খদয নোভিঃ াঁট মুদ্রোক্ষজযক কোভ কজিউটোয অোখযটয
ফোজতর আখফদনখত্রয ংখ্োিঃ 91 টি

রযজজিঃ/
রযোর নং

প্রোথীয নোভ

১
১

২
জনোফ রভো: নোজমুর কজযভ

৩
৪
জনোফ রজরনো রফগভ
জনোফ গ্রোভ: চাঁজির কযো রো: ০৫ নং
রভো: আবুর কোখভ
ওয়োর্ ত, রচৌদ্দগ্রোভ
থোনো/উখজরো: রচৌদ্দগ্রোভ
রজরো: কুজভল্লো

৮

জনোফ রভো: তজযকুর ইরোভ

জনোফ উখে কুরসুভ, মৃত : য গ্রোভ: োরোোয ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত: আবুর ফোোয, জফ-৯ই, ভোজরফোগ
আরী
৭নং, র্োকঘয: মুশুরী-২৩০০,
রচৌধুযী োড়ো, ঢোকো-১২১৯
উখজরো: নোিোইর রজরো:
ভয়ভনজং।

১৪

জনোফ জযোজুর ইরোভ

২১

জনোফ রভো: রভোস্তোজপজুয যভোন

২২

জনোফ আজনকো বুযো

জনোফ োজপজো, জনোফ
রোরোয়ভোন

২৩

জনোফ রভোিঃ োঈদ আোখেদ

জনোফ রভোো: জপখযোজো রফগভ,
জনোফ রভোিঃ আফদুর ভোখরক

গ্রোভ: োযং ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত:
২নং র্োকঘয: চোজিনো-৩৫১০
উখজরো: চোজিনো রজরো:
কুজভল্লো

গ্রোভ: োযং ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত:
২নং র্োকঘয: চোজিনো-৩৫১০
উখজরো: চোজিনো রজরো:
কুজভল্লো

কুজভল্লো

২৪

জনোফ রভোিঃ রভখযোজ আর-রফরুনী

জনোফ মুঞ্জুয়োযো রফগভ, জনোফ
রভো: কুতুফউজদ্দন

গ্রোভ: চিনীভর
গ্রোভ: চিনীভর
ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত: ৬নং র্োকঘয: ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত: ৬নং র্োকঘয:
চিনীভর-৯২২১ উখজরো:
চিনীভর-৯২২১ উখজরো:
জদঘজরয়ো রজরো: খুরনো
জদঘজরয়ো রজরো: খুরনো

খুরনো
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জতো ও ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ম তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ
ফয় (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৫
স্টোয রটকজনকুোর রেজনং
রন্টোয, ১৭, পূফ ত যোভপুযো,
জব.আই রযোর্, ঢোকো-১২১৯

৬
কুজভল্লো

৭
২০.০৭.১৯৮৮

৮
২৭ ফছয ০৯ ভো ১৫ জদন

৯
স্মোতক (জর্জগ্র)

১০
োধোযণ

১১
চোরোন রকোর্ ভুর

১২
ফোজতর

ভয়ভনজং

০১.০১.১৯৯২

২৪ ফছয ০৪ ভো ০৪ জদন

স্দোতক

োধোযণ

চোরোন রকোর্ ভুর

ফোজতর

োফীবুয যভোন যদোয, গ্রোভ:
এ-২৬ এপ, তৃতীয় তরো,
ভধ্য আদোন ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত:
রযরওখয় কখরোনী,
জধরকুড়ো র্োকঘয: ভখেয োট- োজোোনপুয, োজন্তনগয, ঢোকো৮০০০, উখজরো: র্োমুর্ুো,
১২১৭।
রজরো: যীয়তপুয

যীয়তপুয

১৫.০১.১৯৮৫

৩১ ফছয ০৩ ভো ১১ জদন

এভ.এ.জ

োধোযণ

চোরোন রকোর্ ভুর
এফং চোকজযয ফয়
উত্তীন ত।

ফোজতর

জনোফ আজছয়ো খোতুন, জনোফ যঙ্গুঁ গ্রোভ: কোউযোট (জমুরোটিয়ো) রজুোজত কভোজতয়োর রন্টোয, জফজভয়ো
ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত: ৯নং নওোড়ো ৯৩, ভোজরফোগ, রচৌধুযীোড়ো,
র্োকঘয: নওোড়ো-২৪৮০
২৩, জখরগাঁও, ঢোকো- ১২১৯।
উখজরো: রকন্দুয়ো রজরো:
রনত্রখকোনো

রনত্রখকোনো

০২.১২.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৫ ভো ০৩ জদন

এভ.এ

োধোযণ

চোরোন রকোর্ ভুর

ফোজতর

২৩ ফছয ১১ ভো ১২ জদন

অনো ত

ভজরো

আখফদখন জন্ম
তোজযখ ররখো য়জন।

ফোজতর

০১.১২.১৯৯২

২৩ ফছয ০৬ ভো ০৪ জদন

জফ.জফ.এ

োধোযণ

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

১৪.০২.১৯৯০

২৬ ফছয ০২ ভো ১৯ জদন

জফ.জফ.এ (েোন)

োধোযণ

চোরোন রকোর্ ভুর

ফোজতর

জনোফ আখয়ো রফগভ, জনোফ
ভজতউয যভোন

স্থোয়ী ঠিকোনো

গ্রোভ: পুযোনোড়ো রযোর্
গ্রোভ: পুযোনোড়ো রযোর্
ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত: ৪নং নওোড়ো ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত: ৪নং নওোড়ো
র্োকঘয: জোখভয়ো কোখজভয়ো
র্োকঘয: জোখভয়ো কোখজভয়ো
উখজরো: নযজংদী রজরো:
উখজরো: নযজংদী রজরো:
নযজংদী
নযজংদী

নযজংদী

রযজজিঃ/
রযোর নং

প্রোথীয নোভ

জতো ও ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ম তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ
ফয় (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১
২৬

২
জনোফ ছোজফকুন নোোয

৩
জনোফ জপখযোজো রফগভ, জনোফ
রভোিঃ পজয আরী

৪
গ্রোভ: জোটিয়ো ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত:
২নং যোভবদ্রপুয র্োকঘয:
খজড়য়োোড়ো-২২৫০ উখজরো:
ফুরপুয রজরো: ভয়ভনজং

৫
এইচ,আই, োযীন রোভ,
৩৯৪ জি স্কুর জিট (জ/৪),
োতীযপুয, ধোনভজি, ঢোকো১২০৫।

৬
ভয়ভনজং

৭
০১.০২.১৯৮৯

৮
২৭ ফছয ০৩ ভো ০৫ জদন

৯
স্দোতক

১০
োধোযণ

১১
চোরোন রকোর্ ভুর

১২
ফোজতর

২৭

জনোফ রভোিঃ আরীমুজ্জোভোন

জনোফ রুজফনো জোভোন, জনোফ
রভোিঃ আখনোয়োরুজ্জোভোন

গ্রোভ: ১৫৩/১১ রফউথো
গ্রোভ: ১৫৩/১১ রফউথো
ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত: ৯নং র্োকঘয: ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত: ৯নং র্োকঘয:
ভোজনকগঞ্জ দয-১৮০০,
ভোজনকগঞ্জ দয-১৮০০,
উখজরো: ভোজনকগঞ্জ রজরো:
উখজরো: ভোজনকগঞ্জ রজরো:
ভোজনকগঞ্জ
ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

১০.০৯.১৯৯১

২৪ ফছয ০৮ ভো ০৪ জদন

অনো ত

োধোযণ

জফজ্ঞজি নম্বয ভুর

ফোজতর

২৮

জনোফ রভোিঃ নোজমুজ্জোভোন

জনোফ যোজদো রফগভ, জনোফ
আোদুর ক

গ্রোভ: রগোরোভ গফুয ো ফোজড়, গ্রোভ: রগোরোভ গফুয ো ফোজড়,
যভোগঞ্জ ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত: ১নং যভোগঞ্জ ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত: ১নং
র্োকঘয: কততোযোট-৮৩৩২,
র্োকঘয: কততোযোট-৮৩৩২,
উখজরো: রোরখভোন রজরো:
উখজরো: রোরখভোন রজরো:
রবোরো
রবোরো

রবোরো

০১.০১.১৯৯২

২৪ ফছয ০৩ ভো ১০ জদন

ভোষ্টো ত

োধোযণ

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

৩২

জনোফ আরভগীয রোখন

জনোফ ফুরছুযোত, জনোফ
আরোউজদ্দন

গ্রোভ ও রোষ্ট: ভোটজয়ো, থোনো: জদ মুন কভোজতয়োর ইনজস্টটিউট,
জঝকযোগোছো, রজরো: মখোয
৯৩/১-এ যদোয কভখেক্স,
আগোযগাঁও তোরতরো, ঢোকো১২০৭।

মখোয

১৩.০১.১৯৯১

২৫ ফছয ০২ ভো ১৮ জদন

জফ.এ.জ

োধোযণ

জনধ তোজযত পযখভ
আখফদন কখযজন
এফং চোরোন রকোর্
ভুর।

ফোজতর

৩৬

জনোফ রভো: আবুর কোরোভ

জনোফ োজছনো রফগভ, জনোফ রভো:
খজরলুয যভোন

গ্রোভ: নরখগোড়ো
ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত:রগোজফিপুয
র্োকঘয:উরোজনয়ো-৮৩৭২
উখজরো: রমোিোগঞ্জ রজরো:
ফজযোর

০৪ জোরোর আখেদ রযোর্
গ্রোভ: পতুল্লো
ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত:পতুল্লো
র্োকঘয:পতুল্লো-১৪২০
উখজরো: নোযোয়নগঞ্জ রজরো:
নোযোয়নগঞ্জ

ফজযোর

০৩.০৬.১৯৮৯

২৬ ফছয ১০ ভো ০৮ জদন

জফ.এ

োধোযণ

চোরোন রকোর্ ভুর

ফোজতর

৩৭

জনোফ আজজজুর ইরোভ

জনোফ আজছয়ো রফগভ, জনোফ
োভছুদ্দীন ভুুঁইয়ো

গ্রোভ: ংকযোটি
ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত:গোংগোইর
র্োকঘয:গোংগোইর-২২৯১
উখজরো: নোিোইর রজরো:
ভয়ভনজং

স্টোয রটকজনকুোর রেজনং
রন্টোয, ১৭, পূফ ত যোভপুযো,
জব.আই রযোর্-৪থ ত তরো, ঢোকো১২১৯

ভয়ভনজং

০৬.০৫.১৯৮৭

২৮ ফছয ২১ ভো ৩০ জদন

জফ.জফ.এ

োধোযণ

চোরোন রকোর্ ভুর

ফোজতর

৬২

জনোফ রভো: ভজনরুর ইরোভ

জনোফ জযনো আক্তোয, জনোফ রভো:
আব্দুর োন্নোন

গ্রোভ:ফোোটি
ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত:১নং ছনধযো
র্োকঘয: জযনোদী-২২৫০
উখজরো: ফুরপুয
রজরো:ভয়ভনজং

রজুোজত কভোজয়োর রন্টোয, জফ৯৩, ভোজরফোগ, রচৌধুযীোড়ো,
২৩, জখরগাঁও, ঢোকো- ১২১৯।

ভয়ভনজং

০৫.০৪.১৯৯২

২৪ ফছয ০১ ভো ০১ জদন

জফ.জফ.এ (অনো ত)

োধোযণ

চোরোন রকোর্ ভুর

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর নং

প্রোথীয নোভ

জতো ও ভোতোয নোভ

১
৬৩

২
জনোফ রভো: ভোফুজুর আরভ

৩
জনোফ জপখযোজো খোতুন, জনোফ
রভো: ভজতউয যভোন

৭০

জনোফ রভো: সুজন োওরোদোয

৭৩

জনজ রজরো

জন্ম তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ
ফয় (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪
৫
গ্রোভ:
স্টোয রটকজনকুোর রেজনং
চযজনয়োভতইউজনয়ন/ওয়োর্ ত:২নং রন্টোয, ১৭ পূফ ত যোভপুযো (৪থ ত
যোভবদ্রপুয র্োকঘয:
তরো), জব.আই.জ রযোর্, ঢোকোরগোয়োর্োঙ্গো-২১৫০ উখজরো:
১২১৯
ফুরপুয রজরো:ভয়ভনজং

৬
ভয়ভনজং

৭
০২.০৩.১৯৮৮

৮
২৮৫ ফছয ০২ ভো ০৩
জদন

৯
স্দোতক (েোন)

১০
োধোযণ

১১
চোরোন রকোর্ ভুর

১২
ফোজতর

জনোফ নোজভো রফগভ, জনোফ
োোফ উদ্দীন োওরোদোয

গ্রোভ: রগোরখোরী
প্রমখে : রভো: কোভোর, রফজক
ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত:৭নং র্োকঘয: কজিউটোয রন্টোয, ৫/৬৪/৬,
সুজফদখোরী-৮৬১০ উখজরো: জচজড়য়োখোনো রযোর্, যোইনখখোরো,
জভজোগিো রজরো: টুয়োখোরী
জভযপুয-২

টুয়োখোরী

০৫.১২.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৫ ভো ০১ জদন

এভ.জফ.এ

আনোয ও গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রফত্র রদয়ো
য়জন।

ফোজতর

জনোফ তোজরভো আক্তোয

জনোফ োরভো আক্তোয, জনোফ
জদুল্লো

গ্রোভ: োোড়পুয
ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত:গিো র্োকঘয:
আেোযফোজড়-২২৮২ উখজরো:
রকন্দুয়ো রজরো: রনত্রখকোণো

স্টোয রটকজনকুোর রেজনং
রন্টোয, ১৭ পূফ ত যোভপুযো (৪থ ত
তরো), জব.আই.জ রযোর্, ঢোকো১২১৯

রনত্রখকোনো

০১.১২.১৯৯৩

২২ ফছয ০৫ ভো ০৫ জদন

স্দোতক

ভজরো

চোরোন রকোর্ ভুর

ফোজতর

৭৯

জনোফ রুো োযবীন

জনোফ যোজজয়ো রফগভ, জনোফ রভো:
নজরুর ইরোভ

গ্রোভ: লুদজফোয
ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত:জফরোফোড়ী
র্োকঘয: দ্বীগঞ্জোট-৬৫৭০
উখজরো: ফদরগোছী রজরো:
নওগাঁ।

প্রমখে রভো: হুভোয়ন কজফয
(জ.ও), অথ ত ভন্ত্রণোরয়,
(অথ তননজতক িকত জফবোগ),
আগোযগাঁও, রখয ফোংরো নগয,
ঢোকো-১২০৭।

নওগাঁ

৩১.১২.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৪ ভো ০৫ জদন

এইচএজ

ভজরো

জফজ্ঞজি অনুমোয়ী
জক্ষোগত রমোগ্যতো
উখল্লখ কযো য়জন।

ফোজতর

৮২

জনোফ রভো: আজযফুয ইরোভ

জনোফ আখয়ো রফগভ, জনোফ
রভো: োইফুর ইরোভ

তোজ রচয়োযম্যোন ফোড়ী গ্রোভ:
তোজ রচয়োযম্যোন ফোড়ী গ্রোভ:
রভোোেদপুয
রভোোেদপুয
ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত:৪নং
ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত:৪নং
রগোজফিপুয র্োকঘয: গোজীমুড়ো- রগোজফিপুয র্োকঘয: গোজীমুড়ো৩৫৭০ উখজরো: রোকোভ
৩৫৭০ উখজরো: রোকোভ
রজরো: কুজভল্লো
রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো

০১.০৭.১৯৯২

২৩ ফছয ১০ ভো ০৫ জদন

জফ.জফ.এ

োধোযণ

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

৮৬

জনোফ আখনোয়োয রোখন রভোল্লো

জনোফ োন্নো রফগভ, জনোফ
োজপজ উজদ্দন রভোল্লো

গ্রোভ: ইরোভ োড়ো
ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত:রজতপপুয
র্োকঘয: রগোোরগঞ্জ -৮১০০
উখজরো: রগোোরগঞ্জ দয
রজরো: রগোোরগঞ্জ

স্টোয রটকজনকুোর রেজনং
রন্টোয, ১৭, পূফ ত যোভপুযো,
জব.আই,জ রযোর্, ঢোকো।

রগোোরগঞ্জ

২২.০৬.১৯৮৭

২৮ ফছয ১০ ভো ১৪ জদন

অনো ত

োধোযণ

চোরোন রকোর্ ভুর

ফোজতর

৮৯

জনোফ রভো: নোজমুর োোন

জনোফ রভো: োজোোন, জনোফ
নোজছভো আক্তোয

৪৯/১, নোভোোড়ো, ফোইগোযখটক,
োজীভোখকতট, ল্লফী, ঢোকো১২০৬

রজুোজত কভোজতয়োয রেজনং
রন্টোয, জফ-৯৩, ভোজরফোগ
রচৌধুযী োড়ো, ঢোকো-১২১৯।

ঢোকো

০৮.০৮.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৭ ভো ০৪ জদন

জফ.জফ.এ.ইন এজগ্র
জফজখন

োধোযণ

আখফদনত্রটি
মথোমথ পযখভ কযো
য়জন এফং চোরোন
রকোর্ ভুর।

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর নং

প্রোথীয নোভ

জতো ও ভোতোয নোভ

১
৯৮

২
জনোফ ভোকসুদুয যভোন

৩
জনোফ নুরুন নোোয, জনোফ
আফদুর ভোখরক

১২০

জনোফ রভোিঃ ইয়োজন আযোপোত

১২২

জনজ রজরো

জন্ম তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ
ফয় (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪
৫
মুজোপপয রোখন োওরোদোয মুজোপপয রোখন োওরোদোয
ফোড়ী, গ্রোভ: দ: চযপনকন পূখফ ত ফোড়ী, গ্রোভ: দ: চযপনকন পূখফ ত
চযপরকন, ইউজনয়ন : ৫নং,
চযপরকন, ইউজনয়ন : ৫নং,
ওয়োর্ ত : ৩নং, র্োকঘয :
ওয়োর্ ত : ৩নং, র্োকঘয :
োজজযোট-৩৭৩১, উখজরো : োজজযোট-৩৭৩১, উখজরো :
কভরনগয, রজরো: রক্ষীপুয।
কভরনগয, রজরো: রক্ষীপুয।

৬
রক্ষীপুয

৭
০১.১২.১৯৮৮

৮
২৭ ফছয ০৪ ভো ০৯ জদন

৯
জফ.এ (অনো ত)

১০
আনোয ও গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

১১
আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

১২
ফোজতর

জনোফ রভোছোিঃ ফখযোন রনছো,
জনোফ মৃত: রভো: রভোক্তোয আরী।

গ্রোভ: রদোরনঘোটো ঘুনী
রভো: োজরভ রখ, ল্লী জফদুুৎ
ইউজনয়নিঃ ১৫ ফসুজিয়ো
রযোর্, োটখকরঘোটো, তোরো,
র্োকঘয : ঘুনী-৭৪০৬ উখজরো
োতক্ষীযো।
: মখোয দয, রজরো : মখোয।

মখোয

০৬.০৯.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৭ ভো ২২ জদন

ভোষ্টো ত

োধোযণ

প্রখফত্র ০১ কজ
ংখমোজন কযো
খয়খছ।খপযতখোভ
ঠিকোনো জফীন।

ফোজতর

জনোফ রভোোেদ আফদুয যজভ

জনোফ আজপয়ো খোতুন, জনোফ
রভোোেদ আফদুর ফোখতন

মুজক্তখমোদ্ধো ফোখতন রচৌধুযী
মুজক্তখমোদ্ধো ফোখতন রচৌধুযী
ফোড়ী গ্রোভ: োোনপুয ইউজনয়নিঃ ফোড়ী গ্রোভ: োোনপুয ইউজনয়নিঃ
৮নং রোনোপুয র্োকঘয :
৮নং রোনোপুয র্োকঘয :
নয়োোট-৩৮২৪ উখজরো :
নয়োোট-৩৮২৪ উখজরো :
রোনোইমুড়ী রজরো : রনোয়োখোরী রোনোইমুড়ী রজরো : রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

০১.০১.১৯৯০

২৬ ফছয ০৩ ভো ২৩ জদন

জফ.এ

ীদ মুজক্তখমোদ্ধোয ফযোফয ঠিক বোখফ
পুত্র।
ররখো য়জন।

ফোজতর

১২৪

জনোফ রভোিঃ মুজরভ রোোইন

জনোফ মৃত: োজদো রফগভ, জনোফ
মৃত: রভো: োফীবুয।

গ্রোভ: র্োটযো জফপুয
ইউজনয়নিঃ ১০নং গন্ধ্ুকপুয
(দয), ৯নং ওয়োর্ ত র্োকঘয :
কোজভপুয-৩৬১০ উখজরো :
োজজগঞ্জ রজরো : চাঁদপুয

গ্রোভ: র্োটযো জফপুয
ইউজনয়নিঃ ১০নং গন্ধ্ুকপুয
(দয), ৯নং ওয়োর্ ত র্োকঘয :
কোজভপুয-৩৬১০ উখজরো :
োজজগঞ্জ রজরো : চাঁদপুয

চাঁদপুয

২৮ ফছয ০২ ভো ০৮ জদন

জফ.জফ.এ

োধোযণ

জন্ম তোজযখ উখল্লখ
কযো য়জন।

ফোজতর

১৩২

জনোফ রভো: ভোোমুদুর ইরোভ

জনোফ রভো: নজুরূ ইরোভ, জনোফ
ভোকসুদো রফগভ

গ্রোভ: ফোনোই ইউজনয়নিঃ
র্োকঘয : ফোনোই উখজরো :
কোেোজরয়ো রজরো : ঝোরকোেী।

ফোড়ী নং-০২, রযোর্ : ৩/জ,
রক্টয : ০৯, উত্তযো, ঢোকো১২৩০।

ঝোরকোঠি

২০.১০.১৯৯০

২৫ ফছয ০৭ ভো ১৬ জদন

অনো ত

োধোযণ

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

১৪২

জনোফ শুবংকয দত্ত

চট্টগ্রোভ

৩১.১২.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৩ ভো ১১ জদন

জফ.জফ.এ

োধোযণ

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনোফ রফফী যোণী দত্ত, জনোফ তনু রফফী ম্যোনন, ১৯৯৯ জর্ গ্রোভিঃ রফফী ম্যোনন, ১৯৯৯ জর্ গ্রোভিঃ
রোর দত্ত
রচৌধুযী নগয, আ/এ পূফ ত
রচৌধুযী নগয, আ/এ পূফ ত
নোজযোফোদ
নোজযোফোদ
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃ০২ নং ওয়োর্ ত ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃ০২ নং ওয়োর্ ত
র্োকঘযিঃ জটিআই-৪২০৯
র্োকঘযিঃ জটিআই-৪২০৯
উখজরোিঃ ফোখয়জজদ রফোস্তোভী উখজরোিঃ ফোখয়জজদ রফোস্তোভী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ।
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ।

রযজজিঃ/
রযোর নং

প্রোথীয নোভ

জতো ও ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ম তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ
ফয় (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১
১৪৪

২
জনোফ রভোোেদ রোখর যোনো

৩
জনোফ ভোজজতনো রফগভ, জনোফ
রভোোেদ োজনপ রভোল্লো

৪
গ্রোভিঃ চোিপুয ইউজনয়ন: ০৭
র্োকঘযিঃ জজজও-৬০০০
উখজরোিঃ যজজোড়ো
রজরোিঃ যোজোী

৫
গ্রোভিঃ চোিপুয ইউজনয়ন: ০৭
র্োকঘযিঃ জজজও-৬০০০
উখজরোিঃ যজজোড়ো
রজরোিঃ যোজোী

৬
যোজোী

৭
৩০.১২.১৯৮৭

৮
২৮ ফছয ০৪ ভো ০৩ জদন

৯
এভ.এ

১০
োধোযণ

১১
আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

১২
ফোজতর

১৫৯

জনোফ আব্দুর জজরর

জনোফ মৃত: জজযনো রফগভ, জনোফ
রভোিঃ আিঃ ফোখযক

গ্রোভিঃ ছত্রপুয
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃ০৭ নং
র্োকঘযিঃ ধনফোড়ী -১৯৯৭
উখজরোিঃ ধনফোড়ী রজরোিঃ
টোঙ্গোইর

গ্রোভিঃ ছত্রপুয
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃ০৭ নং
র্োকঘযিঃ ধনফোড়ী -১৯৯৭
উখজরোিঃ ধনফোড়ী রজরোিঃ
টোঙ্গোইর

টোঙ্গোইর

০১.০৪.১৯৮৭

২৯ ফছয ০১ ভো ০৪ জদন

জফ.কভ

োধোযণ

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

১৬৩

জনোফ রভোিঃ আিঃ ভোখরক

মৃত: জভখ আরপন জফজফ,
জনোফ মৃত: রভো: কোঞ্চন আরী
আকন

ফজযোর

০১.০১.১৯৮৩

৩৩ ফছয ০৪ ভো ০৫ জদন

জফ.এভ.এভ

োধোযণ

ফযোফয উখল্লখ রনই
এফং ফয়
অজতক্রভ খয়খছ।

ফোজতর

১৬৯

জনোফ রভোিঃ জপকুর ইরোভ

জনোফ রফগভ আয়ো খোতুন,
জনোফ রভো: রতোতো জভয়ো

গ্রোভিঃ উত্তয োড়ো (পূফ ত অং)
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃোতোযকুর
র্োকঘযিঃ োতোযকুর-২৯৪১
উখজরোিঃ ফোড্ডো
রজরোিঃঢোকো।

স্টোয রটকজনকুোর রেজনং
রন্টোয, ১৭, পূফ ত যোভপুযো (৪থ ত
তরো), জব.আই.টি রযোর্, ঢোকো১২১৯

ঢোকো

২০.০৭.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৯ ভো ১৬ জদন

স্দোতক

োধোযণ

চোরোন রকোর্ ভুর

ফোজতর

১৯২

জনোফ রভোিঃ ওকত আরী

জনোফ রভোছোিঃ জতন রফগভ,
জনোফ রভোিঃ ভজনয উজদ্দন

গ্রোভিঃ জভস্ত্রী োড়ো
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃযভনো
র্োকঘযিঃ যভনো-৫৬৩০
উখজরোিঃ জচরভোযী রজরোিঃ
কুজড়গ্রোভ

রজুোজত কভোজতয়োর রেজনং
রন্টোয, জফ-৯৩, ভোজরফোগ
রচৌধুযী োড়ো, ঢোকো-১২১৯।

কুজড়গ্রোভ

১৩.০১.১৯৮৯

২৭ ফছয ০৩ ভো ২৩ জদন

ভোষ্টো ত

োধোযণ

চোরোন রকোর্ ভুর

ফোজতর

১৯৯

জনোফ নুরুন্নফী

জনোফ যোখদো রফগভ, জনোফ
খরুজভয়ো

টোঙ্গোইর

৩০.১১.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৫ ভো ০৫ জদন

ভোষ্টো ত

োধোযণ

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

২০২

জনোফ রভোিঃ আভোন উল্লুো

জনোফ রোখন আযো খোতুন,
গ্রোভিঃ োছদজযরো
জনোফ রভোিঃ নূরুর ইরোভ আকি ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃযোজদোজত ২নং
র্োকঘযিঃ োছদজযরো-২২৯১
উখজরোিঃ নোিোইর রজরোিঃ
ভয়ভনজং

রজুোজত কভোজতয়োর রেজনং
রন্টোয, জফ-৯৩, ভোজরফোগ
রচৌধুযী োড়ো, ঢোকো-১২১৯।

ভয়ভনজং

০১.০৩.১৯৯৩

২৩ ফছয ০২ ভো ০৫ জদন

আজরভ

োধোযণ

চোরোন রকোর্ ভুর

ফোজতর

২১০

জনোফ খদফ চন্দ্র সূত্রধয

জনোফ ফোনো যোণী সূত্রধয, জনোফ
সুনীর চন্দ্র সূত্রধয

গ্রোভিঃ ইকযোটিয়ো
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃজরজচয়ো/০২
র্োকঘযিঃ যোফচয-২৩৩৭
উখজরোিঃ ফোজজতপুয রজরোিঃ
জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

২৮.০২.২৫

২৮ ফছয ০২ ভো ২৫ জদন

জফ.এ.এ (অনো ত)

োধোযণ

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর
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গ্রোভিঃ কৃষ্ণকোফী
গ্রোভিঃ ফোদরোড়ো
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃদুধর র্োকঘযিঃ ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃদুধর র্োকঘযিঃ
রগোভো দুধর-৮২৮৪ উখজরোিঃ
ফোদরোড়ো উখজরোিঃ
ফোখকযগঞ্জ
রজরোিঃ ফজযোর ফোখকযগঞ্জ রজরোিঃ ফজযোর

গ্রোভিঃ ফগোত
গ্রোভিঃ ফগোত
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃোযখী
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃোযখী
ত
ত
র্োকঘযিঃফগো-১৯৭০
উখজরোিঃ র্োকঘযিঃফগো-১৯৭০
উখজরোিঃ
কোজরোজত রজরোিঃ টোঙ্গোইর
কোজরোজত রজরোিঃ টোঙ্গোইর

গ্রোভিঃ ইকযোটিয়ো
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃজরজচয়ো/০২
র্োকঘযিঃ যোফচয-২৩৩৭
উখজরোিঃ ফোজজতপুয রজরোিঃ
জকখোযগঞ্জ

রযজজিঃ/
রযোর নং

প্রোথীয নোভ

জতো ও ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ম তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ
ফয় (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১
২১৫

২
জনোফ রভোিঃ যজফউর ইরোভ

৩
জনোফ রখভোছোিঃ রভখরুন রনছো,
জনোফ রভোিঃ জোভোত আরী

৪
গ্রোভিঃ রগোয়োরগ্রোভ
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃ র্োকঘয :
রগোয়োরগ্রোভ উখজরো:
রদৌরতপুয, রজরোিঃ কুজষ্টয়ো

৫
গ্রোভিঃ রগোয়োরগ্রোভ
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃ র্োকঘয :
রগোয়োরগ্রোভ উখজরো:
রদৌরতপুয, রজরোিঃ কুজষ্টয়ো

৬
কুজষ্টয়ো

৭
০৮.০৫.১৯৯২

৮
২৩ ফচয ১১ ভো ২৮ জদন

৯
েোন

১০
োধোযণ

১১
আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

১২
ফোজতর

২১৭

জনোফ রভোিঃ রদখরোয়োয রোখন

ব্লক-৩, ৪থ ত তরো-ছো ইষ্ট
কখরোনী-জ টোই, ৩৭, ফিয
চট্টগ্রোভ, চট্টগ্রোভ।

কুজভল্লো

০২.০৫.১৯৯০

২৬ ফছয ০৮ ভো -৯ জদন

জফ.জফ.এ

োধোযণ

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

২২০

জনোফ রভোিঃ োজফবুয যভোন রচৌধুযী

জনোফ রভোোিঃ জউরী রফগভ,
জনোফ রভোিঃ আজনসুয যভোন
রচৌধুযী

ফোো-১৪, পুযোতন ভজজদ
রযোর্, ভোতুয়োইর দজক্ষণ োড়ো,
মৃধোফোড়ী-১৩৬২, মোত্রোফোড়ী,
ঢোকো।

আোন উজদ্দন উচ্চ জফদ্যোরয়,
আদতনগয, কুতুফপুয, পতুল্লো,
নোযোয়নগঞ্জ

ঢোকো

২৫.০৫.১৯৯৫

১৯ ফছয ১০ ভো ১৬ জদন

স্দোতক (যীক্ষোথী)

োধোযণ

জক্ষোগত রমোগ্যতো
স্দোতক ম্পূণ ত
য়জন।

ফোজতর

২২৭

জনোফ রভোিঃ আফদুয যভোন

জনোফ পোখতভো রফগভ, জনোফ
রভোিঃ আফদুয যফ

জভয়োজী ফোড়ী গ্রোভিঃ চযচোজিয়ো প, ইষ্ট কখরোনী, ৩৭ নং ফিয,
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃ০৬ নং
৪১০০, চট্টগ্রোভ।
র্োকঘযিঃ ওরোভোফোজোয-৩৯৩০
উখজরোিঃ রোনোগোজী রজরোিঃ
রপনী

রপনী

৩১.১২.১৯৯০

২৬ ফছয ০৪ ভো ১১ জদন

জফ.এ.জ

োধোযণ

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

২২৯

জনোফ রভোিঃনওোদ রোখন

জনোফ যজভো রফগভ, জনোফ রভোিঃ
যজভো রফগভ

পজযদপুয

০৬.০৫.১৯৮৬

২৯ ফছয ১১ ভো

এভ.এ.জ

োধোযণ

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

২৩৫

জনোফ আজফদো সুরতোনো

জনোফ কজনুয রফগভ, জনোফ
রভোোযপ রোখন

ঢোকো

০১.০২.১৯৮৯

২৭ ফছয ০৩ ভো ০৪ জদন

ভোষ্টো ত

ভজরো

প্রখফখত্র ছজফ নোই

ফোজতর

২৩৮

জনোফ রভোিঃ আবু যোখর

জনোফ রভোছোিঃ নোজভো, জনোফ
রভোিঃ আব্দুর রভোতোখরফ

গ্রোভিঃ ৫৪/১, গীজতোনোথ
ভজুভদোয ড়ক,
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃর্োকঘযিঃ
কুজষ্টয়ো-৭০০০ উখজরোিঃ
কুজষ্টয়ো রজরোিঃ কুজষ্টয়ো

গ্রোভিঃ ৫৪/১, গীজতোনোথ
ভজুভদোয ড়ক,
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃর্োকঘযিঃ
কুজষ্টয়ো-৭০০০ উখজরোিঃ
কুজষ্টয়ো রজরোিঃ কুজষ্টয়ো

কুজষ্টয়ো

২০.০৯.১৯৯৭

২৬ ফছয ০৪ ভো ১৫ জদন

এভ.জফ.এ

োধোযণ

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

২৪৫

জনোফ রভোিঃ যতন জভয়ো

জনোফ রভোছো: ছুযতন রনছো,
জনোফ রভোিঃ ভজনু জভয়ো

গ্রোভিঃ ধো উদয়পুয
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃ১৩ নং োজর
রগোোরপুয র্োকঘযিঃ োজঠে
রগোোরপুয-৫৪৬০ উখজরোিঃ
জভেোপুকুয রজরোিঃ যংপুয

গ্রোভিঃ ধো উদয়পুয
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃ১৩ নং োজর
রগোোরপুয র্োকঘযিঃ োজঠে
রগোোরপুয-৫৪৬০ উখজরোিঃ
জভেোপুকুয রজরোিঃ যংপুয

যংপুয

৩০.১২.১৯৯০

২৫ ফছয ০৪ ভো ০৬ জদন

স্দোতক

আনোয ও গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

রপযত খোভ রনই।

ফোজতর
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জনোফ রভোোিঃ োযবীন আক্তোয,
গ্রোভিঃ ফড়ফোজড়
জনোফ রভোিঃ দোঊদ োখফ
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃফোবুজচ ত র্োকঘয
: ০৬ নং রঘোযোো উখজরো:
আভজোদনগয রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ জফরনোজরয়ো
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃজফরনোজরয়ো
র্োকঘযিঃ জফরনোজরয়ো
উখজরোিঃ নগযকোিো রজরোিঃ
পজযদপুয

গ্রোভিঃ জফরনোজরয়ো
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃজফরনোজরয়ো
র্োকঘযিঃ জফরনোজরয়ো
উখজরোিঃ নগযকোিো রজরোিঃ
পজযদপুয

গ্রোভিঃ আবু োঈদ ভোতব্বয
ঢোকো ফহুবোলী াঁটজরজ রেজনং
রযোর্, ৮১০ জ
রন্টোয, ৯৩ যদোয কভখেক্স
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃভোষ্টোযফোড়ী
(২য় তরো), আগোযগাঁও,
০১ নং র্োকঘযিঃউত্তযখোনতোরতরো, রখয ফোংরো নগয,
১২৩০ উখজরোিঃ রজরোিঃ ঢোকো
ঢোকো-১২০৭।

রযজজিঃ/
রযোর নং

প্রোথীয নোভ

জতো ও ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ম তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ
ফয় (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১
২৪৬

২
জনোফ োভীভো আক্তোয

৩
জনোফ োজরভো আক্তোয, জনোফ
রভোিঃ আতোউয যভোন ভূইয়ো

৪
গ্রোভিঃ জোটিয়োোড়ো
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃ০৬ র্োকঘযিঃ
গুজোজদয়ো-২৩১০ উখজরোিঃ
কজযভগঞ্জ রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

৫
রজুোজত কভোজতয়োর রেজনং
রন্টোয, জফ-৯৩, ভোজরফোগ
রচৌধুযী োড়ো, ঢোকো-১২১৯।

৬
জকখোযগঞ্জ

৭
১৬.০৮.১৯৯১

৮
২৪ ফছয ০৮ ভো ১৯ জদন

৯
অনো ত

১০
ভজরো

১১
চোরোন রকোর্ ভুর

১২
ফোজতর

২৪৮

জনোফ রভোিঃ নোজদউয যভোন

জনোফ নোজছভো আক্তোয, জনোফ
রভোিঃ রভোস্তোজপজুয যভোন

গ্রোভিঃ ফোখনশ্বদ্দী
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃ০০৫ নং
ফোখনশ্বদ্দী/০৬ নং ওয়োর্ ত
র্োকঘযিঃ ফোখনশ্বদ্দী-২১৫১
উখজরোিঃ নকরো রজরোিঃ
রযপুয

স্টোয রটকজনকুোর রেজনং
রন্টোয, ১৭, পূফ ত যোভপুযো (৪থ ত
তরো), জব.আই.টি রযোর্, ঢোকো১২১৯

রযপুয

০৭.০৪.১৯৯৩

২৩ ফছয ২৮ জদন

পোজজর

োধোযণ

চোরোন রকোর্ ভুর

ফোজতর

২৬১

জনোফ জোোঙ্গীয আরভ

জনোফ োোনোযো রফগভ, জনোফ
আব্দুর ফোখতন

গ্রোভিঃ ফোঙ্গুঁযো
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃজজনদোপুয
র্োকঘযিঃোক ফোঙ্গুঁযো-৩৪১০
উখজরোিঃ নফীনগয রজরোিঃ
ব্রোহ্মণফোজড়য়ো

রজুোজত কভোজতয়োর রেজনং
রন্টোয, জফ-৯৩, ভোজরফোগ
রচৌধুযী োড়ো, ঢোকো-১২১৯।

ব্রোহ্মণফোজড়য়ো

১২.১২.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৪ ভো ২৪ জদন

স্দোতক

োধযন

চোরোন রকোর্ ভুর

ফোজতর

২৬৯

জনোফ রভোিঃ োখভ আরী

জনোফ রজোযো রফগভ, জনোফ
রভোিঃ আিঃ ফজযভ গোজী

গ্রোভিঃ বযতপুয দ:
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃ১৩ নং
খোনপুয র্োকঘযিঃ খোনপুয৭৪৪০ উখজরোিঃ ভজনযোভপুয
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ বযতপুয দ:
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃ১৩ নং
খোনপুয র্োকঘযিঃ খোনপুয৭৪৪০ উখজরোিঃ ভজনযোভপুয
রজরোিঃ মখোয

মখোয

১৫.০৮.১৯৯০

২৫ ফছয ০৮ ভো ২১ জদন

অনো ত

োধোযণ

আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

ফোজতর

২৮১

জনোফ জরটন দো

জনোফ অঞ্জরী যোনী দো, জনোফ
ীযোরোর দো

গ্রোভিঃ ব্যোকোেী
গ্রোভিঃ ব্যোকোেী
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃ৭নং গুয়োখযখো ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃ৭নং গুয়োখযখো
র্োকঘযিঃ ব্যোকোেী-৮৫২০
র্োকঘযিঃ ব্যোকোেী-৮৫২০
উখজরোিঃ ররখযোফোদ রজরোিঃ উখজরোিঃ ররখযোফোদ রজরোিঃ
জখযোজপুয
জখযোজপুয

২৮ ফছয ১১ ভো ২০ জদন

জফ.এ.জ

োধোযণ

জন্ম তোজযখ এফং
জন্মস্থোন রজরো
ররখো য়জন।

ফোজতর

২৮৬

জনোফ রভোিঃ ভজতউয যভোন

জনোফ ভজযয়োভ রফগভ, জনোফ
রভো: আরতোপ রোখন

চোনোথোরী প্রোইভোজয স্কুখরয
চোনোথোরী প্রোইভোজয স্কুখরয
জছখন, গ্রোভ: চোনোখোরী,
জছখন, গ্রোভ: চোনোখোরী,
ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত: ০৬ নং
ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত: ০৬ নং
কোজজযোফোদ, র্োকঘয : আয়রো- কোজজযোফোদ, র্োকঘয : আয়রোচোনোথোরী-৮৭০২, উখজরো:
চোনোথোরী-৮৭০২, উখজরো:
রফতোগী, রজরো: ফযগুনো
রফতোগী, রজরো: ফযগুনো

২৮৯

জনোফ রভোিঃ ছোনোউল্লো

জনোফ োখপজো রফগভ, জনোফ
রভো: আবু তোখয জভয়ো
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গ্রোভ: আটরোইউজনয়ন/ওয়োর্ ত:
ভোজছোযো র্োকঘয : আটরো৩৪০০ উখজরো:
ব্রোহ্মণফোজড়য়ো দয রজরো:
ব্রোহ্মণফোজড়য়ো

৮৪১, পূফ ত রওড়োোড়ো,
জভযপুয, কোপরুর, ঢোকো-১২১৬

ফযগুনো

২৫.১২.১৯৯০

২৫ ফছয ০৫ ভো ১০ জদন

জফ.জফ.এ (অনো ত)

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত কযো
য়জন।

ফোজতর

ব্রোহ্মণফোজড়য়ো

২৫.০৩.১৯৮৯

২৭ ফছয ০১ ভো ১০ জদন

এভ,জফ,এ

োধোযণ

ছজফ রনই

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর নং

প্রোথীয নোভ

জতো ও ভোতোয নোভ

জনজ রজরো

জন্ম তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ
ফয় (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১
২৯৪

২
জনোফ রভোিঃ আজতকুয যভোন

৩
জনোফ আখনোয়োযো রফগভ, জনোফ
মৃত: কজযভ জভয়ো

৪
৫
গ্রোভ:ফোজোয রযোর্
গ্রোভ:ফোজোয রযোর্
ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত: ০৯ র্োকঘয : ইউজনয়ন/ওয়োর্ ত: ০৯ র্োকঘয :
সুিযগঞ্জ-৫৭২০ উখজরো:
সুিযগঞ্জ-৫৭২০ উখজরো:
সুিযগঞ্জ দয রজরো: গোইফোন্ধ্ো সুিযগঞ্জ দয রজরো: গোইফোন্ধ্ো

৬
গোইফোন্ধ্ো

৭
০১.০৯.১৯৮৬

৮

৯
২৯ ফছয ০৮ ভো ০৫
জদন

১০
োধোযণ

১১
আখফদনত্রটি
ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
কযো খয়খছ।

১২
ফোজতর

৩০৪ জনোফ রভোছো: রযভো খোতুন

জনোফ রভো: রদখরোয়োয রোখন;
রভোছো: নুযজোোন রফগভ

গ্রোভ: কোজপুয, র্োকঘয:
আরীগঞ্জ:-৭৩৫০, উখজরো:
কোজরগঞ্জ, রজরো: জঝনোইদ।

গ্রোভ: কোজপুয, র্োকঘয:
আরীগঞ্জ:-৭৩৫০, উখজরো:
কোজরগঞ্জ, রজরো: জঝনোইদ।

জঝনোইদ

১৮.০৩.১৯৯০

২৬ ফছয ০২ ভো ১৩ জদন

স্দোতক

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
আখফদন কযো
খয়খছ। ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

৩০৫ জনোফ রভো: আবুর োয়োত

মৃত যজফউর কজযভ; যজভো রফগভ গ্রোভ: বযতপুয, র্োকঘয:
রক্ষীখকোর:-৬৪৩০, উখজরো:
ফড়োইগ্রোভ, রজরো: নোখটোয ।

ফোো-৪, ররন-৫, ব্লক-জফ,
জভযপুয-১০, জভযপুয, ঢোকো১২১৬।

নোখটোয

১০.০৯.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৭ ভো ২৫ জদন

স্দোতক

োধোযণ

ফোজতর

জনোফ রভো: ইভোইর োওরোদোয; গ্রোভ: ফোজনয়োকোেী, ইউজনয়ন:
২৭/২, োইকোড়ো গব: স্টোপ
রভোো: োজদো রফগভ
ইটফোজড়য়ো, র্োকঘয: দজক্ষণ
রকোয়োট তোয, জভযপুয-২, ঢোকোচোিখোরী:-৮৬০০, উখজরো: ১২১৬।
টুয়োখোরী, রজরো: টুয়োখোরী।

টুয়োখোরী

১২.০২.১৯৮৯

২৭ ফছয ০৪ ভো ২৩ জদন

স্দোতক

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরওখয়য পযখভ
আখফদন কযো
খয়খছ। ছজফ ১
কজ।
ফোংরোখদ

৩০৬ জনোফ রভো: ভজনরুর ইরোভ

৩১৬ জনোফ রভো: রভোোযপ রোখন

জনোফ রভো: আিয আরী;
আজকভন রনছো

গ্রোভ: োচ্যয়ো, ইউজনয়ন: যোওনো, ৫১/২ োজন্তফোগ জনচতরো, ২২
র্োকঘয: োচ্যয়ো:২২৩০,
োজন্তনগয, ১২১৭, ভজতজঝর,
উখজরো: গপযগাঁও, রজরো:
ঢোকো।
ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

৩১৭ জনোফ আব্দুর ভজতন আজোদ

জনোফ আব্দুর রজতপ; রকোজকরো
রফগভ

গ্রোভ: োেোকোটো কুখড়য োড়,
ইউজনয়ন: োেোকোটো, র্োকঘয:
চক োেোকোটো:-২১১০,
উখজরো: নকরো, রজরো:
রযপুয।

রজুোজত কভোজতয়োর রন্টোয, জফ৯৩, ভোজরফোগ রচৌধুযীোড়ো,
র্োকঘয: জখরগোও: ১২১৯,
উখজরো: জখরগোও, রজরো:
ঢোকো।

রযপুয

৩১৯ জনোফ রতৌজদো আক্তোয

জনোফ আয়জজদ্দন োওরোদোয;
আয়ো রফগভ

গ্রোভ: উত্তয রেঁচযী, ইউজনয়ন:
রেঁচযী যোভপুয, র্োকঘয:
ককখোরী ফোজোয :-৮৫৫০,
উখজরো: কোেোজরয়ো, রজরো:
ঝোরকোেী ।

গ্রোভ: উত্তয রেঁচযী, ইউজনয়ন:
রেঁচযী যোভপুয, র্োকঘয:
ককখোরী ফোজোয :-৮৫৫০,
উখজরো: কোেোজরয়ো, রজরো:
ঝোরকোেী ।

ঝোরকোেী

৩২০ জনোফ রগুিো রোখইন আযজু

জনোফ আজভয রোখন; নুযজোোন গ্রোভ: সূর্য্তক, ইউজনয়ন:
১৫০/১ জক্রখন্ট রোভ ফ্ল্ুোট,
রফগভ
রূোোত, র্োকঘয: ফিোো:- োআরীফোগ, জভযপুয-১,
৭৮৬০, উখজরো: রফোয়োরভোযী, ১২১৬, জভযপুয, ঢোকো।
রজরো: পজযদপুয ।
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স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

ফোজতর

রযরওখয়য পযখভ
আখফদন কযো
খয়খছ। ছজফ ১
কজ।
২৮ ফছয ০৫ ভো ১১ জদন

স্দোতখকোত্তয

োধোযণ

জন্ম তোজযখ উখল্লখ
রনই।

ফোজতর

০১.০২.১৯৯৩

২৩ ফছয ০৩ ভো ০৪ জদন

স্দোতক

োধোযণ

রপযত খোখভ
র্োকটিখকট ৬ টোকো

ফোজতর

১২.১২.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৫ ভো ১০ জদন

স্দোতক

োধোযণ

আখফদন ও
প্রখফত্র
রযরওখয়য পযখভ।

ফোজতর

২০.০৫.১৯৮৭

২৮ ফছয ১১ ভো ১৫ জদন

স্দোতক

োধোযণ

জন্মস্থোন রজরো
উখল্লখ রনই। ছজফ
১কজ।

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর নং

প্রোথীয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ম তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ
ফয় (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

৩
জনোফ রভোক্তোয ভূইয়ো; রোইরী
রফগভ

৪
গ্রোভ: ভোতুয়োইর উত্তযোড়ো,
ইউজনয়ন: ভোতুয়োইর, র্োকঘয:
ভোতুয়োইর:-১৩৬২, উখজরো:
মোত্রোফোড়ী, রজরো: ঢোকো ।

৫
রযজোউর কজযভ, ব্যজক্তগত
কভতকততো, বফন নং-৬, কক্ষ নং১০৫, জ্বোরোজন ও খজনজ িদ
জফবোগ, ফোংরোখদ জচফোরয়,
ঢোকো।

৬
ঢোকো

৭
২৭.১২.১৯৮৮

৮
২৭ ফছয ০৪ ভো ০৮ জদন

৯
স্দোতখকোত্তয

োধোযণ

৩২৮ জনোফ রভো: োজফবুয যভোন

জনোফ রভো: ভয়নুর ক; রভোছো:
োখজযো রফগভ

গ্রোভ: দজক্ষণ খন্তোরো, র্োকঘয:
বোতগ্রোভ, উখজরো:
োদুল্যোপুয, রজরো: গোইফোন্ধ্ো।

গ্রোভ: দজক্ষণ খন্তোরো, র্োকঘয:
বোতগ্রোভ, উখজরো:
োদুল্যোপুয, রজরো: গোইফোন্ধ্ো।

গোইফোন্ধ্ো

০১.০১.১৯৮৯

২৭ ফছয ০৪ ভো ০৪ জদন

স্দোতক

৩৩০ জনোফ তোী যোখফয়ো

জনোফ আফদু োীদ; োভসুন
নোোয

গ্রোভ: কৃষ্ণপুয, ইউজনয়ন:
কৃষ্ণপুয, র্োকঘয: কৃষ্ণপুয:১৬৫২, উখজরো: ভখনোযদী,
রজরো: নযজংদী।

গ্রোভ: কৃষ্ণপুয, ইউজনয়ন:
কৃষ্ণপুয, র্োকঘয: কৃষ্ণপুয:১৬৫২, উখজরো: ভখনোযদী,
রজরো: নযজংদী।

নযজংদী

৩০.০১.১৯৮৮

২৮ ফছয ০৪ ভো ০৬ জদন

৩৪৫ জনোফ পুজরন চন্দ্র

মৃত জফচন্দ্র, কভরো যোনী

গ্রোভ: চযজুজয গোও , র্োকঘয:
দোখয জঙ্গর, উখজরো:
রগোোইযোট, রজরো:
যীয়তপুয।

গ্রোভ: চযজুজয গোও , র্োকঘয:
দোখয জঙ্গর, উখজরো:
রগোোইযোট, রজরো:
যীয়তপুয।

জযয়তপুয

১৫.০৩.১৯৮৭

গ্রোভ: ফদযখোরী, ইউজনয়ন:
ফদযখোরী, র্োকঘয: ফুরফোড়ী,
উখজরো: ফযগুনো, রজরো:
ফযগুনো ।

ব্যজক্তগত কভতকততো, জচখফয
দিয, জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয়,
ফোংরোখদ জচফোরয়, ঢোকো।

ফযগুনো

১
২
৩২৩ জনোফ জোোনোযো ভূইয়ো

জতো ও ভোতোয নোভ

রকোটোয জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১১
চোরোন রকোর্ ভুর

১২
ফোজতর

োধোযণ

আখফদন ও
প্রখফত্র
রযরওখয়য পযখভ।

ফোজতর

স্দোতখকোত্তয

োধোযণ

(১) আখফদন স্বখস্ত
পূযণকৃত নয় (২)
ছজফ রনই।

ফোজতর

২৯ ফছয ০১ ভো ২২ জদন

স্দোতখকোত্তয

োধোযণ

প্রখফত্র পূযণকৃত
নয়।

ফোজতর

০১.০১.১৯৯২

২৪ ফছয ৪ ভো ৫ জদন

স্দোতক

োধোযণ

জতো ও ভোতোয
নোভ রনই।

ফোজতর

১০

৩৪৭

রভো: ফজদউজ্জোভোন

৩৪৮

জনোফ রভো: জযয়োদ রোখন

জনোফ রভো: জজফ উল্যো জভয়ো;
ভখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ: নুরূল্যোপুয , ইউজনয়ন:
চযোী, র্োকঘয: নুরুল্যোপুয;৩৭০৮, উখজরো: রক্ষীপুয,
রজরো: রক্ষীপুয ।

গ্রোভ: নুরূল্যোপুয , ইউজনয়ন:
চযোী, র্োকঘয: নুরুল্যোপুয;৩৭০৮, উখজরো: রক্ষীপুয,
রজরো: রক্ষীপুয ।

রক্ষীপুয

১৭.০৪.১৯৯২

২৪ ফছয ০ ভো ১৯ জদন

স্দোতক

োধোযণ

রযরওখয়য পযখভ
আখফদন ও প্রখফ
ত্র। ছজফ ১ কজ।

ফোজতর

৩৪৯

জনোফ ভোমুদুর োোন

জনোফ রভো: রভোখরভ উজদ্দন;
রদখরোয়োযো রফগভ

জর্গ্রী কখরজ রযোর্, োজীফোড়ী,
গ্রোভ: ধভতপুয,র্োকঘয: কুজভল্লো:৩৫০০, উখজরো: আদত দয,
রজরো: কুজভল্লো।

জর্গ্রী কখরজ রযোর্, োজীফোড়ী,
গ্রোভ: ধভতপুয,র্োকঘয: কুজভল্লো:৩৫০০, উখজরো: আদত দয,
রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

২০.১২.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৪ ভো ১৫ জদন

স্দোতক

োধোযণ

রযরওখয়য পযখভ
আখফদন ও প্রখফ
ত্র। ছজফ ১ কজ।

ফোজতর

৩৬৭

জনোফ রভো: োীন জভয়ো

জনোফ রভো: আব্দু োীদ;
োভসুন নোোয

গ্রোভ: কৃষ্ণপুয, ইউজনয়ন:
কৃষ্ণপুয, র্োকঘয: কৃষ্ণপুয:১৬৫২, উখজরো: ভখনোযদী,
রজরো: নযজংদী।

গ্রোভ: কৃষ্ণপুয, ইউজনয়ন:
কৃষ্ণপুয, র্োকঘয: কৃষ্ণপুয:১৬৫২, উখজরো: ভখনোযদী,
রজরো: নযজংদী।

নযজংদী

২১.০১.১৯৮৬

২৮ ফছয ০৪ ভো ১৫ জদন

স্দোতক

োধোযণ

আখফদন স্বস্ত
পূযণকৃত নয়। ছজফ
রনই।

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর নং

প্রোথীয নোভ

জতো ও ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ম তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ
ফয় (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১০

১১
প্রখফত্র রযরওখয়
পযখভ। ছজফ ১কজ।

১২
ফোজতর

১
৩৭৬

২
জনোফ নোছজযন সুরতোনো

৩
জনোফ রভো: জযোজুর ক
োখটোয়োযী; ভভতোজ রফগভ

৪
মুজিফোড়ী, ভোদ্রোো রযোর্, গ্রোভ:
জফষ্ণুদী, রোজডং নং-০১২৪,
ওয়োর্ ত-১২, র্োকঘয: চাঁদপুয:৩৬০০, উখজরো: চাঁদপুয
দয, রজরো: চাঁদপুয ।

৫
মুজিফোড়ী, ভোদ্রোো রযোর্, গ্রোভ:
জফষ্ণুদী, রোজডং নং-০১২৪,
ওয়োর্ ত-১২, র্োকঘয: চাঁদপুয:৩৬০০, উখজরো: চাঁদপুয
দয, রজরো: চাঁদপুয ।

৬
চাঁদপুয

৭
০১.০১.১৯৯১

৮
২৫ ফছয ০৪ ভো ০৪ জদন

৯
স্দোতখকোত্তয

োধোযণ

৩৮৬

জনোফ ভজনকো খোতুন

জনোফ রভো: রফল্লোর রোখন;
নূযজোোন

গ্রোভ: ধজযয়োর, র্োকঘয:
ঘোটোইর, উখজরো: ঘোটোইর,
রজরো: টোঙ্গোইর ।

ইষ্টোন ত রকফঠ অজপো ত
কখরোনী, ইস্টোন ত রকফর জর:,
উত্তয খতঙ্গো স্টীর জভর
ফোজোয, খতঙ্গো, চট্টগ্রোভ।

টোঙ্গোইর

০৪.০৯.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৭ ভো ০১ জদন

স্দোতখকোত্তয

োধোযণ

প্রখফত্র রযরওখয়
পযখভ।

ফোজতর

৩৮৯

জনোফ োখনওয়োজ োযবীন

জনোফ রভো: আবুর কোখভ;
জযীনো রফগভ

রফোযী ফোড়ী, গ্রোভ: লোটনর,
ইউজনয়ন: লোটনর, র্োকঘয:
লোটনর;-৩৬৪৩, উখজরো:
ভতরফ উত্তয, রজরো: চাঁদপুয।

১/জ আজজভপুয যকোজয
কখরোনী, আজজভপুয, ২৬ নং
ওয়োর্ ত, জনউভোখকতট, ১২০৫,
রোরফোগ, ঢোকো।

চাঁদপুয

২৮.১০.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৬ ভো ০৭ জদন

স্দোতক

োধোযণ

ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৩৯০

জনোফ রভো: ইব্রোীভ

জনোফ রভো: আফদুয যজদ;
যোজভো রফগভ

গ্রোভ: চযভোভদোয বুজনয়ো,
ইউজনয়ন: যোংগোফোরী, র্োকঘয:
ফোখযচয:-৮৬৪০ , উখজরো:
যোংগোফোরী, রজরো: টুয়োখোরী ।

২৭/২ োইকোড়ো গব: স্টোপ
রকোয়োট তোয, জভযপুয-২, ১২ নং
ওয়োর্ ত, জভযপুয-২, ১২১৩,
জভযপুয, ঢোকো।

টুয়োখোরী

০১.০১.১৯৯২

২৪ ফছয ০৪ ভো ০৪ জদন

স্দোতক

োধোযণ

আখফদন ও
প্রখফত্র
রযরওখয়য পযখভ।

ফোজতর

৪০৩

জনোফ যীপ োআরভ

জনোফ আব্দুর রজতপ; লুৎফুখন্নছো গ্রোভ: গইছখোরী, ইউজনয়ন:
আচোযগাঁও, র্োকঘয: জংযইর:২২৯০, উখজরো: নোিোইর,
রজরো: ভয়ভনজং।

স্টোয রটকজনকুোর রেজনং
রন্টোয, ১৭ পূফ ত যোভপুযো,
জর্আইটি রযোর্, ৪থ ত তরো ঢোকো১২১৯।

ভয়ভনজং

২০.১২.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৪ ভো ১৫ জদন

স্দোতক

োধোযণ

চোরোন রকোর্ ভুর,
ছজফ ১টি।

ফোজতর

৪১০

জনোফ ওভয পোরুক

মৃত মুছজরভ জভয়ো; রোখনয়োযো
রফগভ

ইনু ভূুঁইয়ো ফোড়ী, গ্রোভ: কোজভ
নগয, ইউজনয়ন: রোভচয,
র্োকঘয: কোজভনগয,
উখজরো: যোভগঞ্জ, রজরো:
রক্ষীপুয ।

জজ-১০, রুভ নং-০১/০৪, টিএি
টি কখরোনী, ভজতজঝর, ঢোকো।

রক্ষীপুয

০১.০১.১৯৮৭

২৯ ফছয ০৪ ভো ০৪ জদন

স্দোতক

োধোযণ

জফজ্ঞজি রকোর্ নং
ভুর।

ফোজতর

৪১৭

জনোফ রভো: কোউছোয

জনোফ রভো: আব্দু ছোত্তোয; মৃত
রখোযখদো রফগভ

গ্রোভ: নিনপুয, র্োকঘয:
আরীয়োযো ফোজোয:-৩৬৩৩,
উখজরো: কচ্যয়ো, রজরো:
চাঁদপুয ।

জদ মুন কভতোজতয়োর ইিটিটিউট,
৯৩/১-এ, যদোয কভখেক্স,
জিভ কোপরুর, তোরতরো,
আগোযগাঁও, ঢোকো-১২০৭।

চাঁদপুয

১২.১২.১৯৯৩

২২ ফছয ০৪ ভো ২৩ জদন

স্দোতক

োধোযণ

প্রখফখত্র ছজফ
রনই।

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর নং
১

প্রোথীয নোভ

জতো ও ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ম তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ
ফয় (ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬
ফজযোর

৭

৮
২৫ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

৯
স্দোতক

োধোযণ

১০

১১
জন্ম তোজযখ উখল্লখ
রনই।

১২
ফোজতর

৪২৪

২
জনোফ রভো: মুপযোত রোখন

৩
জনোফ রভো: আ: ক োওরোদোয;
ভখনোয়োযো রফগভ

৪
গ্রোভ: কোজজযনগয, ইউজনয়ন:
যোজজোয, র্োকঘয: ধোনখর্োফো:৮২৩১, উখজরো:
আখগোরঝোড়ো, রজরো: ফজযোর।

৫
ঢোকো ফহুবোলী াঁটজরজ রেজনং
রন্টোয, ৯৩- যদোয কভখেক্স
(জদ্বতীয় তরো), আগোযগাঁও,
তোরতরো, রয-ই-ফোংরো নগয,
ঢোকো-১২০৭।

৪২৭

জনোফ নোজপ োজদক

জনোফ নুয রভোোেদ; রযোখকয়ো
রফগভ

নুযী ভর, গ্রোভ:
জিভফদযীপুয, র্োকঘয:
রোনোপুয, উখজরো: দয,
রজরো: রনোয়োখোরী ।

নুযী ভর, গ্রোভ:
জিভফদযীপুয, র্োকঘয:
রোনোপুয, উখজরো: দয,
রজরো: রনোয়োখোরী ।

রনোয়োখোরী

০১.০১.১৯৯০

২৬ ফছয ০৪ ভো ০৫ জদন

স্দোতক

োধোযণ

খদয নোভ ভুর,
ছজফ ১ কজ,
প্রখফত্র ১টি।

ফোজতর

৪২৮

জনোফ রভো: জছজদ্দকুয যভোন

জনোফ রভো: ভজয উজদ্দন;
ছোখরো রফগভ

গ্রোভ: ফনতোড়ো, ইউজনয়ন:
ংকযপুয, র্োকঘয: রক্ষীতরো:৫২০০, উখজরো: দয, রজরো:
জদনোজপুয।

গ্রোভ: ফনতোড়ো, ইউজনয়ন:
ংকযপুয, র্োকঘয: রক্ষীতরো:৫২০০, উখজরো: দয, রজরো:
জদনোজপুয।

জদনোজপুয

০৭.০১.১৯৯০

২৬ ফছয ০৩ ভো ২৮
জদন

স্দোতখকোত্তয

োধোযণ

চোরোখনয নম্বয ও
তোজযখ উখল্লখ কযো
য়জন।

ফোজতর

৪৪০

জনোফ রভো: নূখয আরভ

৩৩৩/৪ জ-২, আেদ নগয,
োইকোড়ো, জভযপুয-১, ঢোকো

নওগাঁ

৩০.১১.১৯৯১

২৪ ফছয ০৪ ভো ১২ জদন জফ.জফ.এ

প্রখফত্র ১ টি,
ছজফ ১ কজ কভ

ফোজতর

৪৪৬

জনোফ োোফউজদ্দন

০৪.০১.১৯৮৭

২৯ ফছয ০৪ ভো ০২ জদন জফ.এ

রযরওখয়য পযখভ
আখফদন

ফোজতর

জনোফ রভো: খোজরদ োোন

গ্রোভ: সুজন োরো, র্োক:
োটভোধফনগয , উখজরো:
ফোগভোযো, রজরো: যোজোী
৬১ জরখোনো রযোর্, আজজভপুয,
জনউভোখকতট, রোরফোগ, ঢোকো

যোজোী

৪৫০

মৃত: ইব্রোজভ যকোয, নুরুন্নোোয গ্রোভ: ফোলুকো োড়ো, র্োক:
ভোখদফপুয, উখজরো:
ভোখদফপুয, রজরো: নওগাঁ
ওভোন আরী, ছোখরো জফজফ
গ্রোভ: সুজন োরো, র্োক:
োটভোধফনগয , উখজরো:
ফোগভোযো, রজরো: যোজোী
রভো: রকোজনুয যভোন, রভোছো:
গ্রোভ: চোরোবীড়, র্োক: রফোদো,
ভভতোজ রফগভ
উখজরো: রফোদো, রজরো: ঞ্চগড়

ঞ্চগড়

৩০.১২.১৯৯০

২৫ ফছয ০৫ ভো ০৬ জদন স্দোতক

ছজফ তুোজয়ত
ছোড়ো ১ কজ

ফোজতর

৪৫২

জনোফ কয়দ রভোকোযযভ

রভো: ওকত আরী, ভোকসুদো
আক্তোয

১৬/৩/এ, ভধুফোগ, ভগফোজোয,
োজন্তনগয, যভনো, ঢোকো

পজযদপুয

৩০.১২.১৯৯০

২৫ফছয ০৪ ভো ২৩ জদন

এইচ.এ.জ

জনোফ রভোো: জফরজকচ আক্তোয

রভো: রগোরোভ রভোস্তপো, রভোো:
জোোনোযো রফগভ

প্রমখে রভো: জীভ উজদ্দন,
ব্যজক্তগত কভতকততো,অথ তননজতক
িকত জফবোগ, রখযফোংরো
নগয, ঢোকো-১২০৭

টুয়োখোরী

০৩.০৬.১৯৮৬

২৯ ফছয ১১ ভো ৩ জদন

এভএএ

এইচএজ ো
এফং চোরোন রকোর্
ভুর
২০ করোখভ
ব্যোংখকয নোভ রনই

ফোজতর

৪৫৭

গ্রোভ: োজভযদী , র্োক: োজভযদী
, উখজরো: বোংগো, রজরো:
পজযদপুয
গ্রোভ: কতুল্লো , র্োক:
খজরোখোরী, উখজরো: দয,
রজরো: টুয়োখোরী

৪৭৫

জনোফ রভো: যোজকবুর ইরোভ

রভো: যজপকুর ইরোভ,
রোখনয়োযো রফগভ

গ্রোভ: রখৌয যোস্তো, ইজরো
ফোস্টোি , র্োক: রবোরো,
উখজরো: দয, রজরো: রবোরো

রভোো ত প্রগজত জফতোন,
কোচোফোজয রযোর্, খোরোড়,
রবোরো

রবোরো

১৫.১০.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৬ ভো ২০ জদন এভ.জফ.এ

ব্যোংখকয নোভ
ররখো রনই

ফোজতর

৪৭৭

জনোফ নোজমুর আোন

আখফদ আরী, নুযজোোন রফগভ

গ্রোভ: োজনগোও , র্োক: বুজরয়ো ৩/৩/১৩ ফোফোড়ী,
ফোজোয , উখজরো: কোোখযোর, রভোোেদপুয, ঢোকো
রজরো: জদনোজপুয

জদনোজপুয

২২.০৩.১৯৮৭

২৯ ফছয ০২ ভো ২০ জদন অনো ত

প্রখফত্র রনই

ফোজতর

Page 12 of 12

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর নং
১

প্রোথীয নোভ

জতো ও ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

৪৮০

২
জনোফ রভোিঃ আজযপ রোোইন

৩
রভোিঃ নোজয উজদ্দন মৃধো; যোজন
রফগভ

৪
৫
গ্রোভ: জভেোপুকুয , ফদযপুয
রজুোজত কভোজতয়োর রন্টোয জফইউজনয়ন, র্োক: ওয়োখয়জুোফোদ- ৯৩, ভোজরফোগ রখচৌধুযী োড়ো,
8600, উখজরো: টুয়োখোরী ঢোকো-১২১৯
দয, রজরো: টুয়োখোরী।

৪৮১

জনোফ কোজততক চন্দ্র োর

মৃত: রগৌযোঙ্গ চন্দ্র োর; কল্পনো
যোনী োর

আনি োওরোদোয ফোজড়, গ্রোভিঃ
উত্তয ফোটভোযো, 9নং ফড়
ভোজনকো ইউজনয়ন, ওয়োর্ ত -05,
র্োকঘয: কোীগঞ্জ-8320,
উখজরো: রফোযোন উজদ্দন,
রজরো: রবোরো।

৪৮৫

জনোফ োনোজ আক্তোয

রভোোেদ রোখন জভয়ো; কোভরুন গ্রোভ: জখযচয, জভজতোনগযরনছো
1476, রভঘনো, কুজভল্লো।

৪৯৫

জনোফ নূয রভোোেদ োভীভ োোন ভূুঁইয়ো রভোোেদ আবুর োখভ ভূুঁইয়ো;
ভখনোয়োযো রফগভ

৪৯৬

জনোফ জভজোনুয যভোন তোরকুদোয

৫০৩

জনজ রজরো

জন্ম তোজযখ

৬
টুয়োখোরী

৭

০৫.০৫.২০১৬তোজযখখ
ফয় (ফছয-ভো-জদন)
৮
25 ফছয 08 ভো 0 জদন

জক্ষোগত রমোগ্যতো

রকোটোয জফফযণ

৯
স্দোতক

১০
োধোযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১১
জন্মতোজযখ উখল্লখ
রনই

১২
ফোজতর

জজফ-3, কচ্যখক্ষত পুযোন
ফোজোয, 16নং ওয়োর্ ত, ঢোকোরনোজনফো-1206,
বোলোনখটক, ঢোকো।

রবোরো

18.02.1990

26 ফছয 02 ভো 16 জদন স্দোতক (েোন)

োধোযণ

জন্মতোজযখ উখল্লখ
রনই

ফোজতর

অজবমোন 100, জপউজদ্দন
রযোর্ গ্রোভিঃ ভধ্য আউট োড়ো
ইউজনয়ন/ওয়োর্ তিঃ৫৪ র্োকঘযিঃ
জনোতনগয-১৭১১ উখজরোিঃ
টঙ্গী রজরোিঃ গোজীপুয

কুজভল্লো

10.09.1990

25ফছয 07 ভো 25 জদন

এভজফএ

োধোযণ

কতৃতক্ষ উখল্লখ
রনই; ছজফ 01 কজ।

ফোজতর

েট নং-222-224, ব্লক-জ,
জফশ্বব্যোংক আ/এ (ককল্যধভ
গৃোয়ন প্রকল্প), জপখযোো,
আকফযো, চট্টগ্রোভ-4207।

েট নং-222-224, ব্লক-জ,
জফশ্বব্যোংক আ/এ (ককল্যধভ
গৃোয়ন প্রকল্প), জপখযোো,
আকফযো, চট্টগ্রোভ-4207।

চট্টগ্রোভ

02.02.1985

32ফছয 03 ভো 03জদন

এভএএ

োধোযণ

ফয় ীভো
অজতক্রোন্ত

ফোজতর

রভোিঃ নুরুর ইরোভ তোরকুদোয;
রভোছো: ভোখজদো রফগভ

গ্রোভ: জোনপুয জিভোড়ো,
র্োকঘয+থোনো+রজরো:
জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ: জোনপুয জিভোড়ো,
র্োকঘয+থোনো+রজরো:
জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

31.12.1992

23ফছয 04 ভো 28জদন

জফজফএ

োধোযণ

রযরওখয় পযখভ
আখফদন ও
প্রখফত্র; রপযত
খোভ রনই।

ফোজতর

জনোফ জজফ জকদোয

ভজজদ জকদোয; মৃত জয়োযো
রফগভ

দজক্ষণ োংগোজয়ো,
প্রমখে: রভোিঃ কোউছোয মৃধো
ইউজনয়ন+র্োকঘয: োংগোজয়ো- (জও) কোস্টভ এক্সোইজ ও
8601, দুভজক, টুয়োখোরী।
বুোট, আীখরট েোইবুুনোর
জীফন ফীভো বফন (4থ ত তরো)
10 জদরকুো, ফো/এ, ঢোকো1000।

টুয়োখোরী

08.04.1992

24ফছয 00 ভো 28জদন

জফজফএ

োধোযণ

চোরোন মুজক্তযুদ্ধ
জফলয়ক
ভন্ত্রণোরখয়য নোখভ

ফোজতর

৫০৫

জনোফ পোযোনো আক্তোয রফরী

খুযযভ োফীফ ফকুর; োযবীন
আক্তোয খোনভ

রনত্রখকোনো

24.19.1990

26ফছয 01 ভো 03জদন

ভোস্টো ত

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই; ছজফ 01 কজ

ফোজতর

৫০৬

জনোফ রভোিঃ জপউর ইরোভ

জদনোজপুয

31.01.1987

29ফছয 02 ভো 11জদন

এভজফএ

োধোযণ

আখফদন স্বখস্ত
পুযণ কযো য়জন;
রপযত খোখভ
রযজবনউ স্টুোি

ফোজতর
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রটংগুযী,ইউজনয়ন+র্োকঘয:
রকন্দুয়ো-2480, রকন্দুয়ো,
রনত্রখকোণো।
রভোিঃ রুহুর আভীন ভির; রভোছোিঃ রোোগ ছোত্রোফো, পজকযোড়ো,
োভসুন নোোয
ইউজনয়ন: দয, র্োকঘয:
চ্যজড়জট্ট-5200, উখজরো:
রকোতয়োরী, জদনোজপুয।

রটংগুযী,ইউজনয়ন+র্োকঘয:
রকন্দুয়ো-2480, রকন্দুয়ো,
রনত্রখকোণো।
271/46, জনজযজফজর প্রখজক্ট,
জোপযোফোদ, ইউজনয়ন: ংকয,
র্োকঘয: রভোোেদপুয, ঢোকো1219।

