঢজছম, ঠোওো।

ঠোওো ২০.০৯.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৭ ফো ১৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৩৯৩ চদো রফোস্তোজভয়ো চোলোদ চদো রফো: ফলোঢো ঈজিদ, 

চদো রফোঙো: রোখলমো রকফ

গ্রোফ: ওোফোভ রযোদ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: গুদো 

টোওখভ: কুিআম-৬৭৮০ 

ঈধখচমো: ঢোড়োয রচমো: 

জভোচকঞ্জ

২১২/৫/ক, ঈমদ রভোট, 

ধজিফ ভোফধেভো, ২২ দং 

জঔমকাঁ, ভোফধেভো, ঠোওো-

১২১৯।

জভোচকঞ্জ ১৯.১১.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৫ ফো ১৯ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৩৯৬ চদো োমফো অিোভ চদো রফো: যোল অমফ কোচী, 

চদো ভোজযতো রকফ

গ্রোফ: ঠোধভ ওোঞী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওমওোঞী 

টোওখভ: ঠোধভ ওোঞী-৮২৮৪ 

ঈধখচমো: োখওভকঞ্জ রচমো: 

জভযোম

ঠোওো হুপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টো, ৯৩/১, ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, ঠোওো-১২০৭।

জভযোম ০৩.০৩.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০২ ফো ০২ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং অখতদ ০১ 

ওজধ ঙজ।

োজঢম

৪৩৯৭ চদো রফো: রজমফ রভচো চদো রফো: আঈসুন অমী, 

চদো রফো: আঈসুন অমী

গ্রোফ: ছোটিটোঙ্গো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোজমলোত 

টোওখভ: অবুভী ফোগুভো-

৭০৩০ ঈধখচমো: জফভধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

গ্রোফ: ছোটিটোঙ্গো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোজমলোত 

টোওখভ: অবুভী ফোগুভো-

৭০৩০ ঈধখচমো: জফভধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ১০.০৪.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতখদ ঙজ ০১ 

ওজধ এং রনভঢ 

ঔোখফ স্টুোি 

রতয়ো লয়জদ।

োজঢম

৪৩৯৯ চদো রফো: যোলচোলোদ অমী চদো মৃঢ: জভয়োচ ঈিীদ, 

চদো রফোঙো: োমফো রকফ

গ্রোফ: টোংকো মোটো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফভ 

ঔোদো/০১ টোওখভ: চকতম-

৫০০০ ঈধখচমো: ধঞ্চকড় 

তভ রচমো: ধঞ্চকড়

গ্রোফ: টোংকো মোটো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফভ 

ঔোদো/০১ টোওখভ: চকতম-

৫০০০ ঈধখচমো: ধঞ্চকড় 

তভ রচমো: ধঞ্চকড়

ধঞ্চকড় ২৯ ঙভ ০৯ ফো ১৭ জতদ এফ.এ োথোভড চন্ ঢোজভঔ রমঔো 

রদআ এং 

অখতখদ ০১ 

ওজধ ঙজ

োজঢম

৪৪০৬ চদো রফো: ফোইধৄিীদ চদো এদোখয়ঢ ঈল্যোল, চদো 

ওজভমুদখদঙো রকফ

রফো:ফোইধৄিীদ গ্রোফ: 

রুধওোজদয়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রধৌভপো, টোওখভ: 

োঢওোজদয়ো, 

ঈধখচমো:োঢওোজদয়ো, 

রচমো:ঘেগ্রোফ

রফো:ফোইধৄিীদ গ্রোফ: 

রুধওোজদয়ো, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রধৌভপো, টোওখভ: 

োঢওোজদয়ো, 

ঈধখচমো:োঢওোজদয়ো, 

রচমো:ঘেগ্রোফ

ঘেগ্রোফ ০৭.০৮.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৯ ফো ২০ জতদ জটখলোফোআজঞ্জজদয়োজভং োথোভড ১।ধতখভ দোফ পুম  

       ২। 

প্রখযধে-১টি

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৪০৭ চদো ভতোভ রফখলতী লোোদ চদো ভতোভ অমফকীভ, 

চদো যোজলতো অিোভ

োড়ী: ভতোভ োড়ী (ঈধোজ 

ওখমখচভ রধঙখদ)গ্রোফ: 

ঈধোজ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রপোখচশ্বভ , টোওখভ: ঈধোজ-

৮০২৩ , ঈধখচমো:দজড়য়ো, 

রচমো:যজড়য়ঢধেভ

োড়ী: ভতোভ ফজঞ্জম গ্রোফ: 

ধজিফ োরুজময়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রধৌভপো, 

টোওখভ: োরুজময়ো-১৩৬১, 

ঈধখচমো: রটফভো , রচমো: 

ঠোওো

যজড়য়ঢধেভ ১০.১০.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৬ ফো ০১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। নখ ভঢ ঔো ফখ  

স্টুোি দোআ।

োজঢম

৪৪১৩ চদো রফো: ওোফরুজ্জোফোদ চদো রফো: ফোদ কজদ , 

চদো ওফমো রকফ

গ্রোফ: জদওমো তজড় ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত : খমোয়ো , 

টোওখভ: জদওমো-১৯৬০, 

ঈধখচমো: বজোধেভ, রচমো : 

ঝোংকোআম

গ্রোফ: জদওমো তজড় ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত : খমোয়ো , 

টোওখভ: জদওমো-১৯৬০, 

ঈধখচমো: বজোধেভ, রচমো : 

ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ২২.১২.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৪ ফো ১৩ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১।অখতদ নভফ  

োংমোখতয 

রভমখয়ভ     ২। 

অখতখদভ ঙজ-

১টি

োজঢম

৪৪১৪ চদো রফো: এভযোত জফয়ো চদো রফো: অবু ক্কভ ফন্ডম, 

চদো রফোঙো: ফজভঘফুম

গ্রোফ: ওোজঙফোভ ঘভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত : রকোয়োখমভ 

ঘভ , টোওখভ: রকোয়োখমভ ঘভ-

২০২০, ঈধখচমো: 

আমোফধেভ, রচমো : 

চোফোমধেভ

গ্রোফ: ওোজঙফোভ ঘভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত : রকোয়োখমভ 

ঘভ , টোওখভ: রকোয়োখমভ ঘভ-

২০২০, ঈধখচমো: 

আমোফধেভ, রচমো : 

চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ৩০.০৯.১৯৯৪ ২১ ঙভ  ০৭ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ পুম োজঢম

৪৪১৫ চদো রফোস্তোও অলখম্মত চদো রফো: ভজনকুম আমোফ , 

চদো রফোো: ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: রকোধোমধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত : রফৌকোজঙ , 

টোওখভ: ধূভআম-৬২২০, 

ঈধখচমো: রফোলদধেভ , রচমো 

: ভোচযোলী

গ্রোফ: রকোধোমধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত : রফৌকোজঙ , 

টোওখভ: ধূভআম-৬২২০, 

ঈধখচমো: রফোলদধেভ , রচমো 

: ভোচযোলী

ভোচযোলী ১২.০৪.১৯৯১ ২৪ ঙভ  ১১ ফো ২৯ 

জতদ

দো ত োথোভড ১। অখতদখভ 

ঙজ ঢুোজয়ঢ 

দোআ।           ২। 

রনভঢ ঔোখফ 

স্টুোি দোআ।

োজঢম

৪৪১৬ চদো ঈজ্জম জফয়ো চদো রফো: অব্দুম োখভও, 

চদো রফোঙো: যোজলদো রকফ

গ্রোফ: চোজকভ জফচতোধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত : টোওখভ: 

জধয়োভধেভ  ঈধখচমো: 

চোফোমধেভ , রচমো : 

চোফোমধেভ

রফো: অব্দুম োখভও গ্রোফ: 

চোজকভ জফচতোধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত :  টোওখভ: 

জধয়োভধেভ , ঈধখচমো: 

চোফোমধেভ , রচমো : 

চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ১৫.১১.১৯৮৭ ২৮ ঙভ  ০৫ ফো ২১ 

জতদ

দো ত োথোভড 1|অখতদ ধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।       

২। অখতদখ ঙজ  

দোআ। ৩। ধতখভ 

দোফ বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৪১৯ চদো রফো: োিোফ রলোখদ চদো রফো: োফছুভ ভলফোদ 

রফোড়ম, চদো রফোঙো: রভোখফঘো 

রকফ

গ্রোফ: ঈত্তভ লোজচধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ধভদকভ, 

টোওখভ: ধভদকভ-৯৪৫১ 

ঈধখচমো: শ্যোফদকভ রচমো : 

োঢক্ষীভো

গ্রোফ: ঈত্তভ লোজচধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ধভদকভ, 

টোওখভ: ধভদকভ-৯৪৫১ 

ঈধখচমো: শ্যোফদকভ রচমো : 

োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ১৪.০৬.১৯৯১ ২৪ ঙভ ১০ ফো ২১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং প্রখযধে 

০১ টি।

োজঢম

৪৪২১ চদো রফোোঃ ওোজভফো অিোভ চদো রফো: রকোমচোভ রলোখদ, 

চদো রফোঙো: খফমো রকফ

গ্রোফ: রোয়োজময়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ১২দং, 

টোওখভ: রোয়োজময়ো-৮০৮২, 

ঈধখচমো: োখওভকঞ্জ রচমো : 

জভযোম

গ্রোফ: োজময়োধেকুভ, ৩৩৬, 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ২৭দং, 

টোওখভ: রখোড়ফোভো-৬১০০ 

ঈধখচমো: রোয়োজময়ো রচমো : 

ভোচযোলী

জভযোম ২০ ঙভ ১১ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। অখতদ ধঢ্ভখ 

ঙজ-১টি, ২। চদ্ফ 

ঢোজভঔ রমঔো রদআ।

োজঢম

৪৪২২ চদো রফো: ভজঈম আমোফ চদো োআফুম আমোফ, চদো 

ধোরুম আমোফ

৪৮/১, বয়তো নোখঢফো ঔোদফ 

রভোট গ্রোফ: তধোড়ো 

(ভসূমোক) আঈজদয়দ/য়োট ত : 

৪৮দং, টোওখভ: আমোফধেভ-

১৭১২, ঈধখচমো: কোচীধেভ 

জটি ওখধ তোখভযদ রচমো : 

কোচীধেভ

৪৮/১, বয়তো নোখঢফো ঔোদফ 

রভোট গ্রোফ: তধোড়ো 

(ভসূমোক) আঈজদয়দ/য়োট ত : 

৪৮দং, টোওখভ: আমোফধেভ-

১৭১২, ঈধখচমো: কোচীধেভ 

জটি ওখধ তোখভযদ রচমো : 

কোচীধেভ

কোচীধেভ ১০.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৩ ফো ২৬ 

জতদ

জটখলোফো োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

০১ ওজধ, ২। 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৪৪২৩ চদো রফো: রোখলম ভওোভ চদো রফো: আফতোদুম লও, 

চদো রফোঙো: ঙোফছুন্নোলোভ 

রকফ

গ্রোফ: ভোজচ আঈজদয়দ/য়োট ত 

: ০৩দং, টোওখভ: 

রঝধোফধুধেভ-৫৪৪০, 

ঈধখচমো: ওোঈজদয়ো রচমো : 

ভংধেভ

গ্রোফ: ভোজচ আঈজদয়দ/য়োট ত 

: ০৩দং, টোওখভ: 

রঝধোফধুধেভ-৫৪৪০, 

ঈধখচমো: ওোঈজদয়ো রচমো : 

ভংধেভ

ভংধেভ ২১ ঙভ ১০ ফো ২৯ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। চদ্ফ 

ঢোজভঔ  

চন্স্থোদ রচমোভ 

দোফ রমঔো রদআ।

োজঢম

৪৪২৬ চদো রফো: লোোধৄজ্জোফোদ চদো মৃঢ: অব্দুম োভী, 

চদো রফোো: োখভো রয়ো

গ্রোফ: ঘভওোদোধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত :  টোওখভ: 

ঘভঅরোজড়য়োতল ঈধখচমো: 

রকোতোকোড়ী রচমো : ভোচযোলী

গ্রোফ: ঘভওোদোধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত :  টোওখভ: 

ঘভঅরোজড়য়োতল ঈধখচমো: 

রকোতোকোড়ী রচমো : ভোচযোলী

ভোচযোলী ২৪.০১.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০৩ ফো ১২ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৪২৮ চদো রফো: আফভোদ ওোয়োভ চদো রফো: অব্দুভ ভোজ্জোও, 

চদো ভযদোভো ঔোতুদ

গ্রোফ: কুযোটোঙ্গো 

আঈজদয়দ/য়োট ত : স্বরুধধেভ 

টোওখভ: তদকভ-৭২৩০ 

ঈধখচমো: ফখলযধেভ রচমো : 

জছদোআতল

গ্রোফ: কুযোটোঙ্গো 

আঈজদয়দ/য়োট ত : স্বরুধধেভ 

টোওখভ: তদকভ-৭২৩০ 

ঈধখচমো: ফখলযধেভ রচমো : 

জছদোআতল

জছদোআতল ৩০.১১.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৫ ফো ০৬ 

জতদ

জটখলোফো োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

৪৪২৯ চদো রফোভখযত অমফ চদো অজঢও ঈল্লুোল, চদো 

লোজঙদো অিোভ

গ্রোফ: জচয়ধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত :  টোওখভ: 

জচয়ধেভ ঈধখচমো: 

মোলভোজস্ত রচমো : ঘাঁতধেভ

গ্রোফ: জচয়ধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত :  টোওখভ: 

জচয়ধেভ ঈধখচমো: 

মোলভোজস্ত রচমো : ঘাঁতধেভ

ঘাঁতধেভ ১১.০৭.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৯ ফো ২৪ জতদ জ.এ.এ োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

৪৪৩২ চদো রফো: যোজওম অলখম্মত ধে চদো রফো: লুৎনভ ভলফোদ, 

চদো যোলীদো ভলফোদ মুকুম

গ্রোফ: শ্রীদকভ আঈজদয়দ/য়োট ত 

: ১দং য়োট ত টোওখভ: 

শ্রীদকভ-৮৬১০ ঈধখচমো: 

জফচতোকঞ্জ রচমো : ধটুয়োঔোমী

োো দং-৪৫১/জ, রভোট দং-

৭/৩ গ্রোফ: রধোঝ ত ওখমোদী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ৩৭ দং,  

টোওখভ: িভ-৪১০০ 

ঈধখচমো: িভ রচমো : 

ঘঞ্টগ্রোফ

ধটুয়োঔোমী ২১.০৭.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৯ ফো ১৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতদধেটি 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ।

োজঢম

৪৪৩৩ চদো রফো: জনয়োভ ভলফোদ চদো রফো: লোজবুভ ভলফোদ, 

চদো রফোঙো: সুজনয়ো ঔোতুদ

গ্রোফ: ফতদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ৭দং 

ধমোযী টোওখভ: দোমুড়ী 

ঈধখচমো: অজতঢফোভী রচমো 

: মোমফজদভলোঝ

গ্রোফ: ফতদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ৭দং 

ধমোযী টোওখভ: দোমুড়ী 

ঈধখচমো: অজতঢফোভী রচমো 

: মোমফজদভলোঝ

মোমফজদভলোঝ ১০.০২.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০২ ফো ০৬ 

জতদ

জটখলোফো োথোভড ১। অখতদখভ 

ঙজ ঢুোজয়ঢ 

দোআ, ২। অখতদখ 

স্বোক্ষভ দোআ, ৩। 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৪৪৩৬ চদো ভজযতো অিোভ চদো রফো: লোরুদ , চদো 

রভলোদো রকফ

অবুম ঔোখয়ভ ভওোখভভ 

োজড় গ্রোফ: লোজমযলভ মৄদীভ 

দকভ, আঈজদয়দ/য়োট ত : 

৩৭দং, টোওখভ : 

অদিোচোভ-৪২১৫,  

ঈধখচমো : ঘঞ্টগ্রোফ তভ, 

রচমো : ঘঞ্টগ্রোফ

অবুম ঔোখয়ভ ভওোখভভ 

োজড় গ্রোফ: লোজমযলভ মৄদীভ 

দকভ, আঈজদয়দ/য়োট ত : 

৩৭দং, টোওখভ : 

অদিোচোভ-৪২১৫,  

ঈধখচমো : ঘঞ্টগ্রোফ তভ, 

রচমো : ঘঞ্টগ্রোফ

ঘেগ্রোফ ১৪.০৪.১৯৯৪ ২১ ঙভ ১১ ফো ২১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

ঠিওোদো  স্টুোি 

দোআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৪৪০ চদো রফো: োখচদুম লও জফফ চদো রফো: অব্দুম লও মুন্পী, 

চদো রজমদো

ত: রওম দকভ গ্রোফ: ত: 

রওম দকভ , আঈজদয়দ/য়োট ত 

:জঘওিী,  টোওখভ : কভখভ-

৮০০০,  ঈধখচমো : 

যভীয়ঢধেভ তভ , রচমো : 

যভীয়ঢধেভ

 এআঘ-৩/১০ গ্রোফ: বোেোোড়ী 

য়োধতো ওখমোদী , 

আঈজদয়দ/য়োট ত :  ৫০দং , 

টোওখভ : বোেোোড়ী-১২০৪ ,  

 ঈধখচমো : বোেোোড়ী , 

রচমো : ঠোওো

যভীয়ঢধেভ ১০.১২.১৯৯৬ ২০ ঙভ  ০২ ফো ০২ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৪৪৪১ চদো রফোো: চজম ঔোদফ চদো বয়ত লোরুদ-ভ-ভজযত 

, চদো রফোো : রভখলদো রকফ

গ্রোফ: রভআম ধজমঢো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত : রভআম 

ধজমঢ,  টোওখভ : রভআম 

ধজমঢ,  ঈধখচমো : ফোগুভো 

তভ , রচমো : ফোগুভো

৪৩৭/১/৯(দীঘঢমো) , ঈত্তভ 

ওোচী ধোড়ো, ওোনরুম , 

জফভধেভ, ঠোওো

ফোগুভো ০৫.০৫.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০০ ফো ০০ 

জতদ

এফ.এ (ফোিো ত) োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৪৪৪৯ চদো ধজধ ভোদী ভওোভ চদো মৃতুুঞ্জয় ঘন্দ্র ভওোভ, 

চদো প্রজফমো ভোদী ভওোভ

গ্রোফ: ফোমীধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ভোচোোড়ী, 

টোওখভ : পোয়োম ভোচোোড়ী-

১৭৪২,  ঈধখচমো : শ্রীধেভ, 

রচমো : কোচীধেভ

গ্রোফ: ফোমীধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ভোচোোড়ী, 

টোওখভ : পোয়োম ভোচোোড়ী-

১৭৪২,  ঈধখচমো : শ্রীধেভ, 

রচমো : কোচীধেভ

কোচীধেভ ০১.০৬.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১১ ফো ০৪ জতদ এফ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ পুম োজঢম

৪৪৫১ চদো রফো: ফোসুফ জল্লোল চদ ফভগুফ ফওবুম রলোখদ 

ঔাঁদ, চদো রফোো: নোজলফো

গ্রোফ: রওতোভধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত : রওতোভধেভ , 

টোওখভ : রওতোভধেভ-৮২১০,  

ঈধখচমো : োবুকঞ্জ , রচমো : 

জভযোম

৫২৪/জট গ্রোফ: অফোকোদ 

রভমখয় ওখমোদী 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ১৩ দং, 

টোওখভ : ধোলোড়ঢমী-৪২০২,  

ঈধখচমো : খুমযী , রচমো : 

ঘেগ্রোফ

জভযোম ১২.০৭.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৯ ফো ২৩ 

জতদ

জ.জ.এ(ম্মোদ) োথোভড ১। অখতদধঢ্ভঝজ 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ ।   

২। অখতদখ ঙজ  

১ টি

োজঢম

৪৪৫২ চদো খযোও কুফোভ চদো জফম জথওোভী , চদো 

অভঢী ভোদী

গ্রোফ: ওোজমদকভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত : টোওখভ : 

ফোযোজময়ো ,  ঈধখচমো : শ্রীধে 

, রচমো : ফোগুভো

 গ্রোফ: ওোজমদকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত : টোওখভ : 

ফোযোজময়ো,  ঈধখচমো : 

শ্রীধেভ,  রচমো : ফোগুভো

ফোগুভো ০৭.০৮.১৯৯৪১ ২৪ ঙভ ০৯ ফো ০২ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। অখতদধঢ্ভঝজ 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ ।   

২। অখতদখ ঙজ  

১ টি   ৩। ধতখভ 

দোফ বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৪৫৩ চদো রফো: অজচফ ঈজিদ চদো রফো:জফচোধৄভ ভলফোদ, 

চদো লোজদো ঔোতুদ

গ্রোফ: চ্যমথভী , 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ওোখয়ফধেভ, 

টোওখভ : রধোঢোজচয়ো-৬৭৭০ 

,  ঈধখচমো : যোলচোতধেভ , 

রচমো : জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: চ্যমথভী , 

আঈজদয়দ/য়োট ত : ওোখয়ফধেভ, 

টোওখভ : রধোঢোজচয়ো-৬৭৭০ 

,  ঈধখচমো : যোলচোতধেভ , 

রচমো : জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ০১.০৩.১৯৯২ ২৪ ঙভ  ০২ ফো  ০৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ১। অখতদধঢ্ভঝজ 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ ।   

২। অখতদখ ঙজ  

১ টি

োজঢম

৪৪৫৪ চদো রলমোম ঈিীদ চদো রকোমোফ যভীন, চদো 

জভয়ো ঔোতুদ

গ্রোফ: দয়োধোড়ো (ফধ্য হ্নীমো) , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: টোওখভ : 

দয়ধোড়ো-৪৭৬১ ,  ঈধখচমো : 

রঝওদোন , রচমো : ওক্সোচোভ

গ্রোফ: দয়োধোড়ো (ফধ্য হ্নীমো) , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: টোওখভ : 

দয়ধোড়ো-৪৭৬১ ,  ঈধখচমো : 

রঝওদোন , রচমো : ওক্সোচোভ

ওক্সোচোভ ০৯.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো ২৬ 

জতদ

অজমফ োথোভড ১। অখতদধঢ্ভঝজ 

োংমোখতয 

রভমখয়ভ নভখফ 

ওভো লখয়খঙ ।   

২। অখতদখ ঙজ  

১ টি   ৩। ধতখভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৪৪৫৮ চদো যোঔোয়োঢ রলোখদ চদো অবুম ওোখফ, চদো 

যোলোদোভো রকফ

গ্রোফ : রঙোঝ ঘমন্ডো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৯দং 

বৄমজঙদ ঈ: আঈজদয়দ ৩দং 

য়োট ত, টোওখভ : লোচঢ 

রঔোমো োচোভ-৩৫৭০, 

ঈধখচমো : তভ তজক্ষদ, 

রচমো : কুজফল্লো

গ্রোফ : রঙোঝ ঘমন্ডো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৯দং 

বৄমজঙদ ঈ: আঈজদয়দ ৩দং 

য়োট ত, টোওখভ : লোচঢ 

রঔোমো োচোভ-৩৫৭০, 

ঈধখচমো : তভ তজক্ষদ, 

রচমো : কুজফল্লো

কুজফল্লো ০৪.০৬.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ১০ ফো ০৮ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। অখতদখ 

স্বোক্ষভ রদআ।

োজঢম

৪৪৬০ চদো যোলধভ আমোফ ভজদ চদো রফো: যোলখদয়োচ, 

চদো জুখমঔো ঔোতুদ

রলোজডং ৫০৫ গ্রোফ : রঙোঝভো 

ত: ওোজময়োজুভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৩দং, 

টোওখভ : অতয ত তভ-

৩৫০০, ঈধখচমো : কুজফল্লো, 

রচমো : কুজফল্লো

রলোজডং ৫০৫ গ্রোফ : রঙোঝভো 

ত: ওোজময়োজুভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৩দং, 

টোওখভ : অতয ত তভ-

৩৫০০, ঈধখচমো : কুজফল্লো, 

রচমো : কুজফল্লো

কুজফল্লো এআঘ.এ.জ োথোভড ১। চদ্ফ ঢো ভজঔ 

এং য় ঈখল্লঔ 

ওভো লয়জদ। ২। 

ধখতভ দোফ বৄম।

োজঢম

৪৪৬২ চদো ধমোয ফজল্লও চদো রলতোখয়ঢ ফজল্লও, চদো 

ফঞ্জুঅভো রকফ

ফজল্লওধোড়ো গ্রোফ : 

রখোড়োতোআড় আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ধোআওওোজি, টোওখভ : 

সুমঢোদযোলী-৮১০০, 

ঈধখচমো : রকোধোমকঞ্জ তভ, 

রচমো : রকোধোমকঞ্জ

ফজল্লওধোড়ো গ্রোফ : 

রখোড়োতোআড় আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ধোআওওোজি, টোওখভ : 

সুমঢোদযোলী-৮১০০, 

ঈধখচমো : রকোধোমকঞ্জ তভ, 

রচমো : রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ১৫.০৫.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১১ ফো ২১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম,    ২। 

অখতখদ ঙজ 

রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৪৬৩ চদো য তোদী ভোদী ওফ তওোভ চদো যদজচৎ ওফ তওোভ, চদো 

ভস্বঢী ভোদী ওফ তওোভ

গ্রোফ : ভোচদোভোয়দধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

চোঢোজঔদী, টোওখভ : 

ভোচদোভোয়দধেভ-৬৬৮৩, 

ঈধখচমো : রড়ো, রচমো : 

ধোদো

োো-১৩, যোল ফওদুফ রভোট, 

রটভ-১৪, ঈত্তভো, ঠোওো-

১২৩০।

ধোদো ১৪.০৭.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৯ ফো ২২ জতদ এফ.ওফ োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

১টি, ২। ধতখভ 

দোফ বৄম।

োজঢম

৪৪৬৫ চদো য়োখলত অমী চদো তোিোভ রযঔ, চদো 

অজফদো

গ্রোফ : ঘভ রকজিধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: টোওখভ : 

ঘভওোঝোভী-১৮৬০, ঈধখচমো 

: রতৌমতধেভ , রচমো : 

ফোজদওকঞ্জ

৯৬ গ্রোফ: োজওফ ফোঢখভভ 

ধোড়ো , আঈজদয়দ/য়োট ত: ৬ 

টোওখভ: োঘোফোভো-১৮৬০, 

ঈধখচমো : রতৌমঢধেভ , রচমো 

: ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ২০.০৬.১৯৯৩ ২২ ঙভ ১০ ফো  ১২ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ১। অখতদখ ঙজ -

১টি    ২। ধতখভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৪৪৬৬ চদো রফো: ভোদো ধোভখপচ চদো রফো: চোজওভ রলোখদ, 

চদো অখফদো রকফ

লোজচ ধোড়ো গ্রোফ : ফজলর ফোভো 

, আঈজদয়দ/য়োট ত: ররোমদম 

আঈজদয়দ , টোওখভ : দোধৄয়োভ 

োচোভ-৩৫২০, ঈধখচমো : 

বুজড়ঘং, রচমো : কুজফল্লো

লোজচ ধোড়ো গ্রোফ : ফজলর ফোভো 

, আঈজদয়দ/য়োট ত: ররোমদম 

আঈজদয়দ , টোওখ : দোধৄয়োভ 

োচোভ-৩৫২০, ঈধখচমো : 

বুজড়ঘং, রচমো : কুজফল্লো

কুজফল্লো ২৭.০৮.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৯ ফো ০৯ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।       ২। 

অখতখদ ঙজ-১টি

োজঢম

৪৪৭০ চদো রফো: যোফছুম অমফ চদো রফো: অদু রোোলোদ, 

চদো যোফঙদ দোলোভ

োসুব্যোধোজভ োজড় গ্রোফ : 

পজটধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ : ভধেভ, ঈধখচমো 

: ফখদোলভকঞ্জ, রচমো : কুজফল্লো

োো-টি-১২-জ, রঢচকো 

রভম ওখমোদী রস্টযদ রভোট, 

রঢচকো, ঠোওো-১২১৫।

কুজফল্লো ১০.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৩ ফো ১৬ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম, ২। ধ্ভখযধঢ্ভ 

০১ ওজধ।

োজঢম

৪৪৭১ চদো ফোরুন রফোভখযত রোলোদ চদো এফ.এ ফজঢদ, চদো 

ফখদোয়োভো রকফ

৯১৩/২ গ্রোফ : যলীতোক, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১১দং 

টোওখভ : যোজন্তদকভ-১২১৭, 

ঈধখচমো : ঠোওো, রচমো : 

ঠোওো

৯১৩/২ গ্রোফ : যলীতোক, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১১দং 

টোওখভ : যোজন্তদকভ-১২১৭, 

ঈধখচমো : ঠোওো, রচমো : 

ঠোওো

ঠোওো ২৯.০৯.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৭ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ১। ধতখভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৪৪৭২ চদো রফো: অজন ভলফোদ চদো রফো: অঢোঈভ ভলফোদ, 

চদো রফোঙো: রজমদো ধোভপীদ

গ্রোফ : ফোলমুতধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোলমুতধেভ, 

টোওখভ : জভোচকঞ্জ তভ-

৬৭০০, ঈধখচমো : 

জভোচকঞ্জ তভ, রচমো : 

জভোচকঞ্জ।

গ্রোফ : ফোলমুতধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোলমুতধেভ, 

টোওখভ : জভোচকঞ্জ তভ-

৬৭০০, ঈধখচমো : 

জভোচকঞ্জ তভ, রচমো : 

জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ ৩০.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৩ ফো ২৭ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। নখ ভঢ ঔো ফ 

ঠিওোদো জলীদ, ২। 

অখতখদ ঙজ ০১ 

ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৪৭৪ চদো টি.এফ.অখদোয়োরুম লও চদো রফো: অবু ঢোখলভ 

ঢোলুওতোভ, চদো রফোঙো: 

অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ : ধৈ ত হুকমীধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোফধেভ 

টোওখভ : ধো তঢীধেভ-৫২৫০, 

ঈধখচমো : ধো তঢীধেভ, রচমো 

: জতদোচধেভ

গ্রোফ : ধৈ ত হুকমীধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোফধেভ 

টোওখভ : ধো তঢীধেভ-৫২৫০, 

ঈধখচমো : ধো তঢীধেভ, রচমো 

: জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

০১ ওজধ, ২। চদ্ফ 

ঢোজভঔ রমঔো রদআ।

োজঢম

৪৪৭৬ চদো রফো: অবু লোজদন চদো রফো: অব্দুম ফজঢদ, 

চদো রফোো. লোজঙদো রকফ

ফোতৃঙোয়ো (৫৭০), গ্রোফ : 

ফখদোলভধেভ আঈজদয়দ/য়োট ত: 

১১ দং য়োট ত, টোওখভ : 

অতয ত তভ-৩৫০০, 

ঈধখচমো : অতয ত তভ, 

রচমো : কুজফল্লো

ফোতৃঙোয়ো (৫৭০), গ্রোফ : 

ফখদোলভধেভ আঈজদয়দ/য়োট ত: 

১১ দং য়োট ত, টোওখভ : 

অতযর্ তভ-৩৫০০, 

ঈধখচমো : অতয ত তভ, 

রচমো : কুজফল্লো

কুজফল্লো ২৮.০৮.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৯ ফো ০৮ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ১। নখ ভঢ ঔো ফ 

ঠিওোদো জলীদ 

এং িুোি 

রদআ।

োজঢম

৪৪৮২ চদো রফো: অব্দুভ ভোজ্জোও চদো মৃঢ: রফোওখঙত অমী গ্রোফ : ভআঢমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোজচধেভ, 

টোওখভ : ওোজচধেভ-৬৭১০, 

ঈধখচমো : ওোজচধেভ রচমো : 

জভোচকঞ্জ

গ্রোফ : ভআঢমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোজচধেভ, 

টোওখভ : ওোজচধেভ-৬৭১০, 

ঈধখচমো : ওোজচধেভ রচমো : 

জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ২৯ ঙভ ০৫ ফো ১৯ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ১। অখতদখ ঙজ  

০১ ওজধ, ২। চদ্ফ 

ঢোজভঔ রমঔো রদআ, 

৩। ধতখভ দোফ 

বৄম, ৪। ফো ঢো ভ 

দোফ রমঔো রদআ।

োজঢম

৪৪৮৭ চদো মুলোম্মত অ: কুদ্দু চদো মুলোম্মোত রফোখমফ 

অমী ঔজমনো, চদো োফসুদ 

দোলোভ

গ্রোফ : তজক্ষদ ভোচোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৩দং 

ভোচোধেভ, টোওখভ : ভোচোধেভ-

৮৪১০, ঈধখচমো : ভোচোধেভ, 

রচমো : ছোমওোঞী

প্রবখে : রফো: অ: লোন্নোদ 

ফন্ডম, রফআম ধোখভঝভ, 

টিং এন্ড এয়োভ জপোক, 

যোজন্তদকভ, ফজঢজছম, ঠোওো-

১২১৭।

ছোমওোঞী ০১.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ০৫ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৪৯৪ চদো রফো: ভোজও ঈজিদ চদো রফো: োচ্চু জফয়ো, চদো 

ফোখচতো রকফ

রফৌমপী োজড়, ধজিফ ধোড়ো, 

গ্রোফ : রনমদো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মুজন্পভলোঝ, 

টোওখভ : জঔভদযোম োচোভ-

৩৫৫০ ঈধখচমো : রঘৌিগ্রোফ, 

রচমো : কুজফল্লো

৩৪ দং দতুদ জুভোআদ, গ্রোফ : 

অমফোক, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

৫৪দং, টোওখভ : রকন্ডোজভয়ো-

১২০৪ ঈধখচমো : ওতফঢমী, 

রচমো : ঠোওো

কুজফল্লো ০৩.০৭.১৯৯১ ২৪ ঙভ ১০ ফো ০২ জতদ জ.জ.এ োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ দয় োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৪৯৬ চদো রফো: ভজঈম ওজভফ চদো রফো: অখদোয়োভ রলোখদ, 

চদো রফোঙো: রদলোভো ঔোতুদ

গ্রোফ : জঘতৄজময়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

নজভতধেভ/০৫, টোওখভ : 

রড়লোঈজময়ো-৬৬৫০ 

ঈধখচমো : নজভতধেভ, রচমো : 

ধোদো

গ্রোফ : জঘতৄজময়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

নজভতধেভ/০৫, টোওখভ : 

রড়লোঈজময়ো-৬৬৫০ 

ঈধখচমো : নজভতধেভ, রচমো : 

ধোদো

ধোদো ১৭.০৫.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ১১ ফো ১৮ জতদ জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫০৩ চদো শ্রীপো কন্নজলঢ লখভকৃষ্ণ কন্নজলঢ, জমো ভোদী ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ গ্রোফ: ঘভধেজযভকো , টোও: 

রকোোআভলোঝ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রকোোআভ লোঝ, রচমো: 

যভীয়ঢধেভ

যভীয়ঢধেভ ২১.০৮.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৭ ফো ২১ জতদ জ.জ.এ োথোভড স্থোয়ী ঠিওোদো 

রমঔো রদআ, ধখতভ 

দোফ বৄম, ঙজ 

১ওজধ

োজঢম

৪৫০৪ চদো রফো: নওভ ঈজিদ রফো: চোখফ অমী, জনখভোচো গ্রোফ: তোধোড়ো, টোও: 

যমু্ভকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: ফয়ফদজংল

১৭/২৬ জফভধেভ লোঈজচং 

ওখমোদ, ওোনরুম, ঠোওো

ফয়ফদজংল ০২.০৫.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০০ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫০৬ চদো রফো: োঔোয়োঢ রলোখদ রফো: জভোচ ওীভ, রজমদো 

অিোভ

গ্রোফ: রধৌভ ঘভচংমো, টোও: 

রপোমো , ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: রপোমো

গ্রোফ: রধৌভ ঘভচংমো, টোও: 

রপোমো , ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: রপোমো

রপোমো ০১.০১.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০৩ ফো ১০ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫০৭ চদো রফো: ভোদো অব্দুম ফজচত, অখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: জধংদো , টোও: জধংদো, 

ণোদো/ঈধখচমো: জভরোোড়ী , 

রচমো: চোফোমধেভ

গ্রোফ: জধংদো , টোও: জধংদো, 

ণোদো/ঈধখচমো: জভরোোড়ী , 

রচমো: চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ১৮.০৩.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০১ ফো ১৮ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৪৫০৮ চদো রফো: লোজবুম আমোফ রফো: অ: ফোন্নোদ, রফোো: 

লোজদো রকফ

গ্রোফ: থফ তলোঝো, টোও: 

দিদকোঙী, ণোদো/ঈধখচমো: 

ঘোভখোঝো, রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: থফ তলোঝো, টোও: 

দিদকোঙী, ণোদো/ঈধখচমো: 

ঘোভখোঝো, রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ২৫.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো ১১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৪৫১০ চদো ঔোজচতো সুরুচ, অজঙয়ো গ্রোফ: থফ তকুড়ো , টোও: 

ধঘোলমো , ণোদো/ঈধখচমো: 

আমোফধেভ, রচমো: চোফোমধেভ

গ্রোফ: থফ তকুড়ো , টোও: 

ধঘোলমো , ণোদো/ঈধখচমো: 

আমোফধেভ, রচমো: চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ১১.১২.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৫ ফো ২৩ 

জতদ

নোজবম োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

প্রখযধে ১টি

োজঢম

৪৫১২ চদো োকভ জফয়ো রফো; লোজনজুভ ভলফোদ, রঢোভো 

রকফ

গ্রোফ: োদজওদডুয়োভী , টোও: 

জমখচোড়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ধৈ তথমো, রচমো: রদেখওোদো

গ্রোফ: োদজওদডুয়োভী , টোও: 

জমখচোড়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ধৈ তথমো, রচমো: রদেখওোদো

রদেখওোদো ০৭.১০.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ২৯ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৫১৩ চদো রফো: ফলজদ অমী রফো: অব্দু ঙোত্তোভ, ফোলমুতো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ললুত জলোভ, টোও: 

িীধকঞ্জ লোঝ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তমকোঙী , রচমো: দকাঁ

জত োদ হুপোরী োঝজমজধ 

এন্ড ওজিঈঝোভ প্রজযক্ষড 

আদ:, োড়ী/২, রভোট-৪, 

রদধোড়ো ধ তঢো, জফভধেভ-১০, 

ঠোওো-১২১৬

দকাঁ ১৫.১০.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো ২১ জতদ এফ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

৪৫১৫ চদো অব্দুম ওোখতভ জধয়ো অদুম কফুভ, অখয়যো অিোভ গ্রোফ: জধটিঅআ ড়ও , টোও: 

রপোমো, ণোদো/ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: রপোমো

গ্রোফ: জধটিঅআ ড়ও , টোও: 

রপোমো, ণোদো/ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: রপোমো

রপোমো ০১.০১.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০৩ ফো ১০ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫১৬ চদো রফো: োজও রলোখদ যোলচোলোদ ধভ-আ রমোম, 

ঢোলজফদো রকফ

গ্রোফ: ওভধোভো , টোও: 

ওভধোভো, 

ণোদো/ঈধখচমো:ভোফকঞ্জ , 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

গ্রোফ: ওভধোভো , টোও: 

ওভধোভো, 

ণোদো/ঈধখচমো:ভোফকঞ্জ , 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

মক্ষ্ণীধেভ ০৮.১০.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৬ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৪৫১৭ চদো রফোলোম্মত োঈদুম লও মৃঢ তীদ রফোলোম্মত, রচোলোভো 

রকফ

গ্রোফ: ড়ঈঞোদ, টোও: 

নোজচমঔোভলোঝ, 

ণোদো/ঈধখচমো:ধেটিয়ো , 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: ড়ঈঞোদ, টোও: 

নোজচমঔোভলোঝ, 

ণোদো/ঈধখচমো:ধেটিয়ো , 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ১৪.০৬.১৯৯০ ২৫ ঙভ ১১ ফো ২১ জতদ এআঘ.এ.জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫২২ চদো অজচজুম লও অব্দুম লও, ফোলমুতো গ্রোফ: ঘভখযোমোজওয়ো, টোও: 

জওখযোভকঞ্জ , ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: জওখযোভকঞ্জ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

জওখযোভকঞ্জ ০১.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৪ ফো ২৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫২৩ চদো রফো: ফোসুত ভোদো রফো: অব্দুম চব্বোভ, ফখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: জফএোটি , টোও: 

ধীভকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ধীভকঞ্জ, রচমো: ঞোকুভকাঁ

গ্রোফ: জফএোটি , টোও: 

ধীভকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ধীভকঞ্জ, রচমো: ঞোকুভকাঁ

ঞোকুভকাঁ ১৫.০২.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০২ ফো ২০ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

৪৫২৬ চদো ওোঈঙোভো অিোভ মৃঢ রফোলোম্মত জঙজিও ঈল্লডোল, 

ভজলফো রকফ

গ্রোফ: ধজিফ দখভোত্তফধেভ, 

টোও: োখথভলোঝ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

রদোয়োঔোমী

গ্রোফ: ধজিফ দখভোত্তফধেভ, 

টোও: োখথভলোঝ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

রদোয়োঔোমী

রদোয়োঔোমী ১২.০৩.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০ ফো ২৯ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৪৫৩১ চদো রফো: ঔোয়রুম আমোফ রফো: চোফোম ঈিীদ, ভয 

অভো রকফ

গ্রোফ: জঢমওধেভ ধৈ ত োচোভ , 

টোও: জঢমওধেভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: অখক্কমধেভ, 

রচমো: চয়ধেভলোঝ

গ্রোফ: জঢমওধেভ ধৈ ত োচোভ , 

টোও: জঢমওধেভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: অখক্কমধেভ, 

রচমো: চয়ধেভলোঝ

চয়ধেভলোঝ ২০১৬ রমঔো রমঔো রদআ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৫৩৪ চদো রফো: অজভন রলোখদ রফো: অযভোন অমী, জভজচয়ো 

রকফ

গ্রোফ:  আমোফোক, টোও: 

বয়তধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

বয়তধেভ, রচমো: দীমনোফোভী

গ্রোফ:  আমোফোক, টোও: 

বয়তধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

বয়তধেভ, রচমো: দীমনোফোভী

দীমনোফোভী ২৫.১১.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৪ ফো ১৭ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫৩৫ চদো রফো: রচোোখয়ভ রলোখদ মৃঢ রফো: রোলভো রলোখদ, 

রফোঙো: রচোোয়তো রকফ

গ্রোফ: ড়োনঢম, টোও: 

ড়োনঢম, ণোদো/ঈধখচমো: 

রমকুজঘ, রচমো: জভোচকঞ্জ

জত মুদ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১-এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢমঢমো, ঠোওো-১২০৭

জভোচকঞ্জ ০৪.০৩.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০২ ফো ০২ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫৩৬ চদো অলম্মত ঈল্লুোল ধভদী, রভোখওয়ো রকফ গ্রোফ: শ্যোফধেভ, টোও: 

ওভধোড়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ভোফকঞ্জ , রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

মক্ষ্ণীধেভ টুম এন্ড 

রফজযদোভীচ, ওোভোদ 

োচোভ, রঢচকো, ঠোওো

মক্ষ্ণীধেভ ০১.০৮.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৯ ফো ০৪ জতদ জ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫৩৮ চদো রফো: ফজদরুজ্জোফোদ রফো: অব্দুভ ভলফোদ, ভযদ 

অভো রকফ

গ্রোফ: রভমখয় ফলল্লো, টোও: 

রকৌভীধেভ , ণোদো/ঈধখচমো: 

রকৌভীধেভ, রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: রভমখয় ফলল্লো, টোও: 

রকৌভীধেভ , ণোদো/ঈধখচমো: 

রকৌভীধেভ, রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ১৫.০৮.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৯ ফো ২১ জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫৪১ চদো রফো: োআদুজ্জোফোদ রফো: ধভ রফোলোম্মত, সুজনয়ো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: থফ তধেভ, টোও: 

তোঢপোঙ্গো , ণোদো/ঈধখচমো: 

রৌফোভী , রচমো: কুজড়গ্রোফ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

কুজড়গ্রোফ ০১.০৯.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৮ ফো ০৫ 

জতদ

জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫৪২ চদো জশ্বজচৎ রত দুমোম রত, ফোমোটি ভোদী রত গ্রোফ: আঝোখঔোমো, টোও: 

োয়লোফ দকভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: ফোথধেভ, 

রচমো: লজকঞ্জ

গ্রোফ: আঝোখঔোমো, টোও: 

োয়লোফ দকভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: ফোথধেভ, 

রচমো: লজকঞ্জ

লজকঞ্জ ১০.১২.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ২৬ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৪৫৪৪ চদো রফো: মুদজুরূম আমোফ রফো: ঘোদ জফয়ো, ফোখচতো রকফ গ্রোফ: ঘভপোদো, টোও: 

দোভোয়দ রঔোমো, 

ণোদো/ঈধখচমো: দওমো , 

রচমো: রযভধেভ

গ্রোফ: ঘভপোদো, টোও: 

দোভোয়দ রঔোমো, 

ণোদো/ঈধখচমো: দওমো , 

রচমো: রযভধেভ

রযভধেভ ০১.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো ০১ জতদ অজমফ োথোভড প্রখযধে 

রভমখয় নভখফ

োজঢম

৪৫৪৭ চদো রফো: যোলোচোফোম রফো: অবুম ওোখফ, রফোঙো: 

মোআমী

গ্রোফ: ওড়োআ ছওভোওো, টোও: 

দিীগ্রোফ , ণোদো/ঈধখচমো: 

ফুমোড়ী, রচমো: জতদোচধেভ

গ্রোফ: ওড়োআ ছওভোওো, টোও: 

দিীগ্রোফ , ণোদো/ঈধখচমো: 

ফুমোড়ী, রচমো: জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ০২.০২.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৩ ফো ০৩ 

জতদ

দো ত োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৫৫৪ চদো রফো: োখতও ঈল্লোল ওোচো অলখফত, ঈখম্মকুম চ্যফ গ্রোফ: রঔোিোদকভ ধোড়ো, টোও: 

কুতু ডুফ , ণোদো/ঈধখচমো: 

ফখলযঔোমী, রচমো: ওক্সোচোভ

গ্রোফ: রঔোিোদকভ ধোড়ো, টোও: 

কুতু ডুফ , ণোদো/ঈধখচমো: 

ফখলযঔোমী, রচমো: ওক্সোচোভ

ওক্সোচোভ ১৩.১২.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৭ ফো ১১ জতদ জ.এ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৪৫৫৬ চদো অোদুভ চোফোদ যোজওম রফো: অক্কোঙ অমী, রফোঙো: 

অফো রকফ

গ্রোফ: অযখওোদো, টোও: 

লজ্জ্বওুোি, ণোদো/ঈধখচমো: 

তজক্ষডঔোদ , রচমো: ঠোওো

গ্রোফ: অযখওোদো, টোও: 

লজ্জ্বওুোি, ণোদো/ঈধখচমো: 

তজক্ষডঔোদ , রচমো: ঠোওো

ঠোওো ২০.০৮.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৮ ফো ১৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫৫৯ চদো রফো: জনখভোচ রলোোআদ রফো: অজদঙোভ ভলফোদ, 

জফজদয়োভো রকফ

গ্রোফ: বওঘড়, টোও: নোখধোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

গুড়ো

গ্রোফ: বওঘড়, টোও: নোখধোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

গুড়ো

গুড়ো ১৫.১০.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৬ ফো ২০ 

জতদ

জ.এ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫৬৩ চদো ঢোলজফদো অঔঢোভ ফজচবুভ ভলফোদ, ধোরুম রকফ গ্রোফ: যোথধেভ, টোও: 

ড়দকভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রোদোভকো , রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

২৯৫/রও, ৫ফ ঢমো, 

সুমঢোদকঞ্জ, জচকোঢমো, 

লোচোভীোক, ঠোওো

দোভোয়ডকঞ্জ ১৪.০৩.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০১ ফো ২১ জতদ এফ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫৬৪ চদো ওোফরুম আমোফ রলমোম মুলোম্মত ধৄরু, চোজফমো আমোফ গ্রোফ: রখোধ , টোও: বখযোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ , 

রচমো: বখযোভ

গ্রোফ: রখোধ , টোও: বখযোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ , 

রচমো: বখযোভ

বখযোভ ০৯.০৬.১৯৮৬ ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ এফ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং য় ঈখল্লঔ 

রদআ

োজঢম

৪৫৬৫ চদো জদুুৎ ঘন্দ্র ধোম থীখভন্দ্র ঘন্দ্র ধোম, রযনোমী ভোদী 

ধোম

গ্রোফ: দকাঁ , টোও: 

চকৎকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ফুমড়ীয় , রচমো: 

ফয়ফদজংল

গ্রোফ: দকাঁ , টোও: 

চকৎকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ফুমড়ীয় , রচমো: 

ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ১০.০৩.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০১ ফো ২৭ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫৬৭ চদো যোনওোঢ যওঢ যওঢ ওোফোম, রফোঙো: রস্দলো 

ঔোদফ

গ্রোফ: োপোভ ধটিয , টোও: 

ওজড়লোটি, ণোদো/ঈধখচমো: 

ঘোঝজঔম, রচমো: রদোয়োঔোমী

গ্রোফ: োপোভ ধটিয , টোও: 

ওজড়লোটি, ণোদো/ঈধখচমো: 

ঘোঝজঔম, রচমো: রদোয়োঔোমী

রদোয়োঔোমী ৩১.১২.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫৭১ চদো জতখভদ ঘন্দ্র ভওোভ সুখত ঘন্দ্র ভওোভ, দোকী োমো গ্রোফ: লোমচোয়, টোও: 

ওোজচধোড়, ণোদো/ঈধখচমো: 

জভম, রচমো: জতদোচধেভ

গ্রোফ: লোমচোয়, টোও: 

ওোজচধোড়, ণোদো/ঈধখচমো: 

জভম, রচমো: জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ২৩.০৯.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৭ ফো ১২ জতদ জ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৫৭৩ চদো রফো: রফোযোভভন রলোখদ রফো: রলমোম ঈজিদ, রফোঙো: 

রজমদো ঔোতুদ

গ্রোফ: দয়োঘভ ফতদ ধোড়ো, 

টোও: রফোলদকঞ্জ , 

ণোদো/ঈধখচমো: ভোজচধেভ , 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

গ্রোফ: দয়োঘভ ফতদ ধোড়ো, 

টোও: রফোলদকঞ্জ , 

ণোদো/ঈধখচমো: ভোজচধেভ , 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

কুজড়গ্রোফ ৩১.১২.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ০৬ 

জতদ

জ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫৭৪ চদো রফো: ভজনকুভ ভলফোদ রফো: অখক্কম অমী লোমোতোভ, 

রফোো: রঢোভো রকফ

গ্রোফ: গুঠিয়ো , টোও: গুঠিয়ো, 

ণোদো/ঈধখচমো: ঈজচভধেভ, 

রচমো: জভযোম

গ্রোফ: গুঠিয়ো , টোও: গুঠিয়ো, 

ণোদো/ঈধখচমো: ঈজচভধেভ, 

রচমো: জভযোম

জভযোম ১৬.০৪.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০১ ফো ২০ জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৪৫৭৭ চদো রফো: চোজলদুম আমোফ রফো: রলমোলুজ্জোফোদ, যোম্মী 

অিোভ

গ্রোফ: বজোধেভ , টোও: 

বজোধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ , রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: বজোধেভ , টোও: 

বজোধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ , রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ ১৮ ঙভ ০৩ ফো ১১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৪৫৮১ চদো রফো: ধমোয ঈিীদ রফো: অনোভ অমী, রফোো: 

ফজচতদো রকফ

গ্রোফ: রকোধোমধেভ , টোও: 

ধুভআম, ণোদো/ঈধখচমো: 

রফোলদধেভ, রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: রকোধোমধেভ , টোও: 

ধুভআম, ণোদো/ঈধখচমো: 

রফোলদধেভ, রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ০৬.০৮.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৮ ফো ০৫ 

জতদ

দো ত োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ 

রদআ এং রনভঢ 

ঔোখফ স্টোি রদআ

োজঢম

৪৫৮৪ চদো রফো: জচ ঈিীদ রফো: চোলোঙ্গীভ রঔ, রফোঙো: 

ঢোলোজফদো ঔোতুদ

গ্রোফ: ঔয়ভোদ , টোও: 

ওোখতোয়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

সুচোদকভ , রচমো: ধোদো

গ্রোফ: ঔয়ভোদ , টোও: 

ওোখতোয়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

সুচোদকভ , রচমো: ধোদো

ধোদো ১১.১০.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৬ ফো ২৪ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৪৫৮৫ চদো অজওচো ঔোতুদ রফো: অজচজুম লও, ফোখচতো 

রকফ

গ্রোফ: োখফভ ওোিী, টোও: 

জজভঘভ , ণোদো/ঈধখচমো: 

দওমো, রচমো: রযভধেভ

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ১৫.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ২০ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫৮৬ চদো রফো: রোলোক রফো: রফোনোখজ্জম রলোখদ, রভধৄ 

রকফ

গ্রোফ: জখদোতধেভ সুজতোভ 

ওোজি, টোও: ফজুফতোভওোজি, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ , 

রচমো: যভীয়ঢধেভ

োো-১৭, রভোট-১৬, ঈত্তভ 

োড্ডো ধৈ তোঘম, ঠোওো-১২১২

যভীয়ঢধেভ ২২.০৫.১৯৯৪ ২১ ঙভ ১১ ফো ১৩ জতদ দো ত োথোভড ওতৃতধক্ষ রমঔো 

রদআ এং ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৪৫৮৭ চদো রফো: ফজযঈভ ভলফোদ রফো: নচলুভ ভলফোদ, লোখচভো 

রকফ

গ্রোফ: ঘভখখোখরভধোড়ো , টোও: 

ঘভখখোখরভধোড়ো , 

ণোদো/ঈধখচমো: রফমোিল, 

রচমো: চোফোমধেভ

গ্রোফ: ঘভখখোখরভধোড়ো , টোও: 

ঘভখখোখরভধোড়ো , 

ণোদো/ঈধখচমো: রফমোিল, 

রচমো: চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ২৯.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৩ ফো ২২ 

জতদ

জটজগ্র োথোভড রভখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৫৮৯ চদো রযলোভ ফোলমুত রফো: আয়োত অমী, রফোঙো: 

োজলতো রকফ

গ্রোফ: ধৈ তকুফভী দয়োদীধোড়ো , 

টোও: োজঞ্জঢ জঔমো, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ , 

রচমো: রযভধেভ

গ্রোফ: ধৈ তকুফভী দয়োদীধোড়ো , 

টোও: োজঞ্জঢ জঔমো, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ , 

রচমো: রযভধেভ

রযভধেভ ১৪.০৫.১৯৯২ ২৩ ঙভ ১১ ফো ২১ জতদ অজমফ োথোভড রভখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৪৫৯০ চদো রফো: ভোখম জফয়ো ফোদ কদী, ঔোজতচো অিোভ গ্রোফ: ওমোঢমী , টোও: 

ওোঞ্চদ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রূধকঞ্জ , রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

গ্রোফ: ওমোঢমী , টোও: 

ওোঞ্চদ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রূধকঞ্জ , রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

দোভোয়ডকঞ্জ ০১.০৭.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ১০ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড প্রখযধে রদআ োজঢম

৪৫৯১ চদো রফো: ভফচোদ অমী রফো: অমফু জফয়ো, রফোঙো: 

অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: তজক্ষড ড়ঘভ , টোও: 

যোখয়স্তোকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ , রচমো: লজকঞ্জ

গ্রোফ: তজক্ষড ড়ঘভ , টোও: 

যোখয়স্তোকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ , রচমো: লজকঞ্জ

লজকঞ্জ ২৭.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৩ ফো ০৮ 

জতদ

জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ রমঔো 

রদআ এং ঙজ ১ 

ওজধ

োজঢম

৪৫৯২ চদো রফো: ফজদরুম আমোফ রফো: রফোঢোখম রলোখদ, 

রফোঙো: ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: ভোয়ধেভ, টোও: ভোয়ধেভ-

৬৭০১ , ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: ভোয়ধেভ, টোও: ভোয়ধেভ-

৬৭০১ , ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ০১.০৭.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ১০ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ

োজঢম

৪৫৯৪ চদো রফো: চোনভ অলম্মত রফো: অব্দুম ঔোখমও, রওোজলধৄভ 

রকফ

গ্রোফ: ওস্তো মুঙোওোজি, টোও: 

োস্তো ধোআমঝ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ , 

রচমো: রপোমো

গ্রোফ: ওস্তো মুঙোওোজি, টোও: 

োস্তো ধোআমঝ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ , 

রচমো: রপোমো

রপোমো ০৫.০৩.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০২ ফো ০১ জতদ জ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫৯৮ চদো রফো: অজযকুজ্জোফোদ রফো: লোজনচ ওোফরুজ্জোফোদ, 

জফখ যোফীফো চোফোদ

গ্রোফ: এওভোফধেভ , টোও: 

িভ, ণোদো/ঈধখচমো: িভ, 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

গ্রোফ: এওভোফধেভ , টোও: 

িভ, ণোদো/ঈধখচমো: িভ, 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

দোভোয়ডকঞ্জ ০৯.০৮.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৮ ফো ২৬জতদ জ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৫৯৯ চদো রফো: রভখতোয়োধৄম আমোফ রফো; অজদছুভ ভলফোদ, রফোঙো: 

অঞ্জুফোদোভো ধোভপীদ

গ্রোফ: ঈত্তভ ওোজযধেভ, টোও: 

দোভোয়ডকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

গ্রোফ: ঈত্তভ ওোজযধেভ, টোও: 

দোভোয়ডকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

দোভোয়ডকঞ্জ ১৫.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ১০ ফো ১৬ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

ওভো লয়জদ

োজঢম

৪৬০০ চদো ঘিও োলো ঘিদ োলো, ছড তো োলো গ্রোফ: লোচীধেভ, টোও: 

দভজংতী, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: দভজংতী

গ্রোফ: লোচীধেভ, টোও: 

দভজংতী, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: দভজংতী

দভজংতী ০১.০১.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড প্রখযধে রদআ োজঢম

৪৬০১ চদো ফোসুত ভোদো হুফোয়ুদ ওজভ, ধোভপীদ রকফ গ্রোফ: রভলোআ ষ্থভ , টোও: 

দোভোয়দ রঔোমো , 

ণোদো/ঈধখচমো: দওমো, 

রচমো: রযভধেভ

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ২০.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৪ ফো ১৬ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৬০৪ চদো রফো: োআফুম আমোফ রফো: আফোআম রলোখদ, যোখলতো গ্রোফ: ভোফখতধেভ , টোও: 

যলভ রকোজধদধেভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: খোঝোআম, 

রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: ভোফখতধেভ , টোও: 

যলভ রকোজধদধেভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: খোঝোআম, 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ১৫.০১.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৩ ফো ২৮ 

জতদ

এফ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬০৫ চদো দোজক ত সুমঢোদো রফো: আওোম রলোখদ, রজমদো 

অিোভ

গ্রোফ: তোনদকো, টোও: 

োোখো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ঠোওো, রচমো: ঠোওো

জচ-২৮/৫, ঢয় ঢমো, টিএন্ডটি 

ওখমোদী, ফজঢজছম, ঠোওো

ঠোওো ৩০.০৮.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৭ ফো ১৩ জতদ ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬১৩ চদো রফো: রোখলম ভোদো রফো: অব্দু োমোফ, সুজনয়ো 

রকফ

গ্রোফ: ঘভখতোদকোঙো, 

টোও:ঘভখতোদকোঙো , 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ

োো-০৪, রমদ-১২, ব্লও-এ, 

রওযদ-১০, জফভধেভ, ঠোওো

জভোচকঞ্জ ০১.০১.১৯৯৬ ২১ ঙভ ০৫ ফো ০৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড জতদ রযী রমঔো োজঢম

৪৬১৫ চদো ঢোজমফো রকফ ফভহুফ রলমোম ঈিীদ, ঔোজতচো 

রকফ

গ্রোফ: পোঔোমী , টোও: দতুদ 

োচোভ, ণোদো/ঈধখচমো: তভ 

, রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: পোঔোমী , টোও: দতুদ 

োচোভ, ণোদো/ঈধখচমো: তভ 

, রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ১৪.১২.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৪ ফো ২১ জতদ এফ.এ.এ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৪৬২০ চদো রোফো ম ভদজচঢ ম, ভীঢো ম গ্রোফ: টুঝধোড়ো , টোও: খুমদো, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

খুমদো

গ্রোফ: টুঝধোড়ো , টোও: খুমদো, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

খুমদো

খুমদো ১৮.০৯.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৭ ফো ১৮ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬২১ চদো োিোফ রলোখদ চহুরুম আমোফ গ্রোফ: োখোভ লোমো , টোও: 

আজমযো লোঝ , ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: রপোমো

গ্রোফ: োখোভ লোমো , টোও: 

আজমযো লোঝ , ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: রপোমো

রপোমো ০১.১২.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০২ ফো ১০ 

জতদ

অজমফ োথোভড ফোঢোভ  দোফ 

ঈখল্লঔ রদআ

োজঢম

৪৬২৪ চদো  অব্দু ঙোত্তোভ রফো: অআয়ু অমী, দোজঙো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ঢোত্তোওোন্তো , 

টোও:ভোয়ধেভো , 

ণোদো/ঈধখচমো: ভোয়ধেভো, 

রচমো: দভজংতী

গ্রোফ: ঢোত্তোওোন্তো , 

টোও:ভোয়ধেভো , 

ণোদো/ঈধখচমো: ভোয়ধেভো, 

রচমো: দভজংতী

দভজংতী ৩১.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ জ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬২৭ চদো রফো: োিোফ রলোখদ রফো: রোলভো রলোখদ, 

ঢোলজফদো রকফ

গ্রোফ: রঔজুভোজড়য়ো , টোও: 

তোধোড়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

োঈনম, রচমো: ধটুয়োঔোমী

গ্রোফ: রঔজুভোজড়য়ো , টোও: 

তোধোড়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

োঈনম, রচমো: ধটুয়োঔোমী

ধটুয়োঔোমী ০১.০৩.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০১ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৬২৯ চদো ঔোখমতো অিোভ মৃঢ অব্বো ঈজিদ, 

ঈখম্মকুমসুফ

গ্রোফ: কোকোজঙয়ো , টোও: 

রধোখমভলোঝ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রফোখড়মকঞ্জ, রচমো: োখকভলোঝ

রফো: লুৎনভ ভলফোদ অওদ, 

জযল্প ফন্ত্রডোময়, ৯১ ফজঢজছম, 

ঠোওো

মক্ষ্ণীধেভ ০৬.০৩.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০২ ফো ০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬৩২ চদো থফ তজচঢ জংল মৃঢ দদীখফোলদ জংল, প্রপোঢী 

রতী

গ্রোফ: ফঙ্গমধেভ , টোও: 

ওফমকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ওফমকঞ্জ, 

রচমো:রফৌমপীোচোভ

গ্রোফ: ফঙ্গমধেভ , টোও: 

ওফমকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ওফমকঞ্জ, 

রচমো:রফৌমপীোচোভ

রফৌমপীোচোভ ০১.০৬.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০২ ফো ০২ জতদ এফ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬৩৩ চদো রফো: অবুঢোখম রফো: অব্দুম ফোখমও, রভোখওয়ো গ্রোফ: রমধেকুজভয়ো, 

টোও:চোজফভো , 

ণোদো/ঈধখচমো: ধেঠিয়ো , 

রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: রমধেকুজভয়ো, 

টোও:চোজফভো , 

ণোদো/ঈধখচমো: ধেঠিয়ো , 

রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ২৫.০৯.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৭ ফো ১০ জতদ এফ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬৩৪ চদো মোওী োধৄ রফো: জফভোচ ঈজিদ, রধৄ 

অওঢোভ

গ্রোফ: ললুতজলোভ, টোও: 

িীধকঞ্জলোঝ , ণোদো/ঈধখচমো: 

তমকোঙী , রচমো: দকাঁ

জত োদ হুপোরী োঝজমজধ 

এন্ড ওজিঈঝোভ প্রজযক্ষড 

আদ:, োড়ী/২, রভোট-৪, 

রদধোড়ো ধ তঢো, জফভধেভ-১০, 

ঠোওো-১২১৬

দকাঁ ১১.০৭.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ১০ ফো ২৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬৩৫ চদো ঢোজদয়ো সুমঢোদো রকোমোফ রফোলোম্মত, যোলোদোভো 

রকফ

গ্রোফ: ধুধআম , টোও: 

তয়োভোফধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

মোমধেভ, রচমো: দোখঝোভ

গ্রোফ: ধুধআম , টোও: 

তয়োভোফধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

মোমধেভ, রচমো: দোখঝোভ

দোখঝোভ ২৫.১০.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৬ ফো ১০ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৪৬৩৮ চদো মুলোম্মত  জনজঢঔোরুম আমোফ রফো: অখদোয়োরুম আমোফ, 

জনখভোচো রকফ

গ্রোফ: প্রখওভধোড়ো, 

টোও:ধমোযোড়ী , 

ণোদো/ঈধখচমো: ধমোযোড়ী , 

রচমো: কোআোন্ধো

আজতমধেভ, ফজলধেভ োচোভ, 

োদুল্যোধেভ, কোআোন্ধো

কোআোন্ধো ৩১.১২.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬৪১ চদো সুচদ জশ্বো সুপোর জশ্বো, ঘঞ্চম জশ্বো গ্রোফ: দলুয়ো, টোও: ওমোোড়ী, 

ণোদো/ঈধখচমো: 

রওোঝোমীধোড়ো , রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ

গ্রোফ: দলুয়ো, টোও: ওমোোড়ী, 

ণোদো/ঈধখচমো: 

রওোঝোমীধোড়ো , রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ০১.১১.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৫ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬৪৩ চদো রফো: চোলোঙ্গীভ অমফ অঈম ঔোখয়ভ জজিও, 

রচোদো রকফ

গ্রোফ: ভযদোোক , টোও: 

ধঞ্চকড়, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: ধঞ্চকড়

গ্রোফ: ভযদোোক , টোও: 

ধঞ্চকড়, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: ধঞ্চকড়

ধঞ্চকড় ২৫.০৭.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৯ ফো ১০ জতদ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৬৪৪ চদো রুচফো অিোভ ফভহুফ অমী অওভ, জুখমফো গ্রোফ: রভৌলো, টোও: 

জদয়োফঢধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ওজভফকঞ্জ, রচমো: জওখযোভকঞ্জ

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯

জওখযোভকঞ্জ ০৪.০১.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০৩ ফো ০১ 

জতদ

এআঘ.এ.জ মুজিখবোদ্ধোভ 

রওোঝো

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬৪৫ চদো লোোদ ভওোভ তজমম ঈজিদ ভওোভ, ভোজচয়ো 

রকফ

গ্রোফ: রফোোভও মুন্পীভ ওোজি, 

টোও:  রঘৌধুজভভ লোঝ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভধেভ, 

রচমো: নজভতধেভ

৩১ োখয়তোোত য়োো স্টোন 

রওোয়োঝো ত, বোেোোড়ী, ঠোওো

নজভতধেভ ৩১.১২.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৩ ফো ১০ 

জতদ

জ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬৪৯ চদো ব্রু রচুোজঢ থভ ঞ্জী কুফোভ থভ, রুদো ভোদী 

থভ

গ্রোফ: থদ ঢমো , টোও: 

রঢোকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রোঘোকঞ্জ, রচমো: জতদোচধেভ

গ্রোফ: থদ ঢমো , টোও: 

রঢোকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রোঘোকঞ্জ, রচমো: জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ৩০.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৩ ফো ১২ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড অখতদ স্বলখস্ত 

ধেভডকৃঢ দয় এং 

ঘোমোদ ওজধ রদআ

োজঢম

৪৬৫৫ চদো রফো: যজনঈম অমফ রফো: অবুম ওোমোফ, ভোখয়ো 

অিোভ

গ্রোফ: রখোরধোমো , টোও: 

ঔোফোভকো, ণোদো/ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ৩১.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধজভঘয়ধে ো 

জদন্ধদ দিভ রদআ

োজঢম

৪৬৫৬ চদো রফো: আফভোদ রলোখদ রফো: লোজমফ লোং, রফোো: 

রযনোমী

গ্রোফ: কোবুয়ো, টোও: তভধেভ , 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

ধটুয়োঔোমী

রফো: দচরুম আভোফ, জধ, 

শ্রফ  অধীম েোআবুদোম, ৪৩ 

ওোওড়োআম, ঠোওো

ধটুয়োঔোমী ০৬.০৬.১৯৯৫ ২০ ঙভ ১০ ফো ৩০ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬৫৮ চদো ভজ যংওভ যফ তো মৃঢ মৃদুম যফ তো, ভেো যফ তো গ্রোফ: চয়ওোমীলোঝ , টোও: 

অখদোয়োভো , ণোদো/ঈধখচমো: 

অখদোয়োভো, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: চয়ওোমীলোঝ , টোও: 

অখদোয়োভো , ণোদো/ঈধখচমো: 

অখদোয়োভো, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ১৫.০৪.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০ ফো ২১ জতদ এফ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং রভমখয় 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৪৬৫৯ চদো রূধদ ওোজি রত জফমদ ওোজি রত, ন্ধুো ভোদী রত গ্রোফ: ধোআভোং, টোও: 

চোজময়োখোঝো, ণোদো/ঈধখচমো: 

াঁযঔোমী, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: ধোআভোং, টোও: 

চোজময়োখোঝো, ণোদো/ঈধখচমো: 

াঁযঔোমী, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ০৮.১০.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ২৭ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতখদভ োখণ 

ঙজ দোআ

োজঢম

৪৬৬৪ চদো রভোজচদো  অিোভ জভঝদ জফয়ো, অফো অিোভ গ্রোফ: ফয়ফদজল রুলী , টোও: 

োংমো, ণোদো/ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: রদেখওোদো

রুফ দং-২০৩, ঙোেী জদো, 

ভওোজভ টিঘো ত রেজদং 

ওখমচ, থোদফজন্ড, ঠোওো-১২০৫

রদেখওোদো ২০১৬ রমঔো অখঙ ২২ ঙভ ০৫ ফো ২০ জতদ জ.এট(দো ত) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং চন্ ২০১৬ 

রমঔো

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৬৬৬ চদো রফো: চোজলদুম আমোফ রফো: চোজলদুম আমোফ, রফোঙো: 

চোলোদোভো ঔোতুদ

গ্রোফ: ধঞ্চখোদো , টোও: 

ঙ্গন্ধু রতু ধজিফ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: ধঞ্চখোদো , টোও: 

ঙ্গন্ধু রতু ধজিফ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ     ১৫.০৭.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৯ ফো ২০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৪৬৬৮ চদো যোফীফো অিোভ ফোদ কজদ, লোজমফো ঔোতুদ গ্রোফ: মুভোভীধেভ, টোও: 

ভোফপদ্রধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

মুিোকোঙো, রচমো: ফয়ফদজংল

৬৮/৩৩/২-এ, ঈত্তভ মুকতো, 

োোখো, ঠোওো

ফয়ফদজংল     ০৬.০৪.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০১ ফো ০ জতদ এফজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬৬৯ চদো ঘঞ্চম কুফোভ ফন্ডম সুফদ ঘন্দ্র ফন্ডম, ঙজঢো ভোদী গ্রোফ: ফোজদওলোভ , টোও: 

যজনওধেভ , ণোদো/ঈধখচমো: 

ভোদীদকভ, রচমো: দকাঁ

জদঈ মোআঝ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৭/৩ ঢোোসুফ 

যজনং রন্টোভ, অকোভকাঁ, 

ঢমঢমো, ঠোওো-১২০৭

দকাঁ     ১৫.১০.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৬ ফো ২১ 

জতদ

জ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬৭০ চদো ওোফরুম আমোফ অঈম ওোমোফ, দোজঙফো রকফ গ্রোফ: য়োথোদকড়ো ফধ্যধোড়ো , 

টোও: জভোচকঞ্জ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ , 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: য়োথোদকড়ো ফধ্যধোড়ো , 

টোও: জভোচকঞ্জ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ , 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ     ০২.০২.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৩ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬৭১ চদো লূঢফুন্নোলোভ রফো: লুৱনভ ভলফোদ, 

রনভখতৌী রকফ

গ্রোফ: শ্রীধেভ , টোও: ঘজড়য়োভ 

জম, ণোদো/ঈধখচমো: 

বযমোকুধো, রচমো: জছদোআতল

গ্রোফ: শ্রীধেভ , টোও: ঘজড়য়োভ 

জম, ণোদো/ঈধখচমো: 

বযমোকুধো, রচমো: জছদোআতল

জছদোআতল     ১৫.০৩.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০১ ফো ২৩ 

জতদ

জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬৭৬ চদো রযঔ রফো: যোফসুম লও মৃঢ রযঔ চোজওভ রলোখদ, 

োজলো রকফ

গ্রোফ: লজভভোফধেভ, টোও: 

জফভধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তোরুোমোফ, রচমো: ঠোওো

গ্রোফ: লজভভোফধেভ, টোও: 

জফভধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তোরুোমোফ, রচমো: ঠোওো

ঠোওো     ৩০.১২.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৪ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং রভমখয় 

নভখফ অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৪৬৮০ চদো রফোঙো: রুফো ঔোতুদ রফো: ফজঙভ ঈজিদ প্রোং, রফোঙো: 

োখচতো ঔোতুদ

গ্রোফ: কঙ্গোভোফধেভ, টোও: 

থভআম, ণোদো/ঈধখচমো: 

ঈল্লোধোড়ো, রচমো: জভোচকঞ্জ

রুফ দং-২১০, ঙোেীজদো, 

ভওোজভ জঘঝো ত রেজদং 

ওখমচ, থোদফজন্ড, ঠোওো

জভোচকঞ্জ     ১৯.০৬.১৯৯২ ২৩ ঙভ ১০ ফো ১৭ জতদ জ.এট(দো ত) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬৮২ চদো অদি কুফোভ লোমতোভ জদম ঘন্দ্র লোমতোভ, ওফমো 

ভোদী লোমতোভ

গ্রোফ: রঙোঝ রওোওভি, টোও: 

ফোলুঘী, ণোদো/ঈধখচমো: 

জযোময়, রচমো: ফোজদওকঞ্জ

২৭ দং োোোড়ী রমদ, ঢোঢী 

োচোভ, ঠোওো

ফোজদওকঞ্জ     ১৫.০৬.১৯৯৪ ২১ ঙভ ১০ ফো ২০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রনভঢ ঔোফ রদআ োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৬৮৩ চদো রফো: রভোওধৄজ্জোফোদ রফো: ভযদ অমী, রফোঙো: 

ঔোজতচো ঔোঢজদ

গ্রোফ: জঔজতভ, টোও: 

রধোড়োোড়ী, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ , রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: জঔজতভ, টোও: 

রধোড়োোড়ী, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ , রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ     ০১.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬৮৪ চদো রফোঙো: ধভপীদ সুমঢোদো মৃঢ রওোভোদ অমী, জনখভোচো 

রকফ

গ্রোফ: লজভদোণধেভ, টোও: 

লজভদোণধেভ , ণোদো/ঈধখচমো: 

ওোজচধেভ, রচমো: জভোচকঞ্জ

রফো: ভজনকুম আমোফ, পদ-

৭, ওক্ষ-৬৩২, ধল্লী ঈন্নয়দ  

ফোয় জপোক, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো

জভোচকঞ্জ     ২১.১০.১৯৮৬ ৩০ ঙভ ০৬ ফো ১৫ 

জতদ

দো ত োথোভড য় রযী এং 

ধখতভ দোফ বৄম  

প্রখযধখে ঙজ 

রদআ

োজঢম

৪৬৮৮ চদো জদুুৎ ভওোভ মৃঢ: জদি ভওোভ, ন্ধুো 

ভওোভ

গ্রোফ: তজক্ষড োঢধোআ, টোও: 

রদেখওোদো, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: রদেখওোদো

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

রদেখওোদো     ১৫.১১.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৫ ফো ২১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৬৮৯ চদো রফো: রোখলম ভোদো রফো: অযভোফুভ লও, রফোো: 

অখফদো রকফ

গ্রোফ: ঘভ োসুখতধেভ , টোও: 

োসুখতধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ , রচমো: ঘাঁধোআদোকঞ্জ

গ্রোফ: ঘভ োসুখতধেভ , টোও: 

োসুখতধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ , রচমো: ঘাঁধোআদোকঞ্জ

ঘাঁধোআদোকঞ্জ ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ ২২ ঙভ ০২ ফো ২৭ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড চন্ ঢোজভঔ রমঔো 

লয়জদ  ঙজ ১ 

ওজধ

োজঢম

৪৬৯০ চদো অওজমফো ঔোতুদ রফো: অজদছুভ ভলফোদ, 

লুৎফুখন্নঙো

গ্রোফ: ফখদোচধেভ, টোও: 

ওোখয়ফ রওোমো, 

ণোদো/ঈধখচমো: জছওভকোঙো, 

রচমো: বখযোভ

গ্রোফ: ফখদোচধেভ, টোও: 

ওোখয়ফ রওোমো, 

ণোদো/ঈধখচমো: জছওভকোঙো, 

রচমো: বখযোভ

বখযোভ     ১৪.১১.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৬ ফো ২১ জতদ জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম 

এং প্রখযধে 

রভমখয় নভখফ

োজঢম

৪৬৯২ চদো রফো: রমোম রলোোআদ রফো: অবু ঙোইত, ধোভজপদ 

অিোভ

গ্রোফ: ফড়আ, টোও: মক্ষডধেভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: ফখদোলকঞ্জ, 

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: ফড়আ, টোও: মক্ষডধেভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: ফখদোলকঞ্জ, 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো     ১৮.১০.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৫ ফো ১৬ জতদ জ.এ.এ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৪৬৯৫ চদো রফো: যজভন অলখফত মৃঢ: লবভঢ অমী, রঘদপোধৄ গ্রোফ: ড় োশুজভয়ো , টোও: 

চোজফভঢো , ণোদো/ঈধখচমো: 

যোলচোতধেভ , রচমো: 

জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: ড় োশুজভয়ো , টোও: 

চোজফভঢো , ণোদো/ঈধখচমো: 

যোলচোতধেভ , রচমো: 

জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ     ০১.০৪.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০১ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭০০ চদো রফো: রযঔ োজব্বভ রলোখদ রফো: রযঔ যজলদুম আমোফ, 

রফোঙো: োফসুদ দোলোভ

গ্রোফ: ড় িভ , টোও: তভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

জতদোচধেভ

গ্রোফ: ড় িভ , টোও: তভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

জতদোচধেভ

জতদোচধেভ     ০১.০৮.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৯ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৭০১ চদো রফো: অব্দুল্লো অম ফোমুদ জধঢোভ দোফ: রফো: এফতোত 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ভোখযতো 

রকফ

গ্রোফ: ভোদী চব্বোভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোদী চব্বোভ 

টোওখভ: ভোদী চব্বোভ 

রধোি রওোট:৫৪৬০

ঈধখচমো:জফঞোধেকুভ 

রচমো: ভংধেভ

গ্রোফ: ভোদী চব্বোভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোদী চব্বোভ 

টোওখভ: ভোদী চব্বোভ 

রধোি রওোট:৫৪৬০

ঈধখচমো:জফঞোধেকুভ 

রচমো: ভংধেভ

ভংধেভ ০১.০৬.১৯৮৬ ২৯  ঙভ ১১ ফো ০৬ 

জতদ

জএজ (দো ত) োথোভড অখতদ ধখে ঙজ 

এওটি, রনভঢ 

ঔোফ রদআ।

োজঢম

৪৭০৩ চদো চয়খত ভোয় জধঢোভ দোফ: ভঞ্জদ ভোয় 

ফোঢোভ দোফ: সুরফো ভোয়

গ্রোফ: ওোঠিয়োভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬ 

টোওখভ: ফোথধেভ 

রধোি রওোট:৩৩০০

ঈধখচমো:ফোথধেভ 

রচমো: লজকঞ্জ

গ্রোফ: ওোঠিয়োভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬ 

টোওখভ: ফোথধেভ 

রধোি রওোট:৩৩০০

ঈধখচমো:ফোথধেভ 

রচমো: লজকঞ্জ

লজকঞ্জ ১০.১২.১৯৮৯  ২৭ ঙভ ০৪ ফো  ২৬ 

জতদ

জ এ এ (দো ত) অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম, অখতদ 

ধখে ঙজ এওটি।

োজঢম

৪৭০৪ চদো রফো: ভোজওবুভ আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: দুমোম 

রলোোআদ 

ফোঢোভ দোফ: োজফতো রকফ

গ্রোফ: জদয়োফঢধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জভোজলফধেভ 

টোওখভ: খোঝোআম

রধোি রওোট:১৯৮০

ঈধখচমো:খোঝোআম 

রচমো: ঝোংকোআম

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

ঝোংকোআম ১০.০৪.১৯৯৬ ২০  ঙভ ০০ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ ধখে ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৭০৬ চদো রফো: ভোয়লোদ জধঢোভ দোফ: রফো: রফোস্তোজনজুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: লোজদো রকফ

গ্রোফ: কুতুধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: আঙোজম 

টোওখভ: লোজযফধেভ 

রধোি রওোট:৭৪০০

ঈধখচমো:তভ 

রচমো: বখযোভ

গ্রোফ: কুতুধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: আঙোজম 

টোওখভ: লোজযফধেভ 

রধোি রওোট:৭৪০০

ঈধখচমো:তভ 

রচমো: বখযোভ

বখযোভ ০৬.০৮.১৯৯২  ২৩ ঙভ  ০৮ ফো  ২৯ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ ধখে ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৭০৭ চদো অম ফোমুদ জধঢোভ দোফ: দুমোম ঈজিদ

ফোঢোভ দোফ: জনরুচো রকফ

গ্রোফ: দোভোয়দখঔোমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: দোভোয়দখঔোমো 

রধোি রওোট:২১৫০

ঈধখচমো:দওমো 

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ০১.০১.১৯৯৮ ১৮  ঙভ ০৪ ফো  ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৭০৮ চদো রকোমচোভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ অদুভ 

ভজযত 

ফোঢোভ দোফ: ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: বৄআয়ফ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অফজতয়ো  

টোওখভ: রটধেটি োড়ী 

রধোি রওোট:১৬১৩

ঈধখচমো:দভজংতী তভ 

রচমো: দভজংতী

গ্রোফ: বৄআয়ফ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অফজতয়ো  

টোওখভ: রটধেটি োড়ী 

রধোি রওোট:১৬১৩

ঈধখচমো:দভজংতী তভ 

রচমো: দভজংতী

দভজংতী ২৮.১১.১৯৯৩  ২২ঙভ ০৫ ফো ০৭ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭১১ োদজচতো অনজভদ জধঢোভ দোফ: রফো: যোফীফ 

লোমোতোভ 

ফোঢোভ দোফ:  ফজচতদো রকফ

োো ৫৪ দং                     

   গ্রোফ: ত: টুঝধোড়ো োকুতমোভ 

রভোট

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৩০

টোওখভ: খুমদো জটি এআঘ 

রধোি রওোট: ৯১০০

ঈধখচমো:তভ 

রচমো: খুমদো

োো ৫৪ দং                     

   গ্রোফ: ত: টুঝধোড়ো োকুতমোভ 

রভোট

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৩০

টোওখভ: খুমদো জটি এআঘ 

রধোি রওোট: ৯১০০

ঈধখচমো:তভ 

রচমো: খুমদো

খুমদো ০৭.১০.১৯৯৫ ২০  ঙভ ০৬ ফো ২৯ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭১৪ চদো অদুল্লোল অম ফোলমুত জধঢোভ দোফ: রফো: অবু ওভ 

জজিও 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ফোওসুতো 

রকফ

গ্রোফ: ধোঞোওোঝো 

আঈজদয়দ/য়োট ত০৬: 

টোওখভ: ঘও ধোঞোওোঝো 

রধোি রওোট:২১৫০

ঈধখচমো:দওমো 

রচমো: রযভধেভ

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ১১.০৭.১৯৯২ ২৩  ঙভ  ০৯ ফো  ২০ 

জতদ

এআঘ এ জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭১৫ চদো ঘিো ভওোভ জধঢোভ দোফ: দখভয ভওোভ  

ফোঢোভ দোফ: লুজঘয়ো ভওোভ

োো ২৫, রভোট ০৮             

    গ্রোফ: রোদোটোঙ্গো অ/এ 

২য় প্রওল্প

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৭

টোওখভ: রওজটএ জদঈ ফোখওতঝ

রধোি রওোট:৯০০০

ঈধখচমো:রোদোটোঙ্গো 

রচমো: খুমদো

োো ২৫, রভোট ০৮             

    গ্রোফ: রোদোটোঙ্গো অ/এ 

২য় প্রওল্প

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৭

টোওখভ: রওজটএ জদঈ ফোখওতঝ

রধোি রওোট:৯০০০

ঈধখচমো:রোদোটোঙ্গো 

রচমো: খুমদো

খুমদো ২৫.০৮.১৯৮৮  ২৭ ঙভ ০৮  ফো ১১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৭১৭ চদো রফো: োআফুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: োআদুম লও 

ফোঢোভ দোফ: ভোখয়ো ঔোতুদ

োো ১৫৩                        

    গ্রোফ: চখেচয় 

আঈজদয়দ/য়ো০২ট ত: 

টোওখভ: কনভকো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:কনভকো 

রচমো: ফয়ফদজংল

৮৯ যলীত জঢতুফীভ রভোট, 

ঙদখঝও, য়োট ত-০৭, তজদয়ো, 

বোেোোড়ী, ঠোওো-১২৩৬

ফয়ফদজংল ১২.১২.১৯৯২ ২৩  ঙভ ০৪ ফো  ২৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ ধখে ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৭২১ চদো লোজমফো অিোভ োণী জধঢোভ দোফ: লোরুদ অভ ভজযত 

ফোঢোভ দোফ: ফোখচতো রকফ

গ্রোফ: ঘোখিভ োটিয়ো  

আঈজদয়দ/য়োট ত: রকৌজভধেভ

টোওখভ: রকৌজভধেভ 

রধোি রওোট:২২৭০

ঈধখচমো:রকৌজভধেভ 

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ১৪.০১.১৯৯৬ ২০  ঙভ ০৩  ফো ২১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭২২ চদো রফো: অম অজফদ জশ্বো জধঢোভ দোফ: রফো: অবুম 

রলোখদ জশ্বো 

ফোঢোভ দোফ: যোচোদোচ ধোভপীদ

গ্রোফ: রঘৌোজড়য়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জখদোতধেভ  

টোওখভ: তীখো 

রধোি রওোট:৭৬৩০

ঈধখচমো: ফলম্মতধেভ 

রচমো: ফোগুভো

প্রবখে িীদ রফোলোম্মত 

(প্রযোজদও ওভ), প্রযোদ-৭ 

জথযোঔো, ওক্ষ দং-২৩, 

পদ দং-০৩, োজডচু 

ফন্ত্রডোময়, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো।

ফোগুভো ২৫.১১.১৯৮৭  ২৮ ঙভ ০৫ ফো ১০ 

জতদ

এফ ওফ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭২৫ চদো রফো: ধভ দী লোোদ জধঢোভ দোফ: রফো: রলোখদ 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: ধভদোলোভ রকফ

গ্রোফ: স্বগুদো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জংকোভরুদো 

টোওখভ: ফোটিওোঝো 

রধোি রওোট:২১৩০

ঈধখচমো:শ্রীলভতী 

রচমো: রযভধেভ

গ্রোফ: স্বগুদো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জংকোভরুদো 

টোওখভ: ফোটিওোঝো 

রধোি রওোট:২১৩০

ঈধখচমো:শ্রীলভতী 

রচমো: রযভধেভ

রযভধেভ ১৬.১০.১৯৯৩ ২২  ঙভ ০৬ ফো  ১৯ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭২৭ চদো জদজঔম োজভও জধঢোভ দোফ: জদফ তম ঘন্দ্র োজভও 

ফোঢোভ দোফ: ফঞ্জুভোদী

গ্রোফ: ওমোকোজঙয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওমোকোজঙয়ো 

টোওখভ: ওমোকোজঙয়ো 

রধোি রওোট:৮৬৪০

ঈধখচমো:কমোজঘধো 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

ধটুয়োঔোমী ১০.০২.১৯৯৭  ১৯ ঙভ  ০২ ফো  ১৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৭২৮ চদো রফো: ফীচোধৄভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: জজিকুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: জঔদো অিোভ

গ্রোফ: লোআখমোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোআমোঝী  

টোওখভ: দন্তধেভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:রদেখওোদো তভ 

রচমো: রদেখওোদো

প্রবখে অজচজুভ ভলফোদ, ল: 

রঞ্চ জনোভ, রঘিোভ দং ৭ 

(এখদক্য্র), োংমোখতয 

সুপ্রীফখওোঝ ত, লোআখওোঝ ত জপোক, 

ঠোওো।

রদেখওোদো ০৪.১২.১৯৯৪  ২১ ঙভ  ০৫ ফো  ০২ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭২৯ চদো রফো: হুোআদ অলখফত জধঢোভ দোফ: রফো: অদঙোভ 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: লোজদো 

রকফ

গ্রোফ: রঢোমঔোমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মোঈওোঘী  

টোওখভ: রঢোমঔোমী 

রধোি রওোট:৮৬০১

ঈধখচমো:ধটুয়োঔোমী 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

গ্রোফ: রঢোমঔোমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মোঈওোঘী  

টোওখভ: রঢোমঔোমী 

রধোি রওোট:৮৬০১

ঈধখচমো:ধটুয়োঔোমী 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

ধটুয়োঔোমী ২৩.০২.১৯৮৮  ২৮ ঙভ ০২  ফো ১৩  

জতদ

জটখলোফো আদ আজঞ্জ: োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭৩০ চদো রলোখদ রফোোভও জধঢোভ দোফ: অদুম য়োখচত 

ফোঢোভ দোফ: ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: ধজিফ ওোদোআ ফোতোভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ধোঞোদতন্ডী 

রধোি রওোট:৪৩৮৩

ঈধখচমো:ঘিদোআয 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: ধজিফ ওোদোআ ফোতোভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ধোঞোদতন্ডী 

রধোি রওোট:৪৩৮৩

ঈধখচমো:ঘিদোআয 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ০৩.০৩.১৯৯৫ ২১  ঙভ ০২  ফো ০৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতখদ ঙজ 

এওটি, রনভঢ 

ঔোখফ রভজপজদঈ 

টিজওঝ

োজঢম

৪৭৩১ চদো ফীভ রফোলোম্মত তোখয়মুম আমোফ জধঢোভ দোফ: ফীভ মুলোম্মত 

ফোঢোভ দোফ:

গ্রোফ: ফীভ োড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োথদধেভ ০৮

টোওখভ: োথদধেভ 

রধোি রওোট:৪৩৯৩

ঈধখচমো: োযঔোমী 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: ফীভ োড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োথদধেভ ০৮

টোওখভ: োথদধেভ 

রধোি রওোট:৪৩৯৩

ঈধখচমো: োযঔোমী 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ০১.০১.১৯৯৪  ২২ ঙভ ০৩  ফো  ১১ 

জতদ

অজমফ োথোভড জধঢোভ দোফ ঠিও 

দয়

োজঢম

৪৭৩২ চদো রফো: ফজলঈিীদ অলখফত জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম লোতী 

ফোঢোভ দোফ: রভজচয়ো রকফ

গ্রোফ: ফধচ্যভোোত, ১৪৪ 

অখতো জপমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ভোফধেভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:টম মুজভং

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: ফধচ্যভোোত, ১৪৪ 

অখতো জপমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ভোফধেভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:টম মুজভং

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ২৮.০৯.১৯৮৫  ৩০ ঙভ  ০৭ ফো  ০৭ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম, অখতদ 

ধখে ঙজ এওটি, 

য় রযী।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৭৩৪ চদো োঔোয়োঢ রলোখদ জধঢোভ দোফ: ফভহুফ বয়ত 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: ঔোখমতো রকফ

গ্রোফ: ধৈ ত ফন্দ্রোজওদী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪ 

টোওখভ: মূবোীয়ো 

রধোি রওোট:৪৩৩৩

ঈধখচমো:লোঝলোচোভী 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: ধৈ ত ফন্দ্রোজওদী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪ 

টোওখভ: মূবোীয়ো 

রধোি রওোট:৪৩৩৩

ঈধখচমো:লোঝলোচোভী 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ১৫.১১.১৯৯৫ ২০  ঙভ  ০৫ ফো  ২০ 

জতদ

এআঘ এ জ এজঢফ ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭৩৫ চদো শ্যোফম কুফোভ লোমতোভ জধঢোভ দোফ: মৃঢ রকোধোম ঘন্দ্র 

লোমতোভ  

ফোঢোভ দোফ: মৃঢ ফোয়োভোদী 

লোমতোভ

োো ১/৩                        

     গ্রোফ: রঙোঝ রওোওভি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অবুয়ো 

টোওখভ: ফোমঘী 

রধোি রওোট:১৮৩১

ঈধখচমো:জযোময়

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

১৪.০৫.১৯৮৯ ২৭  ঙভ ০১  ফো ১৯ 

জতদ

এফ জ এ োথোভড অখতখদ ঙজ 

এওটি, স্থোয়ী 

ঠিওোদো রদআ।

োজঢম

৪৭৩৭  জযভো রযঔ অজঔ জধঢোভ দোফ: রফো: অ: োখঢদ 

রযঔ 

ফোঢোভ দোফ: অঞ্জুফোদয়োভো

গ্রোফ: োজতদোভ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮ 

টোওখভ: োভখওোদো 

রধোি রওোট:৫৭৫০

ঈধখচমো:োখোঝো 

রচমো: কোআোন্ধো

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

কোআোন্ধো ০১.০১.১৯৯৫  ২১ ঙভ  ০৪ ফো  ০৫ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭৩৮ চদো রফোঙো: নজভতো সুমঢোদো জধঢোভ দোফ: রফো: অ: ফোন্নোদ

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ফখদোয়োভো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ভন্য ধোযো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োংকোআম 

টোওখভ: োংকোআম 

রধোি রওোট:২২৯১

ঈধখচমো: দোিোআম 

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ২১.০৩.১৯৯০ ২৬  ঙভ ০২  ফো  ১৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

৪৭৪০ চদো রদী অজফদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ অব্দুম ফজচত 

ফোঢোভ দোফ: খতো

গ্রোফ: ধোজদ োআম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪ 

টোওখভ: ভোফকুড়ো 

রধোি রওোট:৬৫২০

ঈধখচমো: জদয়োফঢধেভ 

রচমো: দকাঁ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

দকাঁ ২৫.০৮.১৯৮৮ ২৭  ঙভ ০৮  ফো ১১ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৭৪২ চদো ধংওচ ঘন্দ্র ফন্ডম জধঢোভ দোফ: ওোন্দু ঘন্দ্র ফন্ডম 

ফোঢোভ দোফ: ঔী ভোদী ফন্ডম

গ্রোফ: ফভজং

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৪২ 

টোওখভ: ঈমখঔোমো 

রধোি রওোট:১৪৫৩

ঈধখচমো:কোচীধেভ তভ 

রচমো: কোচীধেভ

গ্রোফ: ফভজং

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৪২ 

টোওখভ: ঈমখঔোমো 

রধোি রওোট:১৪৫৩

ঈধখচমো:কোচীধেভ তভ 

রচমো: কোচীধেভ

কোচীধেভ ২৩ ঙভ ০৮ ফো ২৫ 

জতদ

এফ এজ োথোভড অখতখদ ঙজ 

এওটি, প্রখয ধে 

এওটি, চন্ 

ঢোজভঔ ঠিও দয়

োজঢম

৪৭৪৫ চদো রফো: চোফোম রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম লও 

ফোঢোভ দোফ: ফোখয়দো রকফ

গ্রোফ: তজক্ষড কচোজভয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১ /০৬

টোওখভ: রলয়োখওো োচোভ 

রধোি রওোট:৪৩২৭

ঈধখচমো:নটিওঙজড় 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: তজক্ষড কচোজভয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১ /০৬

টোওখভ: রলয়োখওো োচোভ 

রধোি রওোট:৪৩২৭

ঈধখচমো:নটিওঙজড় 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ১২.০২.১৯৯৬  ২০ ঙভ  ০২ ফো  ২২ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

স্বোক্ষভ রদআ।

োজঢম

৪৭৪৬ চদো রফো: োখয়জচত জধঢোভ দোফ: রফো: ধৄরুম 

আমোফ  

ফোঢোভ দোফ: দোভজকঙ অওঢোভ

গ্রোফ: ঘোিমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: ঘোিমো 

রধোি রওোট:৩৫২৬

ঈধখচমো:ব্রোক্ষডধোড়ো 

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: ঘোিমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  ঘোিমো 

টোওখভ: ঘোিমো 

রধোি রওোট:৩৫২৬

ঈধখচমো:ব্রোক্ষডধোড়ো 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ৩০.১১.১৯৯৭ ১৮  ঙভ ০৪  ফো ১৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ।

োজঢম

৪৭৪৮ চদো ঔোআরুম োযোভ জধঢোভ দোফ: মুলো: রযজমফ 

জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: ঔোজতচো

গ্রোফ: ফোআথো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯  

টোওখভ: ফোআথো রঘৌমুলদী 

রধোি রওোট:৮৭০০

ঈধখচমো:ভগুদো 

রচমো: ভগুদো

গ্রোফ: ফোআথো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯  

টোওখভ: ফোআথো রঘৌমুলদী 

রধোি রওোট:৮৭০০

ঈধখচমো:ভগুদো 

রচমো: ভগুদো

ভগুদো ১৯.০৯.১৯৯৬ ১৯ ঙভ  ০৭ ফো  ১৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ।

োজঢম

৪৭৪৯ রফোঙো: ফোছুফো অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: ঢোখম ফন্ডম

ফোঢোভ দোফ: োখমলো রকফ

গ্রোফ: তুমজভোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোখোধোড়ো 

টোওখভ: ঘওকমী 

রধোি রওোট:৬৫১০

ঈধখচমো: ফোিো 

রচমো: দকাঁ

গ্রোফ: তুমজভোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোখোধোড়ো 

টোওখভ: ঘওকমী 

রধোি রওোট:৬৫১০

ঈধখচমো: ফোিো  

রচমো: দকাঁ

দকাঁ ১৭.০৮.১৯৮৯ ২৬  ঙভ ০৬  ফো ১৯  

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

Page No 406 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৭৫০ চদো রফো: আফোফ লোোদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ রফো: রুস্তফ 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: ঢোজমফো

গ্রোফ: তজক্ষড ণোদোধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: ফঞোড়ীয়ো 

রধোি রওোট:৮৫৬০

ঈধখচমো:ফঞোড়ীয়ো 

রচমো: জধখভোচধেভ

প্রবখে রফো: অবুম ওোমোফ 

অচোত, অলম্মত এন্ড 

অঔঢোভ, ঘোঝোট ত এওোঈন্টুোন্প, 

জজঅআজ পদ (৪ণ ত ঢমো০, 

৩০-৩১ জতমকুযো োজদজচুও 

এমোওো, ফজঢজছম, ঠোওো-

১০০০

জধখভোচধেভ ২০.০৯.১৯৯৪ ২১  ঙভ ০৭ ফো ১৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭৫২ ফোরুনো অিোভ রমোধো জধঢোভ দোফ: মৃঢ জফচোধৄভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: জযজভদো অিোভ

গ্রোফ: োআমোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭/০৮

টোওখভ: জজভঘভ 

রধোি রওোট:২১৫০

ঈধখচমো: দওমো 

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ১৭.০৯.১৯৯৩ ২২  ঙভ ০৭ ফো  ১৮ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭৫৩ চদো রফো: অজদচ্যভ ভলফোদ রযঔ জধঢোভ দোফ: রফো: ধভযঈল্লোল 

রযঔ 

ফোঢোভ দোফ: ভজযতো রকফ

গ্রোফ: ডুমুজভয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১১ 

টোওখভ: ডুমুজভয়ো 

রধোি রওোট:৯২৫০

ঈধখচমো: ডুমুজভয়ো 

রচমো: খুমদো

গ্রোফ: ডুমুজভয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১১ 

টোওখভ: ডুমুজভয়ো 

রধোি রওোট:৯২৫০

ঈধখচমো: ডুমুজভয়ো 

রচমো: খুমদো

খুমদো ২৫.১০.১৯৯০ ২৫  ঙভ ০৬ ফো  ১১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭৫৬ চদো রফো: ফোলবুবুম অমফ জধঢোভ দোফ: রফো: চোলোঙ্গীভ 

অমফ 

ফোঢোভ দোফ: মৃঢ ঙোজভদ রদঙো

গ্রোফ: ঘভজতয়োড় 

আঈজদয়দ/য়োট ত০৭: 

টোওখভ: ওল্যোদধেভ 

রধোি রওোট:৭০৪২

ঈধখচমো:রতৌমঢধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

প্রবখে দচরুম আমোফ 

(জধ), শ্রফ অধীম 

েোআবুদোম, ৪৩ ওোওভোআম, 

০৪ অঞ্জুফোদ ফজনদুম আমোফ 

রভোট, ঠোওো-১০০০

কুজিয়ো ০২.১২.১৯৯৩ ২২  ঙভ  ০৫ ফো  ০৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭৫৭ চদো রফো: অওঢোভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ অবু ক্কভ 

জজিও  

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ভোজলফদ 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘভখদয়োভকোঙো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: ঈল্লোধোড়ো অভ এ 

রধোি রওোট:৬৭৬১

ঈধখচমো:ঈল্লোধোড়ো 

রচমো: জভোচকঞ্জ

প্রবখে রফো: অ: ভযীত 

(ব্যজিকঢ ওফ তওঢতো), শ্রফ  

ওফ তংস্থোদ ফন্ত্রডোময়, পদ -

০৭, যোঔো-১০, ওক্ষ দং-৫৩১, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো।

জভোচকঞ্জ ১৫.১১.১৯৯৬  ১৯ ঙভ ০৫  ফো ২০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৭৫৮ চদো রফো: ফজদরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: মৃঢ রফো: 

রফোখমফ ভতোভ 

ফোঢোভ দোফ: সুজনয়ো

গ্রোফ: ওয়োজভয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ওয়োজভয়ো/০২ 

টোওখভ: ওয়োজভয়ো

রধোি রওোট:৭৯২০

ঈধখচমো:ওোমজওজদ 

রচমো: ফোতোভীধেভ

জদআ মোআঝ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৭/৩, 

ঢোোসুফ যজধং রন্টোভ, 

অকোভকো, ঢোমঢমো, ঠোওো-

১২০৭

ফোতোভীধেভ ০১.০২.১৯৮৯ ২৭  ঙভ ০৩  ফো ০৪ 

জতদ

নোজচম োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭৬০ দ তো রত জধঢোভ দোফ: জজু্ঞধত রত 

ফোঢোভ দোফ: ফজদওো রত

গ্রোফ: োজমঘুকভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬  

টোওখভ: রপয়োফোভো 

রধোি রওোট:৬৭০০

ঈধখচমো:জভোচকঞ্জ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: োজমঘুকভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬  

টোওখভ: রপয়োফোভো 

রধোি রওোট:৬৭০০

ঈধখচমো:জভোচকঞ্জ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ২৬.১১.১৯৮৯ ২৬  ঙভ ০৬  ফো ০৯ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম, অখতদ 

ধখে ঙজ এওটি।

োজঢম

৪৭৬১ চদো রফো: ধৄরুজ্জোফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম 

ঔোখমও মুজন্প 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: লোজদো 

রকফ

গ্রোফ: কখয়যধেভ ঔজমনো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: কখয়যধেভ 

/০৪

টোওখভ: কখয়যধেভ 

রধোি রওোট: ৬৬০০

ঈধখচমো:ধোদো তভ 

রচমো: ধোদো

গ্রোফ: কখয়যধেভ ঔজমনো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: কখয়যধেভ 

/০৪

টোওখভ: কখয়যধেভ 

রধোি রওোট: ৬৬০০

ঈধখচমো:ধোদো তভ 

রচমো: ধোদো

ধোদো ০৬.০৪.১৯৯৪ ২২  ঙভ ০০  ফো ২০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড প্রয ধখে ঙজ 

রদআ।

োজঢম

৪৭৬২ চদো রফোঙো: অওজমফো ঔোতুদ জধঢোভ দোফ: রফো: জফয়োচোদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ঔোজতচো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: রপয়োফোভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রঙোদকোঙো 

টোওখভ: রপয়োফোভো 

রধোি রওোট:৬৭০০

ঈধখচমো: জভোচকঞ্জ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: রপয়োফোভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রঙোদকোঙো 

টোওখভ: রপয়োফোভো 

রধোি রওোট:৬৭০০

ঈধখচমো: জভোচকঞ্জ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ০১.০১.১৯৯০ ২৬  ঙভ ০৪  ফো  ০৪ 

জতদ

জএ োথোভড অোখতদ ধে 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৭৬৪ ীফো ধোভপীদ জধঢোভ দোফ: রফো: অ: ওোখতভ 

ফোঢোভ দোফ: রজমদো রকফ

গ্রোফ: চজফভঢো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রধজভচদো  

টোওখভ: চজফভঢো 

রধোি রওোট:৬৭৭২

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জ/৫৪/৬, অদোভ ওুোি, 

জফভধেভ, ঠোওো-১২১৬

জভোচকঞ্জ ১১.০৪.১৯৯৭ ১৯  ঙভ ০  ফো  ০ জতদ এআঘ এ জ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৭৬৬ চদো রফো: ভজঈম আমোফ ঔোদ জধঢোভ দোফ: রফো: অনঙোভ 

ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রুোদ 

ঔোতুদ

গ্রোফ: চোজফভঢো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রধোভচদো  

টোওখভ: চজফভঢো 

রধোি রওোট:৬৭৭২

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জ/৫৪/৬, অদোভ ওুোি, 

জফভধেভ, ঠোওো-১২১৬

জভোচকঞ্জ ১৬.০৬.১৯৯২ ২৩  ঙভ ০৯  ফো  ২৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭৬৭  ধজম অিোভ জধঢোভ দোফ: মৃঢ জুমলো 

ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: চোলোদোভো

গ্রোফ: ঘভপোদো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮ 

টোওখভ: দোভোয়দখঔোমো 

রধোি রওোট:২১৫০

ঈধখচমো:দওমো 

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ২৭.০২.১৯৯৫ ২১  ঙভ ০২  ফো ০৯ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭৬৮ চদো রফো: অবু ওওোভ জধঢোভ দোফ: রফো: অবু চোনভ 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: অজঙয়ো ঔোতুদ

গ্রোফ: চোজফভঢো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রধোভচদো  

টোওখভ: চোজফভঢো 

রধোি রওোট:৬৭৭২

ঈধখচমো:যোলচোঢধেভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জ ৫৪/৬, অদোভ ওুোি, 

জফভধেভ, ঠোওো-১২১৬

জভোচকঞ্জ ২৬.০৫.১৯৯৬  ১৯ ঙভ ১১  ফো ১০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭৬৯ চদো রফো: ভজনও ফন্ডম জধঢোভ দোফ: রফো: আয়োজঙদ 

ফন্ডম 

ফোঢোভ দোফ: মৃঢ ওজলধৄভ রকফ

গ্রোফ: অপ্তো কঞ্জ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: খুজতভ কুটি 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:ঈজমধেভ 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

জন ২য় টি, ৪১৭, রওন্দ্রীয় 

রমোখওোফটিপ 

ওোভঔোদো/ধ তঢীধেভ, 

জতদোচধেভ

কুজড়গ্রোফ ০৩.০১.১৯৯৮ ১৮  ঙভ ০৪ ফো  ০৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম

োজঢম

৪৭৭১ চদো রফো: রোখলম ভোদো জধঢোভ দোফ: রফো: লোজনচোভ 

ভলোফোদ প্রোং

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: জযঈজম 

রকফ

গ্রোফ: ত: ঙোকমথভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফুমোড়ী /৭

টোওখভ: ভোফঘন্দ্রধেভ

রধোি রওোট:৫৮৩০

ঈধখচমো:োজভয়োওোজি 

রচমো: গুড়ো

গ্রোফ: ত: ঙোকমথভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফুমোড়ী /৭

টোওখভ: ভোফঘন্দ্রধেভ

রধোি রওোট:৫৮৩০

ঈধখচমো:োজভয়োওোজি 

রচমো: গুড়ো

গুড়ো ৩১.১২.১৯৯৩ ২২  ঙভ ০ ৪ ফো  ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৭৭৪ চদো রফো: এদোমুম লও জধঢোভ দোফ: রফো: যোলচোলোদ 

ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: োমফো অিোভ

গ্রোফ: কোআঝোম (ডুোআম)

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: জওখযোভকঞ্জ 

রধোি রওোট:২৩০০

ঈধখচমো:জওখযোভকঞ্জ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

জওখযোভকঞ্জ ০৮.০৬.১৯৯৪ ২১  ঙভ ১০ ফো ২৮ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৭৮১ চদো চজভধ কুফোভ ন্তভ জধঢোভ দোফ: োথদ ঘন্দ্র ফ তদ 

ফোঢোভ দোফ: ভোচন্ত্রী ফ তদ

গ্রোফ: ব্রীচ রভোট, ওোমী োড়ী 

ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: কোআোন্ধো 

রধোি রওোট:৫৭০০

ঈধখচমো:কোআোন্ধো 

রচমো: কোআোন্ধো

গ্রোফ: ব্রীচ রভোট, ওোমী োড়ী 

ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: কোআোন্ধো 

রধোি রওোট:৫৭০০

ঈধখচমো:কোআোন্ধো 

রচমো: কোআোন্ধো

কোআোন্ধো ০৩.০৭.১৯৯৬  ১৯ ঙভ  ০৯ ফো  ০৮ 

জতদ

জটখলোফো আদ আজঞ্জ: োথোভড অখতদ নভফ 

বৄম, প্রখয ধে 

বৄম, অখতখদ 

ঙজ এওটি।

োজঢম

৪৭৮২ চদো রফো: কুতু ঈজিদ ফোলবু জধঢোভ দোফ: রফো: অজদঙোভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: যোলোদোভো 

রকফ

গ্রোফ: ফলোস্থোদ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোয়দকভ 

টোওখভ: ফলোস্থোদ 

রধোি রওোট:৫৮০০

ঈধখচমো:জযকঞ্জ 

রচমো: গুড়ো

গ্রোফ: ফলোস্থোদ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোয়দকভ 

টোওখভ: ফলোস্থোদ 

রধোি রওোট:৫৮০০

ঈধখচমো:জযকঞ্জ 

রচমো: গুড়ো

গুড়ো ২৮.১০.১৯৮৭  ঙভ  ফো  জতদ জ ওফ োথোভড অখতখদ ঙজ 

এওটি, ঙজ 

ঢুোজয়ঢ দয়, ০৭ 

দং ওমোফ ঔোজম।

োজঢম

৪৭৮৩ রফোঙো:ভীদ অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: এ জ 

জজিও ঔরু 

ফোঢোভ দোফ: নজভতো আয়োজফদ

গ্রোফ: োরুআগ্রোফ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪/০৬ 

টোওখভ: োরুআগ্রোফ 

রধোি রওোট:২১৯০

ঈধখচমো:দোিোআম 

রচমো: ফয়ফদজংল

রভজচিোভ  চখয়ন্ট স্টও 

রওোিোদী এন্ড নোফ ত, ০১ 

ওোভোদ োচোভ টিজজ পদ 

(৭ফঢমো),ঠোওো-১২১৫

ফয়ফদজংল ০১.১০.১৯৯২ ২৩  ঙভ  ০৭ ফো  ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৭৮৪ চদো রফো: অবু আঈসুন জধঢোভ দোফ: রফো: ফজফধৄম লও 

ফোঢোভ দোফ: জযভঢোচ রকফ

গ্রোফ: রথভভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: মোঔোম 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:লোজচকঞ্জ 

রচমো: ঘাঁতধেভ

টো: রফো: নোরুও রলোখদ (ফো 

ফজদ রটজটজদ ওদ তোভ রথভভো), 

ওমোঔোদ, লোচীকঞ্জ, ঘাঁতধেভ

ঘাঁতধেভ ০১.০৫.১৯৯৩ ২৩  ঙভ  ০০ ফো  ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৭৮৬ চদো রফো: আফোআম রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: ধৄরু অমী 

অওি 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: সুজনয়ো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: অতোঘোওী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: পোংকোোড়ী  

টোওখভ: অতোঘোওী 

রধোি রওোট:৬৭০০

ঈধখচমো: রমকুজঘ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: অতোঘোওী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: পোংকোোড়ী  

টোওখভ: অতোঘোওী 

রধোি রওোট:৬৭০০

ঈধখচমো: রমকুজঘ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ২০.১২.১৯৯৭  ১৮ ঙভ  ০৪ ফো ১৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭৮৮ চদো অশুখঢোর ফজুফতোভ জধঢোভ দোফ: ফম ফজুফতোভ 

ফোঢোভ দোফ: জফদঢী ফজুফতোভ

গ্রোফ: ঢোভোআম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফুওভো 

টোওখভ: ঢোভোআম োচোভ 

রধোি রওোট:৮১৩০

ঈধখচমো:ওোজযয়োদী 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

গ্রোফ: ঢোভোআম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফুওভো 

টোওখভ: ঢোভোআম োচোভ 

রধোি রওোট:৮১৩০

ঈধখচমো:ওোজযয়োদী 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ০১.০১.১৯৯৪ ২২  ঙভ ০৪  ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম, ধখতভ 

দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৭৮৯ চদো ঢধদ জথওোভী জধঢোভ দোফ: ঔখকন্দ্র জথওোভী 

ফোঢোভ দোফ: জঢমওো জথওোভী

গ্রোফ: জযয়োম রঔোতো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োখঢোভ 

টোওখভ: অভোচী রঘৌধেকুজভয়ো 

রধোি রওোট:৫২২০

ঈধখচমো:ীভকঞ্জ 

রচমো: জতদোচধেভ

গ্রোফ: জযয়োম রঔোতো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োখঢোভ 

টোওখভ: অভোচী রঘৌধেকুজভয়ো 

রধোি রওোট:৫২২০

ঈধখচমো:ীভকঞ্জ 

রচমো: জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ১৫.০৭.১৮৬৮ ২৯ ঙভ ০৯  ফো ২১ 

জতদ

এফএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭৯০ দভীদ অিোভ জধঢোভ দোফ: এ জ জজিও 

ঔরু

ফোঢোভ দোফ: মৃঢ নভীতো 

আয়োজফদ

গ্রোফ: োরুআগ্রোফ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪/০৬ 

টোওখভ: োরুআগ্রোফ 

রধোি রওোট:২১৯০

ঈধখচমো:দোিোআম 

রচমো: ফয়ফদজংল

রভজচিোভ  চখয়ন্ট স্টও 

রওোিোদী এন্ড নোফ ত, ০১ 

ওোভোদ োচোভ টিজজ পদ 

(৭ফঢমো),ঠোওো-১২১৫

ফয়ফদজংল ০৯.০৮.১৯৮৯  ২৬ ঙভ ০৮ ফো ২৭ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৭৯১ চদো রফো: অখদোয়োভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: ধৄভ রলোখদ  

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: অজিয়ো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ভচদী মোআদ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ড়তম (ঈ:) 

/০২

টোওখভ: ট্যোখওভ লোঝ 

রধোি রওোট:৩০৩০

ঈধখচমো:ঢোজলভধেভ 

রচমো: সুদোফকঞ্জ

গ্রোফ: ভচদী মোআদ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ড়তম (ঈ:) 

/০২

টোওখভ: ট্যোখওভ লোঝ 

রধোি রওোট:৩০৩০

ঈধখচমো:ঢোজলভধেভ 

রচমো: সুদোফকঞ্জ

সুদোফকঞ্জ ০৪.০২.১৯৮৭ ২৯  ঙভ ০৩ ফো ০১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৭৯২ রুধো অিোভ জধঢোভ দোফ: অবু যলীত 

ফোঢোভ দোফ: ফফঢোচ রকফ

গ্রোফ: রভৌলো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

জদয়োফঢধেভ/০১

টোওখভ: জদয়োফঢধেভ 

রধোি রওোট:২৩১০

ঈধখচমো:ওজভফকঞ্জ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

জওখযোভকঞ্জ ১০.০৫.১৯৯২  ২৪ ঙভ ০০ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘ এ জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭৯৪ চদো ভোজযদুম আমোফ জধঢোভ দোফ: অব্দুম চব্বোভ 

ফোঢোভ দোফ: ভোজলফো

গ্রোফ: ভোয়ঝো (ঈত্তভ ধোড়ো)

আঈজদয়দ/য়োট ত: কুখযোটোংকো 

টোওখভ: কুখযোটোংকো 

রধোি রওোট:৯৪১৩

ঈধখচমো:ওমোখভোয়ো 

রচমো: োঢক্ষীভো

গ্রোফ: ভোয়ঝো (ঈত্তভ ধোড়ো)

আঈজদয়দ/য়োট ত: কুখযোটোংকো 

টোওখভ: কুখযোটোংকো 

রধোি রওোট:৯৪১৩

ঈধখচমো:ওমোখভোয়ো 

রচমো: োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ০১.০১.১৯৯২  ২৪ ঙভ  ০৩ ফো  ১০ 

জতদ

নোজচম োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৭৯৬ রঢৌজলতো ঔোদফ জধঢোভ দোফ: রফো: ফোদ কজদ 

ফোঢোভ দোফ: রনভখতৌজ রফখলভ

গ্রোফ: বঘঢোভধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: তজক্ষডোক 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:ওোমীকঞ্জ 

রচমো: কোচীধেভ

৫৫, ফোটিওোঝো, য়োট ত-১৫, 

ঠোওো রদোজদো, ঠোওো-

১২০৬

কোচীধেভ ১৫.১১.১৯৯৪  ২১ ঙভ  ০৫ ফো ২০ 

জতদ

জটখলোফো োথোভড জজ্ঞজপ্ত দং বৄম োজঢম

৪৭৯৮ চদো যোফীফ অলখফত জধঢোভ দোফ: রফো: যোলোতোঢ 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: কুমছুফো অিোভ

োো ১১৮                        

     গ্রোফ: তকভধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২ 

টোওখভ: ফঢম 

রধোি রওোট:৩৬৪০

ঈধখচমো: ফঢম (ত:)

রচমো: ঘাঁতধেভ

োো ১১৮                   

গ্রোফ: তকভধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২ 

টোওখভ: ফঢম 

রধোি রওোট:৩৬৪০

ঈধখচমো: ফঢম (ত:)

রচমো: ঘাঁতধেভ

ঘাঁতধেভ ০১.১০.১৯৮৯  ২৬ ঙভ  ০৭ ফো ০৫ 

জতদ

জ এ দো ত োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম, 

ঢুোজয়ঢ ঙজ 

স্পি দয়।

োজঢম

৪৭৯৯ চদো োিোফ রলোখদ োধু জধঢোভ দোফ: চয়দোম অখতীদ 

ফোঢোভ দোফ: রুখফঙো ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘভওোফোদজভ ধোড়

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: জজভঘভ 

রধোি রওোট:২১৫০

ঈধখচমো:দওমো 

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ১৫.০৪.১৯৯৬ ২০  ঙভ ০১ ফো ২১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঘোমোদ রওোট বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৮০০ চদো ধৄভ রফখলতী জধঢোভ দোফ: অব্দুম লো 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: দোজফো রকফ

গ্রোফ: মক্ষীখওোম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১ 

টোওখভ: মক্ষীখওোম 

রধোি রওোট:৭৭০০

ঈধখচমো:ভোচোড়ী তভ 

রচমো: ভোচোড়ী

গ্রোফ: মক্ষীখওোম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১ 

টোওখভ: মক্ষীখওোম 

রধোি রওোট:৭৭০০

ঈধখচমো:ভোচোড়ী তভ 

রচমো: ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ০৫.১০.১৯৯৪ ২১  ঙভ ০৭  ফো ০০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৮০২ যোভজফদ অনখভোচ সুজফ জধঢোভ দোফ: রফো: রখওিোভ 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: ভযদোভো

প্রবখে রফো: যোফছুম লও        

   গ্রোফ: বৃমোজলড়ী োড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: বৃমোজলড়ী 

োড়ী 

টোওখভ: তুয়োদ 

রধোি রওোট:৬৬৪০

ঈধখচমো:নজভতধেভ 

রচমো: ধোদো

প্রবখে রফো: ফজদরুজ্জোফোদ, 

চয়দীজও জজওঈজভটিচ 

ওদ, জমজফখঝট, রুফ দং-৯০৬ 

(৯ফ ঢমো), ফধুজফঢো জজডং, 

জতমকুযো, ফজঢজছম, ঠোওো-

১০০০

ধোদো ৩০.০১.১৯৮৯ ২৭  ঙভ ০৩ ফো  ০৫ 

জতদ

এফ জ এ োথোভড অখতখদ ঙজ 

এওটি, রনভঢ 

ঔোখফ রভজপজদঈ 

টিজওঝ

োজঢম

৪৮০৩ চদো রফো: অচকভ অমী জধঢোভ দোফ: মৃঢ অজচজুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: অখদোয়োভো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ওোজমওোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

ঔোভোচোড়ী 

টোওখভ: ঔোভোচোড়ী 

রধোি রওোট:৬৭১০

ঈধখচমো: ওোজচধেভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

তজক্ষড ঙোমোম, ঘভ জকজভয, 

ঘভদোটিধোড়ো , ওোজচধেভ, 

জভোচকঞ্জ-৬৭১০

জভোচকঞ্জ ০২.০২.১৯৯৬ ২০  ঙভ ০৩ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৮০৮ চদো রফো: ওজরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: রুওফোদ 

অমী  

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: জনখভোচো 

রকফ

গ্রোফ: রঢখজভয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রঢখজভয়ো  

টোওখভ: রধোড়োতল 

রধোি রওোট:৭০৩১

ঈধখচমো:জফভধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

গ্রোফ: রঢখজভয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রঢখজভয়ো  

টোওখভ: রধোড়োতল 

রধোি রওোট:৭০৩১

ঈধখচমো:জফভধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ৩১.১২.১৯৮৭  ২৮ ঙভ ০৪ ফো ০৫ 

জতদ

জএএ (দো ত) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৮১০ চদো রফো: আওোম রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: ভজলফ 

ভওোভ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: দীয়ো 

রকফ

গ্রোফ: রোদঢমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ল্প 

টোওখভ: ঔোদ রোদঢমো 

রধোি রওোট:৬৭৬০

ঈধখচমো:ঈল্লোধোড়ো 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: রোদঢমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ল্প 

টোওখভ: ঔোদ রোদঢমো 

রধোি রওোট:৬৭৬০

ঈধখচমো:ঈল্লোধোড়ো 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ১০.০৪.১৯৯৩ ২৩  ঙভ ০০ ফো ১৭ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম, ধখতভ 

দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি, রনভঢ 

ঔোখফ রভজপজদঈ 

টিজওঝ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৮১২ চদো রফো: ফয়ধৄম লও জধঢোভ দোফ: রফো: অখদোয়োভ 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: সুজনয়ো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ওভফচো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪ 

টোওখভ: ওভফচো 

রধোি রওোট:৬৬৮০

ঈধখচমো:োজণয়ো 

রচমো: ধোদো

গ্রোফ: ওভফচো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪ 

টোওখভ: ওভফচো 

রধোি রওোট:৬৬৮০

ঈধখচমো:োজণয়ো 

রচমো: ধোদো

ধোদো ০৫.০১.১৯৮৮ ২৮  ঙভ  ০৪ ফো ০১ 

জতদ

ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৮১৪ চদো রফো: োজব্বভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: অমী 

রলোখদ  

ফোঢোভ দোফ: ফোখচখত রকফ

গ্রোফ: ভোফজং 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোফজং

টোওখভ: ভোফজং

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:মুন্পীকঞ্জ 

রচমো: মুন্পীকঞ্জ

ক ১/৩-জ, যোলচোতধেভ, 

গুমযোদ, ঠোওো-১২১২

মুন্পীকঞ্জ ০২.০৮.১৯৮৪ ৩১ ঙভ ০৯ ফো ০৩ 

জতদ

জএ (ধো) যলীত 

মুজিখবোদ্ধোভ ধেে

ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৪৮১৭ চদো রফো: অমফকীভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ রলোখদ অমী 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ঢজযমো 

রকফ

গ্রোফ: রেঁতুমখছোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রেঁতুমখছোড়ো 

টোওখভ: ভোচফুমোজড়য়ো 

রধোি রওোট:১৩৪৭

ঈধখচমো:োপোভ 

রচমো: ঠোওো

অংঙ্গোজভয়ো, জংকোআভ, 

ফোজদওকঞ্জ-১৮২০

ঠোওো ২৯.১১.১৯৯৫  ২০ ঙভ ০৩ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ, ঙজ এওটি।

োজঢম

৪৮১৯ চদো রফো: যোলচোলোদ জধঢোভ দোফ: অব্দুম োজলত 

লোমোতোভ 

ফোঢোভ দোফ: ফোখচতো রকফ

গ্রোফ: লোোদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঈদোভজতয়ো  

টোওখভ: কজিধেভ 

রধোি রওোট:৮২৭২

ঈধখচমো:রফখলিীকঞ্জ 

রচমো: জভযোম

গ্রোফ: লোোদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঈদোভজতয়ো  

টোওখভ: কজিধেভ 

রধোি রওোট:৮২৭২

ঈধখচমো:রফখলিীকঞ্জ 

রচমো: জভযোম

জভযোম ১৮.০৫.১৯৯১ ২৪  ঙভ ০৯ ফো ১৯ 

জতদ

জজএ (ধোয) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৮২০ চদো ওোচী চোনভ অলখফত জধঢোভ দোফ: ওোচী রফো: 

লোজদন 

ফোঢোভ দোফ: ওোচী রভোখওয়ো 

রকফ

গ্রোফ: বুথড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: গুদঢী

রধোি রওোট:

ঈধখচমো: রঘৌিগ্রোফ 

রচমো: কুজফল্লো

ওোচী রফো: লোজদন, জচ ২২/৮ 

জজচএ ওখমোদী, অগ্রোোত, 

ঘঞ্টগ্রোফ।

কুজফল্লো ০২.০৫.১৯৯০ ২৬  ঙভ ০০ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম, ধখতভ 

দোফ বৄম।

োজঢম

Page No 414 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৮২১ চদো রফো: ঢোখভও দোজঙভ জধঢোভ দোফ: রফো: দোজঙভ 

অফফত 

ফোঢোভ দোফ: ফোসুওো রকফ

গ্রোফ: মক্ষী ধদুয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩ 

টোওখভ: ফোজলদী োচোভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:দোঙ্গমখওোঝ ত 

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: মক্ষী ধদুয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩ 

টোওখভ: ফোজলদী োচোভ 

রধোি রওোট: ৩৫৮০

ঈধখচমো:দোঙ্গমখওোঝ ত 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৯২  ২৪ ঙভ ০৩ ফো ০১ 

জতদ

স্মোঢও োথোভড জজ্ঞজপ্ত দং বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৮২২ চদো ওোদদ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: রনভখতৌ 

জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: ধোরুম অিোভ

গ্রোফ: ওভদযী ০৮

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: চয়জজদ্ধ 

রধোি রওোট:৩২১০

ঈধখচমো:লঝদো 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

রখফৌমপী োচোভ রভোট ০২ দং 

ধেম, সুভপীধোড়ো, শ্যোফঙ্গম, 

রফৌমপীোচোভ-৩১১০

জওখযোভকঞ্জ ১০.১২.১৯৮৮ ২৭  ঙভ  ০৪ ফো  ২৬ 

জতদ

স্মোঢও োথোভড জঙ্গজপ্ত দং রদআ, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৮২৩ চদো দোআমুম রলোঘোআদ জধঢোভ দোফ: রোলভো রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: দোচফো রকফ

গ্রোফ: ওোফোমজতয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফধুঔোমী 

টোওখভ: ফোওড়োআম

রধোি রওোট:৭৮৫০

ঈধখচমো:ফধুঔোমী 

রচমো: নজভতধেভ

গ্রোফ: ওোফোমজতয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফধুঔোমী 

টোওখভ: ফোওড়োআম

রধোি রওোট:৭৮৫০

ঈধখচমো:ফধুঔোমী 

রচমো: নজভতধেভ

নজভতধেভ ০৬.০৫.১৯৯১ ২৪  ঙভ ১১ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম, ধখতভ 

দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৮২৪ চদো অোত ঈল্লোল জধঢোভ দোফ: রফো: লোরুদ ভ 

ভযীত 

ফোঢোভ দোফ: ফফঢোচ রকফ

গ্রোফ: লোজড়য়োতী 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  লোজড়য়োতী 

টোওখভ: জংলশ্রী 

রধোি রওোট:১৭৪৩

ঈধখচমো:ওোধোজয়ো 

রচমো: কোচীধেভ

গ্রোফ: লোজড়য়োতী 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  লোজড়য়োতী 

টোওখভ: জংলশ্রী 

রধোি রওোট:১৭৪৩

ঈধখচমো:ওোধোজয়ো 

রচমো: কোচীধেভ

কোচীধেভ ০১.০৭.১৯৮৪ ৩১ ঙভ ১০ ফো ০৪ জতদ জটখলোফো আদ আজঞ্জ: মুজিখবোদ্ধো অখতখদ ঙজ 

এওটি, রনভঢ 

ঔোখফ টোও  

টিজওঝ রদআ।

োজঢম

৪৮২৫ চদো অখয়যো অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: আব্রোজলফ 

ফোঢোভ দোফ: রনভখতৌী

গ্রোফ: ওোজমওোধেভ ঙোখমলীয়ো 

ফোদ্রোো ংমগ্ন

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯ 

টোওখভ: ধটুয়োঔোমী 

রধোি রওোট:৮৬০০

ঈধখচমো:ধটুয়োঔোমী 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

ধটুয়োঔোমী ২০.০৭.১৯৯৫  ঙভ  ফো  জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

য় রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৮২৭ োমফো ঔোদফ জধঢোভ দোফ: রফো: লোখঙদ অমী 

ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: রভজচয়ো

গ্রোফ: নজভতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: নজভতধেভ  

টোওখভ: দমোআত 

রধোি রওোট:২৩৩৮

ঈধখচমো:কুজময়োভ ঘভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

ঠোওো হুপোরী োঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্য্র (২য় ঢমো), 

অকোভকো, ঢোমঢমো, ঠোওো-

১২০৭

জওখযোভকঞ্জ ০৬.০৮.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৬ ফো ১০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতখদ ঙজ 

এওটি, প্রখয 

ধখে ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৪৮৩০ চদো রফো: লোজনজুভ ভলফোদ রযঔ জধঢোভ দোফ: রফো: দোজভ 

ঈজিদ রযঔ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: অজঙয়ো 

জজ

োো : 627                     

   গ্রোফ: ন্তোধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অলোদকঞ্জ 

টোওখভ: জংোড়ো 

রধোি রওোট:6596

ঈধখচমো:অেোআ

রচমো: দকাঁ

োো : 627                     

   গ্রোফ: ন্তোধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অলোদকঞ্জ 

টোওখভ: জংোড়ো 

রধোি রওোট:6596

ঈধখচমো:অেোআ

রচমো: দকাঁ

দকাঁ ৩০.১০.১৯৮৪ ৩১  ঙভ ০৬ ফো ০৫ 

জতদ

জএজ (দো ত) যোজভভীও 

প্রজঢন্ধী

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৮৩৫ চদো রফো: োআফুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: জদয়োমুম 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রযনোমী 

রকফ

গ্রোফ: লোড়বদ গ্রোফ দতুদ 

ঘওধোড়ো কধেভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৭ 

টোওখভ: রখোড়োফোক্কো 

রধোি রওোট:৬১০০

ঈধখচমো:যোলফঔদুফ 

রচমো: ভোচযোলী

জট এফ  কভ ধজিফ, 

ভোচযোলী রভমখয় 

লোধোঢোম, য়োট ত-২১, 

রখোড়োফোভো, রভোয়োজময়ো-৬১০০

ভোচযোলী ১০.০৭.১৯৮৭  ২৮ ঙভ  ০৯ ফো  ০১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৮৩৬  আফঢ অভো জধঢোভ দোফ: রফো: ভজনকুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: ধৄরুন্নোলোভ

গ্রোফ: পোজতবো

আঈজদয়দ/য়োট ত:ভোঝ  

টোওখভ: পোজতয়ো

রধোি রওোট:৭৭০০

ঈধখচমো:ভোচোড়ী তভ 

রচমো: ভোচোড়ী

গ্রোফ: পোজতবো

আঈজদয়দ/য়োট ত:ভোঝ  

টোওখভ: পোজতয়ো

রধোি রওোট:৭৭০০

ঈধখচমো:ভোচোড়ী তভ 

রচমো: ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ১১.০৮.১৯৯২  ২৩ ঙভ ০৮ ফো ২৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৮৪০ চদো রফো: অলোদ ঈল্লোল জধঢোভ দোফ: রফো: রজমফ 

রধোভী 

ফোঢোভ দোফ: খুজয ততো রকফ

োো : ১৩১৩                    

      গ্রোফ: শ্রীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: ফোদ ফজঞ্জম

রধোি রওোট:৮২৬১

ঈধখচমো:জলচমো 

রচমো: জভযোম

োো : ১৩১৩                    

      গ্রোফ: শ্রীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: ফোদ ফজঞ্জম

রধোি রওোট:৮২৬১

ঈধখচমো:জলচমো 

রচমো: জভযোম

জভযোম ০১.০১.১৯৮৯  ২৭ ঙভ  ০৪ ফো  ০৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড প্রখয ধখে ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৮৪২ চদো ঢধদ কুফোভ জধঢোভ দোফ: যীঢম ঘন্দ্র প্রোং

ফোঢোভ দোফ: ন্ধুো ভোদী 

প্রোফোজদও

গ্রোফ: ওোঘোভী রওোয়োমী ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোঘোভী 

রওোয়োমী ধোড়ো 

টোওখভ: পোদীকঞ্জ  

রধোি রওোট:৬২৫০

ঈধখচমো:োকফোভো 

রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: ওোঘোভী রওোয়োমী ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোঘোভী 

রওোয়োমী ধোড়ো 

টোওখভ: পোদীকঞ্জ  

রধোি রওোট:৬২৫০

ঈধখচমো:োকফোভো 

রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ২০.০৬.১৯৮৪  ৩১ ঙভ ১০ ফো ১৬ 

জতদ

এফ জ এ যোজভভীও 

প্রজঢন্ধী

ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি

োজঢম

৪৮৪৩ ফখদোয়োভো রকফ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম 

ফজঢদ 

ফোঢোভ দোফ: ফফঢোচ রকফ

গ্রোফ: দোভোয়ডধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: পোঔোমী 

দতুদ োচোভ 

টোওখভ: পোঔোমী দতুদ 

োচোভ  

রধোি রওোট:২২০০

ঈধখচমো: রওোখঢোয়োমী 

রচমো: ফয়ফদজংল

৭৬/৪, রতৌমঢমুন্পী রভোট, 

কৃিধেভ, তভ, ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ১৪.০৫.১৯৯২ ২৩ ঙভ ১১ ফো ২২ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ঘোমোদ রদআ, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৮৪৪ যোভজফদ সুমঢোদো জধঢোভ দোফ: ফফঢোচ ঈজিদ 

জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: রনভখতৌ সুমঢোদো

োো : ১৫৩                      

    গ্রোফ: ভোচোভ লোঢো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১১

টোওখভ: জচজধ

রধোি রওোট:৬০০০

ঈধখচমো:রোয়োজময়ো 

রচমো: ভোচযোলী

োো : ১৫৩                

গ্রোফ: ভোচোভ লোঢো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১১

টোওখভ: জচজধ

রধোি রওোট:৬০০০

ঈধখচমো:রোয়োজময়ো 

রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ০৯.১১.১৯৮৮  ২৭ ঙভ  ০৫ ফো ২৭ 

জতদ

এফ এ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

টোওটিজওঝ রদআ।

োজঢম

৪৮৪৭ ঢুজচৎ ড়ুয়ো জধঢোভ দোফ: োমোম ড়ুয়ো 

ফোঢোভ দোফ: ওল্পদো ড়ুয়ো

গ্রোফ: ধজিফ ধোলোড়ঢমী, 

ড়ুয়ো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: ওক্য্রোচোভ তভ 

রধোি রওোট:ওক্য্রোচোভ-৪৭০০

ঈধখচমো:ওক্য্রোচোভ তভ 

রচমো: ওক্য্রোচোভ

গ্রোফ: ধজিফ ধোলোড়ঢমী, 

ড়ুয়ো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: ওক্য্রোচোভ তভ 

রধোি রওোট:ওক্য্রোচোভ-৪৭০০

ঈধখচমো:ওক্য্রোচোভ তভ 

রচমো: ওক্য্রোচোভ

ওক্সোচোভ ০৫.০১.১৯৯৪ ২২  ঙভ ০৪ ফো ০০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৮৪৮ চদো ধমোয ঢোলূওতোভ জধঢোভ দোফ: জলফোংশু 

ঢোলুওতোভ 

ফোঢোভ দোফ: জদফ তমো ঢোলুওতোভ

গ্রোফ: ওমোয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: নখঢধেভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:জশ্বম্ভধেভ

রচমো: সুদোফকঞ্জ

ন্নতো ফলোধোে, ধজিফ 

পোঝধোড়ো, োড়ী দং-৩২, 

ড়ও দং-০৪, আমোফধেভ, 

যোলধভোদ, জখমঝ।

সুদোফকঞ্জ ১৯.০৯.১৯৯২ ২৩  ঙভ  ০৭ ফো  ১৭ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি

োজঢম

৪৮৫১ চদো রফো: ফলজদ রভচো জধঢোভ দোফ: রফো: চোফখভ 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: নোখঢফো রকফ

গ্রোফ: কুজন্টয়োভ ঘভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: কুযো 

টোওখভ: লোখমো 

রধোি রওোট:7031

ঈধখচমো:জফভধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

গ্রোফ: কুজন্টয়োভ ঘভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: কুযো 

টোওখভ: লোখমো 

রধোি রওোট:7031

ঈধখচমো:জফভধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো 04.03.1988  28 ঙভ 02 ফো 02 

জতদ

অজমফ োথোভড অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

৪৮৫২ চদো অযভোফুম আমোফ জধঢোভ দোফ: ভখচম জশ্বো

ফোঢোভ দোফ: অখয়যো ঔোতুদ

গ্রোফ: লোজঢটোঙ্গো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: ফখদোলভজতয়ো

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:আ জ কুজিয়ো 

রচমো: কুজিয়ো

গ্রোফ: লোজঢটোঙ্গো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: ফখদোলভজতয়ো

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:আ জ কুজিয়ো 

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ২০.১০.১৯৯০ ২৫  ঙভ ০৬ ফো ১৫ 

জতদ

দো ত োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৮৫৪ মোদী অিোভ জধঢোভ দোফ: এজট. অমফকীভ 

রলোখদ  

ফোঢোভ দোফ: জলরুদী রকফ

গ্রোফ: োসুখত ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োঝোখচোভ 

/০৭

টোওখভ: 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:রকৌভদতী 

রচমো: জভযোম

মদী অিোভ, তোধো 

আদ্রোওধেভত, নতুল্লো আঈজদয়দ, 

দোভোয়ডকঞ্জ তভ, দোভোয়ডকঞ্জ-

১৪২১

জভযোম ২০.০৮.১৯৯৬  ১৯ ঙভ ১১ ফো ১৪ জতদ এআঘ এ জ োথোভড অখতদওোভী 

কৃতধক্ষ ঠিও 

দয়, প্রখয ধে 

বৄম, অখতদ 

নভফ বৄম, ধখতভ 

দোফ বৄম।

োজঢম

৪৮৫৭ চদো রফো: অদুম ফোন্নোদ জধঢোভ দোফ: অজচজুভ ভলফোদ 

রযঔ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ভজলফো 

রকফ

গ্রোফ: গুয়োকোঙী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: সুখোঝ  

টোওখভ: সুখোঝ 

রধোি রওোট:৫৮৪১

ঈধখচমো:রযভধেভ 

রচমো: গুড়ো

গ্রোফ: গুয়োকোঙী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: সুখোঝ  

টোওখভ: সুখোঝ 

রধোি রওোট:৫৮৪১

ঈধখচমো:রযভধেভ 

রচমো: গুড়ো

গুড়ো ১৫.০৭.১৯৮৬ ২৯  ঙভ ০৯ ফো ২০ 

জতদ

এফ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৮৬০ দোজফওো ঘক্রঢী জধঢোভ দোফ: ফভ ঘক্রঢী

ফোঢোভ দোফ: জতপ্তী ঘক্রঢী

জন্দুভ ঔোদ রভোট                

    গ্রোফ: ভোফদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অজযখদ্রোড  

টোওখভ: শ্রীফঙ্গম 

রধোি রওোট:৩২১০

ঈধখচমো:শ্রীফঙ্গম 

রচমো: রফৌমপীোচোভ

ধৈ তোযো অ/এ ধল্লী, ধল্লী-

৫৪, য়োট ত-০৪, শ্রীফঙ্গম, 

রফৌমপীোচোভ-৩২১০

রফৌমপীোচোভ ২০.০৮.১৯৯২  ২৩ ঙভ  ০৮ ফো ১৬ 

জতদ

ম্মোদ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৮৬১ চদো োজও রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: অফোদ 

ঈল্লোল 

ফোঢোভ দোফ: রকফ

গ্রোফ: োঈড়ীধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঈজস্থ 

টোওখভ: ওোজিধোড়ো 

রধোি রওোট:২২৩৩

ঈধখচমো:কনভকো

রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: োঈড়ীধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঈজস্থ 

টোওখভ: ওোজিধোড়ো 

রধোি রওোট:২২৩৩

ঈধখচমো:কনভকো

রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ০১.০১.১৯৯৩  ২৩ ঙভ ০৪ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড প্রখযধখে ঠিওোদো 

রদআ।

োজঢম

৪৮৬২ চদো রফোলোম্মত ফোমুধৄভ ভযীত জধঢোভ দোফ: রফোলোম্মত অব্দুম 

ফজচত রফোল্লো 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: রুজময়ো 

রকফ

গ্রোফ: আমোফোোত 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: লদুয়ো 

রধোি রওোট:৮৪২০

ঈধখচমো:দমজঙটি

রচমো: ছোমওোঞী

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

ছোমওোঞী ০১.০২.১৯৮৮ ২৮  ঙভ ০৩ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি

োজঢম

৪৮৬৭ চদো অবুম ঔোখয়ভ জধঢোভ দোফ: অবুম ওোখযফ 

ফোঢোভ দোফ: রভোযদঅভো

গ্রোফ: যোওঢমো (ঈত্তভ ধোড়ো )

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: কুজফল্লো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:তভ তজক্ষড

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: যোওঢমো (ঈত্তভ ধোড়ো )

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: কুজফল্লো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:তভ তজক্ষড

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০৯.০৬.১৯৯২ ২৩  ঙভ ০৯ ফো ২৫  

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৮৬৮ চদো রফো: যোলো ঈজিদ জধঢোভ দোফ: যোফছুম অমফ  

ফোঢোভ দোফ: ভজনচো রকফ

গ্রোফ: লোয়তোভ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অমী 

অওভ রপআম 

টোওখভ: কুতুজতয়ো 

রধোি রওোট:৪৭২০

ঈধখচমো:কুতুজতয়ো 

রচমো: ওক্য্রোচোভ

গ্রোফ: লোয়তোভ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অমী 

অওভ রপআম 

টোওখভ: কুতুজতয়ো 

রধোি রওোট:৪৭২০

ঈধখচমো:কুতুজতয়ো 

রচমো: ওক্য্রোচোভ

ওক্সোচোভ ০১.০৬.১৯৯০  ২৫ ঙভ ১১ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি, 

অখতদওোভী 

ওঢতধক্ষ ঠিও 

দয়।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৮৬৯ চদো রফো: দচরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: রকোমোফ 

রফোস্তনো 

ফোঢোভ দোফ: ধভচোলোদ রকফ

গ্রোফ: বদ্যদোণধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১১ দং 

ধমোযোড়ী 

টোওখভ: োভোঙ্গোআ 

ধমোযোড়ী 

রধোি রওোট:৫২১০

ঈধখচমো:জভম 

রচমো: জতদোচধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

জতদোচধেভ ১৩.০৯.১৯৮৯ ২৬  ঙভ ০৭ ফো ২২ 

জতদ

জএ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৮৭১ চদো রফো: জুখয়ম ভোদো জধঢোভ দোফ: রফো: অম রলমোম

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: জভদো ঔোতুদ

গ্রোফ: গুয়োকোঙী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: সুখোঝ  

টোওখভ: সুখোঝ 

রধোি রওোট:৫৮৪১

ঈধখচমো:রযভধেভ 

রচমো: গুড়ো

গ্রোফ: গুয়োকোঙী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: সুখোঝ  

টোওখভ: সুখোঝ 

রধোি রওোট:৫৮৪১

ঈধখচমো:রযভধেভ 

রচমো: গুড়ো

গুড়ো ১২.১২.১৯৮৬ ২৯  ঙভ  ০৪ ফো  ২৭ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৮৭২ চদো রফো: োজ্জোত চোজওভ ভজিফ জধঢোভ দোফ: রফো: যজলদুল্লোল 

ফোঢোভ দোফ: ভযদ রনভখতৌ

গ্রোফ: ছোধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩ 

টোওখভ: ঈত্তভ ঔোদ ফোচোভ 

রধোি রওোট:১২৩০

ঈধখচমো:

রচমো: ঠোওো

গ্রোফ: ছোধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩ 

টোওখভ: ঈত্তভ ঔোদ ফোচোভ 

রধোি রওোট:১২৩০

ঈধখচমো:

রচমো: ঠোওো

ঠোওো ০৯.০৭.১৯৯৩ ২২  ঙভ ০৯ ফো ২৭ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদওোভী 

ওঢতধক্ষ ঠিও 

দয়, অখতদ 

নভফ ঠিও দয়, 

প্রখযধে বৄম।

োজঢম

৪৮৭৭ চদো রফো: রজমফ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: ওোলু জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: রচোখমঔো রকফ

গ্রোফ: চোন্নো  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯ 

টোওখভ: চোন্নো 

রধোি রওোট:১৮০০

ঈধখচমো:োটুজভয়ো 

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

ঠোওো হুপোরী োঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্য্র (২য় ঢমো), 

অকোভকো, ঢোমঢমো, ঠোওো-

১২০৭

ফোজদওকঞ্জ ০৪.০৮.১৯৮৯ ২৬  ঙভ  ০৯ ফো  ০১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৮৭৮ চদো রফো: অজঢকুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: যোলো 

ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: চোখফদো 

ঔোতুদ

কুওোআভ, মভকোআভ, 

ফখলচোড়ী, কনভকো, 

ফয়ফদজংল-২২৩৩

২২.০৪.১৯৯৭ ১৯  ঙভ  ০০ ফো ১১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি, স্থোয়ী 

ঠিওোদো রদআ।

োজঢম

৪৮৭৯ চদো জফয়ো রফো: োমোলঈজিদ জধঢোভ দোফ: রফো: ফোসুদুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: ঙোখমলো ঔোতুদ

গ্রোফ: োলোভ োক 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৩  

টোওখভ: অমুজড়য়ো 

রধোি রওোট:৭৬০০

ঈধখচমো:ফোগুভো তভ 

রচমো: ফোগুভো

গ্রোফ: োলোভ োক 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৩  

টোওখভ: অমুজড়য়ো 

রধোি রওোট:৭৬০০

ঈধখচমো:ফোগুভো তভ 

রচমো: ফোগুভো

ফোগুভো ৩১.১২.১৯৯০  ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি, প্রখয ধে 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৮৮০ চদো রফো: নভলোত অমী জধঢোভ দোফ: মৃঢ রফোলোম্মত 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো জনখভোচো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: রকোধোমধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:এওতন্ত  

টোওখভ: এওতন্ত 

রধোি রওোট:৬৬১০

ঈধখচমো:অঝখজভয়ো 

রচমো: ধোদো

গ্রোফ: রকোধোমধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:এওতন্ত  

টোওখভ: এওতন্ত 

রধোি রওোট:৬৬১০

ঈধখচমো:অঝখজভয়ো 

রচমো: ধোদো

ধোদো ১৬.০৮.১৯৮৫ ২৯  ঙভ ০৮ ফো ১৬ 

জতদ

এফএজ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৮৮১ চদো চোফোম ঈজিদ জধঢোভ দোফ: ধৄরুম আমোফ 

জওতোভ 

ফোঢোভ দোফ: ধৄভচোলোদ রকফ

গ্রোফ: তজক্ষড ঙয়কো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দোখকভ ধোড়ো 

টোওখভ: দোখকভ ধোড়ো 

রধোি রওোট:৮০৫০

ঈধখচমো:রকোোআভ লোঝ 

রচমো: যভীয়ঢধেভ

গ্রোফ: তজক্ষড ঙয়কো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দোখকভ ধোড়ো 

টোওখভ: দোখকভ ধোড়ো 

রধোি রওোট:৮০৫০

ঈধখচমো:রকোোআভ লোঝ 

রচমো: যভীয়ঢধেভ

যভীয়ঢধেভ ০১.০১.১৯৮৯ ২৭  ঙভ ০৪ ফো ০৪ 

জতদ

এফ এ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৮৮২ জভঢো ধত্তদতোভ জধঢোভ দোফ: চকতীয ধত্তদতোভ 

ফোঢোভ দোফ: রযোপো ভোদী 

ধত্তদতোভ

গ্রোফ: চকন্নোণতী 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: ব্যোতী কোচদো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:ফধুঔোমী 

রচমো: নজভতধেভ

গ্রোফ: চকন্নোণতী 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: ব্যোতী কোচদো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:ফধুঔোমী 

রচমো: নজভতধেভ

নজভতধেভ ৩০.০১.১৯৯০ ২৬  ঙভ ০৩ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

ঠিও দয়, প্রখয 

ধে বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি, 

অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও 

দয়।

োজঢম

৪৮৮৩  জমচো জধঢোভ দোফ: চলুভ ভলোফদ

ফোঢোভ দোফ: ধৄভচোলোদ রকফ

গ্রোফ: ধজিফ জযওোভ ফঙ্গম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ওোমজওজদ 

রধোি রওোট:৭৯২০

ঈধখচমো:ওোমজওজদ 

রচমো: ফোতোভীধেভ

গ্রোফ: ধজিফ জযওোভ ফঙ্গম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ওোমজওজদ 

রধোি রওোট:৭৯২০

ঈধখচমো:ওোমজওজদ 

রচমো: ফোতোভীধেভ

ফোতোভীধেভ ০৫.০৬.১৯৯২ ২৩  ঙভ ১১ ফো ০০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও 

দয়, প্রখয ধে 

বৄম, অখতখদ 

ঙজ এওটি।

োজঢম

৪৮৮৫ চদো চয়দোম অখতীদ জধঢোভ দোফ: যোলচোলোদ 

ফোঢোভ দোফ: ফমো অিোভ

গ্রোফ: রভোতোভধেড্ডো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোভআঢমো 

টোওখভ: চোভআঢমো

রধোি রওোট:২৩৩১

ঈধখচমো:জদওমী 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

গ্রোফ: রভোতোভধেড্ডো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোভআঢমো 

টোওখভ: চোভআঢমো

রধোি রওোট:২৩৩১

ঈধখচমো:জদওমী 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ১৯.১১.১৯৯৪ ২১  ঙভ ০৬ ফো ১৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি, প্রখয ধে 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৮৮৬ চদো রফো: ভোজতকুভ ভলোফদ জধঢোভ দোফ: রফো: রোমোয়ফোদ 

ফোঢোভ দোফ: ভোখলমো ঔোতুদ

গ্রোফ: ওোিোজদয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৩ 

টোওখভ: ওোিোজদয়ো 

রধোি রওোট:২২২০

ঈধখচমো: ফুমোড়ীয়ো 

রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: ওোিোজদয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৩ 

টোওখভ: ওোিোজদয়ো 

রধোি রওোট:২২২০

ঈধখচমো: ফুমোড়ীয়ো 

রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ৩০.০৩.২০১৬  ২৯ঙভ ০০ ফো ২৯ 

জতদ

এফএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি, চন্ 

ঢোজভঔ বৄম

োজঢম

৪৮৮৮ চদো রফো: অমোঈজিদ রযঔ জধঢোভ দোফ: রফো: ফজদরুম 

আমোফ রযঔ

ফোঢোভ দোফ: রভোখওয়ো রকফ

গ্রোফ: বপখরভকুঝ

আঈজদয়দ/য়োট ত: রফোলদধেভ  

টোওখভ: রফোলদধেভ 

রধোি রওোট:৩৫১০

ঈধখচমো:রতজিোভ 

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: বপখরভকুঝ

আঈজদয়দ/য়োট ত: রফোলদধেভ  

টোওখভ: রফোলদধেভ 

রধোি রওোট:৩৫১০

ঈধখচমো:রতজিোভ 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৯৫  ২১ ঙভ  ০৪ ফো ০৫ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৮৯৫ চদো অজদওো ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: ফজচবুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: জতমবুভো ভলফোদ

গ্রোফ: ধৈ ত বধমদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: োজচঢধেভ 

রধোি রওোট:২৩৩৬

ঈধখচমো:োজচঢধেভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

গ্রোফ: ধৈ ত বধমদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: োজচঢধেভ 

রধোি রওোট:২৩৩৬

ঈধখচমো:োজচঢধেভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ০৪.০৪.১৯৯১ ২৫  ঙভ ০১ ফো ০২ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতখদ ঙজ 

এওটি, রনভঢ 

ঔোখফ ভোচস্ব 

টিজওঝ

োজঢম

৪৮৯৬ চদো অদুল্লোল জধঢোভ দোফ: অলম্মোত অমী 

ফোঢোভ দোফ: দোচফো ঔোতুদ

গ্রোফ: ধুজময়োঝ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রফৌভোঝ  

টোওখভ: রফৌভোঝ 

রধোি রওোট:৭৭

ঈধখচমো:ধোংযো 

রচমো: ভোচোড়ী

গ্রোফ: ধুজময়োঝ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রফৌভোঝ  

টোওখভ: রফৌভোঝ 

রধোি রওোট:৭৭

ঈধখচমো:ধোংযো 

রচমো: ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ০১.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৪ ফো ১০ জতদ অজমফ োথোভড রধোি রওোট ত বৄম োজঢম

৪৯০২ চদো রফো: ফজদরুম অমফ জধঢোভ দোফ: রফো: োআফুম 

অমফ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রভখলদো 

রকফ

গ্রোফ: মক্ষ্ণীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জচজধ  

টোওখভ: 

রধোি রওোট:৬০০

ঈধখচমো:ভোচধোড়

রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: মক্ষ্ণীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জচজধ  

টোওখভ: 

রধোি রওোট:৬০০

ঈধখচমো:ভোচধোড়

রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ১০.০২.১৯৯৩ ২৩  ঙভ ০১ ফো ২৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৯০৪ চদো রোখলম ভোদো জধঢোভ দোফ: অ: ওজভফ 

ফোঢোভ দোফ: ফোসুতো রকফ

গ্রোফ: তোজভজতয়ো তজক্ষড 

ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঈজঘৎধেভো

টোওখভ: সুমঢোদোতী 

রধোি রওোট:১৪৫০

ঈধখচমো:অড়োআলোচোভ 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

গ্রোফ: তোজভজতয়ো তজক্ষড 

ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঈজঘৎধেভো

টোওখভ: সুমঢোদোতী 

রধোি রওোট:১৪৫০

ঈধখচমো:অড়োআলোচোভ 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

দোভোয়ডকঞ্জ ১১.১১.১৯৯৫ ২০ ঙভ  ০৪ফো  ২১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও 

দয়, প্রখয ধে 

রদআ।

োজঢম

৪৯০৫ চদো রফো: আঙোলও অমী জধঢোভ দোফ: রফো: োআফুম 

আমোফ  

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: োফছুদ 

দোলোভ

গ্রোফ: ধোথোদী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তোশুজতয়ো  

টোওখভ: তোশুজতয়ো 

রধোি রওোট:৬৬২০

ঈধখচমো: ইশ্বভতী 

রচমো: ধোদো

গ্রোফ: ধোথোদী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তোশুজতয়ো  

টোওখভ: তোশুজতয়ো 

রধোি রওোট:৬৬২০

ঈধখচমো: ইশ্বভতী 

রচমো: ধোদো

ধোদো ১০.১০.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৬ ফো ০১ জতদ জ এ দো ত োথোভড অখতদ ধখে  

ঙজ রদআ।

োজঢম

৪৯০৬ চদো জফমদ কুফোভ ভোয় জধঢোভ দোফ: যোজন্ত ভঞ্জদ ভোয়

ফোঢোভ দোফ: জদঢো ভোদী ভোয়

গ্রোফ: রতখপোক

আঈজদয়দ/য়োট ত: রযঔলোঝী  

টোওখভ: রতখপোক

রধোি রওোট:৭৪৬০

ঈধখচমো:দড়োআম দতভ 

রচমো: দড়োআম

গ্রোফ: রতখপোক

আঈজদয়দ/য়োট ত: রযঔলোঝী  

টোওখভ: রতখপোক

রধোি রওোট:৭৪৬০

ঈধখচমো:দড়োআম দতভ 

রচমো: দড়োআম

দড়োআম ২০.১০.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো ১৫ জতদ এআঘ এ জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

অখতদ রভমখয় 

নভখফ, 

অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও 

দয়।

োজঢম

৪৯০৭ চদো রফো: ওোঙোভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: কুদ্দু 

অকুঞ্জী 

ফোঢোভ দোফ: জফখ অওজমফো 

কুদ্দু

গ্রোফ: ফজলরখঔোমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: দড়োআম 

রধোি রওোট:৭৫০০

ঈধখচমো:দড়োআম তভ 

রচমো: দড়োআম

গ্রোফ: ফজলরখঔোমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: দড়োআম 

রধোি রওোট:৭৫০০

ঈধখচমো:দড়োআম তভ 

রচমো: দড়োআম

দড়োআম ০১.০৬.১৯৯০  ২৫ ঙভ  ১১ ফো ০৫ 

জতদ

জ এ দো ত োথোভড অখতদ রভমখয় 

নভখফ, প্রখয ধে 

বৄম, অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও 

দয়।

োজঢম

৪৯০৯ চদো রফো: অঙোধৄভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ ফখনম ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: অজঙয়ো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ওল্যোদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রলোকম 

োড়ীয়ো  

টোওখভ: ওল্যোদধেভ 

রধোি রওোট:৭০৩০

ঈধখচমো: রতৌমঢধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

োজফখঝট োজপ ত, োকভ 

বওঢ ফোখওতঝ, ২০/১ আজিভো 

রভোট, নোফ তখকঝ, দোঔোমধোড়ো, 

রঢচকাঁ, ঠোওো-১২১৫

কুজিয়ো ২৯.০৯.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৭ ফো ০৯ 

জতদ

জ এ এ যোজভভীও 

প্রজঢন্ধী

অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৯১০ চদো োআফুম আমোফ জধঢোভ দোফ: অজফভ হুোআদ 

ফোঢোভ দোফ: চখতো ঔোতুদ

গ্রোফ: আমোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

কখয়যধেভ/০২ 

টোওখভ: কখয়যধেভ 

রধোি রওোট:৬৬০০

ঈধখচমো:ধোদো তভ 

রচমো: ধোদো

গ্রোফ: আমোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

কখয়যধেভ/০২ 

টোওখভ: কখয়যধেভ 

রধোি রওোট:৬৬০০

ঈধখচমো:ধোদো তভ 

রচমো: ধোদো

ধোদো ০১.০১.১৯৯০  ২৬ ঙভ  ০৩ ফো ১০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ ধখে ঙজ 

রদআ।

োজঢম

৪৯১৪ িো ব্যোদোচী জধঢোভ দোফ: কখদয ঘন্দ্র 

ব্যোদোচী 

ফোঢোভ দোফ: জঢো ব্যোদোচী

গ্রোফ: োআকোঝী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘোিোফূম  

টোওখভ: ঘোিোফূম 

রধোি রওোট:৯৪৬০

ঈধখচমো:ওোজমকঞ্জ 

রচমো: োঢক্ষীভো

গ্রোফ: োআকোঝী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘোিোফূম  

টোওখভ: ঘোিোফূম 

রধোি রওোট:৯৪৬০

ঈধখচমো:ওোজমকঞ্জ 

রচমো: োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ১২.০৪.১৯৮৯  ২৭ ঙভ  ০০ ফো ২৪ 

জতদ

জ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৯১৯ চদো এন এফ োআফুল্লো ঔোজমত জধঢোভ দোফ: মৃঢ লোদ 

লোজ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ফখদোয়োভো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: জওখযোভী দকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রভোয়োজময়ো

টোওখভ: রতৌমঢঔোমী 

রধোি রওোট:৭০৫১

ঈধখচমো:রতৌমঢধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

গ্রোফ: জওখযোভী দকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রভোয়োজময়ো

টোওখভ: রতৌমঢঔোমী 

রধোি রওোট:৭০৫১

ঈধখচমো:রতৌমঢধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ১২.০৫.১৯৯১ ২৪  ঙভ ১১ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘ এ জ যোজভভীও 

প্রজঢন্ধী

ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি

োজঢম

৪৯২০ চদো রফো: জভোজুম আমোফ জধঢোভ দোফ: অজঙয়ো ঔোতুদ 

ফোঢোভ দোফ: রফো: রকোমোফ 

ভব্বোদী

গ্রোফ: শ্রীধেভ (১১৯)

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: ঠোকুজভয়ো োচোভ 

রধোি রওোট:৭৪৪০

ঈধখচমো:ফজদভোফধেভ 

রচমো: বখযোভ

ওয়ো জফস্ত্রী ধোড়ো, টোওখভ-

বয়তধেভ, বয়তধেভ, 

দীমনোফোভী-৫৩১০

বখযোভ ০১.০৩.১৯৮৯ ২৭  ঙভ ০২ ফো  ০৪ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৯২৫ চদো ঢোজমফো ঔোদফ জধঢোভ দোফ: রফোলোম্মত 

অমঢো ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: লোখচভো অিোভ

গ্রোফ: রভৌলো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জদয়োফঢধেভ 

টোওখভ: জদয়োফঢধেভ 

রধোি রওোট:২৩১০

ঈধখচমো:ওজভফকঞ্জ

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

জওখযোভকঞ্জ ০১.০২.১৯৮৭ ২৯  ঙভ  ০৩ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৯২৬ চদো সুব্রঢ ভোয় জধঢোভ দোফ: ঢোজভদী প্রোত ভোয়

ফোঢোভ দোফ: জখভোতো োমো ভোয়

গ্রোফ: ফোলখতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: অোদকভ 

রধোি রওোট:৫১০০

ঈধখচমো: ঞোকুভকাঁ 

রচমো: ঞোকুভকাঁ

গ্রোফ: ফোলখতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: অোদকভ 

রধোি রওোট:৫১০০

ঈধখচমো: ঞোকুভকাঁ 

রচমো: ঞোকুভকাঁ

ঞোকুভকাঁ ২৫.১০.১৯৯৪  ২১ ঙভ ০৬ ফো ১০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ।

োজঢম

৪৯২৭ চদো জদলুনোভ আয়োজফদ জধঢোভ দোফ: দোজভ ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: ঘওখত ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: দকাঁ 

রধোি রওোট:৬৫০০

ঈধখচমো:দকাঁ 

রচমো: দকাঁ

গ্রোফ: ঘওখত ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: দকাঁ 

রধোি রওোট:৬৫০০

ঈধখচমো:দকাঁ 

রচমো: দকাঁ

দকাঁ ১১.০২.১৯৮৬ ৩০ ঙভ  ০২ ফো ০৫ 

জতদ

জ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি।

োজঢম

৪৯২৯ জতমরুো আয়োজফদ জধঢোভ দোফ: দোজঙভ ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: ঘওখতধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: দকাঁ 

রধোি রওোট:৬৫০০

ঈধখচমো:দকাঁ তভ 

রচমো: দকাঁ

গ্রোফ: ঘওখতধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: দকাঁ 

রধোি রওোট:৬৫০০

ঈধখচমো:দকাঁ তভ 

রচমো: দকাঁ

দকাঁ ০১.০১.১৯৯০ ২৬  ঙভ  ০৩ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি ।

োজঢম

৪৯৩১ চদো রফো: ফোসুফ জল্লোল জধঢোভ দোফ: রফো: অ  ফ 

জজিও 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: লধৄনো 

রকফ

গ্রোফ: ৬৭১/ধটুয়োঔোমী 

রধৌভপো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: ধটুয়োঔোমী 

রধোি রওোট:৮৬০০

ঈধখচমো:ধটুয়োঔোমী 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

গ্রোফ: ৬৭১/ধটুয়োঔোমী 

রধৌভপো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: ধটুয়োঔোমী 

রধোি রওোট:৮৬০০

ঈধখচমো:ধটুয়োঔোমী 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

ধটুয়োঔোমী ২৫.১১.১৯৯৩  ২২ ঙভ  ০৫ ফো ১১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ নভফ 

রভমখয়ভ, ধখতভ 

দোফ বৄম, 

অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও 

দয়।

োজঢম

৪৯৩২ চদো ভোখয়ো অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: অবুম 

ঔোখয়ভ 

ফোঢোভ দোফ: চোখলতো রকফ

গ্রোফ: সুরুঙ্গ ঘোআদ, রফোল্লো 

োড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ফোদ্রো ফোদ্রোো 

রধোি রওোট:৬৩১০

ঈধখচমো:নজভতকঞ্জ 

রচমো: ঘাঁতধেভ

ভোখয়ো অিোভ, প্রবখে 

দোচফো অিোভ, জন 

লওোভী ওোফ ওজিঈঝোভ 

মুদ্রোক্ষজভও, ণ ত জপোক, ণ ত 

ফন্ত্রডোময়, পদ দং-০৬, ওক্ষ 

দং-১২০২, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো।

ঘাঁতধেভ ০১.০১.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০৩ ফো ১০ জতদ এআঘ এ জ োথোভড অখতখদ ঙজ 

রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৯৩৫ চদো তীধদ ঢোলুওতোভ জধঢোভ দোফ: দোভোয়দ ঘন্দ্র 

ঢোলুওতোভ 

ফোঢোভ দোফ: শ্রীফজঢ ঢোলুওতোভ

গ্রোফ: ধোলোড়ধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: ধোলোড়ধেভ োচোভ 

রধোি রওোট:৩৩৬০

ঈধখচমো:অচজফভীকঞ্জ 

রচমো: লজকঞ্জ

১০৯/০৮, থোদফজন্ড, 

জছকোঢমো, ঠোওো-১২০৯

লজকঞ্জ ০৫.০৩.১৯৯১  ২৫ ঙভ ০২ ফো ০১ 

জতদ

জ এ ম্মোদ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৯৩৮ চদো রফো: ফঞ্জুরুম লোোদ জধঢোভ দোফ: অব্দুভ ভজলফ 

ফোঢোভ দোফ: মজঢনো রকফ

গ্রোফ: রঢখজভয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোভঘভ  

টোওখভ: ভোভঘভ 

রধোি রওোট:২৩৩৭

ঈধখচমো:োজচঢধেভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

ঢন্দ্রো দীড় ৩ জ /০২, 

রফোলোম্মোতী লোঈজচং জম:, 

য়োট ত-৩৩, রফোলোম্মতধেভ, 

ঠোওো-১২০৭

জওখযোভকঞ্জ ২৮.১২.১৯৮৯  ২৬ ঙভ ০৪ ফো ০৭ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৯৪০ চদো রফো: যোলীদ জফয়ো জধঢোভ দোফ: মৃঢ নচম জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: োমফো 

রকফ

োো ৬২, রভোট ১/২            

      গ্রোফ: ব্রীচখভোট 

ওোমীোড়ী ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: কোআোন্ধো 

রধোি রওোট:৫৭০০

ঈধখচমো:কোআোন্ধো 

রচমো: কোআোন্ধো

োো ৬২, রভোট ১/২        

গ্রোফ: ব্রীচখভোট ওোমীোড়ী 

ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: কোআোন্ধো 

রধোি রওোট:৫৭০০

ঈধখচমো:কোআোন্ধো 

রচমো: কোআোন্ধো

কোআোন্ধো ০৬.১১.১৯৮৮  ২৭ ঙভ  ০৫ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ঘোমোখদভ ঢথ্য 

রদআ, অখতখদভ 

ঢোজভঔ রদআ।

োজঢম

৪৯৪১ ঢোজমফো অিোভ জধঢোভ দোফ: অব্দুভ ভজযত 

ফোঢোভ দোফ: অজঙয়ো ঔোতুদ

গ্রোফ: ফলোঝ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:   

টোওখভ: োভধোড়ো

রধোি রওোট: ২৩০০

ঈধখচমো:দোিোআম 

রচমো: ফয়ফদজংল

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ০১.০১.১৯৯৩  ২৩ ঙভ ০৪ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৯৪২ চদো ফোজদও রতদোণ জধঢোভ দোফ: সুখভদ রতদোণ 

ফোঢোভ দোফ: জচমী ভোদী

গ্রোফ: আয়োকুধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১২ 

টোওখভ: ওোলুখক্ষে 

রধোি রওোট:৫১০০

ঈধখচমো:ঞোকুভকাঁ 

রচমো: ঞোকুভকাঁ

গ্রোফ: আয়োকুধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১২ 

টোওখভ: ওোলুখক্ষে 

রধোি রওোট:৫১০০

ঈধখচমো:ঞোকুভকাঁ 

রচমো: ঞোকুভকাঁ

ঞোকুভকাঁ ১০.১০.১৯৯০ ২৫  ঙভ ০৬ ফো ২৫ 

জতদ

দো ত োথোভড প্রখয ধে 

রভমখয় নভখফ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৯৪৪ ভোখয়ো ঔোদফ জধঢোভ দোফ: মৃঢ আওোিোভ 

অমী ভতোভ 

ফোঢোভ দোফ: োলোভো রকফ

গ্রোফ: ঈত্তভ ঙয়কাঁ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: াঁযকোড়ো 

টোওখভ: ঔোখভ লোঝ 

রধোি রওোট:৮০৫০

ঈধখচমো: ওোমজওদী 

রচমো: ফোতোভীধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

ফোতোভীধেভ ২০.০৫.১৯৯০ ২৫  ঙভ ০০ ফো ১০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৯৪৫ চদো রফো: অবু লোন্নোদ জধঢোভ দোফ: রফো: দীভ ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: যোখলভ োধৄ

গ্রোফ: অভোচী ধমোয োড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লখমোঔোদো 

টোওখভ: লখমোঔোদো 

রধোি রওোট:৫৬০০

ঈধখচমো:কুজড়গ্রোফ তভ 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

গ্রোফ: অভোচী ধমোয োড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লখমোঔোদো 

টোওখভ: লখমোঔোদো 

রধোি রওোট:৫৬০০

ঈধখচমো:কুজড়গ্রোফ তভ 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

কুজড়গ্রোফ ১০.১০.১৯৯০ ২৫  ঙভ ০৭ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৯৪৮ চদো রফোলোম্মত োলো ঈজিদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ রফো: আজময়োঙ 

ফোঢোভ দোফ: অংকুখভভ রদঙো

গ্রোফ: ফীমকঞ্জ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯ দং 

রমমুয়ো আঈজদয়দ 

টোওখভ: ফফঢোচ জফয়োভ লোঝ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:রনদী 

রচমো: রনদী

রড্র কোখট তদ রঝআমো ত, 

যোলোচোলোদ রলোখঝম ংমগ্ন, 

ছোঈঢমো োচোভ, য়োট ত-১৩, 

ধোলোড়ঢমী, খুমযী, ঘঞ্টগ্রোফ।

রনদী ০৪.০৫.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৯ ফো ০৭ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৯৪৯ চদো জচোদ তোয জধঢোভ দোফ: জতধে তোয 

ফোঢোভ দোফ: মোওী তোয

য়োতো রভোট                   

          গ্রোফ: জঘজভকো, জলন্দু 

ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: জঘজভংকো 

রধোি রওোট: ৪৭৪১

ঈধখচমো:ঘওজভয়ো রধৌভপো

রচমো: ওক্য্রোচোভ

য়োতো রভোট                   

          গ্রোফ: জঘজভকো, জলন্দু 

ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: জঘজভংকো 

রধোি রওোট: ৪৭৪১

ঈধখচমো:ঘওজভয়ো রধৌভপো

রচমো: ওক্য্রোচোভ

ওক্সোচোভ ০২.১১.১৯৯৬  ১৯ঙভ  ০৬ ফো ০২ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৯৫২ চদো এভযোত অমী জধঢোভ দোফ: রঔোভখযত অমী 

ফোঢোভ দোফ: মোমোধৄ

গ্রোফ: রলমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রলোকমো/০৩ 

টোওখভ: ওোজমলভ লোঝখঔোমো 

রধোি রওোট:২৪১০

ঈধখচমো:ধৈ তথমো 

রচমো: রদেখওোদো

গ্রোফ: রলমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রলোকমো/০৩ 

টোওখভ: ওোজমলভ লোঝখঔোমো 

রধোি রওোট:২৪১০

ঈধখচমো:ধৈ তথমো 

রচমো: রদেখওোদো

রদেখওোদো ১৫.১২.১৯৮৯  ২৬ ঙভ ০৪ ফো ২১ 

জতদ

এফ এ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি।

োজঢম

৪৯৫৩ রফোঙো: জফন্নো ঔিওোভ জধঢোভ দোফ: রঔোিওোভ অবু 

লোোদ 

ফোঢোভ দোফ: হুভী োধৄ

োো দং-৩১, রভোট দং-৩/এ  

     গ্রোফ: ওখমচ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: ফোগুভো 

রধোি রওোট:৭৬০০

ঈধখচমো:ফোগুভো 

রচমো: ফোগুভো

োো দং-৩১, রভোট দং-৩/এ  

     গ্রোফ: ওখমচ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: ফোগুভো 

রধোি রওোট:৭৬০০

ঈধখচমো:ফোগুভো 

রচমো: ফোগুভো

ফোগুভো ০৭.০৫.১৯৮৬ ২৯  ঙভ ১১ ফো ২৮ 

জতদ

ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৯৫৫ ধজম অিোভ জধঢোভ দোফ: চোমোম রধোভী 

ফোঢোভ দোফ: শ্রীফজঢ রকফ

গ্রোফ: জদমঔী রফোল্যোওোিী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: জদমঔী িভ 

রধোি রওোট:৭৯৩১

ঈধখচমো:জযঘভ 

রচমো: ফোতোভীধেভ

গ্রোফ: জদমঔী রফোল্যোওোিী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: জদমঔী িভ 

রধোি রওোট:৭৯৩১

ঈধখচমো:জযঘভ 

রচমো: ফোতোভীধেভ

ফোতোভীধেভ ০১.০৪.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০১ ফো ০৪ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদওোভী 

ওতৃতধক্য্ক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

৪৯৫৬ চদো যংওভ ধোখন্ড জধঢোভ দোফ: পোদী ধোখন্ড 

ফোঢোভ দোফ: ধৄক্ষো ধোখন্ড

গ্রোফ: দোণোভ ওোজি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: লোভঢো 

রধোি রওোট:৮২২২

ঈধখচমো:ঈজচভধেভ 

রচমো: জভযোম

৪৪/এ , অম অজফদ রভোট, 

গ্রীদ রভোট, জদঈফোখওতঝ, 

ওমোোকোদ, ঠোওো-১২০৫

জভযোম ০৫.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০২ ফো ০৯ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি।

োজঢম

৪৯৫৭ চদো লোজদন ঈজিদ জধঢোভ দোফ: অবু ঢোখম 

ফোঢোভ দোফ: লোজদো রকফ

গ্রোফ: ফুদোড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: কোজড়তল  

টোওখভ: ঔোফোভওোজি 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:রযভধেভ 

রচমো: গুড়ো

১০৪/০২ (৩য় ঢমো), রিোম 

রভোট, থোদফন্ডী, ঠোওো-১২০৫

গুড়ো ০১.০১.১৯৯৪ ২২  ঙভ ০৪ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৯৬০ চদো রফো: ভোজযদুম লোোদ অওি জধঢোভ দোফ: রফো: রঢোচোফ 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: নজভতো 

ধোভপীদ

গ্রোফ: োভআপোক 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ব্রক্ষকোঙো  

টোওখভ: োভআপোক 

রধোি রওোট:৬৭২০

ঈধখচমো:ভোয়কঞ্জ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: োভআপোক 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ব্রক্ষকোঙো  

টোওখভ: োভআপোক 

রধোি রওোট:৬৭২০

ঈধখচমো:ভোয়কঞ্জ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ৩১.১০.১৯৯১  ২৪ ঙভ ০৬ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদভ ঢোজভঔ 

রদআ।

োজঢম

৪৯৬১ চদো রফো: রোখলম জধঢোভ দোফ: রফো: অ: ফোখচত 

ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: রভধৄ রকফ

গ্রোফ: ড় ওোজমদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দোখকভধোড়ো 

টোওখভ: ড় ওোজমদকভ 

রধোি রওোট:৮০৫০

ঈধখচমো:রকোোআভ লোঝ 

রচমো: যভীয়ঢধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

যভীয়ঢধেভ ২৮.০১.১৯৯৮ ১৮ ঙভ ০৪ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৯৬২ চদো মুমু ফোিোভ জধঢোভ দোফ: ফজদ ফোিোভ 

ফোঢোভ দোফ: ভফো ফোিোভ

গ্রোফ: অমঢো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: োদোভীধোড়ো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:

রচমো: জভযোম

২৬৯/২, জধোআোক, ৪ ঢমো 

কজম, য়োট ত-০১, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

জভযোম ১৯.০৯.১৯৯৭ ১৯  ঙভ ০৮ ফো ১৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ঘোমোদ দং বৄম োজঢম

৪৯৬৫ চদো রফো: রভচোঈম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: ফজচবুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: নোজঢফো 

রকফ

গ্রোফ: ওোজমঘন্নো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: আঝোজড়য়ো  

টোওখভ: ধেকুভচোদো 

রধোি রওোট:৮৬০০

ঈধখচমো:ধটুয়োঔোমী 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

জতদোদ হুপোরী াঁঝজমজধ  

ওজিঈঝোভ প্রজযক্ষড, 

আদজস্টঈঝ, ২৩২, অজফদো 

এখিঝ, রদধোড়ো ধ তঢো, 

জফভধেভ১০, ঠোওো-১২১৬

ধটুয়োঔোমী ০৩.০১.১৯৯৮ ১৮  ঙভ ০৪ ফো ০২ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ।

োজঢম

৪৯৬৬ চদো রফো: োয়দুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ ফো: 

রওভোফঢ অমী ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: সুজনয়ো 

রকফ

গ্রোফ: জছওভলোটি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: খঝফোজছ 

টোওখভ: খঝফোজছ 

রধোি রওোট:৭৯৪১

ঈধখচমো:ফোতোভীধেভ 

রচমো: ফোতোভীধেভ

গ্রোফ: জছওভলোটি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: খঝফোজছ 

টোওখভ: খঝফোজছ 

রধোি রওোট:৭৯৪১

ঈধখচমো:ফোতোভীধেভ 

রচমো: ফোতোভীধেভ

ফোতোভীধেভ ০১.০১.১৯৯৪ ২২  ঙভ  ০৪ ফো ০৫ 

জতদ

নোজচম োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঘোমোখদভ ঢোজভঔ 

রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৯৬৭ চদো রফো: রলমোম জওতোভ জধঢোভ দোফ: অ: ভজযত 

জওতোভ 

ফোঢোভ দোফ: ফজভয়ফ রকফ

গ্রোফ: জছওোভলতী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: খঝফোজছ  

টোওখভ: খঝফোজছ 

রধোি রওোট:৭৯০১

ঈধখচমো:ফোতোভীধেভ 

রচমো: ফোতোভীধেভ

গ্রোফ: জছওোভলতী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: খঝফোজছ  

টোওখভ: খঝফোজছ 

রধোি রওোট:৭৯০১

ঈধখচমো:ফোতোভীধেভ 

রচমো: ফোতোভীধেভ

ফোতোভীধেভ ১৮.০৩.১৯৯৪ ২২  ঙভ ০১ ফো ১৮ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৯৬৯ ওোচী রফো: ঔজমলুল্লোল জধঢোভ দোফ: ওোচী রফো: 

অফোদ ঈল্লোল 

ফোঢোভ দোফ: ফজদভো অফোদ

গ্রোফ: দতুদ ৩২ ং/ধেভোঢদ 

১৭ দং মুজিদ ধোড়ো ১ফ কজম

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: খুমদো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:রোদোটোঙ্গো 

রচমো: খুমদো

গ্রোফ: দতুদ ৩২ ং/ধেভোঢদ 

১৭ দং মুজিদ ধোড়ো ১ফ কজম

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: খুমদো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:রোদোটোঙ্গো 

রচমো: খুমদো

খুমদো ২৯.০৮.১৯৮৬ ২৯  ঙভ ০৮ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ রভমখয় 

নভখফ, প্রখয ধে 

বৄম।

োজঢম

৪৯৭১ চদো রফো: ভজনও ঈল্যোল জধঢোভ দোফ: রফো: অবুম 

ওোমোফ 

ফোঢোভ দোফ: ওজলধৄভ রকফ

গ্রোফ: ঘভবঢো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৭/০৩ 

টোওখভ: পোদীকঞ্জ 

রধোি রওোট:৩৭০২

ঈধখচমো:তভ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

গ্রোফ: ঘভবঢো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৭/০৩ 

টোওখভ: পোদীকঞ্জ 

রধোি রওোট:৩৭০২

ঈধখচমো:তভ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

মক্ষ্ণীধেভ ২৭.১২.১৯৯২ ২৩  ঙভ  ০৫ ফো  ০৯ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৯৭২ চদো রফো: আব্রোজলফ জধঢোভ দোফ: রফো:চয়দোম 

অতীদ 

ফোঢোভ দোফ: রভোখওয়ো রকফ

গ্রোফ: থফ তধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৯ 

টোওখভ: জলভোফদ োচোভ 

রধোি রওোট:৩৭০২

ঈধখচমো:তভ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

গ্রোফ: থফ তধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৯ 

টোওখভ: জলভোফদ োচোভ 

রধোি রওোট:৩৭০২

ঈধখচমো:তভ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

মক্ষ্ণীধেভ ২৭.১১.১৯৯২  ঙভ  ফো  জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি, য় 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৪৯৭৩ চদো ধৄধ জশ্বো জধঢোভ দোফ: বীখভন্দ্র জশ্বো 

ফোঢোভ দোফ: জঢো জশ্বো

গ্রোফ: কুযজময়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫ 

টোওখভ: তক্ষীদ শ্রীধেভ 

রধোি রওোট:৯৪৪০

ঈধখচমো:ওোজমকঞ্জ 

রচমো: োঢক্ষীভো

গ্রোফ: কুযজময়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫ 

টোওখভ: তক্ষীদ শ্রীধেভ 

রধোি রওোট:৯৪৪০

ঈধখচমো:ওোজমকঞ্জ 

রচমো: োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ০৪.১১.১৯৯১  ২৪ ঙভ  ০৬ ফো ০২ 

জতদ

স্মোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৯৭৫ চদো রফো: রযোয়োআবুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: রুহুম অজফদ 

ফোঢোভ দোফ: ওোচম রভঔো

গ্রোফ: ঘভফদো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৭/০৫ 

টোওখভ: পোদীকঞ্জ 

রধোি রওোট:৩৭০২

ঈধখচমো:তভ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

গ্রোফ: ঘভফদো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৭/০৫ 

টোওখভ: পোদীকঞ্জ 

রধোি রওোট:৩৭০২

ঈধখচমো:তভ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

মক্ষ্ণীধেভ ২০.০৬.১৯৮৬  ২৯ ঙভ  ১০ ফো ২৫ 

জতদ

এফ জ এ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৯৭৭ অয়যো ঔোতুদ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম 

অঈয়োম 

ফোঢোভ দোফ: নোখঢফো ঔোতুদ

গ্রোফ: রনচ্যয়োফোভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রধৌভচদো  

টোওখভ: চোজফভঢো 

রধোি রওোট:৬৭৭২

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: রনচ্যয়োফোভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রধৌভচদো  

টোওখভ: চোজফভঢো 

রধোি রওোট:৬৭৭২

ঈধখচমো: যোলচোতধেভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ০২.০৩.১৯৯৩ ২৩  ঙভ ০১ ফো ০৯ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৪৯৭৯ চদো রফো: অমোফ জফয়ো জধঢোভ দোফ: রফো: অয়দোম লও 

ফোঢোভ দোফ: অজফদো রকফ

গ্রোফ: কুআচোড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফকড়ো 

টোওখভ: ফকড়ো 

রধোি রওোট:১৯৭৪

ঈধখচমো:ঝোংকোআম 

রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: কুআচোড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফকড়ো 

টোওখভ: ফকড়ো 

রধোি রওোট:১৯৭৪

ঈধখচমো:ঝোংকোআম 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ২১.০৪.১৯৮৮  ২৮ ঙভ ০০ ফো ১৪ 

জতদ

জ এ এ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

অখতদ রভমখয় 

নভখফ, প্রখয ধে 

বৄম।

োজঢম

৪৯৮২ চদো রফো: ফভ নোরুও জধঢোভ দোফ: রফো: ফজচভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: লোজফতো 

রকফ

গ্রোফ: রোয়োমফোভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রতঈমী 

টোওখভ: ভলম 

রধোি রওোট:৫৮১০

ঈধখচমো:জযকঞ্জ 

রচমো: গুড়ো

প্রবখে রফো: ভোখভ ভওোভ, 

প্রজঢভক্ষো ফন্ত্রডোময়, কদপদ 

ওফখলক্য্র, রযখভ োংমো দকভ, 

ঠোওো।

গুড়ো ১০.১২.১৯৮৭  ২৮ ঙভ ০৪ ফো ২৫ 

জতদ

ফোস্টো ত োথোভড প্রখয ধখে ধখতভ 

দোফ রদআ।

োজঢম

৪৯৮৫ চদো রফো: মোম জফয়ো জধঢোভ দোফ: অলোম্মত অমী 

ফোঢোভ দোফ: মোআমী রকফ

জচমোদী বুও জটখধো, যলীত 

ভজনও ড়ও, ফোজদওকঞ্জ-

১৮০০

গ্রোফ: ঈজওয়োভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোকীভ  

টোওখভ: কড়ধোড়ো 

রধোি রওোট:১৮০২

ঈধখচমো:ফোজদওকঞ্জ

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ০৭.০৯.১৯৮৯ ২৬  ঙভ ০৭ ফো ২৯ 

জতদ

জ এ দো ত োথোভড স্থোয়ী  ঢতফোদ 

ঠিওোদো ঠিও দয়।

োজঢম

৪৯৮৬ চদো ফোলফুজুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: যোল অমফ 

ফোঢোভ দোফ: ঙজওদো রকফ

গ্রোফ: রজঢয়ো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: ওোজযফধেভ ফোদ্রোো 

রধোি রওোট:৩৬২৩

ঈধখচমো:ফখদোলভকঞ্জ 

রচমো: কুজফল্লো

োো -১৫, রভোট-০৫, 

মুজিখবোদ্ধো ওফখলক্য্র, জফভধেভ-

০১, যোলঅমী, ঠোওো

কুজফল্লো ০২.০৬.১৯৯৪ ২১ ঙভ ১১ ফো ০৩ জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৯৮৭ চদো রফো: ভোখম রফোল্লো জধঢোভ দোফ: রফো: অদুম 

ফোখমও রফোল্লো 

ফোঢোভ দোফ: রকোখমধৄভ

গ্রোফ: ওোঝোঔোজম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রফোল্লোভলোঝ  

টোওখভ: ওোঝোঔোমী 

রধোি রওোট:৮৪২০

ঈধখচমো:দমজঙটি 

রচমো: ছোমওোঞী

পদ দং-০৬, ওক্ষ দং-

২০২১, ণ ত জপোক, ণ ত 

ফন্ত্রডোময়, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠওো

ছোমওোঞী ১৫.১০.১৯৯১ ২৪  ঙভ ০৪ ফো ২১ 

জতদ

দো ত মুজিখবোদ্ধো ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি, 

ঘোমোদ রদআ, ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৯৮৮ চদো রকৌঢফ কুফোভ ভোয় জধঢোভ দোফ: মৃঢ জঘত্তভঞ্জদ 

ভোয় 

ফোঢোভ দোফ: ফোয়ো ভোদী

গ্রোফ: জঢোভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩ 

টোওখভ: জঢোভো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:ওচ্যয়ো 

রচমো: ঘাঁতধেভ

োো-৪১৭/জ, ফোজমোক 

রঘৌধুভী ধোড়ো (ফোটিভ 

ফজচত), য়োট ত-২৩, 

জঔমকো, ভোফধেভো, ঠোওো-

১২১৯

ঘাঁতধেভ ১৬.১০.১৯৮৭ ২৮  ঙভ  ০৬ ফো ১৯ 

জতদ

দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৯৯০ চদো রোখলম ভোদো ভতোভ জধঢোভ দোফ: জভোচ ভতোভ 

ফোঢোভ দোফ: অওজমফো রকফ

গ্রোফ: রতোোজড়য়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোড়ীধোড়ো  

টোওখভ: রোমোভখওোমো

রধোি রওোট:৯৩১১

ঈধখচমো:ওচ্যয়ো 

রচমো: োখকভলোঝ

গ্রোফ: রতোোজড়য়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোড়ীধোড়ো  

টোওখভ: রোমোভখওোমো

রধোি রওোট:৯৩১১

ঈধখচমো:ওচ্যয়ো 

রচমো: োখকভলোঝ

োখকভলোঝ ০৫.১০.১৯৯২  ২৩ ঙভ ০৭ ফো ০১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড প্রখয ধে 

রভমখয় নভখফ , 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৯৯১ চদো রফখলতী লোোদ জধঢোভ দোফ: রভধৄ জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: লোজফতো রকফ

গ্রোফ: ঈত্তভ ধেফতী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধেফতী 

টোওখভ: ধেফতী 

রধোি রওোট:২৩০০

ঈধখচমো:রলোখদধেভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

গ্রোফ: ঈত্তভ ধেফতী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধেফতী 

টোওখভ: ধেফতী 

রধোি রওোট:২৩০০

ঈধখচমো:রলোখদধেভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ০৭.০৮.১৯৯২  ২৩ ঙভ ০৮ ফো ২৮ 

জতদ

এআঘ এ জ যোজভভীও 

প্রজঢন্ধী

ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৪৯৯৪ সুভোআয়ো অনজভদ জধঢোভ দোফ: রফোখমফ 

জযওতোভ 

ফোঢোভ দোফ: অফো রকফ

গ্রোফ: ফখলশ্বভ ধোযো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: কুখয়ঝ 

রধোি রওোট:৯২০৩

ঈধখচমো:রতৌমঢধেভ 

রচমো: খুমদো

গ্রোফ: ফখলশ্বভ ধোযো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: কুখয়ঝ 

রধোি রওোট:৯২০৩

ঈধখচমো:রতৌমঢধেভ 

রচমো: খুমদো

খুমদো ০২.০১.১৯৯৫  ২১ ঙভ  ০৪ ফো  ০৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ রভমখয় 

নভখফ, প্রখয ধে 

বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৪৯৯৫ চদো ধমোয ফোলমুত জধঢোভ দোফ: রঔোও দ প্রোং

ফোঢোভ দোফ: জমজওঙ োধৄ

গ্রোফ: ওোমোআকুড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ঙোজঢয়োদগ্রোফ 

টোওখভ: ওোমোআকুড়ী 

রধোি রওোট:৫৮৯০

ঈধখচমো:অতফজতখী 

রচমো: গুড়ো

গ্রোফ: ওোমোআকুড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ঙোজঢয়োদগ্রোফ 

টোওখভ: ওোমোআকুড়ী 

রধোি রওোট:৫৮৯০

ঈধখচমো:অতফজতখী 

রচমো: গুড়ো

গুড়ো ১২.১১.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৫ ফো ২৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ রভমখয় 

নভখফ, প্রখযধে 

বৄম, ঙজ এওটি।

োজঢম

৪৯৯৬ চদো রুহুম অজফদ জধঢোভ দোফ: অব্দুম কুদ্দু 

ফোঢোভ দোফ: দোচফো রকফ

গ্রোফ: ওোমোআওড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ঙোজঢয়োদগ্রোফ 

টোওখভ: ওোমোআকুড়ী 

রধোি রওোট:৫৮৯০

ঈধখচমো:অতফজতখী 

রচমো: গুড়ো

গ্রোফ: ওোমোআওড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ঙোজঢয়োদগ্রোফ 

টোওখভ: ওোমোআকুড়ী 

রধোি রওোট:৫৮৯০

ঈধখচমো:অতফজতখী 

রচমো: গুড়ো

গুড়ো ২০.১০.১৯৯৪ ২১  ঙভ  ০৬ ফো ১৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ রভমখয় 

নভখফ, প্রখযধে 

বৄম, ঙজ এওটি।

োজঢম

৫০০০ চদো রফো: অওোয অলখম্মত জধঢোভ দোফ: রফো: জভোচঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: 

রতখমোয়োভো রকফ

গ্রোফ: চোকীভ রফখজযমুম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: চোকীভ 

রধোি রওোট:১৮০০

ঈধখচমো:ফোজদওকঞ্জ 

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

গ্রোফ: চোকীভ রফখজযমুম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: চোকীভ 

রধোি রওোট:১৮০০

ঈধখচমো:ফোজদওকঞ্জ 

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ০১.০২.১৯৯৬  ২০ ঙভ  ০৩ ফো  ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতখদ ঙজ 

এওটি; অখতখদ 

স্বোক্ষভ রদআ

োজঢম

৫০০৩ চদো ফোসুফ ভওোভ জধঢোভ দোফ: চলুভ ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: মৃঢ রচোৎো রকফ

গ্রোফ: ড়আঢমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘভসুোজত  

টোওখভ: ঘভসুোজত োচোভ 

রধোি রওোট:১৬৩০

ঈধখচমো:ভোয়ধেভো 

রচমো: দভজংতী

গ্রোফ: ড়আঢমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘভসুোজত  

টোওখভ: ঘভসুোজত োচোভ 

রধোি রওোট:১৬৩০

ঈধখচমো:ভোয়ধেভো 

রচমো: দভজংতী

দভজংতী ০৫.১০.১৯৮৯  ২৬ ঙভ ০৭ ফো ০০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫০০৪ চদো রফো: ওোফোম রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: ধৄরুজ্জোফোদ

ফোঢোভ দোফ: রফোো: ধোভজপদ

গ্রোফ: দুমোভমধেভ (ঈ: ধোড়ো )

আঈজদয়দ/য়োট ত: দুমোমধেভ 

টোওখভ: দুমোমধেভ 

রধোি রওোট:৩৫২৬

ঈধখচমো:ব্রোক্ষডধোড়ো 

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: দুমোভমধেভ (ঈ: ধোড়ো )

আঈজদয়দ/য়োট ত: দুমোমধেভ 

টোওখভ: দুমোমধেভ 

রধোি রওোট:৩৫২৬

ঈধখচমো:ব্রোক্ষডধোড়ো 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ২০.০৪.১৯৯০  ২৫ ঙভ  ১১ ফো ২১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ রভমখয় 

নভখফ, প্রখয ধে 

বৄম, ঙজ এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫০০৫ চদো রফো: রফোঢোওোজব্বম আমোফ 

বুমবুম

জধঢোভ দোফ: রফো: োখতও 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ফজচতো 

রকফ

গ্রোফ: রফৌচোঔোদো (ড় কুিোভী)

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: জঘমফোভী 

রধোি রওোট:৫৬৩০

ঈধখচমো:জঘমফোভী 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

প্রবখে রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ, 

ওজিঈঝোভ ধোখভঝভ, 

চখয়ন্ট স্টও রওোিোদীচ এন্ড 

নোফ ত, ০১ ওোভোদ োচোভ, 

টিজজ পদ, (৭ফ ঢমো) 

ঠোওো।

কুজড়গ্রোফ ২৫.০৭.১৯৯২ ২৩  ঙভ ০৯ ফো ১০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫০০৬ চদো রফো: যোলজভয়োভ বৄআঁয়ো জধঢোভ দোফ: রফো: যোল অমফ 

বৄআঁয়ো 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রভোওোদো 

রকফ

গ্রোফ: ড়খফথোভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: থমোধোড়ো  

টোওখভ: থমোধোড়ো 

রধোি রওোট:১৯৮৩

ঈধখচমো:খোঝোআম 

রচমো: ঝোংকোআম

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১-এ, 

ভতোভ ওফখলক্য্র, 

অকোভকো, ঢোমঢমো, 

রযখভোংমো দকভ, ঠোওো-১২০৭

ঝোংকোআম ০১.০৬.১৯৮৯  ২৬ ঙভ  ১১ ফো ০১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

ধখতভ দোফ বৄম

োজঢম

৫০০৭ চদো যোফীফ জধঢোভ দোফ: ঙোফছুম লও 

ফোঢোভ দোফ: চহুভো

গ্রোফ: জখদোখতঘভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জদমোজঔয়ো 

টোওখভ: চয়কঞ্জ োচোভ 

রধোি রওোট:২১৪০

ঈধখচমো: ওযীকঞ্জ 

রচমো: চোফোমধেভ

৫৭, ওোওভোআম , 

রগুদোজকঘো, ঠোওো।

চোফোমধেভ ০১.০১.১৯৮৯ ২৭  ঙভ ০৪ ফো ০৫ 

জতদ

জ  এ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি ।

োজঢম

৫০০৮ চদো রফো: অজভফুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: রনভখতৌ 

জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ফখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: লোরুয়ো ওখমচ রভোট, 

রলোজডং ৯৩৩/২

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: জওখযোভকঞ্জ তভ 

রধোি রওোট:২৩০০

ঈধখচমো:জওখযভকঞ্জ তভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

জওখযোভকঞ্জ ০১.০১.১৯৯৪ ২২  ঙভ ০৪ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫০১২ চদো রফো: জুখয়ম ভোদো জধঢোভ দোফ: রফো: রঔোভখযত 

অমফ 

ফোঢোভ দোফ: জমজধ রকফ

গ্রোফ: ওোঞোজময়ো অঝো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভসুমধেভ 

টোওখভ: রধঘোভঅঝো 

রধোি রওোট:১৯৮৩

ঈধখচমো:খোঝোআম 

রচমো: ঝোংকোআম

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১-এ, 

ভতোভ ওফখলক্য্র, 

অকোভকো, ঢোমঢমো, 

রযখভোংমো দকভ, ঠোওো-১২০৭

ঝোংকোআম ০১.০৩.১৯৯৮  ১৮ঙভ ০২ ফো ০৫ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

Page No 434 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫০১৪ চদো রফো: রফখলতী লোোদ জধঢোভ দোফ: রফো: এফতোদুম 

লও 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: োজলো 

রকফ

গ্রোফ: রতখটোো, োজদয়োধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৪

টোওখভ: ড়োড়ী 

রধোি রওোট:৫৪০০

ঈধখচমো:তভ 

রচমো: ভংধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

ভংধেভ ০১.০১.১৯৯৫  ২০ ঙভ ০৭ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫০১৫ চদো সুরোভ আফভোদ জধঢোভ দোফ: রকোমোফ রফোস্তনো 

ফোঢোভ দোফ: জুখমঔো ঔোতুদ

গ্রোফ: োজচঢধেভ  

আঈজদয়দ/য়োট ত:  আব্রোজলফধেভ 

টোওখভ: আব্রোজলফধেভ 

রধোি রওোট:৩৪১০

ঈধখচমো:দীদকভ 

রচমো: ব্রোক্ষডোড়ীয়ো

গ্রোফ: োজচঢধেভ  

আঈজদয়দ/য়োট ত:  আব্রোজলফধেভ 

টোওখভ: আব্রোজলফধেভ 

রধোি রওোট:৩৪১০

ঈধখচমো:দীদকভ 

রচমো: ব্রোক্ষডোড়ীয়ো

ব্রোক্ষডোড়ীয়ো ০১.০৬.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০১ ফো ০৪ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫০১৯ চদো ধোমদ কুফোভ জধঢোভ দোফ: মৃঢ ঢু দোভোয়দ 

ফোঢোভ দোফ: জদো ভোদী

গ্রোফ: োকোজঢ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োকোজঢধোড়ো 

টোওখভ: মক্ষড লোঝ 

রধোি রওোট:৬৪১০

ঈধখচমো:োকোজঢধোড়ো 

রচমো: দোখঝোভ

গ্রোফ: োকোজঢ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োকোজঢধোড়ো 

টোওখভ: মক্ষড লোঝ 

রধোি রওোট:৬৪১০

ঈধখচমো:োকোজঢধোড়ো 

রচমো: দোখঝোভ

দোখঝোভ ১৫.০৪.১৯৮৯  ২৬ ঙভ ১১ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি, প্রখয ধে 

এওটি।

োজঢম

৫০২১ চদো রফোোভও রলোখদ জধঢোভ দোফ: হুভমুচ অমী 

ফোঢোভ দোফ: সুজনয়ো ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘভওোফজদভ ধোড়

আঈজদয়দ/য়োট ত: 07

টোওখভ: জজভ ঘভ 

রধোি রওোট:2150

ঈধখচমো:দওমো 

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ 04.07.1991 24  ঙভ 10 ফো 01 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫০২৩ চদো রফোলোম্মত ভজনকুম আমোফ ঔোদ জধঢোভ দোফ: রফোলোম্মত বুচ 

ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: মৃঢ ঙোখমলো রকফ

গ্রোফ: ভোআল্যো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ফুকুভলোটি/০৬ 

টোওখভ: চোন্নো 

রধোি রওোট:১৮০০

ঈধখচমো:োটুজভয়ো 

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

গ্রোফ: ভোআল্যো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ফুকুভলোটি/০৬ 

টোওখভ: চোন্নো 

রধোি রওোট:১৮০০

ঈধখচমো:োটুজভয়ো 

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ০৯.০৫.১৯৮৬ ২৯  ঙভ ১১ ফো ২৭ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড স্বলখস্ত অখতদ 

ধৈভড ওভো লয়জদ, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি, প্রখয ধে 

রভমখয় নভখফ ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫০২৫ চদো রফো: ধৄভ অমফ জধঢোভ দোফ: রফো: োজতকুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: ধোভজপদ 

রকফ

গ্রোফ: ১৯, লজভধেভ (োবু ধোড়ো)

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: রঘৌিগ্রোফ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:ঘাঁধোআদোকঞ্জ 

তভ 

রচমো: ঘাঁধোআদোকঞ্জ

গ্রোফ: ১৯, লজভধেভ (োবু ধোড়ো)

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: রঘৌিগ্রোফ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:ঘাঁধোআদোকঞ্জ 

তভ 

রচমো: ঘাঁধোআদোকঞ্জ

ঘাঁধোআদোকঞ্জ ১৯.০৭.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৯ ফো ১৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ রভমখয় 

নভখফ, অখতখদ 

ঙজ এওটি।

োজঢম

৫০২৭ চদো জতোজযর কুফোভ জশ্বো জধঢোভ দোফ: চীদ কুফোভ 

জশ্বো 

ফোঢোভ দোফ: ওোদদ োমো 

জশ্বো

গ্রোফ: ধদ্মোজমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রযোফধেভ  

টোওখভ: রঔোওো 

রধোি রওোট:৭০২১

ঈধখচমো:রঔোওো 

রচমো: কুজিয়ো

গ্রোফ: ধদ্মোজমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রযোফধেভ  

টোওখভ: রঔোওো 

রধোি রওোট:৭০২১

ঈধখচমো:রঔোওো 

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ১০.০৯.১৯৯০  ২৫ ঙভ ০৭ ফো ২৫ 

জতদ

জটগ্রী োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫০২৯ চদো রফো: অখদোয়োভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: ধৄরুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: 

অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: জযখভোআম ওখমোদী (১ 

দং কজম)

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৯

টোওখভ: রখোড়োফোভো 

রধোি রওোট:৬১০০

ঈধখচমো:রোয়োজময়ো 

রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: জযখভোআম ওখমোদী (১ 

দং কজম)

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৯

টোওখভ: রখোড়োফোভো 

রধোি রওোট:৬১০০

ঈধখচমো:রোয়োজময়ো 

রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ০১.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫০৩৩ চদোো রফো: ওোফরুম লোোদ জধঢোভ দোফ: রফো: রলোখদ 

লীত 

ফোঢোভ দোফ: রফোোম্মঢ লোজদো 

রকফ

গ্রোফ: অব্দুল্লোলধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: অমোআয়ধেভ 

রধোি রওোট:৩৮৩১

ঈধখচমো:রকফকঞ্জ

রচমো: রদোয়োঔোমী

োো দং-আএম ৫৫১-জ, 

যলীত রমআদ, য়োট ত-০৯, 

ধোলোড়ঢমী, ঘঞ্টগ্রোফ-৪২০২

রদোয়োঔোমী ১০.০১.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০৩ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫০৩৬ চদো দোচফীদ দোলোভ জধঢোভ দোফ: োখল অমী 

রঘৌধুভী 

ফোঢোভ দোফ: দোজফো রকফ

গ্রোফ: ংকোঢী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ঙোজভোতোল 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:রফোল্লোলোঝ 

রচমো: োখকভলোঝ

গ্রোফ: ংকোঢী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ঙোজভোতোল 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:রফোল্লোলোঝ 

রচমো: োখকভলোঝ

োখকভলোঝ ০৭.০৮.১৯৮৬  ২৯ ঙভ ০৮ ফো ২৮ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫০৩৮ চদো রফো: অযভোফুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: অজফধৄম 

আমোফ  

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: দোচমী 

রকফ

োো দং-২৯, রভোট ১/২,       

       গ্রোফ: জটজ রভোট নজওভ 

ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: কোআোন্ধো 

রধোি রওোট:৫৭০০

ঈধখচমো:কোআোন্ধো তভ 

রচমো: কোআোন্ধো

োো দং-২৯, রভোট ১/২,       

       গ্রোফ: জটজ রভোট নজওভ 

ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: কোআোন্ধো 

রধোি রওোট:৫৭০০

ঈধখচমো:কোআোন্ধো তভ 

রচমো: কোআোন্ধো

কোআোন্ধো ১৪.০৬.১৯৯৩ ২২ ঙভ ১০ ফো ২১ জতদ এআঘ এ জ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ ।

োজঢম

৫০৪০ চদো জধঢোভ দোফ: রফো: এঔমোছুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ফোখচতো 

রকফ

গ্রোফ: রঙোঝ ভোঈঢো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: রটোফোভ 

রধোি রওোট:৪৩৪০

ঈধখচমো:রটোফোভ 

রচমো: দীমনোফোভী

গ্রোফ: রঙোঝ ভোঈঢো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: রটোফোভ 

রধোি রওোট:৪৩৪০

ঈধখচমো:রটোফোভ 

রচমো: দীমনোফোভী

দীমনোফোভী ১২.১০.১৯৮৯  ২৬ ঙভ ০৬ ফো ০০ 

জতদ

জ এ এ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

অখতদ রভমখয় 

নভখফ, প্রখয ধে 

ফুম, প্রোণীভ দোফ 

রদআ, ঙজ এওটি।

োজঢম

৫০৪১ চদো ভফদ ভওোভ জধঢোভ দোফ: যোজন্ত ভঞ্জদ 

ভওোভ 

ফোঢোভ দোফ: ওল্পদো ভওোভ

এ/১, রভোট দং-০৪              

    গ্রোফ: ঘোত ঈদ্যোদ লোঈজচং 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৩৩

টোওখভ: রফো:ধেভ 

রধোি রওোট:১২০৭

ঈধখচমো:রফো:ধেভ 

রচমো: ঠোওো

এ/১, রভোট দং-০৪              

    গ্রোফ: ঘোত ঈদ্যোদ লোঈজচং 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৩৩

টোওখভ: রফো:ধেভ 

রধোি রওোট:১২০৭

ঈধখচমো:রফো:ধেভ 

রচমো: ঠোওো

ঠোওো ২৯.১২.১৯৮৬  ২৯ ঙভ  ০৪ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘ এ জ যোজভভীও 

প্রজঢন্ধী

অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫০৪৫ চদো রফো: ঢোজনকুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: ফোমোদো রফো: 

ফোলবুবুভ ভলফোদ

ফোঢোভ দোফ: রফোো: ফোলবুো 

অিোভ

গ্রোফ: রতোয়োজময়ো োখো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: সূব তফজদ 

টোওখভ: মোড়ী 

রধোি রওোট:৮৬২৩

ঈধখচমো:োঈনম 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

ধটুয়োঔোমী ০৮.০৮.১৯৯১  ২৪ ঙভ ০৮ ফো ২৮ 

জতদ

ওোজফম োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি

োজঢম

৫০৪৮ চদো রফো: জকয়ো ঈজিদ জধঢোভ দোফ: রফো: ওোফোম 

ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: যোলোদোভো রকফ

গ্রোফ:জফচতোধেভ জঔমোধোড়ো  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩/০২

টোওখভ: জফচতোধেভ 

রধোি রওোট:৪৩৩৪

ঈধখচমো:লোঝলোচোভী 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ:জফচতোধেভ জঔমোধোড়ো  

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩/০২

টোওখভ: জফচতোধেভ 

রধোি রওোট:৪৩৩৪

ঈধখচমো:লোঝলোচোভী 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ১২.০৯.১৯৮৯  ২৬ ঙভ ০৭ ফো ২৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ঘোমোদ রদআ। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫০৫১ চদো রফো: অজফরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: দজচভ 

অলখফত 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ঔখতচো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ধোন্তো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জচ ধোন্তো 

ধোড়ো  

টোওখভ: জচ ধোন্তো ধোড়ো 

রধোি রওোট:৭৩৪০

ঈধখচমো: ফখলযধেভ 

রচমো: জছদোআতল

গ্রোফ: ধোন্তো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জচ ধোন্তো 

ধোড়ো  

টোওখভ: জচ ধোন্তো ধোড়ো 

রধোি রওোট:৭৩৪০

ঈধখচমো: ফখলযধেভ 

রচমো: জছদোআতল

জছদোআতল ১০.০৩.১৯৮৮  ২৮ ঙভ ০১ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫০৫২ চদো জচ এফ নোরুও অলখফত জধঢোভ দোফ: রফো: অবু ওভ 

কোচী 

ফোঢোভ দোফ: ভজলফো রকফ

গ্রোফ: ভোড়ুমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: ভোড়ুমী 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:ধোআওকোঙো 

রচমো: খুমদো

রফো: দচরুম আমোফ, 

োংমোখতয ওফ তঘোভী ওল্যোদ 

রোট ত, প্রথোদ ওোব তোময়, ঠোওো।

খুমদো ৩১.১০.১৯৮৫ ৩০  ঙভ ০৬ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ যোজভভীও 

প্রজঢন্ধী

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫০৫৪ ধোঔী অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: অবুম 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: যোজলদো রকফ

োো এম/২০৪/ঔ               

          গ্রোফ: রভমখয় কোট ত 

ওখমোদী, খুমদো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২১ 

টোওখভ: খুমদো 

রধোি রওোট:৯১০০

ঈধখচমো:খুমদো তভ 

রচমো: খুমদো

োো এম/২০৪/ঔ               

          গ্রোফ: রভমখয় কোট ত 

ওখমোদী, খুমদো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২১ 

টোওখভ: খুমদো 

রধোি রওোট:৯১০০

ঈধখচমো:খুমদো তভ 

রচমো: খুমদো

খুমদো ২২.০৭.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৯ ফো ১৪ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫০৫৬ চদো রফো: আদচোফ ঔোদ দোজলত জধঢোভ দোফ: রফো: দোজভ 

ঈজিদ ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: ফফঢোচ রকফ

গ্রোফ: োফদীওোঠি 

আঈজদয়দ/য়োট ত:তোজড়য়োম  

টোওখভ: ওোফোভঔোমী 

রধোি রওোট:৮২৮০

ঈধখচমো:োখওভকঞ্জ 

রচমো: জভযোভ

২১.১০.১৯৯১  ২৪ঙভ ০৬ ফো ১৪ জতদ এআঘ এ জ মুজিখবোদ্ধো অখতখদ ঙজ 

এওটি, স্থোয়ী 

ঠিওোদো রদআ।

োজঢম

৫০৫৮ চদো রফো: ঔোআরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম 

ওোজতভ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রলোখদ 

অভো রকফ

গ্রোফ: রতঈম টোংকো  

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোলোঙ্গীভধেভ

টোওখভ:  রতঈম টোংকো 

রধোি রওোট:২৩০০

ঈধখচমো:দোিোআম 

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ২৫.০৪.১৯৮৮  ২৮ ঙভ  ০০ ফো ১০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫০৬১ চদো ধোণ ত যীম জধঢোভ দোফ: মৃঢ সুম ঘন্দ্র 

যীম 

ফোঢোভ দোফ: জতপ্তী যীম

গ্রোফ: ত: দোভোয়ডধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: জফয়োচী োড়ী 

রধোি রওোট:৩৭২০

ঈধখচমো:ভোফকঞ্জ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

রদধোম ড্রোক, ১০০/১, অভচঢ 

ধোড়ো, রঢচকো, ঠোওো-১২১৫

মক্ষ্ণীধেভ ০৩.০১.১৯৮৯ ২৭  ঙভ  ০ ৩ ফো  ০৮ 

জতদ

জ জ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি।

োজঢম

৫০৬৩ জধঢোভ দোফ: লোরুদ ধৄভ ভজযত 

ফোঢোভ দোফ: জচন্নোতুদ রদঙো

গ্রোফ: গুপ্তমুন্পী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: আজমযো 

টোওখভ: ধভোদকঞ্জ 

রধোি রওোট:৮৩০০

ঈধখচমো:রপোমো তভ 

রচমো: রপোমো

গ্রোফ: গুপ্তমুন্পী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: আজমযো 

টোওখভ: ধভোদকঞ্জ 

রধোি রওোট:৮৩০০

ঈধখচমো:রপোমো তভ 

রচমো: রপোমো

রপোমো ২৫.০১.১৯৯০  ২৬ ঙভ ০৪ ফো ২১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

দোফ রদআ।

োজঢম

৫০৬৬ চদো রফো: যোলোচোমোম হৃতয় জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দু 

োত্তোভ  

ফোঢোভ দোফ: ভোখয়ো রকফ

গ্রোফ: ভমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রোদোআমুড়ী 

টোওখভ: রোদোআমুড়ী 

রধোি রওোট:৩৮২৮

ঈধখচমো:রোদোআমুড়ী 

রচমো: রদোয়োঔোমী

োো ৩৩৪, তজক্ষড কোয়োআভ 

, ০৩ দং য়োট ত, লজ্ব ওুোি, 

তজক্ষডঔোদ, ঠোওো-১২৩০

রদোয়োঔোমী ০৯.০৩.১৯৯৮  ১৮ ঙভ  ০১ ফো ০২ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

ঠিওোদো বৄম।

োজঢম

৫০৬৯ চদো রফো: ঢজভকুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রযঔ রফো: 

রফোঢোলোভ রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: ভোজযতো রকফ

গ্রোফ: ঘভফোজদওতোল 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: রকোধোমকঞ্জ 

রধোি রওোট:৮১০০

ঈধখচমো:রকোধোমকঞ্জ 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

গ্রোফ: ঘভফোজদওতোল 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: রকোধোমকঞ্জ 

রধোি রওোট:৮১০০

ঈধখচমো:রকোধোমকঞ্জ 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ১৩.১২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৫ ফো ০৮ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

স্বোক্ষভ  ঢোজভঔ  

রদআ।

োজঢম

৫০৭০ চদো রফো: লোোদ অমী জধঢোভ দোফ: রফো: রমোম 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: 

রফোঢোলোরুদ রকফ

গ্রোফ: ফোতোভধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩ 

টোওখভ: ফজলযোম োড়ী 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:রকোতোকোড়ী 

রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: ফোতোভধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩ 

টোওখভ: ফজলযোম োড়ী 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:রকোতোকোড়ী 

রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ২৮.০২.১৯৯৩  ২৩ঙভ  ০২ফো ০৮ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি।

োজঢম

৫০৭১ চদো রফো: ভোখম জধঢোভ দোফ: রফো: অবুম 

ওোখযফ 

ফোঢোভ দোফ: সুজনয়ো রকফ

১/৬ অভ এদ জট রভোট         

   গ্রোফ: মোমোক 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৬০ 

টোওখভ: রধোস্তো 

রধোি রওোট:১২১১

ঈধখচমো:মোম 

রচমো: ঠোওো

১/৬ অভ এদ জট রভোট         

   গ্রোফ: মোমোক 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৬০ 

টোওখভ: রধোস্তো 

রধোি রওোট:১২১১

ঈধখচমো:মোম 

রচমো: ঠোওো

ঠোওো ০৭.১১.১৯৮৭ ২৮  ঙভ ০৫ ফো ২৮ 

জতদ

জ জ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫০৭৪ চদো রফো: োয়দুল্লোল জধঢোভ দোফ: রফো: জজিকুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: হুখদয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: তজভবৃ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: রোলোকী 

রধোি রওোট:২২৮১

ঈধখচমো:ইশ্বভকঞ্জ 

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ২৯.১১.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৫ ফো ০৬ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫০৭৫ ঈখম্ম কুমছুফ জধঢোভ দোফ: রফো: রফোয়োখজ্জফ 

লোয়তোভ 

ফোঢোভ দোফ: রচজফদ অিোভ

৩১৬/৮, তজক্ষড রকোড়োদ        

   গ্রোফ: যোজন্তধেভ, ড়ও-০৭

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: 

রধোি রওোট:-১২১৯

ঈধখচমো: জঔমকো 

রচমো: ঠোওো

৩১৬/৮, তজক্ষড রকোড়োদ        

   গ্রোফ: যোজন্তধেভ, ড়ও-০৭

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: 

রধোি রওোট:-১২১৯

ঈধখচমো: জঔমকো 

রচমো: ঠোওো

ঠোওো ০৭.১০.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৬ ফো ০৪ জতদ জ জ এ োথোভড য় ঠিও দয়। োজঢম

৫০৭৭ ঢোজমফো চোন্নোঢ জধঢোভ দোফ: অব্দুভ ভযীত 

ফোঢোভ দোফ: অখদোয়োভো অিোভ

গ্রোফ: জজু্ঞধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োজদয়োচোদ  

টোওখভ: ধোলোভধেভ 

রধোি রওোট:২৪৭০

ঈধখচমো:অঝধোড়ো 

রচমো: রদেখওোদো

গ্রোফ: জজু্ঞধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োজদয়োচোদ  

টোওখভ: ধোলোভধেভ 

রধোি রওোট:২৪৭০

ঈধখচমো:অঝধোড়ো 

রচমো: রদেখওোদো

রদেখওোদো ৩১.১২.১৯৯৪  ২১ঙভ ০৪ ফো ৩০ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫০৭৮ রফোো : জমচো ঔোদফ জধঢোভ দোফ: রযঔ মুজওবুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: রলদো রকফ

গ্রোফ: গুমজঘয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রদোয়োগ্রোফ 

টোওখভ: এম এ রঔোমো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:রমোলোকড়ো 

রচমো: দড়োআম

জত োদ হুপোরী েঁটি জমজধ 

এন্ড ওজিঈঝোভ প্রজযক্ষড 

আন্পটিটিঈঝ, োড়ী দং-০১, 

রভোট-০৪, রদধোড়ো ধ তঢো, 

জফভধেভ-১০, ঠোওো-১২১৬

দড়োআম ০৫.১১.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৬ ফো ০১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫০৮০ চদো রফো: অদুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: মোমজফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: দোজফো

গ্রোফ: মোঈনঢম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: মুঔী 

রধোি রওোট:২২০০

ঈধখচমো:কনভকো 

রচমো: ফয়ফদজংল

১/২ শ্যোফমী যোলী ফজচত, 

শ্যোফমী রফোলোম্মতধেভ, ঠোওো-

১২০৭

ফয়ফদজংল ০৮.০২.১৯৯২  ২৪ঙভ ০২ ফো ২৭ জতদ নোজচম োথোভড ঘোমোখদভ ঢথ্য 

রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫০৮৪ চদো অজচচ রফোল্লুো জধঢোভ দোফ: চজমম রফোল্লুো 

ফোঢোভ দোফ: অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: রতৄড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: ওখমচ ভোফজতয়ো 

রধোি রওোট:৮১৩১

ঈধখচমো:ওোজযয়োদী 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

গ্রোফ: রতৄড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: ওখমচ ভোফজতয়ো 

রধোি রওোট:৮১৩১

ঈধখচমো:ওোজযয়োদী 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ১২.০২.১৯৮৭ ২৯  ঙভ ০২ ফো  ২১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫০৮৫ চদো যোল তরুজ্জোফোদ জধঢোভ দোফ: জভোজুম আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: নোখঢফো রকফ

গ্রোফ: রঢখঢঢমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োলুয়োওোজি 

টোওখভ: জ রও ভোয়ধোড়ো 

রধোি রওোট:১৫১০

ঈধখচমো: কচোজভয়ো 

রচমো: মুন্পীকঞ্জ

গ্রোফ: রঢখঢঢমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োলুয়োওোজি 

টোওখভ: জ রও ভোয়ধোড়ো 

রধোি রওোট:১৫১০

ঈধখচমো: কচোজভয়ো 

রচমো: মুন্পীকঞ্জ

মুন্পীকঞ্জ ১০.০৮.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৮ ফো ২৫ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ, ধখতভ দোফ 

বৄম, ঙজ এওটি।

োজঢম

৫০৮৯ চদো রফো: অজভফুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: লোজবুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: ঢোঙজমফো রকফ

গ্রোফ: তপ্তভজতয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোলোধেভ  

টোওখভ: চোলোধেভ 

রধোি রওোট:৭৮০১

ঈধখচমো:ফধুঔোমী 

রচমো: নজভতধেভ

রলোজডং দং-১৫/১৫, তজক্ষড 

ওোমীোড়ী, য়োট ত-০৪, 

নজভতধেভ তভ, নজভতধেভ-

৭৮০০

নজতভধেভ ১৫.০৭.১৯৮৯  ২৬ ঙভ ০৯ ফো ২১ 

জতদ

ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫০৯০ চদো রফো: ভোজওবুম লোজনচ জধঢোভ দোফ: রফো: যোলচোলোদ 

ভওোভ 

ফোঢোভ দোফ: জযজভদ সুমঢোদো

গ্রোফ: বতয়োভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২১

টোওখভ: কোন্ত্রো 

রধোি রওোট:৩৫১৯

ঈধখচমো:মুভোতদকভ 

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: বতয়োভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ২১

টোওখভ: কোন্ত্রো 

রধোি রওোট:৩৫১৯

ঈধখচমো:মুভোতদকভ 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ২৫.১১.১৯৯৪  ২১ ঙভ ০৫ ফো ১১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫০৯১  যোন্তো যোভজফদ জধঢোভ দোফ: রফো: োখমও 

জশ্বো 

ফোঢোভ দোফ: োকভ ধোভপীদ

গ্রোফ: দভলজভদ্রো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১০ 

টোওখভ: জটজল োওড়ী 

রধোি রওোট:৭৩০০

ঈধখচমো:জছদোআতল 

রচমো: জছদোআতল

যোন্তো যোভজফদ, প্রবখে রফো: 

দচরুম আমোফ, পদ-০৭, 

ওক্ষ-২৩৫, ণ ত জপোক, ণ ত 

ফন্ত্রডোময়, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো

জছদোআতল ০১.০১.১৯৯২ ২৪  ঙভ ০৪ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ রদআ, 

ওমোফ ১৬ 

ঠিওপোখ ধৈভড 

ওভো লয়জদ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫০৯৪ চদো রফো: জচলোধৄভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: জজিকুভ 

ভলোফোদ 

ফোঢোভ দোফ: দোজভদ ভলফোদ

গ্রোফ: মুকুিধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জজু্ঞধেভ  

টোওখভ: চলভদকভ 

রধোি রওোট:৯৪৪০

ঈধখচমো:ওোজমকঞ্জ 

রচমো: োঢক্ষীভো

আওোম দকভ ফজচত রমদ, 

য়োট ত-২৪, খুমদো-৯১০০

োঢক্ষীভো ৩০.১২.১৯৯৫  ২০ ঙভ ০৩ ফো ১১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতখদ ঙজ 

এওটি, ঘোমোদ 

রদআ।

োজঢম

৫০৯৯ জফতু জধঢোভ দোফ: মৃঢ লোফঢ অমী 

ফোঢোভ দোফ: ফজচতদো

গ্রোফ: র্জতদো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: জুতদো 

রধোি রওোট:১৯৬০

ঈধখচমো:বৄয়োধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

ঙখমফো ঔোতুদ, ো রমোখওো 

ফোস্টোভ (আঅভএফ রওযদ), 

ঠোওো রমোখওোখযট, যোজন্তদকভ, 

ফজঢজছম, ওফমোধেভ, ঠোওো।

ঝোংকোআম ০৫.১১.১৯৮৯ ২৭ ঙভ  ০৬ ফো  ০০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫১০১ চদো রফো: ধৄরুম অজফদ জধঢোভ দোফ: রফো্: যোলোচোলোদ 

ফোঢোভ দোফ: োধৄ রকফ

গ্রোফ: শ্রীভোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তত্তধোড়ো 

টোওখভ: তত্তধোড়ো 

রধোি রওোট:3706

ঈধখচমো:তভ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

ঠোওো হুপোরী োঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্য্র (২য় ঢমো), 

অকোভকো, ঢোমঢমো, ঠোওো-

১২০৭

মক্ষ্ণীধেভ 01.02.1993  23 ঙভ  03 ফো 05 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫১০২ চদো রযোপো ঔোতুদ জধঢোভ দোফ: রফো: রভচোঈম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: অফো রকফ

গ্রোফ: রোদোতুিী 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: ফোমোআ দকভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:শ্রীধেভ 

রচমো: ফোগুভো

গ্রোফ: রোদোতুিী 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: ফোমোআ দকভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:শ্রীধেভ 

রচমো: ফোগুভো

ফোগুভো ০১.১২.১৯৯৩  ২২ ঙভ ০৫ ফো ০২ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ  

প্রখযধে 

রভমখয় 

নভখফ,অখতখদ 

ঙজ এওটি।

োজঢম

৫১০৩ চদো রফো: অজভফুজ্জোফোদ জধয়োম জধঢোভ দোফ: রফো: 

অোদুজ্জোফোদ 

ফোঢোভ দোফ: ভজলফো ঔোতুদ

গ্রোফ: ওখমচধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: রওযধেভ 

রধোি রওোট:৭৪৫০

ঈধখচমো:রওযধেভ 

রচমো: বখযোভ

গ্রোফ: ওখমচধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: রওযধেভ 

রধোি রওোট:৭৪৫০

ঈধখচমো:রওযধেভ 

রচমো: বখযোভ

বখযোভ ২৫.০২.১৯৯৪  ২২ঙভ  ০২ ফো ১১ 

জতদ

জটখলোফো োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

টোওটিজওঝ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫১০৫ মুজয ততো অিোভ জধঢোভ দোফ: হুফোয়ুদ ওজভ 

ফোঢোভ দোফ:

গ্রোফ: রদোয়োওোিো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: কচোজভয়ো 

টোওখভ: রদোয়োওোিো দতুদ 

োচোভ 

রধোি রওোট:১৬১০

ঈধখচমো:ধমোয 

রচমো: দভংতী

গ্রোফ: রদোয়োওোিো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: কচোজভয়ো 

টোওখভ: রদোয়োওোিো দতুদ 

োচোভ 

রধোি রওোট:১৬১০

ঈধখচমো:ধমোয 

রচমো: দভংতী

দভজংতী ১২.০২.১৯৯৫  ২১ঙভ ০২ ফো ২৩ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ 

দয়।

োজঢম

৫১০৭ চদো রফো: জভয়োচ ভতোভ জধঢোভ দোফ: রফো: লোখঘদ 

ভতোভ 

ফোঢোভ দোফ: রদলোভ রকফ

গ্রোফ: ত: দোআঞ

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘাঁতজয 

টোওখভ: দোআঞ

রধোি রওোট:৮২৩০

ঈধখচমো:রকৌভদতী 

রচমো: জভযোম

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

জভযোম ০৫.০৬.১৯৯১  ২৫ ঙভ ০১ ফো ০১ 

জতদ

জ এ োথোভড ওতৃতধক্ষ ঈখল্লঔ 

রদআ, প্রখয ধে 

রদআ, ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৫১০৯ চদো রফো: অব্দুল্লো অম মুদঢোলো জধঢোভ দোফ: অব্দুম কজদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: অখয়যো 

রকফ

গ্রোফ: ওোঙভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: ওোঙভো 

রধোি রওোট:৩৬২৩

ঈধখচমো:যোলভোজস্ত

রচমো: ঘাঁতধেভ

গ্রোফ: ওোঙভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: ওোঙভো 

রধোি রওোট:৩৬২৩

ঈধখচমো:যোলভোজস্ত

রচমো: ঘাঁতধেভ

ঘাঁতধেভ ১১.০৭.১৯৮৯  ২৬ ঙভ ০৯ ফো ০০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে রদআ।

োজঢম

৫১১০ চদো রফো: ফজলবুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: অচোলোভ 

অমী রযঔ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ফোলমুতো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: দ রওোমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোজদওলোঝ 

টোওখভ: দখওোমো 

রধোি রওোট:৬৬৬০

ঈধখচমো:সুচোদকভ 

রচমো: ধোদো

গ্রোফ: দ রওোমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোজদওলোঝ 

টোওখভ: দখওোমো 

রধোি রওোট:৬৬৬০

ঈধখচমো:সুচোদকভ 

রচমো: ধোদো

ধোদো ০৭.১০.১৯৯২  ২৩ ঙভ  ০৬ ফো ২৯ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতখদ ধখতভ 

দোফ  রদআ।

োজঢম

৫১১৫ চদো রকোমোফ যোলীদ জধঢোভ দোফ: তুলভ অমী 

ফোঢোভ দোফ: ভজলফো ঔোতুদ

গ্রোফ: তজক্ষড রঝংকো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01

টোওখভ: রফোলদকঞ্জ 

রধোি রওোট: 2446

ঈধখচমো: রফোলদকঞ্জ 

রচমো: রদেখওোদো

গ্রোফ: তজক্ষড রঝংকো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01

টোওখভ: রফোলদকঞ্জ 

রধোি রওোট: 2446

ঈধখচমো: রফোলদকঞ্জ 

রচমো: রদেখওোদো

রদেখওোদো 01.01.1988 28  ঙভ 04 ফো 05 

জতদ

জ এ জ োথোভড অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, ঙজ 

এওটি।

োজঢম

Page No 443 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫১১৬ চদো রফো: যলীদুল্লোল জধঢোভ দোফ: ফজদরুম লও 

ফোঢোভ দোফ: রলখমদো অিোভ

গ্রোফ: তজক্ষড রঝংকো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01

টোওখভ: রফোলদকঞ্জ 

রধোি রওোট: 2446

ঈধখচমো: রফোলদকঞ্জ 

রচমো: রদেখওোদো

গ্রোফ: তজক্ষড রঝংকো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01

টোওখভ: রফোলদকঞ্জ 

রধোি রওোট: 2446

ঈধখচমো: রফোলদকঞ্জ 

রচমো: রদেখওোদো

রদেখওোদো 31.10.1988 27  ঙভ 06 ফো 06 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫১১৯ চদো রফো: ওজভ হুোআদ জধঢোভ দোফ: অযো ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: আয়োঙজফদ

গ্রোফ: ঘভওোফোমধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: স্বোধৄভো 

টোওখভ: জুফভোওোিো 

রধোি রওোট:২৩৩৯

ঈধখচমো:কুজময়োভ ঘভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

গ্রোফ: ঘভওোফোমধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: স্বোধৄভো 

টোওখভ: জুফভোওোিো 

রধোি রওোট:২৩৩৯

ঈধখচমো:কুজময়োভ ঘভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ৩০.০১.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৩ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

 ঢোজভঔ রদআ।

োজঢম

৫১২০ চদো রফো: ফোসুফ জল্লো জধঢোভ দোফ: রফো: লোরুদ অভ 

ভজযত 

ফোঢোভ দোফ: ধৄভচোলোদ রকফ

গ্রোফ: রওযধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:রযধেভ  

টোওখভ: রওযধেভ ওখমচ 

রধোি রওোট:৮৬২৩

ঈধখচমো:োঈনম 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

ফদখট এপ্যোখভম জম:, ৭, 

ঔোচো সুধোভ ফোখওতঝ, জফভধেভ 

রভোট, ওল্যোডধেভ, ঠোওো-১২০৭

ধটুয়োঔোমী ৩০.১২.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৫ ফো ০৫ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫১২১ চদো রফো: অজদসুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: 

ফজদরুজ্জোফোদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: জযজভদ 

চোফোদ

গ্রোফ: লোচীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোচীধেভ  

টোওখভ: লোচীধেভ 

রধোি রওোট:৭৬২০

ঈধখচমো:ফোগুভো তভ 

রচমো: ফোগুভো

গ্রোফ: লোচীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোচীধেভ  

টোওখভ: লোচীধেভ 

রধোি রওোট:৭৬২০

ঈধখচমো:ফোগুভো তভ 

রচমো: ফোগুভো

ফোগুভো ০৫.০৩.১৯৮৮  ২৮ ঙভ  ০২ ফো  ০০ 

জতদ

জ এ এ (দো ত) োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ 

দয়।

োজঢম

৫১২২ চদো রফো: অবুম লোদোঢ লোমোতোভ জধঢোভ দোফ: রফো: অমঢোন 

রলোখদ লোমোতোভ 

ফোঢোভ দোফ: লোয়ো রকফ

গ্রোফ: োদজওপোঙ্গো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

োদজওপোঙ্গো 

টোওখভ: োদজওপোঙ্গো 

রধোি রওোট:৯৩২০

ঈধখচমো:রফোংখড়মকঞ্জ 

রচমো: োখকভলোঝ

গ্রোফ: োদজওপোঙ্গো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

োদজওপোঙ্গো 

টোওখভ: োদজওপোঙ্গো 

রধোি রওোট:৯৩২০

ঈধখচমো:রফোংখড়মকঞ্জ 

রচমো: োখকভলোঝ

োখকভলোঝ ৩০.১১.১৯৮৭  ২৮ ঙভ  ০৫ ফো ০৬ 

জতদ

জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫১২৩ চদো রফো: অচলোরুম লও জধঢোভ দোফ: রফো: জনখভোচ 

জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: দোচফো অিোভ

গ্রোফ: অযোোড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: যযীতম 

টোওখভ: যযীতম 

রধোি রওোট:৩৫০০

ঈধখচমো:ব্রোক্ষডধোড়ো 

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: অযোোড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: যযীতম 

টোওখভ: যযীতম 

রধোি রওোট:৩৫০০

ঈধখচমো:ব্রোক্ষডধোড়ো 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ১৮.১১.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৫ ফো ১৮ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫১২৪ চদো রফো: দোচমূম রলোখদ জধঢোভ দোফ: যোলোবুজিদ 

জযওতোভ 

ফোঢোভ দোফ: মোআজম রকফ

গ্রোফ: ডুমুজভয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: শ্রীভোফওোঞী  

টোওখভ: যোঢওোজলজফয়ো 

রধোি রওোট:৮৫৪১

ঈধখচমো:দোজচভধেভ 

রচমো: জধখভোচধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

জধখভোচধেভ ০৪.০৭.১৯৯৪ ২১ ঙভ ১০ ফো  ০২ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫১২৫ চদো রুধ ঘক্রত্তী জধঢোভ দোফ: সুযোন্ত ঘক্রত্তী 

ফোঢোভ দোফ: স্বপ্নো ঘক্রত্তী

গ্রোফ: ধনভখওোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: ধনভখওোড়ো  

রধোি রওোট:৪৩৭৬

ঈধখচমো:অখদোয়োভো 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: ধনভখওোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: ধনভখওোড়ো  

রধোি রওোট:৪৩৭৬

ঈধখচমো:অখদোয়োভো 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ২৯ ঙভ ১১ ফো ০২ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

চন্ ঢোজভঔ বৄম

োজঢম

৫১২৭ চদো রফো: অব্দুম লোন্নোদ রঘৌধুভী জধঢোভ দোফ: অদু োমোফ 

রঘৌধুভী  

ফোঢোভ দোফ: লোজমফো রকফ

গ্রোফ: ঘমধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জঘত্তড়ো 

টোওখভ: োজঙ্গশ্বভ 

রধোি রওোট:৩৫৮৩

ঈধখচমো:রঘৌিগ্রোফ 

রচমো:

গ্রোফ: ঘমধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জঘত্তড়ো 

টোওখভ: োজঙ্গশ্বভ 

রধোি রওোট:৩৫৮৩

ঈধখচমো:রঘৌিগ্রোফ 

রচমো: কুজফল্লো

১২.১২.১৯৮৬  ২৯ ঙভ ০৫ ফো ২৩ 

জতদ

জটগ্রী (ধোয) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

রচমোভ দোফ রদআ।

োজঢম

৫১২৮ চদো রফো: অজফভ রলোোআদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ অব্দুম 

য়োখচত 

ফোঢোভ দোফ: লোজমফো রকফ

যোজন্তদকভ রফোল্লো োড়ী          

      গ্রোফ: ধেভোদ োচোভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ফোতোভীধেভ 

রধোি রওোট:৭৯০০

ঈধখচমো:ফোতোভীধেভ 

রচমো: ফোতোভীধেভ

৯৩/এ/৪, স্বটিঔোমধোড়, 

য়োট ত-৪৮, বোেোোড়ী, ঠোওো-

১২০৪

ফোতোভীধেভ ০৩.০৪.৪৯৯২  ঙভ  ফো  জতদ এআঘ এ জ োথোভড য় ঈখল্লঔ রদআ। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫১৩১ চদো রফো: োআদুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: নজওভ রফোলোম্মত 

ফোঢোভ দোফ: যোখলভ োধৄ

গ্রোফ: ঈত্তভ ঘাঁতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তোমুড়হুতো 

টোওখভ: বোধজটোঙ্গো 

রধোি রওোট:৭২২১

ঈধখচমো:তোমুড়হুতো 

রচমো: চ্যয়োটোঙ্গো

গ্রোফ: ঈত্তভ ঘাঁতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তোমুড়হুতো 

টোওখভ: বোধজটোঙ্গো 

রধোি রওোট:৭২২১

ঈধখচমো:তোমুড়হুতো 

রচমো: চ্যয়োটোঙ্গো

চ্যয়োটোঙ্গো  ২০ঙভ ০৮ ফো ২৯ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড চন্ ঢোজভঔ বৄম, 

চন্স্থোদ রচমো 

রদআ, অখতখদ 

ঙজ এওটি।

োজঢম

৫১৩২ চদো রফোঙো: ফফঢোচ ধোভপীদ জধঢোভ দোফ: রফো: োআদুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ঢলজফদো 

রকফ

গ্রোফ: রকোস্বোফী দূক তোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রকোস্বোফী 

দূক তোধেভ 

টোওখভ: রকোস্বোফী দূক তোধেভ 

রধোি রওোট:৭০৩১

ঈধখচমো:কুজিয়ো তভ 

রচমো: কুজিয়ো

গ্রোফ: রকোস্বোফী দূক তোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রকোস্বোফী 

দূক তোধেভ 

টোওখভ: রকোস্বোফী দূক তোধেভ 

রধোি রওোট:৭০৩১

ঈধখচমো:কুজিয়ো তভ 

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ২০.০৫.১৯৯৩ ২২ ঙভ  ১১ ফো ১০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫১৩৪ চদো রফো: রফোজফদ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: রফোঢোখম 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: োলোভো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘভজতয়োড় 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: ওল্যোডধেভ

রধোি রওোট:৭০৪২

ঈধখচমো:রতৌমঢধেভ 

রচমো: ওল্যোডধেভ

গ্রোফ: ঘভজতয়োড় 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: ওল্যোডধেভ

রধোি রওোট:৭০৪২

ঈধখচমো:রতৌমঢধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ১০.০৩.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০১ ফো ২৫ জতদ স্মোঢও োথোভড অখতখদ ঙজ 

এওটি, প্রখয ধে 

রভমখয় নভখফ, 

রচমোভ দোফ বৄম ।

োজঢম

৫১৩৫ চদো রফো: দোজভ ঈজিদ জধঢোভ দোফ: রফো: অফচোত 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: ভোখচনো রকফ

গ্রোফ: ঝঢমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: রকোগ্রোফ 

রধোি রওোট:৬২৯৩

ঈধখচমো:রকোতোকোড়ী 

রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: ঝঢমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: রকোগ্রোফ 

রধোি রওোট:৬২৯৩

ঈধখচমো:রকোতোকোড়ী 

রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ১৫.১১.১৯৯১  ২৪ ঙভ ০৫ ফো ২০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ এ প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, অখতখদ 

ঙজ এওটি।

োজঢম

৫১৩৮ চদো ফোজদও মোম লোমতোভ জধঢোভ দোফ: মুঢ ফোঔদ মোম 

লোমতোভ 

ফোঢোভ দোফ: জঢো ভোদী 

লোমতোভ

গ্রোফ: অিোভফোজদও 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফজঔয়ো 

টোওখভ: অিোভফোজদও 

রধোি রওোট:৯৩১০

ঈধখচমো:ওচ্যয়ো 

রচমো: োখকভলোঝ

গ্রোফ: অিোভফোজদও 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফজঔয়ো 

টোওখভ: অিোভফোজদও 

রধোি রওোট:৯৩১০

ঈধখচমো:ওচ্যয়ো 

রচমো: োখকভলোঝ

োখকভলোঝ ২৫.০২.১৯৮৯ ২৭  ঙভ ০২ ফো ১১ 

জতদ

ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫১৩৯ চদো রফো: ঢোদখদ োবু জধঢোভ দোফ: রফো: চোখত 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: রজমদো অওঢোভ

গ্রোফ: সুেোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: গুড়ো তভ 

রধোি রওোট:৫৮০০

ঈধখচমো:গুড়ো তভ 

রচমো: গুড়ো

গ্রোফ: সুেোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: গুড়ো তভ 

রধোি রওোট:৫৮০০

ঈধখচমো:গুড়ো তভ 

রচমো: গুড়ো

গুড়ো ১৬.১২.১৯৯২ ১৯ ঙভ ০৪ ফো ২৩ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫১৪০ চদো রফো: অখদোয়োভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: রঢোভোধ 

ভতোভ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: অওজমফো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: কোড়োতল রভতোভ (ধোড়ো 

)

আঈজদয়দ/য়োট ত: কোড়োতল 

টোওখভ: কোড়োতল োচোভ 

রধোি রওোট:৬৭৭০ 

ঈধখচমো:যোলচোতধেভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: কোড়োতল রভতোভ (ধোড়ো 

)

আঈজদয়দ/য়োট ত: কোড়োতল 

টোওখভ: কোড়োতল োচোভ 

রধোি রওোট:৬৭৭০ 

ঈধখচমো:যোলচোতধেভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ৩০.১১.১৯৯৫  ২০ ঙভ  ০৫ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, 

অখতদওোভী 

ওতৃতধক্ষ ঠিও দয়

োজঢম

৫১৪৮ অজদওো অিোভ জধঢোভ দোফ: রফোঢোলোভ অমী 

ফোঢোভ দোফ: রভোওযোদো রকফ

গ্রোফ: রোয়োআমফোভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োজণয়ো 

টোওখভ: োজণয়ো 

রধোি রওোট:৬৬৭০

ঈধখচমো:োজণয়ো 

রচমো: ধোদো

অলখফত োয়োমী 

রঝক্য্রঝোআম, রটফভো, ঠোওো-

১৩৬০

ধোদো ০১.০১.১৯৯৪  ২২ঙভ ০৩ ফো ১১ জতদ এআঘ এ জ োথোভড রধ ট তোভ রতয়ো 

লখয়খঙ।

োজঢম

৫১৪৯ চদো অবু োইত জধঢোভ দোফ: দচরুম আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: ফলোভোদী রকফ

গ্রোফ: তজক্ষড থমটোঙ্গো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২/০৫

টোওখভ: জযমখুড়ী 

রধোি রওোট:৫৬৭০

ঈধখচমো:বভিোফোভী 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

গ্রোফ: তজক্ষড থমটোঙ্গো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২/০৫

টোওখভ: জযমখুড়ী 

রধোি রওোট:৫৬৭০

ঈধখচমো:বভিোফোভী 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

কুজড়গ্রোফ ০১.১২.১৯৮৯  ২৬ঙভ ০৪ ফো ১১ জতদ অজমফ োথোভড প্রখয ধে ধৈভড 

রদআ  ঙজ রদআ, 

রনভঢ ঔোখফ টোও 

টিজওঝ রদআ।

োজঢম

৫১৫০ চদো জমঈল্লোল জধঢোভ দোফ: অব্দুম অলোত 

ফোঢোভ দোফ: লোজমফো

গ্রোফ: অোজযদম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোজমফধেভ 

টোওখভ: ভোভঘভ 

রধোি রওোট:২৩৩৭

ঈধখচমো:োজচঢধেভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

গ্রোফ: অোজযদম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোজমফধেভ 

টোওখভ: ভোভঘভ 

রধোি রওোট:২৩৩৭

ঈধখচমো:োজচঢধেভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ  ২২ঙভ  ০৪ ফো ১৭ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড চন্ ঢোজভঔ রদআ। োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫১৫২ চদো রফো: অমফকীভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: সুমঢোদ 

নজওভ 

ফোঢোভ দোফ: মুকুম রকফ

গ্রোফ: রঢতুম োড়ীয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: লদুয়ো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:দমজঙটি 

রচমো: ছোমওোঞী

১৫/৩/৪ রফভোজতয়ো, অদোভ 

োক ওভ স্থোদ, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

ছোমওোঞী ১০.০২.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০২ ফো ২৫ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫১৫৬ চদো রফো: সুচদ জফয়ো জধঢোভ দোফ: রফো: দুদুজফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রঘদোধৄ 

রকফ

গ্রোফ: চোনভ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫/০১

টোওখভ: চোনভ ধোড়ো 

রধোি রওোট:৫৪৭০

ঈধখচমো:ধীভকঞ্জ 

রচমো: ভংধেভ

০১.০১.১৯৯৭ ১৯ ঙভ  ০৪ ফো  ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড স্থোয়ী ঠিওোদো 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৫১৫৮ চদো রফোলোম্মত অমী জধঢোভ দোফ: মৃঢ বয়ত অমী 

রচোয়োতোভ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: অখদোয়োভো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: মক্ষ্ণীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: দোজকভোঝ 

রধোি রওোট:৭৩২০

ঈধখচমো:বযমকুধো 

রচমো: জছদোআতল

োজড় দং-০১, রভোট -০৪, 

রদধোড়ো ধ তঢো, জফভধেভ-১০, 

ঠোওো-১২১৬

জছদোআতল ০৮.০৮.১৯৮৮  ২৭ঙভ  ০৮ফো ২৭ জতদ স্মোঢও মুজিখবোদ্ধো ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫১৬১ চদো রফো: এভযোত অমফ জধঢোভ দোফ: ধৄরুজিদ 

ফোঢোভ দোফ: চোখফমো

গ্রোফ: জদলি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঈণমী 

টোওখভ: রঝধড়ো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:জযোময়

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

গ্রোফ: জদলি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঈণমী 

টোওখভ: রঝধড়ো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:জযোময়

রচমো: ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ০৩.১০.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৭ ফো ০২ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড রধোি রওোট দং 

বৄম

োজঢম

৫১৬৩ চদো রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম 

ফোন্নোদ ওোচী 

ফোঢোভ দোফ: োজনয়ো রকফ

গ্রোফ: ফোঙভং

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: োদোভীধোড়ো 

রধোি রওোট:৮৫৩০

ঈধখচমো:োদোভীধোড়ো 

রচমো: জভযোম

প্রবখে ওোচী দচরুম আমোফ, 

মৃথো য়োঘ এন্ড রফোোআম, 

৩০/২ নোফ তজপঈ সুধোভ 

ফোখওতঝ, নোফ তখকঝ, ঠোওো

জভযোম ৩১.১২.১৯৮৮  ২৭ ঙভ ০৪ ফো ১০ 

জতদ

এফ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫১৬৭ চদো জশ্বজচৎ ভোয় জধঢোভ দোফ: চকতীয ঘন্দ্র ভোয় 

ফোঢোভ দোফ: প্রজফমো রতী

গ্রোফ: রলোমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ওড়আোজড়য়ো  

টোওখভ: রলোমো 

রধোি রওোট:৮৭১০

ঈধখচমো:ঢোমঢমী 

রচমো: ভগুদো

ধজিফ ঙোেোো, ঠোওো 

ওখমচ, জদঈফোখওতঝ, ঠোওো-

১২০৫

ভগুদো ১৭.০৭.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৮ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, রনভঢ 

ঔোফ রদআ, ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫১৭১ চদো রঙোঈদ কুফোভ োলো জধঢোভ দোফ: জতমীধ কুফোভ 

োলো 

ফোঢোভ দোফ: ঘ তদো ভোদী োলো

গ্রোফ: চোফোদকভ (জঢজম ধোড়ো)

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: চোফোদকভ োচোভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:োকোজঢধোড়ো 

রচমো: দোখঝোভ

গ্রোফ: চোফোদকভ (জঢজম ধোড়ো)

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: চোফোদকভ োচোভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:োকোজঢধোড়ো 

রচমো: দোখঝোভ

দোখঝোভ 15.08.1987 28  ঙভ 09 ফো 21 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, অখতখদ 

ঙজ এওটি।

োজঢম

৫১৭২ চদো ফোদ কজদ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দু 

ঙোমোফ 

ফোঢোভ দোফ: ভোখয়ো রকফ

গ্রোফ: োজতধোটি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২/০৪

টোওখভ: োজতধোটি 

রধোি রওোট:২০২১

ঈধখচমো:রফমোিল 

রচমো: চোফোমধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

চোফোমধেভ ০১.০৭.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৮ ফো ০৪ 

জতদ

জটগ্রী (ধোয) োথোভড ঘোমোদ রওোট বৄম োজঢম

৫১৭৪ চদো চয়দোম অখতীদ ভোজু জধঢোভ দোফ: রফো: লোজ জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: লধৄনো 

রকফ

গ্রোফ: ওখমচ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: ধজিফ কো 

রধোি রওোট:৩৫৭০

ঈধখচমো:মোওোফ 

রচমো: কুজফল্লো

১৭৬/এ, রঢচকুজদ ধোড়ো, 

য়োট ত-৩৯, রঢচকো, ঠোওো-

১২১৫

কুজফল্লো ১৭.০৪.১৯৯৬  ২০ঙভ ০০ ফো ১৯ জতদ এআঘ এ জ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

ঠিওোদো রদআ।

োজঢম

৫১৭৭ চদো রফো: ভজনকুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: ঢোচম লও

ফোঢোভ দোফ: ভোজলফো ঔোতুদ

গ্রোফ: ধজিফ ঘভফদো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: পোদীকঞ্জ 

টোওখভ: পোদীকঞ্জ 

রধোি রওোট:৩৭০২

ঈধখচমো:তভ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

যঢতম-ও-৬০৫, অকোভকো, 

ঢোমঢমো, ভওোভী ওখমোদী, 

রযখভ োংমো দকভ, ঠোওো-

১২০৭

মক্ষ্ণীধেভ ২০.০৯.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৭ ফো ১৬ জতদ ম্মোদ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫১৭৯ চোজওয়ো অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: চোলোঙ্গীভ 

অমফ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: দুমোমী 

রকফ

গ্রোফ: ঘিদোআযো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘিদোআযো 

টোওখভ: ঘিদোআযো 

রধোি রওোট:৫৮৩১

ঈধখচমো:োজভয়োওোজি

রচমো: গুড়ো

পোতোআম, থোফখদো, য়োট ত: 

থোফখদো, পোভ, ঠোওো-১৩৪৯

গুড়ো ১৭.০৪.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০০ ফো ১৯ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫১৮১  রোয়োআোংঈ ফোভফো জধঢোভ দোফ: ওোধৄফং ফোভফো  

ফোঢোভ দোফ: সুআক্রোঈ ফোভফো

গ্রোফ: অফঙড়ো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: ভোচস্থমী 

রধোি রওোট:৪৫৪০

ঈধখচমো:ভোচস্থমী 

রচমো: ভোংকোফোটি

গ্রোফ: অফঙড়ো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: ভোচস্থমী 

রধোি রওোট:৪৫৪০

ঈধখচমো:ভোচস্থমী 

রচমো: ভোংকোফোটি

ভোংকোফোটি ০৭.০৮.১৯৮৬  ২৯ ঙভ ০৮ ফো ২৮ 

জতদ

এআঘ এ জ ক্ষুদ্র ধ-রকোষ্ঠী অখতখদ ধখতভ 

দোফ রদআ, প্রখয 

ধে ধৈভডকৃঢ দয়, 

ঙজ রদআ।

োজঢম

৫১৮২ বয়তো ফজদ অিোভ জধঢোভ দোফ: বয়ত ঢোজুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: দোচফো 

ঔোদফ

গ্রোফ: ওফমধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১০

টোওখভ: রওন্দুয়ো 

রধোি রওোট:২৪৮০

ঈধখচমো:রওন্দুয়ো 

রচমো: রদেখওোদো

ভঘুদোণধেভ (ফোজছধোড়ো), 

য়োট ত-০৭, যম্ভকঞ্জ োচোভ, 

ফয়ফদজংল তভ, 

ফয়ফদজংল-২২০৩

রদেখওোদো ০১.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৩ ফো ১০ 

জতদ

জ এ এজঢফ অখতদ   

প্রখয ধে 

রভমখয় নভখফ, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫১৮৫ ঢজদফো অিোভ জধঢোভ দোফ: অমী অওভ 

ফোঢোভ দোফ: োমফো অওভ

গ্রোফ: বপভধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০২ 

টোওখভ: বপভ 

রধোি রওোট:২৩৫০

ঈধখচমো:বপভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

োো-১৬ (৩য় ঢমো-জট), 

রভোট -০৩, ব্লও-জট, ওোঝোশূভ, 

ওোখতভোোত, লোঈজচং, 

রফোলোম্মতধেভ, ঠোওো

জওখযোভকঞ্জ ১৫.১০.১৯৮৭  ২৮ ঙভ  ০৬ ফো ২১ 

জতদ

এফ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫১৮৬ চদো ফোলফুজুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: আঈধৄঙ অমী 

 

ফোঢোভ দোফ: মুিো রকফ

গ্রোফ: তজক্ষড ড়জপঝো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: ড়জপঝো 

রধোি রওোট:৫৩২০

ঈধখচমো:জওখযোভকঞ্জ 

রচমো: দীমনোফোভী

যোম্মী নুোযদ রমজট 

রঝআমো ত, এ-৭ যলীত 

ওফখলক্য্র, ঢোমঢমো োচোভ, 

য়োট ত-২৮, অকোভকো, ঠোওো-

১২০৭

দীমনোফোভী ২৭.০৯.১৯৯২  ২৩ ঙভ  ০৭ ফো  ০৮ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫১৮৭ চদো রফো: যওঢ অওভ জধঢোভ দোফ: রফো: অবুম 

লোখফ 

ফোঢোভ দোফ: ভজলফো ঔোতুদ

গ্রোফ: কঙ্গোশ্রফ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ভোফখকোধোমধেভ  

টোওখভ: ভোফখকোধোমধেভ 

রধোি রওোট:২২৭১

ঈধখচমো:রকৌভীধেভ 

রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: কঙ্গোশ্রফ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ভোফখকোধোমধেভ  

টোওখভ: ভোফখকোধোমধেভ 

রধোি রওোট:২২৭১

ঈধখচমো:রকৌভীধেভ 

রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ৩১.১২.১৯৯১  ২৫ ঙভ  ০৬ ফো ২৯ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫১৯০ চদো রুজদয়ো অিোভ জধঢোভ দোফ: রফোচোখম্মম লও 

ফোঢোভ দোফ: দোজক তঙ অিোভ

গ্রোফ: লোচীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওমোকোজঙয়ো 

টোওখভ: িভ 

রধোি রওোট:১৪১০

ঈধখচমো:িভ 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

গ্রোফ: লোচীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওমোকোজঙয়ো 

টোওখভ: িভ 

রধোি রওোট:১৪১০

ঈধখচমো:িভ 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

দোভোয়ডকঞ্জ ০৫.০৮.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৯ ফো ০১ জতদ জটগ্রী অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫১৯১ চদো রফখলতী রলোখদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ চজফ ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: রচোঙদো রকফ

গ্রোফ: তজভয়ো রতৌমঢ রঔোখদ 

ধোড়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: তজভয়ো রতৌমঢ 

রধোি রওোট:৩৪২০

ঈধখচমো:োঞ্ছোভোফধেভ 

রচমো: ব্রোক্ষডোড়ীয়ো

গ্রোফ: তজভয়ো রতৌমঢ রঔোখদ 

ধোড়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: তজভয়ো রতৌমঢ 

রধোি রওোট:৩৪২০

ঈধখচমো:োঞ্ছোভোফধেভ 

রচমো: ব্রোক্ষডোড়ীয়ো

ব্রোক্ষডোড়ীয়ো ০১.০১.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ স্মোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫১৯৩ চদো এআঘ এফ অজভফুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: অমোঈজিদ 

লোং 

ফোঢোভ দোফ: ওজলধৄভ রকফ

গ্রোফ: রোভোতী কভঙ্গম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: জধঙ্গমোওোঞী 

রধোি রওোট:৮২৩০

ঈধখচমো:রকৌভদতী 

রচমো: জভযোম

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

জভযোম ১৭.০৮.১৯৯৪  ২১ ঙভ ০৮ ফো ১৮ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫১৯৪ চদো স্বনম কুফোভ জশ্বো জধঢোভ দোফ: ধজভখঢোর জশ্বো 

ফোঢোভ দোফ: শ্যোফমী জশ্বো

গ্রোফ: দুক তোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফতোধেভ 

টোওখভ: লোঝ ফতোধেভ 

রধোি রওোট: ৭৭২২

ঈধখচমো:ওোলুঔোমী 

রচমো: ভোচোড়ী

গ্রোফ: দুক তোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফতোধেভ 

টোওখভ: লোঝ ফতোধেভ 

রধোি রওোট: ৭৭২২

ঈধখচমো:ওোলুঔোমী 

রচমো: ভোচোড়ী

ভোচযোলী ২০.০৭.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৯ ফো ১৬ জতদ জটখলোফো আদ আজঞ্জ: োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি।

োজঢম

৫১৯৬ রফোলোম্মত অযভোফুম অমফ জধঢোভ দোফ: রফোলোম্মত 

যোলোঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: সুজনয়ো ঔোতুদ

গ্রোফ: রভৌলো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ন্যোফঢধেভ 

টোওখভ: ন্যোফঢধেভ 

রধোি রওোট:২৩১০

ঈধখচমো:ওজভফকঞ্জ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

গ্রোফ: রভৌলো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ন্যোফঢধেভ 

টোওখভ: ন্যোফঢধেভ 

রধোি রওোট:২৩১০

ঈধখচমো:ওজভফকঞ্জ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ০১.০৬.১৯৮৬ ২৯  ঙভ ১১ ফো ০৪ 

জতদ

ফোস্টো ত অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫২০৫ চদো ঢোখভও অজচচ জধঢোভ দোফ: ওজভ রলোখদ 

ধোঞোদ 

ফোঢোভ দোফ: ভজলফো রকফ

গ্রোফ: ধমোযধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: ধমোযধেভ 

রধোি রওোট:১৭৩০

ঈধখচমো:ওোধোজয়ো 

রচমো: কোচীধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

কোচীধেভ ১২.১১.১৯৯৪  ২১ঙভ ০৫ ফো ২৪ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫২০৭ চদো রফো: অজযকুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: অমঢো 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: চোলোদোভো 

রকফ

গ্রোফ: মোঈোড়ীয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ওোঞ্চদ দকভ 

রধোি রওোট:৭০৫০

ঈধখচমো: রতৌমঢধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

গ্রোফ: মোঈোড়ীয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ওোঞ্চদ দকভ 

রধোি রওোট:৭০৫০

ঈধখচমো: রতৌমঢধেভ 

রচমো: কুজিয়ো

কুজিয়ো ১১.০৪.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০০ ফো ২৪ জতদ এআঘ এ জ মুজিখবোদ্ধো ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫২০৮ ভোজচয়ো সুমঢোদো জধঢোভ দোফ: রফো: অ: অঈয়োম 

ফোঢোভ দোফ: ভোখলদো রকফ

গ্রোফ: জদচতধ তো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: রঝধোফধুধেভ 

রধোি রওোট:৫৪৪০

ঈধখচমো: ওোঈজদয়ো 

রচমো: ভংধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

ভংধেভ ২৯.১১.১৯৯৬  ১৯ ঙভ ০৬ ফো ০৭ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫২১০  ধৄধেভ ফোলমুত জধঢোভ দোফ: রফো: ঢধদ 

ফোলমুত 

ফোঢোভ দোফ: বুমবুজম রকফ

গ্রোফ: ছড়ওো পোদী ওোেো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: খোঝোআম 

রধোি রওোট:১৯৮০

ঈধখচমো:খোঝোআম 

রচমো: ঝোংকোআম

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

ঝোংকোআম ০১.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৫ ফো ০৫ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫২১১ চদো রফো: ঔোজতম লোোদ শুপ জধঢোভ দোফ: রফো: রফোস্তনো 

ওোফোম 

ফোঢোভ দোফ: জভদো ধোভপীদ

গ্রোফ: আঙোখোতো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোজুভোধেভ 

টোওখভ: লোজুভোধেভ 

রধোি রওোট:৭৬০০

ঈধখচমো:ফোগুভো তভ 

রচমো: ফোগুভো

গ্রোফ: আঙোখোতো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোজুভোধেভ 

টোওখভ: লোজুভোধেভ 

রধোি রওোট:৭৬০০

ঈধখচমো:ফোগুভো তভ 

রচমো: ফোগুভো

ফোগুভো ০২.১২.১৯৯৫  ২০ ঙভ ০৫ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, রনভঢ 

ঔোখফ টোও টিজওটি 

রদআ।

োজঢম

৫২১২ চদো রফো: জম ঈল্লোল জধঢোভ দোফ: রফো: যজলদুম 

আমোফ ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: রুজযয়ো রকফ

গ্রোফ: রঢজমঔোমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত:মোঈওোঞী  

টোওখভ: রঢজমঔোমী /০৩

রধোি রওোট:৮৬০১

ঈধখচমো:ধটুয়োঔোমী 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

প্রবখে রফো: দচরুম আমোফ 

(জধ), শ্রফ  অধীম 

েোআবুন্যোম, ৪৩, ওোওভোআম, 

০৪ অঞ্জুফোদ ফজনদুম আমোফ 

রভোট, ঠোওো।

ধটুয়োঔোমী ৩০.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৩ ফো  

০৬জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫২১৩ চদো রচজফদ অিোভ জধঢোভ দোফ: অব্দু োমোফ 

ফোঢোভ দোফ: জমজও রকফ

গ্রোফ: ঘভ ঈত্তফ ধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ড়আয়ো 

টোওখভ: জদচোজফয়ো 

রধোি রওোট:৮৪১০

ঈধখচমো:ভোচোধেভ 

রচমো: ছোমওোঞী

জ/৫১-এন/৯, এজচজ 

ওখমোদী, অআজটয়োম রচোদ, 

ফজঢজছম, ঠোওো-১০০০

ছোমওোঞী ০৬.০৫.১৯১৬ ২০ ঙভ ০৬ ফো ২৯ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঙজ এওটি।

োজঢম

৫২১৪ চদো রফো: যজলদুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: অজচজুম 

লও 

ফোঢোভ দোফ: জযজভদো রকফ

গ্রোফ: রপোমোভ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রলফদকভ 

টোওখভ: রলুয়ো োচোভ 

রধোি রওোট:১৯৯২

ঈধখচমো:রপোধোমধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: রপোমোভ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রলফদকভ 

টোওখভ: রলুয়ো োচোভ 

রধোি রওোট:১৯৯২

ঈধখচমো:রপোধোমধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ১০.০৯.১৯৮৯  ২৬ ঙভ ০৭ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫২১৫ চদো অম জভয়োত ফোলমুত জধঢোভ দোফ: এফ এ ফোন্নোদ 

ফোঢোভ দোফ: এজমচো ফোন্নোদ

গ্রোফ: ধৄভধেভ (রকোমচোভধোড়ো)

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: ঘড়োফদওোঠি

রধোি রওোট:৭৪০০

ঈধখচমো:রওোঢয়োমী 

রচমো: বখযোভ

গ্রোফ: ধৄভধেভ (রকোমচোভধোড়ো)

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: ঘড়োফদওোঠি

রধোি রওোট:৭৪০০

ঈধখচমো:রওোঢয়োমী 

রচমো: বখযোভ

বখযোভ ৩১.১২.১৯৮৮  ২৭ ঙভ ০৪ ফো ০১ 

জতদ

জ জ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫২১৬ চদো রফো: অজফধৄম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: অ: চজমম 

জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: রভোখওয়ো রকফ

গ্রোফ: পকঢীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:১৬/০৭ 

টোওখভ: বভোঢীলোঝ 

রধোি রওোট:৫৪৬০

ঈধখচমো:জফঞোধেকুভ 

রচমো: ভংধেভ

গ্রোফ: পকঢীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:১৬/০৭ 

টোওখভ: বভোঢীলোঝ 

রধোি রওোট:৫৪৬০

ঈধখচমো:জফঞোধেকুভ 

রচমো: ভংধেভ

ভংধেভ ০৩.০১.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০২ জতদ কৃজর জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে রদআ, 

ঘোমোদ দং রদআ।

োজঢম

৫২১৮ চদো রফো: পোরোড অমী জধঢোভ দোফ: রফো: অবুম 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: দজভদ 

রদঙো

গ্রোফ: ঘিদো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘিদো 

টোওখভ: অওভো 

রধোি রওোট:৭৭০০

ঈধখচমো:ভোচযোলী তভ 

রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: ঘিদো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘিদো 

টোওখভ: অওভো 

রধোি রওোট:৭৭০০

ঈধখচমো:ভোচযোলী তভ 

রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ০৬.১০.১৯৯৩  ২২ ঙভ ০৬ ফো ৩০ 

জতদ

জটখলোফো আদ আজঞ্জ: োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঘোমোদ দং  

ঢোজভঔ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫২২০ চদো রফো: জচয়োঈভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: অ: োখভও 

জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ:

গ্রোফ: ল্লো (দতীভ থোভ)

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ভঘুদোণ দকভ 

রধোি রওোট: ৭৪২০

ঈধখচমো:জছওভকোঙো 

রচমো: বখযোভ

োো-১৩ (দীঘঢমো), রভোট-

০১, জধজ ওোমঘোভ লোঈজচং, 

রযখঔভখঝও, অতোভ, 

রফোলোম্মতধেভ, ঠোওো-১২০৭

বখযোভ ১৮.০৮.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৮ ফো ১৮ 

জতদ

এফ এ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঙজ এওটি, 

ফোঢোভ দোফ রদআ।

োজঢম

৫২২৩ চদো রফো: রদোয়ো জফয়ো জধঢোভ দোফ: অদুম লো 

ফোঢোভ দোফ: চোখলতো রকফ

গ্রোফ: মক্ষ্ণীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: কোচীভলোঝ 

রধোি রওোট:৩৮৬৩

ঈধখচমো:রদোক

রচমো: রদোয়োঔোমী

গ্রোফ: মক্ষ্ণীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: কোচীভলোঝ 

রধোি রওোট:৩৮৬৩

ঈধখচমো:রদোক

রচমো: রদোয়োঔোমী

রদোয়োঔোমী ১৫.০২.১৯৯২  ২৪ ঙভ  ০২ ফো ২০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড রনভঢ ঔোফ রদআ। োজঢম

৫২২৪ চদো রফো: ফোলোবুভ অমফ ঔিওোভ জধঢোভ দোফ: অব্দুম লো 

ঔিওোভ 

ফোঢোভ দোফ: সুভোআয়ো রকফ

গ্রোফ: বকয়োভ টোঙ্গো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: বকয়োভটোঙ্গো োচোভ 

রধোি রওোট:৩৫৭০

ঈধখচমো:তভ তজক্ষড 

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: বকয়োভ টোঙ্গো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: বকয়োভটোঙ্গো োচোভ 

রধোি রওোট:৩৫৭০

ঈধখচমো:তভ তজক্ষড 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ জ জ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫২২৬ চদো ধে রঘৌধুভী জধঢোভ দোফ: জযজযভ ভঞ্জদ 

রঘৌধুভী 

ফোঢোভ দোফ: ভীঢো রঘৌধুভী

ঘজন্দ্রফো -ব্লও/জ-৬             

গ্রোফ: সুজত োচোভ জখমঝ

আঈজদয়দ/য়োট ত:৩

টোওখভ: জখমঝ 

রধোি রওোট:৩১০০

ঈধখচমো:

রচমো: জখমঝ

ঘজন্দ্রফো -ব্লও/জ-৬             

গ্রোফ: সুজত োচোভ জখমঝ

আঈজদয়দ/য়োট ত:৩

টোওখভ: জখমঝ 

রধোি রওোট:৩১০০

ঈধখচমো :

রচমো: জখমঝ

জখমঝ ১০.১২.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৪ ফো ১৮ জতদ জএ োথোভড অখতখদ ঙজ 

এওটি, ঢোজভঔ 

রদআ, প্রখয ধখে 

ধখতভ দোফ বৄম।

োজঢম

৫২২৮ অযভোফুম দোলোভ ধোরুম জধঢোভ দোফ: অমীফ ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: রভখলদো রকফ

গ্রোফ: োআমোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: জজভঘভ 

রধোি রওোট:২১৫০

ঈধখচমো:দওমো 

রচমো: রযভধেভ

প্রবখে রফো: অব্দু োফোত, 

প্রযোজদও ওফ তওঢতো, ঔোদ্য 

ফন্ত্রডোময়, (ওক্ষ দং-১১২, ২য় 

ঢমো), পদ-০৪, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো।

রযভধেভ ২৭.০৩.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০১ ফো ০৯ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫২২৯ চদো রতু রঘৌধুভী জধঢোভ দোফ: স্বধদ রঘৌধুভী 

ফোঢোভ দোফ: জযঔো রঘৌধুভী

গ্রোফ: ঘোধড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪/০৬

টোওখভ: ওোমোভখধোম 

রধোি রওোট:৪৩৭১

ঈধখচমো:ধটিয়ো 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: ঘোধড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪/০৬

টোওখভ: ওোমোভখধোম 

রধোি রওোট:৪৩৭১

ঈধখচমো:ধটিয়ো 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ০১.০৬.১৯৯১ ২৪ ঙভ ১০ ফো ১০ জতদ এআঘ এ জ োথোভড রনভঢ ঔোখফ 

টোওটিজওঝ রদআ, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫২৩০ চদো রফো: ফজচবুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: ঔজমলুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: দোজফো অিোভ

রলোজডং-২২৫১                

গ্রোফ: রমোশ্বভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৪ 

টোওখভ: ঘোজিদো 

রধোি রওোট:৩৫১০

ঈধখচমো:ঘোজিদো 

রচমো: কুজফল্লো

রলোজডং-২২৫১                

গ্রোফ: রমোশ্বভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৪ 

টোওখভ: ঘোজিদো 

রধোি রওোট:৩৫১০

ঈধখচমো:ঘোজিদো 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ১৫.০৫.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১১ ফো ২০ জতদ এআঘ এ জ োথোভড অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, ধখতভ 

দোফ বৄম

োজঢম

৫২৩২ চদো রফোচোখম্মম লও জধঢোভ দোফ: অবুম ওোমোফ 

ফোঢোভ দোফ: ওজলধৄভ রকফ

গ্রোফ: জভোচধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: জভোচধেভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:রওোিোদীকঞ্জ 

রচমো: রদোয়োঔোমী

গ্রোফ: জভোচধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: জভোচধেভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:রওোিোদীকঞ্জ 

রচমো: রদোয়োঔোমী

রদোয়োঔোমী ০১.১১.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৭ ফো ০৫ জতদ এআঘ এ জ োথোভড অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, ধখতভ 

দোফ রদআ।

োজঢম

৫২৩৮ চদো রফো: আফভোদ কোচী জধঢোভ দোফ: এফ এ দোজভ 

ফোঢোভ দোফ: ছভদো অিোভ

গ্রোফ: শ্রীভোফধেভ             

আঈজদয়দ/য়োট ত: মোঈওোঞী 

টোওখভ: শ্রীভোফধেভ 

রধোি রওোট:৮৬০১

ঈধখচমো:ধটুয়োঔোমী 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

ধটুয়োঔোমী ২৩.০৬.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ১১ ফো ১২ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫২৪০ চদো ফওবুম রলোখদ জধঢোভ দোফ: ঢজতম রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: ভজনচো ঔোতুদ

গ্রোফ: হুরুয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৪

টোওখভ: জচখদতধেভ 

রধোি রওোট:৩৪১০

ঈধখচমো:দীদকভ 

রচমো: ব্রোক্ষডোড়ীয়ো

সুভপী, ২৬৯, ধজিফ 

োজকঘোকো, য়োট ত-০৯, 

কুজফল্লো, অতয ত তভ, কুজফল্লো-

৩৫০০

ব্রোক্ষডোড়ীয়ো ৩০.১১.১৯৮৭ ২৮ ঙভ  ০৫ ফো ০৬ 

জতদ

এফ জ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫২৪১ চদো ফোমুদ জফয়ো জধঢোভ দোফ: রফো: চজফ 

ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: চজভদো রকফ

গ্রোফ: রোদো পোয়োম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ভোঈজঢ 

টোওখভ: ধেরুড়ো োচোভ 

রধোি রওোট:২৩১৬

ঈধখচমো:ঢোড়োআম 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

জওখযোভকঞ্জ ০৫.০৭.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০২ ফো ০০ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫২৪২ চদো রফো: দুমোম ভওোভ জধঢোভ দোফ: রফো: যোলচোলোদ 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ভোখয়ো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ঢোলুওোলোোচ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫/০৭

টোওখভ: ওোঈজদয়ো 

রধোি রওোট:৫৪৪০

ঈধখচমো:ওোঈজদয়ো 

রচমো: ভংধেভ

গ্রোফ: ঢোলুওোলোোচ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫/০৭

টোওখভ: ওোঈজদয়ো 

রধোি রওোট:৫৪৪০

ঈধখচমো:ওোঈজদয়ো 

রচমো: ভংধেভ

ভংধেভ ০২.১১.১৯৯৪  ২১ঙভ  ০৬ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫২৪৩ সুজনয়ো ঔোতুদ জধঢোভ দোফ: রফো: ধৄরুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: রঔোখতচো ঔোতুদ

োড়ী দং-১৭৬ (টিদখযট)      

  গ্রোফ: রওযদ-১৩, জফভধেভ  

     জফভধেভ -০২, ওোনরুম, 

ঠোওো-১২১৬

সুজনয়ো ঔোতুদ , প্রবখে রফো: 

দচরুম আমোফ (জধ), শ্রফ 

অধীম েোআবুন্যোম, ৪৩ 

ওোওভোআম, ঠোওো-১০০০

ঠোওো ২৯.০৩.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০১ ফো ০৬ 

জতদ

জ ওফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫২৪৫ ভজফদো সুমঢোদো জধঢোভ দোফ: অজদসুভ ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোলখদ অভো

গ্রোফ: রদোয়োধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: জঘত্তড়ো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:রঘৌিগ্রোফ 

রচমো: কুজফল্লো

ছ, ৪৪/১৫, অমঢমো, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

কুজফল্লো ৩১.০৩.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০০ ফো ১১ জতদ ফোস্টো ত মুজিখবোদ্ধো ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫২৪৭ চদো রফো: রঔোওদ অলখম্মত জধঢোভ দোফ: রফো: রফোনোভন 

রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: খুকুফজদ

গ্রোফ: কৃজ্ঞধেভ বমুদো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: যোল খিকী 

টোওখভ: রযভধেভ 

রধোি রওোট:৫৮৪০

ঈধখচমো:রযভধেভ 

রচমো: গুড়ো

গ্রোফ: কৃজ্ঞধেভ বমুদো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: যোল খিকী 

টোওখভ: রযভধেভ 

রধোি রওোট:৫৮৪০

ঈধখচমো:রযভধেভ 

রচমো: গুড়ো

গুড়ো ০১.১১.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো ০৪ জতদ এফ এ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫২৪৯ চদো রফোলোম্মত রুহুম অজফদ জধঢোভ দোফ: রফোলোম্মত হুফোয়ুদ 

ওীভ 

ফোঢোভ দোফ: ছভডো অওঢোভ

োো : ২০৩                     

গ্রোফ: ঈত্তভ রকোড়োদ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: জঔমকো

রধোি রওোট:১২১৯

ঈধখচমো:

রচমো: ঠোওো

োো : ২০৩                     

গ্রোফ: ঈত্তভ রকোড়োদ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: জঔমকো

রধোি রওোট:১২১৯

ঈধখচমো:

রচমো: ঠোওো

ঠোওো ২৫.০১.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৩ ফো ১০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫২৫০ চদো আয়োজভ ভওোভ শ্যোফম জধঢোভ দোফ: অবুম ওোখযফ 

ভওোভ 

ফোঢোভ দোফ: ঘোয়দো ভওোভ

োড়ী -৪৪, কজম-০২           

গ্রোফ: অজফদ োক 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫৫

টোওখভ: অশ্রোনোোত 

রধোি রওোট:১২১১

ঈধখচমো:ওোফভোঙ্গীভ ঘভ 

রচমো: ঠোওো

োড়ী -৪৪, কজম-০২           

গ্রোফ: অজফদ োক 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ৫৫

টোওখভ: অশ্রোনোোত 

রধোি রওোট:১২১১

ঈধখচমো:ওোফভোঙ্গীভ ঘভ 

রচমো: ঠোওো

ঠোওো ২১.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০২ ফো ১৪ জতদ এআঘ এ জ োথোভড প্রখয ধখে ধখতভ 

বৄম।

োজঢম

৫২৫১ চদো রফো: রফোযোভন রলোখদ জধঢোভ দোফ: সুমঢোদ জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: ড়আকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: কদধতী 

রধোি রওোট:২১৫১

ঈধখচমো:দওমো 

রচমো: রযভধেভ

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ০৪.০২.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০৩ ফো ০১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫২৫৩ চদো ওোখয়মুম হুতো জধঢোভ দোফ: চওজভয়ো 

ফোঢোভ দোফ: রফোওোখিঙো রকফ

গ্রোফ: রমফযীঔোমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: রমফযীঔোমী 

রধোি রওোট:৪৭২০

ঈধখচমো:কুতুজতয়ো 

রচমো: ওক্য্রোচোভ

জট-১ (তজক্ষড), ৩২০, 

ভোমোক অ/এ, ধজিফ 

োওজময়ো, ঘওোচোভ, 

ঘঞ্টগ্রোফ-৪২০৩

ওক্সোচোভ ২৫.১০.১৯৯৭  ১৮ ঙভ ০৬ ফো ১০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫২৫৬ চদো রফো: চোলোঙ্গীভ অমফ জধঢোভ দোফ: রফো: ফোজদও 

রফোল্লোল 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: অলজয়ো 

রকফ

গ্রোফ: রক্রোড়দুজময়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঢোজঢিো 

টোওখভ: রধোড়োটোঙ্গো 

রধোি রওোট:৬৬৬০

ঈধখচমো:সুচোদকভ 

রচমো: ধোদো

গ্রোফ: রক্রোড়দুজময়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঢোজঢিো 

টোওখভ: রধোড়োটোঙ্গো 

রধোি রওোট:৬৬৬০

ঈধখচমো:সুচোদকভ 

রচমো: ধোদো

ধোদো ১৯.১১.১৯৮৭  ২৮ঙভ ০৫ ফো ১৭ জতদ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫২৫৭ চদো যোফীফ রফোল্লো জধঢোভ দোফ: রফো: নজভত রফোল্লো 

ফোঢোভ দোফ: জভদো রকফ

গ্রোফ: মোওআড় 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: মোওআড় 

রধোি রওোট:৮০০০

ঈধখচমো:রকোধোমকঞ্জ 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

ঈত্তভ কোচীভলোঝ, স্বজদপ তভ 

থোফখোদো/ব্লও-এ, অমীয়ো 

ফোদ্রোো, পোভ , ঠোওো-১৩৪১

রকোধোমকঞ্জ ০২.১০.১৯৯৪  ২১ঙভ ০৭ ফো ০৭ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫২৫৯ চদো রফো: যোখলত ঔোদ জধঢোভ দোফ: রফো: চজলভ ঈজিদ 

ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: জযঔো ঔোদ

গ্রোফ: ওোঞ্চদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোঞ্চদধেভ  

টোওখভ: ওোঞ্চদধেভ 

রধোি রওোট:১৯২০

ঈধখচমো:োোআম 

রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: ওোঞ্চদধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোঞ্চদধেভ  

টোওখভ: ওোঞ্চদধেভ 

রধোি রওোট:১৯২০

ঈধখচমো:োোআম 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ০৮.০৬.১৯৯৭  ১৮ঙভ  ১০ ফো  ২৭ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড প্রখয ধে এওটি, 

রনভঢ ঔোফ রদআ।

োজঢম

৫২৬১ চদো রফো: চোলোঙ্গীভ অমফ জধঢোভ দোফ: রফো: মোম জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: চোজফভদ রদঙো

গ্রোফ: ওোজমওোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: ভলফঢধেভ 

রধোি রওোট:২২০০

ঈধখচমো:তভ 

রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: ওোজমওোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: ভলফঢধেভ 

রধোি রওোট:২২০০

ঈধখচমো:তভ 

রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ১১.১০.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৬ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঘোমোখদভ ঢথ্য 

রদআ, অখতখদ 

ঢোজভঔ রদআ।

োজঢম

৫২৬৩ চদো রফো: যোঔোয়োঢ রলোখদ ভওোভ জধঢোভ দোফ: দোজতভ রলোখদ 

ভওোভ 

ফোঢোভ দোফ: দোঙজভদ রকফ

গ্রোফ: ধৄভধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: ঔজমমধেভ 

রধোি রওোট:৩৫৩১

ঈধখচমো:রতজিোভ 

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: ধৄভধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: ঔজমমধেভ 

রধোি রওোট:৩৫৩১

ঈধখচমো:রতজিোভ 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৮৭  ২৯ ঙভ ০৪ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ১৯ ওমোখফ ঢথ্য 

রদআ, অখতখদ 

ঙজ এওটি, প্রখয 

ধে এওটি।

োজঢম

৫২৬৪ চদো ভঢদ কুফোভ রতঈভী জধঢোভ দোফ: ওফম ওোজন্ত 

রতঈজভ  

ফোঢোভ দোফ: জদলোভ ভোদী রতঈজভ

গ্রোফ: ঘলুধঔজভয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: ঈতয়ওোী 

রধোি রওোট:৮৫০১

ঈধখচমো:জধখভোচধেভ 

রচমো: জধখভোচধেভ

গ্রোফ: ঘলুধঔজভয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: ঈতয়ওোী 

রধোি রওোট:৮৫০১

ঈধখচমো:জধখভোচধেভ 

রচমো: জধখভোচধেভ

জধখভোচধেভ ২৫.০৭.১৯৮৭  ২৮ ঙভ ০৯ ফো ১০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫২৬৫ চদো রফো: োত্তোরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: ফজদরুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: ফোলমুতো রকফ

অয়যোজপমো, রলোজড দং-৫৭   

   গ্রোফ: দয়োোড়ী

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: শুপোঠুো 

রধোি রওোট:১৩১০

ঈধখচমো:রওভোদীকঞ্জ 

রচমো: ঠোওো

৪১, ঞোকুভতো রমদ, য়োট ত-

৪৪, মক্ষীোচোভ, সুেোধেভ, 

ঠোওো-১১০০

ঠোওো ২০.০১.১৯৯৫  ঙভ  ফো  জতদ এআঘ এ জ োথোভড য় ঈখল্লঔ রদআ। োজঢম

৫২৬৬ চদো কোচী মু. ওোফরুম লোোদ জধঢোভ দোফ: কোচী মু. আঈছুধ 

ফোঢোভ দোফ: খুভজযতো রকফ

গ্রোফ: নখঢয়োোত 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১ 

টোওখভ: নখঢয়োোত 

রধোি রওোট:৪৩৩৫

ঈধখচমো:লোঝলোচোভী 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: নখঢয়োোত 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১ 

টোওখভ: নখঢয়োোত 

রধোি রওোট:৪৩৩৫

ঈধখচমো:লোঝলোচোভী 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ  ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতখদ ঙজ 

এওটি, চন্ 

ঢোজভঔ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫২৬৭ চদো জফজলভ ঘন্দ্র যীম জধঢোভ দোফ: ভদচীঢ ঘন্দ্র যীম

ফোঢোভ দোফ: ফোয়ো ভোদী যীম

গ্রোফ: ৩৫৫, তজক্ষড লখত 

ধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: রনদী 

রধোি রওোট:৩৯০০

ঈধখচমো:রনদী তভ 

রচমো: রনদী

গ্রোফ: ৩৫৫, তজক্ষড লখত 

ধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: রনদী 

রধোি রওোট:৩৯০০

ঈধখচমো:রনদী তভ 

রচমো: রনদী

রনদী ১৬.০৬.১৯৮৯ ২৬  ঙভ ১০ ফো ১১ 

জতদ

জটগ্রী োথোভড প্রখয ধখে ধখতভ 

দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫২৬৯ চদো দজচঢ কুফোভ ফন্ডম জধঢোভ দোফ: জঙ্কফ ঘন্দ্র ফন্ডম 

ফোঢোভ দোফ: ভফো োমো ফন্ডম

গ্রোফ: ছোধো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১১

টোওখভ: ছোধো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:শ্যোফদকভ 

রচমো: োঢক্ষীভো

োো -১৭, রভোট-১৩, োড্ডো 

জটঅআটি রভোট প্রখচট, 

গুমযোদ, োড্ডো, ঠোওো-১২১২

োঢক্ষীভো ২৪.১২.১৯৯১  ২৪ ঙভ  ০৪ ফো ১২ 

জতদ

জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫২৭০ চদো রফো: ফজদরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: োআফুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ফখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: বৃ-অঙ্গোরু 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোখয়ফধেভ 

টোওখভ: রধোঢোজচয়ো 

রধোি রওোট:৬৭৭০

ঈধখচমো:যোলচোতধেভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

গ্রোফ: বৃ-অঙ্গোরু 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোখয়ফধেভ 

টোওখভ: রধোঢোজচয়ো 

রধোি রওোট:৬৭৭০

ঈধখচমো:যোলচোতধেভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ২১.১০.১৯৯৭  ১৮ ঙভ ০৬ ফো ১৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, ওতৃতধক্ষ 

ঠিও দয়, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫২৭১ চদো অযভোন ঈজিদ অলখফত জধঢোভ দোফ: মৃঢ অনোচ 

ঈজিদ অলখফত  

ফোঢোভ দোফ: রচজভদো অলখফত

গ্রোফ: ধোকুটিয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ধোকুটিয়ো              

   ঈধখচমো : দোকধেভ           

     রচমো : ঝোংকোআম

গ্রোফ: ধোকুটিয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ধোকুটিয়ো              

   ঈধখচমো : দোকধেভ           

     রচমো : ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ১৮.০৪.১৯৮৯ ২৭  ঙভ ০১ ফো ২৭ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, ওতৃতধক্ষ 

ঠিও দয়, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫২৭২ চদো বয়ত ঢন্য় নয়োম জধঢোভ দোফ: বয়ত জফচোধৄম 

লও 

ফোঢোভ দোফ: বয়তো নজভতো 

রকফ

গ্রোফ: ঘোঘআভ দমুল্লোোত 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দমুল্লোোত 

টোওখভ: ঘোঘআভ

রধোি রওোট:৮৪২১

ঈধখচমো:ছোমওোঞী তভ 

রচমো: ছোমওোঞী

প্রবখে বয়ত জফচোধৄম লও, 

জজওঈঝজভটি জনখভ 

ওোব তোময়, ড়ও পদ, 

অফঢমো, োকভতী, জভযোম

ছোমওোঞী ০৩.০৩.১৯৯৩  ২৩ঙভ ০২ ফো ০২ 

জতদ

এআঘ এ জ মুজিখবোদ্ধো অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ।

োজঢম

Page No 459 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫২৭৪ চদো রফো: রফখলতী লোোদ জধঢোভ দোফ: রফো: অজচজুম 

লও 

ফোঢোভ দোফ: অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: ফখলযধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: থোদকড়ো 

রধোি রওোট:৬৭২০

ঈধখচমো:ভোয়কঞ্জ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: ফখলযধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮

টোওখভ: থোদকড়ো 

রধোি রওোট:৬৭২০

ঈধখচমো:ভোয়কঞ্জ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ২১.১০.১৯৯০  ২৫ ঙভ ০৫ ফো ২০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি।

োজঢম

৫২৭৫ চদো রফো: ফোলবুভ লোোদ জধঢোভ দোফ: রফো: অ: ওোজতভ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: চোখয়তো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: োমটিয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: কনভকো 

রধোি রওোট:২২৩০

ঈধখচমো:কনভকো 

রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: োমটিয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: কনভকো 

রধোি রওোট:২২৩০

ঈধখচমো:কনভকো 

রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল  ঙভ  ফো  জতদ এআঘ এ জ োথোভড চন্স্থোদ রচমো, 

য়, ঘোমোখদভ 

ঢথ্য  

অখতখদভ ঢোজভঔ 

রদআ।

োজঢম

৫২৭৬ চদো রফো: অব্দুম রফোঢোখম জধঢোভ দোফ: রফো: ফফঢোচ 

ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: ঈখম্ম োমফো

গ্রোফ: দুথভোচধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রপোমোখওোঝ

টোওখভ: ধোজদয়োমো োচোভ 

রধোি রওোট:৩৭২০

ঈধখচমো:ভোয়কঞ্জ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

গ্রোফ: দুথভোচধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রপোমোখওোঝ

টোওখভ: ধোজদয়োমো োচোভ 

রধোি রওোট:৩৭২০

ঈধখচমো:ভোয়কঞ্জ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

মক্ষ্ণীধেভ ০১.০৭.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ১০ ফো ০৪ জতদ জটগ্রী োথোভড চন্স্থোদ রচমো, 

ঘোমোখদভ ঢোজভঔ 

রদআ।

োজঢম

৫২৭৭ চদো রফোভখযত ঔোদ জধঢোভ দোফ: অদুম ফজঢদ 

ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: রভোওোদো অিোভ

গ্রোফ: ংযদোভোয়দধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: তত্তধোড়ো 

রধোি রওোট:৩৭০৬

ঈধখচমো:মক্ষ্ণীধেভ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

গ্রোফ: ংযদোভোয়দধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: তত্তধোড়ো 

রধোি রওোট:৩৭০৬

ঈধখচমো:মক্ষ্ণীধেভ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

মক্ষ্ণীধেভ ১৭.১২.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৪ ফো ১৮ জতদ এআঘ এ জ োথোভড প্রখয ধে রদআ। োজঢম

৫২৭৮ চদো ফোমুদ অলফত জধঢোভ দোফ: ফভহুফ অব্দুম 

ওোজতভ 

ফোঢোভ দোফ: ফখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: টলভ (ওমোধোড়ো)

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১০

টোওখভ: রওোখঢোয়োমী 

রধোি রওোট:৩১০০

ঈধখচমো:

রচমো: জখমঝ

গ্রোফ: টলভ (ওমোধোড়ো)

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১০

টোওখভ: রওোখঢোয়োমী 

রধোি রওোট:৩১০০

ঈধখচমো:

রচমো: জখমঝ

জখমঝ ১০.০৪.১৯৮৮ ২৮  ঙভ ০০ ফো ০১ 

জতদ

জ এ দো ত োথোভড প্রখয ধে এওটি, 

রনভঢ ঔোখফ 

টোওটিজওঝ রদআ।

োজঢম

৫২৮০ চদো রফো: ভজনকুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: ধভ আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: জফজদ রকফ

গ্রোফ: ঔোজমযোফতোঢী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২/০৭

টোওখভ: ফতোঢী 

রধোি রওোট:৫৫২০

ঈধখচমো:ওোমীকঞ্জ 

রচমো: মোমফজদভলোঝ

োখয়চীত অোজও এমোওো, 

য়োট ত-০২, োখয়চজত 

রোস্তোফী, ঘঞ্টগ্রোফ-৪২১০

মোমফজদভলোঝ ০২.১০.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৭ ফো ০৩ 

জতদ

জ জ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

চন্স্থোদ রচমোভ 

দোফ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫২৮১ চদো রফো: যোলজভয়োভ আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: যজনকুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: জযজভদ অিোভ

গ্রোফ: অড়োআটড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঢোটোঙ্গো 

টোওখভ: ঢোমটোঙ্গো 

রধোি রওোট:২৩১৬

ঈধখচমো:ঢোড়োআম 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

জওখযোভকঞ্জ ১২.০৮.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৮ ফো ২৩ 

জতদ

জটখলোফো আদ আজঞ্জ: োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫২৮৫ চদো রফো: অজভফুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুভ ভজলফ 

ফোঢোভ দোফ: জফখ অয়যো 

অিোভ

১৩৮৩, রলোজডং               

গ্রোফ: তজক্ষড তজদয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: তজদয়ো 

রধোি রওোট:১২৩৬

ঈধখচমো:ওতফ ঢমী 

রচমো: ঠোওো

১৩৮৩, রলোজডং               

গ্রোফ: তজক্ষড তজদয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: তজদয়ো 

রধোি রওোট:১২৩৬

ঈধখচমো:ওতফ ঢমী 

রচমো: ঠোওো

ঠোওো ১১.১১.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৫ ফো ২৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫২৮৭ চদো নজদুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: মুজচবুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: নোজলফো রকফ

গ্রোফ: অদুমোোত 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: অদুমোোত 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:পোংকো 

রচমো: নজভতধেভ

োো-২০, রভোট-১৫, জটঅআটি 

প্রখচট, রফরুম, োড্ডো, ঠোওো-

১২১২

নজভতধেভ ০৩.১০.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৬ ফো ০৮ 

জতদ

জ জ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

চন্ রচমো  

ঘোমোখদভ ঢোজভঔ 

রদআ।

োজঢম

৫২৮৮ চদো রফো: রখোচোখয়ঢ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: যজনকুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: ধোরুম দোলোভ

গ্রোফ: োখতঘাঁজি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: দোজিদো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:চোফোমধেভ 

রচমো: চোফোমধেভ

গ্রোফ: োখতঘাঁজি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: দোজিদো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:চোফোমধেভ 

রচমো: চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ১০.০২.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০২ ফো ২৫ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ

োজঢম

৫২৮৯ চদো অজচজুম লোজওফ জমঝদ জধঢোভ দোফ: চোনভ অমফ 

ফোঢোভ দোফ: ফজদভো রকফ

গ্রোফ: লোয়তোভ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অজম 

অওভ রটআম 

টোওখভ:কুতুজতয়ো  

রধোি রওোট:৪৭২০

ঈধখচমো:কুতুজতয়ো 

রচমো: ওক্য্রোচোভ

গ্রোফ: লোয়তোভ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অজম 

অওভ রটআম 

টোওখভ:কুতুজতয়ো  

রধোি রওোট:৪৭২০

ঈধখচমো:কুতুজতয়ো 

রচমো: ওক্য্রোচোভ

ওক্সোচোভ ০৪.০৩.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০১ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫২৯৩ চদো অদোরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: োল্যও জযওতোভ 

ফোঢোভ দোফ: লোদো পোধৄ

গ্রোফ: ঈত্তভ তজভমজক্ষধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: পোবুদলোঝ 

টোওখভ: পোবুদলোঝ 

রধোি রওোট:৭৬০০

ঈধখচমো:ফোগুভো তভ 

রচমো: ফোগুভো

৭৭/১ স্বোথীদঢো স্বভডী, ঈত্তভ 

োড্ডো, ঠোওো-১২১২

ফোগুভো ০২.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো ০৯ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫২৯৪ চদো রফো: ওজভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: আঈসুন 

ফোঢোভ দোফ: লধৄনো রকফ

গ্রোফ: ভক্সোঘন্ডী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: ধভীভ ঔোম 

রধোি রওোট:৮৭০০

ঈধখচমো:ভগুদো 

রচমো: ভগুদো

৪২৪ দং তজক্ষড োোখো, 

লো ওখমোদী, য়োট ত-০৪, 

োোখো, বুচোক, ঠোওো-

১২১৪

ভগুদো ১০.১১.১৯৯২  ২৩ঙভ ০৫ ফো ২৫ 

জতদ

জ জ এ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঘোমোখদভ 

ব্যোংখওভ দোফ 

রদআ।

োজঢম

৫২৯৯ চদো রফো: ফখদোয়োভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: রফো: যোফসুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: ফখদোয়োভো ভলফোদ

গ্রোফ: তোতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: দজওধেভ 

রধোি রওোট:৯৪৫০

ঈধখচমো:শ্যোফদকভ 

রচমো: োঢক্ষীভো

গ্রোফ: তোতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: দজওধেভ 

রধোি রওোট:৯৪৫০

ঈধখচমো:শ্যোফদকভ 

রচমো: োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ২২.১১.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৫ ফো ১৩ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩০০ চদো রভখতোয়োদ অলখফত োকভ জধঢোভ দোফ: চোলোঙ্গীভ অমফ 

ফোঢোভ দোফ: রভোখওয়ো রকফ

গ্রোফ: ধৈ ত আমোফোোত 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: দিমোমধেভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:ফঢম 

রচমো: ঘাঁতধেভ

োো-৬১৫ (৩য় ঢমো), রভোট-

০৪, জফভধেভ, রওযদ-০৭, 

য়োট ত-০৬, জফভধেভ-০২, 

ধল্লী, ঠোওো-১২১৬

ঘাঁতধেভ ১৬.০৪.১৯৯৩  ২৩ঙভ  ০০ ফো ২০ 

জতদ

জ জ এ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩০২ চদো রফো: অঙোদুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: অচোলোভ 

অমী প্যোতো 

ফোঢোভ দোফ:রফোো: রোদোরু

গ্রোফ: লওতুল্লোল 

আঈজদয়দ/য়োট ত:তভধেভ  

টোওখভ: ঔজমযোঔোমী 

রধোি রওোট:৮৬০০

ঈধখচমো:ধটুয়োঔোমী তভ 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

রফো: অোদুম আমোফ, প্রবখে 

রফো: হুফোয়দ ওজভ (জধ), 

ণ ত ফন্ত্রডোময় (আঅভজট), ব্লও 

-০৮, রুফ-১৮, রযখভ োংমো 

দকভ, ঠোওো-১০০০

ধটুয়োঔোমী ১১.০৫.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ১১ ফো ২৫ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৩০৩ চদো রফো: লোজম জফয়ো জধঢোভ দোফ: রফো: দচরুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: লোজমফো 

রকফ

গ্রোফ: জটফমো ধদুফ যলভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: ধদুফ যলভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:োখোঝো 

রচমো: কোআোন্ধো

গ্রোফ: জটফমো ধদুফ যলভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১

টোওখভ: ধদুফ যলভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:োখোঝো 

রচমো: কোআোন্ধো

কোআোন্ধো ২৫.১১.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৫ ফো ১১ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫৩০৪ চদো ভোয়লোদ অলখফত জধঢোভ দোফ: চোনভ অলখফত 

ফোঢোভ দোফ: যোখলদো রকফ

গ্রোফ: োখলভ কড়ো ধজিফ 

ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮/০৯

টোওখভ: রফস্তোভ োচোভ 

রধোি রওোট:৩৫৫০

ঈধখচমো:রঘৌিগ্রোফ 

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: োখলভ কড়ো ধজিফ 

ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮/০৯

টোওখভ: রফস্তোভ োচোভ 

রধোি রওোট:৩৫৫০

ঈধখচমো:রঘৌিগ্রোফ 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ১২.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০২ ফো ২৪ জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩০৭ চদো রফো: দোইমুম লও জধঢোভ দোফ: জচয়োঈম লও 

ফোঢোভ দোফ: ফোখচতো অওি

গ্রোফ: ধোততজভল্লোল 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: ধোততজভল্লোল 

রধোি রওোট:২২৯১

ঈধখচমো:দোিোআম

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ০১.০৩.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০২ ফো ০৫ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫৩১২ চদো রফো: দোজচফ ঈজিদ জধঢোভ দোফ: লোজবুভ ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: সুভোআয়ো রকফ

গ্রোফ: ছকড়োভঘভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ঈচোদঘোভ 

রধোি রওোট:৩৫৪৬

ঈধখচমো:রলোফদো 

রচমো: কুজফল্লো

এ/৩/এফ, যোলচোলোদধেভ, 

য়োট ত-১১, যোজন্তদকভ, 

ফজঢজছম, ঠোওো-১২১৭

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৪ ফো ০০ জতদ জটখলোফো োথোভড অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, অখতদ 

ধখে ঙজ এওটি।

োজঢম

৫৩১৫ চদো অদুভ ভজলফ জধঢোভ দোফ: রফো: রফোিোভ 

অমী জশ্বো

ফোঢোভ দোফ: অখময়ো রকফ

গ্রোফ: ঈত্তভ ধোংকোজয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোংকোজয়ো 

টোওখভ: দমখতোয়োদী 

রধোি রওোট:৮৬০১

ঈধখচমো:দুফওী 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

ধটুয়োঔোমী ০১.০৭.১৯৮৭ ২৮  ঙভ ১০ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩১৬ চদো রফো: ফজদরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: ফকভ অমী 

ফোঢোভ দোফ: ফখদোয়োভো

গ্রোফ: তজক্সড রঢঘুভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ঘোলুলোভো 

রধোি রওোট:৬৭৭২

ঈধখচমো:রঘৌলোমী 

রচমো: জভোচকঞ্জ

োো-৩৩৪, ঈত্তভ 

যোলচোলোদধেভ, য়োট ত-১১, 

যোজন্তদকভ, যোলচোলোদধেভ, 

ঠোওো-১২১৭

জভোচকঞ্জ ১৪.০৩.১৯৯০  ২৬ ঙভ ০০ ফো ২৭ 

জতদ

দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৩১৭ চদো রফো: ফোরুফুম আমোফ জধঢোভ দোফ: অবু ওভ জিীও

ফোঢোভ দোফ: অওজমফো আচতোদী

গ্রোফ: অকুধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: অকুধেভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:ঢোড়োআম 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

গ্রোফ: অকুধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: অকুধেভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:ঢোড়োআম 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ০১.০৭.১৯৯০ ২৫ ঙভ ১০ ফো ০৫ জতদ এআঘ এ জ োথোভড অখতদ ধে  

প্রখয ধে 

রভমখয় নভখফ

োজঢম

৫৩১৮ চদো জধঢোভ দোফ: রফো: অবু লোজদন 

ফোঢোভ দোফ : োখলভো ঔোতুদ

গ্রোফ: ভঢদ ওোয়োও 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১১

টোওখভ: ঈল্লোধোড়ো অভ এ 

রধোি রওোট:৬৭৬১

ঈধখচমো: ঈল্লোধোড়ো 

রচমো: জভোচকঞ্জ

রফো: অনঙোভ অমী, ৭/এন 

ঝধ, গ্রীদখভোট, ভওোজভ স্টোন 

রওোয়োঝ তোভ, জদঈফোখওতঝ, 

থোদফজন্ড, ঠোওো-১২০৫

জভোচকঞ্জ ২০.০৮.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৮ ফো ১৫ জতদ এআঘ এ জ োথোভড অখতখদ প্রোণীভ 

দোফ রদআ।

োজঢম

৫৩১৯ চদো রফো: অজভফুম আমোফ জধঢোভ দোফ: অখদোয়োভ রলোখদ 

ফোঢোভ দোফ: ফোওসুতো রকফ

গ্রোফ: দলোঝো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: ভোফধেভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:লোজচকঞ্জ 

রচমো: ঘাঁতধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

ঘাঁতধেভ ০১.১২.১৯৯৭  ঙভ  ফো  জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি, 

য় ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৫৩২৪ চদো রফো: ফজনজুম আমোফ জধঢোভ দোফ: অব্দু োমোফ 

ফোঢোভ দোফ: ফখফদো রকফ

গ্রোফ: ঢোলুওযোলোচ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: ওোঈজদয়ো 

রধোি রওোট:৫৪০০

ঈধখচমো:ওোঈজদয়ো 

রচমো: ভংধেভ

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

ভংধেভ ৩০.১০.১৯৮৮  ২৭ ঙভ  ০৬ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩২৫ চদো ধভফ কুফোভ জধঢোভ দোফ: শ্রী জদফোআ ঘন্দ্র 

ভোয় 

ফোঢোভ দোফ: শ্রীফজঢ রযনোমী 

ভোদী

গ্রোফ: টোঙ্গো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোচধোড়ো 

টোওখভ: জণজতভধেভ 

রধোি রওোট:৬৬১০

ঈধখচমো:অঝখজভয়ো 

রচমো: ধোদো

গ্রোফ: টোঙ্গো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোচধোড়ো 

টোওখভ: জণজতভধেভ 

রধোি রওোট:৬৬১০

ঈধখচমো:অঝখজভয়ো 

রচমো: ধোদো

ধোদো ২২.১০.১৯৯১ ২৪  ঙভ ০৬ ফো ১৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ ধে  

প্রখয ধে 

রভমখয় নভখফ, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫৩২৯ চদো রফো: অবু োইত জধঢোভ দোফ: রফো: োবুভ অমী 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ভোজয়ো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘভঔোগুভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৮ 

টোওখভ: ওন্যোতল 

রধোি রওোট:৭৩০০

ঈধখচমো:জছদোআতল 

রচমো: জছদোআতল

গ্রোফ: ঘভঔোগুভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৮ 

টোওখভ: ওন্যোতল 

রধোি রওোট:৭৩০০

ঈধখচমো:জছদোআতল 

রচমো: জছদোআতল

জছদোআতল ০৪.০৯.১৯৯৫ ২০ ঙভ  ০৮ফো ০১ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৩৩০ চদো ঞ্জদ কুফোভ তত্ত জধঢোভ দোফ: ভঢদ কুফোভ তত্ত

ফোঢোভ দোফ: ভেো ভোদী তত্ত

গ্রোফ: ফধ্যফ জচয় ধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: জচয়ধেভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:তভ তজক্ষড

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: ফধ্যফ জচয় ধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: জচয়ধেভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:তভ তজক্ষড

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ৩১.১২.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘ এ জ োথোভড অখতদ ধে  

প্রখয ধে 

রভমখয় নভখফ, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫৩৩১ চদো জলদুম আমোফ জধঢোভ দোফ: আমোফ ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: খুখতচো ঔোতুদ

গ্রোফ: নজভতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:নজভতধেভ  

টোওখভ: দমোলত 

রধোি রওোট:২৩৩৮

ঈধখচমো:ওজময়োভঘভ 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জদঈ মোআঝ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৭/৩, 

ঢোোসুফ যজধং রন্টোভ, 

অকোভকো, ঢোমঢমো, ঠোওো-

১২০৭

জওখযোভকঞ্জ ১৫.০৮.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৮ ফো ২১ জতদ এআঘ এ জ োথোভড অখতদ  প্রখয 

ধখে ঙজ দোআ।

োজঢম

৫৩৩২ চদো ঔিওোভ দোচমুম হুতো জধঢোভ দোফ: ঔিওোভ আজদ্র 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: োফসুদ দোলোভ

গ্রোফ: ওোমদো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দমজঘড়ো  

টোওখভ: লোজচধোড়ো 

রধোি রওোট:৮২৩০

ঈধখচমো:রকৌভদতী 

রচমো: জভযোম

গ্রোফ: ওোমদো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: দমজঘড়ো  

টোওখভ: লোজচধোড়ো 

রধোি রওোট:৮২৩০

ঈধখচমো:রকৌভদতী 

রচমো: জভযোম

জভযোম ১৭.১১.১৯৯০ ২৫ ঙভ  ০৫ ফো ১৮ 

জতদ

দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩৩৪ চদো রফো: দোচমুম লোোদ জধঢোভ দোফ: রফো: জম ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: লোজঙদো অিোভ

গ্রোফ: এওমোযধেভ(ধটি)

আঈজদয়দ/য়োট ত: এওমোযধেভ 

(ধটি)

টোওখভ: এওমোযধেভ োচোভ 

রধোি রওোট:৩৮০০

ঈধখচমো:রকফকঞ্জ

রচমো: রদোয়োঔোমী

গ্রোফ: এওমোযধেভ(ধটি)

আঈজদয়দ/য়োট ত: এওমোযধেভ 

(ধটি)

টোওখভ: এওমোযধেভ োচোভ 

রধোি রওোট:৩৮০০

ঈধখচমো:রকফকঞ্জ

রচমো: রদোয়োঔোমী

রদোয়োঔোমী ০৪.০৫.১৯৯৪  ঙভ  ফো  জতদ এআঘ এ জ োথোভড অখতখদ ঙজ 

এওটি, প্রখয ধে 

এওটি, য় 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৫৩৩৫ চদো রফো: রুখম ফন্ডম জধঢোভ দোফ: রফো: ওোখযফ 

ফন্ডম 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রুজচ রকফ

গ্রোফ: জলচমকোড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ধমোযোড়ী 

রধোি রওোট:৫৭৩০

ঈধখচমো:ধমোযোড়ী 

রচমো: কোআোন্ধো

গ্রোফ: জলচমকোড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ধমোযোড়ী 

রধোি রওোট:৫৭৩০

ঈধখচমো:ধমোযোড়ী 

রচমো: কোআোন্ধো

কোআোন্ধো ১৭.১১.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৫ ফো ১৮ জতদ এআঘ এ জ োথোভড অখতদ ধে  

প্রখয ধে 

রভমখয় নভখফ, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

Page No 465 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৩৩৬ চদো ঞ্জয় জংল জধঢোভ দোফ: ভখফয জংল 

ফোঢোভ দোফ: জধঙোও রতী

গ্রোফ: ভোফদকভ ফজদধেজভ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: শ্রীফঙ্গম 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:শ্রীফঙ্গম 

রচমো: রফৌমপীোচোভ

গ্রোফ: ভোফদকভ ফজদধেজভ ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: শ্রীফঙ্গম 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:শ্রীফঙ্গম 

রচমো: রফৌমপীোচোভ

রফৌমপীোচোভ ২০.০৮.১৯৯২  ২৩ঙভ  ০৮ ফো ১৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, অখতখদ 

ঙজ এওটি।

োজঢম

৫৩৩৭ চদো জযজভদো অিোভ জধঢোভ দোফ: আঈধৄঙ জফয়ো 

ভওোভ 

ফোঢোভ দোফ: জফদো রকফ

গ্রোফ: রযঔতী রঘৌভোস্তো জমংও 

রভোট, োো -১৭, রভোট-২

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: তজদয়ো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:বোেোড়ী 

রচমো: ঠোওো

গ্রোফ: রযঔতী রঘৌভোস্তো জমংও 

রভোট, োো -১৭, রভোট-২

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: তজদয়ো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:বোেোড়ী 

রচমো: ঠোওো

ঠোওো ১২.০৯.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৭ ফো ২৪ জতদ এআঘ এ জ োথোভড অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, অখতখদ 

ঙজ এওটি।

োজঢম

৫৩৩৮ চদো রফো: চোওোজভয়ো জধঢোভ দোফ: রফো: লো 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: নজভতো 

রকফ

গ্রোফ: দোজচভধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রমোলোজময়ো  

টোওখভ: রমোলোজময়ো ড় োড়ী 

রধোি রওোট:৮৬০০

ঈধখচমো:ধটুয়োঔোমী 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

গ্রোফ: দোজচভধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রমোলোজময়ো  

টোওখভ: রমোলোজময়ো ড় োড়ী 

রধোি রওোট:৮৬০০

ঈধখচমো:ধটুয়োঔোমী 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

ধটুয়োঔোমী ০১.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো ১০ জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫৩৪৫  যোধমো জধঢোভ দোফ: এফতোদুম লও 

ফোঢোভ দোফ: ভযদোভো রকফ

গ্রোফ: ঔজড়য়োধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: ঔজড়য়োধোড়ো 

রধোি রওোট:২২৫০

ঈধখচমো:ফুমধেভ 

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ১৫.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৪ ফো ২০ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩৪৮ চদো ঈোয়দুল্লো জধঢোভ দোফ: রফো: োফছুম লও 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রচোদো 

রকফ

গ্রোফ: ভঢোচ োখলভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঢোরুজন্ডয়ো 

টোওখভ: রওোদোধোড়ো 

রধোি রওোট:২২৮০

ঈধখচমো:ইশ্বভকঞ্জ 

রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: ভঢোচ োখলভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঢোরুজন্ডয়ো 

টোওখভ: রওোদোধোড়ো 

রধোি রওোট:২২৮০

ঈধখচমো:ইশ্বভকঞ্জ 

রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ০৪.১২.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৪ ফো ০৮ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি, প্রখয ধে 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৩৪৯ চদো রফো: আফভোদ রলোখদ জধঢোভ দোফ: অবু ঢোখলভ 

ফোঢোভ দোফ: ভোজচয়ো রকফ

গ্রোফ: যভীন ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬

টোওখভ: রতজতী 

রধোি রওোট:৪৩৮৬

ঈধখচমো:োঢওোজদয়ো 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

প্রবখে ওোফোম ঈজিদ, জ-

৮/২৭, জধটজব্লঈজট ভওোভী 

স্টুোন রওোয়োঝ তোভ, ধেভোঢদ 

ধেজময নোজড়, য়োট ত-০১, 

জঔমকো, ফোজমোক, ঠোওো -

১২১৯

ঘঞ্টগ্রোফ ০২.০২.১৯৯২  ২৪ ঙভ  ০২ ফো ০৩ 

জতদ

জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩৫২ চদো রফো: যজনকুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: অদঙোভ 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: ভজলফো রকফ

গ্রোফ: ওজড়অঝো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোজতভো 

টোওখভ: ঘোতুটিয়ো 

রধোি রওোট:১৯৯১

ঈধখচমো:রকোধোমধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: ওজড়অঝো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোজতভো 

টোওখভ: ঘোতুটিয়ো 

রধোি রওোট:১৯৯১

ঈধখচমো:রকোধোমধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ২৫.০৫.১৯৯৬  ১৯ ঙভ ১১ ফো ১০ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, অখতখদ 

ঙজ এওটি, 

ওতৃতধক্ষ ঠিও 

দয়।

োজঢম

৫৩৫৩ সুজফ ড়ুয়ো জধঢোভ দোফ: সুখভয ড়ুয়ো 

ফোঢোভ দোফ: জদধে ড়ুয়ো

গ্রোফ: রঘদোফজঢ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রঘদোফজঢ  

টোওখভ: ধখভখওোড়ো 

রধোি রওোট:৪৩৭৭

ঈধখচমো:অখদোয়োভো 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

জত স্কোআ যঝ তলুোন্ড এন্ড 

ওজিঈঝোভ রেজদং রন্টোভ, 

১০৫/১০৬, মুজিখবোদ্ধো সুধোভ 

ফোখওতঝ (৪ণ ত ঢমো), জফভধেভ-

১, ঠোওো-১২১৬

ঘঞ্টগ্রোফ ০৪.০৩.১৯৯২ ২৪ ঙভ  ০২ ফো ০১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে রদআ।

োজঢম

৫৩৫৪ চদো রফোলোম্মত অম ফোমুদ জফয়ো জধঢোভ দোফ: রফোলোম্মত অভজু 

জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: ফফঢোচ রকফ

গ্রোফ: জঔধেভ অভোফোক 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: জঔধেভ 

রধোি রওোট:১৯৫০

ঈধখচমো:জঔধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: জঔধেভ অভোফোক 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: জঔধেভ 

রধোি রওোট:১৯৫০

ঈধখচমো:জঔধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ১৭.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৪ ফো ১৯ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫৩৫৫ নোভলোদো দোজভদ জধঢোভ দোফ: রফো: অদঙোভ 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: নজভতো 

রকফ

গ্রোফ: ওোখলঢো  

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: রলফদকভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:রকোধোমধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: ওোখলঢো  

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: রলফদকভ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:রকোধোমধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ১০.০৫.১৯৯৩ ২২ ঙভ ১১ ফো ২৫ জতদ এআঘ এ জ োথোভড অখতদ ধে  

প্রখয ধে 

রভমখয় নভখফ, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৩৫৭ চদো রফো: দোজনচ আফজঢয়োচ জধঢোভ দোফ: অব্দুম ফোন্নোদ 

ফোঢোভ দোফ: অদজুফোদ অভো

গ্রোফ: ধৄধফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘোভখোঝ 

টোওখভ: ঘোভখোঝ 

রধোি রওোট:৬২৭০

ঈধখচমো:ঘোভখোঝ 

রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: ধৄধফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘোভখোঝ 

টোওখভ: ঘোভখোঝ 

রধোি রওোট:৬২৭০

ঈধখচমো:ঘোভখোঝ 

রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ০৯.১২.১৯৮৯  ২৬ ঙভ ০৪ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫৩৫৮ চদো রফো: রফখলতী লোোদ জধঢোভ দোফ: রফো: দুমোম রফোল্লো 

ফোঢোভ দোফ: মুজয ততো অিোভ

োো দং ৫৫৬                 

গ্রোফ: আওোড়

আঈজদয়দ/য়োট ত: আওোড় 

আঈজদয়দ

টোওখভ: আওোড় োচোভ 

রধোি রওোট:৮৫৫০

ঈধখচমো:পোন্ডোজভয়ো 

রচমো: জধখভোচধেভ

োো-৩০৭, রভোট-০৩, 

রওযদ-০৭, য়োট ত-০৬, 

জফভধেভ, ঠোওো-১২১৬

জধখভোচধেভ ০১.০২.১৯৯০ ২৬  ঙভ ০২  ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩৫৯ চদো রফো: অমফকীভ রলোখদ জধঢোভ দোফ:  রফো: যোলোচোলোদ 

অমী

ফোঢোভ দোফ: ভজলফো ঔোতুদ

গ্রোফ: বুজড়লোটি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: বুজড়লোঝী 

রধোি রওোট:৭৪৫০

ঈধখচমো:রওযধেভ 

রচমো: বখযোভ

গ্রোফ: বুজড়লোটি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: বুজড়লোঝী 

রধোি রওোট:৭৪৫০

ঈধখচমো:রওযধেভ 

রচমো: বখযোভ

বখযোভ ১৭.০৭.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৯ ফো ১৯ জতদ জ এ এ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩৬০ রুদো অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: জলত জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: রফোখফদো রকফ

গ্রোফ: রটোফভোওোজি 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: ঙয়ফুল্লোওোজি 

রধোি রওোট:৩৪১৩

ঈধখচমো:োন্জঙোভোফধেভ 

রচমো: ব্রোক্ষডোজড়য়ো

ভওোভী জঢতুফীভ ওখমচ, 

সুজনয়ো ওোফোম ঙোেী জদো, 

ওক্ষ দং-৩০২, 

ফলোঔোজম,ঠোওো-১২১২

ব্রোক্ষডোড়ীয়ো ১০.০২.১৯৯১ ২৫  ঙভ  ০৩ ফো ০৫ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩৬১ চদো রফো: এদোমুম লও জধঢোভ দোফ: রফো: রোমোআফোদ 

ফোঢোভ দোফ: রকোমোলোভ রকফ

গ্রোফ: রলোকমোওোিো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঔোকওোিো 

টোওখভ: যমু্ভধেভো 

রধোি রওোট:১৪৫০

ঈধখচমো:অড়োআলোচোভ 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১-এ, 

ভতোভ ওফখলক্য্র, 

অকোভকো, ঢোমঢমো, 

রযখভোংমো দকভ, ঠোওো-১২০৭

দোভোয়ডকঞ্জ ১৫.০৮.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৮ ফো ২১ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৩৬২ চদো রফো: ফোলোবু ঔোদ জধঢোভ দোফ: ঔোদ মুজচবুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: লোজ ঔোদফ

গ্রোফ: ফন্ডম পোক 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: ছজটটোঙ্গো 

রধোি রওোট:৭৫১০

ঈধখচমো:রমোলোকড়ো 

রচমো: দড়োআম

গ্রোফ: ফন্ডম পোক 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: ছজটটোঙ্গো 

রধোি রওোট:৭৫১০

ঈধখচমো:রমোলোকড়ো 

রচমো: দড়োআম

দড়োআম ৩১.১২.১৯৮৭  ২৮ ঙভ ০৫ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩৬৪ চদো অঙফো অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: ভজলঙ ঈজিদ 

 

ফোঢোভ দোফ: রলোখদ অভো 

রকফ

গ্রোফ: রফোলল্লো 

আঈজদয়দ/য়োট ত:

টোওখভ:  জদ্যোওঝ

রধোি রওোট:

ঈধখচমো: দোকভ 

রচমো: ব্রোহ্মডোড়ীয়ো

১৭৫ দং টি অআ টি, লঝ 

রকন্ডোজভয়ো, ঠোওো-১২০৪

ব্রোহ্মডোড়ীয়ো ০৭.০৫.১৯৮৪ ৩১ ঙভ ১১ ফো ২৯ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩৬৫ চদো ফজচতদো ঔোতুদ জধঢোভ দোফ: ফঞ্জুরুম লও 

ফোঢোভ দোফ: ফফঢোচ রকফ

গ্রোফ: ধোঞোওোঝো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬ 

টোওখভ: দোভোয়ডখঔোমো 

রধোি রওোট:২১৫০

ঈধখচমো:দওমো 

রচমো: রযভধেভ

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ১৮.০৮.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৬ ফো ১৮ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩৬৭ চদো জচৎ োনড় জধঢোভ দোফ: চজঢয োনড় 

ফোঢোভ দোফ: জফমো োনড়

গ্রোফ: রওোখদভজপঝো, 

রওোঝোমীধোড়ো, রকোধোমকঞ্জ, 

ঠোওো

পোরো বজদও োগৃল, ৩৮/৩, 

ধৈ ত লোজচধোড়ো, য়োট ত-২৩, 

জঔমকো, ভোফধেভো, ঠোওো-

১২১৯

ঠোওো ০১.০৯.১৯৯৩ ২২  ঙভ ০৮ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড রচমোভ দোফ বৄম 

/স্বোক্ষভজলীদ

োজঢম

৫৩৭১ চদো রফো: জচয়ো ঈিীদ কোচী জধঢোভ দোফ: রফো: োলোবুজিদ 

কোচী 

ফোঢোভ দোফ: জনখভোচো রকফ

গ্রোফ:  ওোঈজদয়ো জজও রভোট

আঈজদয়দ/য়োট ত:০১ 

টোওখভ: জভযোম তভ 

রধোি রওোট: ৮২০০

ঈধখচমো:জভযোভ তভ 

রচমো: জভযোম

গ্রোফ:  ওোঈজদয়ো জজও রভোট

আঈজদয়দ/য়োট ত:০১ 

টোওখভ: জভযোম তভ 

রধোি রওোট: ৮২০০

ঈধখচমো:জভযোভ তভ 

রচমো: জভযোম

োজভযোম ১০.১২.১৯৮৯ ২৬  ঙভ ০৪ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখখতখদ ঙজ 

এওটি, ঘোমোদ 

রদআ, প্রখয ধে 

এওটি।

োজঢম

৫৩৭২ চদো রফো: হুফোয়ুদ ওজভ জধঢোভ দোফ: রফো: ভযদ অমী 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ঙোখমলো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘভ রুধধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোওযী/০৪

টোওখভ: ধোওযী 

রধোি রওোট:৬৬২২

ঈধখচমো:ইশ্বভতী 

রচমো: ধোদো

গ্রোফ: ঘভ রুধধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোওযী/০৪

টোওখভ: ধোওযী 

রধোি রওোট:৬৬২২

ঈধখচমো:ইশ্বভতী 

রচমো: ধোদো

ধোদো ২৫.১২.১৯৯২  ২৩ ঙভ ০৪ ফো ১১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৩৭৪ চদো রফো: ওোঙোভ অলখফত জধঢোভ দোফ: রফো: অয়ু অমী 

ভোড়ী 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: 

রলোখদয়োভো রকফ

গ্রোফ: শ্যোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: ভোফতোধেভ 

রধোি রওোট:৮৩০০

ঈধখচমো:রপোমো 

রচমো: রপোমো

রফো: ওোঙোভ অলখফত, 

জনো ত ওুোজন্টদ, ০৩ দং 

পদ, োংমোখতয জঘোময়, 

ঠোওো

রপোমো ০১.০২.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৩ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে 

রভমখয় নভখফ, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫৩৭৫ চদো লোজওমুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: দচরুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: লোখচভো ঔোতুদ

গ্রোফ:  রতীিোভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১০

টোওখভ: অশ্রোনকঞ্জ 

রধোি রওোট:৩৭১০

ঈধখচমো:ভোয়ধেভ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

প্রবখে আওভোমুম লও 

(জটঝভ), জএ রদৌ 

ধজভলদ ফন্ত্রডোময়, জজচএ 

পদ, জদঘ ঢমো, রকঝ দং-০২, 

ব্লও-০৭, রগুদোজকঘো, ঠোওো-

১০০০

মক্ষ্ণীধেভ ০১.০৭.১৯৮৭ ২৮  ঙভ ১০ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩৭৭ ঈজমনো ঔোতুদ জধঢোভ দোফ:রফো: রফোচোলোভ 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: জধদো 

জজ

গ্রোফ:তোয অড়ো (ফজদভোফধেভ)

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: জভোফধেভ 

রধোি রওোট:৫২৬৬

ঈধখচমো:জভোফধেভ 

রচমো: জতদোচধেভ

গ্রোফ:তোয অড়ো (ফজদভোফধেভ)

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: জভোফধেভ 

রধোি রওোট:৫২৬৬

ঈধখচমো:জভোফধেভ 

রচমো: জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ২৫.১১.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ১৬ 

জতদ

স্মোঢও অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫৩৭৮  রফোঙো ঙোজফদো ঔোতুদ জধঢোভ দোফ: রফো: যজলদুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রলোখদ 

অভো রকফ

গ্রোফ: রলোখদধেভ রফোল্লো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৪

টোওখভ: জভোচকঞ্জ 

রধোি রওোট:৬৭০০

ঈধখচমো:জভোচকঞ্জ তভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: রলোখদধেভ রফোল্লো ধোড়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১৪

টোওখভ: জভোচকঞ্জ 

রধোি রওোট:৬৭০০

ঈধখচমো:জভোচকঞ্জ তভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ০৬.০১.১৯৮৭  ২৯ ঙভ ০৩ ফো ২৯ 

জতদ

এআঘ এ জ মুজিখবোদ্ধো অখতদ ধে  

প্রখয ধে 

রভমখয় নভখফ, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫৩৭৯ চদো রফো: ভোজু অলখফত জধঢোভ দোফ: রফো: যজলদুম 

আমোফ

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: রভজচয়ো 

রকফ

গ্রোফ: রওোদোোড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ছোঐম 

টোওখভ: যলীতদকভ 

রধোি রওোট:৬৭৩০

ঈধখচমো:ওোফোভঔি 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: রওোদোোড়ী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ছোঐম 

টোওখভ: যলীতদকভ 

রধোি রওোট:৬৭৩০

ঈধখচমো:ওোফোভঔি 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ০২.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৪ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

Page No 470 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৩৮০ চদো রফো: চোজলত লোোদ জধঢোভ দোফ: োলোভ জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: অখয়যো রকফ

গ্রোফ: ভঘুভোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অফড়োঢমো 

টোওখভ: আমোযধেভ 

রধোি রওোট:৩৫০০

ঈধখচমো:অতয ত তভ 

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: ভঘুভোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অফড়োঢমো 

টোওখভ: আমোযধেভ 

রধোি রওোট:৩৫০০

ঈধখচমো:অতয ত তভ 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৪ ফো ১০ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫৩৮২ চদো রফো: চোজলদুভ ভজলফ জধঢোভ দোফ: রফো: ফজচভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: জচন্নোঢ 

অভো রকফ

গ্রোফ: ধজমখতলো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১ 

টোওখভ: রকৌভীধেভ 

রধোি রওোট:৬৬২০

ঈধখচমো:মোমধেভ 

রচমো: দোখঝোভ

গ্রোফ: ধজমখতলো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০১ 

টোওখভ: রকৌভীধেভ 

রধোি রওোট:৬৬২০

ঈধখচমো:মোমধেভ 

রচমো: দোখঝোভ

দোখঝোভ ১০.১১.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৪ ফো ১৬ জতদ ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, রনভঢ 

ঔোখফ টোওটিজওঝ 

রদআ।

োজঢম

৫৩৮৭ ফো অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: ফোলবু 

অমফ 

ফোঢোভ দোফ: অজনয়ো ঔোতুদ

গ্রোফ: োসুখতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১১

টোওখভ: রকোধোমকঞ্জ 

রধোি রওোট:৫২২০

ঈধখচমো:ীভকঞ্জ 

রচমো: জতদোচধেভ

গ্রোফ: োসুখতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১১

টোওখভ: রকোধোমকঞ্জ 

রধোি রওোট:৫২২০

ঈধখচমো:ীভকঞ্জ 

রচমো: জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ২৫.০১.১৯৯৪  ২২ ঙভ ০৪ ফো ১০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩৯০ জফো অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: জভোজুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: োফসুদ দোলোভ

গ্রোফ: রঔভোজতয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: কনভফোমী 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:ঘাঁতধেভ 

রচমো: ঘাঁতধেভ

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

ঘাঁতধেভ ০১.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৩ ফো ০০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩৯১ চদো রফো: ফোচলোরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: মুজচবুভ 

ভলফোদ জওতোভ 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: ফফঢোচ 

রকফ

গ্রোফ: তজক্ষড ঙয়কো

আঈজদয়দ/য়োট ত: দোখকভ ধোড়ো 

টোওখভ: দোখকভ ধোড়ো 

রধোি রওোট:৮০৫০

ঈধখচমো:রকোোআভ লোঝ 

রচমো: যভীয়ঢধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

যভীয়ঢধেভ ২০.০৮.১৯৯৬  ১৯ঙভ ০৮ ফো ১৫ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৩৯৩ চদো অলোম্মত অমী জধঢোভ দোফ: রফো: লোরুদ অভ 

ভজযত 

ফোঢোভ দোফ: োখচতো ঔোতুদ

গ্রোফ: রভলোআওোঈজদয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ঔোরওোঞোজময়ো 

রধোি রওোট:১৯৩০

ঈধখচমো:রঘৌলোমী 

রচমো: জভোচকঞ্জ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

জভোচকঞ্জ ০১.১২.১৯৯৪  ঙভ  ফো  জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

য় ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৫৩৯৪ চদো হৃতয় ঘন্দ্র জশ্বো জধঢোভ দোফ: সুথীভ ঘন্দ্র জশ্বো 

ফোঢোভ দোফ:  ঈরো ভোদী জশ্বো

গ্রোফ: ঈত্তভ মুভোজতয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মুভোজতয়ো

টোওখভ: মুভোজতয়ো 

রধোি রওোট:৮৬০২

ঈধখচমো:তফওী 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

গ্রোফ: ঈত্তভ মুভোজতয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মুভোজতয়ো

টোওখভ: মুভোজতয়ো 

রধোি রওোট:৮৬০২

ঈধখচমো:তফওী 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

ধটুয়োঔোমী ১১.১০.১৯৯০  ২৫ ঙভ  ০৬ ফো ২৪ 

জতদ

জ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩৯৬ চদো োকভ অমী জধঢোভ দোফ: মৃঢ জয়ো ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: োজনয়ো রকফ

গ্রোফ: রধোয়োপোক 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৭ 

টোওখভ: জজভঘভ 

রধোি রওোট:২১৫০

ঈধখচমো:দওমো 

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ৩১.০৩.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০১ ফো ০৪ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৩৯৭ চদো রফো: জফচোধৄভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: জমৃঢ অ: ঙোত্তোভ 

ফজল্লও 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: অখময়ো 

রকফ

গ্রোফ: দোজিওোঞী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩ 

টোওখভ: দোজিওোঞী 

রধোি রওোট:৮৪২০

ঈধখচমো:দোজিওোঞী 

রচমো: ছোমওোঞী

জটধোঝ ত ৬৬৩, ৫ এআঘ ঢমো, 

ফজদধেজভধোড়ো, রঢচকো, 

ঠোওো-১২১৫

ছোমওোঞী ০১.০৩.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০২ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতখদ ঙজ 

এওটি, রভমখয় 

নভখফ প্রখযধে ।

োজঢম

৫৩৯৮ চদো অখয়যো জজিওো জধঢোভ দোফ: রফো: ধৄরুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: ফফঢোচ রকফ

গ্রোফ: রওোতোজময়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘজন্ডধোযো 

টোওখভ: রওোতোজময়ো 

রধোি রওোট:২৩০০

ঈধখচমো:ধোকুজিয়ো 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

গ্রোফ: রওোতোজময়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘজন্ডধোযো 

টোওখভ: রওোতোজময়ো 

রধোি রওোট:২৩০০

ঈধখচমো:ধোকুজিয়ো 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ১৫.০৯.১৯৮৬  ২৯ঙভ  ০৭ ফো ২০ 

জতদ

জ এ এ দো ত অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৩৯৯ চদো রফো: অজঢকুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: চজফ 

ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো:অদজু 

অভো রকফ

গ্রোফ: োলুপভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োলুপভো 

টোওখভ: োলুপভো 

রধোি রওোট:৬৫০০

ঈধখচমো:তমকোঙী 

রচমো: দকাঁ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

দকাঁ ১৫.০৫.১৯৯০ ২৫ ঙভ ১১ ফো ২১ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪০১ চদো এদোমুম লও জধঢোভ দোফ: ফজচভ ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: দোজক ত রকফ

গ্রোফ: লোচোভীোক

আঈজদয়দ/য়োট ত: 04

টোওখভ: রকোধোমধেভ 

রধোি রওোট:1990

ঈধখচমো: রকোধোমধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

ঝোংকোআম ২৮.০৪.১৯৯৮ ১৮ ঙভ ০০ ফো ১৭ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪০৩ চদো মুদমুদ অিোভ জধঢোভ দোফ: রফো: চজলভ ঈজিদ 

 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: ফখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: লজভযধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ন্দ্বীধ ঝোঈদ 

রধোি রওোট:৪৩০০

ঈধখচমো:ন্দ্বীধ 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

৮৪১/এ, ছোঈঢমো জটখচম 

ওখমোদী, য়োট ত-১৩, চোজওভ 

রলোদ রভোট, খুমযী, ঘঞ্টগ্রোফ-

৪২২৫

ঘঞ্টগ্রোফ ২১ ঙভ ০৭ ফো ০৬ জতদ এআঘ এ জ োথোভড চন্ ঢোজভঔ রদআ। 

রনভঢ ঔোখফ 

রভজপজদঈ টিজওঝ।

োজঢম

৫৪০৪ চদো ফজদ অিোভ জধঢোভ দোফ: মৃঢ অমী 

অওভ ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: ঙোখমফো অিোভ

গ্রোফ: ড় য়োভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ড় য়োভী 

টোওখভ: রফতদী 

রধোি রওোট:২৪০০

ঈধখচমো:রদেখওোদো 

রচমো: রদেখওোদো

স্বোস্থু প্রখওৌযম জথতপ্তভ, 

১০৫, ১০৬ ফজঢজছম, ো/এ 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১০০০

রদেখওোদো ১১.০৯.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৭ ফো ২৪ জতদ স্মোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫৪০৫ চদো রফো: এওভোফ অমী জধঢোভ দোফ: রফো: কুদ্দু অমী 

ফোঢোভ দোফ: লোখচভো ঔোতুদ

গ্রোফ: দূক তোধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: রপকুটিয়ো 

রধোি রওোট:৭৪০০

ঈধখচমো:তভ 

রচমো: বখযোভ

জত মুদ ওফোজয তয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৩/১-এ, 

ভতোভ ওফখলক্য্র, 

অকোভকো, ঢোমঢমো, 

রযখভোংমো দকভ, ঠোওো-১২০৭

বখযোভ ২১.০৭.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৯ ফো ১৪ জতদ ফোস্টো ত অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৪০৮ চদো রফো: রফোস্তোজনজুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: অযোদুম 

আমোফ  

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: জযঈমী 

ঔোতুদ

গ্রোফ:রওোঝ ঘাঁতধেভ োচোভ 

ধোড়ো   আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: রওোঝ ঘাঁতধেভ 

রধোি রওোট:৭৩৩০

ঈধখচমো:রওোঝ ঘাঁতধেভ 

রচমো: জছদোআতল

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

জছদোআতল ১১.১১.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৫ ফো ২৫ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪০৯ চদো ভোজও লোোদ জধঢোভ দোফ: এ রও এফ 

ভলফোতুল্লোল 

ফোঢোভ দোফ: জফখ ধোন্নো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ফধ্যটোঙ্গো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩ 

টোওখভ: রতৌমঢধেভ 

রধোি রওোট:৯২০২

ঈধখচমো:

রচমো: খুমদো

গ্রোফ: ফধ্যটোঙ্গো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩ 

টোওখভ: রতৌমঢধেভ 

রধোি রওোট:৯২০২

ঈধখচমো:

রচমো: খুমদো

খুমদো ২৯.১০.১৯৯৩ ২২  ঙভ ০৬ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, অখতখদ 

ঙজ এওটি ।

োজঢম

৫৪১১ ধোভপীদ অিোভ জধঢোভ দোফ: লোফঢ অমী 

ফোঢোভ দোফ: চোজফদো রকফ

গ্রোফ: োখকভওোিো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঙদথভো 

টোওখভ: ঙদথভো 

রধোি রওোট:22501

ঈধখচমো:ফুমধেভ 

রচমো: ফয়ফদজংল

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল 02.02.1996 20 ঙভ 03 ফো 04 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪১২ রফোঙো: ফয়দো ঔোতুদ জধঢোভ দোফ: রফো: োআফুম 

আভোফ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: োখলভ োধৄ

গ্রোফ: ফোঘোিো (দোফোঘভ)

আঈজদয়দ/য়োট ত: ণোদোলোঝ 

টোওখভ: জঘমফোভী 

রধোি রওোট:৫৬৩০

ঈধখচমো:জফমফোভী 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

কুজড়গ্রোফ ২২.০৮.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৮ ফো ১৫ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪১৩ চদো রফো: ফোআধৄম আমোফ জধঢোভ দোফ: অবুম জফয়ো 

ফোঢোভ দোফ: রখতদো অিোভ

গ্রোফ: কুজয ত

আঈজদয়দ/য়োট ত: োতমো 

টোওখভ: োতমো 

রধোি রওোট:২৩১০

ঈধখচমো:আঝদো 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

জওখযোভকঞ্জ ০১.০১.১৯৮৭  ২৯ ঙভ ০৪ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৪১৫ জমচো অিোভ জধঢোভ দোফ: জুমলো ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: ফফঢো রকফ

গ্রোফ: ধোঞোওোঝো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬/০৩

টোওখভ: দোভোয়দখঔোমো 

রধোি রওোট:২১৫০

ঈধখচমো:দওমো 

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ২১.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০২ ফো ১৫ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪১৬ চদো রফো: ঢোজভকুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: ভজনকুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: যোভজফদ অিোভ

গ্রোফ: ওমঢো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: ওমঢো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:োঈনম 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

প্রবখে মৃঢ ঔোদ অব্দুম 

ফোন্নোদ, বুমবুম োড়ী, লোঈচ 

দং-৬/৬, রভোট-৩০, ব্লও-জটফ 

রুধোঢমী লোঈজচং, জভযোম-

৮২০০

ধটুয়োঔোমী ০২.০৭.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১০ ফো  ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪১৮ চদো রফো: অম ফোমুদ জধঢোভ দোফ: রফো: রভোস্তফ অমী 

ফোঢোভ দোফ: জঔদো রকফ

গ্রোফ: হুফোঢমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোজযফদকভ 

টোওখভ: ওোজযফদকভ 

রধোি রওোট:৭৪০০

ঈধখচমো:ফজদভোফধেভ 

রচমো: বখযোভ

লোজমফো ম্যোদদ, ওতফঢমো 

ধেজময মোআদ, য়োট ত-০৪, 

রওোঢয়োমী, বখযোভ-৭৪০০

বখযোভ ২১.০৩.১৯৯৫  ঙভ  ফো  জতদ এআঘ এ জ োথোভড চোঢীয় ধজভঘয় 

ধে দং এং 

য় ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৫৪১৯ সূড তো আয়োঙজফদ ঔোদ জধঢোভ দোফ: রফো: হুফোয়ুদ ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: ঔিওোভ রভঔো ঔোদ

গ্রোফ: পোয়োম

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: োমণো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:োমণো 

রচমো: নজভতধেভ

গ্রোফ: পোয়োম

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: োমণো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:োমণো 

রচমো: নজভতধেভ

নজভতধেভ ২৬.০১.১৯৮৭ ২৯  ঙভ ০২ ফো ১৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ ধে  

প্রখয ধে 

রভমখয় নভখফ, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি

োজঢম

৫৪২০ চদো চজলরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: িীদ আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: রতু অিোভ

গ্রোফ: ধাঁঘওোলদীয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জড়োড়ী 

টোওখভ: োতমো 

রধোি রওোট:২৩১০

ঈধখচমো:লঝদো 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

জওখযোভকঞ্জ ৩০.১০.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৬ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪২১ আভোঢ অভো ভীফো জধঢোভ দোফ: রফো: অবু োইত 

ফোঢোভ দোফ: নোখঢফো অিোভ

গ্রোফ: চমলভী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: কোংকোআম

রধোি রওোট:২২৯১

ঈধখচমো:দোিোআম 

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ২৫.১২.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৪ ফো ১১ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৪২৩ চদো রফো: োআদুভ ভলফোদ ঔোদ সুচদ জধঢোভ দোফ: রফো: চলুভ 

ভলফোদ ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: ভোখয়ো ঔোতুদ

গ্রোফ: জংখলভ ওোঝী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯

টোওখভ: জংখলভওোঝী 

রধোি রওোট:৮২০০

ঈধখচমো:জভযোম তভ 

রচমো: জভযোম

১২০/৭, ওজ রদজচভ োকোদ, 

ঈত্তভ যোলচোলোদধেভ, 

যোজন্তদকভ, ফজঢজছম, ঠোওো-

১২০৭

জভযোম ১৫.০২.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০২ ফো ২৪ 

জতদ

এফ জ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫৪২৪ চদো রফো: জলদুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: ফজচবুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: ওোচম রভঔো

গ্রোফ: রঢজমঔোমী 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  মোঈওোঞী 

টোওখভ: রঢজমঔোমী

রধোি রওোট:৮৬০১

ঈধখচমো:ধটুয়োঔোমী

রচমো: ধটুয়োঔোমী

রফো: অঔঢোভ নোরুও, জশ্ব 

থফ ত  ংস্কৃজঢ জপোক, ওমো 

পদ, ৫০০৮, ঠোওো 

জশ্বজদ্যোময়, ঠোওো-১০০০

ধটুয়োঔোমী ০১.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ০৫ 

জতদ

এফ জ এ যোজভভীও 

প্রজঢন্ধী

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪২৬ চদো অজভন জফয়ো জধঢোভ দোফ: অবু োক্কোভ 

জজিও 

ফোঢোভ দোফ: ছড তো অিোভ

গ্রোফ: োআমোফধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: জজভঘভ 

রধোি রওোট:২১৫০

ঈধখচমো:দওমো 

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ২৪.০২.১৯৯৮ ১৮ ঙভ ০২ ফো ০৮ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪২৭ চদো নোভচোদো ঢোজমফ জধঢোভ দোফ: রফো: যজলদুল্লোল 

ফোঢোভ দোফ: ভোখয়ো ঔোতুদ

গ্রোফ: এদোখয়ঢদকভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

এদোখয়ঢদকভ 

টোওখভ: ওোমজওজদ 

রধোি রওোট:৭৯২০

ঈধখচমো:ওোমজওজদ 

রচমো: ফোতোভীধেভ

প্রবখে োতম ঔোদ, বতজদও 

ওোখমভ ঔভ, ৩৮৭ 

রঢচকো, জযল্প এমোওো, ঠোওো-

১২০৮

ফোতোভীধেভ ৩০.০৫.১৯৮৭ ২৮  ঙভ ১১ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪৩০ চদো ভলফঢ অমী জধঢোভ দোফ: রফো: ফন্নভ অমী 

ফোঢোভ দোফ: ফোয়ো ঔোতুদ

গ্রোফ: পটিনযম জুভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬/০৯

টোওখভ: সুভোআ 

রধোি রওোট:৩৩৩২

ঈধখচমো:লজকঞ্জ তভ 

রচমো: লজকঞ্জ

গ্রোফ: পটিনযম জুভো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৬/০৯

টোওখভ: সুভোআ 

রধোি রওোট:৩৩৩২

ঈধখচমো:লজকঞ্জ তভ 

রচমো: লজকঞ্জ

লজকঞ্জ ১৪.০৩.১৯৯৪  ২২ ঙভ  ০১ ফো ২১ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪৩২ চদো রফো: অলোধৄম লও জধঢোভ দোফ: রফো: আঈধৄঙ অমী 

ফোঢোভ দোফ: লধৄনো রকফ

গ্রোফ: ঘজন্ডধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫ 

টোওখভ: ঘজন্ডধেভ লোঝ 

রধোি রওোট:৮৫০২

ঈধখচমো:জচয়োদকভ 

রচমো: জধখভোচধেভ

গ্রোফ: ঘজন্ডধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫ 

টোওখভ: ঘজন্ডধেভ লোঝ 

রধোি রওোট:৮৫০২

ঈধখচমো:জচয়োদকভ 

রচমো: জধখভোচধেভ

জধখভোচধেভ ০১.০১.১৯৯৪  ২২ ঙভ  ০৩ ফো ০১ 

জতদ

নোজচম োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৪৩৩ চদো রফো: অলোদ লোজ জধঢোভ দোফ: অ: ওোখতভ 

ঢোলুওতোভ 

ফোঢোভ দোফ: রভোখওয়ো রকফ

গ্রোফ: রযৌমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওফমোধেভ 

টোওখভ: ছুজভয়ো 

রধোি রওোট:৮৬০০

ঈধখচমো:ধটুয়োঔোমী 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

গ্রোফ: রযৌমো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওফমোধেভ 

টোওখভ: ছুজভয়ো 

রধোি রওোট:৮৬০০

ঈধখচমো:ধটুয়োঔোমী 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

ধটুয়োঔোমী ১২.০৭.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৯ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি।

োজঢম

৫৪৩৪ চদো রফো: সুচদ জফয়ো জধঢোভ দোফ: মৃঢ রফো: ফঞ্জুরুম 

লও  

ফোঢোভ দোফ: োখচতো রকফ

গ্রোফ: ঘোতুটিয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোজতভো  

টোওখভ: ঘোতুটিয়ো 

রধোি রওোট:১৯৯১

ঈধখচমো:রকোধোমধেভ 

রচমো: ঝোংকোআম

প্রবখে রফো: ফজদরুজ্জোফোদ, 

ব্যজিকঢ ওফ তওঢতো, টোও  

রঝজমখবোকোখবোক জপোক, পদ-

০৭ (৫ফ ঢমো), োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো।

ঝোংকোআম ০৮.০৮.১৯৯১  ২৪ঙভ  ০৮ ফো ২৮  

জতদ

জ ওফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫৪৩৭ চদো রফো: ফোলফুচজুম অমফ জধঢোভ দোফ: রফো: চয়ধৄম 

অখতীদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ফোখলমো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘভ অঙ্গোরু 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোখয়ফধেভ 

টোওখভ: ওোখয়ফধেভ 

রধোি রওোট:৬৭৭০

ঈধখচমো:যোলচোতধেভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: ঘভ অঙ্গোরু 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ওোখয়ফধেভ 

টোওখভ: ওোখয়ফধেভ 

রধোি রওোট:৬৭৭০

ঈধখচমো:যোলচোতধেভ 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ০১.০১.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ জ জ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪৩৮ চদো রফো: োয়দুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: ফোজদও মৃথো 

ফোঢোভ দোফ: োঢোী রকফ

গ্রোফ: ৩৩ দং জটক্রীভ ঘভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: ওোভীভ লোঝ 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:তভধেভ 

রচমো: নজভতধেভ

১/১ রও (৫ফ ঢমো), জজভ 

োজকঘো সুজঢঔোম ধোড়, 

রকন্ডোজভয়ো, বোেোোড়ী, ঠোওো-

১২০৪

নজভতধেভ ০১.১১.১৯৯৩  ২২ ঙভ  ০৬ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম

৫৪৩৯ তৃষ্জো ভোয় জধঢোভ দোফ: মৃঢ ভঘু দোণ ভোয়

ফোঢোভ দোফ: ভঞ্জদো ভোয়

গ্রোফ: ফলোখতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১১ দং 

ফজভঘো 

টোওখভ: রকোমোধকঞ্জ 

রধোি রওোট:৫২২০

ঈধখচমো:ীভকঞ্জ 

রচমো: জতদোচধেভ

গ্রোফ: ফলোখতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১১ দং 

ফজভঘো 

টোওখভ: রকোমোধকঞ্জ 

রধোি রওোট:৫২২০

ঈধখচমো:ীভকঞ্জ 

রচমো: জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ১৫.১২.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৫ ফো ২০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৪৪০ চদো ধোভখপচ ঔোদ জধঢোভ দোফ: এফতোদুম লও 

ঔোদ 

ফোঢোভ দোফ: ধোভপীদ রকফ

গ্রোফ: দোভোয়ডখঔোমো ধজিফ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৮ দং 

িথভ 

টোওখভ: 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:দোভোয়দ রঔোমো 

রচমো:

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

০৯.১২.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৪ ফো ২২ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

জদচ রচমোভ দোফ 

রদআ।

োজঢম

৫৪৪১ মুমু ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: ফজচবুভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: নোভচোদো ভলফোদ

গ্রোফ: ড় ওখয়ভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:  

টোওখভ: ধৈোআম

রধোি রওোট:

ঈধখচমো: চয়খতধেভ 

রচমো: কোচীধেভ

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

কোচীধভ ২৮.০৩.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০১ ফো ০৭ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪৪২ চদো জদলোভ রলোখদ জধঢোভ দোফ: অদঙোভ ঈজিদ 

ফন্ডম 

ফোঢোভ দোফ: চোখতো ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘভফখলযধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: িোজভয়োধেভ 

টোওখভ: কুঠিখৌকোজঙ

রধোি রওোট:৭৬১০

ঈধখচমো:শ্রীধেভ 

রচমো: ফোগুভো

প্রবখে এফ এফ যোলীদ অমফ, 

জটঝভ, রটভ-০৩, প্রযোদ, 

োজডজচুও জটঝ জথতপ্তভ, 

জটঝ ওফখলখ্য্র, রগুদ 

োজকঘো , ঠোওো-১০০০

ফোগুভো ২৭.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৪ ফো ০৯ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪৪৫ রভোওোদো রকফ জধঢোভ দোফ: রফো: োফছুম লও

ফোঢোভ দোফ: অখফদো রকফ

গ্রোফ: কুয তোোতোনকড়

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: দওমো রধৌভপো

রধোি রওোট:২১৫০

ঈধখচমো:দওমো

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ১০.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৩ ফো ২৭ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪৪৯ চদো রফো: লোরুধৄভ ভজযত জধঢোভ দোফ: রফো: চয়ধৄম 

অজতদ 

ফোঢোভ দোফ: ফফঢোচ রকফ

গ্রোফ: ধৈ ত অমোতোতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১১

টোওখভ: রঘৌধল্য 

রধোি রওোট:৩৭০৭

ঈধখচমো:মক্ষ্ণীধেভ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

গ্রোফ: ধৈ ত অমোতোতধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ১১

টোওখভ: রঘৌধল্য 

রধোি রওোট:৩৭০৭

ঈধখচমো:মক্ষ্ণীধেভ 

রচমো: মক্ষ্ণীধেভ

মক্ষ্ণীধেভ ২২ ঙভ ০২ ফো ০৮ 

জতদ

জটখলোফো োথোভড অখতখদ ঙজ 

এওটি, চন্ 

ঢোজভঔ রদআ, 

চন্স্থোদ রচমোভ 

দোফ দোআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৪৫০ চদো ধযোম ঘন্দ্র তো জধঢোভ দোফ: সুম ঘন্দ্র তো 

ফোঢোভ দোফ: ফোয়ো ভোদী তো

চয় জপমো, রলোজডং-১৫৭     

গ্রোফ: োলুঢধো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২ 

টোওখভ: োধোধেভ 

রধোি রওোট:৩৫০০

ঈধখচমো:অতয ত তভ 

রচমো: কুজফল্লো

চয় জপমো, রলোজডং-১৫৭     

গ্রোফ: োলুঢধো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২ 

টোওখভ: োধোধেভ 

রধোি রওোট:৩৫০০

ঈধখচমো:অতয ত তভ 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০৩.১২.১৯৯৫ ২১  ঙভ ০৮ ফো ০৮ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

রনভঢ ঔোখফ িুোফ 

রদআ, ঘোমোদ দং  

ঘোমোখদভ ঢোজভঔ 

রদআ।

োজঢম

৫৪৫২ চদো রফো: আফোভঢ রলোোআদ জধঢোভ দোফ: অব্দুম ফজচত 

নভোচী  

ফোঢোভ দোফ: লোজমফো জজ

গ্রোফ: ওোজচওোিী 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: ফোদোআভ লোঝ 

রধোি রওোট:৭৮৩০

ঈধখচমো:তভধেভ 

রচমো: নজভতধেভ

প্রবখে রযঔ অযভোন রলোখদ 

(লোরুদ), অম রলোোআ 

প্রওোযদী, োংমোোচোভ , 

ঠোওো, য়োট ত-৩৭, সুেোধেভ, 

ঠোওো-১১০০

নজভতধেভ  ২৭ঙভ ০৩ ফো ০১ জতদ দো ত োথোভড চন্ ঢোজভঔ রদআ। োজঢম

৫৪৫৪ চদো জধয়ো অলখফত জধঢোভ দোফ: রফো: অবুম 

ওোখযফ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ফঞ্জুভো 

অিোভ ঔোতুদ

গ্রোফ: োোজদয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: োলঢো 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:োভলোঝো 

রচমো: রদেখওোদো

চোঢীয় োজদজচুও জযক্ষো 

জদখওঢদ, ড় োচোভ , 

রদেখওোদো

রদেখওোদো ১২.১০.১৯৮৭ ২৮ ঙভ  ০৬ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি।

োজঢম

৫৪৫৫ চদো এ এফ োচ্চু জধঢোভ দোফ: রফো: অখমনভ 

রযঔ 

ফোঢোভ দোফ: অতোমঢ অিোভ 

ঔোতুদ

গ্রোফ: দয়োধোড়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ড়ঔোধদ 

টোওখভ: কোপোভওোিো 

রধোি রওোট:2440

ঈধখচমো: ওমফোওোিো 

রচমো: রদেখওোদো

গ্রোফ: দয়োধোড়ো

আঈজদয়দ/য়োট ত: ড়ঔোধদ 

টোওখভ: কোপোভওোিো 

রধোি রওোট:2440

ঈধখচমো: ওমফোওোিো 

রচমো: রদেখওোদো

রদেখওোদো 03.11.1987 28 ঙভ 06 ফো 03 

জতদ

এফ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪৫৬ চদো রফো: চোফোম ঈজিদ জধঢোভ দোফ: রফোিোভ অমী 

জশ্বো 

ফোঢোভ দোফ: োখমলো রকফ

গ্রোফ: লওতুল্লোল 

আঈজদয়দ/য়োট ত:তভধেভ  

টোওখভ: ঔজমোঔোজম 

রধোি রওোট:৮৬০০

ঈধখচমো:ধটুয়োঔোমী তভ 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

রচুোজঢ ওফ তোজয়োম রন্টোভ, 

জ/৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধড়ো, য়োট ত-২৩, জঔমকো, 

ঠোওো-১২১৯

ধটুয়োঔোমী ০৫.০৩.১৯৯০  ২৬ ঙভ ০২ ফো ০১ 

জতদ

নোজচম োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৪৫৭ রফোঙো: ঢোজদয়ো ঔোতুদ জধঢোভ দোফ: রফো: ঢজফচ 

ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: ফোজচতো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: রওোফভধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ওোধোটোঙ্গো 

টোওখভ: ওোধোটোঙ্গো 

রধোি রওোট:৭২২১

ঈধখচমো:তোমুড়হুতো 

রচমো: চ্যয়োটোঙ্গো

গ্রোফ: রওোফভধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

ওোধোটোঙ্গো 

টোওখভ: ওোধোটোঙ্গো 

রধোি রওোট:৭২২১

ঈধখচমো:তোমুড়হুতো 

রচমো: চ্যয়োটোঙ্গো

চ্যয়োটোঙ্গো ১৭.০২.১৯৯২  ২৪ ঙভ ০১ ফো ২৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতখদ ঙজ 

এওটি, রনভঢ 

ঔোফ রদআ।

োজঢম

৫৪৬৩ চদো এ এফ ভোদো অলখফত জধঢোভ দোফ: োফসুম লও 

ফোঢোভ দোফ: রলোখদয়োভো লও

গ্রোফ: ভোফঘন্দ্রধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: কুযমী 

টোওখভ: জদমনো য়ভো 

রধোি রওোট:৮১২০

ঈধখচমো:ঝংকীধোড়ো 

রচমো: রকোধমকঞ্জ

৪২/১ (৩য় ঢমো), ঈিভ 

মুকতোধোড়ো, োোখো, মুকতো, 

ঠোওো-১২১৪

রকোধোমকঞ্জ ২০.১১.১৯৯৭  ১৮ ঙভ ০৫ ফো ১৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি।

োজঢম

৫৪৬৫ চদো রফখলতী লোোদ অলোত জধঢোভ দোফ: এফতোদুম লও 

ফোঢোভ দোফ: অনখভোচো 

অিোভ

গ্রোফ: ত: োঢধোআ রমোওদোণ 

ফজিভ ংমগ্ন

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২ 

টোওখভ: রদেখওোদো 

রধোি রওোট:২৪০০

ঈধখচমো:রদেখওোদো 

রচমো: রদেখওোদো

গ্রোফ: ত: োঢধোআ রমোওদোণ 

ফজিভ ংমগ্ন

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২ 

টোওখভ: রদেখওোদো 

রধোি রওোট:২৪০০

ঈধখচমো:রদেখওোদো 

রচমো: রদেখওোদো

রদেখওোদো ০৩.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৪ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখয ধে এওটি।

োজঢম

৫৪৬৮ চদো রযঔ অফচোত রলোখদ জধঢোভ দোফ: মৃঢ রযঔ 

যজনকুম আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: যোখলতো রকঢ

গ্রোফ: চোদখভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৭

টোওখভ: রওোভোদধেভ 

রধোি রওোট:৩৪৫১

ঈধখচমো:মুভোতদকভ 

রচমো: কুজফল্লো

৪২/১, ঈত্তভ মুকতোধোড়ো, 

য়োট ত-০৬, োোখো, মুকতো, 

ঠোওো-১২১৪

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৯১  ২৫ ঙভ  ০৪ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ প্রখয 

ধে এওটি।

োজঢম

৫৪৭০ চদো রফো: ফোলবুবুভ ভলফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: ধৄরুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: ফোফুচো রকফ

োো-৫৮, রভোট-০৩          

গ্রোফ: ভোদোখপোমো

আঈজদয়দ/য়োট ত: লজভভোফধেভ 

টোওখভ: জদযোঢদকভ 

রধোি রওোট:১২৩০

ঈধখচমো:তুভোক 

রচমো: ঠোওো

োো-৫৮, রভোট-০৩          

গ্রোফ: ভোদোখপোমো

আঈজদয়দ/য়োট ত: লজভভোফধেভ 

টোওখভ: জদযোঢদকভ 

রধোি রওোট:১২৩০

ঈধখচমো:তুভোক 

রচমো: ঠোওো

ঠোওো ২৯.১১.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৫ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৪৭৩ চদো চজলরুম আমোফ জধঢোভ দোফ: রফো: ফজঢঈভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: রফোো: মোআমী 

রকফ

গ্রোফ: লোয়তভোোত 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: লোয়তোভোোত 

রধোি রওোট:

ঈধখচমো:চয়খতধেভ 

রচমো: কোচীধেভ

রফো: রোলভো রলোখদ, এ 

অভ এ টিং এন্ড এয়োভ 

জপোক, ওফমোধেভ, ঠোওো-

১২১৭

কোচীধেভ ১২.১০.১৯৯২  ২৩ ঙভ ০৮ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, অখতখদ 

ঙজ এওটি।

োজঢম

৫৪৭৭ োমফো চোলোদ জধঢোভ দোফ: অজচজুম আমোফ 

অওি 

ফোঢোভ দোফ: অজঙয়ো অিোভ

গ্রোফ: ধুরুয়ো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৪

টোওখভ: ঔোফোভকো

রধোি রওোট:২২৯০

ঈধখচমো: দোিোআম 

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ০১.০২.১৯৯৭  ১৯ ঙভ ০৩ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪৭৯ চদো রফো: দয়দ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুভ ভ 

ফোঢোভ দোফ: ফয়ফুম রকফ

গ্রোফ: তজক্ষড ঘভধোঢো 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২

টোওখভ: োকোভলোঝ

রধোি রওোট:৮৩০০

ঈধখচমো:রপোমো 

রচমো: রপোমো

োো -০২, রভোট-০২, ঠোওো 

ঈদ্যোদ, য়োট ত-৩৩, 

রফোলোম্মতধেভ, অতোভ, ঠোওো-

১২০০

রপোমো ০৩.০৪.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০১ ফো  ০২ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদওোভী 

ওতৃতধখক্ষভ দোফ 

রদআ।

োজঢম

৫৪৮০ চদো রফো: জদযোদুজ্জোফোদ জধঢোভ দোফ: রফো: অব্দুম লোআ 

ফোঢোভ দোফ: সুভোআয়ো রকফ

গ্রোফ: ঈিোআম 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৫

টোওখভ: জদচোদোআম 

রধোি রওোট:২২৮২

ঈধখচমো:দোিোআম 

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ০১.০১.১৯৯৪ ২২  ঙভ ০৪ ফো ০৪ 

জতদ

জটখলোফো আদ আজঞ্জ: োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতখদ ঙজ 

এওটি ।

োজঢম

৫৪৮৩ চদো ফোলমুদুম লোোদ জধঢোভ দোফ: রফো: রফোখমফ 

ঈজিদ 

ফোঢোভ দোফ: রতখমোয়োভো রকফ

গ্রোফ: থফ তধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২ 

টোওখভ: কুজফল্লো 

রধোি রওোট:৩৫০০

ঈধখচমো:অতয ত তভ

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: থফ তধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০২ 

টোওখভ: কুজফল্লো 

রধোি রওোট:৩৫০০

ঈধখচমো:অতয ত তভ

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ২০.১২.১৯৮৭ ২৮  ঙভ ০৪ ফো ১৫ 

জতদ

এফ এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ

োজঢম

৫৪৮৫ চদো রফো: রনভখখতৌ অমফ জধঢোভ দোফ: রফো: দচরুম 

আমোফ 

ফোঢোভ দোফ: ধোভজপদ অভো

গ্রোফ: পোদীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত:০৪ 

টোওখভ: পোদীধেভ োচোভ 

রধোি রওোট:৮২২২

ঈধখচমো:ঈজচভধেভ 

রচমো: জভযোম

রফো: ফজদরুজ্জোফোদ, রঞ্চ 

লওোভী , ঘীন জুজটজয়োম 

ম্যোজচখেঝ রওোঝ ত, জভযোম

জভযোম ০১.০৭.১৯৯০ ২৫  ঙভ ০৯ ফো ১০ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৪৯১ অয়যো ঔোতুদ জধঢোভ দোফ: রফো: মজওয়ঢ 

ঈল্যোল

ফোঢোভ দোফ: ধৄভচোলোদ রকফ

গ্রোফ: কুমোযোভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩ 

টোওখভ: অমওভো 

রধোি রওোট:৩৫৮৩

ঈধখচমো:রঘৌিগ্রোফ 

রচমো: কুজফল্লো

ঘঞ্টগ্রোফ িভ অোজও 

এমোওো, য়োট ত-৩৭, িভ, 

ঘঞ্টগ্রোফ-৪১০০

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৮৯  ২৭ ঙভ  ০৪ ফো ০৪ 

জতদ

দো ত োথোভড অখতদ  প্রখয 

ধে রভমখয় 

নভখফ, অখতখদ 

ঙজ এওটি।

োজঢম

৫৪৯৩ চদো রফো: জচয়োঈম লও জধঢোভ দোফ: রফো: চোফখযত 

অমী 

ফোঢোভ দোফ: ওফমো রকফ

গ্রোফ: জতমোমধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ধোদো 

রধোি রওোট:৬৬০০

ঈধখচমো:ধোদো 

রচমো: ধোদো

গ্রোফ: জতমোমধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৩

টোওখভ: ধোদো 

রধোি রওোট:৬৬০০

ঈধখচমো:ধোদো 

রচমো: ধোদো

ধোদো ২২.০৮.১৯৯০  ২৫ ঙভ  ০৮ ফো ১৪ 

জতদ

ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪৯৬ চদো যভীন হুখদ জধঢোভ দোফ: অব্দুভ ভোজ্জোও 

ফোঢোভ দোফ: রফোঙো: লোঙদো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: রভোয়োআম োড়ী অফঢমো

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

টোওখভ: অফঢমো 

রধোি রওোট: ২২৮২

ঈধখচমো:রওন্দুয়ো 

রচমো: রদেখওোদো

স্টুোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ, ১৭ ধে ত ভোফধেভো, 

ভোফধেভো, জট অআ টি রভোট 

(৪ণ ত ঢমো), ঠোওো-১২১৯

রদেখওোদো ০৬.০২.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০২ ফো ২৯ জতদ এআঘ এ জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৪৯৭ চদো রফো: রোখলম ভোদো জধঢোভ দোফ: রফো: ফওখমঙোভ 

ভলফোদ 

ফোঢোভ দোফ: রলোখদ অভো

গ্রোফ: মুভোভীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯/০১

টোওখভ: মুঘুটোঙ্গো 

রধোি রওোট:৫২০০

ঈধখচমো:তভ 

রচমো: জতদোচধভ

গ্রোফ: মুভোভীধেভ 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ০৯/০১

টোওখভ: মুঘুটোঙ্গো 

রধোি রওোট:৫২০০

ঈধখচমো:তভ 

রচমো: জতদোচধভ

জতদোচধেভ ১৪.০৯.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৬ ফো ১৫ 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড প্রখয ধে রদআ। োজঢম

৫৫০৩ চদো দোঙজভদ অিোভ দী রলোখদ; ওোজভফো রকফ 360, গ্রোফঃ অযখওোদো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: তজক্ষডঔোদ, 

টোওখভ: লচ ওুোি, 

ঈধখচমো: ঠোওো, রচমোঃ 

ঠোওো।

03.10.1992 24 ঙভ 07 ফো 02 

জতদ

জএ োথোভড (1) অখতখদ ঙজ 

স্টুোি োআখচভ 

1 (এও) ওজধ। 

(2) স্থোয়ী ঠিওোদো 

ঈখল্লখ্ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৫০৪ চদো রফোঃ অবু ঢোখলভ বৄম গ্রোফঃ জটঙ্গাঁফোজদও 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জটঙ্গাঁফোজদও 

5দং য়োট ত, টোওখভ: 

জটঙ্গোফোজদও-8024, 

ঈধখচমো: দজড়য়ো, রচমোঃ 

যভীয়ঢধেভ।

োড়ী দং-13, তজক্ষদকাঁ 

1দং ড়ও, তজক্ষডকাঁ, 

োোখো, বুচোক, ঠোওো-

1214।

ঠোওো 12.05.1992 23 ঙভ 11 ফো 24 

জতদ

এআঘ এ জ মুজিখবোদ্ধো (1) ঙজ এও ওজধ 

ওফ। (2) ফোঢো 

জধঢোভ দোফ 

কড়জফম।

োজঢম

৫৫০৫ চদো রফোঃ নভলোত ঈজিদ রফোঃ সুমঢোদ ঈজিদ; সুজনয়ো 

সুমঢোদো

গ্রোফঃ ধোমোলোভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মুশুমী, 

টোওখভ: মুশুমী-2300, 

ঈধখচমো: দোিোআম, রচমোঃ 

ফয়ফদজংল।

গ্রোফঃ ধোমোলোভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মুশুমী, 

টোওখভ: মুশুমী-2300, 

ঈধখচমো: দোিোআম, রচমোঃ 

ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 10.12.1988 27 ঙভ 05 ফো 25 

জতদ

জ এ এ (দো ত) োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৫৫০৮ চদো বয়তো যোফসুন্নোলোভ বয়ত চোনভ অলোম্মত; 

োআফুদ অিোভ

লোজ ঈল্লুোল রধোভী োড়ী, 

গ্রোফঃ থফ তধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

ওোজমওোধেভ, টোওখভ: ছুধেয়ো 

ফোদ্রোো-3550, ঈধখচমো: 

রঘৌি গ্রোফ, রচমোঃ কুজফল্লো।

ঙোয়ো-104, অোত ঈল্লুোল 

ফোঢোব্বভ রভোট, মুন্নদকভ, 

ঝঙ্গী, কোচীধেভ।

কুজফল্লো 01.12.1996 19 ঙভ 05 ফো 04 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) ঘোমোদ নভফ 

রদআ।

োজঢম

৫৫১১ চদো ভোজু অলখফত রচোদো অমী; ভোজনয়ো জজ গ্রোফঃ ধোঙমোড়ুয়ো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোজঢয়োিল, 

টোওখভ: ওমফ-6450, 

ঈধখচমো: জংড়ো, রচমোঃ 

দোখঝোভ।

গ্রোফঃ ধোঙমোড়ুয়ো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লোজঢয়োিল, 

টোওখভ: ওমফ-6450, 

ঈধখচমো: জংড়ো, রচমোঃ 

দোখঝোভ।

দোখঝোভ 13.10.1987 28 ঙভ 06 ফো 22 

জতদ

জএজ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

৫৫১২ চদো ঢন্য় তোয গুপ্তো প্রথীভ ওোজন্ত তোয গুপ্তো; রজওো 

রঘৌধুভী

গ্রোফঃ ধদুয়ো  , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 10 দং 

ঈত্তভ ধদুয়ো, টোওখভ: ঈত্তভ 

ধদুয়ো-4360, ঈধখচমো: 

ভোঙ্গুদীয়ো, রচমোঃ ঘঞ্টগ্রোফ।

প্রবখে: রুী তোয 

(ধোভখোখদম জনোভ), 

জন্ডখম রলআ জমজফখঝট, 

136 মোম ঘাঁত রভোট, 

ঘওোচোভ-4203, ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ 01.01.1988 28 ঙভ 04 ফো 04 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) অখতখদ 

ঙজ এও ওজধ 

ওফ।

োজঢম

৫৫১৩ চদো রফোঃ নচলুম ওজভ মৃঢ: অব্দুম ওোআঈফ; রঘফদো 

অওঢোভ

মৃঢ: অব্দুম ওোআঈখফভ োো, 

গ্রোফঃ মজক্ষজতয়ো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং, 

টোওখভ: লোজঢয়ো-3810, 

ঈধখচমো: লোজঢয়ো, রচমোঃ 

রদোয়োঔোমী।

মৃঢ: অব্দুম ওোআঈখফভ োো, 

গ্রোফঃ মজক্ষজতয়ো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং, 

টোওখভ: লোজঢয়ো-3810, 

ঈধখচমো: লোজঢয়ো, রচমোঃ 

রদোয়োঔোমী।

রদোয়োঔোমী 09.08.1986 29 ঙভ 08 ফো 05 

জতদ

এআঘ এ জ এজঢফ (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) প্রখয 

ধে 1 ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৫১৬ চদো রফোঃ োিোফ রলোখদ রফোঃ কুভোদ প্রোং; রফোঙোঃ 

জনখভোচো ঔোতুদ

গ্রোফঃ োঢোড়ীয়  , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োঢোড়ীয়ো, 

টোওখভ: োঢোড়ীয়ো-

6662, ঈধখচমো: সুচোদকভ, 

রচমোঃ ধোদো।

জতোদ হুপোরী াঁঝজমজধ এন্ড 

ওজফজধঈঝোভ প্রজযক্ষদ 

আদজস্টটিঈঝ, োজড়-2, রভোট-

4, রদধোড়ো ধঢো, জফভধেভ-

10, ঠোওো-1216।

ধোদো 23.08.1992 23 ঙভ 08 ফো 12 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৫৫১৭ চদো সুচদ ঘন্দ্র তো ঢধদ ঘন্দ্র তো; জঢো তো গ্রোফঃ ফধ্যফ থজময়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 8দং, 

টোওখভ: োলুয়ো রঘৌমুলদী 

োচোভ, ঈধখচমো: রনদী, 

রচমোঃ রনদী।

রতোওোদ দং-05, োয়তুম 

ফোমুভ চোখফ ফজচত ফোখওতঝ, 

এজচজ ওখমোদী, ফজঢজছম, 

ঠোওো-1000ও।

রনদী 10.08.1992 23 ঙভ 09 ফো 26 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) 

অখতখদ ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

৫৫১৮ চদো রওয়ো অিোভ রফোঃ আঈধৄঙ অমী; রোজদয়ো 

দোঙজভদ

গ্রোফঃ ধজিফ ফুমলোভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 3দং 

ভোচোধেভ, টোওখভ: রভোমো-

8551, ঈধখচমো: ভোচোধেবভ, 

রচমোঃ ছোমওোঞী।

জতোদ হুপোরী াঁঝজমজধ এন্ড 

ওজফজধঈঝোভ প্রজযক্ষদ 

আদজস্টটিঈঝ, োজড়-2, রভোট-

4, রদধোড়ো ধঢো, জফভধেভ-

10, ঠোওো-1216।

ঠোওো 14.04.1993 23 ঙভ 00 ফো 21 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৫৫২০ চদো ঘঞ্চম কুফোভ ভওোভ মুল্য ঘন্দ্র ভওোভ; চয়ন্তী 

ভোদী

গ্রোফঃ ন্তধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 12 দং, 

টোওখভ: জত ধোকুজড়য়ো-

6450, ঈধখচমো: জংড়ো, 

রচমোঃ দোখঝোভ।

জত মুদ ওফোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, 93/1-এ ভতোভ 

ওফখলক্স, অকোভকাঁ, 

ঢোমঢমো, রযভ-আ-োংমো 

দকভ, ঠোওো-1207।

দোখঝোভ 28.09.1987 28 ঙভ 07 ফো 09 

জতদ

জএএ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৫৫২১ চদো রফোঃ লোজবুভ ভলফোদ অদু োত্তোভ; চখতো রকফ গ্রোফঃ তজক্ষড রোদোঔোমী  , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 09, 

টোওখভ: অফড়োকোজঙয়ো-

8560, ঈধখচমো: 

ফঞোজড়য়ো, রচমোঃ 

জধখভোচধেভ।

অলখফত এন্ড অঔঢোভ, 

ঘোঝোট ত এওোঈন্টখন্ট, 

জজঅআজ পদ (4ণ ত ঢমো), 

30-31, জতমকুযো, ো/এ, 

ফজঢজছম, ঠোওো-1000।

জধখভোচধেভ 17.09.1984 দোআ এফএএ োথোভড (1) য় রজয। 

(2) অখতখদ 

স্বোক্ষভ রদআ।

োজঢম

৫৫২৩ চদো রফোঃ ফওবুম রলোখদ রফোঃ যফখভ অমী; রফোঙোঃ 

ফজফদো রকফ

গ্রোফঃ ভওোভ ধোড়ো  , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: রকফকঞ্জ, 

টোওখভ: খুজতভ কুটি-5600, 

ঈধখচমো: ঈজমধেভ, রচমোঃ 

কুজড়গ্রোফ।

গ্রোফঃ ধৈ ত মুন্পী ধোড়ো, 

ঈআজদয়দ/য়োট: কৃযদধেভ, 

টোওখভঃ কুজড়গ্রোফ-5600, 

ঈধখচমোঃ কুজড়গ্রোফ তভ, 

রচমোঃ কুজড়গ্রোফ।

কুজড়গ্রোফ 20.09.1996 19 ঙভ 07 ফো 15 জতদ অজমফ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৫২৪ চদো অব্দুল্লোল অম ফোমুদ অ: অজচচ লোোদ; ভোজতো 

রকফ

গ্রোফঃ রঈজঢ োড়ীয়ো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোযী/05, 

টোওখভ: আন্দুভওোদী-8502, 

ঈধখচমো: জচয়োদকভ, রচমোঃ 

জধখভোচধেভ।

গ্রোফঃ রঈজঢ োড়ীয়ো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধোযী/05, 

টোওখভ: আন্দুভওোদী-8502, 

ঈধখচমো: জচয়োদকভ, রচমোঃ 

জধখভোচধেভ।

জধখভোচধেভ 01.01.1988 28 ঙভ 04 ফো 04 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) অখতখদ 

ঙজ এও ওজধ 

ওফ।

োজঢম

৫৫২৫ চদো রফোঃ আঈসুন ঈম ভোক্সী মৃঢ চহুরুম; মৃঢ ভজফঙো গ্রোফ জলোভীধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধাঁচ্যধেভ, 

টোওখভ: অলোদকঞ্জ-

6596, ঈধখচমো: অেোআ, 

রচমোঃ দকাঁ।

গ্রোফ জলোভীধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ধাঁচ্যধেভ, 

টোওখভ: অলোদকঞ্জ-

6596, ঈধখচমো: অেোআ, 

রচমোঃ দকাঁ।

দকাঁ 26.06.1996 19 ঙভ 09 ফো 16 

জতদ

এআঘ এ জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

(1) প্রখযধে 

দোআ।

োজঢম

৫৫২৬ চদো সুব্রঢ ফন্ডম সুদীম কুফোভ ফন্ডম; কীঢো ভোদী 

ফন্ডম

গ্রোফঃ লোভঢো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োঢ, 

টোওখভ: লোভঢো-8222, 

ঈধখচমো: ঈজচভধেভ, রচমোঃ 

জভযোম।

গ্রোফঃ লোভঢো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োঢ, 

টোওখভ: লোভঢো-8222, 

ঈধখচমো: ঈজচভধেভ, রচমোঃ 

জভযোম।

জভযোম 02.11.1996 19 ঙভ 06 ফো 04 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৫৫২৭ চদো রফোৎ অখদোয়োভ রলোখদ রফোঃ যোলচোলোদ নজভও; 

রফোোঃ অময়ো রকফ

গ্রোফঃ োতমধোড়ো  , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘভোফজি, 

টোওখভ: োতমধোড়ো-8281, 

ঈধখচমো: োখওভকঞ্জ, রচমোঃ 

জভযোম।

গ্রোফঃ োতমধোড়ো  , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ঘভোফজি, 

টোওখভ: োতমধোড়ো-8281, 

ঈধখচমো: োখওভকঞ্জ, রচমোঃ 

জভযোম।

জভযোম 21.12.1990 25 ঙভ 04 ফো 14 জতদ এআঘ এ জ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) 

রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ।

োজঢম

৫৫২৮ চদো রফোঃ নোআোম রলোখদ রফোৎ অব্দুম লোজফত; রফোঙোঃ 

নজভতো রকফ

গ্রোফঃ জফভোঝ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08 দং 

জফভোঝ, টোওখভ: জফভোঝ-

6597, ঈধখচমো: ভোদীদকভ, 

রচমোঃ দকাঁ।

গ্রোফঃ জফভোঝ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08 দং 

জফভোঝ, টোওখভ: জফভোঝ-

6597, ঈধখচমো: ভোদীদকভ, 

রচমোঃ দকাঁ।

দকাঁ দোআ 23ঙভ 05 ফো 12 জতদ এআঘ এ জ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) 

চন্স্থোদ, 

চন্ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ। (3) ঙজ 

এও ওজধ।

োজঢম

৫৫২৯ চদো রফোঃ ফোলফুচোভ ওোমোফ; ফোছুতো গ্রোফঃ রকোজিধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 6দং, 

টোওখভ: ফন্ণধেভ-5250, 

ঈধখচমো: ধোঢীধেভ, রচমোঃ 

জতদোচধেভ।

গ্রোফঃ রকোজিধেভ , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 6দং, 

টোওখভ: ফন্ণধেভ-5250, 

ঈধখচমো: ধোঢীধেভ, রচমোঃ 

জতদোচধেভ।

জতদোচধেভ 09.12.1992 বৄম অজমফ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

(1) য় বৄম। 

(2) অখতখদ 

ঙজ এও ওজধ 

ওফ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৫৩০ চদো রফোঃ এফতোদুম লও রফোঃ দচরুম আমোফ; রফোঙোঃ 

রফোখমফো রকফ

গ্রোফঃ ঘও আমোফধেভ 

টোওখভ: জঢমওধেভ, 

ঈধখচমো: অখক্কমধেভ, 

রচমোঃ চয়ধেভলোঝ ।

গ্রোফঃ ঘও আমোফধেভ 

টোওখভ: জঢমওধেভ, 

ঈধখচমো: অখক্কমধেভ, 

রচমোঃ চয়ধেভলোঝ ।

চয়ধেভলোঝ 10.12.1997 দোআ এআঘ এ জ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) অখতখদ 

ঙজ এও ওজধ 

ওফ।

োজঢম

৫৫৩৬ চদো রফোঃ যোলজভয়োভ বুমবুম রফোঃ টুকু জফয়ো; ফফঢোচ রকফ গ্রোফঃ ভধেভ, 

ঈআজদয়দ/য়োট ত: ধলভটোঙ্গো, 

টোওখভঃ ধলভটোঙ্গো-8100, 

ঈধখচমোঃ ওোজময়ো, রচমো 

দড়োআম।

রুফ দং-3, 3য় ঢমো, 68/1, 

রলোন্ডোভকজম, রঢচকুদীধোড়ো, 

রঢচকাঁ, ঠোওো-1215।

দড়োআম 15.12.1990 25 ঙভ 04 ফো20  

জতদ

এফ জ এ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) 

অখতখদ ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

৫৫৪০ চদো রফোঃ ধমোয ঘন্দ্র ধোম ধজভখঢোর ঘন্দ্র ধোম; োথদো 

ভোদী ধোম

গ্রোফঃ ছোড়োর তো , 

ঈআজদয়দ/য়োট: 6দং, 

টোওখভঃ োবোঝো-5751, 

ঈধখচমোঃ োখোঝো, রচমোঃ 

কোআোন্ধো।

গ্রোফঃ ছোড়োর তো , 

ঈআজদয়দ/য়োট: 6দং, 

টোওখভঃ োবোঝো-5751, 

ঈধখচমোঃ োখোঝো, রচমোঃ 

কোআোন্ধো।

কোআোন্ধো 31.12.1996 19 ঙভ 03 ফো 10 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) রনভঢ ঔোখফ 

টোওটিখওঝ রদআ।

োজঢম

৫৫৪১ চদো রফোঃ যজলদুম আমোফ রফোঃ অব্দুভ ভলফোদ; রভজচয়ো 

ধোভপীড

গ্রোফঃ নজভতধোঙ্গোী, 

ঈআজদয়দ/য়োট ত: 7দং 

লোজবুল্লোল দকভ, টোওখভঃ 

শ্রীনমঢমো-6770, 

ঈধখচমোঃ যোলচোতধেভ, 

রচমো জভোচকঞ্জ।

গ্রোফঃ নজভতধোঙ্গোী, 

ঈআজদয়দ/য়োট ত: 7দং 

লোজবুল্লোল দকভ, টোওখভঃ 

শ্রীনমঢমো-6770, 

ঈধখচমোঃ যোলচোতধেভ, 

রচমো জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ 25.03.1993 23 ঙভ 01 ফো 10 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) স্বলখস্ত 

ধৈভদকৃঢ দয়। 

(3) অখতখদ 

ঙজ এও ওজধ 

ওফ।

োজঢম

৫৫৪৫ চদো ঢোলজফদো অওঢোভ ঢোজদয়ো যোফসুজিদ অলম্মত; জভজচয়ো 

রকফ

385 দং ষ্ট্রুোন্ড রভোট, ফোজছভ 

খোঝ, গ্রোফঃ অফচোত অমী 

রটধেটি োজড়, 

ঈআজদয়দ/য়োট ত: 30দং, 

টোওখভঃ জচজধ-4000, 

ঈধখচমোঃ ঘঞ্টগ্রোফ, রচমোঃ 

ঘঞ্টগ্রোফ।

386 দং ষ্ট্রুোন্ড রভোট, ফোজছভ 

খোঝ, গ্রোফঃ অফচোত অমী 

রটধেটি োজড়, 

ঈআজদয়দ/য়োট ত: 30দং, 

টোওখভঃ জচজধ-4000, 

ঈধখচমোঃ ঘঞ্টগ্রোফ, রচমোঃ 

ঘঞ্টগ্রোফ।

ঘঞ্টগ্রোফ 27.02.1994 22 ঙভ 02 ফো 08 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) রনভঢ ঔোখফ 

ঠিওোদো রদআ এং 

টোওটিজওঝ রদআ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৫৪৬ চদো রৌভপ ধোখন্ড মৃদোম ওোজন্ত ধোখন্ড; তৃজপ্ত ধোখন্ড রৌভপ ধোখন্ড, গ্রোফঃ 

অড়ুয়োওোজি, 

ঈআজদয়দ/য়োট ত: 09দং, 

টোওখভঃ োজচঢধেভ-7910, 

ঈধখচমোঃ ভোনচভ, রচমো 

ফোতোভীধেভ।

104/3 (এ-1 দীঘ ঢমো), 

ফজদধেজভধোড়ো, রঢচকাঁ, 

ঠোওো-1215।

ফোতোভীধেভ 31.12.1990 25 ঙভ 04 ফো 25 

জতদ

জজএ (দো) োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) স্বলখস্ত 

ধৈভদকৃঢ দয়। 

(3) ঘোমোদ রদআ। 

(4) প্রখযধে 

এওওজধ।

োজঢম

৫৫৫৩ চদো রফোঃ অমফকীভ রলোখদ রফোঃ আফোফ রলোখদ; রফোঃ 

অখদোয়োভো আফোফ

রফোঃ আফোফ রলোখদ, গ্রোফঃ 

অককয়লোঞ্টো, 

ঈআজদয়দ/য়োট ত: 03দং, 

টোওখভঃ ঔোদুমী-6762, 

ঈধখচমোঃ ঈল্লোধোড়ো, রচমোঃ 

জভোচকঞ্জ।

70/8 ঈত্তভমুকতো, বুচোক, 

মুকতো ধোড়ো, ঠোওো-1214।

জভোচকঞ্জ 11.11.1987 28 ঙভ 05 ফো 25 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

৫৫৫৮ চদো রফোঃ নওরুম লোোদ রফোঃ অজফভ ঈজিদ; রফোঙোঃ 

যোফসুন্নোলোভ

গ্রোফঃ ড়আ ওোজি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08দং 

রূধী আঈজদয়দ, টোওখভঃ 

রূধী-2250, ঈধখচমোঃ 

ফুমধেভ, রচমোঃ ফয়ফদজংল।

গ্রোফঃ ড়আ ওোজি, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08দং 

রূধী আঈজদয়দ, টোওখভঃ 

রূধী-2250, ঈধখচমোঃ 

ফুমধেভ, রচমোঃ ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 12.12.1988 27 ঙভ 04 ফো 23 

জতদ

স্দোঢও োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৫৫৫৯ চদো রোলভো রলোখদ রুহুম অজফদ; রধয়োভো রকফ গ্রোফঃ তজক্ষড রওখভোয়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 07দং, 

টোওখভঃ ভোয়ধেভ-3710, 

ঈধখচমোঃ ভোয়ধেভ, রচমোঃ 

মক্ষ্ণীধেভ।

ঠোওো হুপোরী াঁঝজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, 93, ভতোভ 

ওফখলক্স, (2য় ঢমো), 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, রযভ-আ-

োংমো দকভ, ঠোওো-1207।

মক্ষ্ণীধেভ 10.12.1990 25 ঙভ 04 ফো 26 

জতদ

দো োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

৫৫৬১ চদো রফোঃ তজভ রলোখদ রফোঃ রফোফখভচ রফোল্লো; রূধোদ 

ঔোতুদ

গ্রোফঃ দগকড়ধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: আঙোমী 

আঈজদয়দ, টোওখভঃ রমবুঢমো-

7400, ঈধখচমোঃ বখযোভ 

তভ, রচমোঃ বখযোভ।

104/2, 4ণ ত ঢমো, রন্টোম 

রভোট, জদঈফোখওতঝ, থোদফজন্ড, 

ঠোওো-1205।

বখযোভ 25.12.1989 26 ঙভ 03 ফো 16 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৫৬২ চদো ধভচোলোদ মৃঢ: ধৄরুম আমোফ; রফোোঃ 

ফোলমুতো ঔোতুদ

206, গ্রোফঃ ফজলর োণোদ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 05দং , 

টোওখভঃ ভোচযোলী রওোঝ-

6201, ঈধখচমোঃ ভোচধোড়ো, 

রচমোঃ ভোচযোলী।

206, গ্রোফঃ ফজলর োণোদ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 05দং , 

টোওখভঃ ভোচযোলী রওোঝ-

6201, ঈধখচমোঃ ভোচধোড়ো, 

রচমোঃ ভোচযোলী।

ভোচযোলী 25.01.1989 27 ঙভ 03 ফো 11 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

৫৫৬৪ চদো ভোজও ঘোওফো দতুদ কুফোভ ঘোওফো; জদফো 

ঘোওফো

গ্রোফঃ রদোয়োধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 05দং ভ 

লোড়দো, টোওখভঃ পরদঙড়ো-

4570, ঈধখচমোঃ ভওম, 

রচমোঃ ভোংকোফোটি ধোঢু 

রচমো।

গ্রোফঃ জলোভধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 09দং, 

টোওখভঃ ভোংকোফোটি তভ-

4500, ঈধখচমোঃ 

ভোংকোফোটি, রচমোঃ 

ভোংকোফোটি।

ভোংকোফোটি 20.09.1997 18 ঙভ 07 ফো 15 

জতদ

এআঘ এ জ ক্ষুদ্র ধ-রকোষ্ঠী (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৫৫৬৫ চদো রফোঃ অব্দু োমোফ মৃঢ: লবভঢ অমী; অখদোয়োভো 

রকফ

রফোড়ম োড়ী/262, গ্রোফঃ 

আধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

06দং, টোওখভঃ পখভ 

োচোভ-2411, ঈধখচমোঃ 

ধৈ তথমো, রচমোঃ রদেখওোদো।

রফোড়ম োড়ী/262, গ্রোফঃ 

আধেভ, আঈজদয়দ/য়োট ত: 

06দং, টোওখভঃ পখভ 

োচোভ-2411, ঈধখচমোঃ 

ধৈ তথমো, রচমোঃ রদেখওোদো।

রদেখওোদো 01.11.1987 28 ঙভ 05 ফো 05 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) প্রখয 

ধে 1 ওজধ।

োজঢম

৫৫৬৬ চদো জধংজও ঘোওফো ধৈদ তীভ ঘোওফো; ফোয়ো ঘোওফো গ্রোফঃ ঈলুচৃজড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01দং, 

টোওখভঃ দুভচৃজড়-4580, 

ঈধখচমোঃ ভোয়োআচৃজড়, 

রচমোঃ ভোংকোফোটি ধোঢতু  

রচমো।

গ্রোফঃ জলোভধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 09দং, 

টোওখভঃ ভোংকোফোটি তভ-

4500, ঈধখচমোঃ 

ভোংকোফোটি তভ, রচমোঃ 

ভোংকোফোটি ধোঢতু  রচমো।

ভোংকোফোটি 10.06.1996 20 ঙভ 07 ফো 05 

জতদ

এআঘ এ জ ক্ষুদ্র ধ-রকোষ্ঠী (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৫৫৬৭ চদো রফোঙোঃ নোজভলো অিোভ নোমগুদী রফোঃ যলীদুম আমোফ; ভোজচয়ো 

রকফ

গ্রোফঃ জপঢভ পোক, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোফদকভ, 

টোওখভঃ জচঈধোড়ো-6260, 

ঈধখচমোঃ োকোজঢধোড়ো, 

রচমোঃ দোখঝোভ।

গ্রোফঃ জপঢভ পোক, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: চোফদকভ, 

টোওখভঃ জচঈধোড়ো-6260, 

ঈধখচমোঃ োকোজঢধোড়ো, 

রচমোঃ দোখঝোভ।

দোখঝোভ 30.12.1991 24 ঙভ 04 ফো 05 

জতদ

এফ এ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৫৬৮ চদো অখদোয়োভ রলোখদ অ: ফজচত অওদ; রফোোঃ 

ফফঢোচ রকফ

গ্রোফঃ লজভদোণধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: লজভদোণধেভ, 

টোওখভঃ লজভদোণধেভ-8261, 

ঈধখচমোঃ জলচমো, রচমোঃ 

জভযোম।

357/এ, গ্রোফঃ অতয ত দকভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: অতয ত দকভ, 

টোওখভঃ অতয ত দকভ-1212, 

ঈধখচমোঃ পোঝোভো, রচমোঃ 

ঠোওো।

জভযোম 20.12.1995 20 ঙভ 03 ফো 21 

জতদ

জ এ এ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) অখতখদ 

ঙজ এও ওজধ 

ওফ। (3) 

চন্স্থোদ ঈখল্লঔ 

রদআ।

োজঢম

৫৫৬৯ চদো জময়োওঢ ঔোদ রফোযোভন রলোখদ ঔোদ; অময়ো 

ঔোদফ

রকোধীদোণধেভ তোরুম অফোদ, 

গ্রোফঃ রকোধীদোণধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রকোধীদোণধেভ, টোওখভঃ 

রকোধীদোণধেভ-3464 , 

ঈধখচমোঃ ওো, রচমোঃ 

ব্রোহ্মডোজড়য়ো।

রকোধীদোণধেভ তোরুম অফোদ, 

গ্রোফঃ রকোধীদোণধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 

রকোধীদোণধেভ, টোওখভঃ 

রকোধীদোণধেভ-3464 , 

ঈধখচমোঃ ওো, রচমোঃ 

ব্রোহ্মডোজড়য়ো।

ব্রোহ্মডোড়ীয়ো 12.04.1989 27 ঙভ 00 ফো 24 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) 

চন্স্থোদ, 

চন্ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ। (3) ঙজ 

এও ওজধ।

োজঢম

৫৫৭৬ চদো রোজদয়ো অিোভ রফোঃ অমী রলোখদ; নয়জুদ 

রদঙো

728 দং োড়ী, গ্রোফঃ 

ওোজিধোড়ো (ফোদ্রোো রভোট), 

আঈজদয়দ/য়োট ত:10দং , 

টোওখভঃ টি এ রভোট, 

ঈধখচমোঃ ব্রোহ্মদোড়ীয়ো, 

রচমোঃ ব্রোহ্মদোড়ীয়ো।

68/এ, (ধোখম আখমওজেফ 

এন্ড লোটয়ুোভ, ফজঢজছম 

এ,জচ,ী ওখমোদী 

ওোঘোোচোভ, ওফমোধেভ, 

ফজঢজছম, ঠোওো-1217।

ব্রোহ্মডোড়ীয়ো 30.07.1991 24 ঙভ 09 ফো 05 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) রনভঢ ঔোফ 

দোআ।

োজঢম

৫৫৭৭ চদো ফোলমুতো অিোভ অব্দুম রফোঢোখম; জযজভড 

সুমঢোদো

গ্রোফঃ দোআখভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 06দং 

ব্রোহ্মডধোড়ো তভ, টোওখভঃ 

ব্রোহ্মডধোড়ো-3526, 

ঈধখচমোঃ ব্রোহ্মধোড়ো, রচমোঃ 

কুজফল্লো।

এম 10/ক, রভমখয় ধৈ ত 

ওখমোদী অঔোঈড়ো, অঔোঈড়ো-

3450, অঔোঈড়ো, 

ব্রোহ্মডোজড়য়ো।

কুজফল্লো 01.01.1992 24 ঙভ 04 ফো 04 জতদ জটগ্রী োথোভড (1) ঘোমোদ  

রনভঢ ঔোফ রদআ। 

(2) ঙজ এও ওজধ 

ওফ।

োজঢম

৫৫৭৯ চদো রফোোঃ অতভী ঔোতুদ রফোঃ অব্দুম ঔোখমও; রফোোঃ 

ফজচতদো রকফ

গ্রোফঃ জধোআধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: আঈসুনধেভ, 

টোওখভঃ আঈসুনধেভ-6271, 

ঈধখচমোঃ ঘোভখোঝ, রচমোঃ 

ভোচযোলী।

গ্রোফঃ জধোআধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: আঈসুনধেভ, 

টোওখভঃ আঈসুনধেভ-6271, 

ঈধখচমোঃ ঘোভখোঝ, রচমোঃ 

ভোচযোলী।

ভোচযোলী 10.12.1986 29 ঙভ 04 ফো 25 

জতদ

জ এ এ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

(1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) প্রখয 

ধে 1 ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৫৮১ চদো অমী রলোখদ অদুম অলোত; অংওভো ঔোতুদ ড় োড়ী, গ্রোফঃ মক্ষ্ণীধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08দং, 

টোওখভঃ কুহুফো যোজন্তভ 

োচোভ-3910, ঈধখচমোঃ 

ঙোকম দোআয়ো, রচমোঃ রনদী।

ড় োড়ী, গ্রোফঃ মক্ষ্ণীধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 08দং, 

টোওখভঃ কুহুফো যোজন্তভ 

োচোভ-3910, ঈধখচমোঃ 

ঙোকম দোআয়ো, রচমোঃ রনদী।

রনদী 15.12.1992 24 ঙভ 08 ফো 21 

জতদ

জটখলোফো আদ-আজঞ্জ: োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

৫৫৮২ চদো রফোঃ এফতোদুম লও রফোঃ োলো ঈজিদ; ভোজ  

ঔোতুদ

গ্রোফঃ কোভকাঁ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জচদোভী, 

টোওখভঃ লোজচধেভ-2223, 

ঈধখচমোঃ রলোখদধেভ, 

রচমোঃ জওখযোভকঞ্জ।

গ্রোফঃ কোভকাঁ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জচদোভী, 

টোওখভঃ লোজচধেভ-2223, 

ঈধখচমোঃ রলোখদধেভ, 

রচমোঃ জওখযোভকঞ্জ।

জওখযোভকঞ্জ 01.02.1991 রদআ এআঘ এ জ োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) য় ঈখল্লঔ 

রদআ। (3) ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

৫৫৮৩ চদো রফোঃ চোফরুম লোোদ মৃঢ: যোলচোলোদ জফয়ো; রদলোভ 

রকফ

গ্রোফঃ োখখড়, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: মুমুভজতয়ো, 

টোওখভঃ ঘোঢম-2330, 

ঈধখচমোঃ ওটিয়োতী, রচমোঃ 

জওখযোভকঞ্জ।

চ্যয়োলভ খঝশ্বভ, গ্রোফঃ 

চ্যয়োলভ খঝশ্বভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 4দং, 

টোওখভঃ চোমোমোোত ওুোন্ট-

3104, ঈধখচমোঃ তভ, 

রচমোঃ জখমঝ।

জওখযোভকঞ্জ 30.06.1987 28 ঙভ 10 ফো 06 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৫৫৮৪ চদো রফোঃ রভোকুধৄজ্জোফোদ রফোঃ ভআঘঈজিদ; সুজনয়ো ঔোতুদ গ্রোফঃ চত তোভ ধোড়ো, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: জভনোলঢধেভ, 

টোওখভঃ জভনোলঢধেভ-

7050, ঈধখচমোঃ 

রতৌমঢধেভ, রচমোঃ কুজিয়ো।

োদভোআচ 17/26, জফভধেভ 

লোঈজচং ওখমোদী, ঠোওো 

রদোজদো, ওোনরুম, ঠোওো-

1206।

কুজিয়ো 10.04.1994 বৄম এআঘ এ জ োথোভড (1) য় বৄম। োজঢম

৫৫৮৯ চদো জভয়োচ ফোলোমুত বয়ত অলখম্মত; সুজনয়ো রকফ োো দং-07, ড়ও দং-01, 

গ্রোফঃ তজক্ষড জযওোঝোমী , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 12দং, 

টোওখভঃ ন্ডোফোভো-3661, 

ঈধখচমোঃ নজভতকঞ্জ, রচমোঃ 

ঘাঁতধেভ।

োো দং-07, ড়ও দং-01, 

গ্রোফঃ তজক্ষড জযওোঝোমী, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 12দং, 

টোওখভঃ ন্ডোফোভো-3661, 

ঈধখচমোঃ নজভতকঞ্জ, রচমোঃ 

ঘাঁতধেভ।

ঘাঁতধেভ 18.03.1990 26 ঙভ 01 ফো 18 

জতদ

এফজএ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৫৯০ চদো অমীমুজ্জোফোদ রফোওখঙত অমী; অখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফঃ ঈত্তভ ঢোনোমোজড়য়ো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োধখমচো, 

টোওখভঃ দমী ঘড়ওকোজঙয়ো-

8566, ঈধখচমোঃ 

ফঞোজড়য়ো, রচমোঃ 

জধখভোচধেভ।

গ্রোফঃ ঈত্তভ ঢোনোমোজড়য়ো , 

আঈজদয়দ/য়োট ত: োধখমচো, 

টোওখভঃ দমী ঘড়ওকোজঙয়ো-

8566, ঈধখচমোঃ 

ফঞোজড়য়ো, রচমোঃ 

জধখভোচধেভ।

জধখভোচধেভ 18.07.1990 25 ঙভ 09 ফো 18 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম।

োজঢম

৫৫৯৫ চদো রফোঃ অবু চোখলভ রফোঃ অব্দুম োখভও; ফোখচতো 

ঔোতুদ

গ্রোফঃ ওোমোতল, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 10দং 

ওোমোতল, টোওখভঃ ওোমোতল-

2216, ঈধখচমোঃ 

ফুমোড়ীয়ো, রচমোঃ 

ফয়ফদজংল।

গ্রোফঃ ওোমোতল, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 10দং 

ওোমোতল, টোওখভঃ ওোমোতল-

2216, ঈধখচমোঃ 

ফুমোড়ীয়ো, রচমোঃ 

ফয়ফদজংল।

ফয়ফদজংল 05.02.1988 রদআ দো ত োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) য় 

ঈখল্লঔ রদআ।

োজঢম

৫৫৯৬ চদো ঙোমলঈজিদ ফজচবুভ ভলফোদ; সুজনয়ো রকফ গ্রোফঃ জভয়োমী, টোওখভঃ 

োভলোচোভ, ঈধখচমোঃ 

অনকমছোড়ো, রচমোঃ 

জভযোম।

প্রবখে: রফোস্তোজনজুভ ভলফোদ, 

রভোট:34 লোঈঃ 499, 

ওুোন্টদখফন্ট, ঠোওো।

জভযোম 01.03.1989 27 ঙভ 02 ফো 04 

জতদ

জটগ্রী োথোভড (1) রভমখয়ভ 

নভখফ অখতদ। 

(2) প্রখয ধে 

এও ওজধ। (3) 

ঙজ এও ওজধ।

োজঢম

৫৫৯৭ চদো রফোঃ অবু োখমও রফোঃ অব্দুম মজঢন; দোজঙফো 

রকফ

গ্রোফঃ োধৄলোভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 07দং, 

টোওখভঃ োফভোআম-8224, 

ঈধখচমোঃ ঈজচভধেভ, রচমোঃ 

জভযোম।

453/1, ধৈ ত রকোড়োদ, 

জঔমকাঁ, ঠোওো-1219।

জভযোম দোআ 23 ঙভ 00 ফো 05 

জতদ

এআঘ এ জ োথোভড (1) চন্ ঢোজভঔ 

রদআ। (2) ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

৫৫৯৯ চদো রফোঃ জযজযভ ঈজিদ রফোঃ যোলোব্ুজিদ; দোজভো রকফ গ্রোফঃ কখদযধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোদধেভ, 

টোওখভঃ অচআম-7020, 

ঈধখচমোঃ রঔোওো, রচমোঃ 

কুজিয়ো।

গ্রোফঃ কখদযধেভ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: ফোদধেভ, 

টোওখভঃ অচআম-7020, 

ঈধখচমোঃ রঔোওো, রচমোঃ 

কুজিয়ো।

কুজিয়ো 02.10.1987 28 ঙভ 06 ফো 03 

জতদ

ফোস্টো োথোভড (1) ধখতভ দোফ 

বৄম। (2) 

অখতখদ ঙজ 

এও ওজধ ওফ।

োজঢম

Page No 491 of 475



রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৬০০ চদো ফোলমুদুম লোোদ মুন্নো রফোঃ ভজনও; রভোখওয়ো রকফ োো: অমফ জদো, গ্রোফ: 

ফধ্যখওোঝকাঁ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01দং, 

টোওখভ: মুন্পীকঞ্জ-1500, 

ঈধখচমোঃ মুন্পীকঞ্জ, রচমোঃ 

মুন্পীকঞ্জ।

োো: অমফ জদো, গ্রোফ: 

ফধ্যখওোঝকাঁ, 

আঈজদয়দ/য়োট ত: 01দং, 

টোওখভ: মুন্পীকঞ্জ-1500, 

ঈধখচমোঃ মুন্পীকঞ্জ, রচমোঃ 

মুন্পীকঞ্জ।

মুন্পীকঞ্জ 01.08.1988 27 ঙভ 09 ফো 04 

জতদ

জএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬০৩ চদো ধৄরুল্লোল রফো: জমঈল্লোল, অয়যো অিোভ গ্রোফ: অখফোতধেভ , টোও: 

দমোআত, ণোদো/ঈধখচমো: 

কুজময়োভঘভ , রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ

জদঈ মোআঝ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৭/৩ ঢোোসুফ 

যজনং রন্টোভ, অকোভকাঁ, 

ঢমঢমো, ঠোওো-১২০৭

জওখযোভকঞ্জ ১৬.১০.১৯৯৬ ১৯ঙভ ০৬ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬১১ চদো অজওকুম আমোফ জলদুম আমোফ, রুফো অিোভ গ্রোফ: যংওভ ধোযো , টোও: 

ঈঘোআম োচোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

লজকঞ্জ

গ্রোফ: যংওভ ধোযো , টোও: 

ঈঘোআম োচোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

লজকঞ্জ

লজকঞ্জ ১০.০৮.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৮ ফো ২৬ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

২দং ওমোফ ঔোজম, 

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

৫৬১২ চদোঢোলজফদো অিোভ অব্দুম মজঢন, জযজভদো অিোভ গ্রোফ: অখফোতধেভ , টোও: 

ফমোআত, ণোদো/ঈধখচমো: 

কুজময়োভঘভ , রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ

জদঈ মোআঝ ওফ তোজযয়োম 

আদজস্টটিঈঝ, ৯৭/৩ ঢোোসুফ 

যজনং রন্টোভ, অকোভকাঁ, 

ঢমঢমো, ঠোওো-১২০৭

জওখযোভকঞ্জ ১২.১১.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৫ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬১৩ চদো ফজদভ রলোখদ রফোোভও রলোখদ, অখময়ো 

রকফ

গ্রোফ: আজতমধেভ , টোও: 

ফোছুয়োঔোমী, ণোদো/ঈধখচমো: 

রকোআভলোঝ, রচমো: 

যভীয়ঢধেভ

গ্রোফ: আজতমধেভ , টোও: 

ফোছুয়োঔোমী, ণোদো/ঈধখচমো: 

রকোআভলোঝ, রচমো: 

যভীয়ঢধেভ

যভীয়ঢধেভ ২০.১১.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৩ ফো ১৭ জতদ জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

৫৬১৬ চদো রফো: অোদুজ্জোফোদ মৃঢ দখচ ফোসুত, মৃঢ অজঙয়ো 

রকফ

গ্রোফ: রফোিোভ ধোড়ো, টোও: 

কুজড়গ্রোফ , ণোদো/ঈধখচমো: 

কুজড়গ্রোফ, রচমো: কুজড়গ্রোফ

গ্রোফ: রফোিোভ ধোড়ো, টোও: 

কুজড়গ্রোফ , ণোদো/ঈধখচমো: 

কুজড়গ্রোফ, রচমো: কুজড়গ্রোফ

কুজড়গ্রোফ ২৪.০৬.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১০ ফো ১২ জতদ এফজএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬১৯ চদো এ.এফ রকোমোফ রফোখযত রফো: দখযভ অমী, জফখ 

ওজলধৄভ অিোভ

গ্রোফ: ঘিদধেভ, টোও: 

অজময়োভলোঝ, 

ণোদো/ঈধখচমো: জযকঞ্জ, 

রচমো: গুড়ো

গ্রোফ: ঘিদধেভ, টোও: 

অজময়োভলোঝ, 

ণোদো/ঈধখচমো: জযকঞ্জ, 

রচমো: গুড়ো

গুড়ো ১১.০৩.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০১ ফো ০১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৬২০ চদো যোফীফো অিোভ রফো: ফজনজুম আমোফ গ্রোফ: রতোয়োজময়ো , টোও: 

লোচীকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

লোচীকঞ্জ , রচমো: ঘাঁতধেভ

জজ-৫৩, ওচ্যখক্ষঢ ধেভোদ 

োচোভ, ওুোন্টদখফন্ট, ঠোওো-

১২০৬

ঘাঁতধেভ ১৭.০৩.১৯৮৫ ৩১ ঙভ ০১ ফো ১৮ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬২২ চদো অবুম োযোভ অব্দু ঙোফোত, ফজচতদো গ্রোফ: ধোণভোআম , টোও: 

তত্তোিো, 

ণোদো/ঈধখচমো:রঘৌলোদী , 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: ধোণভোআম , টোও: 

তত্তোিো, 

ণোদো/ঈধখচমো:রঘৌলোদী , 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ০৩.০৬.১৯৯১ ২৪ ঙভ ১১ ফো ০৩ জতদ এআঘ.এ.জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬২৪ চদো রফোলোম্মত ভোজও লোোদ রফো: রভধৄ জফয়ো, রভখলদো রকফ গ্রোফ: রওোড্ডো , টোও: রওোড্ডো, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ , 

রচমো: ব্রোক্ষদোড়ীয়ো

গ্রোফ: রওোড্ডো , টোও: রওোড্ডো, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ , 

রচমো: ব্রোক্ষদোড়ীয়ো

ব্রোক্ষদোড়ীয়ো ০১.০১.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০৩ ফো ১০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড এএজ ধোখযভ 

ঈখল্লঔ রদআ

োজঢম

৫৬২৫ চদো জভয়োত রলোখদ ফজনচ ঈল্যোল, ফজদ রকফ গ্রোফ: ধজিফ মক্ষ্ণীধেভ, টোও: 

তোমোম োচোভ , 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

মক্ষ্ণীধেভ

গ্রোফ: ধজিফ মক্ষ্ণীধেভ, টোও: 

তোমোম োচোভ , 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

মক্ষ্ণীধেভ

মক্ষ্ণীধেভ ০১.০৩.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০২ ফো ০৪ 

জতদ

জ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬২৮ চদো জুখয়ম ভোদো রফো: তভ ঈজিদ, ফফঢোচ 

রকফ

গ্রোফ: কোরুজভয়ো , টোও: 

রঢভশ্রী, ণোদো/ঈধখচমো: 

রতৌমঢধেভ , রচমো: ফোজদওকঞ্জ

গ্রোফ: কোরুজভয়ো , টোও: 

রঢভশ্রী, ণোদো/ঈধখচমো: 

রতৌমঢধেভ , রচমো: ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ২৫.১২.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ১১ জতদ জ.জ.এ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৬৩৬ চদো জযঈমী অিোভ রফোলোম্মত ঢোজুম আমোফ, 

চজনয় রকফ

গ্রোফ: ফআযোআ, টোও: 

কোচীভলোঝ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রদোক, রচমো: রদোয়োঔোমী

দোলোভ ম্যোদযদ, রআম ত 

ওখমোদী অমীযো ধোড়ো, 

আজধখচঝ, ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ০১.০৩.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০২ ফো ০২ জতদ জ.এ দো ত োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৬৩৭ চদো অখফদো অিোভ লোজফ ঈজিদ, ভোজলফো অিোভ গ্রোফ: োঔড়ো , টোও: 

কড়োখটোো, ণোদো/ঈধখচমো: 

রওদন্দুয়ো, রচমো: রদেখওোদো

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯

রদেখওোদো ০৩.০৪.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০১ ফো ০৩ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬৩৯ চদো ওোজদচ ঢোলজফদো রফোস্তনো ভজযত ওোফোম, নজভতো 

আয়োঙজফদ

গ্রোফ: এমোলোোত, টোও: 

এমোলোোত, ণোদো/ঈধখচমো: 

রতজিোভ, রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: এমোলোোত, টোও: 

এমোলোোত, ণোদো/ঈধখচমো: 

রতজিোভ, রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ১২.১২.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৭ ফো ০৮ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৬৪২ চদো ভোখম অলখফত রফো: লোফঢ অমী, সুজনয়ো 

অিোভ

গ্রোফ: ীভঔোরুয়ো, টোও: 

ীভঔোরুয়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

কনভকো, রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: ীভঔোরুয়ো, টোও: 

ীভঔোরুয়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

কনভকো, রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ২৪.১২.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ১১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৬৪৩ চদো রফো: োআফুম আমোফ রফো: জভোজুম আমোফ, জযজভদ 

রকফ

গ্রোফ: তজক্ষদ অতফধেভ, টোও: 

ড় রকোধোমতী , 

ণোদো/ঈধখচমো: তযজফদো, 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

োভ অমী রভোট, োড়ী-০৫, 

জচদজচভো, রওভোদীকঞ্জ, ঠোওো

ধটুয়োঔোমী ০৭.০৭.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৭ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড প্রখযধে রদআ োজঢম

৫৬৪৫ চদো রফো: রচোোখয়ভ রলোখদ জপ রফো: চজফ ঈজিদ, চোলোদোভো 

রকফ

গ্রোফ: ফোআচতী, টোও: 

রদোয়োঔোমী ওখমচ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

রদোয়োঔোমী

গ্রোফ: ফোআচতী, টোও: 

রদোয়োঔোমী ওখমচ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

রদোয়োঔোমী

রদোয়োঔোমী ১৬.০৭.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০২ ফো ১১ জতদ জ.ওফ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৬৪৬ চদো রফো: জল্লোম রলোখদ রফো: যজভফুম অমফ, জমজওঙ 

অিোভ

গ্রোফ: ধেভখধোফওোভো , টোও: 

রড়োঔমো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ব্রোক্ষদধোড়ো , রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: ধেভখধোফওোভো , টোও: 

রড়োঔমো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ব্রোক্ষদধোড়ো , রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০৫.০৫.১৯৯৪ ২১ ঙভ ১০ ফো ২৭ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬৫২ চদো দোজচফ ঈজিদ রফোস্তনো ওোফোম, দোচফো 

অিোভ

গ্রোফ: এওমোযধেভ , টোও: 

এওমোযধেভ োচোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: রকফকঞ্জ, 

রচমো: রদোয়োঔোমী

গ্রোফ: এওমোযধেভ , টোও: 

এওমোযধেভ োচোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: রকফকঞ্জ, 

রচমো: রদোয়োঔোমী

রদোয়োঔোমী ৩০.০৩.১৯৯৪ ঠিও পোখ রমঔো রদআ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

রনভঢ ঔোফ রদআ, 

য় ঠিও পোখ 

রদআ

োজঢম

৫৬৫৩ চদো অবু োইত লোচী অবু ঢোখলভ, চোন্নোতুম 

রনভখতৌ

গ্রোফ: ফধ্যফ কোঙোজড়য়ো, 

টোও: কোঙোজড়য়ো, 

ণোদো/ঈধখচমো: ঘিদোআয, 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: ফধ্যফ কোঙোজড়য়ো, 

টোও: কোঙোজড়য়ো, 

ণোদো/ঈধখচমো: ঘিদোআয, 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ২৫.০২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৩ ফো ১৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৬৫৪ চদো রফোলোম্মত অমী রফো: অবু ঢোখলভ, রভধৄয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: ঘভখকোয়োটোঙ্গো, টোও: 

রকোয়োটোঙ্গো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ফুমধেভ, রচমো: ফয়ফদজংল

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ০১.০৩.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০২ ফো ০৪ জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬৫৬ চদো রফো: ওোফোম রলোখদ রফো: রুক্কু জফয়ো, রফোঙো: 

চোলোদোভো রকফ

গ্রোফ: ঘোিমো হুড়োভধোড় , 

টোও: ঘোিমো , 

ণোদো/ঈধখচমো: জ-ধোড়ো, 

রচমো: কুজফল্লো

ঠোওো হুপোরী োটঁজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্স (২য় ঢমো), 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, ঠোওো-

১২০৭

কুজফল্লো ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ ১৯ ঙভ ০৩ ফো ১০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

চন্ ঢোজভঔ রমঔো 

রদআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৬৫৭ চদো রফো: চোজওভ রলোখদ রফো: আঈসুন অমী, রফোঙো: 

ভোজযতো রকফ

গ্রোফ: ভোথোদকভ, টোও: 

ভোথোদকভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

অখঝোয়োভী, রচমো: ধঞ্চকড়

গ্রোফ: ভোথোদকভ, টোও: 

ভোথোদকভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

অখঝোয়োভী, রচমো: ধঞ্চকড়

ধঞ্চকড় ২৫.০৮.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৫ ফো ০১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬৬১ চদো রফচবুজিদ অলখফত ওোচী অব্দুভ ভজলফ, ধৄরুদ দোলোভ গ্রোফ: ধজড়লমধোড়ো , টোও: 

জদফোভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

জড়ঘং , রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: ধজড়লমধোড়ো , টোও: 

জদফোভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

জড়ঘং , রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ২১.০৯.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৭ ফো ১৫ জতদ এফ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬৬২ চদো রখফো: জল্লোম রলোোআদ রফো: অঙমোফ জফয়ো, ফখদোয়োভো 

রকফ

গ্রোফ: দুক তোধেভ , টোও: ওোজমো 

োচোভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

বুজড়ঘং , রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: দুক তোধেভ , টোও: ওোজমো 

োচোভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

বুজড়ঘং , রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০৩.০৩.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০২ ফো ০২ জতদ অজমফ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৬৬৪ চদো রফো: রফোোজব্ব্রুম লোোদ রফো: আয়োজঙদ অমী, রফোঙো: 

ফখনমো রকফ

গ্রোফ: ঢভন অম, টোও: 

ওযীকঞ্জ , ণোদো/ঈধখচমো: 

োদুল্যোধেভ, রচমো: কোআোন্ধো

গ্রোফ: ঢভন অম, টোও: 

ওযীকঞ্জ , ণোদো/ঈধখচমো: 

োদুল্যোধেভ, রচমো: কোআোন্ধো

কোআোন্ধো ০৫.০৬.১৯৮৪ ৩১ ঙভ ১১ ফো ০১ জতদ এফ.এ.এ প্রজঢন্ধী রওোঝো ধখতভ দোফ বৄম, 

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

৫৬৬৬ চদো যজভফুম আমোফ অবু ক্কোভ জজিও, ফজভয়ফ 

রকফ

গ্রোফ: অভোফোড়য় , টোও: 

থোধোড়ী, ণোদো/ঈধখচমো: 

ইশ্বভতী , রচমো: ধোদো

গ্রোফ: অভোফোড়য় , টোও: 

থোধোড়ী, ণোদো/ঈধখচমো: 

ইশ্বভতী , রচমো: ধোদো

ধোদো ০৮.০৪.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০০ ফো ২৮ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬৬৭ চদো রফো: োআফুম আমোফ অদুম োখভও, লুফুখন্নো গ্রোফ:ঘভনফযোতী , টোও: 

আমোফধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: ধটুয়োঔোমী

গ্রোফ:ঘভনফযোতী , টোও: 

আমোফধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: ধটুয়োঔোমী

ধটুয়োঔোমী ২৫.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৩ ফো ১১ 

জতদ

জ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬৬৮ চদো রফো: ভোজু রযঔ রফো: লোজদন রযঔ, ভোখলমো 

রকফ

গ্রোফ: োখোখচোড়ো, টোও: 

রলোকমবুজদয়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: জধখভোচধেভ

৪৩৯ ঈ: যোলচোলোদধেভ, 

যোজন্তদকভ, ঠোওো

জধখভোচধেভ ২০.১০.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৬ ফো ১৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬৭১ চদো রফো: লোোধৄজ্জোফোদ রফো: অচকভ অমী, নোজঢফো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ধোখড়ভ ওোয়ো, টোও: 

ধোঘ ওোয়ো , ণোদো/ঈধখচমো: 

যোয তো, রচমো:বখযোভ

গ্রোফ: ধোখড়ভ ওোয়ো, টোও: 

ধোঘ ওোয়ো , ণোদো/ঈধখচমো: 

যোয তো, রচমো:বখযোভ

বখযোভ ২৭.১২.১৯৮৬ ২৯ঙভ ০৪ ফো ১০ জতদ ফোস্টো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬৭২ চদো ফোলমুদুভ ভযীত লোরুধৄভ ভজযত, দোচফো রকফ গ্রোফ: ফোস্টোভ ধোড়ো, 

টোও:চয়ধেভলোঝ , 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

চয়ধেভলোঝ

২৬৩৭, কুজিয়ো রচদোখভম 

রস্টোভ, জঔমোজভখঝও 

ধৈ তধোড়ো, গুমযোদ, পোঝোভো, 

ঠোওো

চয়ধেভলোঝ ০২.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৬৭৩ চদো োজলদুভ ভলফোদ চোজলত রযঔ, মুন্নো রকফ গ্রোফ: গুখোজময়ো, টোও: 

থমগ্রোফ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ওোজযয়োদী, রচমো: রকোধোমকঞ্জ

গ্রোফ: গুখোজময়ো, টোও: 

থমগ্রোফ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ওোজযয়োদী, রচমো: রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ১৫.১০.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৬ ফো ২০ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬৭৪ চদো রযঔ ভোয়লোদ রফো: জচল্লোম জফয়ো, সুজনয়ো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: যোজন্তরো , টোও: 

ঈঘোআমোচোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

লজকঞ্জ

গ্রোফ: যোজন্তরো , টোও: 

ঈঘোআমোচোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

লজকঞ্জ

লজকঞ্জ ১২.০৮.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৮ ফো ২৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬৭৫ চদো রফো: োআফুম আমোফ রফো: যোলচোলোদ, জঔদো 

অঔঢোভ

গ্রোফ: ররোল্লোধোড়ো, টোও: 

ড়দকভ, 

ণোদো/ঈধখচমো:রোদোভকো, 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

গ্রোফ: ররোল্লোধোড়ো, টোও: 

ড়দকভ, 

ণোদো/ঈধখচমো:রোদোভকো, 

রচমো: দোভোয়ডকঞ্জ

দোভোয়ডকঞ্জ ২০.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৪ ফো ১৫ জতদ এফ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬৭৬ চদো রফো: চোফোম রলোখদ অ: ঔোখমও রঘৌজওতোভ, ভোজচয়ো 

রকফ

গ্রোফ: টোভওোজি , টোও: 

ঙখমদোফো োজচঢধেভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: জযঘভ, 

রচমো: ফোতোভীধেভ

৬০/৩১ থমধেভ, বোেোোড়ী, 

ঠোওো-১২০৪

ফোতোভীধেভ ০১.০৬.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৯ ফো ০৫ 

জতদ

জওফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬৭৮ চদো রফো: লোজবুভ ভলফোদ ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ গ্রোফ: ধোভঢীধেভ, টোও: 

ফধূঔোমী, 

ণোদো/ঈধখচমো:ফধুঔোমী , 

রচমো: নজভতধেভ

এ/২৮ রচ, যোলচোলোদধেভ, 

যোজন্তদকভ, ঠোওো

নজভতধেভ ০৩.১০.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৭ ফো ০২ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড জধঢো  ফোঢোভ 

দোফ ঈখল্লঔ রদআ, 

ঙজ  প্রখযধে 

১টি ওখভ, জজ্ঞজপ্ত 

দিভ রদআ

োজঢম

৫৬৮২ চদো ফজলফো অিোভ রফো: জফমদ, ভোজযথো অিোভ গ্রোফ: বভোকীভঘভ , 

টোও:বভোজকভঘভ , 

ণোদো/ঈধখচমো: ওটিয়োতী, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

গ্রোফ: বভোকীভঘভ , 

টোও:বভোজকভঘভ , 

ণোদো/ঈধখচমো: ওটিয়োতী, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ০১.০২.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৩ ফো ০৪ 

জতদ

স্দোঢও অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম, 

প্রখযধে ১ ওজধ

োজঢম

৫৬৮৪ চদো লোোধৄজ্জোফোদ ভজদ ফোলফুচ ঈল্লোল ভতোভ, 

রলোখদয়োভো রকফ

গ্রোফ: রকোোআভঘভ, টোও: 

কচোজভয়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

কচোজভয়ো, রচমো: মুন্পীকঞ্জ

গ্রোফ: রকোোআভঘভ, টোও: 

কচোজভয়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

কচোজভয়ো, রচমো: মুন্পীকঞ্জ

মুন্পীকঞ্জ ০৩.০৯.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৮ ফো ০২ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬৮৫ চদো রফো: জদচোদ ঈিীদ ঙোআদুভ ভলফোদ, অখফদো রকফ গ্রোফ: ধৈ তঘভঈখফত, 

টোও:োজছভলোঝ , 

ণোদো/ঈধখচমো: মোমখফোলদ , 

রচমো: রপোমো

ঈখল্লঔ রদআ রপোমো ০৬.০২.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৩ ফো ০ জতদ ওোজফম োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৬৮৬ চদো আফোইম রলোখদ টিধে রফো: অমী ঔোদ, ফফঢোচ রকফ গ্রোফ: োখযভধেভ,  টোও: 

ধোড়োটকোভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রটফভো , রচমো: ঠোওো

গ্রোফ: োখযভধেভ,  টোও: 

ধোড়োটকোভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রটফভো , রচমো: ঠোওো

ঠোওো ০৭.১২.১৯৯৫ . জ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬৯০ চদো রফো: ফজফদ জফয়ো রফো: অ: রফোঢোখম, রতদো গ্রোফ: কুজড়ওোল জদয়ো, টোও: 

কুজড়ওোলজদয়ো , 

ণোদো/ঈধখচমো: শ্রোভতী, 

রচমো: রযভধেভ

গ্রোফ: কুজড়ওোল জদয়ো, টোও: 

কুজড়ওোলজদয়ো , 

ণোদো/ঈধখচমো: শ্রোভতী, 

রচমো: রযভধেভ

রযভধেভ ২৫.১১.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৫ ফো ১০০ 

জতদ

জ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬৯৪ চদো ওোফরুম লোোদ বজো রফো: রকোমোফ রফোস্তনো বজো, 

চোলোদোভো রকফ

গ্রোফ: ঈত্তভ য়োখলতধেভ, 

টোও: লোজতনজওভলোঝ, 

ণোদো/ঈধখচমো: জফভভোআ, 

রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

৮৯ ফজঢজছম মোও রঘিোভ, 

ো/এ অভ, এদ, 

আন্টোভন্যোযদোম, জচ.জধ., 

ঠোওো

ঘঞ্টগ্রোফ ০৯.০৫.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১১ ফো ২৬ জতদ জ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৬৯৫ চদো ফোআধৄম আমোফ ধৄরুম লও জওতোভ, অজদওো 

রকফও

গ্রোফ: ঈত্তভ ধূরুং, টোও: ধূরুং, 

ণোদো/ঈধখচমো: কুতুজতয়ো, 

রচমো: ওক্সোচোভ

গ্রোফ: ঈত্তভ ধূরুং, টোও: ধূরুং, 

ণোদো/ঈধখচমো: কুতুজতয়ো, 

রচমো: ওক্সোচোভ

ওক্সোচোভ ০২.০৩.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০২ ফো ০৩ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৭০১ চদো যভীনো অিোভ রফো: যভফুম আমোফ অওি, 

জফদোভো ঔোতুদ

গ্রোফ: রকোচীদোণধেভ, টোও: 

ওযীমূম, ঈধখচমো: 

ঢোভোওোিো, রচমো: 

ফয়ফদজংল

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ১২.১২.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৪ ফো ২৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭০২ চদো রফো: ফোলমুদুম লোোদ রফো: ঢজদভ ঈজিদ ব্যোধোভী, 

রফোঙো: খমদো রকফ

গ্রোফ: ফোঘোোিো, টোও: 

জঘমফোভী, ণোদো/ঈধখচমো: 

জঘমফোভী, রচমো: কুজড়গ্রোফ

গ্রোফ: ফোঘোোিো, টোও: 

জঘমফোভী, ণোদো/ঈধখচমো: 

জঘমফোভী, রচমো: কুজড়গ্রোফ

কুজড়গ্রোফ ৩০.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৬ ফো ০৬ 

জতদ

জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭০৬ চদো রফো: যোল য়োমী ঈল্লোল রফো: সুমঢোদ ঈজিদ, ভোখলমো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: অংকোভী, টোও: োভআ 

লোটি োচোভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

কনভকো, রচমো: ফয়ফদজংল

জ/১৪-এআঘ, রভমখয় 

ওখমোদী, যোলচোলোদধেভ, ঠোওো

ফয়ফদজংল ০১.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৪ ফো ০৫ 

জতদ

এফ.জ.এ োথোভড ঙজ ঢুোজয়ঢ দয় োজঢম

৫৭১০ চদো রফো: ফোখচদুম আমোফ জফমদ রফো: লবভঢ অমী, ফোখচতো 

রকফ

গ্রোফ: ঈত্তভ ফরুয়োতল , টোও: 

রযোপোকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

সুিভকঞ্জ, রচমো: কোআোন্ধো

১৫/১৫, টি এন্ড টি ওখমোদী, 

ফজঢজছম, ঠোওো

কোআোন্ধো ০১.১২.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৫ ফো ০৪জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ঔোখফ স্টোি রদআ োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৭২১ চদো রফো: অম-অজফদ রলোোআদ রফো: জকয়ো ঈজিদ, ভযদ 

অভো রকফ

গ্রোফ: অমীধেভো, টোও: 

পখভঘভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

কচোজভয়ো, রচমো: মুন্পীকঞ্জ

গ্রোফ: অমীধেভো, টোও: 

পখভঘভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

কচোজভয়ো, রচমো: মুন্পীকঞ্জ

মুন্পীকঞ্জ ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ ২২ ঙভ ০৭ ফো ২৮ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড চন্ ঢোজভঔ ঈখল্লঔ 

রদআ  ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

৫৭২৭ চদো জুদোআত রফোল্লো চয়দোম অখতীদ রফোল্লো, 

ভযদ অভো অিোভ

গ্রোফ: রদোয়োধেভ, টোও: 

রদোয়োধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ধভশুভোফ, রচমো: রনদী

গ্রোফ: রদোয়োধেভ, টোও: 

রদোয়োধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ধভশুভোফ, রচমো: রনদী

রনদী ২০.০৮.১৯৯৩ ঈখল্লঔ রদআ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে; য় 

ঈখল্লঔ রদআ

োজঢম

৫৭২৮ চদো োজব্বভ রলোোআদ য়োখভয ঔোদ, ওজলধৄভ রকফ গ্রোফ: ধোঘ রঔোমো, টোও: 

ফোতোভীধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: ফোতোভীধেভ

গ্রোফ: ধোঘ রঔোমো, টোও: 

ফোতোভীধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: ফোতোভীধেভ

ফোতোভীধেভ ০৮.১২.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৪ ফো ২৭জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭২৯ চদো রফো: মুকুম আমোফ রফো: অবু চোনভ, যোলোভো োধৄ গ্রোফ: তক তোধেভ , টোও: 

রকোয়োমধোড়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: জছদোআতল

গ্রোফ: তক তোধেভ , টোও: 

রকোয়োমধোড়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: জছদোআতল

জছদোআতল ০১.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৩ ফো ১১জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭৩০ চদো রফো: োিোফ রলোখদ জতঈজ্জোফোদ, ভযদোভো ঔোতুদ গ্রোফ: ফজভঘো , টোও: 

োমোোড়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ঈল্লোধোড়ো, রচমো: জভোচকঞ্জ

অ: ভজযত, শ্রফ  

ওফ তংস্থোদ ফন্ত্রডোময়, যোঔো-

১০, ওক্ষ-৫৩১, পদ-০৭, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো

জভোচকঞ্জ ০১.০৩.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০২ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭৩১ চদো রফো: োজওবুম লোোদ অমোম ঈজিদ খভোফী, ফদজুভো 

রকফ

গ্রোফ: পোরোদঘভ, টোও: 

পোরোদঘভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রফখদজিকঞ্জ, রচমো: জভযোম

গ্রোফ: পোরোদঘভ, টোও: 

পোরোদঘভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রফখদজিকঞ্জ, রচমো: জভযোম

জভযোম ০৩.০৫.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০১ ফো ০২ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৭৩২ চদো যভীনো ঔোতুদ মৃঢ রফোলোম্মত ধৄরুম আমোফ, 

অখতো ঔোতুদ

ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ রপোমোঈও, বুজড়শ্বভ, মক্ষ্ণীধেভ, 

ব্রোক্ষদোজড়য়ো

ব্রোক্ষদোড়ীয়ো ০১.১২.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৫ ফো ০৫ জতদ জটজগ্র (ধো) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

স্থোয়ী ঠিওোদো রদআ।

োজঢম

৫৭৩৩ চদো রফো: রফোস্তনো ওোফোম অ: লও ফোতুব্বভ, মৃঢ চয়দ 

জজ

গ্রোফ: ছোঈঘভ, টোও: 

ফজুফতোভ ওোজি, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ , 

রচমো: যভীয়ঢধেভ

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯

যভীয়ঢধেভ ০২.০৪.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০১ ফো ০৪ জতদ জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৭৩৪ চদো এ.রওএফ যোলজভয়োভ অমফ এখওএফ যোফছুম অমফ, 

দোজঙফো অিোভ

গ্রোফ: ঘোতকো, টোও: 

ঘোতকো, ণোদো/ঈধখচমো: 

তোঈতওোজি, রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: ঘোতকো, টোও: 

ঘোতকো, ণোদো/ঈধখচমো: 

তোঈতওোজি, রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ২৬.১০.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৬ ফো ১০ 

জতদ

জটখলোফো োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৭৩৬ চদো রফো: রনোভওোদ অমী রফো: রোমোআফোদ অমী, রফোঙো: 

রনখভচো রকফ

গ্রোফ: রফখো , টোও: ঢোখমোড়ো, 

ণোদো/ঈধখচমো: দুধঘোজঘয়ো, 

রচমো: গুড়ো

২৮ রচোড়ধেম রমদ (৭ফ 

ঢমো), রথোমোআঔোম, ঠোওো-

১২০৩

গুড়ো ১৯.০৯.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৭ ফো ১৭ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭৩৭ চদো রফো: ফজলদুম আমোফ রফো: লোন্নোদ জফয়ো, রফোঙো: 

ফজভয়ফ রকফ

গ্রোফ: রোদোভোয় , টোও: 

রোদোভোয়, ণোদো/ঈধখচমো: 

সুিভকঞ্জ, রচমো: কোআোন্ধো

গ্রোফ: রোদোভোয় , টোও: 

রোদোভোয়, ণোদো/ঈধখচমো: 

সুিভকঞ্জ, রচমো: কোআোন্ধো

কোআোন্ধো ১৮.০৬.১৯৯০ ২৬ ঙভ ১১ ফো ১৭জতদ জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭৩৮ চদো জষ্ণু কুফোভ কুন্ডু জওোয কুফোভ, ওোওমী ভোদী 

কুন্ড

গ্রোফ: দোভোয়দধেভ , টোও: 

ধোংযো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ধোংযো, রচমো: ভোচোড়ী

গ্রোফ: দোভোয়দধেভ , টোও: 

ধোংযো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ধোংযো, রচমো: ভোচোড়ী

ভোচোড়ী ১৫.০১.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০৩ ফো ২১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭৩৯ চদো অওোভ রলোখদ রফো: যোচোলোদ, দোআটু রকফ গ্রোফ: রওোড়োজময়ো, টোও: 

ঔোখয়ভ লোঝ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: রপোমো

২৮৪ ড় ফকোচোভ, ঠোওো-

১২১৭

রপোমো ১৮.০৩.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০১ ফো ২৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭৪০ চদো রফো: ঢোজুম আমোফ রফো: অবু জঙজিও, রলোখদ 

রকফ

গ্রোফ: তজভবৃ , টোও: রোলোকী, 

ণোদো/ঈধখচমো: ইশ্বভকঞ্জ, 

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ১৬.০৫.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৯ ফো ১৯জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭৪২ চদো রফো: ঢোজভদুম আমোফ ফোমুদ রফো: রফখঙভ অমী ঔোদ, 

োখমলো রকফ

গ্রোফ: রবোকীভওোিো , টোও: 

রবোজকভওোিো, 

ণোদো/ঈধখচমো: ঈজচভধেভ, 

রচমো: জভযোম

১০০/এ ড়োক, জফভধেভ-২, 

ঠোওো-১২১৬

জভযোম ০৫.০৪.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০১ ফো ০ জতদ এফ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭৪৫ চদো জএফ যজলদুম আমোফ রফো: নোরুও জশ্বো, ঢোচজফদ 

রকফ

গ্রোফ: জকফোটোংক, 

টোও:জকফোটোংক, 

ণোদো/ঈধখচমো: টুংকীধোড়ো, 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

গ্রোফ: জকফোটোংক, 

টোও:জকফোটোংক, 

ণোদো/ঈধখচমো: টুংকীধোড়ো, 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ০১.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৭৪৭ চদো রফো: লোোদ আফোফ রফো: ঔজমলুভ ভলফোদ, রফোঙো: 

রভজচয়ো রকফ

গ্রোফ: শ্রীপ্রজঢধেভ , টোও: 

ফজলোকন্ধ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রকোজিকঞ্জ, রচমো: কোআোন্ধো

অঔঢোরুজ্জোফোদ, আজময়ো 

লম, রুফ-১০৮, ঠোওো ওখমচ, 

ঠোওো

কোআোন্ধো ১২.০৩.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০১ ফো ২১জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭৪৮ চদো রফো: ওোফোম রলোখদ অব্দুভ ভজযত লোমোতোভ, জজ 

অয়যো

গ্রোফ: ঈত্তভ ঘভ ফঙ্গম , টোও: 

অদজুভ লোঝ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ঘভনুোযদ, রচমো: রপোমো

অজদঘ ঈভ ভলফোদ, 

প্রোআখপঝোআখচদ ওজফযদ, 

প্রথোদফন্ত্রীভ ওোব তোময়, 

জঘোময় জমংও রভোট, ঠোওো-

১০০০

রপোমো ৩১.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৪ ফো ০৬জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭৫০ চদো রফো: চজলরুম আমোফ রফো: অবুম ওোখফ, চোলোদোভো 

রকফ

গ্রোফ: কুখড়ভধোড় , 

টোও:ফোজদওঔোমী , 

ণোদো/ঈধখচমো: ওটিয়োতী, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

গ্রোফ: কুখড়ভধোড় , 

টোও:ফোজদওঔোমী , 

ণোদো/ঈধখচমো: ওটিয়োতী, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ২৯.০৫.১৯৯৫ ২০ ঙভ ১০ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭৫১ চদো র ফোঙো: চয়তুদ রদঙো রফো: চদো অমী যোল, রচোখত 

রকফ

গ্রোফ: ফলল্লো ফধ্য সুচোধেভ, 

টোও: ফুমোড়ী, 

ণোদো/ঈধখচমো: ফুমোড়ী, 

রচমো: জতদোচধেভ

গ্রোফ: ফলল্লো ফধ্য সুচোধেভ, 

টোও: ফুমোড়ী, 

ণোদো/ঈধখচমো: ফুমোড়ী, 

রচমো: জতদোচধেভ

জতদোচধেভ ২৪.১০.১৯৮৪ ৩১ ঙভ ০৬ ফো ১১জতদ জএ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে, য় 

রযী

োজঢম

৫৭৫৩ চদো রফো: এদোমুম লও রফো: দোজচফ ঈজিদ, রফোঙো: 

জফদো রকফ

গ্রোফ: ফোঘোোিো, টোও: 

জঘমফোভী, 

ণোদো/ঈধখচমো:জঘমফোভী, 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

কুজড়গ্রোফ ০৮.০৪.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০০ ফো ২৮জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭৫৫ চদো রফো: ঔোখমত রলোখদ রফো: রযঔ নজভত, রফো: 

রলোখদয়োভো রকফ

গ্রোফ: চকন্নোণ ওোজি , টোও: 

ফোণোটোঙ্গো, ণোদো/ঈধখচমো: 

রলোফমো, রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: চকন্নোণ ওোজি , টোও: 

ফোণোটোঙ্গো, ণোদো/ঈধখচমো: 

রলোফমো, রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ০১.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ জএ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭৫৭ চদো রদখলমীদ অখতীদ চবদোম অখতীদ, লোজঙদো 

অিোভ

গ্রোফ: তুমোঢমী, টোও: 

ফখদোলভধে, ণোদো/ঈধখচমো: 

ওচ্যয়ো, রচমো: ঘাঁতধেভ

গ্রোফ: তুমোঢমী, টোও: 

ফখদোলভধে, ণোদো/ঈধখচমো: 

ওচ্যয়ো, রচমো: ঘাঁতধেভ

ঘাঁতধেভ ০১.০১.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০৩ ফো ১০ জতদ জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

ঙজ রদআ

োজঢম

৫৭৫৮ চদো রফো: ওোফোম রফোল্যো মৃঢ আঈধৄঘ রফোল্যো, এখফমো 

রকফ

গ্রোফ: ধোজদ ধোড়ো , টোও: 

চয়গ্রোফ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ওোজময়ো, রচমো: দড়োআম

গ্রোফ: ধোজদ ধোড়ো , টোও: 

চয়গ্রোফ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ওোজময়ো, রচমো: দড়োআম

দড়োআম ১৮.০১.১৯৯০ ২৪ ঙভ ০৬ ফো ০৭ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৭৫৯ চদো অমফকীভ রলোখদ অব্দু জলত অখয়যো ঔোতুদ গ্রোফ: ঙদঔমো , টোও: 

কোচীধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

চ্যদোরুখোঝ , রচমো: লজকঞ্জ

গ্রোফ: ঙদঔমো , টোও: 

কোচীধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

চ্যদোরুখোঝ , রচমো: লজকঞ্জ

লজকঞ্জ ২৮.০৯.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৭ ফো ০৮ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৭৬৫ চদো রফো: অচলোরুম আমোফ মৃঢ যোখলত অমী, চহুভো ঔোতুদ গ্রোফ: ঢোভোটি ঘভধোড়ো, টোও: 

নজওভকঞ্জ োচোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: মুিোকোঙো, 

রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: ঢোভোটি ঘভধোড়ো, টোও: 

নজওভকঞ্জ োচোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: মুিোকোঙো, 

রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ০১.০১.১৯৯০ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ নোজবম োথোভড ধখতভদ দোফ বৄম 

 ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

৫৭৬৭ চদো রফো: অম-অজফদ রলোোআদ রফো: অবুম রলোোআদ, 

অখদোভো জজ

গ্রোফ: জচদোভধেভ, টোও: 

কুসুন্বো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ফোিো, রচমো: দকাঁ

গ্রোফ: জচদোভধেভ, টোও: 

কুসুন্বো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ফোিো, রচমো: দকাঁ

দকাঁ ২০১৬ রমঔো অখঙ ২৩ ঙভ ০১ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড চন্ ঢোজভঔ 

২০১৬ রমঔো

োজঢম

৫৭৬৮ চদো রফো: রোলোদ ভোদো রফো: অ: ফজচত, রফোঙো: 

ীচোদ

গ্রোফ: যংওভ রখোর , টোও: 

পোখভো, ণোদো/ঈধখচমো: 

শ্রীভতী, রচমো: রযভধেভ

গ্রোফ: যংওভ রখোর , টোও: 

পোখভো, ণোদো/ঈধখচমো: 

শ্রীভতী, রচমো: রযভধেভ

রযভধেভ ০৫.০২.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০২ ফো ২৭ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভদ দোফ বৄম 

 প্রখযধে ১ 

ওজধ

োজঢম

৫৭৬৯ চদো রফো: অআয়ু অমী রফো: ঈব্রোজলফ অমী, রফোঙো: 

ভোখলমো রকফ

গ্রোফ: ওোফজদ , টোও: 

দয়োজতজখ, 

ণোদো/ঈধখচমো:রোতো , রচমো: 

ধঞ্চকড়

গ্রোফ: ওোফজদ , টোও: 

দয়োজতজখ, 

ণোদো/ঈধখচমো:রোতো , রচমো: 

ধঞ্চকড়

ধঞ্চকড় ০৭.০৮.১৯৮৯ ঈখল্লঔ রদআ এআঘ.এ.জ োথোভড য় রমঔো রদআ, 

ঙজ ১টি

োজঢম

৫৭৭০ চদো রফো: রফখলতী লোোদ রফো: চলুভ ভজযত, রফোঙো: 

ঘোখফমী রকফ

গ্রোফ: ধোেঔোঢো , টোও: 

রচোড়কোঙ , 

ণোদো/ঈধখচমো:জঘমফোভী, 

রচমো: কুজড়গ্রোফ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

কুজড়গ্রোফ ঈখল্লঔ ওভো লয়জদ ২০ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

চন্ ঢোজভঔ রমঔো 

রদআ

োজঢম

৫৭৭১ চদো ভতোভ রফো: রোখলম ভোদো ভতোভ রফো: অমী রলোখদ, 

োমফো রকফ

গ্রোফ: ধোচ্যভঘও ফন্ডম ধোড়ো , 

টোও: চয়ধেভলোঝ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

চয়ধেভলোঝ

গ্রোফ: ধোচ্যভঘও ফন্ডম ধোড়ো , 

টোও: চয়ধেভলোঝ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

চয়ধেভলোঝ

চয়ধেভলোঝ ০৫.১১.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৬ ফো ০১ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ

োজঢম

৫৭৭২ চদো রফো: অজভফুজ্জোফোদ রফো: অমফকীভ রলখদ, 

চোলোদোভো রকফ

গ্রোফ: অমফদকভ , টোও: 

অফতোোত োচোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

বখযোভ

গ্রোফ: অমফদকভ , টোও: 

অফতোোত োচোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

বখযোভ

বখযোভ ০২.০৩.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০২ ফো ০৩ 

জতদ

জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭৭৫ চদো রফো: ফজলদুম আমোফ এ.এ এন্তোচ অমী, জুখমঔো 

রকফ

গ্রোফ: থফখোঝ , টোও: ধুফখোঝ, 

ণোদো/ঈধখচমো: শ্যোফদকভ, 

রচমো: োঢক্ষীভো

১৬৮ লোচী আফোআম জমংও 

রভোট, তভ, খুমদো

োঢক্ষীভো ২০.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৪ ফো ১৭ জতদ এফ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৭৮০ চদো নোভচোদো ঔোদফ ওজভ রযঔ, দোঙজভদ গ্রোফ: ঝভজও, টোও: ফোজদলোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো:তভ , রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ

গ্রোফ: ঝভজও, টোও: ফোজদলোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো:তভ , রচমো: 

রকোধোমকঞ্জ

রকোধোমকঞ্জ ২৬.১০.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৭ ফো ২৯জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ, ধখতভ দোফ 

বৄম

োজঢম

৫৭৮১ চদো রফো: যোজওম ফোলমুত রফো: সুরুচ অমী, ধোভজপদো 

অিোভ

গ্রোফ: োভআগ্রোফ, টোও: 

োভআগ্রোফ , ণোদো/ঈধখচমো: 

দোিোআম, রচমো: ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ০১.০১.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০৪ ফো ০৪ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭৮২ চদো রফো: রোখলম ঢোলুওতোভ রফো: চোমোম ঢোলুওতোভ, 

ওমসুফ রকফ

গ্রোফ: লওতুল্লোল, টোও: 

ঔজমযোঔোমী, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: ধটুয়োঔোমী

কোচী অভফোদ ভজযত, ভোজন 

এখোজখয়ঝ, কপ: ফোখওতঝ, 

ঝোঈদ লম, রফোলোম্মত, ঠোওো-

১২০৭

ধটুয়োঔোমী ০৯.০৬.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ১০ ফো ২৭ জতদ এফ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭৮৭ চদো োমফো রফো: োফোত রফোল্লো, জনখভোচো 

রকফ

গ্রোফ: জযয়োমওোঠি, টোও: 

তোখন্ডোয়োঝ , ণোদো/ঈধখচমো: 

োদোভীধোড়ো, রচমো: জভযোম

গ্রোফ: জযয়োমওোঠি, টোও: 

তোখন্ডোয়োঝ , ণোদো/ঈধখচমো: 

োদোভীধোড়ো, রচমো: জভযোম

জভযোম ০২.০৪.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০১ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ মুজিখবোদ্ধোভ 

রওোঝো

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭৮৮ চদো রফো: জমঝদ রলোখদ রফো: রখফোখমফ অমী ঔোদ, 

ফোদচ্যভো রকফ

গ্রোফ: রকোমোখোঝো/ওড়োআঢমো, 

টোও: রকোমোখোঝো, 

ণোদো/ঈধখচমো: োফদো, 

রচমো: ভগুদো

রফো: অখদোয়োভ রলোখদ, 

জঘখভ তপ্তভ, জঅআজটএ-

আ-১৭ অকোভকো, ঠোওো-১২০৭

ভগুদো ০৫.০৬.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ১১ ফো ০১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম  

ঙজ ১ ওজধ

োজঢম

৫৭৮৯ চদো ফজফধৄভ আমোফ অ: ওোখতভ, ফখফদো রকফ গ্রোফ: ধঘোলমো, টোও: 

োজতধোটি োচোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: রফমোিল, 

রচমো: চোফোমধেভ

গ্রোফ: ধঘোলমো, টোও: 

োজতধোটি োচোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: রফমোিল, 

রচমো: চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ০৩.০৮.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০৭ ফো ০২ জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৭৯২ চদো রফো: ভজওবুম লোোদ রফো: অ: োফোত রযঔ, রফোঙো: 

ভযদ অভো রকফ

গ্রোফ: ঘোমো, টোও: চোফনঢম, 

ণোদো/ঈধখচমো: ওোফোভঔি , 

রচমো: জচোকঞ্জ

দচরুম আমোফ, পদ-০৭, 

ওক্ষ-২৩৫, ণ ত জপোক, ণ ত 

ফন্ত্রডোময়, জঘোময়, ঠোওো

জভোচকঞ্জ ২৬.০৬.১৯৯০ ২৫ ঙভ ১০ ফো ১০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ওতৃতধখক্ষভ ঈখল্লঔ 

রদআ

োজঢম

৫৭৯৮ চদো জভঔোখত ফজদন্দ্র রত, জদব্বতদী রত গ্রোফ: োদীগ্রোফ, টোও: 

োদীগ্রোফ, ণোদো/ঈধখচমো: 

োযঔোমী , রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: োদীগ্রোফ, টোও: 

োদীগ্রোফ, ণোদো/ঈধখচমো: 

োযঔোমী , রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ৩০.১১.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৫ ফো ০৬ 

জতদ

কৃজর জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৭৯৯ চদো রফো: রমোম রলোোআদ রফো: লোজবুভ ভলফোদ, ভোখয়ো 

ঔোতুদ

গ্রোফ:োজতধেভ , টোও: 

ওোমজওজদ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ওোজমজওজদ, রচমো: ফোতোভীধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

ফোতোভীধেভ ০১.১০.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৭ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮০১ চদো রফো: অঢোঈভ ভলফোদ রফো: অব্দুম োভী, অজুফোদ 

অভো রকফ

গ্রোফ: সুন্ধভো , টোও: 

মোমফজদভলোঝ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

মোমফজদভলোঝ

ধোয়োভ লোঈ ওমদী, 

ধভ তঢীধেভ, জতদোচধেভ

মোমফজদভলোঝ ১2.12.১৯৯০ 25 ঙভ ০৪ ফো 23 

জতদ

জটখলোফো োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮০২ চদো রফো: চোলোঙ্গীভ অমফ রফো: ঙোখয়দুভ আমোফ, 

চোলোদোভ রকফ

গ্রোফ: রভলোভ ঘভ , টোও: 

ঘন্দ্রখওোদো, ণোদো/ঈধখচমো: 

দওমো , রচমো: রযভধেভ

গ্রোফ: রভলোভ ঘভ , টোও: 

ঘন্দ্রখওোদো, ণোদো/ঈধখচমো: 

দওমো , রচমো: রযভধেভ

রযভধেভ ১২.০৮.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৭ ফো ১২ জতদ জ.ওফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮০৩ চদো জচবুম লোোদ ঙোআদূম আমোফ, রঔোখতচো 

রকফ

গ্রোফ: রভলোআ, টোও: দোভোয়দ 

রঔোমো , ণোদো/ঈধখচমো: 

দওমো , রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ১০.০৭.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৯ ফো ২৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮০৫ চদো রফো: অজফধৄম আমোফ রফো: লজবুভ ভলফোদ, রফোঙো: 

ফজফদো রকফ

গ্রোফ: ওোমীভ অমকো, টোও: 

বোেোধেভ , ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: কুজড়গ্রোফ

এভযোদুম লও, ওক্ষ-৭১৮, 

পদ-০৪, অআদ ফন্ত্রডোময়, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো

কুজড়গ্রোফ ২২.১০.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৬ ফো ১৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮১০ চদো লোজমো অিোভ মৃঢ: অদুম কফুভ লমোতোভ, 

ঙোখলভো ঔোতুদ

গ্রোফ: অফখঔোমো, টোও: 

অখঔোমো, ণোদো/ঈধখচমো: 

কমোজঘধো, রচমো: ধটুয়োঔোমী

১৭, ধৈ ত ভোফধেভো, জট.অআ, টি 

রভোট, ঠোওো-১২১৯

ধটুয়োঔোমী ০১.০৫.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০০ ফো ০৪ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮১১ চদো রফোঙো: রুদো অিোভ রফো: অব্দুভ ভজযত জওতোভ, 

রফোঙো: রোদোঢদ রকফ

গ্রোফ: জওযোফঢ ফোমীোড়ী 

থফ তধেভ, টোও: লোঝ 

তোজড়য়োধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: কোআোন্ধো

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

কোআোন্ধো ৩০.০৯.১৯৯৩ ২২ ঙভ ০৭ ফো ০৬ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮১২ চদো এঝফ ঘোওফো টিএখফোলদ ঘোওফো, সুদীজঢ 

োমো ঘোওফো

গ্রোফ: জধোড়োঙোড়, টোও: 

সুমং, ণোদো/ঈধখচমো: 

ভওম, রচমো: ভোঙ্গোফোটি

গ্রোফ: জধোড়োঙোড়, টোও: 

সুমং, ণোদো/ঈধখচমো: 

ভওম, রচমো: ভোঙ্গোফোটি

ভোঙ্গোফোটি ২৪.০৩.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো ১১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮১৫ চদো োমোল ঈজিদ োবুম জফয়ো, রখমদো রকফ গ্রোফ: সুমঢোদধেভ, টোও: 

ফোদ্রোো সুমঢোদধেভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: রতজিোভ, 

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: সুমঢোদধেভ, টোও: 

ফোদ্রোো সুমঢোদধেভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: রতজিোভ, 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ১৭.১০.১৯৯৩ ২৩ ঙভ ০৫ ফো ১২ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৮১৬ চদো রফো: রখফোঢোখম রলোখদ রফো: অফচোত রলোখদ, রফোঙো: 

ফফঢো রকফ

গ্রোফ: রফআয়ো, টোও: জধংদো , 

ণোদো/ঈধখচমো: খভরোোজড় , 

রচমো: চোফোমধেভ

গ্রোফ: রফআয়ো, টোও: জধংদো , 

ণোদো/ঈধখচমো: খভরোোজড় , 

রচমো: চোফোমধেভ

চোফোমধেভ ০১.০১.১৯৯৮ ১৮ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮১৮ চদো চীদ কৃষ্ণ ভওোভ মৃঢ চনঢন্দ্রদোণ ভওোভ, 

প্রজফমো োদী

গ্রোফ: ধৄভধেভ , টোও: 

োদুল্যোধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

োদুল্লোধেভ , রচমো: কোআোন্ধো

গ্রোফ: ধৄভধেভ , টোও: 

োদুল্যোধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

োদুল্লোধেভ , রচমো: কোআোন্ধো

কোআোন্ধো ২৭.১০.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো ০৮ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৮১৯ চদো রফোলোম্মত অজফধৄভ রফোলোম্মত ভোজ্জোও অমী, 

অখফদো রকফ

গ্রোফ: রফো: অজচফ ঈজিদ 

ঔজমনো, টোও: ফোজছড়ো, 

ণোদো/ঈধখচমো: যোলচোতধেভ, 

রচমো: গুড়ো

ফভকুদ ফধ্যধোড়োফ ফন্নু দকভ, 

ঝংকী, কোচীধেভ

গুড়ো ২০১৬ োখম চন্ ২৫ ঙভ ০২ ফো ২৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ২০১৬ োখম চন্ 

ঢোজভঔ রমঔো

োজঢম

৫৮২০ চদো জনখভোচ অমফ লোজবুভ ভলফোদ, দোচমুদ 

দোলোভ রকফ

গ্রোফ: রহুজময়ো, টোও: 

জতফমোয়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

োটুজভয়ো, রচমো: ফোজদওকঞ্জ

গ্রোফ: রহুজময়ো, টোও: 

জতফমোয়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

োটুজভয়ো, রচমো: ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ০১.০৬.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১১ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮২৫ চদো ওোচী ধৄভোঢ যোলীদ ওোচী মুলোম্মত লোরুদ, যোলোদোভো 

রকফ

গ্রোফ: এয়োজঙদ দকভ, টোও: 

নজওভটিমো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ভোঈচোদ, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: এয়োজঙদ দকভ, টোও: 

নজওভটিমো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ভোঈচোদ, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ২০.১০.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো ১৫ জতদ জ.এ.এ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৮২৮ চদো যোজলদুম আমোফ জনকুম লও, োমফো রকফ গ্রোফ: জদও ফজঞ্জম, টোও: 

ধোওজওখযোভকঞ্জ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

রদোয়োঔোমীয়

১দং সুধোভী য়োমো ধোড়ো, 

ধোঞোদটুজম, টম মুজভং, 

ঘঞ্টগ্রোফ

রদোয়োঔোমী ১২.০৮.১৯৯৭ ১৮ ঙভ ০৮ ফো ২৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ বৄম োজঢম

৫৮৩২ চদো অখদোয়োভ রকফ রফো: জনকুম লও, োমফো 

রকফ

গ্রোফ: ল্যো খটিয়ো , 

টোও:ধোও-জওখযোভকঞ্জ , 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

রদোয়োঔোমী

ঢো-জদ এন্টোভ প্রোআচ, 

ধোঞোদটুজম, টম মুজড়ং, 

ঘঞ্টগ্রোফ

রদোয়োঔোমী ০১.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৩৭ চদো আঔজঢয়োভ ঈজিদ ফোলমুত রফোলোম্মত রোমোআফোদ ঔোদ, 

ভজলফো ঔোদফ

গ্রোফ: রোদোঙজড় , টোও: 

ওোমোভ ফোভ ঙড়ো, 

ণোদো/ঈধখচমো: ফখলযঔোমী, 

রচমো: ওক্সোচোভ

গ্রোফ: রোদোঙজড় , টোও: 

ওোমোভ ফোভ ঙড়ো, 

ণোদো/ঈধখচমো: ফখলযঔোমী, 

রচমো: ওক্সোচোভ

ওক্সোচোভ ২৯.১১.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০২ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৮৩৮ চদো ভোজচ তোয সুখঔন্দু জওোয তোয, প্রপো তোয গ্রোফ: অআজজধখভোট, টোও: 

ওক্সোচোভ , ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: ওক্সোচোভ

গ্রোফ: অআজজধখভোট, টোও: 

ওক্সোচোভ , ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: ওক্সোচোভ

ওক্সোচোভ ১৮.১০.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৬ ফো ১৭ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৩৯ চদো রফো: রকোমোফ দী রফো: সুরুজ্জোফোদ অওি, মৃঢ: 

ঘোয়দো রকফ

গ্রোফ: ড় োভজঠয়ো, টোও:ড় 

োভোটিয়ো , ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: ড় োভজঠয়ো, টোও:ড় 

োভোটিয়ো , ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ২৭.১১.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৪ ফো ০৯ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ রমঔো 

লয়জদ

োজঢম

৫৮৪১ চদো রফোলোম্মত রফোযোখনভ ভলোফদ মৃঢ অমী অলখফত, ফয়ফুজম 

রকফ

গ্রোফ: ধৈ তঘভ ফটুয়ো , টোও: 

ঘভফোটুয়ো , ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ , রচমো: রদোয়োঔোমী

রঘৌধুভী ফজঞ্জম, জ-১, ৯৭৫, 

ধৈ ত ফজদধেভ, জফভধেভ, ঠোওো

রদোয়োঔোমী ০১.০৫.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০০ ফো ০০ জতদ জ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৪৪ চদো রফো: ফজদরুম লও মৃঢ রফো: যজলত ঈল্লোল, রফোো: 

যোখয়স্তো রকফ

গ্রোফ: ফধ্যধোড়ো, টোও: 

নভতোোত , ণোদো/ঈধখচমো: 

োঞ্জোভোফধেভ, রচমো: 

ব্রোক্ষদোজড়য়ো

গ্রোফ: ফধ্যধোড়ো, টোও: 

নভতোোত , ণোদো/ঈধখচমো: 

োঞ্জোভোফধেভ, রচমো: 

ব্রোক্ষদোজড়য়ো

ব্রোক্ষদোড়ীয়ো ২৯.০৮.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০০ ফো ০৮ 

জতদ

জ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৪৫ চদো সুফদ ঘন্দ্র জথওোভী ঝম ঘন্দ্র জথওোভী, সুথো ভোদী গ্রোফ: জওফঢ বঙমোবুজদয়ো, 

টোও: সুজতঔোমী, 

ণোদো/ঈধখচমো: জফচতকঞ্জ, 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

গ্রোফ: জওফঢ বঙমোবুজদয়ো, 

টোও: সুজতঔোমী, 

ণোদো/ঈধখচমো: জফচতকঞ্জ, 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

ধটুয়োঔোমী ২৫.১০.১৯৯১ ২৮ ঙভ ০৬ ফো ০৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৮৪৬ চদো রফো: অআয়ু অমী রফো: লবভঢ অমী, অয়যো 

রকফ

গ্রোফ: কতোআ , টোও: ওোঈজদয়ো, 

ণোদো/ঈধখচমো: ওোঈজদয়ো, 

রচমো: ভংধেভ

গ্রোফ: কতোআ , টোও: ওোঈজদয়ো, 

ণোদো/ঈধখচমো: ওোঈজদয়ো, 

রচমো: ভংধেভ

ভংধেভ ৩১.০৭.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ১০ ফো ২৭ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৫২ চদো রফো: সুঔ ঘোত োতযো রফো: লোখফ অমী, রফোঙো: জভদো 

রকফ

গ্রোফ: ঢাঁড়োয, টোও: োখদশ্বভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: ধেঠিয়ো , 

রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: ঢাঁড়োয, টোও: োখদশ্বভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: ধেঠিয়ো , 

রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ০৩.০৩.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০১ ফো ০৮ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৫৩ চদো রফো: অজভধেভ ভলফোদ রফো: যজভফুম আমোফ, রফোঙো: 

অদজুফদোভো রকফ

গ্রোফ: ঈতয় দোভোয়দফোঙলোড়ী, 

টোও: পজকভণ ফোঙলোড়ী, 

ণোদো/ঈধখচমো: ওজটজদয়ো , 

রচমো: ভংধেভ

গ্রোফ: ঈতয় দোভোয়দফোঙলোড়ী, 

টোও: পজকভণ ফোঙলোড়ী, 

ণোদো/ঈধখচমো: ওজটজদয়ো , 

রচমো: ভংধেভ

ভংধেভ ১১.১০.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৮৫৪ চদো রফো: দোজচফ ঈজিদ রফো: ঢজমফ ঈজিদ, রফোঙো: 

ধৄভচোলোদ রকফ

গ্রোফ: ঈতয় দোভোয়দফোঙলোড়ী, 

টোও: পজকভণ ফোঙলোড়ী, 

ণোদো/ঈধখচমো: ওজটজদয়ো , 

রচমো: ভংধেভ

গ্রোফ: ঈতয় দোভোয়দফোঙলোড়ী, 

টোও: পজকভণ ফোঙলোড়ী, 

ণোদো/ঈধখচমো: ওজটজদয়ো , 

রচমো: ভংধেভ

ভংধেভ ০৪.০৩.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০২ ফো ০২ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৫৬ চদো রফো: জতঈজ্জোফোদ রফো: অঈম োোভ মুঙোল্লী, 

ঔোজতচো রকফ

গ্রোফ: ওোখঝংকো , টোও: 

রঢভঔোতো, ণোদো/ঈধখচমো: 

রঢভঔোতো, রচমো: খুমদো

গ্রোফ: ওোখঝংকো , টোও: 

রঢভঔোতো, ণোদো/ঈধখচমো: 

রঢভঔোতো, রচমো: খুমদো

খুমদো ০৫.০১.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৪ ফো ০১ জতদ জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৫৭ চদো অোদুজ্জোফোদ রফো: মুজমফ জফয়ো, রচোখলভো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: ফধ্যদকভ, টোও: 

ফধ্যদকভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ভোয়ধেভ, রচমো: দভজংতী

মুজমফ জফয়ো, এআএদ 

জন/ বপভ োচোভ, 

জওখযোভকঞ্জ

দভজংতী ০২.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৩ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৮৫৮ চদো রফো: চোফোদ জফয়ো মৃঢ: অব্দুম লোজফ জফয়ো, 

সুজনয়ো রকফ

গ্রোফ: ঢোলুওওোজি , 

টোও:োধফোভো , 

ণোদো/ঈধখচমো: ভোয়ধেভো, 

রচমো: দভজংতী

মুজমফ জফয়ো, এআএদ 

জন/ বপভ োচোভ, 

জওখযোভকঞ্জ

দভজংতী ০৪.০৬.১৯৯৫ ২০ ঙভ ১১ ফো ০১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৮৫৯ চদো  ওোফরুদ রদঙো অফজভদ রফো: রকোমোফ রফোস্তনো, রফোঙো: 

রুজচদো রকফ

গ্রোফ: ঘজন্ডখভ, টোও: বপভ 

োচোভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

বপভ, রচমো: জওখযোভকঞ্জ

গ্রোফ: ঘজন্ডখভ, টোও: বপভ 

োচোভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

বপভ, রচমো: জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ০৫.০৯.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৮ ফো ০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৮৬০ চদো মুজয ততো ঔোতুদ এখওএফ রফোযোভভন রলোখদ, 

অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ: অজিঈড়ো, টোও: 

অজিঈড়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ফোথধেভ, রচমো: লজকঞ্জ

গ্রোফ: অজিঈড়ো, টোও: 

অজিঈড়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ফোথধেভ, রচমো: লজকঞ্জ

লজকঞ্জ ০৮.০৫.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১১ ফো ২৭ জতদ স্দোঢখওোত্তভ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৬১ চদো অব্দুল্লোল অম ফোমুদ অব্দুম য়োলো, জদলুনো রকফ গ্রোফ: রভলোআ িথভ , টোও: 

দোভোয়দখঔোমো, 

ণোদো/ঈধখচমো: দওমো, 

রচমো: রযভধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

রযভধেভ ১৫.১০.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ২০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৬৩ চদো রফো: অব্দুম লোজফত রফো: অমঢোন রলোখদ, 

ঢলজফদো রকফ

গ্রোফ: ভঘুদোণ ধেভ , টোও: 

ধোযোখধোম, ণোদো/ঈধখচমো: 

রঘৌকোঙো, রচমো: বখযোভ

গ্রোফ: ভঘুদোণ ধেভ , টোও: 

ধোযোখধোম, ণোদো/ঈধখচমো: 

রঘৌকোঙো, রচমো: বখযোভ

বখযোভ ০৭.০৫.১৯৯৭ ১৯ ঙভ ০ ফো ০৪ জতদ অজমফ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৮৬৪ চদো জচয়োরুম আমোফ জভোজুম আমোফ, জভজচয়ো গ্রোফ: োঝভো, টোও: োঝভো, 

ণোদো/ঈধখচমো: ওমোখভোয়ো, 

রচমো: োঢক্ষীভো

গ্রোফ: োঝভো, টোও: োঝভো, 

ণোদো/ঈধখচমো: ওমোখভোয়ো, 

রচমো: োঢক্ষীভো

োঢক্ষীভো ০১.০৩.১৯৯১ ২৫ ঙভ ০২ ফো ০৬ 

জতদ

জ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৮৬৬ চদো রফো: োজফঈম আমোফ রফো: অব্দুভ রভজ্জোও, সুজনয়ো গ্রোফ: জযমুম ঙড়ো, টোও: 

রপময়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

শ্রীভতী, রচমো: রযভধেভ

গ্রোফ: জযমুম ঙড়ো, টোও: 

রপময়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

শ্রীভতী, রচমো: রযভধেভ

রযভধেভ ১৫.০২.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০২ ফো ২২ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৬৭ চদো বওঢ রতদোণ মৃঢ সুখভয ঘন্দ্র রতদোণ, 

জঢো রতী

গ্রোফ: জখদোতধেভ, টোও: 

জখদোতধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

সুথোভোফ, রচমো: রদোয়োঔোমী

গ্রোফ: জখদোতধেভ, টোও: 

জখদোতধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

সুথোভোফ, রচমো: রদোয়োঔোমী

রদোয়োঔোমী ০১.০১.১৯৮৭ ২৯ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৬৮ চদো জফঠুদ তো ককুম তো, ওোচম ভোদী তো গ্রোফ: ঘোতওোঞী, টোও: 

ওোজমশুভী , ণোদো/ঈধখচমো: 

োঈনম, রচমো: ধটুয়োঔোমী

গ্রোফ: ঘোতওোঞী, টোও: 

ওোজমশুভী , ণোদো/ঈধখচমো: 

োঈনম, রচমো: ধটুয়োঔোমী

ধটুয়োঔোমী ০১.০৩.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০১ ফো ১০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৬৯ চদো রফো: অজযকুভ ভলফোদ রফো: অজচজুম লও, রফোঙো: 

সুজনয়ো রকফ

গ্রোফ: ওোমীভ অমকো, টোও: 

বোেোধেভ , ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ , রচমো: কুজড়গ্রোফ

এভযোদুম লও, ওক্ষ-৭১৮, 

পদ-০৪, অআদ ফন্ত্রডোময়, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো

কুজড়গ্রোফ ০৫.০৭.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ১০ ফো ০১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৭০ চদো রফো: অব্দুম অঈয়োম রফো: মোমঘোদ, রফোঙো: ঔোখমতো 

অিোভ

গ্রোফ: ওোমীভ অমকো, টোও: 

বোেোধেভ , ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ , রচমো: কুজড়গ্রোফ

এভযোদুম লও, ওক্ষ-৭১৮, 

পদ-০৪, অআদ ফন্ত্রডোময়, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো

কুজড়গ্রোফ ০৮.০৭.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৯ ফো ২৭ জতদ জ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৭২ চদো রফো: অব্দুম লোজওফ রফো: ঢোখলভ ঈজিদ, রফোঙো: 

মুজয ততো ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘভধেোআম, টোও: 

ড়োআঢ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ইশ্বভকঞ্জ, রচমো: ফয়ফদজংল

গ্রোফ: ঘভধেোআম, টোও: 

ড়োআঢ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ইশ্বভকঞ্জ, রচমো: ফয়ফদজংল

ফয়ফদজংল ০১.০১.১৯৯২ ২৪ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৭৪ চদো রফো: লোজনজুভ ভলফোদ রঔ রফো: বঢয় অমী রঔ, রফোঙো: 

চোলোদোভো রকফ

গ্রোফ: ঘোিোআখওোদো , টোও: 

ঘোিোআখওোদো , 

ণোদো/ঈধখচমো: ভোয়কঞ্জ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: ঘোিোআখওোদো , টোও: 

ঘোিোআখওোদো , 

ণোদো/ঈধখচমো: ভোয়কঞ্জ, 

রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ২৫.০৮.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৭ ফো ১০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৭৫ চদো স্বধদ জফয়ো অখদোয়োভ রলোখদ, অখদোয়োভো 

রকফ রভধৄ

গ্রোফ: রঘৌখজভয়ো , টোও: 

ফচজমযধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

জযধেভ , রচমো: দভজংতী

গ্রোফ: রঘৌখজভয়ো , টোও: 

ফচজমযধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

জযধেভ , রচমো: দভজংতী

দভজংতী ০১.০৪.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০১ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৮৮০ চদো রফো: অম-অজফদ রফো: ফখদোয়োভ রলোখদ, রফোঙো: 

যোফসুন্নোলোভ

গ্রোফ: দখম খজড়য়ো , টোও: 

দোখঝোভ , ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: দোখঝোভ

গ্রোফ: দখম খজড়য়ো , টোও: 

দোখঝোভ , ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: দোখঝোভ

দোখঝোভ ০৩.০৬.১৯৯৪ ২১ ঙভ ১১ ফো ০২ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড অখতখদ স্বোক্ষভ 

রদআ

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৮৮২ চদো রফো: অবুম রলোখদ অব্দুম অখমও, নোখঢফো রকফ গ্রোফ: তমভতী , টোও: োভতী 

োচোভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রোদোভকো, রচমো: 

দোভোয়ডকঞ্জ

৪৩১ লো ওখমোদী, 

োোখো, বুচোক, ঠোওো

দোভোয়ডকঞ্জ ০৬.০৩.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০১ ফো ২৯জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৮৫ চদো অবু তোঈত োওো ভতোভ, ফজভয়ফ রকফ গ্রোফ: মৄকীওোিো, টোও: 

ফুমোজড়য়োভ লোঝ, 

ণোদো/ঈধখচমো: োমণো, 

রচমো: নজভতধেভ

ধৈ তঔোোধেভ, তভ, নজভতধেভ নজভতধেভ ১৫.০৬.১৯৯০ ২৫ ঙভ ১০ ফো ১১ জতদ জওফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৮৭ চদো চয়দোম অখতীদ মৃঢ নচলুম লও, চোলোদোভো 

অিোভ

গ্রোফ: জতমুঔো, টোও: রঝভজও, 

ণোদো/ঈধখচমো: ওোজমলোঢী, 

রচমো: ঝোংকোআম

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

ঝোংকোআম ১৫.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০২ ফো ২০ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৮৮৮ চদো যোন্তধৄ রঘৌধুভী জদঢু লজভ রঘৌধুভী, জভদো ভোদী 

রঘৌধুভী

গ্রোফ: শুমওলভ, টোও: 

ঘওোচোভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ধোঘমোআয , রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: শুমওলভ, টোও: 

ঘওোচোভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ধোঘমোআয , রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ৩১.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ০১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৮৯২ চদো রফো: রঢৌজওভ অলখফত রফো: োজব্বভ অলখফত, রফোঙো: 

ঢঔজফদো রকফ

গ্রোফ: তজড় ঘজদএভ, টোও: 

বপভ োচোভ , 

ণোদো/ঈধখচমো: বপভ, 

রচমো: জওখযোভকঞ্জ

মুজমফ জফয়ো, এআএদ 

জন/ বপভ োচোভ, 

জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ১৬.১১.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৬ ফো ১৯ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৮৯৩ চদো রফো: অবু ঢোজম রলোখদ রফো: দুরুম রলোতো, রফোো: 

দোজচভো রকফ

গ্রোফ: আফোফদকভ , টোও: 

অমীদকভ , ণোদো/ঈধখচমো: 

রকোফোস্তোধেভ , রচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ

রলখমদোোত ওখমোদী, োো-এ-

৪, ভোচধোড়ো, ভোচযোলী

ঘাঁধোআদোকঞ্জ ১৫.০৬.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ১০ ফো ২০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৮৯৪ চদো রফো: নচখম ভোজব্ব রফো: নচখম ভলফোদ, রফোো: 

রভোযদী অভো

গ্রোফ: ওোজচলোঝো, টোও: 

জচজধ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ভোচধোড়ো, রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: ওোজচলোঝো, টোও: 

জচজধ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ভোচধোড়ো, রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ০৩.০৩.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০২ ফো ০৩ 

জতদ

জটখলোফো োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৮৯৭ চদো রফো: ভোখম রফো: অবু আঈসুধ, দোজফো রকফ গ্রোফ: তোযধোড়ো, টোও: 

তোযধোড়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

োঈনম, রচমো: ধটুয়োঔোমী

গ্রোফ: তোযধোড়ো, টোও: 

তোযধোড়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

োঈনম, রচমো: ধটুয়োঔোমী

ধটুয়োঔোমী ৩১.১২.১৯৯১ ২২ ঙভ ০৭  ফো ২৬ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৯০৫ চদো রূধচ ওোজন্ত ভোয় প্রতীধ ওফোভ ভোয়, ফোমো ভোদী 

ভোয়

গ্রোফ: তোকভটুমো, 

টোও:জখমঝ , 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ , 

রচমো: জখমঝ

গ্রোফ: তোকভটুমো, 

টোও:জখমঝ , 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ , 

রচমো: জখমঝ

জখমঝ ২১.০৯.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৮ ফো ০৭ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড চন্স্থোদ ঈখল্লঔ 

রদআ

োজঢম

৫৯০৮ চদো রুফো ঔোতুদ যোলচোলোদ রফোড়ম, 

ভখোদোভো রকফ

গ্রোফ: সুজিয়ো, টোও: 

সুজিয়ো, 

ণোদো/ঈধখচমো:তভ , রচমো: 

বখযোভ

গ্রোফ: সুজিয়ো, টোও: 

সুজিয়ো, 

ণোদো/ঈধখচমো:তভ , রচমো: 

বখযোভ

বখযোভ ১৮.১১.১৯৯২ ২৩ ঙভ ০৫ ফো ১৮ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৯০৯ চদো তীধও কুফোভ ভওোভ জফম ঘন্দ্র ভওোভ, োভজঢ 

ভোদী ভওোভ

গ্রোফ: তজক্ষদ ধোঘজড়য়ো , টোও: 

কড়োআ ঘোতড়ো, 

ণোদো/ঈধখচমো: 

অমনোটোঙ্গো, রচমো: 

নজভতধেভ

গ্রোফ: তজক্ষদ ধোঘজড়য়ো , টোও: 

কড়োআ ঘোতড়ো, 

ণোদো/ঈধখচমো: 

অমনোটোঙ্গো, রচমো: 

নজভতধেভ

নজভতধেভ ১২.১২.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৪ ফো ২৩ 

জতদ

স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯১৭ চদো রফোো: রভোজচদো ঔোতুদ রফো: যোলোচোলোদ অমী, রফোো: 

জমতুদজচভো রকফ

গ্রোফ: আঈসুনধেভ , টোও: 

আঈসুনধেভ , ণোদো/ঈধখচমো: 

ঘোভখোঝ , রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: আঈসুনধেভ , টোও: 

আঈসুনধেভ , ণোদো/ঈধখচমো: 

ঘোভখোঝ , রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ২৮.১০.১৯৯০ ২৫ ঙভ ০৬ ফো ০৮ 

জতদ

জ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯১৮ চদো কখদয ঘন্দ্র োমো মৃঢ: সুজদম কুফোভ োমো, 

ফোমঢী ভোদী োমো

গ্রোফ: ঘোঘো, টোও: ঘোঘো, 

ণোদো/ঈধখচমো: মুওসুতধেভ, 

রচমো: রকোধোমকঞ্জ

১৯৭ দং মোমোক রভোট, 

মোমোক, ঠোওো

রকোধোমকঞ্জ ১০.০৮.১৯৮৭ ২৮ ঙভ ০৮ ফো ২৫ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯১৯ চদো রফো: ভচ অমী রফো: এঔমোঙ ঈজিদ, ভোখয়ো 

রকফ

গ্রোফ: ভোফকঞ্জধেভ, টোও: 

রতৌমঢধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রতৌমঢধেভ, রচমো: ফোজদওকঞ্জ

গ্রোফ: ভোফকঞ্জধেভ, টোও: 

রতৌমঢধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রতৌমঢধেভ, রচমো: ফোজদওকঞ্জ

ফোজদওকঞ্জ ১০.১১.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ২৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯২০ চদো রফো: ফজদভ রলোখদ রফো: জভোজুম আমোফ, 

লোজয়োভো রকফ

গ্রোফ: রফৌঘোও , টোও: 

রফৌঘোও, ণোদো/ঈধখচমো: 

ওোজময়োনওভ , রচমো: কোচীধেভ

চোঢীয় স্বজঢঝ প্রজযক্ষড রওন্দ্র, 

রফৌঘোও, কোচীধেভ

কোচীধেভ ২৫.০৯.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৬ ফো ১৭ জতদ এএজ ধোয োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯২১ চদো চহুরুম লোয়তভ অমী, রচোৎস্দো রকফ গ্রোফ: ঈত্তভ বোজিয়ো , টোও: 

নখয়তো, ণোদো/ঈধখচমো: 

রকোধোমধেভ , রচমো: ঝোংকোআম

গ্রোফ: ঈত্তভ বোজিয়ো , টোও: 

নখয়তো, ণোদো/ঈধখচমো: 

রকোধোমধেভ , রচমো: ঝোংকোআম

ঝোংকোআম ১২.১০.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৬ ফো ২৩ 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৯২২ চদো রফো: ফজল ঈজিদ  রফো: োফছুজিদ, নোখঢফো 

রকফ

গ্রোফ: মট ত লোজট তঞ্জ, টোও: ধৈ ত 

মট ত লোজট তঞ্জ , ণোদো/ঈধখচমো: 

মোম রফোলদ , রচমো: রপোমো

১৩১০ শুপ পোঝো রঢমখোঝ 

প্রজঢফ নো:, রওভোদীকঞ্জ, ঠোওো

রপোমো ০১.০১.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯২৩ চদো অমোঈজিদ ধোখঝোয়োভী রুহুম অজফদ ধোখঝোয়োভী, 

ফোয়মুদো অিোভ

গ্রোফ: ফধ্যফ জযময়, টোও:ধে ত 

জযলুয়ো , ণোদো/ঈধখচমো: 

ঙোকম দোআয়ো , রচমো: রনদী

োংমোখতয রঝজমজপযদ, ওক্ষ-

২১২, ঈধস্থোধদ যোঔো, 

ভোফধেভো, ঠোওো

রনদী ০১.১০.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৭ ফো ০৪ জতদ এফ.এ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯২৪ চদো রফো: রফোযোভভন রলোখদ ভওোভ রফো: যোলচোলোদ ভওোভ, 

জচবুদী রকফ

গ্রোফ: রঔরুজতয়ো , টোও: 

মোমধেভ োচোভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

ঘাঁতধেভ

আস্টোদ ত এজভদো, ফ্ল্ুোঝ-৩০৪, 

৯৮ জদঈআস্কোঝদ রভোট, ঠোওো-

১২১৭

ঘাঁতধেভ ২০.০৩.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০১ ফো ১৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯২৭ চদো রফো: ভআছুম লও রফো: অব্দুম ফজচত, রফোঙো: 

ভযদ অভো রকফ

গ্রোফ: ধৈ ত ঔোোদ, টোও: 

ফোজলকঞ্জ, 

ণোদো/ঈধখচমো:তভ , রচমো: 

ভংধেভ

অওফম রলোখদ, জধ, ঢথ্য 

ফন্ত্রডোময়, োংমোখতয 

জঘোময়, ঠোওো

ভংধেভ ২০১৬ রমঔো অখঙ ২৬ ঙভ ০৭ ফো ১৫ জতদ জটজগ্র (ধো) োথোভড চন্ ২০১৬ রমঔো োজঢম

৫৯৩১ চদো লুঝো রভফো রখমজস্টদ লোচ্ছো, োদ তোখঝ রভফো গ্রোফ: ন্যোী ধোড়ো, টোও: 

রুয়ো রওোদো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ওমফোওোিো, রচমো: 

রদেখওোদো

ঠোওো হুপোরী োটঁজমজধ 

রেজদং রন্টোভ, ৯৩ ভতোভ 

ওফখলক্স (২য় ঢমো), 

অকোভকাঁ, ঢোমঢমো, ঠোওো-

১২০৭

রদেখওোদো ১৫.০২.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০২ ফো ২০ জতদ এআঘ.এ.জ ক্ষুদ্র ধ-রকোষ্ঠী ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯৩৪ চদো রফো: ঢঙজমফ ঈিীদ রফো: ফোরু, ঢঙজফদ রদঙো গ্রোফ: জতখম গ্রোফ, টোও: 

ওোজময়োকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রোতো, রচমো: ধঞ্চকড়

গ্রোফ: জতখম গ্রোফ, টোও: 

ওোজময়োকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রোতো, রচমো: ধঞ্চকড়

ধঞ্চকড় ০৫.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো ০১ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯৩৬ চদো রফো: অব্দুল্লোল অম ফোসুফ এএফএফ আজময়ো ঈজিদ, 

রফোঙো: অয়যো অিোভ

গ্রোফ: জঅঝয়োোড়ী, টোও: 

ভোোআঢোয়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ফুমোড়ী, রচমো: কুজড়গ্রোফ

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯

কুজড়গ্রোফ 14.11.১৯৮9 ঈখল্লঔ রদআ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

য় রমঔো রদআ

োজঢম

৫৯৪১ চদো এআঘ.এফ নয়োলুভ ভলফোদ 

জুখয়ম

রফো: লোরুদ ভ ভজযত, রজমদো 

রকফ

গ্রোফ: রফৌওভদ, টোও: 

রফৌওভদ-৮৬০১, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

ধটুয়োঔোমী

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

ধটুয়োঔোমী ০১.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৪ ফো ০৫ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯৪২ চদো সুফোআয়ো ধোভপীদ রফো: অব্দুভ ভলফোদ, অওজমফো 

ঔোদফ

গ্রোফ: জভোোজড় , টোও: 

ধোলোড়ধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তমকোঙী, রচমো: দকাঁ

গ্রোফ: জভোোজড় , টোও: 

ধোলোড়ধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তমকোঙী, রচমো: দকাঁ

দকাঁ ১৫.১২.১৯৯৫ ২০ ঙভ ০৪ ফো ২১ জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৯৪৬ চদো রওয়োফজদ অবুম লোখফ ভতোভ, জযঈজম 

রকফ

গ্রোফ: ঠোখওভলোঝ , টোও: 

দোখকভধোড়ো , ণোদো/ঈধখচমো: 

রোোআভ লোঝ, রচমো: 

যভীয়ঢধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

যভীয়ঢধেভ ১৭.০৫.১৯৯৩ ২২ ঙভ ১১ ফো ১৮ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯৪৯ চদো রফো: দযোদ রলোখদ রফো: অমফকীভ রলখদ, রভজলফো 

রকফ

গ্রোফ: জমদোজময়ো, টোও: 

জমদোজময়ো , ণোদো/ঈধখচমো: 

দকভওোিো , রচমো: নজভতধেভ

গ্রোফ: জমদোজময়ো, টোও: 

জমদোজময়ো , ণোদো/ঈধখচমো: 

দকভওোিো , রচমো: নজভতধেভ

নজভতধেভ ০৬.০৫.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১১ ফো ৩০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয় নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৯৫২ চদো রফো: অব্দুম লোন্নোদ রফো: নভ অমী, রফোঙো: 

অজফদো রকফ

গ্রোফ: দতুদপোঙ্গোোড়ী , টোও: 

জভোচকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: জভোচকঞ্জ

গ্রোফ: দতুদপোঙ্গোোড়ী , টোও: 

জভোচকঞ্জ, ণোদো/ঈধখচমো: 

তভ, রচমো: জভোচকঞ্জ

জভোচকঞ্জ ২৫.১২.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ০৪ ফো ১০ জতদ োথোভড ১৬দং ওমোখফ 

জযক্ষোকঢ রবোগ্যঢো 

রমঔো রদআ

োজঢম

৫৯৫৪ চদো ফোআধৄম আমোফ রফো: রদোয়ো রলোখদ, ভোখয়ো 

রকফ

গ্রোফ: ত: রওযধেভ, 

টোও:রওযধেভ ওখমচ , 

ণোদো/ঈধখচমো: োঈনম, 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

গ্রোফ: ত: রওযধেভ, 

টোও:রওযধেভ ওখমচ , 

ণোদো/ঈধখচমো: োঈনম, 

রচমো: ধটুয়োঔোমী

ধটুয়োঔোমী ২০.০৫.১৯৯৫ ২০ ঙভ ১১ ফো ১৭ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখত  

প্রখযধে

োজঢম

৫৯৫৬ চদো রচজফদ অিোভ রফো: অব্দুভ ভোজ্জোও, জুখমওো 

ঔোতুদ

গ্রোফ: দয়দওোজি, টোও: 

মুজন্পভলোঝ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রোঈড়ো, রচমো: ফয়ফদজংল

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ০৫.০২.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০৩ ফো ০১ 

জতদ

অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯৫৮ চদো রফো: অোদুজ্জোফোদ রফো: অযভোফুম আমোফ, 

দোজফো রকফ

গ্রোফ: ঈচোদ ধোড়ো , 

টোও:ফোটিওোঝো , 

ণোদো/ঈধখচমো: র কতোকোড়ী , 

রচমো: ভোচযোলী

গ্রোফ: ঈচোদ ধোড়ো , 

টোও:ফোটিওোঝো , 

ণোদো/ঈধখচমো: র কতোকোড়ী , 

রচমো: ভোচযোলী

ভোচযোলী ১০.১০.১৯৯৪ ঈখল্লঔ রদআ ঈখল্লঔ রদআ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৯৬০ চদো অজচফ ঈজিদ ফজুফতোভ অবুম ঔোখয়ভ ফজুফতোভ, 

চোখলতো অিোভ

গ্রোফ: োযধোড়ো, টোও: ঙোকম 

দোআয়ো , ণোদো/ঈধখচমো: 

ঙোকম দোআয়ো, রচমো: রনদী

গ্রোফ: োযধোড়ো, টোও: ঙোকম 

দোআয়ো , ণোদো/ঈধখচমো: 

ঙোকম দোআয়ো, রচমো: রনদী

রনদী ০১.০৯.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৮ ফো ০৪ জতদ স্দোঢও োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯৬৪ চদো রফো: ভোয়লোদ ঈজিদ মৃঢ: রফো: যোলোচোলোদ, যোফছুদ 

দোলোভ

গ্রোফ: রধৌভদীধে, টোও: 

রপোমো, ণোদো/ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: রপোমো

গ্রোফ: রধৌভদীধে, টোও: 

রপোমো, ণোদো/ঈধখচমো: তভ, 

রচমো: রপোমো

রপোমো ০১.০১.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০৪ ফো ০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ওতৃতধক্ষ বৄম রমঔো 

লখয়খঙ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৯৬৬ চদো রফো: ধৄরুল্লোল রফো: োয়দুল্লোল, রফখলভো ঔোতুদ গ্রোফ: ভোচকোঢী ঔোমধোড়, 

টোও: ধোঙ তজভল্লোল, 

ণোদো/ঈধখচমো: দোিোআম, 

রচমো: ফয়ফদজংল

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল ০১.০১.১৯৯৪ ২২ ঙভ ০৪ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯৬৭ চদো রফো: োমোল ঈিীদ মৃঢ অবুম োোভ, োফসুদ 

দোলোভ

গ্রোফ: সুভলোঝ , টোও: 

সুভলোঝ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রওোিোদীকঞ্জ, রচমো: 

রদোয়োঔোমী

১০/এআঘ, ভোখয়ভ োচোভ, 

জছকোঢমো, ঠোওো

রদোয়োঔোমী ০৮.০১.১৯৮৯ ঈখল্লঔ রদআ এআঘ.এ.জ োথোভড য় ঈখল্লঔ ওভো 

লয়জদ

োজঢম

৫৯৬৮ চদো রফো: অআধৄম আমোফ রফো: চোজলরুম আমোফ, রফোঙো: 

অখয়যো রকফ

গ্রোফ:ব্রক্ষত্তভ, টোও: 

ফোজদওধীভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রোতো, রচমো: ধঞ্চকড়

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

ধঞ্চকড় ০৫.১২.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৫ ফো ০১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯৭৩ চদো রফো: ফোআদুম আমোফ রফো: ওফভ ঈজিদ, রফোঙো: 

ঢজঙভদ রকফ

গ্রোফ: ওোমীভ অম কোভঘো, 

টোও: বোেোধেভ, 

ণোদো/ঈধখচমো: তভ, রচমো: 

কুজড়গ্রোফ

জফচোধৄভ ভলফোদ, পদ-০৪, 

ওক্ষ-১২১, ঔোদ্য ফন্ত্রডোময়, 

োংমোখতয জঘোময়, ঠোওো

কুজড়গ্রোফ ১৮.১২.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৪ ফো ১৭ জতদ জটজগ্র (ধো) োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯৭৫ চদো োিোফ রলোখদ ভজফচ ঈজিদ, ধৄনো রকফ গ্রোফ: ধীভধেভ, টোও: 

আঙফোদধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

কুজময়োভঘভ , রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ

গ্রোফ: ধীভধেভ, টোও: 

আঙফোদধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

কুজময়োভঘভ , রচমো: 

জওখযোভকঞ্জ

জওখযোভকঞ্জ ০৭.০৫.১৯৯৫ ২১ ঙভ ০০ ফো ১০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯৭৯ চদো রফো: োবুম রলোখদ রফো: অবুম রলোখদ, রফোঙো: 

ফোখচতো ঔোতুদ

গ্রোফ: োগুটিয়ো , টোও: 

োগুটিয়ো, 

ণোদো/ঈধখচমোনযমকুধো , 

রচমো: জছদোআতল

গ্রোফ: োগুটিয়ো , টোও: 

োগুটিয়ো, 

ণোদো/ঈধখচমোনযমকুধো , 

রচমো: জছদোআতল

জছদোআতল ০১.০৫.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১১ ফো ১২জতদ জ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯৮০ চদো রফো: অবুম োোভ রফো: অবুম ওোমোফ, রফোো: 

রনয়োভো রকফ

গ্রোফ: জফচতোধেভ, টোও: 

দভলজভধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ফখদোলভকঞ্জ , রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: জফচতোধেভ, টোও: 

দভলজভধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ফখদোলভকঞ্জ , রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ৩১.১২.১৯৯১ ২৪ ঙভ ০৩ ফো ১০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম

৫৯৮২ চদো অজচজুম আমোফ সুমঢোদ অমী রযঔ, ধৄচোলোদ 

রকফ

গ্রোফ: চয়কৃষ্ণধেভ, টোও: 

োলোদুভধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ধোংযো, রচমো: ভোচোড়ী

রফো: লফোয়ুদ ওজভ, জধ, 

ণ ত ফন্ত্রডোময়, আঅভজট, 

অকোভকো, ঠোওো

ভোচোড়ী ০৯.১২.১৯৮৮ ২৭ ঙভ ০৪ ফো ২৬ জতদ জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৯৮৩ চদো রফো: অবু অমী োখভ মৃঢ দোখতভ অমী লোমোতোভ, 

রভোখওয়ো রকফ

গ্রোফ: বুড়োফজুফতোভ , টোও: 

ঢোমোড়ী মোআবুজদয়ো, 

ণোদো/ঈধখচমো: রঢোকী , 

রচমো: ভগুদো

জত োদ হুপোরী োঝজমজধ 

এন্ড ওজিঈঝোভ প্রজযক্ষড 

আদ:, োড়ী/২, রভোট-৪, 

রদধোড়ো ধ তঢো, জফভধেভ-১০, 

ঠোওো-১২১৬

ভগুদো ০৬.০৩.১৯৮৮ ২৮ ঙভ ০১ ফো ৩০ 

জতদ

এফ.জ.এ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯৮৬ চদো  রফো: মুোভও যোল অবুম লোখফ, মোয়মী রকফ গ্রোফ: চোলোদধেভ, টোও: 

নখঢলধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

নটিওজঙড় , রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

গ্রোফ: চোলোদধেভ, টোও: 

নখঢলধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

নটিওঙজড়, রচমো: ঘঞ্টগ্রোফ

ঘঞ্টগ্রোফ ০৬.০৮.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ০৮ ফো ০৫ 

জতদ

জ.জ.এ োথোভড জযক্ষোকঢ রবোগ্যঢো 

এএজ  

এআঘএজ রমঔো 

রদআ

োজঢম

৫৯৮৯ চদো রফো: অজফধৄম আমোফ রফো: জভোজুম আমোফ, 

রভোখওয়ো রকফ

গ্রোফ: দয়োধেভ , টোও: 

োয়তোোত , ণোদো/ঈধখচমো: 

ভোয়ধেভো, রচমো: দভজংতী

৭৯৮/এম, রমআদ-৭, রগুদ 

োকোদ, ধোলোড়ঢমী, খুমযী, 

ঘঞ্টগ্রোফ

দভজংতী ২১.০২.১৯৯৬ ২০ ঙভ ০২ ফো ১০ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯৯৩ চদো দরূধ ওোজন্ত যীম হৃতয় যীম, জফধৄ যীম গ্রোফ: যীমধোড়ো, টোও: 

খুভযীকুম, ণোদো/ঈধখচমো: 

ওক্সোচোভ তভ , রচমো: 

ওক্সোচোভ

গ্রোফ: যীমধোড়ো, টোও: 

খুভযীকুম, ণোদো/ঈধখচমো: 

ওক্সোচোভ তভ , রচমো: 

ওক্সোচোভ

ওক্সোচোভ ০১.০৬.১৯৮৯ ২৬ ঙভ ১১ ফো ০৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম, 

চন্ জদন্ধ ো 

চোঢীয় 

ধজভঘয়ধখঢভ 

দিভ রমঔো রদআ

োজঢম

৫৯৯৫ চদো রফো: জমফ রভচো রফো: ফোজদরুম আমোফ, রফোো: 

রভধৄয়োভো রকফ

গ্রোফ: রঢভভজশ্য়ো , টোও: 

অচফঢধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

জধভকঞ্জ , রচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ

গ্রোফ: রঢভভজশ্য়ো , টোও: 

অচফঢধেভ, ণোদো/ঈধখচমো: 

জধভকঞ্জ , রচমো: 

ঘাঁধোআদোকঞ্জ

ঘাঁধোআদোকঞ্জ ১৬.১০.১৯৯৪ ২১ ঙভ ০৬ ফো ১৯ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড প্রখযধে রমঔো 

রদআ এং 

ঘোমোখদভ ওমোফ 

ঔোজম

োজঢম

৫৯৯৬ চদো রফো: অজফরুম আমোফ রফো: রখফোিোভ রলোখদ, রফোঙো: 

অখদোয়োভো ঔোতুদ

গ্রোফ: ঘড়খড়ো, টোও: 

ঘড়খড়ো, ণোদো/ঈধখচমো: 

ঈল্লোধোড়ো, রচমো: জভোচকঞ্জ

৬৪৫/ঔ, ধজিফ ওোচীধোড়ো, 

জফভধেভ, ঠোওো

জভোচকঞ্জ ২১.০৭.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৯ ফো ১৪ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯৯৭ চদো োলোরুম আমোফ অখমধ ঈজিদ, চোলোদোভো রকফ গ্রোফ: িোজভয়োধেভ , টোও: 

ফোমোআদকভ , ণোদো/ঈধখচমো: 

শ্রীধেভ, রচমো: ফোগুভো

গ্রোফ: িোজভয়োধেভ , টোও: 

ফোমোআদকভ , ণোদো/ঈধখচমো: 

শ্রীধেভ, রচমো: ফোগুভো

ফোগুভো ০৪.০৩.১৯৮৯ ২৭ ঙভ ০২ ফো ০১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড রভমখয়ভ নভখফ 

অখতদ  

প্রখযধে

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৫৯৯৮ চদো রফো: রদোফোদ রলোখদ রফো: বঢয়বুভ ভলফোদ, জজ 

নোখঢফো

গ্রোফ: মুমোআধঢদ , টোও: 

মুন্পীভলোঝ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রোভলোদ ঈজিদ, রচমো: রপোমো

গ্রোফ: মুমোআধঢদ , টোও: 

মুন্পীভলোঝ, ণোদো/ঈধখচমো: 

রোভলোদ ঈজিদ, রচমো: রপোমো

রপোমো ০৭.০৬.১৯৮৬ ২৯ ঙভ ১০ ফো ০৪ জতদ দো ত োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৫৯৯৯ চদো ধৄরুম আমোফ ঙজনঈল্লোল, ফখদচো রকফ গ্রোফ: রতোোজড়য়ো , টোও: 

োখড়ভো োচোভ , 

ণোদো/ঈধখচমো: ঘোজিদো, 

রচমো: কুজফল্লো

গ্রোফ: রতোোজড়য়ো , টোও: 

োখড়ভো োচোভ , 

ণোদো/ঈধখচমো: ঘোজিদো, 

রচমো: কুজফল্লো

কুজফল্লো ১৫.০৫.১৯৯২ ২৩ ঙভ ১১ ফো ২১ জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬০০০ চদো রফো: জনোতু চোফোদ অব্দুম কুদ্দু, জভজচয়ো রকফ গ্রোফ: ওোমোআভ ঘভ, টোও: 

ঔোখভলোঝ, ণোদো/ঈধখচমো: 

ওোমজওজদ, রচমো: ফোতোভীধেভ

রচুোজঢ ওফোজয তয়োম রন্টোভ 

জ-৯৩, ফোজমোক রঘৌধুভী 

ধোড়ো, জঔমকাঁ, ঠোওো-১২১৯

ফোতোভীধেভ ২৬.১২.১৯৯৬ ১৯ ঙভ ০৪ ফো ১০ জতদ অজমফ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬০০২ চদো রফোঃ োকভ অমী রফোঃ রলতু প্রোং; রফোঃ ভজলফো 

রকফ

োড়ী+গ্রোফ- োজময়খোটি, 

রোদোভধোড়ো, 

আঈজদয়দ+টোওখভ-োখদশ্বভ-

6260, ঈধখচমো-ধেটিয়ো, 

রচমো-ভোচযোলী।

োড়ী+গ্রোফ- োজময়খোটি, 

রোদোভধোড়ো, 

আঈজদয়দ+টোওখভ-োখদশ্বভ-

6260, ঈধখচমো-ধেটিয়ো, 

রচমো-ভোচযোলী।

ভোচযোলী 10.02.1988 28 ঙভ 02 ফো 01 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ।

োজঢম

৬০০৩ চদো রফোঃ যোজলদ সুদীয়ো রফোঃ অজচচোভ সুদীয়ো; 

রফোঙোঃ ফজচতদো রকফ

গ্রোফ+টোওখভ: ঈত্তভ 

জংকীফোভী, ণোদো-লোঢীোন্ধো, 

রচমো-মোমফজদভলোঝ।

গ্রোফ+টোওখভ: ঈত্তভ 

জংকীফোভী, ণোদো-লোঢীোন্ধো, 

রচমো-মোমফজদভলোঝ।

মোমফজদভলোঝ 23.07.1994 21 ঙভ 09 ফো 13 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড বম/রভমখয় 

নভখফ অখতদ; 

ঙজ 01 ওজধ।

োজঢম

৬০১২ চদো  রফোঃ অওভোফ রলোখদ  রফোঃ অব্দুম অজচচ, 

অখদোয়োভো রকফ

গ্রোফ-চোজফভঢো, আঈজদয়দ-

রধোভচদো, টোওখভ-চোজফভঢো-

6772, ঈধখচমো-

যোলচোতধেভ, রচমো-

জভোচকঞ্জ।

গ্রোফ-চোজফভঢো, আঈজদয়দ-

রধোভচদো, টোওখভ-চোজফভঢো-

6772, ঈধখচমো-

যোলচোতধেভ, রচমো-

জভোচকঞ্জ।

জভোচকঞ্জ 03.03.1993 23 ঙভ 02 ফো 03 

জতদ

এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬০১৪ চদো রফোঃ ওোফরুম অচোত রফোঃ দচরুম আমোফ; রফোঙোঃ 

মোআমী রকফ

গ্রোফ-চয়লভী, 

আঈজদয়দ+টোওখভ-ড়োড়ী-

5500, ঈধখচমো-

মোমফজদভলোঝ, রচমো-

মোমফজদভলোঝ।

গ্রোফ-চয়লভী, 

আঈজদয়দ+টোওখভ-ড়োড়ী-

5500, ঈধখচমো-

মোমফজদভলোঝ, রচমো-

মোমফজদভলোঝ।

মোমফজদভলোঝ 15.08.1993 22 ঙভ ০8 ফো 20 

জতদ

এআঘ.এ.জ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

 রভমখয় নভখফ 

অখতদ; ঙজ 01 

ওজধ।

োজঢম
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রভজচঃ/

রভোম 

দং

প্রোণীভ দোফ জধঢো  ফোঢোভ দোফ স্থোয়ী ঠিওোদো ঢতফোদ  ঠিওোদো জদচ রচমো চন্ ঢোজভঔ ০৫.০৫.২০১৬ 

ঢোজভখঔ য়   

(ঙভ-ফো-জতদ)

জযক্ষোকঢ 

রবোগ্যঢো

 রওোঝোভ 

জভড

ত্রুটি/জচ্যুজঢ ফন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

৬০১৫ চদো অওজমফো অিোভ রফোঃ অব্দু ঙোমোফ; দোচফো 

অিোভ

গ্রোফ-ধোঙতজভল্লো, 6দং 

ভোচকোঢী, 2দং বোট ত, 

টোওখভ-ধোঙতজভল্লো-2291, 

দোিোআম, ফয়ফদজংল।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল 03.02.1989 27 ঙভ 03 ফো 02 

জতদ

জটজগ্র (ধো) োথোভড ধখতভ দোফ বম োজঢম

৬০১৭ চদো  রফোঃ রফখলতী লোোদ রফোঃ রফোঢোখম রফোল্লো; 

অখফদো রকফ

ফজল্লও োড়ী, 

গ্রোফ+আঈজদয়দ+টোওখভ: 

জদয়োফজঢ-8432, োখওভকঞ্জ, 

জভযোম।

প্রবখে, রফোঃ অখদোয়োভ 

ধোভখপচ, জজদয়ভ 

এজক্সওঈটিপ জনোভ 

এটজফদ, নোভআস্ট আ. মোআন 

আনু্পখভন্প োংমোখতয 

জমজফখঝট, 35 রঢোধঔোদো 

রভোট, জচজধ-1000, ঠোওো।

জভযোম 15.05.1987 28 ঙভ 11 ফো 20জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; োজঢম

৬০১৮ চদো মোওী রকফ রফোলোম্মত অব্দু রঙোোদ; 

ফফঢোচ রকফ

গ্রোফ: ঈত্তফধেভ, আঈজদয়দ-

ফোআচোক, টোওখভ-

ড়োখচোড়ো-2280, ইশ্বভকঞ্জ, 

ফয়ফদজংল।

স্টোভ রঝওজদওুোম রেজদং 

রন্টোভ ১৭ ধৈ ত ভোফধেভো, 

জটঅআটি রভোট (৪ণ ত ঢমো), 

ঠোওো-১২১৯

ফয়ফদজংল 01.02.1995 21 ঙভ 03 ফো 05জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম; 

ঙজ 01 ওজধ।

োজঢম

৬০১৯ চদো রফোঃ ফোলমুদুম লোোদ রফোঃ অজফরুম আমোফ; 

রফোঙোঃ মোপমী রকফ

গ্রোফ: যোঔোলোঢী, যোমফোড়ো 

আঈজদয়দ, টোওখভ: 

চোমোমোোত-5741, 

ঈধখচমো: রকোজিকঞ্জ, রচমো-

কোআোন্ধো।

গ্রোফ: যোঔোলোঢী, যোমফোড়ো 

আঈজদয়দ, টোওখভ: 

চোমোমোোত-5741, 

ঈধখচমো: রকোজিকঞ্জ, রচমো-

কোআোন্ধো।

কোআোন্ধো 20.11.1995 20 ঙভ ০5 ফো 16জতদ অজমফ অদোভ  গ্রোফ 

প্রজঢভক্ষো তস্য

ধখতভ দোফ বৄম োজঢম

৬০২০ চদো রফোঃ ফোসুফ জফয়ো রফোঃ অবুম রলোখদ; রফোঙোঃ 

ফোলোমুতো রকফ

োো: ফোসুম জপমো, গ্রোফ: 

জদজিন্তধেভ, 7দং মজঢধেভ, 

টোওখভ-চোয়কীভলোঝ-5460, 

ঈধখচমো-জফঞোধেকুভ, ভংধেভ।

োো: ফোসুম জপমো, গ্রোফ: 

জদজিন্তধেভ, 7দং মজঢধেভ, 

টোওখভ-চোয়কীভলোঝ-5460, 

ঈধখচমো-জফঞোধেকুভ, ভংধেভ।

ভংধেভ 02.03.1995 21 ঙভ 02 ফো 03জতদ এআঘ.এ.জ োথোভড ধখতভ দোফ বৄম োজঢম
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