খদয নোভিঃ অজপ োয়ক
ফোজতর আখফদনখেয ংখ্োিঃ 3164 টি

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১১ জনোফ োখভজো আক্তোয

মৃতিঃ আিঃ আরী ভূঁইয়ো; নুরুন
নোোয রফগভ

গ্রোভ: দজিচয
ইউজনয়ন/য়োড ত: -, ডোকঘয:
রনোয়োকোন্দো, উখজরো:
রো, রজরো: নযজংদী।

প্রমখে: রভোিঃ রভোছোখেক
রোখন ভইয়ো, গ্রোভ: দজিচয
ইউজনয়ন/য়োড ত: -, ডোকঘয:
রনোয়োকোন্দো, উখজরো:
রো, রজরো: নযজংদী।

নযজংদী

01.01.1989

২৭ ফছয ০৩ ভো
০৯জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

১৬ জনোফ রভোিঃ আজভরুর রভোখভজনন

রভোিঃ ভজনরুর ইরোভ;
রভোোিঃ জযনুয রফগভ

গ্রোভ: ধোতভো, ডোকঘয:
গ্রোভ: ধোতভো, ডোকঘয:
রগোগ্রোভ, উখজরো:
রগোগ্রোভ, উখজরো:
রগোদোগোিী, রজরো: যোজোী। রগোদোগোিী, রজরো: যোজোী।

যোজোী

30.12.1990

২৫ ফছয ০৪ ভো
০৫জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

১৮ রভোছোিঃ রোকী রফগভ

রভোিঃ কুতুফ উেীন; রভোছো:
নুযজোোন রফগভ

ফোো  িক (নোভ/নম্বয):
৮৩, গ্রোভ: জযনোযোয়ননৄয
(কোজীোিো),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১১নং
রভোোম্মদনৄয, ডোকঘয:
ঠোকুযগাঁ রযোড-৫১০১,
উখজরো: ঠোকুযগাঁ দয,
রজরো: ঠোকুযগাঁ।

ফোো  িক (নোভ/নম্বয):
৮৩, গ্রোভ: জযনোযোয়ননৄয
(কোজীোিো),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১১নং
রভোোম্মদনৄয, ডোকঘয:
ঠোকুযগাঁ রযোড-৫১০১,
উখজরো: ঠোকুযগাঁ দয,
রজরো: ঠোকুযগাঁ।

ঠোকুযগাঁ

30.04.1987

২৯ফছয ০ ভো ০৬জদন

জফএএ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

২০ রভোিঃ রোর জভয়ো

রভোিঃ োজদয়ো জভয়ো; রভোছোিঃ
জোখদো রফগভ

গ্রোভ: উত্তয বুিোইর ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: উদোখোনী,
ডোকঘয: উদোখোনী,
উখজরো:ফুরছজি, রজরো:
গোইফোন্ধো।

গ্রোভ: উত্তয বুিোইর ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: উদোখোনী,
ডোকঘয: উদোখোনী,
উখজরো:ফুরছজি, রজরো:
গোইফোন্ধো।

গোইফোন্ধো

18.05.1996

১৯ফছয ১১ ভো ১৮জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

২১ জনোফ রভোিঃ রভোকখদ আরভ

রভোিঃ আখনোয়োয রোখন;
ভভতোজ রফগভ

রভোতোফোিী, গ্রোভ: চয
োংগোজয়ো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
৩নং জিভ জরো য়োড ত৫, ডোকঘয: ফোঘোযোট
রভদুয়ো-৮৩০০, উখজরো:
রবোরো দয, রজরো: রবোরো।

রভোতোফোিী, গ্রোভ: চয
োংগোজয়ো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
৩নং জিভ জরো য়োড ত৫, ডোকঘয: ফোঘোযোট
রভদুয়ো-৮৩০০, উখজরো:
রবোরো দয, রজরো: রবোরো।

রবোরো

05.08.1994

২১ফছয ০৮ ভো ২৭জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
রনই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৫

৬

৭

৮

৯

জযোজগঞ্জ

08.10.1994

২১ফছয ০৫ ভো ২৭জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

রভোিঃ ভজনরুর ইরোভ;
রভোোিঃ জযফোনু রফগভ

গ্রোভ: ধোতভো, ডোকঘয:
গ্রোভ: ধোতভো, ডোকঘয:
রগোগ্রোভ, উখজরো:
রগোগ্রোভ, উখজরো:
রগোদোগোিী, রজরো: যোজোী। রগোদোগোিী, রজরো: যোজোী।

যোজোী

01.01.1996

১৯ফছয ০৫ ভো ০৫জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

২৪ জনোফ জফপ্লফ কুভোয

ধীখযন্দ্রনোথ শুেধয; ভোরতী
যোনী

গ্রোভ: ঝোটিখফরোই,
ইউজনয়ন/য়োড ত: বদ্রঘোট,
ডোকঘয: গোিোফোিী-৬৭৩০,
উখজরো: কোভোযখন্দ, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ: ঝোটিখফরোই,
ইউজনয়ন/য়োড ত: বদ্রঘোট,
ডোকঘয: গোিোফোিী-৬৭৩০,
উখজরো: কোভোযখন্দ, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

২৪ফছয ০৪ ভো ২০জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে রনই,
জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই।

ফোজতর

২৫ রভোিঃ ইভযোন রোখন

রভোিঃ আোদ আরী; রভোছো:
রুজফ জফজফ

পজকয োিো, গ্রোভ:দজক্ষণ
জরভনৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
০৬, ডোকঘয: জোপযোফোদ,
উখজরো: ীতোকুন্ড, চট্টগ্রোভ।

পজকয োিো, গ্রোভ:দজক্ষণ
জরভনৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
০৬, ডোকঘয: জোপযোফোদ,
উখজরো: ীতোকুন্ড, চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

12.06.1996

২০ফছয ১০ ভো ২৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

২৬ রভোছোিঃ কজনুয আক্তোয

রভোিঃ লুদ পজকয; রভোছোিঃ
রজুোস্দো রফগভ

গ্রোভ: উদং, ইউজনয়ন/য়োড ত:
জংযইর, ডোকঘয: জংযইর২২৯০, উখজরো: নোন্দোইর,
ভয়ভনজং।

গ্রোভ: উদং, ইউজনয়ন/য়োড ত:
জংযইর, ডোকঘয: জংযইর২২৯০, উখজরো: নোন্দোইর,
ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

12.11.1997

১৮ফছয ০৬ ভো ০৪জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

২৭ জনোফ যজন বফদ্যো

জফে বফদ্যো; মৃতিঃ প্রনজত
ফোরো বফদ্যো

কজফযোজ ফোিী, গ্রোভ: রকয়ো
ডগো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
০১নং/০৮, ডোকঘয:
কুোখেযোট-৩৭১৩,
উখজরো: যোয়নৄয, রক্ষীনৄয।

কজফযোজ ফোিী, গ্রোভ: রকয়ো
ডগো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
০১নং/০৮, ডোকঘয:
কুোখেযোট-৩৭১৩,
উখজরো: যোয়নৄয, রক্ষীনৄয।

রক্ষ্ণীনৄয

15.05.1993

২২ফছয ১১ ভো ১১জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে রনই

ফোজতর

রভোিঃ আবু োঈদ প্রোিঃ; রভোছোিঃ গ্রোভ: চজিয়ো জকোয আকন্দ
যজভো রফগভ
োিো, ইউজনয়ন/য়োড ত: ৫নং,
ডোকঘয: োটিকুভরুর-৫৭২০,
উখজরো: উল্লোোিো, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

২৩ জনোফ রভোিঃ জভভ ফোয়দুল্লো
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১২

ভন্তব্য

গ্রোভ: চজিয়ো জকোয আকন্দ
োিো, ইউজনয়ন/য়োড ত: ৫নং,
ডোকঘয: োটিকুভরুর-৫৭২০,
উখজরো: উল্লোোিো, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

২২ রভোিঃ জপকুর ইরোভ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

২৮ জনোফ পজখর যোব্বী

জদুর ইরোভ; নোজভো খোতুন ফোো/ফোিী নং-১০২৩, গ্রোভ:
কোগভোযী জিভোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফলুয
কোগভোযী, ডোকঘয: রকোট
চাঁদনৄয, উখজরো: রকোট
চাঁনৄয, জঝনোইদ।

ফোো/ফোিী নং-১০২৩, গ্রোভ:
কোগভোযী জিভোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফলুয
কোগভোযী, ডোকঘয: রকোট
চাঁদনৄয, উখজরো: রকোট
চাঁনৄয, জঝনোইদ।

জঝনোইদ

05.08.1995

২০ফছয ০৮ ভো
১৩জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফন্ব নযণ রনই

ফোজতর

৩২ জনোফ রভোিঃ নোজমুর হুদো

রভোিঃ জোভোত আরী; রভোছো:
নোখজযো খোতুন

গ্রোভ: রচৌদুয়োয,
ডোকঘয:খখয়যনৄয, ,
উখজরো: জভযনৄয, রজরো:
কুজিয়ো।

গ্রোভ: রচৌদুয়োয,
ডোকঘয:খখয়যনৄয, ,
উখজরো: জভযনৄয, রজরো:
কুজিয়ো।

কুজিয়ো

30.11.1994

২১ফছয ০৫ ভো ০৫জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

৩৪ জনোফ পখয়জ আখভদ

আফদুর ভোন্নোন; যোনী রফগভ

ফোিী/ফোো: সুজোজভয়োয ফোিী,
১/১ নৄযোতন োোোতোর
িক, গ্রোভ: রক্ষীনোযোয়ননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৩,
ডোকঘয: রনোয়োখোরী-৩৮০০,
উখজরো: দয, রজরো:
রনোয়োখোরী।

ফোিী/ফোো: সুজোজভয়োয ফোিী,
১/১ নৄযোতন োোোতোর
িক, গ্রোভ: রক্ষীনোযোয়ননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৩,
ডোকঘয: রনোয়োখোরী-৩৮০০,
উখজরো: দয, রজরো:
রনোয়োখোরী।

রনোয়োখোরী

02.01.1989

২৭ফছয ০৪ ভো ০৩জদন

ভোস্টো ত

োধোযণ

প্রখফে রনই

ফোজতর

৩৫ জনোফ তোখযক রোখন

রভোিঃ সুরতোন রভোল্লো; রভোছো:
োনুপো রফগভ

ফোিী/ফোো: ৪৩, গ্রোভ:
রগোদন্ডো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
০৩, ডোকঘয: ফোোদুযনৄয৮৪২০, উখজরো: নরছটি,
রজরো: ঝোরকোঠী।

ফোিী/ফোো: ৪৩, গ্রোভ:
রগোদন্ডো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
০৩, ডোকঘয: ফোোদুযনৄয৮৪২০, উখজরো: নরছটি,
রজরো: ঝোরকোঠী।

ঝোরকোঠী

01.01.1992

২৪ফছয ০৪ ভো ০৪জদন

দোজখর

োধোযণ

চোরোন রকোড ভর

ফোজতর

৩৬ জনোফ এ.এভ. মুনীরুজ্জোভোন

মু. আয়নোর ক; আখরয়ো
রফগভ

ফোিী/ফোো: ৫৪/ক, গ্রোভ:
আদোফয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
রভোোম্মদনৄয, ডোকঘয:
রভোোম্মদনৄয-১২০৭,
উখজরো: রভোোম্মদনৄয,
রজরো: ঢোকো।

ফোিী/ফোো: রখ ফোজি,,
গ্রোভ: োটগজত,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োটগজত,
ডোকঘয: োটগজত-৮২২১,
উখজরো: টুজিোিো, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

ঢোকো

31.12.1993

২২ফছয ০৫ ভো ০৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভর

ফোজতর
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৫

জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

রগোোর চন্দ্র জফশ্বো; রোবো
যোনী জফশ্বো

ফোিী/ফোো: জফশ্বো ফোিী,
গ্রোভ: জতন জচটো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফোয োিো,
ডোকঘয: আজভযোফোদ৩৫১৭,উখজরো: দোউদকোজন্দ,
রজরো: কুজভল্লো।

ফোিী/ফোো: জফশ্বো ফোিী,
গ্রোভ: জতন জচটো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফোয োিো,
ডোকঘয: আজভযোফোদ৩৫১৭,উখজরো: দোউদকোজন্দ,
রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

15.01.1988

-- ফছয -- ভো --জদন

এএজ

োধোযণ

ফয় উখল্লখ রনই

ফোজতর

৪৩ জনোফ রভোিঃ ভোইনুর ইরোভ

এ.এভ রকোন্দোয আরী;
যোখফয়ো রফগভ

গ্রোভ: যোয়নৄযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৮নং
চাঁদনৄযো, ডোকঘয:বনজভে৮২২০,উখজরো: ফজযোর
দয, রজরো:ফজযোর।

গ্রোভ: যোয়নৄযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৮নং
চাঁদনৄযো, ডোকঘয:বনজভে৮২২০,উখজরো: ফজযোর
দয, রজরো:ফজযোর।

ফজযোর

15.09.1988

২৭ ফছয ০৭ ভো
২০জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

৪৫ জনোফ উখম্ম জনো

এ.জফ. এভ যজপকুর ইরোভ;
জনখোত সুরতোনো

ফোো/ফোিী: জ/১৩, গ্রোভ:
োয নগাঁ, ইউজনয়ন/য়োড ত:
০৭, ডোকঘয:নগাঁ৬৫০০,উখজরো: নগাঁ,
রজরো:নগাঁ।

ফোো/ফোিী: জ/১৩, গ্রোভ:
োয নগাঁ, ইউজনয়ন/য়োড ত:
০৭, ডোকঘয:নগাঁ৬৫০০,উখজরো: নগাঁ,
রজরো:নগাঁ।

নগাঁ

12.05.1991

২৪ ফছয ১১ ভো
২৩জদন

জফএএ

মুজক্তখমোদ্ধো

প্রখফে রনই

ফোজতর

৪৬ জনোফ রভোিঃ যোখদুর ইরোভ

রভোিঃ রভোস্তোজপজুয যভোন;
জযজজয়ো রফগভ

গ্রোভ: রছোট আরগী
(বফদ্যফোিী), ইউজনয়ন/য়োড ত:
৮নং য়োড ত, ৬নং ধজনয়ো
ডোকঘয: রবোরো দয৮৩০০,উখজরো: রবোরো,
রজরো:রবোরো।

গ্রোভ: রছোট আরগী
(বফদ্যফোিী), ইউজনয়ন/য়োড ত:
৮নং য়োড ত, ৬নং ধজনয়ো
ডোকঘয: রবোরো দয৮৩০০,উখজরো: রবোরো,
রজরো:রবোরো।

রবোরো

01.01.1995

২১ ফছয ০৪ ভো
০৫জদন

আজরভ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

৪৭ জনোফ োজফনো খোতুন

রভোিঃ কোজজভ উজেন; োছনো
রফগভ

ফোো/ফোিী: ২৯৭, গ্রোভ:
ছোজফফো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
০৭ ডোকঘয: ভঞোনৄয১৯৬০,উখজরো: টোংগোইর,
রজরো:টোংগোইর।

ফোো/ফোিী: ২৯৭, গ্রোভ:
ছোজফফো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
০৭ ডোকঘয: ভঞোনৄয১৯৬০,উখজরো: টোংগোইর,
রজরো:টোংগোইর।

টোংগোইর

01.01.1993

২৩ ফছয ০ ভো ১৮জদন

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

৫০ জনোফ রভোিঃ আরতোফ রোখন

রভোিঃ আব্দুর আজজজ; ছোখয
খোতুন

গ্রোভ: রবিো রখোরো, ,
ডোকঘয: রদয়োন
তোযটিয়ো,উখজরো:
োজোদনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

প্রমখে রভোিঃ ভোজনক জভয়ো,
৬৪/রজ/৪ (৩য় তরো), আযখক
জভন রযোড, রগোীফোগ, ঢোকো১২০৩, য়োযী, ঢোকো।

জযোজগঞ্জ

11.05.1989

২৭ ফছয ০ ভো ২৪জদন

োধোযণ

প্রখফে
জনধ তজযত পযখভ
নয়।

ফোজতর

এএজ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৩৯ জনোফ প্রদী চন্দ্র জফশ্বো
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৪

৫

৬

৭

৮

৯

গ্রোভ: সুগজন্ধ, ইউজনয়ন/য়োড ত:
যোখোরগোজছ, ডোকঘয: সুগজন্ধ৯৩০০,উখজরো: ফোখগযোট
দয, রজরো: ফোখগযোট।

ফোখগযোট

30.11.1986

২৯ফছয ০৫ ভো ০৫জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে
জনধ তজযত পযখভ
নয়।

ফোজতর

রভোোম্মদ আরী; যোখরো রফগভ গ্রোভ: ফাঁগোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৯নং য়োড ত,
ডোকঘয: ১৪নং যোজযোখজশ্বয-৩৬০০, উখজরো:
চাঁদনৄয দয, রজরো: চাঁদনৄয।

ফোো/ফোিী: ৭৪/৫ য়োক
আ কখরোনী, গ্রোভ:আনোয
কুোে, ইউজনয়ন/য়োড ত:
১২নং, ডোকঘয: জভযনৄয১২১৬, উখজরো: দোরু
োরোভ, রজরো: ঢোকো।

চাঁদনৄয

06.09.1991

২৪ফছয ০৭ ভো ২৯জদন

জফএএ

োধোযণ

প্রখফে রনই

ফোজতর

৫৪ জনোফ ভোহ্দী োোন

রভোোম্মদ আরী; োোনো খোতুন ফোো/ফোিী: ০১৬-০০৪, গ্রোভ:
মুযোযীদ, ইউজনয়ন/য়োড ত:
৯নংয়োড ত, ডোকঘয:
জঝনোইদ কুোখডট কখরজ৭৩০১, উখজরো: জঝনোইদ,
রজরো: জঝনোইদ।

ফোো/ফোিী: ০১৬-০০৪, গ্রোভ:
মুযোযীদ, ইউজনয়ন/য়োড ত:
৯নংয়োড ত, ডোকঘয:
জঝনোইদ কুোখডট কখরজ৭৩০১, উখজরো: জঝনোইদ,
রজরো: জঝনোইদ।

জঝনোইদ

01.11.1988

২৭ফছয ০৫ ভো ২৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে
জনধ তজযত পযখভ
নয়।

ফোজতর

৫৫ জনোফ উজ্জর রোখন

রভোিঃ যজতুল্লো; রভোছোিঃ
নোজগত োযবীন

গ্রোভ: গোইদঘোট,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ংকয চন্দ্র
০৩, ডোকঘয:দীননোথনৄয৭২০০, উখজরো: চ্যয়োডোিো
দয, রজরো: চ্যয়োডোিো।

গ্রোভ: গোইদঘোট,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ংকয চন্দ্র
০৩, ডোকঘয:দীননোথনৄয৭২০০, উখজরো: চ্যয়োডোিো
দয, রজরো: চ্যয়োডোিো।

চ্যয়োডোিো

17.08.1988

২৮ফছয ০৭ ভো ১৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

৫৬ জনোফ ইভযোন োোন

আব্দুল্লো রভোল্যো; রযোখকয়ো
খোতুন

ফোো/ফোিী: জয়োন্তো, গ্রোভ:
জয়োন্তো , ইউজনয়ন/য়োড ত:
ফসুজন্দয়ো,
ডোকঘয:োখোযোগোতী-৭৪০৬,
উখজরো: দয, রজরো:
মখোয।

ফোো/ফোিী: জয়োন্তো, গ্রোভ:
জয়োন্তো , ইউজনয়ন/য়োড ত:
ফসুজন্দয়ো,
ডোকঘয:োখোযোগোতী-৭৪০৬,
উখজরো: দয, রজরো:
মখোয।

মখোয

28.06.1996

১৯ফছয ১০ ভো ০৮জদন

এএজ

প্রখফে
জনধ তজযত পযখভ
নয়।

ফোজতর

মৃত রখ নখজঅয যভোন;
রভোো: োরভো রফগভ

৫২ জনোফ রভোিঃ আব্দুর কোখছয
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১২

ভন্তব্য

গ্রোভ: সুগজন্ধ, ইউজনয়ন/য়োড ত:
যোখোরগোজছ, ডোকঘয: সুগজন্ধ৯৩০০,উখজরো: ফোখগযোট
দয, রজরো: ফোখগযোট।

৫১ রখ োজফবুয যভোন

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

জঝনোইদ

01.01.1987

২৯ফছয ০৪ ভো ০৫জদন

স্দোতক

১

৫৭ জনোফ ভজনরুজ্জোভোন

আব্দু ছোত্তোয; োখরো খোতুন

গ্রোভ: ফলুয রখোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফলুয-৪নং,
ডোকঘয:ফলুয-৭৩৩০,
উখজরো: রকোটচাঁদনৄয,
রজরো: জঝনোইদ।

গ্রোভ: ফলুয রখোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফলুয-৪নং,
ডোকঘয:ফলুয-৭৩৩০,
উখজরো: রকোটচাঁদনৄয,
রজরো: জঝনোইদ।

৬৯ রভোো: তোজনয়ো আক্তোয

রভোিঃ আব্দুয যজভ; রভোো:
নোজভো রফগভ

গ্রোভ: ফকুরতরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৬নং
কজজযোফোদ,
ডোকঘয:ভীযভর-৮৭০০,
উখজরো: রফতোগী, রজরো:
ফযগুনো।

প্রমখে: রভোিঃ সুজন
োরোদোয, জএটু অজতিঃ
জডআইজজ, নৄজর রটজরকভ
রডখকোয়োট তো, যোজোযফোগ,
ঢোকো-১২১৭।

ফযগুনো

25.12.1995

২১ ফছয ০৪ ভো
১০জদন

৭০ জনোফ রভোিঃ যোজকবুর জভয়ো

রভোিঃ যজফউর জভয়ো, োজপয়ো
রফগভ

গ্রোভ: রোনোগোজী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রোনোগোজী,
ডোকঘয: রকোযকদী-৭৮৫০,
উখজরো: ভধুভোরী, রজরো:
পজযদনৄয।

গ্রোভ: রোনোগোজী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রোনোগোজী,
ডোকঘয: রকোযকদী-৭৮৫০,
উখজরো: ভধুভোরী, রজরো:
পজযদনৄয।

পজযদনৄয

06.03.1997

৭১ জনোফ রভোিঃ আখনয়োয রোখন

রভোিঃ োভছুর ক, রভোছো:
আয়নো খোতুন

গ্রোভ: জচরোফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: দোইন্যো,
ডোকঘয: ধখযয ফোজি,
উখজরো: টোংগোইর, রজরো:
টোংগোইর।

গ্রোভ: জচরোফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: দোইন্যো,
ডোকঘয: ধখযয ফোজি,
উখজরো: টোংগোইর, রজরো:
টোংগোইর।

টোংগোইর

03.06.1994

৭৩ জনোফ রখোযখদ

আিঃ যজভ, কজফতো

গ্রোভ: জযণধযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৯নং, ৪নং,
ডোকঘয:মুন্পীযচয-২১০০,
উখজরো: রযনৄয, রজরো:
রযনৄয।

গ্রোভ: জযণধযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৯নং, ৪নং,
ডোকঘয:মুন্পীযচয-২১০০,
উখজরো: রযনৄয, রজরো:
রযনৄয।

রযনৄয

01.11.1995

৭৫ জনোফ রভোিঃ ভজন

রভোিঃ আরভগীয রোখন,
জফরজক খোতুন

গ্রোভ: চযকোটোযী জকদোয
োিো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
চযকোটোযী,
ডোকঘয:চযকোটোযী,
উখজরো: রদৌরতনৄয, রজরো:
ভোজনকগঞ্জ।

প্রমখে: ভজন আরভ, গ্রোভ:
চযকোটোযী জকদোয োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: চযকোটোযী,
ডোকঘয:চযকোটোযী,
উখজরো: রদৌরতনৄয, রজরো:
ভোজনকগঞ্জ।

ভোজনকগঞ্জ

04.10.1997
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আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফে
জনধ তজযত পযখভ
নয়।

ফোজতর

এএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভর

ফোজতর

১৯ ফছয ০২ ভো ৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্বোক্ষযজফীন

ফোজতর

২১ ফছয ১১ ভো ০২জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্বোক্ষযজফীন

ফোজতর

ভো জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

১৯ ফছয ০৪ভো ১৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

ফছয

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৭৬ জর চন্দ্র জকদোয

জদরী চন্দ্র জকদোয; যোনী
জকদোয

ফোজিক ফোিী, গ্রোভ: ২নং
জিভ ধোনীোপো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োপোই
ইউজনয়ন, ডোকঘয:োপো
ফন্দয-৮৫৬১, উখজরো:
ভঠফোিীয়ো, রজরো:
জখযোজনৄয।

ফোজিক ফোিী, গ্রোভ: ২নং
জিভ ধোনীোপো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োপোই
ইউজনয়ন, ডোকঘয:োপো
ফন্দয-৮৫৬১, উখজরো:
ভঠফোিীয়ো, রজরো:
জখযোজনৄয।

জখযোজনৄয

10.02.1988

২৮ ফছয ০২ভো ২৬
জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভর

ফোজতর

৭৭ জনোফ ভয়নো আক্তোয

অখরক জভয়ো, যোজদো রফগভ

গ্রোভ: রূদী,
ডোকঘয:রূদী-৩৪১৩,
উখজরো: যোঞ্ছোযোভনৄয,
রজরো: ব্রোহ্মণফোিীয়ো।

গ্রোভ: রূদী,
ডোকঘয:রূদী-৩৪১৩,
উখজরো: যোঞ্ছোযোভনৄয,
রজরো: ব্রোহ্মণফোিীয়ো।

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

01.01.1987

২৯ ফছয ০৪ভো ০৪
জদন

ভোস্টো ত

োধোযণ

চোরোন রকোড ভর

ফোজতর

৮২ জনোফ তন কুভোয ভন্ডর

জফভর চন্দ্র ভন্ডর; রদরু ফোরো

গ্রোভ: ধরখথোো,
রদোখরশ্বয (োযফোগ),
ইউজনয়ন/য়োড ত: বোদ্রো,
রদোখরশ্বয-১৩২১, রকযোনীগঞ্জ,
ডোকঘয: বোদ্রো-১৯৩৭,
ঢোকো।
উখজরো: নোগযনৄয, রজরো:
টোংগোইর।

টোংগোইর

25.09.1987

২৮ ফছয ০৭ভো ১০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভর

ফোজতর

৮৪ জনোফ রভোিঃ য়োজরন জফন নোঈভ

রভোিঃ নোইমুজ্জোভোন; নোজগত
সুরতোনো

গ্রোভ:ভন্ডরগোতী, ডোকঘয:
ভন্ডরগোতী, উখজরো:
ভম্মদনৄয, রজরো: ভোগুযো।

৩নং রভোজনী রভোন দো
ররন, ঢোকো দয, সূেোনৄয,
ঢোকো

ভোগুযো

15.01.1996

ফছয ভো জদন

এএজ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

৮৫ জনোফ রভোিঃ জযপ তোলুকদোয

রভোিঃ জদুজ্জোভোন; রভোছো
রভোছখরভো রফগভ

গ্রোভ:ফল্লোচোযোনী োিো,
ডোকঘয: ফল্লোফোজোয,
উখজরো: কোজরোতী, রজরো:
টোংগোই্র।

গ্রোভ:ফল্লোচোযোনী োিো,
ডোকঘয: ফল্লোফোজোয,
উখজরো: কোজরোতী, রজরো:
টোংগোই্র।

টোংগোইর

10.06.1989

২৬ ফছয ০৯ভো ২৮
জদন

এএজ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

৯০ জনোফ জদুর ইরোভ

রভোিঃ আবুর রোখন; রভোছো:
পোখতভো রফগভ

গ্রোভ:আদোচোকী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: বোিোফোিী,
ডোকঘয: আদোচোকী-৬৭৩০,
উখজরো: রফরকুজচ, রজরো:
জযোজগনজ।

গ্রোভ:আদোচোকী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: বোিোফোিী,
ডোকঘয: আদোচোকী-৬৭৩০,
উখজরো: রফরকুজচ, রজরো:
জযোজগনজ।

জযোজগঞ্জ

01.01.1991

২৫ ফছয ০৪ভো ০৪
জদন

জফ.এ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

৯৬ জনোফ োভীভ আখভদ

রভোিঃ আভোনত জফশ্বো;
ছোখরো খোতুন

ফোো/ফোিী: ৭৪ গ্যোদন জভজি
িক, গ্রোভ: রচৌিো আদত
োিো, ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫,
ডোকঘয: জফজক-৭০০০,
উখজরো: কুজিয়ো, রজরো:
কুজিয়ো।

ফোো/ফোিী: ৭৪ গ্যোদন জভজি
িক, গ্রোভ: রচৌিো আদত
োিো, ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫,
ডোকঘয: জফজক-৭০০০,
উখজরো: কুজিয়ো, রজরো:
কুজিয়ো।

কুজিয়ো

26.10.1987

২৮ ফছয ০৬ ভো ১০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

Page 7 of 459

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

৯৭ জনোফ রভোিঃ নোজয উজেন

রভোিঃ ফোোয উজেন; নোজছভো
খোতুন

গ্রোভ: ভোটিয়োোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৭,
ডোকঘয: তোরোফোিীয়ো-৭০০০,
উখজরো: জভযনৄয, রজরো:
কুজিয়ো।

গ্রোভ: ভোটিয়োোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৭,
ডোকঘয: তোরোফোিীয়ো-৭০০০,
উখজরো: জভযনৄয, রজরো:
কুজিয়ো।

কুজিয়ো

08.07.1986

২৯ ফছয ০৯ ভো ২৮
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

৯৮ জনোফ রভোিঃ আজযফুয যভোন

রভোিঃ আব্দুর জজরর; রভোছো:
রযোখকয়ো খোতুন

গ্রোভ: রক্ষীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আজডয়ো,
ডোকঘয: খখয়যনৄয-৭০৩০,
উখজরো: রদৌরতনৄয, রজরো:
কুজিয়ো।

গ্রোভ: রক্ষীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আজডয়ো,
ডোকঘয: খখয়যনৄয-৭০৩০,
উখজরো: রদৌরতনৄয, রজরো:
কুজিয়ো।

কুজিয়ো

23.06.1987

২৮ ফছয ১০ ভো ১৩
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

৯৯ জনোফ রভোিঃ এনোখয়ত রোখন

রভোিঃ োআরভ মৃধো; োজপয়ো গ্রোভ: দজক্ষণ ধযন্দী, ডোকঘয:
রফগভ
ধযোন্দী, উখজরো:
টুয়োখোরী, রজরো:
টুয়োখোরী।

রভোিঃ এনোখয়ত রোখন
(অজব), ৩নং রভোনী রভোদন
দো ররন, োভসুর আরভ
ছোেোফো, ঢোকো দয, থোনো:
সূেোনৄয, ঢোকো।

টুয়োখোরী

01.07.1992

২৩ ফছয ১০ ভো ০৪
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

১০৩ জনোফ দীন্ভ চন্দ্র রন

সুবোল চন্দ্র রন; কৃষ্ণো যোণী
রন

05.10.1995

২০ ফছয ১০ ভো ০
জদন

এএজ

োধোযণ

স্বখস্ত নযণ নয়

ফোজতর

রভোিঃ নু জভয়ো; রভোো:
ফূরখনছো রফগভ

গ্রোভ: চজতরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৫নং,
ডোকঘয: ঘোটোইর-১৯৮০,
উখজরো: ঘোটোইর, রজরো:
টোংগোইর।
প্রমখে: রভোিঃ রোখর
আখম্মদ, উচ্চভোন কোযী
নৄজর, রটজরকভ
রডখকোয়োট তো, যোজোযফোগ,
ঢোকো।

টোংগোইর

১০৯ জনোফ রভোিঃ জযন জভয়ো

গ্রোভ: চজতরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৫নং,
ডোকঘয: ঘোটোইর-১৯৮০,
উখজরো: ঘোটোইর, রজরো:
টোংগোইর।
গ্রোভ:রছোটফদয খোরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২নং
রগৌজযচন্নো, ডোকঘয:রগৌজযচন্নো৮৭০০ , উখজরো: ফযগুনো,
রজরো: ফযগুনো।

ফযগুনো

17.05.1994

২১ফছয ১১ ভো ১৬
জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোখনয রকোড
ভুর

ফোজতর

১১১ জনোফ রভোিঃ যভত উল্লো

রভোিঃ সুরতোন আখভদ খোন;
রভোো: োোনো রফগভ

গ্রোভ:জযলোমুিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত:৭নং
জযলোমুিী ,
ডোকঘয:রগৌজযচন্নো-৮৭০০ ,
উখজরো: রফতোগী, রজরো:
ফযগুনো।

প্রমখে: রভোিঃ সুজন
োরোদোয, জএটু অজতিঃ
জডআইজজ, নৄজর রটজরকভ
রডখকোয়োট তো, যোজোযফোগ,
ঢোকো-১২১৭।

ফযগুনো

15.08.1986

২৯ফছয ০৮ ভো ২০
জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোখনয রকোড
ভুর

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

খুরনো

30.12.1992

২৩ফছয ০৩ ভো
১২জদন

এএজ

জকখোযগঞ্জ

18.07.1993

২২ফছয ০৯ ভো
১৮জদন

এইচএজ

রযনৄয

01.02.1993

২৩ফছয ০৩ ভো
০৫জদন

এএজ

১

১২১ সুব্রত কুভোয োরদোয

মৃত: সুবোল চন্দ্র োরদোয;
জফতো যোনী

ফোো িক# োরদোয
(রোজডং নং-৫০) , গ্রোভ:
রদয়োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:রদয়োিো৬,ডোকঘয: রদয়োিো-৯২২০,
উখজরো: জদঘজরয়ো, রজরো:
খুরনো।

১২৪ জনোফ রভোিঃ রভোফোযক রোখন

রভোিঃ রগোরো রোখন; যনো

গ্রোভ: রগৌযীনৄয, ডোকঘয:
গ্রোভ: রগৌযীনৄয, ডোকঘয:
যমূর, উখজরো: জনকরী, যমূর, উখজরো: জনকরী,
রজরো: জকখোযগঞ্জ।
রজরো: জকখোযগঞ্জ।

১২৫ জনোফ রভোিঃ ভোসুদ যোনো

রভোিঃ এপোজ যকোয;
আকজরভো রফগভ

গ্রোভ: ফরোইয চয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১১নং
ফরোইয চয, ডোকঘয:
চকোোব্দী-২১০০,
উখজরো: রযনৄয দয,
রজরো: রযনৄয।

গ্রোভ: ফরোইয চয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১১নং
ফরোইয চয, ডোকঘয:
চকোোব্দী-২১০০,
উখজরো: রযনৄয দয,
রজরো: রযনৄয।

১৩৬ জফপ্রজজৎ কুভোয

জক্ষজত চন্দ্র, আদযী যোনী

গ্রোভ:োইখকন োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 8নং
ধরোনৄযো চন্দ্র 3নং য়োড ত,
ডোকঘয: ধরোনৄযো7320,উখজরো: বরকুো,
রজরো: জঝনোইদ।

গ্রোভ:োইখকন োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 8নং
ধরোনৄযো চন্দ্র 3নং য়োড ত,
ডোকঘয: ধরোনৄযো7320,উখজরো: বরকুো,
রজরো: জঝনোইদ।

জঝনোইদ

10.08.1986

29 ফছয 08 ভো
01জদন

১৩৭ রভোিঃ রভোফোযক রোখন

আিঃোই; োজরভো আক্তোয

গ্রোভ:উলুকোজন্দ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োজরভনৄয,
ডোকঘয: োজরভনৄয2337,উখজরো:
ফোজজতনৄয, রজরো:
জকখোযগঞ্জ।

গ্রোভ:উলুকোজন্দ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োজরভনৄয,
ডোকঘয: োজরভনৄয2337,উখজরো:
ফোজজতনৄয, রজরো:
জকখোযগঞ্জ।

জকখোযগঞ্জ

12.01.1998

১৩৯ জনোফ রভোিঃ জজরুর ইরোভ

রভোিঃ জজভ উজেন; ভোসুদো
আক্তোয

গ্রোভ:যোদী, ডোকঘয:
যোদী-3413,উখজরো:
ফোঞ্ছোযোভনৄয, রজরো:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো।

জজ-এ, ফোো নং-01, রযোড
নং-02, ব্লক-জড, কোভোযোফোদ
োউজজং, রভোোম্মদনৄয, ঢোকো1207।

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

01.01.1987
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ফোো িক# োরদোয
(রোজডং নং-৫০) , গ্রোভ:
রদয়োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:রদয়োিো৬,ডোকঘয: রদয়োিো-৯২২০,
উখজরো: জদঘজরয়ো, রজরো:
খুরনো।

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

এভএএ

োধোযণ

স্বোক্ষযজফীন

ফোজতর

18 ফছয 03 ভো
06জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

29 ফছয 04ভো
04জদন

ভোস্টো ত

োধোযণ

চোরোখনয রকোড
ভুর

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

১২

ভন্তব্য

৫

৬

৭

৮

৯

১৪০ জনোফ যজভজ উজেন

আব্দুর আরী; জয়খভখয জফজফ গ্রোভ:চযমমুনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: নীরকভর,
ডোকঘয: মুন্পীযোট8341,উখজরো: চযপুোন,
রজরো: রবোরো।

গ্রোভ:চযমমুনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: নীরকভর,
ডোকঘয: মুন্পীযোট8341,উখজরো: চযপুোন,
রজরো: রবোরো।

রবোরো

……..

28 ফছয 03ভো
05জদন

অনো ত

োধোযণ

জন্তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

১৪৫ জনোফ তো ভন্ডর

অবয় ভন্ডর; রকৌল্যো ভন্ডর

ফোো  িক: 192, গ্রোভ:
ভোগুিো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
ভোগুিো 3নং য়োড ত, ডোকঘয:
ফোরুইোিো-9420,উখজরো:
তোরো, রজরো: োতক্ষীযো।

ফোো  িক: 192, গ্রোভ:
ভোগুিো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
ভোগুিো 3নং য়োড ত, ডোকঘয:
ফোরুইোিো-9420,উখজরো:
তোরো, রজরো: োতক্ষীযো।

োতক্ষীযো

10.12.1994

21 ফছয 04ভো
25জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোখনয রকোড
ভুর

ফোজতর

১৪৬ জনোফ রভোিঃ তজযক উল্যো

নুরুজ্জোভোন; জোোনোযো রফগভ

ফোো  িক: আফদুর
মুনোপ োজজ ফোিী, গ্রোভ:
কোজরযচয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
08নং, ডোকঘয: টুভচয
ভোদ্রোো-3700,উখজরো:
দয, রজরো: রক্ষীনৄয।

ফোো  িক: আফদুর
মুনোপ োজজ ফোিী, গ্রোভ:
কোজরযচয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
08নং, ডোকঘয: টুভচয
ভোদ্রোো-3700,উখজরো:
দয, রজরো: রক্ষীনৄয।

রক্ষ্ণীনৄয

09.12.1995

21 ফছয 05ভো
23জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

১৪৮ জনোফ নোজমুর রোোইন

রভোিঃ যভজোন জভয়ো; রভোছোিঃ
নুরুন্নোোয

গ্রোভ: ফরোইজমুর, ডোকঘয: প্রমখে: রজএজ রেস্ট,
আশুজরয়ো,উখজরো: রকন্দুয়ো, 12/6 ব্লক-জফ, রোরভোটিয়ো,
রজরো: রনেখকোণো।
রভোোম্মদনৄয, ঢোকো।

রনেখকোণো

19.09.1997

18 ফছয 07ভো
16জদন

এইচএজ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

১৫২ জনোফ জয় রোখন

জোোিীয আরভ; খোখরদো
রফগভ

গ্রোভ:কভরনৄয আভরোোিো
(জনউটোউন রযোড), ডোকঘয:
ববযফ, উখজরো: ববযফ,
রজরো: জকখযোগঞ্জ।

গ্রোভ:কভরনৄয আভরোোিো
(জনউটোউন রযোড), ডোকঘয:
ববযফ, উখজরো: ববযফ,
রজরো: জকখযোগঞ্জ।

জকখোযগঞ্জ

03.09.1997

18 ফছয 08ভো
02জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

১৬৫ জনোফ ফোজছয আরভ

মৃত ইজদ্রছ জভয়ো; োখজদো রফগভ গ্রোভ:োখফনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: শ্রীকোইর,
ডোকঘয:োহ্গদো-3544,
উখজরো: মুযোদনগয, রজরো:
কুজভল্লো।

ফোজছয আরভ, রক-26 (5
তরো), কোজী নজরুর রযোড,
31 রভোোম্মদনৄয-1207,
রভোোম্মদনৄয, কুজভল্লো।

কুজভল্লো

07.05.1987

28ফছয 11ভো
28জদন

জফজফএ (ো)

োধোযণ

প্রখফে 
চোরোখনয রকোড
ভুর

ফোজতর

১৭০ জনোফ রভোিঃ যোজপউজ্জোভোন

রভোিঃ আরতো রভোল্যো; যোখফয়ো গ্রোভ:কৃষ্ণনৄয,
রফগভ
ডোকঘয:রফোয়োজরয়ো,
উখজরো: মুকসুদনৄয, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

গ্রোভ:কৃষ্ণনৄয,
ডোকঘয:রফোয়োজরয়ো,
উখজরো: মুকসুদনৄয, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

রগোোরগঞ্জ

26.03.1995

21ফছয 01ভো 12জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১৭৩ জনোফ রভোিঃ জপউর ফোোয

রভোিঃ আব্দু োরোভ জকদোয;
রোখনয়োযো রফগভ

গ্রোভ:গোউয়োস্বোয সুজন্নয়ো জোখভ
ভজজদ ংরগ্ন বোটিখোনো
ফজযোর, ডোকঘয:ফজযোর
দয, উখজরো: কোউজনয়ো,
রজরো: ফজযোর

গ্রোভ:গোউয়োস্বোয সুজন্নয়ো জোখভ
ভজজদ ংরগ্ন বোটিখোনো
ফজযোর, ডোকঘয:ফজযোর
দয, উখজরো: কোউজনয়ো,
রজরো: ফজযোর

ফজযোর

01.01.1990

26ফছয 04ভো
04জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

১৭৪ জনোফ ররোকভোন রখ

খজরর রখ; রজোছনো রফগভ

ফোিী+গ্রোভ:োখখফয রভঠ,
ইউজনয়নিঃ জভঠোখোরী
ডোকঘয:োখখফয রভঠ9350, উখজরো: রভোংরো,
রজরো: ফোখগযোট।

ফোিী+গ্রোভ:োখখফয রভঠ,
ইউজনয়নিঃ জভঠোখোরী
ডোকঘয:োখখফয রভঠ9350, উখজরো: রভোংরো,
রজরো: ফোখগযোট।

ফোখগযোট

25.09.1991

24 ফছয 07 ভো 10
জদন

জফএ

োধোযণ

ভুর কর্ততক্ষ
ফযোফয আখফদন

ফোজতর

১৭৫ কোজী োোনুর ইরোভ

রফরোখয়ত আরী কোজী; যোখফয়ো গ্রোভ: োইখকযডোি,
রফগভ
ইউজনয়ন: কতোজ ইর/01,
ডোকঘয: কুঠিফোিী-8100,
উখজরো: রগোোরগঞ্জ, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

গ্রোভ: োইখকযডোি,
ইউজনয়ন: কতোজ ইর/01,
ডোকঘয: কুঠিফোিী-8100,
উখজরো: রগোোরগঞ্জ, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

রগোোরগঞ্জ

10.03.2016

31 ফছয 01 ভো 21
জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

জন্ তোজযখ ভুর
 আখফদন
জনধ তোজযত পযখভ
নয়।

ফোজতর

১৭৭ জনোফ রভোিঃ জোখফয উজেন

রভোিঃ আবুর রোখন;
োভখতন রনছো

গ্রোভ: বোটিয রটক (5নং
য়োড ত), ডোকোঘয: ধভনৄয3820, উখজরো: দয,
রজরো-রনোয়োখোরী।

গ্রোভ: বোটিয রটক (5নং
য়োড ত), ডোকোঘয: ধভনৄয3820, উখজরো: দয,
রজরো-রনোয়োখোরী।

রনোয়োখোরী

28.12.1988

27 ফছয 04 ভো 08
জদন

আজরভ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

১৮৬ জনোফ রভোোম্মদ ররোর উজেন

মৃত রভোোভম্মদ রভোস্তপো
কোভোর; যোখদো রফগভ

গ্রোভ: রভরুযো ভজুভদোয ফোিী,
ডোকঘয: দজক্ষণ চাঁদনৄয,
থোনো: ভখনোযগঞ্জ, রজরো:
কুজভল্লো।

গ্রোভ: রভরুযো ভজুভদোয ফোিী,
ডোকঘয: দজক্ষণ চাঁদনৄয,
থোনো: ভখনোযগঞ্জ, রজরো:
কুজভল্লো।

কুজভল্লো

01.01.1989

27 ফছয 04 ভো 05
জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

১৯১ জনোফ আবু ভয খোন

ভযহুভ আবু জোপয খোন;
রখোযখদো রফগভ

মুজন্প নৄকুয োি,গ্রোভ:
আজয়ো, 2নং য়োড ত,
ডোকঘয: আজয়ো, উখজরো:
টিয়ো, চট্টগ্রোভ।

‘োব্বীয রৌযব’ জবরো,
1360/এ, দজক্ষণ খুরী,
আ/এ, রযোড#1, ব্লক-জফ,
ররইন#3, ডোকঘয: খুরজ4225, রজরো: চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

13.10.1989

26 ফছয 06 ভো 23
জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১৯৪ জনোফ রভোিঃ নোজমুর হুদো

রভোিঃ ভজপজ আরী রখ;
রভোছো: আজম্বয়ো খোতুন

চযখফর বতর ভোদ্রোো রভোি,
গ্রোভ: চযখফর বতর, রফরততর
ইউজনয়ন, ডোকঘয: রফরততর6770, উখজরো:
োজোদনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

চযখফর বতর ভোদ্রোো রভোি,
গ্রোভ: চযখফর বতর, রফরততর
ইউজনয়ন, ডোকঘয: রফরততর6770, উখজরো:
োজোদনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

15.12.1997

18 ফছয 04 ভো 05
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

১৯৫ জনোফ রভোিঃ োজ্জোদ রোখন

রভোোিঃ জফরী রফগভ; রভো:
ছোভছূর ক

গ্রোভ: উো দুভ নোয,
ডোকঘয: োদভ য, থোনো:
োঘোটো, রজরো: গোইফোন্ধো।

গ্রোভ: উো দুভ নোয,
ডোকঘয: োদভ য, থোনো:
োঘোটো, রজরো: গোইফোন্ধো।

গোইফোন্ধো

08.11.1994

22 ফছয 05 ভো 28
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

১৯৬ জনোফ নোজছয উজেন

রদখরোয়োয রোখন; রযৌনোযো
রফগভ

চোন্দর (রনোয়োফোিী), 28নং
নফ ত জচখতোী, ডোকঘয:
জচখতোী ফোজোয-3623,
উখজরো: োযোজস্ত, রজরো:
চাঁদনৄয।

চোন্দর (রনোয়োফোিী), 28নং
নফ ত জচখতোী, ডোকঘয:
জচখতোী ফোজোয-3623,
উখজরো: োযোজস্ত, রজরো:
চাঁদনৄয।

চাঁদনৄয

25.02.1994

21 ফছয 04 ভো 12
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

১৯৭ জনোফ রভোিঃ জন আরী

রভোিঃ আবুয আরী খোন, রভোছো: গ্রোভ: চরনো, বোযনো ইউজনয়ন,
োভছুন নোোয
ডোকঘয: সুজোনগয-6660,
উখজরো: সুজোনগয, রজরো:
োফনো।

গ্রোভ: চরনো, বোযনো ইউজনয়ন,
ডোকঘয: সুজোনগয-6660,
উখজরো: সুজোনগয, রজরো:
োফনো।

োফনো

15.12.1996

29 ফছয 05 ভো 21
জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

২০১ জনোফ রভোিঃ ভঞ্জুরুর ইরোভ

রভোিঃ আক্কো আরী খোন;
রভোছো: আভো খোতুন

গ্রোভ: রেোিদুজরয়,
ইউজনয়ন/য়োড ত: তাঁজতফন্দ,
ডোকঘয:রোিোডোিো-6660,
উখজরো: সুজোনগয, রজরো:
োফনো।

গ্রোভ: রেোিদুজরয়,
ইউজনয়ন/য়োড ত: তাঁজতফন্দ,
ডোকঘয:রোিোডোিো-6660,
উখজরো: সুজোনগয, রজরো:
োফনো।

োফনো

20.10.1991

24 ফছয 06 ভো
17 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ভুর কর্ততক্ষ
ফযোফয আখফদন

ফোজতর

২০৪ জনোফ ফোবুর আকতোয

নুরুর ক; ভজজতনো খোতুন

গ্রোভ: রগোোরনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: খোনভজযচ
9নং য়োড ত, ডোকঘয:
ভয়দোনজদঘী-6640,
উখজরো: বোংগুিো, রজরো:
োফনো।

গ্রোভ: রগোোরনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: খোনভজযচ
9নং য়োড ত, ডোকঘয:
ভয়দোনজদঘী-6640,
উখজরো: বোংগুিো, রজরো:
োফনো।

োফনো

15.08.1997

18 ফছয 08 ভো
21জদন

এইচএজ

োধোযণ

ভুর কর্ততক্ষ
ফযোফয আখফদন;
আখফদখন স্বোক্ষয
রনই।

ফোজতর

২০৫ রভোিঃ তোজযকুর ইরোভ

রভোিঃ রযোকভোন ভন্ডর, রভোছো:
নফীযন রনছো

ফোো/িক নং: োরুজযয়ো,
গ্রোভ: োরুজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:োটিকো
ফোিী, ডোকঘয: োটিকো ফোিী7031, উখজরো: কুজিয়ো,
রজরো: কুজিয়ো।

ফোো/িক নং: োরুজযয়ো,
গ্রোভ: োরুজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:োটিকো
ফোিী, ডোকঘয: োটিকো ফোিী7031, উখজরো: কুজিয়ো,
রজরো: কুজিয়ো।

কুজভল্লো

01.05.1997

18 ফছয 11 ভো
10জদন

এইচএজ

োধোযণ

কর্ততক্ষ উখল্লখ
রনই, প্রখফে
রনই।

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

এ.এ.জ

োধোযণ

ভুর কর্ততক্ষ
ফযোফয আখফদন
কযো য়।

ফোজতর

ফোো/িক নং: মুজন্প ফোিী,
গ্রোভ: জচনখভঘ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 4নং ()
সুজফদনৄয, ডোকঘয: রটোযো
মুজন্পয োট-3611, উখজরো:
পজযদগঞ্জ, রজরো: চাঁদনৄয।

চাঁদনৄয

30.11.1993

22 ফছয 04 ভো
11জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্থোয়ী ঠিকোনো
উখল্লখ রনই

ফোজতর

ফোো/িক নং: রভোজোফ্পয
দোগখযয ফোিী, গ্রোভ:
খোগজযয়ো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
খোগজযয়ো, ডোকঘয: খোগজযয়ো4382, উখজরো:
োতকোজনয়ো, রজরো: চট্টগ্রোভ, ।

ফোো/িক নং: রভোজোফ্পয
দোগখযয ফোিী, গ্রোভ:
খোগজযয়ো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
খোগজযয়ো, ডোকঘয: খোগজযয়ো4382, উখজরো:
োতকোজনয়ো, রজরো: চট্টগ্রোভ, ।

চট্টগ্রোভ

03.03.1987

29 ফছয 02 ভো
02জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

চোরোখনয তথ্য
উখল্লখ রনই।

ফোজতর

নজীয আখম্মদ রচৌধুযী;
সুজপয়ো রফগভ

ফোো/িক নং: 3554,
গ্রোভ: উত্তয াঁচআনী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 09,
ডোকঘয: উত্তয াঁচআনী3641, উখজরো: ভতরফ
(উ:), রজরো: চাঁদনৄয ।

ফোো/িক নং: 72, গ্রোভ:
জ এন্ড জফ কখরোনী
ভনছুযোফোদ, ইউজনয়ন/য়োড ত:
24, ডোকঘয: যোভনৄয-4224,
রজরো: চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

24.10.1992

23 ফছয 06 ভো
11জদন

চোরোন রকোড ভর

ফোজতর

রভোিঃ আবুর কোরোভ; রভোছো:
োজরভো রফগভ

ফোো/িক নং: জোোনোফোদ,
গ্রোভ: জোোনোফোদ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জোোনোফোদ,
ডোকঘয: জোোনোফোদ,
উখজরো: রভোননৄয, রজরো:
যোজোী।

ফোো/িক নং: জোোনোফোদ,
গ্রোভ: জোোনোফোদ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জোোনোফোদ,
ডোকঘয: জোোনোফোদ,
উখজরো: রভোননৄয, রজরো:
যোজোী।

যোজোী

20.10.1992

23 ফছয 06 ভো
01জদন

ভুর কর্ততক্ষ
ফযোফয আখফদন
কযো য়;
আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

নূরুর ইরোভ; োজভদো রফগভ

২১১ জনোফ আরী আকফয

২১২ রভোছোিঃ োরো খোতুন

এর.এর.জফ (অনো ত) োধোযণ

এইচএজ

োধোযণ

১২

ভন্তব্য

21 ফছয 04 ভো
05জদন

২১০ জনোফ ইযপোনুর ইরোভ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৭

মৃত োরুনুয যীদ; আখরয়ো
রফগভ

৯

রকোটোয
জফফযণ

31.12.1994

২০৯ জনোফ রভোিঃ ভোমুনুয যজদ

৮

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

গ্রোভ: ফোিইোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 08,
ডোকঘয: োজযয়োকোজন্দ,5830,
উখজরো:োজযয়োকোজন্দ
রজরো: ফগুিো।

৫

জনজ রজরো

ফগুিো

রভোিঃ যভোন যদোয; রভোছোিঃ
জোোনোযো রফগভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

গ্রোভ: ফোিইোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 08,
ডোকঘয: োজযয়োকোজন্দ,5830,
উখজরো:োজযয়োকোজন্দ
রজরো: ফগুিো।

২০৭ জনোফ রভোিঃ জোোিীয আরভ জজন
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স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

৯

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৫

৬

৭

২১৩ জনোফ রভোিঃ আরভগীয

রভোিঃ আকযোভ রোখন; রভোছো: গ্রোভ: মুজদোোট (আনোয
োজভভো রফগভ
কোল্ব), ইউজনয়ন/য়োড ত:
3নং য়োড ত, ডোকঘয:
রতোফগনজ-5216,
উখজরো: রফোচোগনজ, রজরো:
জদনোজনৄয ।

গ্রোভ: মুজদোোট (আনোয
কোল্ব), ইউজনয়ন/য়োড ত:
3নং য়োড ত, ডোকঘয:
রতোফগনজ-5216,
উখজরো: রফোচোগনজ, রজরো:
জদনোজনৄয ।

জদনোজনৄয

09.10.1996

19 ফছয 06 ভো
26জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফে রনই

ফোজতর

২১৪ জনোফ জফনৄর চন্দ্র যোয়

জফখযন্দ্র নোথ যোয়; কুজন্ত ফোরো
যোয়

গ্রোভ: খোজযজো রগোরনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 4নং
রগোরনো 7নং য়োড ত,
ডোকঘয: রগোরনো-কোরীগঞ্জ5330, উখজরো: জরঢোকো,
রজরো: নীরপোভোযী।

গ্রোভ: খোজযজো রগোরনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 4নং
রগোরনো 7নং য়োড ত,
ডোকঘয: রগোরনো-কোরীগঞ্জ5330, উখজরো: জরঢোকো,
রজরো: নীরপোভোযী।

নীরপোভোযী

05.05.1993

23 ফছয 00 ভো
00 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ভুর কর্ততক্ষ
ফযোফয আখফদন
কযো য়;

ফোজতর

২১৫ জনোফ ভোখনুয ইরোভ খোন

আয়ুফ আরী খোন; োভসুন
নোোয রফগভ

গ্রোভ: রঘোখলয চয (উিঃোিো);
ইউজনয়ন/য়োড ত:
রজতপনৄয/7নং য়োড ত,
ডোকঘয: রগোোরগঞ্জ-8100,
উখজরো: রগোোরগঞ্জ, রজরো:
রগোোরগঞ্জ ।

গ্রোভ: রঘোখলয চয (উিঃোিো);
ইউজনয়ন/য়োড ত:
রজতপনৄয/7নং য়োড ত,
ডোকঘয: রগোোরগঞ্জ-8100,
উখজরো: রগোোরগঞ্জ, রজরো:
রগোোরগঞ্জ ।

রগোোরগঞ্জ

17.04.1989

17 ফছয 11 ভো 24
জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

ভুর কর্ততক্ষ
ফযোফয আখফদন
কযো য়;

ফোজতর

২১৭ জনোফ মুল্লুকুয যভোন

রভোিঃ ভজজফয যভোন; জয়রো
রফগভ

গ্রোভ: োজোদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফোদুযোফোদ,
ডোকঘয: োজোদনৄয-2030,
উখজরো: রদয়োনগঞ্জ,
রজরো: জোভোরনৄয।

গ্রোভ: োজোদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফোদুযোফোদ,
ডোকঘয: োজোদনৄয-2030,
উখজরো: রদয়োনগঞ্জ,
রজরো: জোভোরনৄয।

জোভোরনৄয

16.03.1997

19 ফছয 01 ভো
19 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুয়ন 
আখফদখন তোজযখ
রনই।

ফোজতর

২১৮ জনোফ োোদত রোোইন জরটন

রভোিঃ জোরোর উজেন; আখয়ো

গ্রোভ: জোজগযোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রভরুযচয,
ডোকঘয: রভরুযচয-2140,
উখজরো: ফকীগনজ,
রজরো: জোভোরনৄয।

গ্রোভ: জোজগযোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রভরুযচয,
ডোকঘয: রভরুযচয-2140,
উখজরো: ফকীগনজ,
রজরো: জোভোরনৄয।

জোভোরনৄয

25.12.1996

19 ফছয 04 ভো
10 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুয়ন রনই।

ফোজতর

২১৯ জনোফ রভোিঃ রুখফর জভয়ো

মৃত আবুর রোখন; রভোছোিঃ
আখরভো রফগভ

গ্রোভ: জয়খদফনৄয নফ তোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 03,
ডোকঘয: গজঘন্টো-5410,
উখজরো: গংগোচিো, রজরো:
যংনৄয।

গ্রোভ: জয়খদফনৄয নফ তোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 03,
ডোকঘয: গজঘন্টো-5410,
উখজরো: গংগোচিো, রজরো:
যংনৄয।

যংনৄয

17.03.1995

21 ফছয 01 ভো
28 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ভুর কর্ততক্ষ
ফযোফয আখফদন
কযো খয়খছ।

ফোজতর
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৮

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

ভন্তব্য

৭

১২

১২

15.01.1998

18 ফছয 03 ভো
06 জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্থোয়ী ঠিকোনো
উখল্লখ রনই; ছজফ
01 কজ।

ফোজতর

গ্রোভ: ভোরুোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2নং য়োড ত,
2নং োজপজোফোদ, ডোকঘয:
াঁজিবোলো-5000, উখজরো:
ঞ্চগি, রজরো: ঞ্চগি।

গ্রোভ: ভোরুোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2নং য়োড ত,
2নং োজপজোফোদ, ডোকঘয:
াঁজিবোলো-5000, উখজরো:
ঞ্চগি, রজরো: ঞ্চগি।

ঞ্চগি

03.02.1995

21 ফছয 02 ভো
04 জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্স্থোন উখল্লখ
রনই, ছজফ 01
কজ

ফোজতর

মৃত: আব্দুয যজদ; পোখতভো
খোতুন

ফোো/িক নং: 759, গ্রোভ:
ভোখোরী, ইউজনয়ন/য়োড ত:
02, ডোকঘয: রোখনোী2230, উখজরো: গপযগাঁ,
রজরো: ভয়ভনজং ।

ফোো/িক নং: 759, গ্রোভ:
ভোখোরী, ইউজনয়ন/য়োড ত:
02, ডোকঘয: রোখনোী2230, উখজরো: গপযগাঁ,
রজরো: ভয়ভনজং ।

ভয়ভনজং

18.11.1992

23 ফছয 05 ভো
15 জদন

জডজগ্র

োধোযণ

আখফদনটি ভুর
কর্ততক্ষ ফযোফয;
ছজফ 01 কজ।

ফোজতর

২২৬ জনোফ রভোিঃ যজফউর কজযভ

রভোিঃ পজয আরী; রভোছো:
যোজরো খোতুন

গ্রোভ: োখয়স্তোফোদ;
ইউজনয়ন/য়োড ত: কোয়ভনৄয,
ডোকঘয: কোয়ভনৄয-6770,
উখজরো: োজোদনৄয,
রজরো: জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ: োখয়স্তোফোদ;
ইউজনয়ন/য়োড ত: কোয়ভনৄয,
ডোকঘয: কোয়ভনৄয-6770,
উখজরো: োজোদনৄয,
রজরো: জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

21.11.1997

18 ফছয 05 ভো
15 জদন

এইচএজ

এজতভ/ োজযযীক আখফদনটি ভুর
প্রজতফন্ধী
কর্ততক্ষ ফযোফয;
ছজফ 01 কজ।

ফোজতর

২২৭ জনোফ রভোিঃ ইউনু আরী

রভোিঃ জনোফ আরী; রভোছো:
রকোখভরো খোতুন

গ্রোভ: জজগোযফোিীয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রোযজনো,
ডোকঘয: নন্দরোরনৄয-6770,
উখজরো: োজোদনৄয,
রজরো: জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ: জজগোযফোিীয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রোযজনো,
ডোকঘয: নন্দরোরনৄয-6770,
উখজরো: োজোদনৄয,
রজরো: জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

30.12.1995

20 ফছয 07 ভো
07 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদনটি ভুর
কর্ততক্ষ ফযোফয;
ছজফ 01 কজ।

ফোজতর

২২৯ রভোছোিঃ রযখো োযবীন

রভোিঃ জজরুর ইরোভ; রভোছো: গ্রোভ: রজনোিী,
জজন্নোতুন নোোয
ইউজনয়ন/য়োড ত: য়োড ত নং01, ডোকঘয: রুজয়ো-5103,
উখজরো: ঠোকুযগাঁ দয,
রজরো: ঠোকুযগাঁ।

গ্রোভ: রজনোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: য়োড ত নং01, ডোকঘয: রুজয়ো-5103,
উখজরো: ঠোকুযগাঁ দয,
রজরো: ঠোকুযগাঁ।

ঠোকুযগাঁ

15.02.1988

28 ফছয 02 ভো
21জদন

স্দোতক

োধোযণ

আখফদনটি ভুর
কর্ততক্ষ ফযোফয;
ছজফ 01 কজ।

ফোজতর

রভোিঃ কজছভ উেীন; রভোছোিঃ
আখনোয়োযো রফগভ

২২৫ জনোফ আজোোরুর ইরোভ
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৬

২২১ জনোফ রভোিঃ আভোন উল্লো

৯

রকোটোয
জফফযণ

ঞ্চগি

রভোিঃ তুজভজ উেীন; রভোছো:
চোেো খোতুন

৮

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

গ্রোভ: মৄজগজবটো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2নং
য়োড ত, 2নং োজপজোফোদ,
ডোকঘয: োজিবোলো-5000,
উখজরো: ঞ্চগি, রজরো:
ঞ্চগি।

২২০ জনোফ রভোিঃ কোজজভ উেীন

৫

জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

রনোয়োখোরী

01.01.1994

24 ফছয 04 ভো
04 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

োফনো

01.07.1987

28 ফছয 10 ভো
04 জদন

এভএএ

োধোযণ

ভুর কর্ততক্ষ
ফযোফয আখফদন
কযো খয়খছ; ছজফ
01 কজ

ফোজতর

জদনোজনৄয

15.01.1991

25 ফছয 03 ভো
21 জদন

জফএজ

োধোযণ

ভুর কর্ততক্ষ
ফযোফয আখফদন
কযো খয়খছ; ছজফ
01 কজ

ফোজতর

ফোো/িক নং: 407, গ্রোভ:
জুনোফী, ইউজনয়ন/য়োড ত:
আিোোিো, ডোকঘয:ফটতরো
ফোজোয-7620, উখজরো:
োজরখো, রজরো: ভোগুযো।

ভোগুযো

05.10.1993

22 ফছয 02 ভো
10 জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্বোক্ষযজফীন

ফোজতর

গ্রোভ: োখদর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োখদর,
ডোকঘয: োখদর-2320,
উখজরো: রোখননৄয,
রজরো: জকখোযগঞ্জ।

জকখোযগঞ্জ

05.07.1993

22 ফছয 10 ভো 0
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ভুর কর্ততক্ষ
ফযোফয আখফদন
কযো খয়খছ।

ফোজতর

গ্রোভ: মুছোনৄয, ডোকঘয:
গ্রোভ: মুছোনৄয, ডোকঘয:
মৃধ্যোয োট, উখজরো: দয, মৃধ্যোয োট, উখজরো: দয,
রজরো: রনোয়োখোরী।
রজরো: রনোয়োখোরী।

২৩৫ জনোফ জযোজুর ইরোভ

রভোিঃ রখকন্দোয আরী; রপোরী গ্রোভ: জয়যোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: খোনভজযচ,
ডোকঘয: ভয়দোন দীজঘ6640, উখজরো: বোঙ্গুিো,
রজরো: োফনো।

গ্রোভ: জয়যোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: খোনভজযচ,
ডোকঘয: ভয়দোন দীজঘ6640, উখজরো: বোঙ্গুিো,
রজরো: োফনো।

২৩৬ শ্রী সুজন ফোবু

শ্রী জনজ ফোবু; শ্রী ভজত ন্ধো
যোনী

ফোো/িক নং: 21, রযোডনং01, গ্রোভ: শ্রী চন্দ্রনৄয
(জন্দুোিো),
ইউজনয়ন/য়োড ত: 01নং
বুরোকীনৄয, য়োড ত নং-06,
ডোকঘয: ফরগোিী-5282,
উখজরো: রঘোিোগোট, রজরো:
জদনোজনৄয ।

২৪২ জনোফ রভোিঃ যোখর আখভদ

রভোিঃ নুয জভয়ো রভোল্যো; রভোছোিঃ ফোো/িক নং: 407, গ্রোভ:
আজখযন রনছো
জুনোফী, ইউজনয়ন/য়োড ত:
আিোোিো, ডোকঘয:ফটতরো
ফোজোয-7620, উখজরো:
োজরখো, রজরো: ভোগুযো।

২৪৭ জনোফ রভোিঃ নোঈভ কোিাঁি

রভোিঃ আব্দুর োজভদ কোিাঁয,
আখভনো খোতুনন

১২

ভন্তব্য

এইচএজ

ভোকসুখদয যভোন; আইখদয
রনছো

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

23 ফছয 09 ভো
20 জদন

২৩৩ জনোফ সুভোইয়ো যভোন

৯

রকোটোয
জফফযণ

৭

গ্রোভ: জফরফকযী, ডোকঘয:
আল্লোফোদ, উখজরো:
পজযদনৄয, রজরো: োফনো।

৮

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

15.07.1992

গ্রোভ: জফরফকযী, ডোকঘয:
আল্লোফোদ, উখজরো:
পজযদনৄয, রজরো: োফনো।
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০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

৬

রভোিঃ আিঃ কুদ্দু খাঁন; রভোছোিঃ
রকোখভরো খোতুন

গ্রোভ: োখদর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োখদর,
ডোকঘয: োখদর-2320,
উখজরো: রোখননৄয,
রজরো: জকখোযগঞ্জ।

জন্ তোজযখ

োফনো

২৩২ জনোফ রভোিঃ আযোফূর ইরোভ

ফোো/িক নং: 21, রযোডনং01, গ্রোভ: শ্রী চন্দ্রনৄয
(জন্দুোিো),
ইউজনয়ন/য়োড ত: 01নং
বুরোকীনৄয, য়োড ত নং-06,
ডোকঘয: ফরগোিী-5282,
উখজরো: রঘোিোগোট, রজরো:
জদনোজনৄয ।

জনজ রজরো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)
৮

জক্ষোগত
রমোগ্যতো
৯

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

২৫০ রভোিঃ আযোফুর ইরোভ

রভোিঃ রগোরোভ রুসুর, রভোছো:
কজফতো রফগভ

ফোো/িক নং: খোনোিো
রযোড, গ্রোভ: খোনোিো রযোড,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 04,
ডোকঘয: ভোগুযো-7600,
উখজরো: ভোগুযো রজরো:
ভোগুযো।

ফোো/িক নং: খোনোিো
রযোড, গ্রোভ: খোনোিো রযোড,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 04,
ডোকঘয: ভোগুযো-7600,
উখজরো: ভোগুযো রজরো:
ভোগুযো।

ভোগুযো

11.03.1991

25 ফছয 01 ভো
00 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ভুর কর্ততক্ষ
ফযোফয আখফদন
কযো খয়খছ।

ফোজতর

২৫১ জনোফ জভরন চন্দ্র োর

ভনখভোন োর; প্রবো যোনী োর গ্রোভ: দজক্ষণ ফোসুখদফনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 7নং/7নং,
ডোকঘয: ফুরফোিী-6260,
উখজরো: ফুরফোিী, রজরো:
জদনোজনৄয।

গ্রোভ: দজক্ষণ ফোসুখদফনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 7নং/7নং,
ডোকঘয: ফুরফোিী-6260,
উখজরো: ফুরফোিী, রজরো:
জদনোজনৄয।

জদনোজনৄয

05.05.1987

28 ফছয 11 ভো
11 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুোয়ন
রনই।

ফোজতর

২৬১ জনোফ জোজদুর ইরোভ

মৃত: আবুর কোরোভ আজোদ;
রজোযো রফগভ

গ্রোভ: যোভদো, ধজনযোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রৌযবো,
ডোকঘয: উজরনৄয-5656,
উখজরো: উজরনৄয, রজরো:
কুজিগ্রোভ।

গ্রোভ: যোভদো, ধজনযোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রৌযবো,
ডোকঘয: উজরনৄয-5656,
উখজরো: উজরনৄয, রজরো:
কুজিগ্রোভ।

কুজিগ্রোভ

10.07.1991

24 ফছয 09 ভো
03 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফখে ছজফ
রনই

ফোজতর

২৬৬ জনোফ রভোিঃ রতোপোজ্জর রোখন

রভোিঃ ফোচ্চু জভয়ো; োখজযো
আক্তোয

গ্রোভ: জোন্নো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
ফুফুযোটি, ডোকঘয: জোন্নো1800, উখজরো: োটুজযয়ো,
রজরো: ভোজনকগঞ্জ।

গ্রোভ: জোন্নো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
ফুফুযোটি, ডোকঘয: জোন্নো1800, উখজরো: োটুজযয়ো,
রজরো: ভোজনকগঞ্জ।

ভোজনকগঞ্জ

02.10.1990

এইচএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়; ছজফ 01
কজ; ফয়
উখল্লখ রনই।

ফোজতর

২৬৮ জনোফ োজযয়ো হুদো

আব্দু সুফোোন; রভোছোিঃ
জযপঅ রফগভ

গ্রোভ:ঠোকুযগঞ্জ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 1নং িঃ
ছোতনোই/য়োড ত-3, ডোকঘয:
দ্বোযোজগঞ্জ-5351, উখজরো:
জডভরো, রজরো: নীরপোভোযী।

গ্রোভ:ঠোকুযগঞ্জ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 1নং িঃ
ছোতনোই/য়োড ত-3, ডোকঘয:
দ্বোযোজগঞ্জ-5351, উখজরো:
জডভরো, রজরো: নীরপোভোযী।

নীরপোভোযী

12.09.1992

23 ফছয 07 ভো
25 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ 01 কজ;
রপযত খোভ নযণ
রনই

ফোজতর

২৬৯ জনোফ জফকো চন্দ্র যোয়

জফখযন্দ্র নোথ যোয়; কুজন্ত যোনী
যোয়

গ্রোভ: খোজযজ রগোরনো;
ইউজনয়ন/য়োড ত: 4নং
রগোরোন/07নং য়োড ত,
ডোকঘয: রগোরনো কোরীগঞ্জ5330, উখজরো: জরঢোকো,
রজরো: নীরপোভোযী।

গ্রোভ: খোজযজ রগোরনো;
ইউজনয়ন/য়োড ত: 4নং
রগোরোন/07নং য়োড ত,
ডোকঘয: রগোরনো কোরীগঞ্জ5330, উখজরো: জরঢোকো,
রজরো: নীরপোভোযী।

নীরপোভোযী

02.06.1986

29 ফছয 10 ভো
16 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ভুর কর্ততক্ষ
ফযোফয আখফদন
কযো খয়খছ; ছজফ
01 কজ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

ভন্তব্য

৭

১২

১২

12.09.1997

18 ফছয 07 ভো
23 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ভুর কর্ততক্ষ
ফযোফয আখফদন
কযো খয়খছ; ছজফ
01 কজ; ফয়
উখল্লখ রনই

ফোজতর

গ্রোভ: আজজজুল্লো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 33 নং
য়োড ত, ডোকঘয: আজজজুল্লো5403, উখজরো: দয,
রজরো:যংনৄয।

যংনৄয

22.10.1996

19 ফছয 06 ভো
03 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে
জনধ তজযত পযখভ
নয়; ছজফ 01 কজ

ফোজতর

গ্রোভ:জখয়োযোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 7নং
রগোজনোথনৄ, ডোকঘয: বুজিয
নৄকুযোট-5430,উখজরো:
ফদযগঞ্জ, রজরো: যংনৄয।

গ্রোভ:জখয়োযোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 7নং
রগোজনোথনৄ, ডোকঘয: বুজিয
নৄকুযোট-5430,উখজরো:
ফদযগঞ্জ, রজরো: যংনৄয।

যংনৄয

15.07.1986

29 ফছয 09 ভো
21 জদন

এভএজ

োধোযণ

প্রখফে
জনধ তোজযত পযখভ
নয়; ছুজফ 01কজ।

ফোজতর

জদরী রচৌধুযী; জখো রচৌধুযী

ফোো/িক নং: যোয়
োখখফয ফোিী, োগজযকো
রযোড,গ্রোভ: দজক্ষণ কোট্টরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 11 নং
দজক্ষণ কোট্টরী, ডোকঘয:
কোস্টভ একোখডভী-4219,
উখজরো: োোিতরী, রজরো:
চট্টগ্রোভ ।

ফোো/িক নং: যোয়
োখখফয ফোিী, োগজযকো
রযোড,গ্রোভ: দজক্ষণ কোট্টরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 11 নং
দজক্ষণ কোট্টরী, ডোকঘয:
কোস্টভ একোখডভী-4219,
উখজরো: োোিতরী, রজরো:
চট্টগ্রোভ ।

চট্টগ্রোভ

30.06.1989

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ 01 কজ;
ফয় উখল্লখ রনই

ফোজতর

২৮৬ জনোফ রভোিঃ আজভনুর ইরোভ

রভোিঃ রদখরোয়োয রোখন;
রভোছো: খোজদজো রফগভ

গ্রোভ: ধোয়ো/1নং,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ধোয়ো,
ডোকঘয: ধোয়ো, উখজরো:
বোন্ডোজযয়ো, রজরো:
জখযোজনৄয।

গ্রোভ: ধোয়ো/1নং,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ধোয়ো,
ডোকঘয: ধোয়ো, উখজরো:
বোন্ডোজযয়ো, রজরো:
জখযোজনৄয।

জখযোজনৄয

15.01.1988

28 ফছয 03 ভো
20 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ 01 কজ;
জন্স্থোন উখল্লখ
রনই।

ফোজতর

২৮৯ রভোিঃ রোোগ জভয়ো

রভোিঃ োজোোন; পোখতভো
খোতুন

ফোো/িক নং: 743 োরুয়ো,
গ্রোভ: ভোজনক পখযয গজর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 5নং য়োড ত,
ডোকঘয: জকখোযগঞ্জ-2300,
উখজরো: জকখোযগঞ্জ,
রজরো: জকখোযগঞ্জ।

ফোো/িক নং: ফোগোিো,
গ্রোভ: ফোটুয়োবোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2নং য়োড ত,
ডোকঘয: রোখন্দী-2326,
উখজরো: োকুজন্দয়ো, রজরো:
জকখোযগঞ্জ ।

জকখোযগঞ্জ

06.09.2016

21 ফছয 05 ভো
15 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ভুর কর্ততক্ষ
ফযোফয আখফদন
কযো খয়খছ;
জম্ম তোজযখ
ঠিক নয়

ফোজতর

গ্রোভ: অজুতনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 03,
ডোকঘয:অজুতনো-1960,
উখজরো: ভঞোনৄয, রজরো:
টোংগোইর।

গ্রোভ: অজুতনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 03,
ডোকঘয:অজুতনো-1960,
উখজরো: ভঞোনৄয, রজরো:
টোংগোইর।

২৭৬ রভোিঃ ভোখজদ জভয়ো

রখভোিঃ আবু কোরোভ আজোদ;
রভোছো ভোখরকো রফগভ

গ্রোভ: আজজজুল্লো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 33 নং
য়োড ত, ডোকঘয: আজজজুল্লো5403, উখজরো: দয,
রজরো:যংনৄয।

২৮১ জোনফ রভোিঃ ইভোইর রোখন

রভোিঃ লুৎপয যভোন; রভোছোিঃ
নোজভো রফগভ

২৮৪ জনোফ তুজজৎ রচৌধুযী
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৬

োনূয রখ; যোজদো

৯

রকোটোয
জফফযণ

টোংগোইর

২৭১ জনোফ যোখর রখ

৮

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

১২

ভন্তব্য

৫

৬

৭

৮

৯

২৯০ জনোফ রভোোখযপ

োখপজ উল্লো; রভোো: ভয়ফুর ফোো/িক নং: 606, গ্রোভ:
চয রতোপোজ্জর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: নুযোফোদ 02
নং য়োড ত, ডোকঘয:
দুরোযোট-8340, উখজরো:
চয রতোপোজ্জর, রজরো: রবোরো।

ফোো/িক নং: 606, গ্রোভ:
চয রতোপোজ্জর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: নুযোফোদ 02
নং য়োড ত, ডোকঘয:
দুরোযোট-8340, উখজরো:
চয রতোপোজ্জর, রজরো: রবোরো।

রবোরো

25.04.1997

19 ফছয 00 ভো
10 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ভুর কর্ততক্ষ
ফযোফয আখফদন
কযো খয়খছ;
জম্ম তোজযখ
ঠিক নয়

ফোজতর

২৯৩ জনোফ নোযোয়ন চন্দ্র যোয়

সুজনর চন্দ্র যোয়; ভোরজত যোজন

গ্রোভ: রগোরনো কোরীগঞ্জ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 4নং
রগোরোনো, 8নং য়োড ত,
ডোকঘয: রগোরনো কোরীগঞ্জ5330, উখজরো: জরঢোকো,
রজরো: নীরপোভোযী।

গ্রোভ: রগোরনো কোরীগঞ্জ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 4নং
রগোরোনো, 8নং য়োড ত,
ডোকঘয: রগোরনো কোরীগঞ্জ5330, উখজরো: জরঢোকো,
রজরো: নীরপোভোযী।

নীরপোভোযী

31.12.1990

25 ফছয 04 ভো
05 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ভুর কর্ততক্ষ
ফযোফয আখফদখন
কযো খয়খছ।

ফোজতর

২৯৫ রভোিঃ নোইভ রোখন

রভোিঃ োজপজুয যভোন;
রজরনো রফগভ

গ্রোভ: রক্ষীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোনো
ডোকঘয:রঘোলগ্রোভ-3019,
উখজরো: যোনীনগয, রজরো:
নগাঁ।

গ্রোভ: রক্ষীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোনো
ডোকঘয:রঘোলগ্রোভ-3019,
উখজরো: যোনীনগয, রজরো:
নগাঁ।

নগাঁ

18 ফছয 05 ভো
23 জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্তোজযখ
উখল্লখ রনই; ছজফ
01 কজ।

ফোজতর

২৯৭ জনোফ রভোিঃ জজল্লুয যভোন

রভোিঃ তভজজদুর ইরোভ;
রূফোন রফগভ

গ্রোভ: রফযফোজি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2নং রো
ফোজি, ডোকঘয: ফোোদুযোট5100, উখজরো: ফীযগঞ্জ,
রজরো: জদনোজনৄয, ।

গ্রোভ: রফযফোজি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2নং রো
ফোজি, ডোকঘয: ফোোদুযোট5100, উখজরো: ফীযগঞ্জ,
রজরো: জদনোজনৄয, ।

জদনোজনৄয

20.01.1997

19 ফছয 03 ভো
15 জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদখন
কর্ততক্ষ উখল্লখ
রনই; প্রখফে
 ছজফ 01 কজ।

ফোজতর

২৯৮ জনোফ কোজর ফড়ুয়ো

মৃত সুনীর কোজন্ত ফড়ুয়ো; মৃতজভনজত ফড়ুয়ো

যতন ফড়ুয়ো, গ্রোভ: ভোমুজন
োোিতরী, ইউজনয়ন/য়োড ত:
9, ডোকঘয: ভোমুজন-4348,
উখজরো: যোউজোন, রজরো:
চট্টগ্রোভ।

ফোো/িক নং: জব্বয
জফজডং, গ্রোভ: ফন্দযটিরো,
মুন্পীয রযোড, ইউজনয়ন/য়োড ত:
3নং, ডোকঘয: রইর
কখরোনী-4218, উখজরো:
ই.জ.রজড, রজরো: চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

16.10.1985

31 ফছয 06 ভো
03 জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

স্বোক্ষযজফীন,
জন্স্থোন উখল্লখ
রনই

ফোজতর

৩৯৩ যোজীফ চন্দ্র যকোয

জতো:জনজখয চন্দ্র যকোয,
ভোতো: জফোখো যোনী যকোয

702/632, পয়জুখন্নছো
স্কুখরয জছখন, ফোদুযতরো,
কুজভল্লো দয, কুজভল্লো।

702/632, পয়জুখন্নছো
স্কুখরয জছখন, ফোদুযতরো,
কুজভল্লো দয, কুজভল্লো।

কুজভল্লো

25-7-1992

23ফছয 9ভো 10জদন

এইচএজ

োধোযণ

যোজস্ব খোভ

ফোজতর

Page 19 of 459

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

জফগঞ্জ

02/10/1991

২৫ফছয ২ভো ২৭জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

১

৪১২ এজভজর সুরতোনো কোজর

জতো:রভোিঃ জদদোয রোখন,
ভোতো: রভোছোিঃ সুজপয়ো খোতুন

গ্রোভ:উলুকোজন্দ,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
৭নংউফোোটো, ডোকঘয:
োখয়স্তোগঞ্জ, উখজরো:
চ্যনোরুঘোট, রজরো:জফগঞ্জ ।

গ্রোভ:উলুকোজন্দ,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
৭নংউফোোটো, ডোকঘয:
োখয়স্তোগঞ্জ, উখজরো:
চ্যনোরুঘোট, রজরো:জফগঞ্জ ।

৪৪২ পোরুক রোখন

জতো:মৃত কোখভ রভোির,
ভোতো: জহুযো রফগভ

ফোো:২৮৬, গ্রোভ:রখযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রখযো, উখজরো: তোরো,
রজরো: োতক্ষীযো।

ফোো:১০৩, িক:৩, জুখরখো
খোতুন রযোড, খযততর ব্যোংক
োিো, এযোদনগয, টংগী,
গোজীনৄয।

োতক্ষীযো

১৯-১১-১৯৯৪

২১ফছয ৫ভো ১৭জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফয ভো ঠিক
নোই

ফোজতর

৪৫০ োথ ত চন্দ্র োো

জতো:জঞ্জত চন্দ্র োো, ভোতো:
অজনতো যোণী োো

গ্রোভ:কোোজয়ো ফোজোয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফোনোয
োরো, ডোকঘয: কোোজয়ো,
উখজরো: কোোজয়ো, রজরো:
গোজীনৄয।

গ্রোভ:কোোজয়ো ফোজোয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফোনোয
োরো, ডোকঘয: কোোজয়ো,
উখজরো: কোোজয়ো, রজরো:
গোজীনৄয।

গোজীনৄয

১৮-২-১৯৯৩

২৩ফছয ২ভো ৯জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ
তুোজয়ত নয়

ফোজতর

৪৫৩ রভোিঃ জর আখম্মদ

জতো: রভোিঃ রখকন্দোয আরী,
ভোতো: রভোছোিঃ তজভনো খোতুন

গ্রোভ:ডয ভোগুযো, ইউজনয়ন:
২নং, ডোকঘয: অমৃতফোজোয,
উখজরো: জঝকযগোছো, রজরো:
মখোয।

গ্রোভ:ডয ভোগুযো, ইউজনয়ন:
২নং, ডোকঘয: অমৃতফোজোয,
উখজরো: জঝকযগোছো, রজরো:
মখোয।

মখোয

02/01/1994

২২ফছয ৩ভো ৪জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

স্বোক্ষয রনই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

৫০৮ রভোিঃ পোরুক জভয়ো

জতো:রভোিঃ তোজুর ইরোভ,
ভোতো:রভোোিঃ োজরভো রফগভ

গ্রোভ:খোকচক,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রোতরী,
ডোকঘয: যোয়নৄযো, উখজরো:
যোয়নৄযো, রজরো: নযজংদী।

গ্রোভ:খোকচক,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রোতরী,
ডোকঘয: যোয়নৄযো, উখজরো:
যোয়নৄযো, রজরো: নযজংদী।

নযজংদী

২২ফছয ৬ভো
১০ ংজদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

জন্তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৫১১ রভোিঃ ভজভন উজেন

জতো:রভোিঃ ছোজভয উজেন,
ভোতো:রযখরো রফগভ

ফোো:৭৮৫, গ্রোভ:রযনৄয
কোন্দো োিো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
আজদয়োফোদ, ডোকঘয:
যোধোগঞ্জ ফোজোয,
উখজরো:যোয়নৄযো , রজরো:
নযজংদী।

ফোো:৭৮৫, গ্রোভ:রযনৄয
কোন্দো োিো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
আজদয়োফোদ, ডোকঘয:
যোধোগঞ্জ ফোজোয,
উখজরো:যোয়নৄযো , রজরো:
নযজংদী।

নযজংদী

৩০-১২-১৯৯৩

২২ফছয ৪ভো ৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

৫১৭ রভোিঃ রকোযফোন আরী

জতো:রভোিঃ আব্দুর কজযভ,
ভোতো:রভোোিঃ োগযী জফজফ

গ্রোভ:বোজিযোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আভগোছীোট, উখজরো:
ত রজরো: যোজোী।
দূগোনৄয,

গ্রোভ:বোজিযোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আভগোছীোট, উখজরো:
ত রজরো: যোজোী।
দূগোনৄয,

যোজোী

03/06/1990

২৬ফছয ২ভো ০জদন

জফএএ

োধোযণ

চোরোখনয তথ্য
উখল্লখ রনই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জতো:খোয়রুর আখনোয়োয,
ভোতো:রযোনো রফগভ

ফোো: খুযীদ োজীয ফোিী,
গ্রোভ:নন্দীগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ইছোখোরী,
ডোকঘয: ভোদফোযোট,
উখজরো: জভযযোই, রজরো:
চট্টগ্রোভ।

ফোো: খুযীদ োজীয ফোিী,
গ্রোভ:নন্দীগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ইছোখোরী,
ডোকঘয: ভোদফোযোট,
উখজরো: জভযযোই, রজরো:
চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

03/12/1996

২০ফছয ০ ভো ২৯জদন

এইচএজ

োজযযীক
প্রজতফন্ধী

ছজফ ১ কজ,
ঠিকোনোজফীন খোভ

ফোজতর

৫২১ আখনোয়োয রোখন

জতো:আব্দুর োজকভ,
ভোতো:নুযজোোন

গ্রোভ:বফকুন্ঠনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২নং
যোভনোযোয়ননৄয,
ডোকঘয:সুধোযোভ , উখজরো:
চোটজখর, রজরো:রনোয়োখোরী ।

গ্রোভ:বফকুন্ঠনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২নং
যোভনোযোয়ননৄয,
ডোকঘয:সুধোযোভ , উখজরো:
চোটজখর, রজরো:রনোয়োখোরী ।

রনোয়োখোরী

২৩-৫-১৯৯৫

২০ফছয ১১ভো ১২জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
ঠিকোনোজফীন খোভ

ফোজতর

৫৩০ তুলোয চন্দ্র নোথ

জতো:নোযোয়ন চন্দ্র নোথ,
ভোতো:ফুর যোনী রদফী

ফোো:১৪৫৮, গ্রোভ:ভধ্য
যোভনৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: যোভনৄয, উখজরো:
োজরয, রজরো: চট্টগ্রোভ।

ফোো:১৪৫৮, গ্রোভ:ভধ্য
যোভনৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: যোভনৄয, উখজরো:
োজরয, রজরো: চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

২২-৮-১৯৮১

৩৪ফছয ৮ভো ১৩জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফয়ীভো
অজতেোন্ত

ফোজতর

৫৩৭ টিটু নোথ

জতো:খন্তোল নোথ,
ভোতো:সুবোলী নোথ

গ্রোভ:রভোোম্মদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যভজোন আজরয োট,
উখজরো: যোউজোন, রজরো:
চট্টগ্রোভ।

গ্রোভ:রভোোম্মদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যভজোন আজরয োট,
উখজরো: যোউজোন, রজরো:
চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

২০-১১-১৯৯২

২৩ফছয ৫ভো ২৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

৫৪৯ জভজোনুয যভোন

জতো:খজরলুয যভোন,
ভোতো:জোোনোযো রফগভ

গ্রোভ:রগোিদ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রৌযবো
৬নং, ডোকঘয: গোফতরী,
উখজরো: গোফতরী, রজরো:
ফগুিো।

গ্রোভ:রগোিদ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রৌযবো
৬নং, ডোকঘয: গোফতরী,
উখজরো: গোফতরী, রজরো:
ফগুিো।

ফগুিো

05/10/1988

২৭ফছয ১১ভো
২৬জদন

দোজখর

োধোযণ

ছজফ ১ কজ
অতুোজয়ত

ফোজতর

৫৫৪ রভোিঃ রনোভোন

জতো:আজভয রোছন,
ভোতো:আখয়ো রফগভ

গ্রোভ:নৄকুজযয়ো রঘোনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রচৌপরদন্ডী, উখজরো: দয,
রজরো: কক্সফোজোয।

গ্রোভ:নৄকুজযয়ো রঘোনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রচৌপরদন্ডী, উখজরো: দয,
রজরো: কক্সফোজোয।

কক্সফোজোয

১৭ফছয ১ভো ৪জদন

এএজ

োধোযণ

জন্তোজযখ
উখল্লখ কযো নোই,
ছজফ তুোজয়ত নয়

ফোজতর

৫৫৭ যোখর যোনো

জতো:দুরোর পজকয,
ভোতো:জযভো রফগভ

গ্রোভ:বককুন্ডো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রক্ষীকুন্ডো, উখজরো:
ঈশ্বযদী, রজরো: োফনো।

গ্রোভ:বককুন্ডো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রক্ষীকুন্ডো, উখজরো:
ঈশ্বযদী, রজরো: োফনো।

োফনো

১৯ফছয ৫ভো ০জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্বোক্ষয রনই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

11/12/1996

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৫১৯ োখোয়োত ইরোভ
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১
৫৫৮ রভোিঃ োযয়োয

জতো:রভোিঃ আকফয,
ভোতো:ফনভ

গ্রোভ:নৄযোতন ফোবুোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বয়দনৄয, উখজরো:
বয়দনৄয, রজরো: নীরপোভোযী।

গ্রোভ:নৄযোতন ফোবুোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বয়দনৄয, উখজরো:
বয়দনৄয, রজরো: নীরপোভোযী।

নীরপোভোযী

২৭-৬-১৯৯১

২৪ফছয ১০ভো ০জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুোয়ন
রনই।

ফোজতর

৫৮২ রভোিঃ যোয়োন উজেন ভোমুন

জতো:রভোিঃ রোযোফ উজেন,
ভোতো:ভোখজদো খোতুন

গ্রোভ:নন্দফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
মুক্তোগোছো, উখজরো:
মুক্তোগোছো, রজরো:
ভয়ভনজং।

গ্রোভ:নন্দফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
মুক্তোগোছো, উখজরো:
মুক্তোগোছো, রজরো:
ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

১৩-১-১৯৯২

২৪ফছয ২ভো ২৯জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুোয়ন
রনই।

ফোজতর

৬১০ রভোিঃ রখোকন কুভোয

আদযী যোনী
রগোোই চন্দ্র দো

গ্রোভিঃ জংিো যকোযোিো
ইউজনয়ন: 08 , ডোকঘয:
জংিো , উখজরো: জংিো ,
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ জংিো যকোযোিো
ইউজনয়ন: 08 , ডোকঘয:
জংিো , উখজরো: জংিো ,
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

20ফছয 06 ভো
25জদন

এইচএজ

স্বোক্ষয নই, জন্
তোজযখ রনই,
একটি ছজফ

ফোজতর

৬১৩ রভোিঃ য়োীভ জভয়ো

রভোোিঃবোনু রফগভ
রভোিঃ আিঃ রোফোোন জভয়ো

গ্রোভিঃ জফখনোদনৄয
ইউজনয়ন: খরী, ডোকঘয:
খরী, উখজরো: রদৌরতনৄয
, রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ রন এন্ড রকোং
প্রধোন ভন্ত্রীয কোম তোরয়
উখজরো: রতজগাঁ , রজরোিঃ
ঢোকো-1215

ভোজনকগঞ্জ

19 ফছয 04 ভো
26জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ রনই,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৬২৬ রজোোনো োযজবন

রজজভন রফগভ
রভোিঃ আব্দুর জজরর মৃধো

গ্রোভিঃ জমুজরয়ো ইউজনয়ন:
োন্তোোয ডোকঘয: োন্তোোয,
উখজরো: নগাঁ , রজরোিঃ
নগাঁ

0095
গ্রোভিঃ ফোজরয়োনৄকুয ইউজনয়ন:
27নং য়োড ত ডোকঘয:
রঘোিোভোযো উখজরো:
রলোয়োজরয়ো, রজরোিঃ যোজোী

নগাঁ

25 ফছয 05 ভো
04জদন

এএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ রনই,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৬২৭ রভোিঃ রোোগ জভয়ো

রভোছোিঃ জজযনো আক্তোয
রভোিঃ আব্দুয যোজ্জোক

গ্রোভিঃ োকযখঘোল ইউজনয়ন:
রগোোইনৄয ডোকঘয: বোখফযো
উখজরো: শ্রীফযী, রজরোিঃ
রযনৄয

গ্রোভিঃ োকযখঘোল ইউজনয়ন:
রগোোইনৄয ডোকঘয: বোখফযো
উখজরো: শ্রীফযী, রজরোিঃ
রযনৄয

রযনৄয

24 ফছয 05 ভো
06জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ রনই,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৬৩০ রভোিঃ আবু জোজদ (যজক)

রজজভন রফগভ
রভোিঃ আব্দুর জজরর মৃধো

গ্রোভিঃজমুজরয়ো ইউজনয়ন:
0095
ডোকঘয: োন্তোোয উখজরো: গ্রোভিঃ ফোজরয়ো নৄকুয
নগাঁ, রজরোিঃ নগাঁ
ইউজনয়ন: 27নং য়োড ত
ডোকঘয: রঘোিোভোযো
উখজরো: রফোয়োজরয়ো, রজরোিঃ
যোজোী

নগাঁ

20ফছয 04 ভো
04জদন

এ.এ.জ

জন্ তোজযখ রনই,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৪

৫

৬

৭

৮

৯

৬৩৪ রভোিঃ আর-আজরভ ভন্ডর

রভোছোিঃ রপোরী রফগভ
রভোিঃ আিঃ োজভদ ভন্ডর

গ্রোভিঃ জশুদ ইউজনয়ন: 2নং
রোখন নৄয
ডোকঘয:রভজযযোট উখজরো:
রোফোজি, রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ জশুদ ইউজনয়ন: 2নং
রোখন নৄয
ডোকঘয:রভজযযোট উখজরো:
রোফোজি, রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

03.04.1996

20ফছয 01ভো
02জদন

এইচএজ

৬৪৩ আর-আজভন

রভোযখদো রফগভ
আব্দুর যউপ োখটোয়োযী

ক-54
গ্রোভিঃ দজক্ষন ফোড্ডো,
ইউজনয়ন: ফোড্ডো, ডোকঘয:
গুরোন, উখজরো: , রজরোিঃ
ঢোকো

ক-54
গ্রোভিঃ দজক্ষন ফোড্ডো,
ইউজনয়ন: ফোড্ডো, ডোকঘয:
গুরোন, উখজরো: , রজরোিঃ
ঢোকো

ঢোকো

10.10.1988

27 ফছয 06 ভো
25জদন

৬৫৩ রভোিঃ রভোখব্ব ুল্লো

ভোমুদো
রভোিঃ আরতোপ পজকয

গ্রোভিঃ উত্তয রঘোখোরী,
ইউজনয়ন: 7নং,
ডোকঘয:তোজযকোটো ,
উখজরো: আভতরী, রজরোিঃ
ফযগুনো

গ্রোভিঃ উত্তয রঘোখোরী,
ইউজনয়ন: 7নং,
ডোকঘয:তোজযকোটো ,
উখজরো: আভতরী, রজরোিঃ
ফযগুনো

ফযগুনো

৬৮৮ রভোিঃ পযোদ হুোইন

পোখতভো খোতুন
রভোিঃ আিঃ কদ্দুছ

গ্রোভিঃ শ্রীনৄয ভোইজোটি ,
ইউজনয়ন: 6নং-2নং,
ডোকঘয: চযআধোজখয়ো,
উখজরো: মুক্তোগোছো, রজরোিঃ
ভয়ভজং

গ্রোভিঃ শ্রীনৄয ভোইজোটি ,
ইউজনয়ন: 6নং-2নং,
ডোকঘয: চযআধোজখয়ো,
উখজরো: মুক্তোগোছো, রজরোিঃ
ভয়ভজং

ভয়ভনজং

৭৫২ রভোিঃ রভোস্তোজপজুয যভোন

আজভনো রফগভ
রভোিঃ ভখরভ উজেন

গ্রোভ:,উথযোইর ভোদ্রোো োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 7নং -1নং
য়োড ত, ডোকঘয: উথযোইর,
উখজরো: দয জনোজনৄয,
রজরো: জদনোজনৄয।

গ্রোভ:,উথযোইর ভোদ্রোো োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 7নং -1নং
য়োড ত, ডোকঘয: উথযোইর,
উখজরো: দয জনোজনৄয,
রজরো: জদনোজনৄয।

৭৫৫ কুরসুভ আক্তোয

পোখতভো রফগভ
আতয আরী

গ্রোভ: ফোনোজী ফোিী,চাঁদগাঁ
ইউজনয়ন/য়োড ত: 3নং
কোজন্দযোি, ডোকঘয:
চাঁদগাঁ,3570 উখজরো:
রোকোভ, রজরো: কুজভল্লো।

৮০৯ োভছুর আখযজপন

োজফয়ো খোতুন
আভোত আরী

গ্রোভ: জভোইতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 1 নং,
ডোকঘয: জভোইতনৄয,
উখজরো:োফনো, রজরো:
োফনো।

Page 23 of 459

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

ছজফ তুোজয়ত নয়

ফোজতর

এইচএজ

জোতীয়
জযচয়ে/জন্
জনফন্ধন নম্বয রনই

ফোজতর

18ফছয 03ভো
11জদন

এইচএজ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

05.02.1996

20 ফছয 02 ভো
28জদন

দোজখর

োধোযণ

ছজফ ১ কজ
তুোজয়ত কযো
রনই

ফোজতর

জদনোজনৄয

12.09.1989

26 ফছয 06 ভো
23জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

গ্রোভ: ফোনোজী ফোিী,চাঁদগাঁ
ইউজনয়ন/য়োড ত: 3নং
কোজন্দযোি, ডোকঘয:
চাঁদগাঁ,3570 উখজরো:
রোকোভ, রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

01.12.1991

24ফছয 04 ভো
10জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

অখফদখন ছজফ
রনই, আখফদন
টোইকৃত

ফোজতর

গ্রোভ: জভোইতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 1 নং,
ডোকঘয: জভোইতনৄয,
উখজরো:োফনো, রজরো:
োফনো।

োফনো

03/02/1990

26 ফছয 02 ভো 03
জদন

এএজ

োধোযণ

স্বোক্ষয রনই,
ছজফ এক কজ

ফোজতর

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

23 ফছয 03 ভো 05
জদন

পোজমর

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

ছজফ এক কজ
জন্ তোজযখ রনই

ফোজতর

20 ফছয 06 ভো 25
জদন

এইচএজ

োধোযণ

যোজস্ব টিখকট

ফোজতর

২১ ফছয 01 ভো 17
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ এক কজ
জন্ তোজযখ ভুর

ফোজতর

১
৮৫৪ রভো: রোরোয়ভোন

সুজপয়ো রফগভ
রভো: রখোযখদ আরভ

ফোো: ভোস্টোয োজফবুয যভোন রভো ত পোযক রস্টয জুোকয
ফোিী, গ্রোভ: দোকোজন্দ,
এজবজনউ, উখজরো:
ইউজনয়ন/য়োড ত: জজন্নগি ৪ চযপুোন, রজরো: রবোরো।
নং য়োড ত, ডোকঘয:
চযপুোন-8340, উখজরো:
চযপুোন, রজরো: রবোরো।

৮৬১ রভো: আরী রোখন

রফরীয়োযো রফগভ
রভো: োভখছয যদোয

গ্রোভ: রুজরয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রুজরয়ো,
ডোকঘয: রুজরয়ো-9421,
উখজরো: তোরো, রজরো:
োতক্ষীযো।

গ্রোভ: রুজরয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রুজরয়ো,
ডোকঘয: রুজরয়ো-9421,
উখজরো: তোরো, রজরো:
োতক্ষীযো।

োতক্ষীযো

৮৬৫ রভো: োন ভোতুব্বয

জযপো রফগভ
জপখযোজ ভোতুব্বয

গ্রোভ:ব্রোহ্মনকোন্দো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোজনকদ,
ডোকঘয: নৄখুজযয়ো-7830,
উখজরো: বোংগো, রজরো:
পজযদনৄয।

গ্রোভ:ব্রোহ্মনকোন্দো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোজনকদ,
ডোকঘয: নৄখুজযয়ো-7830,
উখজরো: বোংগো, রজরো:
পজযদনৄয।

পজযদনৄয

৮৬৭ নয়ন ভোভতো

আকোভো ভোভতো
ভংরো ভোভতো

গ্রোভ: কোরোোজন গঞ্জ োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩নং
রমোগ্যোখছোরো, ডোকঘয:
ভোজনকছজি-4460,
উখজরো: ভোজনকছজি, রজরো:
খোগিোছজি।

গ্রোভ: ভোজনকছজি যোজ োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: দয
ভোজনকছজি, ডোকঘয:
ভোজনকছজি-4460,
উখজরো: ভোজনকছজি, রজরো:
খোগিোছজি।

খোগিোছজি

05/01/1986

30 ফছয 00 ভো 04
জদন

এএজ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

ছজফ ১ কজ ,
যোজস্ব টিখকট

ফোজতর

৮৭১ রভোোম্মদ োভত আরী

সুজপয়ো রফগভ
রখ আভদ

গ্রোভ: আল্লোই,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১নং টিয়ো
রৌযবো, ডোকঘয: উজজযনৄয4370, উখজরো: টিয়ো,
রজরো: চট্টগ্রোভ।

গ্রোভ: আল্লোই,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১নং টিয়ো
রৌযবো, ডোকঘয: উজজযনৄয4370, উখজরো: টিয়ো,
রজরো: চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

24-10-1986

29 ফছয 06 ভো 11
জদন

এইচএজ

োধোযণ

কজেউটোখয
টোই কযো পযভ

ফোজতর

৮৭৪ কোকজর আক্তোয

রজোখফদো রফগভ
কোজী আবুর রোখন

গ্রোভ:রটংযোখোরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কচ্যয়ো,
ডোকঘয: কচ্যয়ো-9310,
উখজরো:কচ্যয়ো, রজরো:
ফোখগযোট।

গ্রোভ:রটংযোখোরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কচ্যয়ো,
ডোকঘয: কচ্যয়ো-9310,
উখজরো:কচ্যয়ো, রজরো:
ফোখগযোট।

ফোখগযোট

25-12-1991

28 ফছয 03 ভো 26
জদন

এইচএজ

োধোযণ

যোজস্ব টিখকট

ফোজতর
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রবোরো

10/12/1995

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৮৮৪ রভো: আবু কোউছোয

রোনো রফগভ
রভো: সুরতোন জভয়ো

গ্রোভ:কোজনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: বোলোজনয়ো,
ডোকঘয: কোজনৄয-3540,
উখজরো: রোনো, রজরো:
কুজভল্লো।

গ্রোভ:কোজনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: বোলোজনয়ো,
ডোকঘয: কোজনৄয-3540,
উখজরো: রোনো, রজরো:
কুজভল্লো।

কুজভল্লো

07/11/1986

29 ফছয 09 ভো 24
জদন

স্দোতক (ো)

োধোযণ

যোজস্ব টিখকট

ফোজতর

৯১২ োজকর আখভদ

রজরনো খোতুন
ভজপজুয যভোন

গ্রোভ: কোখয়ভ রকোরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2নং
োগুোযো, ১নং মোড,ত
ডোকঘয: কোখয়ভ রকোরো
ফোজোয-7420, উখজরো:
জঝকযগোছো, রজরো: মখোয।

গ্রোভ: কোখয়ভ রকোরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2নং
োগুোযো, ১নং মোড,ত
ডোকঘয: কোখয়ভ রকোরো
ফোজোয-7420, উখজরো:
জঝকযগোছো, রজরো: মখোয।

মখোয

07/06/1996

19 ফছয 10 ভো 28
জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্বোক্ষয রনই, ছজফ
এক কজ

ফোজতর

৯২৮ োজবুর যীপ

নোজভো রফগভ
আব্দুর োরোভ যীপ

গ্রোভ: যতোর, ইউজনয়ন/য়োড ত:
ঘোগি, ডোকঘয: জজকয
ফোজোয -8110, উখজরো:
রকোটোরীোিো, রজরো:
রগোোরগঞ্জ

গ্রোভ: যতোর, ইউজনয়ন/য়োড ত:
ঘোগি, ডোকঘয: জজকয
ফোজোয -8110, উখজরো:
রকোটোরীোিো, রজরো:
রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

26 ফছয 04 ভো 08
জদন

এএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৯৩০ মুনতোজনো আরভ

জোন্নোতুর রপযখদৌ
জোখন আরভ

ফোো  িক নং: জোন রভো:
োখয ফোিী, গ্রোভ:
সুরতোননৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
7 নং, ডোকঘয: যোউজোন4340, উখজরো: যোউজোন,
রজরো: চট্টগ্রোভ।

ফোো  িক নং: জোন রভো:
োখয ফোিী, গ্রোভ:
সুরতোননৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
7 নং, ডোকঘয: যোউজোন4340, উখজরো: যোউজোন,
রজরো: চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

17/02/1996

20 ফছয 02 ভো 19
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জফজ্ঞজন্ভ নম্বয রনই

ফোজতর

৯৩১ রভো: ভঞ্জু জভয়ো

রভোছো: রোইজর রফগভ
মৃত: ফীয মুজক্তখমোদ্ধো আব্দুর
য়োছদ ইরোভ

গ্রোভ: উজজয ধযনী ফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১ নং
রক্ষীনৄয ডোকঘয: োট
রক্ষীনৄয, উখজরো: গোইফোন্দো
দয, রজরো: গোইফোন্দো

গ্রোভ: উজজয ধযনী ফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১ নং
রক্ষীনৄয ডোকঘয: োট
রক্ষীনৄয, উখজরো: গোইফোন্দো
দয, রজরো: গোইফোন্দো

গোইফোন্ধো

12/03/1997

19 ফছয 02 ভো 03
জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

স্বোস্ক্ক্ষয রনই,
ছজফ এক কজ

ফোজতর

৯৩৮ রভোছো: জভতু োযবীন

রভোছো: োজনো োযবীন
স্বোভী: রভো: আ: আরীভ

গ্রোভ: াঁচ ফোজিয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফক্তোয নৄয,
ডোকঘয: ফোলুবযো-6500,
উখজরো: নগাঁ, রজরো: নগাঁ

গ্রোভ: াঁচ ফোজিয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফক্তোয নৄয,
ডোকঘয: ফোলুবযো-6500,
উখজরো: নগাঁ, রজরো: নগাঁ

নগাঁ

01/06/1994

22 ফছয 9 ভো 03
জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
রযজবজনউ স্টুোে

ফোজতর
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১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৪০ রভো: রভখদী োোন

আজপয়ো খোতুন
রভো: আবু ইউসূপ

গ্রোভ: ভজননৄয, ডোকঘয:
ভজননৄয, উখজরো: রোভনো,
রজরো: কুজভল্লো

ফোো  িক: 560, গ্রোভ:
নয়োখটোরো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
ভগফোজোয, ডোকঘয:
োজন্তনগয-1217, রজরো: ঢোকো

কুজভল্লো

01/01/1996

20 ফছয 04 ভো 04
জদন

এইচএজ

োধোযণ

কজেউটোখয
টোই কযো পযভ

ফোজতর

৯৪৫ যজপকুর ইরোভ

জীফন রনছো রফগভ
আব্দুর খোখরক রচৌধুযী

গ্রোভ: োখখফয চয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জযকর,
ডোকঘয: জনজোভ উজেন
কখরজ-8215, উখজরো:
রগৌযনদী, রজরো: ফজযোর।

গ্রোভ: োখখফয চয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জযকর,
ডোকঘয: জনজোভ উজেন
কখরজ-8215, উখজরো:
রগৌযনদী, রজরো: ফজযোর।

ফজযোর

18/01/1987

29 ফছয 03 ভো 16
জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফখেয
একটিখত ছজফ রনই

ফোজতর

৯৫৫ জযন রোখন

োভসুয নোোয
আছোন উল্যো

ফোো  িক: মুজন্প ফোিী,
গ্রোভ: ধভতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2 নং
যোভনোযোয়ননৄয/১ নং ধভতনৄয,
ডোকঘয: রোভোিো-3882,
উখজরো: চোটজখর, রজরো:
রনোয়োখোরী

ফোো  িক: মুজন্প ফোিী,
গ্রোভ: ধভতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2 নং
যোভনোযোয়ননৄয/১ নং ধভতনৄয,
ডোকঘয: রোভোিো-3882,
উখজরো: চোটজখর, রজরো:
রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

12/02/1997

19 ফছয 02 ভো 24
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
রযজবজনউ স্টুোে

ফোজতর

৯৫৭ রভো: আবু োয়োত জোকোজযয়ো

আখরয়ো রফগভ
রভো: ফজয আখভদ

গ্রোভ: আোননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 6 নং
পখতোফোদ ইউজনয়ন,
ডোকঘয: খজররনৄয-3500,
ডোকঘয: রদজফদোয, রজরো:
কুজভল্লো।

ফোো  িক : টি 520/রজ,
গ্রোভ: আভফোগোন রযরখয়
কখরোনী, ইউজনয়ন/য়োড ত:
13 নং োোিতরী য়োড ত,
ডোকঘয: োোিতরী-4202,
উখজরো: খুরী, রজরো:
চট্টগ্রোভ

কুজভল্লো

21/05/1995

20 ফছয 11 ভো 14
জদন

এইচএজ

রপযত খোখভ
রযজবজনউ
স্টুোে, ছজফ
এক কজ

ফোজতর

৯৭৩ জোজরছ ভোোমুদ

রভোো: ভখনোয়োযো রফগভ
রভো: োজোোন

ফোো: ৪নং নোজজযনৄয, গ্রোভ:
নোজজযনৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
ফোইোযী, ডোকঘয: ফোইোযী8530, উখজরো:
ফোনোযীোিো, রজরো: ফজযোর

ফোো: 147/জফ, গ্রোভ: জিভ
ভজননৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
ভজননৄয, ডোকঘয: জভযনৄয1216, জভযনৄয-২, ঢোকো।

ফজযোর

15-12-1993

22 ফছয 4 ভো 20
জদন

দোজখর

োধোযণ

স্বোক্ষয রনই,
ছজফ এক কজ

ফোজতর

৯৮৫ রছোটন কোন্তী ীর

বৃন্দো যোনী ীর
সুরোর কোজন্ত ীর

গ্রোভ: জন্দুোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোতোয
ফোিী, ডোকঘয: ভোতোয ফোিী4700, উখজরো:
ভখখোরী, রজরো: কক্সফোজোয

গ্রোভ: জন্দুোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোতোয
ফোিী, ডোকঘয: ভোতোয ফোিী4700, উখজরো:
ভখখোরী, রজরো: কক্সফোজোয

কক্সফোজোয

25-08-1986

29 ফছয 08 ভো 10
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

গ্রোভ: ভখনোযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোগুযো,
ডোকঘয: কোখয়ভখকোরো7420, উখজরো:
জঝকযগোছো, রজরো: মখোয

গ্রোভ: ভখনোযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোগুযো,
ডোকঘয: কোখয়ভখকোরো7420, উখজরো:
জঝকযগোছো, রজরো: মখোয

মখোয

14-11-1987

29 ফছয 06 ভো 21
জদন

জফ.এ

১০০২ জনোফ রভো: জফল্লোর রোখন

জতোয নোভিঃ রভো: জোরোর
উজেন
ভোতোয নোভিঃ খকরো রফগভ

ফোো  িক: ফোবু মৄগর
জকখোয িক
গ্রোভ: জফনৄয
ইউজনয়ন: জযনোযোয়ননৄয
ডোকঘয: জযনোযোয়ননৄয
উখজরো: কুজিয়ো
রজরো: কুজিয়ো

ফোো  িক: ফোবু মৄগর
জকখোয িক
গ্রোভ: জফনৄয
ইউজনয়ন: জযনোযোয়ননৄয
ডোকঘয: জযনোযোয়ননৄয
উখজরো: কুজিয়ো
রজরো: কুজিয়ো

কুজিয়ো

৩১.০৫.১৯৯১

২৪ ফছয ১১ ভো ০৫
জদন

১০০৩ সুফণ তো খোতুন

জতোয নোভিঃ মৃত োজফবুয
ভজল্লক
ভোতোয নোভিঃ োোনোয রফগভ

গ্রোভিঃ ভন্ডরগোতী
ডোকঘযিঃ ভন্ডরগোতী
উখজরোিঃ ভম্মদনৄয
রজরোিঃ ভোগুযো

প্রমখে- রভো: এনোমুর ক,
াঁট-মুদ্রোক্ষজযক কোভ
কজেউটোয অোখযটয, জক্ষো
ভন্ত্রণোরয়, ফোংরোখদ
জচফোরয়, ঢোকো- ১০০০।

ভোগুযো

২১.১১.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৫ ভো ১১
জদন

জফএ

১০০৪ জনোফ রভো: ভোফুজুয যভোন

জতোয নোভিঃ রভো: োজপজুয
যভোন
ভোতোয নোভিঃ ভোযজজনো রফগভ

গ্রোভিঃ রভোোম্মদনৄয
ডোকঘযিঃ রভোোম্মদনৄয
উখজরোিঃ তোখনোয
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ রভোোম্মদনৄয
ডোকঘযিঃ রভোোম্মদনৄয
উখজরোিঃ তোখনোয
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

৩০.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ০২ ভো ১১
জদন

দোজখর

১০০৬ রভোছোম্মৎ নূযোনী খোতুন

জতোয নোভিঃ রভোোম্মদ নূরুর
ইরোভ
ভোতোয নোভিঃ রভোছোম্মৎ
জোোনোযো রফগভ

১/আই, জজগোতরো নৄযোতন
কাঁচোফোজোয, যকোযী নতুন
জফ- টোই স্টোপ রকোয়োট তোয,
নীচতরো, ধোনভজন্ড, ঢোকো১২০৯।

১/আই, জজগোতরো নৄযোতন
কাঁচোফোজোয, যকোযী নতুন
জফ- টোই স্টোপ রকোয়োট তোয,
নীচতরো, ধোনভজন্ড, ঢোকো১২০৯।

ঢোকো

১০.১২.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৩ ভো ১৫
জদন

এএজ

১০০৮ জনোফ জফষ্ণু চন্দ্র োর

জতোয নোভিঃ মতীন্দ্র চন্দ্র োর
ভোতোয নোভিঃ কোরীদো ফোণী
োর

গ্রোভিঃ দজক্ষণ রফতখডোফো
ডোকঘযিঃ কোজরোতী/ ১৯৭০
উখজরোিঃ কোজরোতী
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ দজক্ষণ রফতখডোফো
ডোকঘযিঃ কোজরোতী/ ১৯৭০
উখজরোিঃ কোজরোতী
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

১৭.১০.১৯৯৫

২০ ফছয ০৬ ভো ১৯
জদন

এএজ
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৪

ফততভোন ঠিকোনো

লুৎপখন্নছো
রভো: আজনছুয যভোন

৯৮৯ আকজরভো খোতুন

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

োধোযণ

ছজফ এক কজ,
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

চোরোন নং 
তোজযখ এফং
আখফদখনয
তোজযখ উখল্লখ
কযো য়জন,
রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

জন্স্থোন ররখো
য়জন।

ফোজতর

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

প্রখফে
রযরখয় পখভত
এফং চোরোন
রকোড ভুর।

ফোজতর

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই,
৬নং করোখভ
রজরো এফং
চোরোখনয তোজযখ
ররখো য়জন।

ফোজতর

োধোযণ

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৬

৭

৮

৯

গ্রোভিঃ যোফোয কোজন্দ
ডোকঘযিঃ ফোজজতনৄয/২৩৩৬
উখজরোিঃ ফোজজতনৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

০২.১১.১৯৯১

২৪ ফছয ০৬ ভো ০৩
জদন

এএজ

োধোযণ

৬নং করোখভ
রজরো ররখো
য়জন।

ফোজতর

১০১৩ জনোফ রভোোম্মদ জজদ োোন

জতোয নোভিঃ রভোোম্মদ
আইনোর ক
ভোতোয নোভিঃ রভোছোম্মৎ
জোখদো রফগভ

গ্রোভিঃ নৄরফন্দী উত্ত পজরয়ো
ডোকঘযিঃ গোইফোন্ধো/৫৭০০
উখজরোিঃ গোইফোন্ধো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

জজগোতরো নৄযোতন
কাঁচোফোজোয, যকোযী নতুন
জফ- টোই স্টোপ রকোয়োট তোয,
নীচতরো, ধোনভজন্ড, ঢোকো১২০৯

গোইফোন্ধো

১৬.১১.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৪ ভো ০৯
জদন

এএজ

প্রতীফন্ধী

প্রখফে
রযরখয় পখভত
এফং চোরোন
রকোড ভুর।

ফোজতর

১০১৮ জনোফ জোজকয রোখন

জতোয নোভিঃ আব্দুর আজজজ
ভোতোয নোভিঃ আখভনো খোতুন

গ্রোভিঃ োটফোিীয়ো
ডোকঘযিঃ োটফোিীয়ো/৭৭২২
উখজরোিঃ কোলুখোরী
রজরোিঃ যোজফোিী

গ্রোভিঃ োটফোিীয়ো
ডোকঘযিঃ োটফোিীয়ো/৭৭২২
উখজরোিঃ কোলুখোরী
রজরোিঃ যোজফোিী

যোজফোিী

০১.০১.১৯৮৭

২৯ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১০১৯ জনোফ রভো: োজফবুয যভোন

জতোয নোভিঃ রভো: রভোোযপ
রোখন
ভোতোয নোভিঃ রভোছো: নোযজগছ
রফগভ

গ্রোভিঃ আনুরো
ডোকঘযিঃ আনুরো
উখজরোিঃ টোংগোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ আনুরো
ডোকঘযিঃ আনুরো
উখজরোিঃ টোংগোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

৩০.১১.১৯৯৬

ফছয ভো জদন

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত
এফং ফয় উখল্লখ
নোই।

ফোজতর

১০২০ জনোফ জদুর ইরোভ

জতোয নোভিঃ জজয়োউয যভোন গ্রোভিঃ োভযোট
ভোতোয নোভিঃ যোজ খোতুন
ডোকঘযিঃ োটফোিীয়ো/৭৭২২
উখজরোিঃ কোলুখোরী
রজরোিঃ যোজফোিী।

গ্রোভিঃ োভযোট
ডোকঘযিঃ োটফোিীয়ো/৭৭২২
উখজরোিঃ কোলুখোরী
রজরোিঃ যোজফোিী।

যোজফোিী

০২.০৯.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৮ ভো ০৩
জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফে
রযরখয় পখভত।

ফোজতর

১০২১ জনোফ তোনবীরুর ইরোভ

জতোয নোভিঃ শুকুয আরী
গ্রোভিঃ োখয়স্তোনৄয
ভোতোয নোভিঃ তোজনয়ো োযবীন ডোকঘযিঃ মৃগী ফোজোয/৭৭২২
উখজরোিঃ কোলুখোরী
রজরোিঃ যোজফোিী

গ্রোভিঃ োখয়স্তোনৄয
ডোকঘযিঃ মৃগী ফোজোয/৭৭২২
উখজরোিঃ কোলুখোরী
রজরোিঃ যোজফোিী

যোজফোিী

১১.০৯.১৯৯৬

২০ ফছয ০৭ ভো ২৪
জদন

এএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফে
রযরখয় পখভত।

ফোজতর

১০২৩ জনোফ নূরুর আরভ

জতোয নোভিঃ মৃত ইয়োজছন
ভোতোয নোভিঃ সুজদয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ যোভনৄয
ডোকঘযিঃ ফোভনীয়ো/৩৮৫০
উখজরোিঃ রকোেোনীগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

োধোযণ

জন্ তোজযখ 
ফয় উখল্লখ কযো
য়জন

ফোজতর

১০৩৪ জনোফ রভো: জদুর ইরোভ

জতোয নোভিঃ রভো: ইজদ্র আরী গ্রোভিঃ কুজচয়োখভোিো
গ্রোভ: যোধোনগয (ফোগোনোিো),
ভোতোয নোভিঃ রভোছো:
(াঁদদীয়োি)
ডোকঘয: োফনো, উখজরো:
রদখরোয়োযো খোতুন
ডোকঘযিঃ োখোযফোিো/৬৬০০ োফনো, রজরো: োফনো
উখজরোিঃ আতোইকুরো
রজরোিঃ োফনো

োধোযণ

স্টুোে োইজ
পখটো

ফোজতর

োফনো

৩০.১২.১৯৯১

২৪ ফছয ০৩ ভো ১১
জদন

এএজ

১২

ভন্তব্য

গ্রোভিঃ যোফোয কোজন্দ
ডোকঘযিঃ ফোজজতনৄয/২৩৩৬
উখজরোিঃ ফোজজতনৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

ফছয ভো জদন

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

জতোয নোভিঃ রভো: ইজদ্র
ভোতোয নোভিঃ অজদো খোতুন

গ্রোভিঃ যোভনৄয
ডোকঘযিঃ ফোভনীয়ো/৩৮৫০
উখজরোিঃ রকোেোনীগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

৫

জনজ রজরো

১০১২ জনোফ আর আজভন
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

খুরনো

১৭.০৮.১৯৯৩

২২ ফছয ০৮ ভো ১৮
জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

গ্রোভিঃ জডগ্রীয চয
ডোকঘযিঃ ফহুরী/৬৭০০
উখজরোিঃ জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

০১.১২.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৫ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পখভত
 চোরোন রকোড
ভুর

ফোজতর

গ্রোভিঃ ব্রোহ্মখখোরো
ডোকঘযিঃ ফহুরী/৬৭০০
উখজরোিঃ জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ ব্রোহ্মখখোরো
ডোকঘযিঃ ফহুরী/৬৭০০
উখজরোিঃ জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

০৫.০৭.১৯৯৬

১৯ ফছয ১০ ভো ০০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পখভত

ফোজতর

জতোয নোভিঃ োভোদ উেীন
ভোতোয নোভিঃ উখভরো আক্তোয

গ্রোভিঃ রভোজয়োয নৄয
ডোকঘযিঃ রভোজোয়নৄয/২৪৮০
উখজরোিঃ রকন্দুয়ো
রজরোিঃ রনেখকোনো

গ্রোভিঃ রভোজয়োয নৄয
ডোকঘযিঃ রভোজোয়নৄয/২৪৮০
উখজরোিঃ রকন্দুয়ো
রজরোিঃ রনেখকোনো

রনেখকোণো

২৭.০২.১৯৯৭

১৯ ফছয ০২ ভো ৯ জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফখে ছজফ
রনই, আখফদখন
তোজযখ নোই।

ফোজতর

১০৪৮ জনোফ রভো: যজপকুর ইরোভ

জতোয নোভিঃ রভো: োখদ
আরী
ভোতোয নোভিঃ রযোখকয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ াঁচটিফোিী
ডোকঘযিঃ াঁচটিফোিী/১৯৬০
উখজরোিঃ ঘোটোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ াঁচটিফোিী
ডোকঘযিঃ াঁচটিফোিী/১৯৬০
উখজরোিঃ ঘোটোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

০২.০৫.১৯৯৭

১৯ ফছয ০০ ভো ০৩
জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

১০৫৪ জনোফ আভো খোতুন

জতোয নোভিঃ রভো: আব্দুর
ভোখরক
ভোতোয নোভিঃ জখফদো খোতুন

গ্রোভিঃ োফ ততীনৄয
ডোকঘযিঃ জযণোকুন্ডু
উখজরোিঃ জযণোকুন্ডু
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ োফ ততীনৄয
ডোকঘযিঃ জযণোকুন্ডু
উখজরোিঃ জযণোকুন্ডু
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

১০.১০.১৯৯৮

২৭ ফছয ০৬ ভো ২৬
জদন

এভএ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১০৫৫ জনোফ উর তঞ্চিাঁ

জতোয নোভিঃ উখভ চন্দ্র
তঞ্চিাঁ
ভোতোয নোভিঃ কনকই তঞ্চিাঁ

গ্রোভিঃ যইন্যোছোিোিো
ডোকঘযিঃ যোংগোভোটি/৪৫০০
উখজরোিঃ যোংগোভোটি
রজরোিঃ যোংগোভোটি

গ্রোভিঃ যইন্যোছোিোিো
ডোকঘযিঃ যোংগোভোটি/৪৫০০
উখজরোিঃ যোংগোভোটি
রজরোিঃ যোংগোভোটি

যোিোভোটি

৩১.১২.১৯১৯

২০ ফছয ০৪ ভো ২৪
জদন

এএজ

োধোযণ

জন্তোজযখ ঠিক
নোই।

ফোজতর

১০৬১ জনোফ রভো: আোদ আরী

জতোয নোভিঃ রভো: কোখভ খাঁ
ভোতোয নোভিঃ রভোছো: আখফদো
রফগভ

গ্রোভিঃ রমোগীন্দ্রনৄয
ডোকঘযিঃ োফগোযী/৬৪৫০
উখজরোিঃ গুরুদোনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ রমোগীন্দ্রনৄয
ডোকঘযিঃ োফগোযী/৬৪৫০
উখজরোিঃ গুরুদোনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

১৭.১২.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৩ ভো ২৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখনয ৬,
১২  ১৪ নং
করোখভ
রকোনজকছু ররখো
য়জন।

ফোজতর

১০৩৫ জনোফ জফ. এভ. রপযখদৌ রোখন

জতোয নোভিঃ জফ. এভ.
আজোোয আরী
ভোতোয নোভিঃ রুজভছো রফগভ

গ্রোভিঃ গোিোখখোরো
ডোকঘযিঃ গোিোখখোরো/৯২১০
উখজরোিঃ ফুরতরো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ গোিোখখোরো
ডোকঘযিঃ গোিোখখোরো/৯২১০
উখজরোিঃ ফুরতরো
রজরোিঃ খুরনো

১০৪০ জনোফ রভো: ভঈনুর ক

জতোয নোভিঃ রভো: আ: োভোদ
ভোতোয নোভিঃ ভজযয়ভ রফগভ

গ্রোভিঃ জডগ্রীয চয
ডোকঘযিঃ ফহুরী/৬৭০০
উখজরোিঃ জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

১০৪২ জনোফ রভো: আরোউজেন

জতোয নোভিঃ রভো: আবু ফক্কোয
জজেক
ভোতোয নোভিঃ আজভনো রফগভ

১০৪৪ জনোফ জযফুর ইরোভ
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ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জতোয নোভিঃ রভো: সুরুজ আরী গ্রোভিঃ রুজরী
ভোতোয নোভিঃ ীভো রফগভ
ডোকঘযিঃ রখোদী/২০১২
উখজরোিঃ রভরোন্দ
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ রুজরী
ডোকঘযিঃ রখোদী/২০১২
উখজরোিঃ রভরোন্দ
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

০৪.০৩.১৯৯৫

২১ ফছয ০২ ভো ০২
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন
চোরোখনয তোজযখ
ররখো য়জন।

ফোজতর

১০৬৬ জনোফ রভো: অজব জভয়ো

জতোয নোভিঃ মৃত: রভো:
ইয়োকুফ আরী জভয়ো
ভোতোয নোভিঃ রভোছো: রযকো
রচৌধুজয

গ্রোভিঃ ভজতয়ো গোজছ
ডোকঘযিঃ ফযোট/৭৭০০
উখজরোিঃ যোজফোিী
রজরোিঃ যোজফোিী

গ্রোভিঃ ভজতয়ো গোজছ
ডোকঘযিঃ ফযোট/৭৭০০
উখজরোিঃ যোজফোিী
রজরোিঃ যোজফোিী

যোজফোিী

২৮.০৭.১৯৯৫

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন প্রোথীয
ফয়  তোজযখ
নোই।

ফোজতর

১০৬৭ রযোভোনো আক্তোয

জতোয নোভিঃ রুহুর আজভন
ভোতোয নোভিঃ রযোন আযো

গ্রোভিঃ রপরনো
ডোকঘযিঃ জখয়নোর
উখজরোিঃ রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ রপরনো
ডোকঘযিঃ জখয়নোর
উখজরোিঃ রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

২৫.১১.১৯৯১

২৪ ফছয ০৫ ভো ০৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১০৬৯ জনোফ দুরোর যকোয

জতোয নোভিঃ যজফন্দ্র যকোয
ভোতোয নোভিঃ বগফতী যোনী
যকোয

গ্রোভিঃ জফনৄয
ডোকঘযিঃ ছোতক/৩০৭০
উখজরোিঃ রকোেোনীগঞ্জ
রজরোিঃ জখরট

গ্রোভিঃ জফনৄয
ডোকঘযিঃ ছোতক/৩০৭০
উখজরোিঃ রকোেোনীগঞ্জ
রজরোিঃ জখরট

জখরট

২৫.০৩.১৯৯৫

ফছয ভো জদন

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
রনই, স্বোক্ষয
রনই, তোজযখ 
প্রোথীয ফয় নোই।

ফোজতর

১০৭৩ জনোফ রভো: োইফুর ইরোভ

জতোয নোভিঃ রভো: যভজোন
আরী
ভোতোয নোভিঃ রভোছো: োজদো
রফগভ

গ্রোভিঃ যতন কোজন্দ
ডোকঘযিঃ যতন কোজন্দ/৬৭৭০
উখজরোিঃ োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ যতন কোজন্দ
ডোকঘযিঃ যতন কোজন্দ/৬৭৭০
উখজরোিঃ োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

১৪.১০.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৫ ভো ০৯
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১০৭৪ জনোফ রভো: আবুর কোরোভ

জতোয নোভিঃ রভো: আরভ
রভোল্লো
ভোতোয নোভিঃ নোজভো খোতুন

গ্রোভিঃ শ্রীধযনৄয
ডোকঘযিঃ ভোমুদনৄয ভোদ্রোো
উখজরোিঃ োফনো
রজরোিঃ োফনো

প্রমখে- রভো: জদুজ্জোভোন,
জক্ষো ভন্ত্রণোরয়, রুভ নং১৭১৫, বফন নং- ০৬,
ফোংরোখদ জচফোরয়, ঢোকো

োফনো

০৫.১২.১৯৯৬

২০ ফছয ০০ ভো ২৬
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন স্বখস্ত
নযণ কযো য়জন
এফং চোরোন নং
তোজযখ ররখো
য়জন।

ফোজতর

১০৭৫ জনোফ রভো: ভোইনুর ইরোভ

জতোয নোভিঃ রভো: আবুর োখভ গ্রোভিঃ ফল্লোখচৌ
ভোতোয নোভিঃ রভোো: ভোফুজো ডোকঘযিঃ কোতদয ফোজোয
রফগভ
উখজরোিঃ রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ ফল্লোখচৌ
ডোকঘযিঃ কোতদয ফোজোয
উখজরোিঃ রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

১০.০৩.১৯৯২

২৪ ফছয ০১ ভো ২৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১০৭৬ রভোছো: োয়ভো ভোজযন জজেকো

জতোয নোভিঃ রভো: জজেকুয
যভোন
ভোতোয নোভিঃ জোন্নোতুর
রপযখদৌী

রযরথ ভন্ত্রণোরয়, কক্ষ নং
৬৩৫, রযরবফন, ১৬ আব্দুর
গজণ রযোড, ঢোকো।

োফনো

২৫ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন
জন্তোজযখ
উখল্লখ নোই।

ফোজতর
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১০৬২ জনোফ রভো: োজকবুর ইরোভ

গ্রোভিঃ মুরোডুজর
ডোকঘযিঃ মুরোডুজর/৬৬২৩
উখজরোিঃ ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

৫

জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

২

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

১০৮৪ জনোফ রভো: সুজনুয যভোন

জতোয নোভিঃ রভো: নূরুর
গ্রোভিঃ দত্তগ্রোভ
ইরোভ
ডোকঘযিঃ রকোকযো/১৯৭৩
ভোতোয নোভিঃ নূয জোোন রফগভ উখজরোিঃ কোজরোতী
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ দত্তগ্রোভ
ডোকঘযিঃ রকোকযো/১৯৭৩
উখজরোিঃ কোজরোতী
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

২৫.১০.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৬ ভো ১০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফখে খদয
নোভ ভুর

ফোজতর

১০৮৫ জনোফ রভো: নোঈমুয যভোন

জতোয নোভিঃ রভো: আবুফকয
জজেক
ভোতোয নোভিঃ রভোছো: পজজরো
রফগভ

গ্রোভিঃ ব্যোোযীঢোযো
ডোকঘযিঃ ইন্দ্রগি/৫৬৬০
উখজরোিঃ নোখগশ্বযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

৩৩ ভদনোরখরন, নফোফনৄয,
এরোী রভজনোযীজ রস্টোয,
দযঘোট, সূেোনৄয, ঢোকো১০০০

কুজিগ্রোভ

১২.০২.১৯৯৩

২৩ ফছয ০২ ভো ২৩
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন তোজযখ
নোই, জফজ্ঞজন্ভ
নম্বয রনই

ফোজতর

১০৮৭ জনোফ রভো: আ: কোজদয

জতোয নোভিঃ মৃত: আযপোত
আরী
ভোতোয নোভিঃ রভোছো: ফুরফোনু

গ্রোভিঃ রোরোজকয়ো কোজনকোটো
ডোকঘযিঃ জকখোযগঞ্জ
উখজরোিঃ জকখোযগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ রোরোজকয়ো কোজনকোটো
ডোকঘযিঃ জকখোযগঞ্জ
উখজরোিঃ জকখোযগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

১৫.০৯.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৭ ভো ২১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১০৮৯ রভোছো: নোইচ আখতোয

জতোয নোভিঃ রভো: আব্দুর
রজতপ
ভোতোয নোভিঃখভোছো: জহুযো
রফগভ

গ্রোভিঃ দজিাঁযোজ
ডোকঘযিঃ জযখোরী/৫৮২৬
উখজরোিঃ রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ দজিাঁযোজ
ডোকঘযিঃ জযখোরী/৫৮২৬
উখজরোিঃ রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

১২.১২.১৯৯০

২৩ ফছয ০৪ ভো ২৫
জদন

জফএ (অনো ত)

োধোযণ

প্রোথীয ফয় কভ
রদয়ো খয়খছ।

ফোজতর

১০৯১ জনোফ ভোমুদুর োোন খোন

জতোয নোভিঃ মৃত: জোভোর
উজেন খোন
ভোতোয নোভিঃ আজয়ো খোনভ

গ্রোভিঃ জিভ জোরোর নৄয
ডোকঘযিঃ আদভনৄয
ফোজোয/৩২২০
উখজরোিঃ কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবীফোজোয

গ্রোভিঃ জিভ জোরোর নৄয
ডোকঘযিঃ আদভনৄয
ফোজোয/৩২২০
উখজরোিঃ কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবীফোজোয

রভৌরবীফোজোয

১৩.১০.১৯৯৩

২২ ফছয ০৬ ভো ২২
জদন

এএজ

োধোযণ

আফদখন চোরোন
নং  তোজযখ
নোই।

ফোজতর

১০৯৫ জনোফ ভয পোরুক শুব

জতোয নোভিঃ
ভোতোয নোভিঃ

গ্রোভিঃ রভোজোযোয়নৄয
ডোকঘযিঃ রভোযোয়নৄয
উখজরোিঃ রকন্দুয়ো
রজরোিঃ রনেখকোনো

গ্রোভিঃ রভোজোযোয়নৄয
ডোকঘযিঃ রভোযোয়নৄয
উখজরোিঃ রকন্দুয়ো
রজরোিঃ রনেখকোনো

রনেখকোণো

০২.০৩.১৯৯৭

১৯ ফছয ০১ ভো ৩৪
জদন

আরীভ

োধোযণ

প্রোথীয ভো ফোফোয
নোভ  স্বোক্ষয
নোই।

ফোজতর

১০৯৯ জনোফ রভো: জডজু জভয়ো

জতোয নোভিঃ রভো: আরতোফ
রোখন
ভোতোয নোভিঃ রভোছো: রডজজ
রফগভ

গ্রোভিঃ নদোফগো
ডোকঘযিঃ এ.এ
কখরজ/৫৮২১
উখজরোিঃ রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ নদোফগো
ডোকঘযিঃ এ.এ
কখরজ/৫৮২১
উখজরোিঃ রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

১০.১২.১৯৯০

২৫ ফছয ০৪ ভো ২৫
জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১১০০ জনোফ রভো: নোজভ

জতোয নোভিঃ নূয রভোোম্মদ
ভোতোয নোভিঃ োরুর

গ্রোভিঃ ফোলুয়োকোন্দী
ডোকঘযিঃ জফ.রক যোয়
োিো/১৫১০
উখজরোিঃ গজোজযয়ো
রজরোিঃ মুজন্পগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফোলুয়োকোন্দী
ডোকঘযিঃ জফ.রক যোয়
োিো/১৫১০
উখজরোিঃ গজোজযয়ো
রজরোিঃ মুজন্পগঞ্জ

মুন্পীগঞ্জ

১০.১২.১৯৯২

২৪ ফছয ০৩ ভো ০৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন চোরোন
নং  তোজযখ
নোই।

ফোজতর
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৫

জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

গ্রোভিঃ যোজোনৄয যদোয োিো
ডোকঘযিঃ
রজোিগোছোোট/৫৮০০
উখজরোিঃ ফগুিো
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ যোজোনৄয যদোয োিো
ডোকঘযিঃ
রজোিগোছোোট/৫৮০০
উখজরোিঃ ফগুিো
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

২০.১১.১৯৯০

২৫ ফছয ০৫ ভো ১৫
জদন

এভএ

োধোযণ

৬নং করোখভ
রজরো ররখো
য়জন, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

জতোয নোভিঃ রভো: ো জোোন গ্রোভিঃ ধরঘোট
ভোতোয নোভিঃ োজভদো রফগভ
ডোকঘযিঃ ধরঘোট
উখজরোিঃ টিয়ো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ ধরঘোট
ডোকঘযিঃ ধরঘোট
উখজরোিঃ টিয়ো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

০৫.১০.১৯৯২

২৩ ফছয ০৭ ভো ০০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১১০৪ জনোফ রভো: োভীভ

জতোয নোভিঃ রভো: আজভনুর
ক
ভোতোয নোভিঃ রভোছো: নূয নোোয
রফগভ

গ্রোভিঃ জচরোোিো
ডোকঘযিঃ বোগুরনৄয
উখজরোিঃ নফোফগঞ্জ
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃ জচরোোিো
ডোকঘযিঃ বোগুরনৄয
উখজরোিঃ নফোফগঞ্জ
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

২৫.১২.১৯৯৩

২২ ফছয ০৭ ভো ২০
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১১০৫ জনোফ রভো: ইউনু আরী

জতোয নোভিঃ রভো: ভোখজভ
যদোয
ভোতোয নোভিঃ রভোছো:
আখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভিঃ রমোখগন্দ নগয
ডোকঘযিঃ োফগোিী/৬৪৫০
উখজরোিঃ গুরুদোনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ রমোখগন্দ নগয
ডোকঘযিঃ োফগোিী/৬৪৫০
উখজরোিঃ গুরুদোনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

১২.০৯.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৭ ভো ০১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

৬নং করোখভ
রজরো ররখো
য়জন।

ফোজতর

১১১০ জনোফ রভো: রভোযখদ আরভ

জতোয নোভিঃ রভো: ভজপজুয
যভোন
ভোতোয নোভিঃ োখজদো রফগভ

গ্রোভিঃ আতোকযো
ডোকঘযিঃ আতোকযো
ফোজোয/৩৮৭৮
উখজরোিঃ যোভগঞ্জ
রজরোিঃ রক্ষীনৄয

ফোো: কখরোনী ৩৭/জফ রুভ
গ্রোভ: রভোযো, ডোকঘয:
রভোযো, উখজরো: চোন্দগাঁ,
রজরো: চট্টগ্রোভ

রক্ষ্ণীনৄয

২৬.১২.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৪ ভো ১০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১১১৫ জনোফ রভো: োভসুর ইরোভ

জতোয নোভিঃ রভো: রচযোগ আরী গ্রোভিঃ নোযোয়ননৄয
ভোতোয নোভিঃ নোজযো রফগভ
ডোকঘযিঃ রকযোভত
নগয/৩২২১
উখজরোিঃ কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবীফোজোয

গ্রোভিঃ নোযোয়ননৄয
ডোকঘযিঃ রকযোভত
নগয/৩২২১
উখজরোিঃ কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবীফোজোয

রভৌরবীফোজোয

০৪.০২.১৯৯৪

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

৭নং করোখভ
ফয় ররখো য়জন।

ফোজতর

১১২১ জনোফ রভো: তুজন রোখন

জতোয নোভিঃ রভো: মুক্তোয
রোখন
ভোতোয নোভিঃ রভোছো: খোজদজো
রফগভ

গ্রোভিঃ যোখোরগোজছ
ডোকঘযিঃ
রগোোইরফোিী/৭৮৬০
উখজরোিঃ রফোয়োরভোযী
রজরোিঃ পজযদনৄয

গ্রোভিঃ যোখোরগোজছ
ডোকঘযিঃ
রগোোইরফোিী/৭৮৬০
উখজরোিঃ রফোয়োরভোযী
রজরোিঃ পজযদনৄয

পজযদনৄয

০৬.০৮.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৮ ভো ৩০
জদন

দোজখর

োধোযণ

৬নং করোখভ
রজরো ররখো
য়জন।

ফোজতর

১১২৪ জনোফ রগোরোভ যসুর

জতোয নোভিঃ রোনো জভয়ো
ভোতোয নোভিঃ জয়নফ রফগভ

গ্রোভিঃ রছোট কোচনো
ডোকঘযিঃ দোজযয়োরো/৯৩৮২
উখজরোিঃ রভোল্লোোট
রজরোিঃ ফোখগযোট

প্রমখে- রভো: আব্দুর গজন,
এ, িক জযফন  রতু
ভন্ত্রণোরয়, ফোংরোখদ
জচফোরয়, ঢোকো।

ফোখগযোট

২৫.০১.১৯৯৬

২০ ফছয ০৪ ভো ১০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে
মথোমথ নয় এফং
আখফদখন
কর্ততক্ষ উখল্লখ
নোই।

ফোজতর

১১০১ রভোছো: সুজভ আক্তোয

জতোয নোভিঃ রভো: আজজয
উজেন
ভোতোয নোভিঃ রভোছো: রযোখকয়ো
রফগভ

১১০২ জনোফ রভো: আজকফ জোখফয
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৬

৭

৮

৯

চট্টগ্রোভ

০১.০২.১৯৯৫

২১ ফছয ০৩ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযোড # ০৬, ফোিী # ১১০,
জনউ জডএইচএ, ভোখোরী,
ঢোকো- ১২০৬।

ঝোরকোঠী

০৪.০২.১৯৯৪

২২ ফছয ০৩ ভো ০১
জদন

এএজ

োধোযণ

গ্রোভিঃ জিভ রভদনী
ডোকঘযিঃ রনেখকোনো/২৪০০
উখজরোিঃ রনেখকোনো
রজরোিঃ রনেখকোনো

গ্রোভিঃ জিভ রভদনী
ডোকঘযিঃ রনেখকোনো/২৪০০
উখজরোিঃ রনেখকোনো
রজরোিঃ রনেখকোনো

রনেখকোণো

০৩.১২.১৯৯২

২৩ ফছয ০৫ ভো ০৫
জদন

এইচএজ

গ্রোভিঃ রোরো
ডোকঘযিঃ রোরো
উখজরোিঃ ফোউপর
রজরোিঃ টুয়োখোরী

৮০০/জফ, রযোড- ০৫, টিজজ
রযরখয় কখরোনী,
োোিতরী, খুরী, চট্টগ্রোভ

টুয়োখোরী

৩০.১২.১৯৯১

২৫ ফছয ০৫ ভো ০৫
জদন

জতোয নোভিঃ রভো: খোজো জভয়ো গ্রোভিঃ দজক্ষণ কজঞ্চোিো
ভোতোয নোভিঃ রভোছো: আজুয়োযো ডোকঘযিঃ বফোনীগঞ্জ
রফগভ
উখজরোিঃ ফুরছজি
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ দজক্ষণ কজঞ্চোিো
ডোকঘযিঃ বফোনীগঞ্জ
উখজরোিঃ ফুরছজি
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

১০.০২.১৯৯৫

১১৩৬ জনোফ জপকুর ইরোভ

জতোয নোভিঃ রভো: আব্দুর
রোখন
ভোতোয নোভিঃ সুজপয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ রগোয়োরখোরী
ডোকঘযিঃ আভডোরো
উখজরোিঃ জফোরয়
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ রগোয়োরখোরী
ডোকঘযিঃ আভডোরো
উখজরোিঃ জফোরয়
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

১১৪০ জনোফ রভো: আবু যোয়োন

জতোয নোভিঃ রভো: বুদো ভন্ডর
ভোতোয নোভিঃ রভোছো: রযখো
রফগভ

গ্রোভিঃ রোগরফোিী
ডোকঘযিঃ ফোলুবযো
উখজরোিঃ নগাঁ
রজরোিঃ নগাঁ

গ্রোভিঃ রোগরফোিী
ডোকঘযিঃ ফোলুবযো
উখজরোিঃ নগাঁ
রজরোিঃ নগাঁ

১১৪১ জনোফ জফপ্লফ

জতোয নোভিঃ নূযনফী
ভোতোয নোভিঃ খোখরদো

গ্রোভিঃ োছখতজফল্যো
ডোকঘযিঃ ধুফজরয়ো/১৯৬০
উখজরোিঃ ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

১১৪২ আখয়ো আক্তোয

জতোয নোভিঃ রভো: জয়নোর
আখফদীন
ভোতোয নোভিঃ য়ো জফজফ

ফোো: ১৯/৩, নোজযন্দো রযোড
ডোকঘযিঃ ঢোকো দয
উখজরোিঃ য়োযী
রজরোিঃ ঢোকো

১২

১২
ফোজতর

োধোযণ

৬নং করোখভ
রজরোয নোভ
ররখো নোই।

ফোজতর

জফএ (অনো ত)

োধোযণ

৬নং করোখভ
রজরোয নোভ
ররখো নোই।

ফোজতর

২১ ফছয ০২ ভো ২১
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

০১.১১.১৯৯৫

২০ ফছয ০৬ ভো
০৫জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

নগাঁ

২৫.০৮.১৯৯৭

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

গ্রোভিঃ োছখতজফল্যো
ডোকঘযিঃ ধুফজরয়ো/১৯৬০
উখজরোিঃ ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

০২.০২.১৯৯৫

২১ ফছয ০৩ ভো ০৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

ফোো: ১৯/৩, নোজযন্দো রযোড
ডোকঘযিঃ ঢোকো দয
উখজরোিঃ য়োযী
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

০১.০৩.১৯৯৪

২২ ফছয ০২ ভো ০৫
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নয়।

ফোজতর

জতোয নোভিঃ জদনৄ রদ
ভোতোয নোভিঃ তরুনো যোনী রদ.

গ্রোভিঃ ীতরনৄয
ডোকঘযিঃ ীতরনৄয/৪৩১৪
উখজরোিঃ ীতোকুন্ডু
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ ীতরনৄয
ডোকঘযিঃ ীতরনৄয/৪৩১৪
উখজরোিঃ ীতোকুন্ডু
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

১১২৭ জনোফ সুভন রোখন

জতোয নোভিঃ রভো: রুহুর
আজভন
ভোতোয নোভিঃ ভোকসুদো রফগভ

গ্রোভিঃ উত্তয োজজনৄজথোিো
ডোকঘযিঃ রফতযো/৮৪০০
উখজরোিঃ ঝোরকোঠী
রজরোিঃ ঝোরকোঠী

১১২৯ জনোফ রভো: োপোয়োত রোখন

জতোয নোভিঃ আব্দু যোজদ
ভোতোয নোভিঃ সুখরভো আক্তোয

১১৩৩ জনোফ রভো: ইকযোভ রোখন

জতোয নোভিঃ রভো: রভোখয়ত
রোখন
ভোতোয নোভিঃ রখরনো রফগভ

১১৩৪ জনোফ রভো: আজজজুর ইরোভ
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ভন্তব্য

২নং করোখভ
জফজ্ঞজন্ভ নং
উখল্লখ নোই এফং
রপযত খোভ নোই,
ছজফ তুোজয়ত
আখফদন
রযরখয় পখভত

১১২৫ জনোফ অজব রদ.

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৭

৮

৯

১০.০৪.১৯৯৪

২২ ফছয ০০ ভো ২৬
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

জতোয নোভিঃ মৃত: মৃদুর কোজন্ত গ্রোভিঃ ফিোজতয়ো রুদ্র োিো
রুদ্র
ডোকঘযিঃ বফোনীনৄয
ভোতোয নোভিঃ সুীরো যোণী রুদ্র উখজরোিঃ ররোোগোিো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ ফিোজতয়ো রুদ্র োিো
ডোকঘযিঃ বফোনীনৄয
উখজরোিঃ ররোোগোিো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

১০.০২.১৯৯১

২৫ ফছয ০২ ভো ২৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১১৪৮ রভোছো: আকজরভো আক্তোয

জতোয নোভিঃ মৃত: আব্দুর ক
খোন
ভোতোয নোভিঃ রভোছো: রপখযোজো
রফগভ

গ্রোভিঃ উত্তয ফোবু খাঁ
ডোকঘযিঃ ফোবু খাঁ/৫৪০০
উখজরোিঃ দয
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

০৪.০৯.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৮ ভো ০২
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১১৪৯ জনোফ রভো: রুহুর আভীন

জতোয নোভিঃ রভো: আব্দুর
খোখরক
ভোতোয নোভিঃ আখয়ো খোতুন

গ্রোভিঃ রুজরী
ডোকঘযিঃ বখরয কোন্দো
উখজরোিঃ জোভোরনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

১৫.১২.১৯৯১

২৪ ফছয ০৪ ভো ২০
জদন

দোজখর

োধোযণ

স্থোয়ী ঠিকোনো
নোই।

ফোজতর

১১৫১ জনোফ জোরোর উজেন

জতোয নোভিঃ জয়নোর
আখফজদন
ভোতোয নোভিঃ নোজছভো আক্তোয

গ্রোভিঃ রচজরখোরো
ডোকঘযিঃ োতখভোিো
উখজরোিঃ নফীনগয
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোিীয়ো

গ্রোভিঃ রচজরখোরো
ডোকঘযিঃ োতখভোিো
উখজরোিঃ নফীনগয
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোিীয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

০১.০৬.১৯৯২

২৩ ফছয ০৯ ভো ০৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১১৫২ জনোফ রভো: আখনোয়োয রোোইন

জতোয নোভিঃ আ: আজজজ
জকদোয
ভোতোয নোভিঃ নূয জোোন

গ্রোভিঃ গজিয়ো গোবো
ডোকঘযিঃ গজিয়ো/৮২২০
উখজরোিঃ উজজযনৄয
রজরোিঃ ফজযোর

গ্রোভিঃ গজিয়ো গোবো
ডোকঘযিঃ গজিয়ো/৮২২০
উখজরোিঃ উজজযনৄয
রজরোিঃ ফজযোর

ফজযোর

০৬.০৫.১৯৮৬

২৯ ফছয ১১ ভো ২৯
জদন

এভজফএ

োধোযণ

মথোমথ কর্ততক্ষ
ভুর

ফোজতর

১১৫৩ জনোফ জজয়োউর ক

জতোয নোভিঃ আব্দুর ভতজরফ
ভোতোয নোভিঃ যজভো রফগভ

গ্রোভিঃ নৄোইনগয
ডোকঘযিঃ রগৌযী
ংকয/৩২৩০
উখজরোিঃ কুরোউিো
রজরোিঃ রভৌরবীফোজোয

গ্রোভিঃ নৄোইনগয
ডোকঘযিঃ রগৌযী
ংকয/৩২৩০
উখজরোিঃ কুরোউিো
রজরোিঃ রভৌরবীফোজোয

রভৌরবীফোজোয

২০.১২.১৯৯২

২৩ ফছয ০৪ ভো ১৪
জদন

দোজখর

োধোযণ

ছজফ ১ কজ এফং
তুোজয়ত নয়।

ফোজতর

১১৫৪ জজনোফ রভো: জোভোর রোোইন

জতোয নোভিঃ মৃত: রভো: নজয
আরী োরোদোয
ভোতোয নোভিঃ রভোো: যোজজয়ো
রফগভ

গ্রোভিঃ রমোগীয কোন্দো
ডোকঘযিঃ রমোগীযকোন্দো/৮২২২
উখজরোিঃ উজজযনৄয
রজরোিঃ ফজযোর

গ্রোভিঃ রমোগীয কোন্দো
ডোকঘযিঃ রমোগীযকোন্দো/৮২২২
উখজরোিঃ উজজযনৄয
রজরোিঃ ফজযোর

ফজযোর

১২.০৪.১৯৮৯

২৭ ফছয ০০ ভো ২৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

২নং করোখভ
জফজ্ঞজন্ভ নং
উখল্লখ নোই এফং
রপযত খোভ নোই

ফোজতর

১১৪৭ জনোফ বুজ কোজন্দ রুদ্র
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গ্রোভিঃ উত্তয ফোবু খাঁ
ডোকঘযিঃ ফোবু খাঁ/৫৪০০
উখজরোিঃ দয
রজরোিঃ যংনৄয

১২

ভন্তব্য

৬

গ্রোভিঃ রনবুজদয়ো (জভনো ফোিী)
ডোকঘযিঃ রতযখোদো
উখজরোিঃ রতযখোদো
রজরোিঃ খুরনো

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

খুরনো

জতোয নোভিঃ ইভযোন হুোইন
ভোতোয নোভিঃ লুৎফুখন্নছো

৫

জনজ রজরো

গ্রোভিঃ রনবুজদয়ো (জভনো ফোিী)
ডোকঘযিঃ রতযখোদো
উখজরোিঃ রতযখোদো
রজরোিঃ খুরনো

১১৪৬ জনোফ রভো: ররোর উেীন

৪

ফততভোন ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

১১৫৫ জনোফ রভো: রযোভোন

জতোয নোভিঃ রভো: আক্তোয
ভোতোয নোভিঃ জপখযোজো রফগভ

গ্রোভিঃ চযফীয জং
ডোকঘযিঃ াঁচটি কিী/১৯৬০
উখজরোিঃ ঘোটোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ চযফীয জং
ডোকঘযিঃ াঁচটি কিী/১৯৬০
উখজরোিঃ ঘোটোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

০১.০১.১৯৯৭

১৯ ফছয ০৩ ভো ১০
জদন

এএজ

১১৫৭ জনোফ এনোখয়ত রোখন

জতোয নোভিঃ ইক রভোল্যো
ভোতোয নোভিঃ আছভো রফগভ

গ্রোভিঃ দোদনৄয
ডোকঘযিঃ জচখতয
ফোজোয/৭৮৬০
উখজরোিঃ রফোয়োরভোজয
রজরোিঃ পজযদনৄয

গ্রোভিঃ দোদনৄয
ডোকঘযিঃ জচখতয
ফোজোয/৭৮৬০
উখজরোিঃ রফোয়োরভোজয
রজরোিঃ পজযদনৄয

পজযদনৄয

০১.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ০৬ ভো ০৫
জদন

১১৫৮ োোনো োযবীন

জতোয নোভিঃ মৃত: কুতুফ
উজেন যদোয
ভোতোয নোভিঃ যজভো খোতুন

গ্রোভিঃ
ডোকঘযিঃ
উখজরোিঃ
রজরোিঃ

গ্রোভিঃ বফোনীনৄয
ডোকঘযিঃ যোজফোিী/৭৭০০
উখজরোিঃ যোজফোিী
রজরোিঃ যোজফোিী

যোজফোিী

০১.০১.১৯৯২

২৪ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

১১৬০ জনোফ স্বন য়োজদ

জতোয নোভিঃ রভো: যজপকুর
ইরোভ
ভোতোয নোভিঃ ভোখজদো রফগভ

গ্রোভিঃ লুজচয়ো নগযফোিী
ডোকঘযিঃ গোংগোইয
ফোজোয/১৯৯৬
উখজরোিঃ ভধুনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ লুজচয়ো নগযফোিী
ডোকঘযিঃ গোংগোইয
ফোজোয/১৯৯৬
উখজরোিঃ ভধুনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

১০.০১.১৯৯৫

১১৬৩ জনোফ জদুর ইরোভ

জতোয নোভিঃ মৃত: আপছোয
রভোল্লো
ভোতোয নোভিঃ রভোছো: জুখরখো

গ্রোভিঃ যভজোন ভোতুব্বয োিো
ডোকঘযিঃ রগোয়োরন্দ/৭৭১০
উখজরোিঃ রগোয়োরন্দ
রজরোিঃ যোজফোিী

গ্রোভ: তোযোফজনয়োয ছিো
ডোকঘয: কক্সফোজোয/৪৭০০,
উখজরো: কক্সফোজোয রজরো:
কক্সফোজোয

যোজফোিী

১১৬৫ জনোফ আব্দুল্লো ইপখতকোরুর ফোোয

জতোয নোভিঃ রভো: আবুর
ফোোয
ভোতোয নোভিঃ রভোখভনো রফগভ

গ্রোভিঃ ভখধ্যভ ভির কজন্দ
ফোজি- ০৪, রযোড- ১২/এ,
ডোকঘযিঃ ফক্তোয মুন্পী/৩৯০০ রক্টয- ০৭, উত্তযো, ঢোকোউখজরোিঃ রোনোগোজী
১২৩০
রজরোিঃ রপনী

১১৬৬ জনোফ আব্দুর ভজতন

জতোয নোভিঃ রভোকখদ আরী
ভোতোয নোভিঃ োখজদো খোতুন

গ্রোভিঃ দত্তোিো
ডোকঘযিঃ ভনতরো োট/২২১০
উখজরোিঃ মুক্তোগোছো
রজরোিঃ ভয়ভনজং

১১৬৭ জনোফ আজনছুয যভোন

জতোয নোভিঃ রফরোখয়ত
গ্রোভিঃ চযখোয চয
রোখন
ডোকঘযিঃ রটজফয চয/২১০০
ভোতোয নোভিঃ আকজরভো রফগভ উখজরোিঃ রযনৄয
রজরোিঃ রযনৄয
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৩

ফততভোন ঠিকোনো

গ্রোভিঃ দত্তোিো
ডোকঘযিঃ ভনতরো োট/২২১০
উখজরোিঃ মুক্তোগোছো
রজরোিঃ ভয়ভনজং
গ্রোভিঃ চযখোয চয
ডোকঘযিঃ রটজফয চয/২১০০
উখজরোিঃ রযনৄয
রজরোিঃ রযনৄয

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

োধোযণ

চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

োধোযণ

এএজ োখয
রকোন তথ্য নোই।

ফোজতর

এএজ

োধোযণ

স্থোয়ী ঠিকোনো
নোই।

ফোজতর

২১ ফছয ০৩ ভো ২৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন চোরোন
নং নোই।

ফোজতর

২৪.০৯.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৭ ভো ১২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোভ
মথোমথবোখফ
নযণ কযো য়জন
এফং ডোক টিজকট
রনই

ফোজতর

ঢোকো

২২.০৬.১৯৯৫

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন স্বখস্ত
নযণ কযো য়জন
এফং ৭নং
করোখভ ফয়
ররখো য়জন।

ফোজতর

ভয়ভনজং

১০.১১.১৯৯১

২৪ ফছয ০৫ ভো ০১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নয়।

ফোজতর

রযনৄয

১৮.০৩.১৯৯৬

২০ ফছয ০১ ভো ১৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

৬নং করোখভ
রজরো ররখো
য়জন।

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৬

৭

৮

৯

জতোয নোভিঃ োন রভোোম্মদ
ভোতোয নোভিঃ রভোছো: তোযোভন
জফজফ

গ্রোভিঃ ফুরফোিী
ডোকঘযিঃ রধোোোিো
উখজরোিঃ নৄঠিয়ো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ ফুরফোিী
ডোকঘযিঃ রধোোোিো
উখজরোিঃ নৄঠিয়ো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

২১.০৮.১৯৮৫

২৯ ফছয ০৫ ভো ২০
জদন

জফএ (অনো ত)

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১১৭৩ জনোফ রভো: আর মুজকত

জতোয নোভিঃ আব্দু োত্তোয
ভোতোয নোভিঃ ভোোমুদো রফগভ

গ্রোভিঃ চকোিো
ডোকঘযিঃ রোগরজদয়ো/২০৫৫
উখজরোিঃ জযলোফোিী
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ চকোিো
ডোকঘযিঃ রোগরজদয়ো/২০৫৫
উখজরোিঃ জযলোফোিী
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

১০.১০.১৯৯৪

২১ ফছয ০৬ ভো ২৫
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নয়।

ফোজতর

১১৭৭ জনোফ জোরোর জভয়ো

জতোয নোভিঃ আব্দুর কজযভ
জভয়ো
ভোতোয নোভিঃ দুধ নোোয

গ্রোভিঃ রগোজনোথনৄয
(ভনতুরী)
ডোকঘযিঃ নফীনগয/৩৪১০
উখজরোিঃ নফীনগয
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোিীয়ো

গ্রোভিঃ রগোজনোথনৄয
(ভনতুরী)
ডোকঘযিঃ নফীনগয/৩৪১০
উখজরোিঃ নফীনগয
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোিীয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

০৫.১১.১৯৯৫

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

৭নং করোখভ
ফয় ররখো য়জন।

ফোজতর

১১৭৮ জনোফ জজয যোয়োন

জতোয নোভিঃ ইউসুপ আরী
রভোল্লো
ভোতোয নোভিঃ আজযপো খোনভ

গ্রোভিঃ ফয়যো যোখয়য ভর
জভখযয ঘোট রযোড
ডোকঘযিঃ জজ.জ.- ৯০০০
উখজরোিঃ রোনোডোিো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ ফয়যো যোখয়য ভর
জভখযয ঘোট রযোড
ডোকঘযিঃ জজ.জ.- ৯০০০
উখজরোিঃ রোনোডোিো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

১৫.১১.১৯৯৫

২০ ফছয ১১ ভো ২৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১১৭৯ জনোফ রভো: জপজ উজেন সুভন

জতোয নোভিঃ রভো: ভজজবুর ক গ্রোভিঃ কুজভল্লো
ভোতোয নোভিঃ োজপয়ো রফগভ
ডোকঘযিঃ যনৄয
উখজরোিঃ কুজভল্লো
রজরোিঃ কুজভল্লো

ভোজঝযঘোট, জোভোর ভোজঝয
রোইন, দযঘোট/৪০০০,
চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রাভ

২২.১০.১৯৯৩

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

২নং করোখভ
জফজ্ঞজন্ভ নং এফং
৭নং করোখভ
ফয় ররখো য়জন।

ফোজতর

১১৮৫ জনোফ আজবুয যভোন

জতোয নোভিঃ আব্দুর ভোখরক
ভোতোয নোভিঃ োখযো রফগভ

গ্রোভিঃ দ: ভুখতয জদয়ো
ডোকঘযিঃ রকদোফ নৄয
উখজরোিঃ ফোবুগঞ্জ
রজরোিঃ ফজযোর

আল্লোয দোন রস্টোয আকভর,
আরী রযোড, ই.জ.রজড,
চট্টগ্রোভ

ফজযোর

২৩ ফছয ০২ ভো ১০
জদন

জডগ্রী

োধোযণ

ফোজতর

১১৮৬ পোযজোনো আক্তোয

জতোয নোভিঃ রভো: পোরুক
রভোল্লো
ভোতোয নোভিঃ জনলুপো রফগভ

গ্রোভিঃ ৪১, ব্লক-জড, রযোড-১
ভূঁইগি জিভ োযো
ডোকঘযিঃ ভূঁইগি
উখজরোিঃ নোযোয়ণগঞ্জ
রজরোিঃ নোযোয়ণগঞ্জ

জফ-৫১, এপ-৮, ভজতজঝর
এজজজফ কখরোনী, ঢোকো।

ডোক টিজকট
রনই,রপযত খোভ
ররখো য়জন এফং
৫নং করোখভ
জন্ তোজযখ
ঠিক ররখো
য়জন।
চোরোন নোই।

১১৮৭ জনোফ ভোসুদ রখ

জতোয নোভিঃ আব্দুয যভোন
রখ
ভোতোয নোভিঃ রযনু রফগভ

গ্রোভিঃ রগোোরনৄয
ডোকঘযিঃ মুকসুদনৄয/৮১৪০
উখজরোিঃ মুকসুদনৄয
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ রগোোরনৄয
ডোকঘযিঃ মুকসুদনৄয/৮১৪০
উখজরোিঃ মুকসুদনৄয
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

আখফদখন তোজযখ
নোই।

ফোজতর

ঢোকো

০৭.১২.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৪ ভো ২৮
জদন

এএজ

োধোযণ

রগোোরগঞ্জ

১২.০৮.১৯৯৪

২১ ফছয ০৮ ভো ২৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

১২

ভন্তব্য

১১৭২ জনোফ রভো: আফদুয যোজ্জোক
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৬

৭

৮

৯

ল্লী জফদুুৎ, ধোভখোনো,
োবোয কুোন্ট./১৩৪৪, ঢোকো

ফোখগযোট

২৭.১০.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৬ ভো ০৮
জদন

এইচএজ

োধোযণ

১  ২নং
করোখভ খদয
নোভ  জফজ্ঞজন্ভ
নং ররখো য়জন।

ফোজতর

১১৯০ জনোফ রভো: আোদুজ্জোভোন

জতোয নোভিঃ রভো: রভোপোজ্জর
রোখন
ভোতোয নোভিঃ রভোছো: আজছয়ো
খোতুন

গ্রোভিঃ রক-রচৌজফরো
ডোকঘযিঃ রচৌজফরো ফোজোয
উখজরোিঃ উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ রক-রচৌজফরো
ডোকঘযিঃ রচৌজফরো ফোজোয
উখজরোিঃ উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

১৭.০২.১৯৮৯

২৭ ফছয ০২ ভো ১৯
জদন

জফএ (অনো ত)

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১১৯২ জনোফ জভঠুন কুভোয

জতোয নোভিঃ সুোন্ত কুভোয
ভোতোয নোভিঃ জফখযোজো যোণী

গ্রোভিঃ রতরীোিো
ডোকঘযিঃ প্রতোকো দ ত/৬৭৬২
উখজরোিঃ উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ রতরীোিো
ডোকঘযিঃ প্রতোকো দ ত/৬৭৬২
উখজরোিঃ উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

১৯.১১.১৯৯১

২৪ ফছয ০৬ ভো ১৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

২০নং করোখভ
চোরোখনয তথ্য
নোই।

ফোজতর

১১৯৩ জনোফ রভো: জফল্লোর রোোইন

জতোয নোভিঃ রভো: োখপজ
গ্রোভিঃ ভোজনকনৄয
আখভদ
ডোকঘযিঃ জভয়োফোজোয
ভোতোয নোভিঃ ভখনোয়োযো রফগভ উখজরোিঃ রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ ভোজনকনৄয
ডোকঘযিঃ জভয়োফোজোয
উখজরোিঃ রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

১১.১২.১৯৯৩

২২ ফছয ০৪ ভো ২৪
জদন

জফজফএ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১১৯৪ জনোফ রভো: আজযফুয যভোন আত

জতোয নোভিঃ রভো: আব্দুছ
ছোরোভ
ভোতোয নোভিঃ তজভরুন রনছো

গ্রোভিঃ রদোোজরয়ো
ডোকঘযিঃ োজতফোন্ধো
উখজরোিঃ নোজরতোফোিী
রজরোিঃ রযনৄয

রযনৄয

০৩.০২.১৯৯৫

২১ ফছয ০৩ ভো ০২
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১১৯৫ জনোফ রভো: আব্দু োরোভ

জতোয নোভিঃ রভো: কযভ আরী গ্রোভিঃ ফটততর
ভোতোয নোভিঃ রভোছো: তোছজরভো ডোকঘযিঃ জফজক
খোতুন
উখজরোিঃ কুজিয়ো
রজরোিঃ কুজিয়ো

গ্রোভিঃ ফটততর
ডোকঘযিঃ জফজক
উখজরোিঃ কুজিয়ো
রজরোিঃ কুজিয়ো

কুজিয়ো

১১.০২.১৯৯৮

১৮ ফছয ০২ ভো ২২
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১২০০ জনোফ রভো: জযন ভোমুদ

জতোয নোভিঃ রভো: বোদু রখ
ভোতোয নোভিঃ রফরী রফগভ

গ্রোভিঃ কোঞ্চননৄয
ডোকঘযিঃ কভরোনৄয
উখজরোিঃ কুজিয়ো
রজরোিঃ কুজিয়ো

গ্রোভিঃ কোঞ্চননৄয
ডোকঘযিঃ কভরোনৄয
উখজরোিঃ কুজিয়ো
রজরোিঃ কুজিয়ো

কুজিয়ো

১৬.০৯.১৯৯৩

২২ ফছয ০৭ ভো ২০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১২০২ জনোফ যজপকুর ইরোভ

রভো: আব্দুর ভন্নোপ, জোোনোযো
রফগভ

গ্রোভিঃ ডুভনী, ডোকঘযিঃ
গ্রোভিঃ ডুভনী, ডোকঘযিঃ
কুভিী/২৪০০, উখজরোিঃ
কুভিী/২৪০০, উখজরোিঃ
রনেখকোনো, রজরোিঃ রনেখকোনো রনেখকোনো, রজরোিঃ রনেখকোনো

রনেখকোণো

০২.০২.১৯৯৮

১৮ ফছয ০৩ ভো ০৩
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নয় এফং
প্রখফে ১টি

ফোজতর

১২০৪ জনোফ রভো: ফোবুর জভয়ো

রভো: যভত আরী, রভোছো:
ফুরফোনু রফগভ

গ্রোভিঃ দোযভো, ডোকঘযিঃ
ভজজরনৄয/৩৪৩১,
উখজরোিঃ ব্রোহ্মণফোিীয়ো,
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোিীয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

২০.১০.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৫ ভো ১৫
জদন

এএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত

ফোজতর
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১২

ভন্তব্য

জতোয নোভিঃ ফীখযন্দ্র নোথ যোয় গ্রোভিঃ জকভত রফৌরনৄয
ভোতোয নোভিঃ অজনভো যোণী যোয় ডোকঘযিঃ রফৌরনৄয/৯৩১১
উখজরোিঃ রভোখিরগঞ্জ
রজরোিঃ ফোখগযোট

গোভ: রোরভজনযোট, ডোক:
রোরভজনযোট/ ৫২১, উখজরো:
রোরভজনযোট, রজরো:
রোরভজনযোট

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১১৮৮ জনোফ জফপ্লফ কুভোয যোয়

গ্রোভিঃ রদোোজরয়ো
ডোকঘযিঃ োজতফোন্ধো
উখজরোিঃ নোজরতোফোিী
রজরোিঃ রযনৄয

৫

জনজ রজরো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

১২০৫ জনোফ রভো: বুজ

রভো: আবুর খোখয়য, জজযনো
আক্তোয

গ্রোভিঃ জিভ ভোইজদী,
ডোকঘযিঃ রনোয়োখোরী নৄযোতন
করখজ/৩৮০০, উখজরোিঃ
রনোয়োখোরী, রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ জিভ ভোইজদী,
ডোকঘযিঃ রনোয়োখোরী নৄযোতন
করখজ/৩৮০০, উখজরোিঃ
রনোয়োখোরী, রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

১৩.০২.১৯৯২

ফছয ভো জদন

জফএএ

োধোযণ

ছজফ  প্রখফে
১টি এফং ফয়
নোই আখফদখন

ফোজতর

১২০৬ জনোফ রভোোম্মদ রোখন

রভো: আবুর কোরোভ, রফগভ
োভছুন নোোয

গ্রোভিঃ ভধ্যভ োখপখজয ফোিী,
ডোকঘযিঃ ভোযোজগঞ্জ/৩৯১১,
উখজরোিঃছোগরনোইয়ো,
রজরোিঃ রপনী

ফোো: জফএভএ রযরখগইট
রকোয়োট তোয, গ্রোভ: বোটিয়োজয,
উখজরো: ীতোকুন্ড, রজরো:
চট্টগ্রোভ-৪৩১৫

রপনী

২০.১২.১৯৯১

২৪ ফছয ০৪ ভো ১৫
জদন

জডখপ্লোভো ইন ইঞ্জ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
নোই। এফং
আখফদন স্বখস্ত
নয়।

ফোজতর

১২০৭ জনোফ রফনজজয আম্মদ োগয

আ: খোখরক গোজী, পজজরো
রফগভ

গ্রোভ: রনোরনৄয, ডোক:
রনোরনৄয/৭৪৪০, উখজরো:
ভজনযোভনৄয, রজরো: মখোয

গ্রোভ: রনোরনৄয, ডোক:
রনোরনৄয/৭৪৪০, উখজরো:
ভজনযোভনৄয, রজরো: মখোয

মখোয

১২.১২.১৯৯৫

২০ ফছয ০৪ ভো ৩০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন চোরোন
নং  তোজযখ
নোই  স্বোক্ষখযয
তোজযখ নোই

ফোজতর

১২০৮ জনোফ আোদুর ইরোভ

আক্তোয রোখন, রজরনো রফগভ গ্রোভ: রখখয চক, ডোক:
ধোোিী/৬৬২১, উখজরো:
ঈশ্বযদী, রজরো: োফনো

গ্রোভ: রখখয চক, ডোক:
ধোোিী/৬৬২১, উখজরো:
ঈশ্বযদী, রজরো: োফনো

োফনো

০৫.০৭.১৯৯৭

১০ ফছয ১০ ভো ০০
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
নোই।

ফোজতর

১২১০ জনোফ রভো: যোখর কফীয

রভো: োোদোদ রোখন

গ্রোভ: জদঘজরয়ো, ডোক:
জদঘজরয়ো/৯২২০, উখজরো:
জদঘজরয়ো, রজরো: খুরনো

গ্রোভ: জদঘজরয়ো, ডোক:
জদঘজরয়ো/৯২২০, উখজরো:
জদঘজরয়ো, রজরো: খুরনো

খুরনো

১৪.০৭.১৯৯০

২৫ ফছয ০৯ ভো ২১
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নয়।

ফোজতর

১২১১ জনোফ রভোোম্মদ আর আজভন

রভো: নুরুর ইরোভ, রভোোম্মৎ
জনখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ: জখযোজনৄয, ডোক:
চযফোকয/৩৫৩০, উখজরো:
রদজফদ্বোয, রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: জখযোজনৄয, ডোক:
চযফোকয/৩৫৩০, উখজরো:
রদজফদ্বোয, রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো

০২.১০.১৯৯৪

২২ ফছয ০৮ ভো ১৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন জফজ্ঞজন্ভ
নং ভুর

ফোজতর

১২১২ জনোফ রভোোম্মদ ররোর উজেন

রভোোম্মদ আয়তুল্লো, রখরনো
খোতুন

গ্রোভ: ফোশুযী, ডোক:
গ্রোভ: ফোশুযী, ডোক:
গোফতরী/২২১০, উখজরো:
গোফতরী/২২১০, উখজরো:
মুক্তোগোছো, রজরো: ভয়ভনজং মুক্তোগোছো, রজরো: ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

০১.০১.১৯৯৪

২২ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে
১কজ, ২০নং
করোখভ চোরোখনয
তথ্য নোই।

ফোজতর

১২১৩ জোন্নোতুর রপযখদৌ

ভযহুভ আবু তোখরফ, রযোখকয়ো
রফগভ

গ্রোভ: নজখযয টিরো, ডোক:
যোঙ্গুনীয়ো/৪৩৬০, উখজরো:
যোঙ্গুনীয়ো, রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: নজখযয টিরো, ডোক:
যোঙ্গুনীয়ো/৪৩৬০, উখজরো:
যোঙ্গুনীয়ো, রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

০৪.১১.১৯৯২

২৩ ফছয ০৪ ভো ০৭
জদন

স্দোতক

োধোযণ

২০নং করোখভ
চোরোখনয তথ্য
নোই  ছজফ নোই

ফোজতর

১২১৪ জনোফ রভো: োখযোয়োয রোখন

রভো: রকোন্দোয আরী, নোজছভো
রফগভ

গ্রোভ: রটংিী োিো, ডোক:
ভোখকোযখকজর/ ১৯৩০,
উখজরো: টোংগোইর, রজরো:
টোংগোইর

গ্রোভ: রটংিী োিো, ডোক:
ভোখকোযখকজর/ ১৯৩০,
উখজরো: টোংগোইর, রজরো:
টোংগোইর

টোংগোইর

১৯ ফছয ১০ ভো ১৪
জদন

এএজ

োধোযণ

৫নং করোখভ
জন্ তোজযখ নোই।

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

চট্টগ্রোভ

১৫.০৬.১৯৯২

২৩ ফছয ১০ ভো ২০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

কর্তক্ষ ভুর,
আখফদখন ছজফ ১
কজ আঠো
রোগোখনো।

ফোজতর

গ্রোভ: রফিোচকী, ডোক:
নোখচোর/৬৩১০, উখজরো:
নোখচোর, রজরো: চোোই
নফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

০২.০৪.১৯৮৯

২৭ ফছয ০০ ভো ০৯
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন উর্ধ্ততন
কর্ততক্ষ নোই
এফং ছজফ নোই।

ফোজতর

কুজভল্লো

০১.০১.১৯৯০

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফয়  স্থোয়ী
ঠিকোনো নোই।

ফোজতর

গ্রোভ: চযখৌজর উত্তয োিো,
ডোক: চযখৌজর, উখজরো:
টোংগোইর

টোংগোইর

১৩.০১.১৯৯৭

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

৭নং করোখভ
ফয় ররখো
য়জন, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

গ্রোভ: রগোজফন্দনৄয, ডোক:
আজভনফোগ, উখজরো:
চোজখর, রজরো: রনোয়োখোরী

গ্রোভ: দ:োজরয, ডোক:
রইর ত কখরোনী, উখজরো:
ইজখজড, চট্টগ্রোভ

রনোয়োখোরী

০১.০৮.১৯৯০

২৫ ফছয ০৯ ভো ০৪
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত।

ফোজতর

রভো: জোরোর জভয়ো, রভোছো:
রোনো আযো রফগভ

গ্রোভ: কৃষ্ণনৄয, ডোক:
ভভতরো/৩৩৩১, উখজরো:
ভোধফনৄয, রজরো: জফগঞ্জ

গ্রোভ: কৃষ্ণনৄয, ডোক:
ভভতরো/৩৩৩১, উখজরো:
ভোধফনৄয, রজরো: জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

১৮.০৬.১৯৯৪

২১ ফছয ০৯ ভো ২১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ১ কজ
ছজফ এফং ৬নং
করোখভ রজরো
নোই।

ফোজতর

১২২১ জনোফ রভো: মৄফোখয়য আখভদ

রভো: আব্দুর রভোল্লো, জয়নফ
রফগভ

গ্রোভ: জ রজোিো, রভোল্লো ফোিী
রভইন রযোড, ডোক: গয়োটো,
উখজরো: নোগযনৄয, রজরো:
টোংগোইর

গ্রোভ: ভোইস্তো নয়োোিো, ডোক:
নগযফোিী, উখজরো:
কোজরোতী, রজরো: টোংগোইর

টোংগোইর

০১.০১.১৯৯৬

২০ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত।

ফোজতর

১২২২ জনোফ রভখদী োোন

ভজতউয যভোন, োজদো
আক্তোয

গ্রোভ: োকিো, ডোক:
গ্রোভ: োকিো, ডোক:
গিোখডোফো/২২৮২, উখজরো: গিোখডোফো/২২৮২, উখজরো:
রকন্দুয়ো, রজরো: রনেখকোনো
রকন্দুয়ো, রজরো: রনেখকোনো

রনেখকোণো

১৮ ফছয ০৫ ভো ০৭
জদন

এএজ

োধোযণ

২নং, ৫নং 
৬নং রকোন তথ্য
নোই।

ফোজতর

রভো: আবুর কোখভ রচৌধুযী,
পোখতভো রফগভ

১২১৬ জনোফ রভো: আজজজুয যভোন

রভো: জযোজুর ইরোভ, রভোো: গ্রোভ: রফিোচকী, ডোক:
ফুযো খোতুন
নোখচোর/৬৩১০, উখজরো:
নোখচোর, রজরো: চোোই
নফোফগঞ্জ

১২১৭ জনোফ কোজী োনোত আরভ

কোজী রখোখযখদ আরভ,
োনো আযো রফগভ

১২১৮ জনোফ রভো: হুভোয়ুন কজফয

রভো: োজোোন, রভোছো: হুনুপো গ্রোভ: চযখৌজর উত্তয োিো,
ডোক: চযখৌজর, উখজরো:
টোংগোইর

১২১৯ জনোফ রভো: ভোমুন রজোয়োযদোয

রভো: নোজদরুজ্জোভোন, োরুর
আকতোয

১২২০ জনোফ রভো: আব্দুয যউপ (জুনু)
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গ্রোভ: ছোখদক নগয, ডোক:
জভজতোনৄয/৪৩৩৪, উখজরো:
োটোজোযী, রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: জজিো কততজ, ডোক:
কুজভল্লো/ ৩৫০০, উখজরো:
কুজভল্লো, রজরো: কুজভল্লো

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

গ্রোভ: ছোখদক নগয, ডোক:
জভজতোনৄয/৪৩৩৪, উখজরো:
োটোজোযী, রজরো: চট্টগ্রোভ

১২১৫ জনোফ রভোোম্মদ জুরজপকোয আরী
রচৌধুযী

৫

জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

০৮.০১.১৯৮৯

২৭ ফছয ০৪ ভো ০৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত
এফং ছজফ ১ কজ
আঠো রোগোখনো,
প্রখফে
রযরখয় পখভত

ফোজতর

খুরনো

০১.০৪.১৯৮৮

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

৭নং করোখভ
ফয় ররখো য়জন।

ফোজতর

যোজোী

০৪.০৩.১৯৯৬

২০ ফছয ০১ ভো ২৬
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ১ কজ
আঠো রোগোখনো
এফং রপযত
খোখভ ডোক
টিখকট নোই।

ফোজতর

গ্রোভ: নফ ত বোন্ডোজযয়ো, ডোক: গ্রোভ: নফ ত বোন্ডোজযয়ো, ডোক:
বোন্ডোজযয়ো, ৮৫৫০,
বোন্ডোজযয়ো, ৮৫৫০,
বোন্ডোজযয়ো, রজরো: জখযোজনৄয বোন্ডোজযয়ো, রজরো: জখযোজনৄয

জখযোজনৄয

২০.০৬.১৯৯৪

২১ ফছয ০৯ ভো ২১
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
 তোজযখ নোই 
২নং করোখভ
চোরোখনয তথ্য
নোই।

ফোজতর

রভো: জোভোর রোখন, রযখনো
রফগভ

গ্রোভ: ফুরফোিী, ডোক:
গ্রোভ: ফুরফোিী, ডোক:
তুলখোরী, ৮৫৬১, উখজরো: তুলখোরী, ৮৫৬১, উখজরো:
ভঠফোিীয়ো, রজরো: জখযোজনৄয ভঠফোিীয়ো, রজরো: জখযোজনৄয

জখযোজনৄয

১০.১২.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৪ ভো ২৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফখে ছজফ
রনই

ফোজতর

ভখন্দ্রনোথ যোয়, ছোয়ো যোয়

গ্রোভ: ইয়োকুফনৄয, ডোক:
জফন্যোকুজি, উখজরো: জচজযয
ফন্দয, রজরো: জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

১০.০৪.১৯৯৬

১৯ ফছয ১১ ভো ২৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত
এফং এএজ'য
তথ্য নোই।

ফোজতর

মৃত োজন্তরোর রচোোন ভন্টু,
প্রজতভো রচৌোন

গ্রোভ: কোরীঘোট রযোড, ডোক:
শ্রীভির /৩২১০, উখজরো:
শ্রীভির, রজরো:
রভৌরবীফোজোয

গ্রোভ: কোরোইতী োিো, ডোক:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো/ ৩৪০০,
উখজরো: ব্রোহ্মণফোিীয়ো,
রজরো: ব্রোহ্মণফোিীয়ো

১২২৯ জনোফ রভো: জপখযোজ আখভদ

রভো: োজপজুয যভোন রখ,
ছোখরো রফগভ

গ্রোভ: যোজজফনৄয, ডোক:
গ্রোভ: যোজজফনৄয, ডোক:
োজজয়োিো/ ৯২৫০, উখজরো: োজজয়োিো/ ৯২৫০, উখজরো:
ডুমুজযয়ো, রজরো: খুরনো
ডুমুজযয়ো, রজরো: খুরনো

১২৩১ জনোফ রভো: রকোযফোন আরী

রভো: রভোজোখম্মর ক, রভোছো:
ভভতোজ রফগভ

গ্রোভ: রফরঘুজযয়ো, ডোক:
রফরঘজযয়ো, উখজরো:
ত রজরো: যোজোী
দুগোনৄয,

১২৩২ জনোফ আবু ফকয

রভো: আব্দু োত্তোয, যজদো

১২৩৩ জনোফ রভো: োন যভোন

১২৩৪ জনোফ জনযঞ্জন যোয়

গ্রোভ: রফরঘুজযয়ো, ডোক:
রফরঘজযয়ো, উখজরো:
ত রজরো: যোজোী
দুগোনৄয,

গ্রোভ: ইয়োকুফনৄয, ডোক:
জফন্যোকুজি, উখজরো: জচজযয
ফন্দয, রজরো: জদনোজনৄয

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রভৌরবীফোজোয

১২২৮ েো রচৌোন,
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জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

১২৩৬ জনোফ রভো: োভীভ রখ

রভো: োভছ উজেন রখ,
নুযজোোন রফগভ

গ্রোভ: রোক্কোতুযো মুজরভ
ভল্লো, ৮নং য়োড ত, ডোক:
জখরট, ৩১০০, রজরো:
জখরট দয

গ্রোভ: রোক্কোতুযো মুজরভ
ভল্লো, ৮নং য়োড ত, ডোক:
জখরট, ৩১০০, রজরো:
জখরট দয

জখরট

০২.০২.১৯৮৯

ফছয ভো জদন

৯ভ

োধোযণ

কর্ততক্ষ নোই,
চোরোখনয তথ্য
নোই, আখফদখনয
তোজযখ নোই,
ফয় উখল্লখ রনই,
ছজফ ১ কজ।

ফোজতর

১২৩৯ জনোফ রভো: োীন আরভ

রভো: নুয ইরোভ, রভোছো:
রখোখদজো রফগভ

গ্রোভ: দজক্ষণ রগোফধো, ডোক:
ত
দুগোনৄয/
৫৫০১, উখজরো:
অজদত ভোযী, রজরো:
রোরভজনযোট

গ্রোভ: দজক্ষণ রগোফধো, ডোক:
ত
দুগোনৄয/
৫৫০১, উখজরো:
অজদত ভোযী, রজরো:
রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

১১.১১.১৯৯৭

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

৭নং করোখভ
ফয় ররখো
য়জন।, ছজফ ১
কজ

ফোজতর

১২৪০ জনোফ রভো: ভজনরুজ্জোভোন (ভজনয)

মৃত: এভদোদুর ক, রভোছো:
রযখো ভজন

গ্রোভ: খোভোয বোতী, ডোক:
চন্দ্রনৄয/ ৫৫২০, উখজরো:
কোরীগঞ্জ, রজরো:
রোরভজনযোট

গ্রোভ: ফোরোটোজয, ডোক:
রোরভজনযোট, উখজরো:
রোরভজনযোট, রজরো:
রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

০২.০৮.১৯৯৭

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

জফজ্ঞজন্ভ নং,
ফয়, জন্স্থোন 
আখফদখন তোজযখ
নোই।

ফোজতর

১২৪১ জনোফ রভো: আজকুয যভোন

রভো: য়োখছক জভয়ো, নুয রফগভ গ্রোভ: নফ ত রদয়োর রবোগ,
ডোক: শ্রীনগয/ ১৫৫০,
উখজরো: শ্রীনগয, রজরো:
মুন্পীগঞ্জ

জফ-১ (১(এইচ),
োজোোননৄয রযরখয়
কখরোনী, োজন্তনগয, ঢোকো১২১৭

মুন্পীগঞ্জ

১৯.০৯.১৯৯৫

২০ ফছয ০৭ ভো ১৬
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ১ কজ
ছজফ; রপযত
খোখভ স্টুোে
রনই।

ফোজতর

১২৪৩ জনোফ রভো: জজয যদোয

রভো: নোন্নু যদোয, রজোযো
রফগভ

গ্রোভ: োয ভজল্লকনৄয, ডোক: গ্রোভ: োয ভজল্লকনৄয, ডোক:
রক্ষীোো/ ৭৫১০, উখজরো: রক্ষীোো/ ৭৫১০, উখজরো:
ররোোগিো, রজরো: নিোইর
ররোোগিো, রজরো: নিোইর

নিোইর

১৯.১২.১৯৯৩

২২ ফছয ০৪ ভো ১৬
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ এফং
চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

১২৪৫ জনোফ রভো: োইফুর ইরোভ

রভো: নুরুর ইরোভ, আখফদো
রফগভ

গ্রোভ: উচোভোননৄয, ডোক:
উছোভননৄয/ ২৩৪০,
উখজরো: কুজরয়োযচয,
রজরো: জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

০৬.০৫.১৯৯৬

১৯ ফছয ১১ ভো ০৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফততভোন ঠিকোনো,
জন্স্থোন,
প্রখফে 
রপযত খোভ নোই।

ফোজতর

১২৪৬ জনোফ োভীভো আক্তোয

োখদ আরী, আখনোয়োযো রফগভ গ্রোভ: কোভোজযয়ো, ডোক:
কোভোজযয়ো ফোজোয, উখজরো:
তোযোকোন্দো, রজরো:
ভয়ভনজং

গ্রোভ: কোভোজযয়ো, ডোক:
কোভোজযয়ো ফোজোয, উখজরো:
তোযোকোন্দো, রজরো:
ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

১০.১২.১৯৯৪

২১ ফছয ০৪ ভো ১৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত।

ফোজতর

১২৪৮ জনোফ রভো: জরভন জভয়ো

রভো: ভজনয রোোইন, রভোছো:
জরভো রফগভ

গ্রোভ: কোজছভো, ডোক:
গ্রোভ: কোজছভো, ডোক:
রফরগোছো/২০২২, উখজরো: রফরগোছো/২০২২, উখজরো:
ইরোভনৄয, রজরো: জোভোরনৄয ইরোভনৄয, রজরো: জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

১৫.১১.১৯৯৪

২২ ফছয ০৭ ভো ১৮
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নয় এফং
প্রখফে ১ কজ।

ফোজতর

Page 41 of 459

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

১২৪৯ রুভোনো আক্তোয

রভো: রোর জভয়ো, জভনোযো রফগভ গ্রোভ: রোনোডোিো আফোজক
এরোকো, ডোক:
জজজ/৯০০০, উখজরো:
রোনোডোিো, রজরো: খুরনো

গ্রোভ: রোনোডোিো আফোজক
এরোকো, ডোক:
জজজ/৯০০০, উখজরো:
রোনোডোিো, রজরো: খুরনো

খুরনো

০৫.০৭.১৯৯১

২৫ ফছয ০৮ ভো ০৯
জদন

এইচএজ

োধোযণ

২০নং করোখভ
চোরোখনয তথ্য
নোই এফং
আখফদখন তোজযখ
নোই।

ফোজতর

১২৫০ জনোফ রভো: সুভন রোখন (যোোত)

রভো: জপকুর ইরোভ, রভোছো:
োজছনো খোতুন

গ্রোভ: রোন্দো, ডোক:
চিোইখকোর/ ৭০১০,
উখজরো: কুভোযখোরী, রজরো:
কুজিয়ো

গ্রোভ: রোন্দো, ডোক:
চিোইখকোর/ ৭০১০,
উখজরো: কুভোযখোরী, রজরো:
কুজিয়ো

কুজিয়ো

০১.১২.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৫ ভো ০৪
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১২৫১ জনোফ রভো: আক্কো আরী

রভো: তজভজউেীন, রভোছো:
আখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ: টংগুয়ো, ডোক:
টংগুয়ো/৫২৩০, উখজরো:
খোনোভো, রজরো: জদনোজনৄয

গ্রোভ: টংগুয়ো, ডোক:
টংগুয়ো/৫২৩০, উখজরো:
খোনোভো, রজরো: জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

০২.০১.১৯৯৬

২০ ফছয ০৪ ভো ০৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত।

ফোজতর

১২৫৩ জনোফ রভো: জোজকরুর ইরোভ

রভো: জব্বোয আরী, জোোনোযো
খোতুন

গ্রোভ: কোয়োক, ডোক:
গ্রোভ: কোয়োক, ডোক:
উল্লোোিো/ ৬৭৬০, উখজরো: উল্লোোিো/ ৬৭৬০, উখজরো:
উল্লোোিো, রজরো: জযোজগঞ্জ উল্লোোিো, রজরো: জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

২৪.১২.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৭ ভো ১২
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত।

ফোজতর

১২৫৫ জনোফ শ্রী: যনজজত চন্দ্র

শ্রী: কোজর ফোবু, শ্রী: ভজত
খুকুভজন

গ্রোভ: োটফুরফোিী, ডোক:
োটফুরফোিী/ ৫৮২০,
উখজরো: োজযয়োকোন্দী,
রজরো: ফগুিো

গ্রোভ: দুফরোগোিী, ডোক:
রোফোিী/ ৫৭৩০,
উখজরো: রোফোিী, রজরো:
গোইফোন্ধো

ফগুিো

২৫.১০.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৭ ভো ১০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত।

ফোজতর

১২৫৬ জনোফ রভো: জখভর

রভো: পজলুয যভোন,
কোভরুন্নোোয

গ্রোভ: ভজনন্দ আগোিো,
ডোক: আজভযগঞ্জ/ ২৩০০,
উখজরো: জকখোযগঞ্জ,
রজরো: জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ: ভজনন্দ আগোিো,
ডোক: আজভযগঞ্জ/ ২৩০০,
উখজরো: জকখোযগঞ্জ,
রজরো: জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

২০.১১.১৯৯২

২৩ ফছয ০৪ ভো ২২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

২নং করোখভ
জফজ্ঞজন্ভ নং নোই।

ফোজতর

১২৫৯ জনোফ রভো: আযভোন রোখন

রভো: নোন্নু জভয়ো, রভোছো: আজম্বয়ো গ্রোভ: জভযোইর, ডোক:
গ্রোভ: জভযোইর, ডোক:
খোতুন
জভযোইর, উখজরো: কফো, জভযোইর, উখজরো: কফো,
রজরো: জফ-ফোিীয়ো
রজরো: জফ-ফোিীয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

২৫.১০.১৯৯৫

২০ ফছয ০৬ ভো ১০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয় পখভত
এফং প্রখফে
নোই।

ফোজতর

১২৬২ জনোফ রভো: োভীভ জভয়ো

আব্দুর কদ্দুছ, জোোনোযো
আক্তোয

গ্রোভ: জযনৄয, ডোক: বকরং/
২৪৭০, উখজরো: আটোিো,
রজরো: রনেখকোনো

গ্রোভ: জযনৄয, ডোক: বকরং/
২৪৭০, উখজরো: আটোিো,
রজরো: রনেখকোনো

রনেখকোণো

১০.১০.১৯৯৫

২০ ফছয ০৬ ভো ০১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন ১ কজ
ছজফ।

ফোজতর

১২৬৩ জনোফ রভো: আব্দুল্লো খোন

রভো: আ: ভোন্নোন খোন, রযোখকয়ো গ্রোভ: রগৌযীনৄয, ডোক:
রফগভ
রগোয়োরন্দ রভোি/ ৭৭১১,
উখজরো: যোজফোিী, রজরো:
যোজফোিী

গ্রোভ: রগৌযীনৄয, ডোক:
রগোয়োরন্দ রভোি/ ৭৭১১,
উখজরো: যোজফোিী, রজরো:
যোজফোিী

যোজফোিী

০৭.০৯.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৮ ভো ২৮
জদন

অনো ত

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন ১ কজ
ছজফ।

ফোজতর
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৫

জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

১২৬৭ আপখযোজো আক্তোয জখো

রভো: আইয়ুফ আরী, আখজদো
রফগভ

গ্রোভ: যোভচন্দ্রনৄয রঘোলোিো,
ডোক: োফনো, উখজরো:
োফনো, রজরো: োফনো

গ্রোভ: যোভচন্দ্রনৄয রঘোলোিো,
ডোক: োফনো, উখজরো:
োফনো, রজরো: োফনো

োফনো

১৫.০৬.১৯৯৭

১৮ ফছয ১১ ভো ২০
জদন

এএজ

১২৭১ জনোফ রভো: ভোকছুদ আরভ

রভো: োজনপ, জোোনোযো রফগভ

গ্রোভ: োজোযী গঞ্জ, ডোক:
চযপুোন, রজরো: রবোরো

গ্রোভ: োজোযী গঞ্জ, ডোক:
রচয়োযম্যোন ফোজোয,
উখজরো: চযপুোন, রজরো:
রবোরো

রবোরো

০৬.০৯.১৮৮৬

২৯ ফছয ০৭ ভো ২৯
জদন

জফএ

১২৭৪ রভো: ইভযোন রোখন রভোল্লো

রভো: ভজজফয রভোল্লো, তোছজরভো গ্রোভ: রজোরোগোতী, ডোক:
রজোরোগোতী/ ৮৫১৩,
উখজরো: কোউখোরী, রজরো:
জখযোজনৄয

৪৩/০২, ররন- ০৫, ব্লক- এ,
রকন- ০৬, জভযনৄয, ঢোকো১২১৬

জখযোজনৄয

০৩.০৮.১৯৯৫

২১ ফছয ০১ ভো ০৩
জদন

১২৭৫ জনোফ রভো: জজয়োউয যভোন

আব্দুর োই, রজরনো রফগভ

ফোো- ১৩৯, রযোড- ০৬,
রোনৄয, জনতোফোগ,
কদভতরী, ঢোকো- ১২৩৬

ফোো- ১৩৯, রযোড- ০৬,
রোনৄয, জনতোফোগ,
কদভতরী, ঢোকো- ১২৩৭

ঢোকো

০৫.০৫.১৯৯৪

১২৭৭ জনোফ রভো: আযোপ আরী

রভো: আজভরুর ইরোভ, রভোছো
পোখতভো খোতুন

গ্রোভ: জয়নৄয, ডোক:
ভজলকুজন্ড, উখজরো:
রদৌরতনৄয, রজরো: কুজিয়ো

গ্রোভ: জয়নৄয, ডোক:
ভজলকুজন্ড, উখজরো:
রদৌরতনৄয, রজরো: কুজিয়ো

কুজিয়ো

১২৭৯ জনোফ োোজযয়ো রোখন

বুয জফশ্বো, নোজগত আক্তোয

গ্রোভ: ফোজনয়োকো, ডোক:
ফোজনয়োকো/ ৭৩০০,
উখজরো: জঝনোইদ, রজরো:
জঝনোইদ

গ্রোভ: ফোজনয়োকো, ডোক:
ফোজনয়োকো/ ৭৩০০,
উখজরো: জঝনোইদ, রজরো:
জঝনোইদ

১২৮১ জনোফ রভো: আপজোলুয যভোন

রভো: োজপজ উেীন, রভোছো:
আতোযো রফগভ

গ্রোভ: রজনোযী, ডোক:
সুরতোননৄয/ ৫২১৬,
উখজরো: রফোচোগঞ্জ, রজরো:
জদনোজনৄয

১২৮৩ জনোফ রভো: ইজরয়োছ উজেন

রভো: নোজজভজেন, ভভতোজ
রফগভ

১২৮৪ জনোফ রভো: োজদকুর ইরোভ

রভো: আবুর কোখভ, রভোো:
জনলুপো রফগভ
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

১২

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত।

ফোজতর

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত

ফোজতর

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে 
রপযত খোখভ
ডোক টিখকট নোই।

ফোজতর

২১ ফছয ১১ ভো ০৬
জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে নোই।

ফোজতর

২৫.১০.১৯৯৪

২২ ফছয ০৬ ভো ০১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত।

ফোজতর

জঝনোইদ

০৫.০৩.১৯৯৭

১৯ ফছয ০৪ ভো ২৭
জদন

এএজ

োধোযণ

কর্ততক্ষ নোই,
চোরোখনয তথ্য
নোই, ছজফ নোই,
প্রখফে নোই
ইতুোজদ

ফোজতর

প্রমখে- আজজজুর ইরোভ,
োফ ততু চট্টগ্রোভ জফলয়ক
ভন্ত্রণোরয়, বফন- ০৪, কক্ষ
নং- ৬২০, ফোংরোখদ
জচফোরয়, ঢোকো

জদনোজনৄয

০৬.০৬.১৯৯৭

১৮ ফছয ১০ ভো
১৩জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
নোই।

ফোজতর

গ্রোভ: চযখবরোভোযী, ডোক:
আউজরয়ো নগয/ ২২২২,
উখজরো: নোন্দোইর, রজরো:
ভয়ভনজং

গ্রোভ: চযখবরোভোযী, ডোক:
আউজরয়ো নগয/ ২২২২,
উখজরো: নোন্দোইর, রজরো:
ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

১৫.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ০৪ ভো ২০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন তোজযখ
নোই এফং
প্রখফে ১টি

ফোজতর

গ্রোভ: রফিোখচোজক, ডোক:
নোখচোর/ ৬৩১০, উখজরো:
নোখচোর, রজরো: চাঁোই
নফোফগঞ্জ

গ্রোভ: রফিোখচোজক, ডোক:
নোখচোর/ ৬৩১০, উখজরো:
নোখচোর, রজরো: চাঁোই
নফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

১৭.১১.১৯৯৫

২১ ফছয ০৭ ভো ০৬
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
নোই।

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৭

৮

৯

০৭.০৮.১৯৯০

২৬ ফছয ০৭ ভো ০৭
জদন

জফএ (ম্মোন)

োধোযণ

ফয় ভুর

ফোজতর

গ্রোভ: জচথরী যোভনৄয, ডোক: গ্রোভ: জচথরী যোভনৄয, ডোক:
জভঠোনৄকুয/ ৫৪৬০, উখজরো: জভঠোনৄকুয/ ৫৪৬০, উখজরো:
জভঠোনৄকুয, রজরো: যংনৄয
জভঠোনৄকুয, রজরো: যংনৄয

যংনৄয

১১.০৬.১৯৯৬

১৯ ফছয ১০ ভো ২৫
জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে ১ টি
এফং ছজফ
তুোয়নকোযীয
ীর নোই।

ফোজতর

মৃত: আব্দুর জজরর, রভো:
যোখদো রফগভ

গ্রোভ: কোভোযোিো,
রোনোতরো/ ৫৮২৬,
উখজরো: রোনোতরো, রজরো:
ফগুিো

গ্রোভ: কোভোযোিো,
রোনোতরো/ ৫৮২৬,
উখজরো: রোনোতরো, রজরো:
ফগুিো

ফগুিো

১৯.০২.১৯৯৮

১৮ ফছয ০২ ভো ০৭
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
নোই।

ফোজতর

১২৯০ জনোফ রভখদী োোন

আ: ভোখরক ভোস্টোয,
রখোনোখয তোলুকদোয

গ্রোভ: রদোখয, ডোক:
গুরফোোয, উখজরো: কটুয়ো,
রজরো: চাঁদনৄয

গ্রোভ: নোজখতয নৄর, ডোক:
ভোইজদী রকোট ত, উখজরো:
রনোয়োখোরী, রজরো: রনোয়োখোরী

চাঁদনৄয

০১.০১.১৯৮৭

২৯ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

জডখপ্লোভো

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১২৯১ জনোফ সুজয় চোকভো

যজফী চোকভো, তুক্কফী চোকভো গ্রোভ: রীরোখভোন োিো,
ডোক: োনছজি/ ৪৪১০,
উখজরো: োনছজি, রজরো:
খোগিোছজি

গ্রোভ: রীরোখভোন োিো,
ডোক: োনছজি/ ৪৪১০,
উখজরো: োনছজি, রজরো:
খোগিোছজি

খোগিোছজি

১৫.০৮.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৮ ভো ২০
জদন

এএজ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

চোরোখনয তথ্য
নোই, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

১২৯২ জনোফ রভো: জোজকয রোোইন

আব্দুর যজভ মুন্পী, রভোছো:
রুজফয়ো রফগভ

গ্রোভ: খভলনৄয, ডোক:
যোজফোিী/ ৭৭০০, উখজরো:
যোজফোিী, রজরো: যোজফোিী

গ্রোভ: খভলনৄয, ডোক:
যোজফোিী/ ৭৭০০, উখজরো:
যোজফোিী, রজরো: যোজফোিী

যোজফোিী

০৩.০২.১৯৯৬

২০ ফছয ০২ ভো ০৮
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ১ কজ
ছজফ আঠো
রোগোখনো, রপযত
খোভ নোই।

ফোজতর

১২৯৩ জনোফ জযখর চোকভো

সুন্দয রন চোকভো, উফচ্যরী
চোকভো

গ্রোভ: ফিধুয ছজি, ডোক:
গ্রোভ: কোইন্দ, ডোক:
দুযছজি ফোজোয/ ৪৫৮৫,
যোিোভোটি, উখজরো:
উখজরো: ফোঘোইছজি, রজরো: যোিোভোটি, রজরো: যোিোভোটি
যোিোভোটি

যোিোভোটি

৩০.০১.১৯৮৮

২৮ ফছয ০২ ভো ১১
জদন

জফএ (অনো ত)

১২৯৪ জনোফ রভো: ভোবুবুয যভোন

রভো: জপকুয যভোন,
নূযজোোন রফগভ

গ্রোভ: চোটুরী, ডোক:
োোযোি/ ৩৫১৯,
উখজরো: রদজফদ্বোয, রজরো:
কুজভল্লো

গ্রোভ: চোটুরী, ডোক:
োোযোি/ ৩৫১৯,
উখজরো: রদজফদ্বোয, রজরো:
কুজভল্লো

কুজভল্লো

০১.০৬.১৯৯৪

২২ ফছয ১০ ভো ১১
জদন

১২৯৬ জনোফ রভো: জোজদুর ইরোভ

রভো: ভজযউজেন, রভোছো:
আখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ: রোগরজদঘো, ডোক:
রোগরজদঘো/ ২০৫৫,
উখজরো: জযলোফোিী,
রজরো: জোভোরনৄয

গ্রোভ: রোগরজদঘো, ডোক:
রোগরজদঘো/ ২০৫৫,
উখজরো: জযলোফোিী,
রজরো: জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

৩১.১২.১৯৯৪

২২ ফছয ১২ ভো ৩১
জদন

গ্রোভ: উচনো, ডোক: ধযনিী/
৫২৭০, উখজরো: াঁচজফজফ,
রজরো: জয়নৄযোট

১২৮৭ জনোফ রভো: আজতকুজ্জোভোন মুযোদ

রভো: নুয রোখন, রভোছো:
রজরনো রফগভ

১২৮৮ জনোফ রভো: ভোোবুফ জোভোন
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গ্রোভ: উচনো, ডোক: ধযনিী/
৫২৭০, উখজরো: াঁচজফজফ,
রজরো: জয়নৄযোট

১২

ভন্তব্য

৬

মৃত: কত আরী, রভোছো:
োযফুর রফগভ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

জয়নৄযোট

১২৮৫ রভোছো: জোন্নোতুন রফগভ

৫

জনজ রজরো

১২

এজতভ/ োজযযীক প্রখফে
প্রজতফন্ধী
রযরখয় পখভত

ফোজতর

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত।

ফোজতর

এএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নয়।

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

১২৯৭ জনোফ রভো: জদদোরুর ইরোভ

রভো: আপজোর রোখন, রভোছো: গ্রোভ: ভোজভনৄয
ভজযয়ভ রনছো
(তোজিঁোিো), ডোক: জকদোয
োট/ ৫২০০, উখজরো:
জদনোজনৄয, রজরো: জদনোজনৄয

গ্রোভ: ভোজভনৄয
(তোজিঁোিো), ডোক: জকদোয
োট/ ৫২০০, উখজরো:
জদনোজনৄয, রজরো: জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

১২.১১.১৯৯৩

২২ ফছয ০৫ ভো ২৩
জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

কর্ততক্ষ নোই,
ছজফ ১ কজ আঠো
রোগোখনো।

ফোজতর

১২৯৮ জনোফ রভো: ভোখজদুয যভোন

রভো: মুনছুয যভোন, রভোছো:
আতযজোন

গ্রোভ: রোউফোিীয়ো, ডোক:
ফীযকয়ো/ ৬২৫০, উখজরো:
ফোগভোযো, রজরো: যোজোী

গ্রোভ: রোউফোিীয়ো, ডোক:
ফীযকয়ো/ ৬২৫০, উখজরো:
ফোগভোযো, রজরো: যোজোী

যোজোী

০১.০৩.১৯৯৪

২২ ফছয ০২ ভো ০৪
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত,
স্বোক্ষয নোই,
জন্স্থোন নোই।

ফোজতর

১২৯৯ জনোফ রভো: জয়বুর ইরোভ

রভো: আইউফ আরী, রভোছো:
জোোনোযো রফগভ

গ্রোভ: রোউফোিীয়ো, ডোক:
ফীযকয়ো/ ৬২৫০, উখজরো:
ফোগভোযো, রজরো: যোজোী

গ্রোভ: রোউফোিীয়ো, ডোক:
ফীযকয়ো/ ৬২৫০, উখজরো:
ফোগভোযো, রজরো: যোজোী

যোজোী

১০.০১.১৯৯৬

২০ ফছয ০৩ ভো ২৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত।

ফোজতর

১৩০০ জনোফ জোভোন খন্দকোয (জভঠু)

রভো: আ: যোজ্জোক, জভনো রফগভ গ্রোভ: নোন্দীনো আজরয়োফোদ,
ডোক: ফোজজতনৄয/ ২৩৩৬,
উখজরো: ফোজজতনৄয, রজরো:
জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ: নোন্দীনো আজরয়োফোদ,
ডোক: ফোজজতনৄয/ ২৩৩৬,
উখজরো: ফোজজতনৄয, রজরো:
জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

০১.০১.১৯৯০

২৬ ফছয ০৪ ভো ২৮
জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো রকোটো আখফদখন স্বোক্ষয
নোই।

ফোজতর

১৩০৪ জনোফ ভোরুপ মুন্পী

আবুর ফোোয মুন্পী, ভোসুভো
রফগভ

গ্রোভ: গিরগোতী, ডোক:
গ্রোভ: গিরগোতী, ডোক:
ভোজঝগোজত, উখজরো:
ভোজঝগোজত, উখজরো:
মুকসুদনৄয, রজরো: রগোোরগঞ্জ মুকসুদনৄয, রজরো: রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

১৫.১১.১৯৯৩

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত।

ফোজতর

১৩০৬ জযভজক আক্তোয মুজন্ন

রখোকন জভয়ো, আখনোয়োযো রফগভ গ্রোভ: গিজ জযো, ডোক:
গিজ জযো/ ২১৩০,
উখজরো: শ্রীফযদী, রজরো:
রযনৄয

জল্ল কোনন রকোয়োট তোয, বফন৭, রক্টয ৮ নং, আজভনৄয,
উত্তযো, ঢোকো- ১২৩০

রযনৄয

১০.০১.১৯৯৪

২২ ফছয ০৩ ভো ০১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযতখোখভ
ঠিকোনো  ডোক
টিখকট নোই এফং
ছজফ ১ কজ
তুোজয়ত নয়।

ফোজতর

১৩০৭ জনোফ রভো: োজোোন আরী

রভো: ভযভ রখ, রভোছো:
োোনোযো রফগভ

গ্রোভ: নৄযোতন ঈশ্বযদী, ডোক: গ্রোভ: নৄযোতন ঈশ্বযদী, ডোক:
রগৌযীনৄয/ ৬৬২০, উখজরো: রগৌযীনৄয/ ৬৬২০, উখজরো:
রোরনৄয, রজরো: নোখটোয
রোরনৄয, রজরো: নোখটোয

নোখটোয

২৫.০১.১৯৯৩

২৩ ফছয ০৩ ভো ০৬
জদন

৮ভ রেণী

োধোযণ

জক্ষোগত
রমোগ্যতো কভ

ফোজতর

১৩০৮ জনোফ রভো: হুভোয়ুন কজফয

আ: ক, ভভতোজ রফগভ

গ্রোভ: ফোখযনৄয, ডোক:
গ্রোভ: ফোখযনৄয, ডোক:
ভোঘোন/২৪৪৬, উখজরো:
ভোঘোন/২৪৪৬, উখজরো:
রভোনগঞ্জ, রজরো: রনেখকোনো রভোনগঞ্জ, রজরো: রনেখকোনো

রনেখকোণো

০৩.০২.১৯৯৩

২৩ ফছয ০৩ ভো ০৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

৪

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৬

৭

৮

৯

২০.১১.১৯৯৭

১৮ ফছয ০১ ভো ২৭
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত,
খদয নোভ ভুর

ফোজতর

গ্রোভ: জক্ষয়ো, ডোক:
ফযোোন্তগঞ্জ/ ৮৩২০,
উখজরো: রফোযোনউজেন,
রজরো: রবোরো

রবোরো

৩০.১১.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৬ ভো ০৫
জদন

এএজ

োধোযণ

৪নং করোখভ
তথ্য নোই।

ফোজতর

গ্রোভ: ডোিোোিো, ডোক:
োজযোোটি, উখজরো:
জভযনৄয, রজরো: কুজিয়ো

কুজিয়ো

১৭.০৯.১৯৮৭

২৯ ফছয ০৭ ভো ১৮
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত

ফোজতর

রভো: আব্দুর োজকভ োরোদোয, গ্রোভ: শ্রীযোভনৄয, ডোক:
গ্রোভ: শ্রীযোভনৄয, ডোক:
এইচ এভ সুজপয়অ রোদোয শ্রীযোভনৄয/ ৮৬০০, উখজরো: শ্রীযোভনৄয/ ৮৬০০, উখজরো:
টুয়োখোরী, রজরো: টুয়োখোরী টুয়োখোরী, রজরো: টুয়োখোরী

টুয়োখোরী

০১.০১.১৯৯৬

২০ ফছয ০৪ ভো ০৫
জদন

এএজ

োধোযণ

রপযতখোভ নোই
এফং ছজফ ১ কজ।

ফোজতর

১৩২০ জনোফ রভো: নুয রভোোম্মদ

রভো: চাঁন জভয়ো, কজনুয রফগভ

গ্রোভ: ছজফরোনৄয, ডোক:
কোখতোিো/ ২০১০,
উখজরো: রভরোন্দ, রজরো:
জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

০৫.০১.১৯৯৬

২০ ফছয ০৪ ভো ০০
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
নোই।

ফোজতর

১৩২৬ জনোফ রভো: নুয এরোী

রভো: রভোতোখরফ রখ, নুয
জোোন রফগভ

গ্রোভ: রছোটখোযকোজন্দ, ডোক: গ্রোভ: রছোটখোযকোজন্দ, ডোক:
ভোজিো/ ৮১৩০, উখজরো: ভোজিো/ ৮১৩০, উখজরো:
কোজয়োনী, রজরো: রগোোরগঞ্জ কোজয়োনী, রজরো: রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

২০ ফছয ০৪ ভো ০৩
জদন

দোজখর

১৩৩২ জনোফ নুরুল্লো

রভো: অজরউল্লো, আখয়ো
আক্তোয

গ্রোভ: আখভোদনৄয, ডোক:
জনউ রোইট কভোজতয়োর
নরফোইদ/ ২৩৩৮, উখজরো: ইন্পটিটিউট, ৯৭/৩, তোফোসুভ
কুজরয়োচয, রজরো: জকখোযগঞ্জ জং রন্টোয, আগোযগাঁ,
তোরতরো, ঢোকো- ১২০৭

জকখোযগঞ্জ

১৯ ফছয ০৬ ভো ০৪
জদন

১৩৩৩ জনোফ রভো: জরটন রোখন

রভো: ররোকভোন আরী, রভোছো:
জরজ রফগভ

গ্রোভ: খোজযজো রগোরনো, ডোক:
কোচোযী ফোজোয/ ৫৩৩০,
উখজরো: জরঢোকো, রজরো:
নীরপোভোযী

গ্রোভ: খোজযজো রগোরনো, ডোক:
কোচোযী ফোজোয/ ৫৩৩০,
উখজরো: জরঢোকো, রজরো:
নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

১৩৩৮ জনোফ রভো: যজকবুর োোন

রভো: জজেক রোখন, রযোজকয়ো গ্রোভ: রগোজফন্দনগয, ডোক:
রফগভ
োগরজদঘো/ ২০৫৫,
উখজরো: জযলোফোিী,
রজরো: জোভোরনৄয

গ্রোভ: রগোজফন্দনগয, ডোক:
োগরজদঘো/ ২০৫৫,
উখজরো: জযলোফোিী,
রজরো: জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

রভো: নজরুর ইরোভ, রভোো:
যোখর রফগভ

গ্রোভ: োজযখকোট, ডোক:
গ্রোভ: োজযখকোট, ডোক:
োজযখকোট/৩৮৬৩, উখজরো: োজযখকোট/৩৮৬৩, উখজরো:
রনফোগ, রজরো: রনোয়োখোরী রনফোগ, রজরো: রনোয়োখোরী

১৩১১ জনোফ রভো: যোখদ

রভো: যন জভয়ো, যোনু রফগভ

গ্রোভ: জক্ষয়ো, ডোক:
ফযোোন্তগঞ্জ/ ৮৩২০,
উখজরো: রফোযোনউজেন,
রজরো: রবোরো

১৩১৩ জনোফ রভো: জপখযোজ োযখবজ

রভো: রগোরোভ যসুর, রপযখদৌ
আযো

গ্রোভ: ডোিোোিো, ডোক:
োজযোোটি, উখজরো:
জভযনৄয, রজরো: কুজিয়ো

১৩১৮ জনোফ এইচ এভ তোইফুর ইরোভ
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গ্রোভ: ছজফরোনৄয, ডোক:
কোখতোিো/ ২০১০,
উখজরো: রভরোন্দ, রজরো:
জোভোরনৄয

১৬.১০.২০১৬

৩০.১১.১৯৯৩

১২

ভন্তব্য

রনোয়োখোরী

১৩০৯ জনোফ রভো: পখরুর ইরোভ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

মুজক্তখমোদ্ধো রকোটো জন্ তোজযখ 
জন্স্থোন নোই।

ফোজতর

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ ভুর।

ফোজতর

২০ ফছয ০৯ ভো ২৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ 
জন্স্থোন নোই।

ফোজতর

২২ ফছয ০৫ ভো ০৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

৪

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

রভো: ফুরজভয়ো, রজোযো রফগভ

গ্রোভ: োজযকোইত ন্দ্বী,
পজযখদয বোিো ঘয, আব্দুর
ডোক: জভখযয োট, উখজরো: রজতপ রযোড, জিভ
ন্দ্বী, রজরো: চট্টগ্রোভ
জনভতরো, ফন্দয, চট্টগ্রোভ৪১০০

চট্টগ্রোভ

১১.১১.১৯৯৭

১৯ ফছয ০৭ ভো ০৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ আঠো
রোগোখনো, ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

১৩৪২ জনোফ রভো: ইভোইর রোখন

রভো: ইভজতয়োজ জভয়ো, পজযদো
রফগভ

গ্রোভ: নয়োনী শ্রীফযদী, ডোক: গ্রোভ: নয়োনী শ্রীফযদী, ডোক:
পখতনৄয/ ২১৩০, উখজরো: পখতনৄয/ ২১৩০, উখজরো:
শ্রীফযদী, রজরো: রযনৄয
শ্রীফযদী, রজরো: রযনৄয

রযনৄয

১৫.০৮.১৯৯৪

২১ ফছয ০৮ ভো ২১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত।

ফোজতর

১৩৫২ আজনকো যভোন

রভো: ভজজবুয যভোন, জদররুফো গ্রোভ: নফ ত বরননৄয, ডোক +
যভোন
উখজরো: ফোজজতনৄয,
২৩৩৬, রজরো: জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ: নফ ত বরননৄয, ডোক +
উখজরো: ফোজজতনৄয,
২৩৩৬, রজরো: জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

০৪.০৪.১৯৯১

২৫ ফছয ০১ ভো ০২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ আঠো
রোগোখনো, রপযত
খোখভ ডজক
টিজকট রনই

ফোজতর

১৩৫৩ রভো: ভয পোরুক

রভো: ভনসুয আরী, পোখতভো

গ্রোভ: ঘজনজফষ্ণুনৄয, ডোকফ:
রুজয়ো, ৫১০৩, উখজরো:
ঠোকুযগাঁ, রজরো: রুজয়ো

ঠোকুযগাঁ

০৭.০৩.১৯৯১

২৫ ফছয ০১ ভো ২৯
জদন

দোজখর

োধোযণ

রজরো ঠিক নোই

ফোজতর

১৩৫৪ রযভো আক্তোয

রভো: আব্দুয যভোন, ভখনোয়োযো গ্রোভ: কাঁচনৄয উত্তযোিো,
রফগভ
ডোক: কাঁচনৄয ফোজোয, ১৪৩০,
উখজরো: রোনোযগাঁ,
রজরো: নোযোয়ণগঞ্জ

গ্রোভ: খিকভোযো, ডোক:
কুজরয়োযচয, ২৩৪০,
উখজরো: কুজনয়োযচয,
রজরো: জকখোযগঞ্জ

নোযোয়ণগঞ্জ

০১.০১.১৯৯০

২৬ ফছয ০৪ ভো ০৫
জদন

এইচএজ

এজতভ/ োজযযীক আখফদন 
প্রজতফন্ধী
প্রখফে
রযরখয় পখভত,
ছজফ ১ কজ আঠো
রোগোখনো

ফোজতর

১৩৬১ জনোফ যোয়োন

োজফবুয যভোন, যোখরো

গ্রোভ: োছখতজযল্যো, ডোক:
ধুফজরয়ো, ১৯৬০, উখজরো:
ভুঞোনৄয, রজরো: টোংগোইর

গ্রোভ: োছখতজযল্যো, ডোক:
ধুফজরয়ো, ১৯৬০, উখজরো:
ভুঞোনৄয, রজরো: টোংগোইর

টোংগোইর

০৩.০৩.১৯৯৫

২১ ফছয ০২ ভো ০৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত,
ছজফ ১ কজ আঠো
রোগোখনো

ফোজতর

১৩৬৮ রজতপো ইরোভ

আবুর ফোোয, চোেো রফগভ

গ্রোভ: ভোজনকনগয, ডোক:
জয়নগয, ৬৬২০, উখজরো;
ঈশ্বযদী, রজরো: োফনো

গ্রোভ: ভোজনকনগয, ডোক:
জয়নগয, ৬৬২০, উখজরো;
ঈশ্বযদী, রজরো: োফনো

োফনো

১৮.০৩.১৯৯৫

২১ ফছয ০১ ভো ১৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জফবোগীয় প্রোথীয
স্বখক্ষ প্রতুয়ন
নোই

ফোজতর

১৩৬৯ জনোফ রভো: জদদোয উজেন

নুরুর ক, জভনোযো রফগভ

গ্রোভ: চয োোন রোখন,
ডোক: নুযীয়ো ভোদ্রোো, ৩৭৩০,
উখজরো: যোভনজত, রজরো:
রক্ষীনৄয

গ্রোভ: চয োোন রোখন,
ডোক: নুযীয়ো ভোদ্রোো, ৩৭৩০,
উখজরো: যোভনজত, রজরো:
রক্ষীনৄয

রক্ষ্ণীনৄয

০১.০৮.১৯৯৫

২০ ফছয ০৮ ভো ১০
জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোখনয কজ
নোই

ফোজতর

গ্রোভ: ঘজনজফষ্ণুনৄয, ডোকফ:
রুজয়ো, ৫১০৩, উখজরো:
ঠোকুযগাঁ, রজরো: রুজয়ো

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১৩৪১ জনোফ রভো: আযভোন
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

৪

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

ফজযোর

১৪.০৩.১৯৯০

২৬ ফছয ০২ ভো ১১
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ আঠো
রোগোখনো,
জফবোগীয় প্রোথীয
স্বখক্ষ প্রতুয়ন
নোই

ফোজতর

রযনৄয

২৬.০১.১৯৯৭

১৯ ফছয ০৩ ভো ০৯
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

১৫.০৪.১৯৯৪

নোই

এইচএজ

োধোযণ

জফজ্ঞজন্ভ নং,
ফয়, ফততভোন
ঠিকোনো নোই,
রপযত খোভ নোই

ফোজতর

গ্রোভ: দুফইর, ডোক:
োকচোদনৄয, উখজরো:
তোখনোয, রজরো: যোজোী

যোজোী

১৯.০২.১৯৯৬

২০ ফছয ০২ ভো ১৪
জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফে নোই,
আখফদখন
ব্যোংখকয নোভ
নোই

ফোজতর

রভো: ভোোতোফ যকোয, রভোছো: গ্রোভ: খোভোয ভজনযোভ, ডোক:
জফউটি রফগভ
পরগোছো, উখজরো:
সুন্দযগঞ্জ, রজরো: গোইফোন্ধো

গ্রোভ: খোভোয ভজনযোভ, ডোক:
পরগোছো, উখজরো:
সুন্দযগঞ্জ, রজরো: গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

২১.০৯.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৭ ভো ১৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১৩৮১ জনোফ রভো: োোদত রোখন

রভো: ভোোতোফ উজেন, রভোছো:
োখফো রফগভ

গ্রোভ: ফিরই, ডোক: ফিরই,
৫৬৮০, উখজরো: ফুরফোিী,
রজরো: কুজিগ্রোভ

২৯/১ এ নোজছয উজেন, যদো
ররন, ৫ভ তরো, সূেোনৄয,
ঢোকো- ১১০০

কুজিগ্রোভ

০৩.০১.১৯৮৮

২৮ ফছয ০৪ ভো ০২
জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোভ নোই,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

১৩৮২ জনোফ রভো: োজফবুয যভোন যকোয

রভো: রুহুর আজভন যকোয,
রভো: নোযজগছ রফগভ

গ্রোভ: নফ ত রগোোরনৄয, ডোক:
আভরোগোজছ, উখজরো:
রোফোিী, রজরো: গোইফোন্ধো

গ্রোভ: নফ ত রগোোরনৄয, ডোক:
আভরোগোজছ, উখজরো:
রোফোিী, রজরো: গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

১৪.০২.১৯৮৭

২৯ ফছয ০২ ভো ২১
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয় পখভত

ফোজতর

১৩৮৫ জনোফ রভো: রভখদী োোন

রভো: জদুর ইরোভ, রভোছো:
স্বন্মো রফগভ

গ্রোভ: ফিদযগোহ্ (োোনৄয),
ডোক: গুজজোিো, ৫৪৭০,
উখজরো: ীযগঞ্জ, রজরো:
যংনৄয

গ্রোভ: ফিদযগোহ্ (োোনৄয),
ডোক: গুজজোিো, ৫৪৭০,
উখজরো: ীযগঞ্জ, রজরো:
যংনৄয

যংনৄয

০৪.১১.১৯৯৭

১৯ ফছয ০৪ ভো ০১
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ আঠো
রোগোখনো, রপযত
খোভ নোই,
জফবোগীয় প্রোথীয
প্রতুয়ন নোই

ফোজতর

১৩৭০ জনোফ রভো: সুভন

রভো: সুরতোন োরোদোয,
পোখতভো রফগভ

গ্রোভ: োতফোিীয়ো, ডোক:
আউয়োয, উখজরো:
ফোনফীোিো, রজরো: ফজযোর

১৩৭১ জনোফ োজ্জোদ কোজদয জজভ

জহুরুর ইরোভ, জোন্নোতুর
রপযখদৌ

গ্রোভ: উজরনৄয, ডোক: রযনৄয, গ্রোভ: উজরনৄয, ডোক: রযনৄয,
৫৮৪০, উখজরো: রযনৄয, ৫৮৪০, উখজরো: রযনৄয,
রজরো: ফগুিো
রজরো: ফগুিো

১৩৭২ রভোছো: হুভোয়যো আক্তোয জভো

রভো: আব্দুর োই, রভোছো:
জনলুপো আক্তোয

গ্রোভ: াঁচগো, ডোক:
যলনৄয, ৩৪৫০, উখজরো:
জফজয়নগয, রজরো:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো

নোই

১৩৭৪ জনোফ নোজয উজেন

রভো: ইব্রোজভ রোখন, রভোো:
নোজভো জফজফ

গ্রোভ: দুফইর, ডোক:
োকচোদনৄয, উখজরো:
তোখনোয, রজরো: যোজোী

১৩৭৯ জনোফ রভো: জফপ্লফ যকোয

Page 48 of 459

২৬, রক্টয-১১, রযোড- ১৫,
জযযোভনৄয, উত্তযো, ঢোকো

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

৪

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

রভো: আজোোয আরী যদোয,
জভনোযো রফগভ

গ্রোভ: চজেনৄয, ডোক: ভোচগো, গ্রোভ: চজেনৄয, ডোক: ভোচগো,
৮২০০, উখজরো + রজরো: ৮২০০, উখজরো + রজরো:
ফজযোর
ফজযোর

ফজযোর

০৭.০৩.১৯৯৩

২৩ ফছয ০২ ভো ০৬
জদন

জডআইজফএ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
জফবোগীয় প্রোথীয
স্বখক্ষ প্রতুয়ন
নোই

ফোজতর

১৩৯৩ জনোফ োোন আরী

ভজজফয যভোন, আখনোয়োযো
রফগভ

গ্রোভ: লুয়ো, ডোক:
কফোভোজোইর, ৭৭২০,
উখজরো: োংো, রজরো:
যোজোী

যোজোী

২০.১২.১৯৯৫

২০ ফছয ০৪ ভো ২১
জদন

কৃজল জডখপ্লোভো

োধোযণ

প্রখফখে ছজফ
নোই।

ফোজতর

১৩৯৫ জনোফ রভো: রনয়োভত উল্লো

রভো: োরুনুয যজদ, ভখনোয়োযো
রফগভ

গ্রোভ: নুযনৄয, ডোক:
গ্রোভ: নুযনৄয, ডোক:
খজররনৄয, ৩৫৩১, উখজরো: খজররনৄয, ৩৫৩১, উখজরো:
রদজফদ্বোয, রজরো; কুজভল্লো
রদজফদ্বোয, রজরো; কুজভল্লো

কুজভল্লো

নোই

২৩ ফছয ০২ ভো ০১
জদন

এএজ

োধোযণ

জন্তোজযখ নোই,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

১৪০০ জনোফ রভো: তোখযক আজজজ

রভো: আবু োইদ, জভনো রফগভ

গ্রোভ: রফগুনটোর, ডোক:
গ্রোভ: রফগুনটোর, ডোক:
আনুরো, ১৯০২, উখজরো + আনুরো, ১৯০২, উখজরো +
রজরো: টোংগোইর
রজরো: টোংগোইর

টোংগোইর

১২.০৩.১৯৯৭

১৯ ফছয ০১ ভো ২৩
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
ডোকটিখকট 
ঠিকোনো নোই
রপযত খোখভ।

ফোজতর

১৪০৬ রভোিঃ যজ্জফ আরী

ছোখযো রফগভ
রভোিঃখখোযখদ আরী

গ্রোভ:দিগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: দিগ্রোভ,
ডোকঘয:দিগ্রোভ , উখজরো:
োটজযয়ো, রজরো:ভোজনকগঙ্জ ।

গ্রোভ:দিগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: দিগ্রোভ,
ডোকঘয:দিগ্রোভ , উখজরো:
োটজযয়ো, রজরো:ভোজনকগঙ্জ ।

ভোজনকগঞ্জ

11/12/1997

18 ফছয 05 ভো 20
জদন

এ এ জ

োধোযণ

আখফদন স্বখস্ত
নযণ কযো য়জন
এফং কর্তক্ষ
উখল্লখ কযো
য়জন, ছজফ ১
কজ

ফোজতর

১৪০৭ রুেো যোনী োো

জফনো যোনী োো
জনতোই চন্দ্র োো

গ্রোভ: রোগরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:রোগরো ,
ডোকঘয:রোগরো ,
উখজরো:নফ তধরো ,
রজরো:রনএখকোনো।

গ্রোভ: রোগরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:রোগরো ,
ডোকঘয:রোগরো ,
উখজরো:নফ তধরো ,
রজরো:রনএখকোনো।

রনেখকোণো

12/12/1989

26 ফছয 08 ভো
07জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোখনয কজ
নোই, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

১৪২০ রভোিঃোইদুর ইরোভ

োখজদো রফগভ
আবুর খোখয়য ভুইয়ো

গ্রোভ:রদৌরতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:ফোংগযো ,
ডোকঘয:ফোংগযো , উখজরো:
মুযোদনগয, রজরো:কুজভল্লো ।

গ্রোভ:নয়োখটোরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:ভগফোজোয ,
ডোকঘয: োজন্তনগয,
উখজরো: , রজরো: ঢোকো।

কুজভল্লো

02/07/1994

22 ফছয 02ভো
28জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বখস্ত
নৄযণকৃত নয়

ফোজতর

১৪২৪ রভোোম্মদ নজরুর ইরোভ

োোনো রফগভ
রভোোম্মদ যজপক জভয়ো

গ্রোভ:রফচোযোভ রডউযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 31,
ডোকঘয: ফোবু ফোজোয,
উখজরো: ফংোর, রজরো:
ঢোকো।

গ্রোভ:রফচোযোভ রডউযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 31,
ডোকঘয: ফোবু ফোজোয,
উখজরো: ফংোর, রজরো:
ঢোকো।

ঢোকো

26-04-1989

27 ফছয 01 ভো
78জদন

জফ জফ এ(ো)

ছজফ তুোজয়ত
নয় রপযত খোখভ
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

গ্রোভ: লুয়ো, ডোক:
কফোভোজোইর, ৭৭২০,
উখজরো: োংো, রজরো:
যোজোী

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১৩৯২ জনোফ রভখদী োোন
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

টুয়োখোরী

13-12-1994

21 ফছয 04ভো
22জদন

দোজখর

ছজফ ১ কজ,
রপযত খোখভ
টিজকট  ঠিকোনো
রনই

ফোজতর

জখরট

20-11-1991

24 ফছয 05 ভো29
জদন

এইচএজ

োধোযণ

কর্তক্ষ উখল্লখ
নোই

ফোজতর

১
১৪৩০ যোজজফ

রপোরী রফগভ
ইউনুচ

গ্রোভ:যোজনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:ফগো 04 নং
য়োড ত , ডোকঘয: ফগো ফন্দয,
উখজরো:ফোউঘোর , রজরো:
টুয়োখোরী।

গ্রোভ:যোজনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:ফগো 04 নং
য়োড ত , ডোকঘয: ফগো ফন্দয,
উখজরো:ফোউঘোর , রজরো:
টুয়োখোরী।

১৪৫৪ রভোিঃ যোোত উজ্জোভোন

রভোছোিঃ ভখনোয়োযো রফগভ
রভোৎজোভোর উজেন

গ্রোভ:খোগোইর,
ইউজনয়ন/য়োড ত:10নং
উিঃবোখদয়োডো ,
ডোকঘয:আজদযগঞ্জ ,
উখজরো: রগোরোদ গঞ্জ,
রজরো: জখরট।

গ্রোভ:খোগোইর,
ইউজনয়ন/য়োড ত:10নং
উিঃবোখদয়োডো ,
ডোকঘয:আজদযগঞ্জ ,
উখজরো: রগোরোদ গঞ্জ,
রজরো: জখরট।

গ্রোভ:ইরোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:ফোঘুটিয়ো ,
ডোকঘয: জজয়ননৄয,
উখজরো:রদৌরতনৄয , রজরো:
ভোজনকগঞ্জ।

গ্রোভ:ইরোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:ফোঘুটিয়ো ,
ডোকঘয: জজয়ননৄয,
উখজরো:রদৌরতনৄয , রজরো:
ভোজনকগঞ্জ।

ভোজনকগঞ্জ

01/12/1989

27 ফছয 03 ভো
23জদন

এইচএজ

োধোযণ

জতো  ভোতোয
নোভ রনই, ছজফ
তুোজয়ত রনই।

ফোজতর

১৪৫৫ রভোিঃ রভোজোখম্মর ক

১৪৬৩ োখদক রোখন

উখম্ম ছোরভো
রভোিঃ যজপকুর ইরোভ

গ্রোভ:কোকচয জিভোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:5নং যোভনৄয
266 নং য়োড ত ,
ডোকঘয:দজফল্লো ,
উখজরো:এীোর ,
রজরো:ভয়ভনজং ।

গ্রোভ:কোকচয জিভোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:5নং যোভনৄয
266 নং য়োড ত ,
ডোকঘয:দজফল্লো ,
উখজরো:এীোর ,
রজরো:ভয়ভনজং ।

ভয়ভনজং

02/10/1990

19 ফছয 02ভো
24জদন

এ এ জ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

১৪৬৯ জপকুর ইরোভ

োজয়ো খোতুন
আব্দুর ফোজযক

গ্রোভ: বোতোরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ফোফোভোজোইর, ডোকঘয:
কজরভয, উখজরো: োংো,
রজরো: যোজফোিী।

গ্রোভ: বোতোরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ফোফোভোজোইর, ডোকঘয:
কজরভয, উখজরো: োংো,
রজরো: যোজফোিী।

যোজফোিী

25-04-1996

19 ফছয 11 ভো 16
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই
প্রখফখে ছজফ
রনই

ফোজতর

১৪৭৮ যোখদ জভয়ো

যজপয়ো রফগভ
ভোখরক জভয়ো

গ্রোভ: ঘোগটিয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভখনৄয/
৬নং য়োড ত, ডোকঘয:
োভোযো ফোজোয, উখজরো:
যোয়নৄয, রজরো: নযজংদী।

গ্রোভ: ঘোগটিয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভখনৄয/
৬নং য়োড ত, ডোকঘয:
োভোযো ফোজোয, উখজরো:
যোয়নৄয, রজরো: নযজংদী।

নযজংদী

15-03-1997

19 ফছয 01 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

খদয নোভ ভর,
৫০ টোকোয জডজড

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

৪

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)
৮

৬

৭

গোজীনৄয

14-09-1995

গ্রোভ: কোরীগঞ্জ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: শুবোট্যো,
ডোকঘয: শুবোট্যো, উখজরো:
রকযোনীগঞ্জ, রজরো: ঢোকো।

টুয়োখোরী

15-11-1994

গ্রোভ: চোননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১১নং
যীপনৄয ইউজনয়ন, ডোকঘয:
রতজরজফর, উখজরো:
কুরোউিো, রজরো:
রভৌরবীফোজোয।

গ্রোভ: চোননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১১নং
যীপনৄয ইউজনয়ন, ডোকঘয:
রতজরজফর, উখজরো:
কুরোউিো, রজরো:
রভৌরবীফোজোয।

রভৌরবীফোজোয

জপখযোো রফগভ
আব্দুর ফোখতন

গ্রোভ: বোটগো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 1, ডোকঘয:
আরোরনৄয, উখজরো:
জফনৄয, রজরো: নযজংদী।

গ্রোভ: বোটগো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 1, ডোকঘয:
আরোরনৄয, উখজরো:
জফনৄয, রজরো: নযজংদী।

১৪৯৭ উত্তভ জফশ্বো

ফকুর জফশ্বো
রগৌযোি জফশ্বো

গ্রোভ: করোজবটো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জফোয
কজন্দ, ডোকঘয: জফোযকোজন্দ,
উখজরো: ফোনোযীোিো,
রজরো: ফজযোর।

১৪৯৮ রভো: োোদোৎ ভূঁঞো

উখম্ম কুরসুভ
রখ আম্মদ

১৪৯৯ রভো: জফদুুত রোোইন

বুরবুজর রফগভ
রভো: আব্দুয যভোন

১৪৮৪ রভো: ভোগপোয

ছোরভো রফগভ
োরোভ মৃধো

১৪৮৫ রভো: ভোইনুর ইরোভ

রভোছো: আখভনো রফগভ
গ্রোভ: আয়রো, ডোকঘয:
রভো: ভজতয়য যভোন রোদোয আয়রো োইস্কুর, উখজরো:
ফোউপর, রজরো: টুয়োখোরী।

১৪৮৭ রভো; আজজভ উজেন

কোজনজো জফজফ
রভো: ভজনয জভয়ো

১৪৯৫ রপযখদৌজ রফগভ
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গ্রোভ: বোইখজোিো,
রযোড নং 21, জনকুঞ্জ-2,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২নং য়োড ত, জখরখক্ষত, ঢোকো।
ডোকঘয: রোগরোবুজনয়ো,
উখজরো: নোজজযনৄয, রজরো:
গোজজনৄয।

জক্ষোগত
রমোগ্যতো
৯

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

১২

এইচএজ

োধোযণ

যোজস্ব টিখকট
ছজফ এক কজ

ফোজতর

21 ফছয 05 ভো 21
জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্বোক্ষযজফীন
ছজফ এক কজ

ফোজতর

03/01/1992

24 ফছয 02 ভো 04
জদন

আজরভ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নয়, রপযত খোখভ
ডোকটিজকট রনই

ফোজতর

নযজংদী

07/10/1994

21 ফছয 09 ভো 26
জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভর

ফোজতর

গ্রোভ: কোরীগঞ্জ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: শুবুোটো,
ডোকঘয: শুবুোটো, উখজরো:
দজক্ষন রকযোনীগঞ্জ, রজরো:
ঢোকো।

ফজযোর

23-03-1994

22 ফছয 01 ভো 13
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোকটিজকট ৫
টোকোয
ছজফ তুোজয়ত নয়

ফোজতর

গ্রোভ: জিভ দযফোযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 03,
ডোকঘয: নৄযোতন মুন্পীয োট,
উখজরো: ফুরগোজী, রজরো:
রপনী।

গ্রোভ: জিভ দযফোযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 03,
ডোকঘয: নৄযোতন মুন্পীয োট,
উখজরো: ফুরগোজী, রজরো:
রপনী।

রপনী

24 ফছয 05 ভো 10
জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

জন্ তোজযখ রনই।

ফোজতর

গ্রোভ: ধোনগিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: নোগফোিী,
ডোকঘয: নোগফোিী, উখজরো:
কোরীোতী, রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ: ধোনগিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: নোগফোিী,
ডোকঘয: নোগফোিী, উখজরো:
কোরীোতী, রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর

25 ফছয 08 ভো 21
জদন

এএজ

োধোযণ

জফজ্ঞজন্ভ নম্বয ভুর

ফোজতর

15-09-1990

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

২০ফছয ৩ভো ২৫জদন

এএজ

োধোযণ

জন্তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

১
১৫১৫ রভোিঃ মযত খোন

জতো:রভোিঃ আক্তোয খোন,
ভোতো:রযখনো রফগভ

গ্রোভ:ধুরদী রক্ষীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
খজররনৄয ফোজোয, উখজরো:
দয, রজরো: যোজফোিী।

গ্রোভ:ধুরদী রক্ষীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
খজররনৄয ফোজোয, উখজরো:
দয, রজরো: যোজফোিী।

যোজফোিী

১৫২৯ লুৎফুন্নোোয রযজর

জতো:রক, এভ, জযোজুর ক,
ভোতো:রোয়রো রফগভ

ফোো:৬৫, গ্রোভ:ফি োরুজরয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োরুজরয়ো, উখজরো:
কোজয়োনী, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

ফোো:৬৫, গ্রোভ:ফি োরুজরয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োরুজরয়ো, উখজরো:
কোজয়োনী, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

রগোোরগঞ্জ

06/09/1993

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফয় উখল্লখ কযো
রনই

ফোজতর

১৫৩৩ জযন চন্দ্র ীর

জতো:সুধীয চন্দ্র ীর,
ভোতো:জফজন যোণী ীর

গ্রোভ:আভিোগোজছয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আভিোগোজছয়ো, উখজরো:
ভঠফোজিয়ো, রজরো:
জখযোজনৄয।

১৫নং এনোখয়তগঞ্জ ররন,
োজোযীফোগ, ঢোকো।

জখযোজনৄয

11/01/1987

২৮ফছয ৬ভো ৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ
তুোজয়ত নয়

ফোজতর

১৫৩৫ ইয়োজন আখফদীন

জতো:জয়নোর আখফদীন,
ভোতো:ভভতোজ রফগভ

িক: পখযস্ট অজপ রযোড, োইভন রযোড, ঝোউতরো,
গ্রোভ:দযগোয রডইর,
িক  জনদ কখরোনী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয: কক্সফোজোয দয, কক্সফোজোয।
ভোমুন োিো, উখজরো: দয,
রজরো: কক্সফোজোয।

২৩ফছয ৩ভো ০জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

১৫৪২ রভোিঃ জভজোনুয যভোন

জতো:রভোিঃ োইদুয যভোন
গ্রোভ:োতোরজোন,
(নোগয), ভোতো:তোজভনো আক্তোয ইউজনয়ন/য়োড ত: রফৌরোই,
ডোকঘয: নোনশ্রী,
উখজরো:দয , রজরো:
জকখোযগঞ্জ।

গ্রোভ:োতোরজোন,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রফৌরোই,
ডোকঘয: নোনশ্রী,
উখজরো:দয , রজরো:
জকখোযগঞ্জ।

১৫৪৯ রভোিঃ ইভোইর রোখন

জতো:রভোিঃ আিঃ োজভদ,
ভোতো:রভোোিঃ োরুর রফগভ

গ্রোভ:ফগুিোোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জজউোিো, উখজরো: নৄঠিয়ো,
রজরো: যোজোী।

১৫৫৪ রভোিঃ যভত আরী

জতো:রভোিঃ জোভোর উজেন,
ভোতো:রভোোিঃ খপদো খোতুন

গ্রোভ:ফজযোখটক,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফজযোখটক, উখজরো:
রবোরোোট, রজরো: চাঁোই
নফোফগঞ্জ।
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কক্সফোজোয

জকখোযগঞ্জ

08/12/1997

১৮ফছয ৭ভো ২৯জদন

এএজ

োধোযণ

স্বোক্ষয রনই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

গ্রোভ:ফগুিোোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জজউোিো, উখজরো: নৄঠিয়ো,
রজরো: যোজোী।

যোজোী

09/10/1994

২১ফছয ৭ভো ২৫জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুোয়ন
রনই।

ফোজতর

গ্রোভ:ফজযোখটক,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফজযোখটক, উখজরো:
রবোরোোট, রজরো: চাঁোই
নফোফগঞ্জ।

চাঁোইনোফফগঞ্জ

10/05/1991

২৪ফছয ৭ভো ০জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুোয়ন
রনই।

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

১৫৫৯ কোভরুন নোোয

জতো:ররোকভোন রোখন,
ভোতো:নুয জোোন

গ্রোভ:জজরো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: অস্টখদ্রোন,
উখজরো: রনফোগ, রজরো:
রনোয়োখোরী।

গ্রোভ:জজরো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: অস্টখদ্রোন,
উখজরো: রনফোগ, রজরো:
রনোয়োখোরী।

রনোয়োখোরী

২৭-৬-১৯৯১

২৪ফছয ৯ভো ১৫জদন

জফজফএ

োধোযণ

ডোকটিজকট ঠিক
নয়

ফোজতর

১৬০৭ ইজরয়োছ

আখনোয়োযো
ররোকভোন তোলূকদোয

গ্রোভ: চয োভন্তোয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 5নং,
ডোকঘয: রগোোইয োট-248,
উখজরো: রগোোইয োট,
রজরো: জযয়তনৄয

ফোো: জজফ-75, গ্রোভ:
কচ্যখক্ষত নৄযোন ফোজোয
(মুজরভ ভড তোন স্কুখরয োখ)
ডোকঘয: কুোন্টনখভন্ট1206,উখজরো: ফোোনখটক,
রজরো: ঢোকো

যীয়তনৄয

s

20 ফছয 03 ভো 07
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফযোফয ভুর

ফোজতর

১৬০৮ রভো: আজনছুয যভোন

োখজদো খোতুন
রভো: আবুর কোখভ পজকয

গ্রোভ: বোজন ডোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আজরয়োফোদ,
ডোকঘয: ফোয়তুর আভোন7800, রগোোইয োট-248,
উখজরো:পজযদনৄয দয,
রজরো: পজযদনৄয

গ্রোভ: বোজন ডোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আজরয়োফোদ,
ডোকঘয: ফোয়তুর আভোন7800, রগোোইয োট-248,
উখজরো:পজযদনৄয দয,
রজরো: পজযদনৄয

পজযদনৄয

05/05/1986

30 ফছয 0 ভো 0জদন

এইচএজ

োজযযীক
প্রজতফন্ধী

ছজফ তুোজয়ত নয়

ফোজতর

১৬১৭ রভো: রোখর রভোল্লো

জভখ: ছজকনো রফগভ
রভো: মুনছুয রভোল্লো

গ্রোভ: ভোজিো, ইউজনয়ন:
োজোইর, ডোকঘয: ভোজিো8130, উখজরো: কোজয়োনী,
রজরো:রগোোরগঞ্জ

গ্রোভ: ভোজিো, ইউজনয়ন:
োজোইর, ডোকঘয: ভোজিো8130, উখজরো: কোজয়োনী,
রজরো:রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

08/06/1990

25 ফছয 04 ভো
30জদন

দোজখর

মুজক্তখমোদ্ধো

ছজফ-1টি

ফোজতর

১৬১৯ যজফন ফড়ুয়ো

উষ্নো ফড়ুয়ো
জনজখর ফড়ুয়ো

ফোো: জটির ভোিোখযয ফোিী,
গ্রোভ: গুভোন ভেতন, ইউজনয়ন:
4নং গুভোন ভেতন, ডোকঘয:
গুভোন ভেতন-4330,
উখজরো: োটোজোযী, রজরো:
চট্টগ্রোভ

ফোো: জটির ভোিোখযয ফোিী,
গ্রোভ: গুভোন ভেতন, ইউজনয়ন:
4নং গুভোন ভেতন, ডোকঘয:
গুভোন ভেতন-4330,
উখজরো: োটোজোযী, রজরো:
চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

20/10/1993

22 ফছয 05 ভো
22জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ-1টি

ফোজতর

১৬২২ রভো: জোজভরুর ইরোভ

জখভরো খোতুন
রভো: আনছোয আরী

গ্রোভ: গোছ ফোয়যো,
ইউজনয়ন: গোরো, ডোকঘয:
দুগোরী-6772, উখজরো:
োজোদনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: গোছ ফোয়যো,
ইউজনয়ন: গোরো, ডোকঘয:
দুগোরী-6772, উখজরো:
োজোদনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

15/09/1987

28 ফছয 07 ভো20
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নয়

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

টুয়োখোরী

05/10/1991

24ফছয 11 ভো 25
জদন

এ.এ.জ

চাঁদনৄয

28/12/1990

25 ফছয 4 ভো 26জদন

এ.এ.জ

গ্রোভ:রনৌকোঘোট,
ইউজনয়ন:জয়নগয /7,
ডোকঘয: রনৌকোঘোট-1630,
উখজরো: জফনৄয, রজরো:
নযজংদী

নযজংদী

15/11/1996

19 ফছয 5 ভো 26জদন

এ.এ.জ

ফোো: ভজজফয যভোন, গ্রোভ:
নরী চোন্দ খোরী, ইউজনয়ন:
9নং য়োড ত, ডোকঘয: নরী
োর বুনীয়ো-8566,
উখজরো: ভঠফোিীয়ো,
রজরো: জখযোজনৄয

ফোো: জযোজ রভোল্লোয ফোিী,
গ্রোভ: আকফয ো ফোজোয
রযোড, ইউজনয়ন: 9নং
য়োড ত, ডোকঘয: োোিতরী4202, উখজরো: আকফয
ো, রজরো: টট্টগ্রোভ

জখযোজনৄয

10/01/1986

29 ফছয 4 ভো 24জদন

নুয রচোযো রফগভ
রভো: রভোস্তপো ফোজি

ফোো: ফধুোই ফোজি, গ্রোভ:
নফকুভোয, ইউজনয়ন: 7নং,
ডোকঘয: যোণ তগঞ্জ-8300,
উখজরো: রবোরো দয,
রজরো: রবোরো

ফোো: ফধুোই ফোজি, গ্রোভ:
নফকুভোয, ইউজনয়ন: 7নং,
ডোকঘয: যোণ তগঞ্জ-8300,
উখজরো: রবোরো দয,
রজরো: রবোরো

রবোরো

07/05/1989

১৭৭৮ রভো: নোইভ যজন

রভোো: োয়ো রফগভ
রভো: কোভোর রোখন

ফোো: 20, গ্রোভ: রখ োিো,
ইউজনয়ন: 2, ডোকঘয:
যোজোী রকোট ত-6201,
উখজরো: যোজোিো,
রজরো:যোজোী

ফোো: 20, গ্রোভ: রখ োিো,
ইউজনয়ন: 2, ডোকঘয:
যোজোী রকোট ত-6201,
উখজরো: যোজোিো,
রজরো:যোজোী

১৮১৮ রভো: আরোভ রোখন

আজয়ো রফগভ
রভো: আযোপ রোখন

গ্রোভ: ফক্তোযনৄয, ইউজনয়ন:
ফক্তোযনৄয, ডোকঘয: নগো6500, উখজরো: নগো,
রজরো: নগো

গ্রোভ: ফক্তোযনৄয, ইউজনয়ন:
ফক্তোযনৄয, ডোকঘয: নগো6500, উখজরো: নগো,
রজরো: নগো

১৬৩০ োইদুর ইরোভ

জফউটি রফগভ
রজরভ োরোদোয

গ্রোভ: কনকজদয়ো,
ইউজনয়ন:6নং, ডোকঘয:
কনকজদয়ো-8622,
উখজরো: ফোউপর, রজরো:
টুয়োখোরী

১৬৫৮ রভো: রভখদী োোন তোলুকদোয

জভখ: রযোখকয়ো তোলূকদোয
রভো: আব্দুর রভোতোখরফ
তোলুকদোয

ফোিী নং-115/এ, রযোড-18, ফোিী নং-115/এ, রযোড-18,
রক্টয-7, ডোকঘয: উত্তযোরক্টয-7, ডোকঘয: উত্তযো1230, রজরো: ঢোকো
1230, রজরো: ঢোকো

১৬৭১ রভো: জযন জভয়ো

োখযো রফগভ
রভো: ফোজযক জভয়ো

গ্রোভ:রনৌকোঘোট,
ইউজনয়ন:জয়নগয /7,
ডোকঘয: রনৌকোঘোট-1630,
উখজরো: জফনৄয, রজরো:
নযজংদী

১৬৯৬ োজকর আখভদ

োজনো রফগভ
ভজজফয যভোন

১৭৫০ রভো: ইউসুপ রোখন
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গ্রোভ: কনকজদয়ো,
ইউজনয়ন:6নং, ডোকঘয:
কনকজদয়ো-8622,
উখজরো: ফোউপর, রজরো:
টুয়োখোরী

রকোটোয
জফফযণ
১০
োধোযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

১২

ছজফ-1টি

ফোজতর

রপযত খোখভ
রযজবনউ স্টুোে

ফোজতর

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

খোখভ ঠিকোন রনই

ফোজতর

22 ফছয 2 ভো 16জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ছজফ 1টি

ফোজতর

যোজোী

19 ফছয 9ভো 3জদন

এইচএজ

োজযযীক
প্রজতফন্ধী

জন্ তোজযখ
রদয়ো য়জন

ফোজতর

নগাঁ

20 ফছয 8 ভো 0জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
রদয়ো য়জন

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

23 ফছয 5 ভো 12জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ 1টি এফং
জন্ তোজযখ
রদয়ো য়জন

ফোজতর

23 ফছয 7 ভো 19জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিখকট

ফোজতর

23 ফছয 3 ভো 4জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
রদয়ো য়জন

ফোজতর

১

১৮৩৩ রভো: পোইোর রোখন

রভোছো: পজযদো রফগভ
রভো: আব্দুর োজভদ

গ্রোভ: জভযোট দ: োিো,
ইউজনয়ন: 8নং জভযোট,
ডোকঘয: জভযোট-6597,
উখজরো: যোনীনগয, রজরো:
নগো

গ্রোভ: জভযোট দ: োিো,
ইউজনয়ন: 8নং জভযোট,
ডোকঘয: জভযোট-6597,
উখজরো: যোনীনগয, রজরো:
নগো

নগাঁ

১৯১৩ রভো: জকফজযয়ো জভরন

রকোজনুয রফগভ
রভো: ভকবুর রোখন

গ্রোভ: ধোনখডোফো, ইউজনয়ন:
ফোথী, ডোকঘয: ধোনখডোফো0431, উখজরো: রগৌযনদী,
রজরো: ফজযোর

গ্রোভ:নোগজযয়ো কোজন্দ,
ইউজনয়ন: 8নং, ডোকঘয:
নযজংদী দয-1600,
উখজরো: নযজংদী দযরজরো: নযজংদী

নযজংদী

১৯২৫ রভো: ছোজদক রোখন

োজজরুন রনছো
রভো: ইউনুছ আরী

ফোো: ফতনৄয এভজ রযোড,
গ্রোভ: নন্দোিো, ইউজনয়ন:
ফতনৄয, ডোকঘয:
ফতনৄয-1936, উখজরো:
নোগযনৄয, রজরো: টোংগোইর

ফোো: ফতনৄয এভজ রযোড,
গ্রোভ: নন্দোিো, ইউজনয়ন:
ফতনৄয, ডোকঘয:
ফতনৄয-1936, উখজরো:
নোগযনৄয, রজরো: টোংগোইর

টোংগোইর

১৯৩৬ রভো: আ: যভোন

রভোো: আজম্বয়ো রফগভ
রভো: আবুর কোখভ

ফোো: রয আরী ফোিী, গ্রোভ:
উত্তয জোিোর, ইউজনয়ন:
সুরতোননৄয, ডোকঘয: োফরো
উচ্চ-3400, উখজরো:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো, রজরো:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো,

ফোো: রয আরী ফোিী, গ্রোভ:
উত্তয জোিোর, ইউজনয়ন:
সুরতোননৄয, ডোকঘয: োফরো
উচ্চ-3400, উখজরো:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো, রজরো:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো,

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

05/02/1988

27 ফছয 11 ভো
10জদন

দোজখর

োধোযণ

যোজস্ব টিখকট

ফোজতর

১৯৩৮ রভো: খজরর ইরোভ

রভোছো: আখভনো রফগভ
রভো: আরভ ক

গ্রোভ: জভজতোগঞ্জ, ইউজনয়ন:
4নং, ডোকঘয: জভজতোগঞ্জ5341, উখজরো: রডোভোয,
রজরো: নীরপোভোযী

গ্রোভ: জভজতোগঞ্জ, ইউজনয়ন:
4নং, ডোকঘয: জভজতোগঞ্জ5341, উখজরো: রডোভোয,
রজরো: নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

25/10/1996

18 ফছয 3 ভো 8জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ 1টি, যোজস্ব
টিখকট

ফোজতর

১৯৫৭ রভো: নোঈভ যকোয

রভোছো: নোজগত রফগভ
রভো: আব্দু ছোভোদ

গ্রোভ: রভোেত রফোতরোগোিী,
ই্উজনয়ন: 1নং, ডোকঘয:
শ্বোকোন্দয-5310, উখজরো:
বয়দনৄয, রজরো: নীরপোভোযী

গ্রোভ: রভোেত রফোতরোগোিী,
ই্উজনয়ন: 1নং, ডোকঘয:
শ্বোকোন্দয-5310, উখজরো:
বয়দনৄয, রজরো: নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

20/07/1996

19 ফছয 9 ভো 15জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ 1টি এফং
যোজস্ব টিখকট

ফোজতর
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09/11/1993

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১৯৭৩ রভো: ফখজতয়োয যভোন

ভোখতোয়োযো রফগভ
রভো: ফজলুয যভোন

গ্রোভ: গ্রোভতরো,
ই্উজনয়ন:চজরজয়ো, ডোকঘয:
তোরতরো োট-7461,
উখজরো: অবয়নগয, রজরো:
মখোয

গ্রোভ: গ্রোভতরো,
ই্উজনয়ন:চজরজয়ো, ডোকঘয:
তোরতরো োট-7461,
উখজরো: অবয়নগয, রজরো:
মখোয

মখোয

06/10/1997

18 ফছয 10 ভো25
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ 1টি, যোজস্ব
টিখকট

ফোজতর

১৯৭৭ পোজভদো আজভন

যোখফয়ো আজভন
নুরুর আজভন

ফোো: আরভ রভম্বোয ফোিী,
গ্রোভ: রোনোনৄয,
ই্উজনয়ন:5নং কোজীযফোগ,
ডোকঘয: পজকযোট-3900,
উখজরো: রপনী দয, রজরো:
রপনী

ফোো: 226, গ্রোভ:
পজকযোনৄর, ই্উজনয়ন:9নং,
ডোকঘয: আযোভফোগ-1000,
উখজরো: ভজতজঝর, রজরো:
ঢোকো

রপনী

29/04/1995

21 ফছয 00 ভো 7জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ 1টি এফং
যোজস্ব টিখকট

ফোজতর

১৯৮০ রভো: নোজদ রোখন

রভোছো: ভজজতনো রফগভ
রভো: রভোকখছর আরী

ফোো: 49, তযঞ্জী োিো,
গ্রোভ: জনখফতগঞ্জ, ই্উজনয়ন:
17নং, ডোকঘয: উয,
উখজরো: দয, রজরো: যংনৄয

ফোো: 49, তযঞ্জী োিো,
গ্রোভ: জনখফতগঞ্জ, ই্উজনয়ন:
17নং, ডোকঘয: উয,
উখজরো: দয, রজরো: যংনৄয

যংনৄয

06/11/1996

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ফয় ঠিক
রদয়ো য়জন

ফোজতর

২০০২ জনোফ রগৌতভ জফশ্বো

জতো: যফীন্দ্রনোথ জফশ্বো,
ভোতো: কণ্যোরী জফশ্বো

গ্রোভ: দোভটো , ডোকঘয:
উত্তয রবন্নোফোিী , উখজরো:
রগোোরগঞ্জ , রজরো:
রগোোরগঞ্জ ।

ই, ক রকোজচং রন্টোয,
৬৮/এ-১ জজগোতরো, ধোনভজন্ড,
ঢোকো-১২০৯

রগোোরগঞ্জ

১৮.০৫.১৯৮৭

২৮ ফছয ১১ ভো ১৩
জদন

ভোস্টো ত

োধোযণ

প্রখফে নযণ
রনই, চোরোখন
তথ্য ভুর

ফোজতর

২০০৫ জনোফ রভো: রোখর

জতো: মৃত: আ: ভোন্নোন, ভোতো: গ্রোভ: কুভযোখোরী,
উত্তয মোেোফোিী, মোেোফোিী,
যোজভো রফগভ
ডোক:ফোয়োরকয, উখজরো: রডভযো, ঢোকো-১২০৪
ফযগুনো, রজরো: ফযগুনো

ফযগুনো

১৫.০৬.১৯৮৬

২৯ ফছয ১০ভো ২০জদন

এভ.জফ.এ

োধোযণ

চোরোখনয তথ্য
রদয়ো য়জন

ফোজতর

২০০৬ জনোফ এভজ, ফোচ্চু রদয়োন

জতো: আজোয রদয়োন,
ভোতো: রভোো: ফজচযন রফগভ

গ্রোভ: ধোভশ্বয, ডোক: ফিোত গ্রোভ: বোটোযো, ডোক:
রকোিো-১৮৬০, উখজরো:
ফোজরয়োটো, উখজরো:
রদৌরতনৄয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ োটুজযয়ো, রজরো: ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

১৮.০৯.১৯৯৫

২০ফছয ০৭ভো ১৭ জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

কর্ততখক্ষয উখল্লখ
রনই এফং
রযরখয়য পযখভ
আখফদন

ফোজতর

২০০৭ জনোফ এভজ, ফোচ্চু রদয়োন

জতো: আজোয রদয়োন,
ভোতো: রভোো: ফজচযন রফগভ

গ্রোভ: ধোভশ্বয, ডোক: ফিোত গ্রোভ: বোটোযো, ডোক:
রকোিো-১৮৬০, উখজরো:
ফোজরয়োটো, উখজরো:
রদৌরতনৄয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ োটুজযয়ো, রজরো: ভোজনকগঞ্জ

টোংগোইর

১৮.০৯.১৯৯৬

২০ফছয ০৭ভো ১৭ জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

কর্ততখক্ষয উখল্লখ
রনই এফং
রযরখয়য পযখভ
আখফদন

ফোজতর

২০০৯ জনোফ রভো: যোখর যোনো

জতো: রভো: পজলুর ক,
ভোতো: ফুরভখয

গ্রোভ: ধজরযোি, ডোক:
গ্রোভ: ধজরযোি, ডোক:
ধজরযোি, উখজরো: রফরোফ, ধজরযোি, উখজরো: রফরোফ,
রজরো:নযজংদী
রজরো:নযজংদী

নযজংদী

৩১.১২.১৯৮৬

২৯ফছয ৪ভো ৫জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন কযো
খয়খছ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

কুজিয়ো

৩০.১১.১৯৮৭

২৮ফছয ০৫ভো ০৫জদন

এ.এ.জ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

নীরপোভোযী

২৪.১০.১৯৯৫

ফয় ররখো য়জন

এ.এ.জ

ফয় ররখো য়জন

ফোজতর

গ্রোভ: শ্রীভননৄয, ডোক:
রগোদোগোতী, উখজরো:
রগোদোগোতী, রজরো: যোজোী

যোজোী

০৩.১২.১৯৯৪

২১ ফছয ০৪ ভো ২২
জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন

ফোজতর

গ্রোভ: বু-কোঠোজরয়ো , ডোক:
রোোগী, উখজরো: ইশ্বযগঞ্জ
, রজরো: ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

১.০১.১৯৯৪

উখল্লখ কযো য়জন

এ.এ.জ

ফয় ররখো য়জন

ফোজতর

২০৪২ জনোফ রভো: যোজজফ রভোল্যো

জতো: রভো: োজোোন রভোল্যো, গ্রোভ:দুরোরী , ডোক:
গ্রোভ:দুরোরী , ডোক:
ভোতো: জয়োযো রফগভ
দুরোরী৭৮৪০, উখজরো:
দুরোরী৭৮৪০, উখজরো:
নগযকোন্দো , রজরো: পজযদনৄয নগযকোন্দো , রজরো: পজযদনৄয

উখল্লখ রনই

উখল্লখ রনই

১৮ ফছয ১০ ভো ০৩
জদন

এ.এ.জ

রজরো  জন্
তোজযখ উখল্লখ রনই

ফোজতর

২০৪৬ জনোফ রভো: য়োজভ আকযোভ

জতো: রভো: আ: আজজজ,
ভোতো: রভোছো: নো রফগভ

গোইফোন্ধো

১০.০৬.১৯৯২

২৩ ফছয ১০ ভো ২৩
জদন

এইচ.এ.জ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

২০৪৭ জনোফ রভো: ফজয উজেন

জতো: রভো; োরুন গোজী, ভোতো: গ্রোভ: চযরোঠিভোযো, ডোক:
রভোো: খোজদজো রফগভ
োজিটোনো, উখজরো:
োথযঘোটো, রজরো: ফযগুনো

োচী ভোলু রযোড, রইর ত
করনী, চট্টগ্রোভ

ফযগুনো

২৭.০৭.১৯৯৫

২০ ফছয ৯ ভো ৯ জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন

ফোজতর

২০৫০ জনোফ রভো; ইকযোফ রোখন

জতো: আবুর রোখন, ভোতো:
জভরন রফগভ

গ্রোভ: দজক্ষণ কম তো, ডোক:
কুজভল্লো-৩৫০০ , উখজরো:
দয, রজরো:কুজভল্লো

গ্রোভ: দজক্ষণ কম তো, ডোক:
কুজভল্লো-৩৫০০ , উখজরো:
দয, রজরো:কুজভল্লো

কুজভল্লো

১০.১১.১৯৯৪

২১ ফছয ৫ভো ২৬জদন

এইচ.এ.জ

আখফদনটি
রযরখয়য পযখভ
এফং চোরোন
রকোড ভুর

ফোজতর

২০৫৫ জনোফ রভো: আব্দুর রভোত্তোখরফ

রভো: আব্দুর জজরর, রভোছো:
োজরভো খোতুন

উখল্লখ কযো য়জন

গ্রোভ: কোজঞ্চোিো , ডোক:
বফোজনগঞ্জ , উখজরো:
ফুরছজি, রজরো: গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

১.১১.১৯৯৩

২৩ ফছয ০৬ভো
২৫জদন

এইচ.এ.জ

স্থোয়ী ঠিকোনো
ররখো য়জন

ফোজতর

২০৫৮ জনোফ রভো: রখোকন জভয়ো

রভো: রযপোজ উেীন, রভোছো:
আঞ্জুভোনোযো রফগভ

গ্রোভ: চোখন্দয নগযচক্কোয োি
, ডোক: চোখন্দয নগয-২১০০ ,
উখজরো: দয , রজরো:
রযনৄয

গ্রোভ: চোখন্দয নগযচক্কোয োি
, ডোক: চোখন্দয নগয-২১০০ ,
উখজরো: দয , রজরো:
রযনৄয

রযনৄয

১২.০৮.১৯৯৩

২২ফছয ০৮ভো ২৩
জদন

এ.এ.জ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

২০১৩ জনোফ রভোছো: রভজযনো আক্তোয

জতো: রভো: োজফবুয যভোন,
ভোতো: রভোছো: ভজযয়ভ যভোন

গ্রোভ: কয়ো, ডোক: কয়ো৭০০০, উখজরো:
কুভোযখোরী, রজরো: কুজিয়ো

২০১৫ জনোফ রগোোর চন্দ যোয়

জতো: সুভন্ত চন্দ্র যোয়, ভোতো:
জরজর যোনী যোয়

গ্রোভ:উত্তয রোনোখুরী, ডোক: গ্রোভ:উত্তয রোনোখুরী, ডোক:
রোনোখুরী, উখজরো:
রোনোখুরী, উখজরো:
বয়দনৄয, রজরো: নরপোভোযী বয়দনৄয, রজরো: নরপোভোযী

২০২১ জনোফ রভো: আ: যোজ্জোক

জতো: রভো: আফদুর ভজতন,
ভোতো: রভোো: যখনো রফগভ

গ্রোভ: শ্রীভননৄয, ডোক:
রগোদোগোতী, উখজরো:
রগোদোগোতী, রজরো: যোজোী

২০৩৮ জনোফ ভদুদ আখভদ

জতো: আবুর ভনসুয আখভদ, গ্রোভ: বু-কোঠোজরয়ো , ডোক:
ভোতো: োজভদো খোতুন
রোোগী, উখজরো: ইশ্বযগঞ্জ
, রজরো: ভয়ভনজং
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গ্রোভ: কয়ো, ডোক: কয়ো৭০০০, উখজরো:
কুভোযখোরী, রজরো: কুজিয়ো

গ্রোভ: ভধ্য উিয়ো , ডোক:
গ্রোভ: ভধ্য উিয়ো , ডোক:
গুনবজয, উখজরো: ফুরছজি , গুনবজয, উখজরো: ফুরছজি ,
রজরো: গোইফোন্ধো
রজরো: গোইফোন্ধো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

গোইফোন্ধো

০৯.১১.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৫ ভো ২৬
জদন

এ.এ.জ

প্রখফখে খদন
নোভ উখল্লখ রনই

ফোজতর

১

২০৬৬ জনোফ রভো: আজনছুয যভোন

নয়ো জভয়ো, আকজরোভ রফগভ

২০৬৯ জনোফ রভো: জোরোর উজেন

মৃত: রভো: রোনো জভয়ো, োখজযো গ্রোভ:রোক্কোতযো মুজরভ কল্লো গ্রোভ:রোক্কোতযো মুজরভ কল্লো
রফগভ
, ডোক: জখরট, উখজরো:
, ডোক: জখরট, উখজরো:
জফভোনফন্দয, রজরো: জখরট জফভোনফন্দয, রজরো: জখরট

উখল্লখ রনই

১৬.১০.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৬ ভো ১৯
জদন

এইচ.এ.জ

আখফদখন তোজযখ
রনই, চোরোখনয
তথ্য রনই এফং
জন্স্থোন ররখো
রনই

ফোজতর

২০৭১ জনোফ রভো: োোন আরী

রভো: রফরোর রোখন, রভোো:
রভোজোরুন রফগভ

গ্রোভ: ভোদোযনৄয, ডোক:
ভজোর ফোিী-৬২৯০,
উখজরো: রগোদোগোিী ,
রজরো: যোজোী

যোজোী

২৮.০২.১৯৯৩

উখল্লখ কযো য়জন

এইচ.এ.জ

জনজ রজরো, ফয়
এফং স্থোয়ী
ঠিকোনো ররখো
রনই, প্রখফে
১টি

ফোজতর

২০৭৩ জনোফ রভো: ভোসুদ যোনো

রভো: রখোযখদ আরভ, ভোখজদো গ্রোভ: চকফজন্দ , ডোক:
রফগভ
ঝগিোয চয, উখজরো:
শ্রীফযদী , রজরো: রযনৄয

গ্রোভ: চকফজন্দ , ডোক:
ঝগিোয চয, উখজরো:
শ্রীফযদী , রজরো: রযনৄয

রযনৄয

৩০.০১.১৯৯৪

২২ ফছয ০৩ ভো ০৬
জদন

এ.এ.জ

আখফদখন
কর্ততখক্ষয উখল্লখ
রনই, প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

২০৭৮ জনোফ রগৌতভ রদ

ননী রগোোর রদ, রগৌজয যোনী রদ গ্রোভ: নফফ তভজজ োিো, ডোক: গ্রোভ: নফফ তভজজ োিো, ডোক:
ফীযখভোন, উখজরো:
ফীযখভোন, উখজরো:
কোরকীজন, রজরো: ভোদোযীনৄয কোরকীজন, রজরো: ভোদোযীনৄয

ভোদোযীনৄয

০২.০৪.১৯৯৭

১৯ ফছয ০০ ভো ১৫
জদন

এ.এ.জ

প্রখফে ংমৄক্ত
রনই

ফোজতর

২০৮৪ জনোফ রভো: আজযফুয যভোন

রভো: োয়দোয আরী, রভোছো:
আখনোয়োযো রফগভ

গোইফোন্ধো

১৩.০২.১৯৯৪

২২ ফছয ০২ ভো ২৩
জদন

এ.এ.জ

রপযত খোখভ
রযজবজনউ স্টুোে

ফোজতর

২০৮৫ জনোফ োরুন-অয-যজদ

রভো: আব্দুর কোজদয, আখনোয়োযো গ্রোভ: বৃ-কোঠোজরয়ো, ডোক:
গ্রোভ: বৃ-কোঠোজরয়ো, ডোক:
খোতুন
রোোগী, উখজরো: ঈশ্বযগঞ্জ, রোোগী, উখজরো: ঈশ্বযগঞ্জ,
রজরো: ভয়ভনজং
রজরো: ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

০৫.১২.১৯৯৫

২০ ফছয ০৬ ভো ০১
জদন

জডখপ্লোভো

আখফদখন খদয
নোভ ভুর

ফোজতর

২০৯০ জনোফ জজভ উজেন

জয়নোর আখফজদন, যোজভো
রফগভ

টোংগোইর

২০.০১.১৯৯৪

২২ ফছয ০৩ ভো ১৫
জদন

এইচ.এ.জ

চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর
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গ্রোভ:ঘখগোয়ো , ডোক:
তোযোনৄয, উখজরো:
সুন্দযগঞ্জ৮, রজরো: গোইফোন্ধো

গ্রোভ: ভোদোযনৄয, ডোক:
ভজোর ফোিী-৬২৯০,
উখজরো: রগোদোগোিী ,
রজরো: যোজোী

গ্রোভ: খোভোয ধনোরুো , ডোক:
খোভোয ধনোরুো উখজরো:
োঘোটো, রজরো:গোইফোন্ধো

গ্রোভ:ঘখগোয়ো , ডোক:
তোযোনৄয, উখজরো:
সুন্দযগঞ্জ৮, রজরো: গোইফোন্ধো

ন্যোনোর ইনজস্টটিউট অফ
জনউখযোোখয়ন্প  োোতোর,
রখযফোংরো নগয, ঢোকো-১২০৭

গ্রোভ:উত্তয ভোজন্দয়ো , ডোক:
গ্রোভ:উত্তয ভোজন্দয়ো , ডোক:
পরদো , উখজরো:
পরদো , উখজরো:
রগোোরনৄয, রজরো: টোংগোইর রগোোরনৄয, রজরো: টোংগোইর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

৪

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৬

৭

৮

৯

রভো: োইফুর ইরোভ, রভোছো:
রোবরী রফগভ

গ্রোভ: ইভোদনৄয জিভোিো , গ্রোভ: ইভোদনৄয জিভোিো ,
ডোক: রফযোতীোট, উখজরো: ডোক: রফযোতীোট, উখজরো:
জভঠোনৄকুয, রজরো: যংনৄয
জভঠোনৄকুয, রজরো: যংনৄয

যংনৄয

২৭.১২.১৯৯১

২৪ ফছয ০৪ ভো ০৯
জদন

এ.এ.জ

ভুর, রযরখয়য
পযখভ আখফদন

ফোজতর

২০৯৭ জনোফ রভো: নোজভ

রভো: রগোরোভ খযোয়োয, রোকী
রফগভ

গ্রোভ: োরুজযয়ো , ডোক: চয
গ্রোভ: োরুজযয়ো , ডোক: চয
ফোঘুটিয়ো, উখজরো:
ফোঘুটিয়ো, উখজরো:
রদৌরতনৄয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ রদৌরতনৄয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

২৮.১২.১৯৯৩

২২ ফছয ০৪ ভো ০৮
জদন

এ.এ.জ

প্রখফখে ছজফ
রনই এফং জোতীয়
জযচয়ে 
জনফন্ধন নম্বয
রনই।

ফোজতর

২০৯৮ জনোফ যোজু আখভদ

আইয়ুফ আরী, রপোরী রফগভ

গ্রোভ: োচ্যযচক নয়োোিো,
গ্রোভ: োচ্যযচক নয়োোিো,
ডোক: জয়নৄযোট, উখজরো: ডোক: জয়নৄযোট, উখজরো:
জয়নৄযোট, রজরো: জয়নৄযোট জয়নৄযোট, রজরো: জয়নৄযোট

জয়নৄযোট

১৫.১১.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৫ ভো ২১
জদন

এইচ.এ.জ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

২১০১ জনোফ রজজভন আক্তোয

রখোযখদ আরী, জফউটি রফগভ

গ্রোভ: জোরোর তোইি, ডোক:
কোভোখরয োিো, উখজরো:
োঘোটো, রজরো: গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

২৮.১১.১৯৯৪

২১ ফছয ০৪ ভো ২৭
জদন

উখল্লখ রনই

রযরখয়য পযখভ
আখফদন

ফোজতর

২১০৫ জনোফ ফোচ্চু জভয়ো

রভো: জোনভোমুদ, দুজরয়ো জফজফ গ্রোভ: োজন্তনগয, ডোক: করভ গ্রোভ: োজন্তনগয, ডোক: করভ
, উখজরো: জংিো, রজরো:
, উখজরো: জংিো, রজরো:
নোখটোয
নোখটোয

নোখটোয

০১.১০.১৯৯১

২৪ ফছয ০৯ ভো ২৫
জদন

দোজখর

আখফদন
রযরখয়য পযখভ
এফং কর্ততক্ষ ভুর

ফোজতর

২১০৬ জনোফ রভো: য়োজভ

রভো: জদ, রভোছো: োজকরো

গ্রোভ: নয়োফোজোয ফোনীচোদনৄয
রযোড, ডোক: বয়দনৄয ,
উখজরো: বয়দনৄয, রজরো:
নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

০৫.০৩.১৯৯১

২৫ ফছয ০১ভো ০৬
জদন

জফএজ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

২১০৭ জনোফ রভো: ইয়োজছয যভোন

রভো: রগোরোভ রভোস্তপো, রভোছো:
আখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ:োন্তনগয , ডোক: করভ, গ্রোভ:োন্তনগয , ডোক: করভ,
উখজরো: জংিো, রজরো:
উখজরো: জংিো, রজরো:
নোখটোয
নোখটোয

নোখটোয

২০.০২.১৯৯৩

২৩ ফছয ০২ভো ১৬
জদন

দোজখর

আখফদন
রযরখয়য পযখভ
এফং প্রখফে

ফোজতর

২১০৮ জনোফ রভো: ভোকসুদ

রভো: ফোবুর ো, োয়ো

গ্রোভ: ফোযোইকো,
গ্রোভ: ফোযোইকো,
ডোক:ফোযোইকো , উখজরো: ডোক:ফোযোইকো , উখজরো:
আতগরঝোিো, রজরো: ফজযোর আতগরঝোিো, রজরো: ফজযোর

ফজযোর

২২.১২.১৯৯৬

১৮ফছয ০৫ ভো ০৮
জদন

এইচ.এ.জ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ
এফং প্রখফে

ফোজতর

২১১৩ জনোফ রভো: োজু জভয়ো

রভো: ইদ্রী আরী, রভোছো:
সুম তবোন রফগভ

গ্রোভ: ইভোদনৄয , ডোক:
আদযোট,
উখজরো:জভঠোনৄকুয , রজরো:
যংনৄয

যংনৄয

২০.০৪.১৯৯০

২৬ ফছয ০০ ভো ১৬
জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভ: জোরোর তোইি, ডোক:
কোভোখরয োিো, উখজরো:
োঘোটো, রজরো: গোইফোন্ধো

গ্রোভ: নয়োফোজোয ফোনীচোদনৄয
রযোড, ডোক: বয়দনৄয ,
উখজরো: বয়দনৄয, রজরো:
নীরপোভোযী

গ্রোভ: ইভোদনৄয , ডোক:
আদযোট,
উখজরো:জভঠোনৄকুয , রজরো:
যংনৄয

১২

ভন্তব্য

২০৯১ জনোফ রভো: জযপোত রোখন

Page 59 of 459

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

৪

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

ফজযোর

০২.০৫.১৯৯৫

উখল্লখ কযো য়জন

এইচ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

ফোো-১০, জ.ডজব্লউ,জড স্টোপ
রকোয়োট তোয, ভোখোরী, ঢোকো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

০১.০১.১৯৯৩

২৩ ফছয ০৫ ভো ০৪
জদন

এইচ.এ.জ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

রভো: আব্দুর আজজজ, ভোফুজো গ্রোভ: রগোজফন্দোী, ডোক:
আজজজ
রগোজফন্দোী , উখজরো:
ভঞোনৄয, রজরো: টোংগোইর

টি.জ.জ. কখরোনী,
োোিতরী, খুরী, চট্টগ্রোভ

টোংগোইর

3১.০5.১৯৯6

19 ফছয 11 ভো ০৪
জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২১২৪ জনোফ রভো: আরী রোখন

রভো: আব্দু োত্তোয, রভোছো:
আয়ো জজেকো

গ্রোভ: ধোভকুিী, ডোক:
োোনৄয, উখজরো: দয,
রজরো: নগাঁ

গ্রোভ: ধোভকুিী, ডোক:
োোনৄয, উখজরো: দয,
রজরো: নগাঁ

নগাঁ

১০.০৫.১৯৮৬

২৯ ফছয ১১ ভো ২৫
জদন

এ.এ.জ

খদয নোভ ররখো
রনই

ফোজতর

২১২৭ জনোফ জজএভ রোোগ আখভদ

জজএভ নুয ইরোভ, নুযনোোয
রফগভ

গ্রোভ: +ডোক: যোডুরী,
রভো: নজরুর ইরোভ,
উখজরো: োইকগোছো, রজরো: ফোংরোখদ কভতচোযী কল্যোণ
খুরনো
রফোড ত প্রধোন কোম তোরয়,
রগুনফোজগচো, ঢোকো

খুরনো

১১.১২.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৪ ভো ২৪
জদন

এ.এ.জ

খদয নোভ ররখো
রনই

ফোজতর

২১৩০ জনোফ বয়দ বুরবুর আখভদ

বয়দ জযোজুর ইরোভ,
োখজদো রফগভ

গ্রোভ: োমুক রখোরো , ডোক:
এন এ রখোরো, উখজরো:
রোোগিো, রজরো: নিোইর

গ্রোভ: োমুক রখোরো , ডোক:
এন এ রখোরো, উখজরো:
রোোগিো, রজরো: নিোইর

নিোইর

২৫.১১.১৯৯০

২৫ ফছয ০৫ ভো ১০
জদন

এইচ.এ.জ

চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

২১৩১ জনোফ রভো: আজতকুয যভোন

রভো: আম্মদ আরী, আখনোয়োযো গ্রোভ: খজি, ডোক: ফি
রফগভ
আরভনৄয, উখজরো:
ীযগঞ্জ, রজরো: যংনৄয

গ্রোভ: খজি, ডোক: ফি
আরভনৄয, উখজরো:
ীযগঞ্জ, রজরো: যংনৄয

যংনৄয

১০.০৭.১৯৯৫

২০ ফছয ০৯ ভো ২৫
জদন

এইচ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২১৩৪ জনোফ রদফোীল কুভোয দো

বগীযথ দো, রজুোছনো দো

গ্রোভ: রকোভযনৄয, ডোক:
োগযদোিো, উখজরো:
বকফনৄয, রজরো: মখোয

গ্রোভ: রকোভযনৄয, ডোক:
োগযদোিো, উখজরো:
বকফনৄয, রজরো: মখোয

মখোয

২৪.১০.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৬ ভো ১২
জদন

অনো ত

চোরোখনয কজ
রনই

ফোজতর

২১৩৬ জনোফ রভোছো: জোন্নতুর রপযখদৌী

রভো: ভজনয উজেন, রভোছো:
ফদরুন্নোোয

গ্রোভ: ০৫ নং োযোটী, ডোক: গ্রোভ: ০৫ নং োযোটী, ডোক:
োন্ফীফোিী , উখজরো: দয, োন্ফীফোিী , উখজরো: দয,
রজরো: রোরভজনযোট
রজরো: রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

১৩.১২.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৪ ভো ২৩
জদন

এইচ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২১৩৭ জনোফ রভো: কোভোর রোখন

রভো: আজভয রোখন, রভোো:
োরুর আক্তোয

গ্রোভ: চযফো ীিোয়ো, ডোক:
রোভোর ফোজোয, উখজরো:
রোকোভ, রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো

০১.০৪.১৯৯৮

১৮ ফছয ০১ ভো ২ জদন

এ.এ.জ

স্বোক্ষয রনই,
প্রখফে রনই,
চোরোখনয
পখটোকজ

ফোজতর

২১১৪ জনোফ রভো: রুখফর ো

মৃত: রভো: ভজজফয ো,
োযবীন রফগভ

গ্রোভ: জিভ কোউজনয়ো, ডোক: গ্রোভ: জিভ কোউজনয়ো, ডোক:
নতুন ফোজোয, উখজরো:
নতুন ফোজোয, উখজরো:
কোউজনয়ো, রজরো: ফজযোর
কোউজনয়ো, রজরো: ফজযোর

২১১৫ জনোফ রভোোম্মদ ভজউজেন

রভো: োজনপ জভয়ো, রভোছো:
কুরসুভ রফগভ

গ্রোভ: রতজখোরী, ডোক:
রতজখোরী, উখজরো:
ফোঞ্ছোযোভনৄয, রজরো: জফফোজিয়ো

২১১৬ জনোফ রভোোম্মৎ পোযজোনো আকতোয
আো
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গ্রোভ: চযফো ীিোয়ো, ডোক:
রোভোর ফোজোয, উখজরো:
রোকোভ, রজরো: কুজভল্লো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

ভয়ভনজং

০৭.০৫.১৯৯৭

১৮ ফছয ১১ ভো
০৪জদন

এইচ.এ.জ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

১

২১৩৯ জনোফ রভো: জোজকয রোখন

মৃত: রভো: জপকুর ইরোভ,
োোনোজ োযবীন

গ্রোভ: ঈশ্বয গ্রোভ ,
গ্রোভ: ঈশ্বয গ্রোভ ,
ডোক:মুক্তোগোছো , উখজরো: ডোক:মুক্তোগোছো , উখজরো:
মুক্তোগোছো, রজরো: ভয়ভনজং মুক্তোগোছো, রজরো: ভয়ভনজং

২১৪১ জনোফ রদখরোয়োয রোোইন

দুরোর জভয়ো, ভজদনো রফগভ

গ্রোভ: আখরোয়োকোজন্দ , ডোক:
ফীযভোইজজদয়ো , উখজরো:
ভখনোযদী, রজরো: নযজংদী

গ্রোভ: আখরোয়োকোজন্দ , ডোক:
ফীযভোইজজদয়ো , উখজরো:
ভখনোযদী, রজরো: নযজংদী

নযজংদী

২০.০৩.২০১৬

২০ ফছয ০১ ভো ১৫
জদন

এইচ.এ.জ

জন্ তোজযখ ভুর
ররখো

ফোজতর

২১৪২ জনোফ রভো: আর আজভন

রভো: রভোন জভয়ো, োজরভো
রফগভ

গ্রোভ: চোলোোিো, ডোক:
ধনোইতযী, উখজরো: দয
দজক্ষণ, রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: চোলোোিো, ডোক:
ধনোইতযী, উখজরো: দয
দজক্ষণ, রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো

০৫.০৭.১৯৯৬

২০ ফছয ০৮ ভো ০১
জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২১৪৬ জনোফ খোখরদো আক্তোয

রভো: আব্দুর খোখরক, কজনুয
রফগভ

গ্রোভ: নোরঘয , ডোক: নোরঘয গ্রোভ: নোরঘয , ডোক: নোরঘয
ফোজোয, উখজরো: রচৌেগ্রোভ, ফোজোয, উখজরো: রচৌেগ্রোভ,
রজরো: কুজভল্লো
রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো

০১.০৬.১৯৯৩

২১ ছয ১০ ভো ০৫ জদন

এইচ.এ.জ

জফজ্ঞজন্ভয তোজযখ
এফং আখফদখনয
তোজযখ ভুর

ফোজতর

২১৪৭ জনোফ রভো: তোনবীয আখভদ

রভো: পোরুক আখভদ, ভজজতয়ো
রফগভ

গ্রোভ: কোটোজফর, ডোক:
মুঘরটুরী , উখজরো:
রকোতয়োরী , রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: কোটোজফর, ডোক:
মুঘরটুরী , উখজরো:
রকোতয়োরী , রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো

১০.০৬.১৯৯৬

উখল্লখ কযো য়জন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২১৫০ জনোফ উখম্ম োরভো

মৃত: ফোদো জভয়ো, োখজযো
রফগভ

গ্রোভ: রযরখয় কখরোনী/
রকয়োট খোরী, ডোক:
রকয়োটখোরী , উখজরো:
দয, রজরো: ভয়ভনজং

গ্রোভ: রযরখয় কখরোনী/
রকয়োট খোরী, ডোক:
রকয়োটখোরী , উখজরো:
দয, রজরো: ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

২০.১১.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৪ ভো ২২
জদন

এইচ.এ.জ

আখফদখনয োখথ
রপযত খোখভ
োজবত স্টোে
ংমৄক্ত

ফোজতর

২১৫৪ জনোফ আজতক োোন

আব্দুর খোখরক, আখনোয়োযো

গ্রোভ: ীদ নগয,
গ্রোভ: ীদ নগয,
ডোক:জয়ধযখোরী , উখজরো: ডোক:জয়ধযখোরী , উখজরো:
গপযগাঁ, রজরো: ভয়ভনজং গপযগাঁ, রজরো: ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

১৩.০৬.১৯৯৬

২০ফছয ০৬ ভো ২৩
জদন

আজরভ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২১৫৭ জনোফ স্বন কুভোয

প্রতো চন্দ্র, গীতো যোনী

গ্রোভ: োযোিনৄয , ডোক:
বগীযথভোছোিী, উখজরো:
কোউজনয়ো, রজরো: যংনৄয

গ্রোভ: োযোিনৄয , ডোক:
বগীযথভোছোিী, উখজরো:
কোউজনয়ো, রজরো: যংনৄয

যংনৄয

৩০.০৪.১৯৯২

২৪ ফছয ০১ ভো ২৫
জদন

এইচ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২১৫৯ জনোফ আ: কজযভ

পোলু তোলুকদোয, কভরো রফগভ গ্রোভ: রচংটো োিো , ডোক:
রদউনৄয-১৯৬০ , উখজরো:
ভয়োনৄয , রজরো: টোংগোইর

গ্রোভ: রচংটো োিো , ডোক:
রদউনৄয-১৯৬০ , উখজরো:
ভয়োনৄয , রজরো: টোংগোইর

টোংগোইর

০৫.০২.১৯৯৭

১৯ ফছয ০৩ ভো ০০
জদন

এইচ.এ.জ

প্রখফে
নৄযণকৃত নয়,
কজ এফং ছজফ
১টি

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

নযজংদী

১৫.০৮.১৯৯৪

ঠিক বোখফ ররখো রনই

এইচ.এ.জ

জফজ্ঞজন্ভ নং 
তোজযখখ এফং
ফয়খয তথ্য ভুর

ফোজতর

জয়নৄযোট

04.০2.১৯৯6

২0 ফছয 11 ভো 0৬
জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভ: টোখগযোয গাঁ , ডোক:
নুযনৄয , উখজরো: জফজয়
নগয, রজরো: ব্রোক্ষনফোজিয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

উখল্লখ রনই

২৪ ফছয ৮ ভো 0২ জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভ: ফরবদ্রনৄয , ডোক:
ফোধোর ফোজোয , উখজরো:
রভোখিরগহ্জ, রজরো:
ফোখগযোট

গ্রোভ: ফরবদ্রনৄয , ডোক:
ফোধোর ফোজোয , উখজরো:
রভোখিরগহ্জ, রজরো:
ফোখগযোট

ফোখগযোট

0১.০১.১৯৯৩

২২ ফছয ০৫ ভো ২৬
জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভ: কোোজয়ো, ডোক:
কোোজয়ো, উখজরো:
কোোজয়ো, রজরো: গোজীনৄয

গ্রোভ: কোোজয়ো, ডোক:
কোোজয়ো, উখজরো:
কোোজয়ো, রজরো: গোজীনৄয

গোজীনৄয

০৮.০৪.১৯৯০

২৬ ফছয ০০ ভো ০৩
জদন

জফ.এ

রযরখয়য পযখভ
প্রখফে

ফোজতর

২১৭৩ জনোফ রভো: যোখর োোন

রভো: রগোরোভ রভোস্তপো, পোখতভো গ্রোভ: রগোফযচোকো নফীনগয ,
রফগভ
উখজরো: রোনোডোিো,
রজরো: খুরনো

গ্রোভ: রগোফযচোকো নফীনগয ,
উখজরো: রোনোডোিো,
রজরো: খুরনো

খুরনো

০১.০৪.১৯৮৬

ঠিক বোখফ ররখো রনই

এইচ.এ.জ

ফয় ৩০ ফছয ১
ভো ৪জদন রফী

ফোজতর

২১৭৫ জনোফ আবু কোউছোয যকোয

আবুর ফোজোয যকোয, জজযন
আক্তোয

গ্রোভ: রছোটনো , ডোক: রছোটনো, গ্রোভ: রছোটনো , ডোক: রছোটনো,
উখজরো: রদজফদ্বোয, রজরো: উখজরো: রদজফদ্বোয, রজরো:
কুজভল্লো
কুজভল্লো

কুজভল্লো

উখল্লখ রনই

২৮ফছয ০৫ ভো ২০
জদন

এইচ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২১৭৬ জনোফ জকলু দো

জনখক দো, জনয়তী দো

গ্রোভ: শ্রীনোযোয়ননৄ, ডোক:
গ্রোভ: শ্রীনোযোয়ননৄ, ডোক:
যজনী গন্ধো ফোজোয, উখজরো: যজনী গন্ধো ফোজোয, উখজরো:
জদয়োই, রজরো: সুনোভগঞ্জ
জদয়োই, রজরো: সুনোভগঞ্জ

সুনোভগঞ্জ

১৭.০৭.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৯ ভো ১৮
জদন

এইচ.এ.জ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

২১৭৮ জনোফ রভো: জভজোনুয যভোন

রভো: ভজজফয যভোন, রভোছো:
ভোখজদো রফগভ

গ্রোভ: পজকযোন ফোঝোযোিো , গ্রোভ: পজকযোন ফোঝোযোিো ,
ডোক: জযখদফনৄয, উখজরো: ডোক: জযখদফনৄয, উখজরো:
দয , রজরো: যংনৄয
দয , রজরো: যংনৄয

যংনৄয

০৩.১১.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৬ ভো ০২
জদন

এ.এ.জ

রযরখয় পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২১৭৯ জনোফ ভজবুল্লো

দজরর উজেন, আখরয়ো

গ্রোভ: আদোফোিীয়ো , ডোক:
আযোপোত রোইখব্রযী, দয
ভোধফনৄয, উখজরো: ফোউপর, রযোড, টুয়োখোরী
রজরো: টুয়োখোরী

টুয়োখোরী

০৩.১১.১৯৮৬

২৫ ফছয ০৩ ভো ১২
জদন

আজরভ

ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

২১৬১ জনোফ রভো: োজভভ জভয়ো

আব্দুর কোরোভ, ভোভজয়ো রফগভ গ্রোভ: চন্দনজদয়ো, ডোক:
নৄজিয়োফোিী , উখজরো:
জফনৄয , রজরো: নযজংদী

২১৬৬ জনোফ রভো: আর-আজভন ইরোভ

রভো: জদুর ইরোভ, জযপো
আক্তোয

গ্রোভ: রুজকন্দীনৄয ,
গ্রোভ: রুজকন্দীনৄয ,
ডোক:জোভোরগঞ্জ , উখজরো: ডোক:জোভোরগঞ্জ , উখজরো:
আখক্করনৄয, রজরো: জয়নৄযোট আখক্করনৄয, রজরো: জয়নৄযোট

২১৬৮ জনোফ রভোছো: জজযন আক্তোয রচৌধুযী

রভো: জোোনোযো রফগভ, রভো:
জোোিীয রচৌধুযী

গ্রোভ: টোখগযোয গাঁ , ডোক:
নুযনৄয , উখজরো: জফজয়
নগয, রজরো: ব্রোক্ষনফোজিয়ো

২১৬৯ জনোফ প্রখজঞ্জৎ দো

মৃতুুঞ্জয় দো, কৃষ্ণ যোনী দো

২১৭১ জনোফ োজদো আক্তোয

আফদুর ভোন্নোন, খোজদজো
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গ্রোভ: চন্দনজদয়ো, ডোক:
নৄজিয়োফোিী , উখজরো:
জফনৄয , রজরো: নযজংদী

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

৪

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

২১৮০ জনোফ রভো: রগোরোভ যব্বোনী

রভো: যভজোন খোন, রভোছো:
লুৎফুয নোোয

গ্রোভ: কয়যোটি, ডোক: চ্যচ্যয়ো, গ্রোভ: কয়যোটি, ডোক: চ্যচ্যয়ো,
উখজরো: রনেখকোনো, রজরো: উখজরো: রনেখকোনো, রজরো:
রনেখকোনো
রনেখকোনো

রনেখকোণো

০৬.১২.১৯৯৪

২১ ফছয ০৩ ভো ২৯
জদন

দোজখর

রযরখয় পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২১৮১ জনোফ সুজন কুভোয কুন্ডু

সুজৎ কুভোয কুন্ডু, সুজখ যোনী
কুন্ডু

গ্রোভ: জফলখোরী , ডোক: ফোধোর গ্রোভ: জফলখোরী , ডোক: ফোধোর
ফোজোয, উখজরো: রভোিরগঞ্জ ফোজোয, উখজরো: রভোিরগঞ্জ
, রজরো: ফোখগযোট
, রজরো: ফোখগযোট

ফোখগযোট

০৬.১০.১৯৯৫

২০ ফছয ০৬ ভো ৩০
জদন

এইচ.এ.জ

রযরখয় পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২১৮৩ জনোফ রভো: রদৌরত রোখন োজকফ

রভো: োপোখয়ত উল্লো, রভোছো:
োখজযো রফগভ

গ্রোভ: ভোদনৄয , ডোক:
শ্যোভনৄয , উখজরো:
ভজতোয, রজরো: যোজোী

গ্রোভ: ভোদনৄয , ডোক:
শ্যোভনৄয , উখজরো:
ভজতোয, রজরো: যোজোী

যোজোী

১৬.১২.১৯৯৪

২০ ফছয ০৫ ভো ২০
জদন

এ.এ.জ

রযরখয় পযখভ
আখফদন 
প্রখফে এফং
চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

২১৮৪ জনোফ মুযোদ রোখন

অজজ উল্যো, যজভো রফগভ

গ্রোভ: রোনোনৄয , ডোক:
জরফোগ, উখজরো: দয,
রজরো: রক্ষীনৄয

গ্রোভ: রোনোনৄয , ডোক:
জরফোগ, উখজরো: দয,
রজরো: রক্ষীনৄয

রক্ষ্ণীনৄয

০১.০১.১৯৮৭

২৯ ফছয ০৬ ভো ২৫
জদন

এ.এ.জ

রযরখয় পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২১৮৫ জনোফ রভো: রতৌজপকুয যভোন

রভো: জভন্টু জভয়ো, ভখনোয়োযো
রফগভ

গ্রোভ: ভোরগুদোভ, ডোক:
ভয়জনজং, উখজরো:
দয, রজরো: ভয়ভনজং

গ্রোভ: ভোরগুদোভ, ডোক:
ভয়জনজং, উখজরো:
দয, রজরো: ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

১৫.০২.১৯৯৭

১৯ফছয ০২ ভো ২০
জদন

এইচ.এ.জ

৪নং করোভ খোজর
এফং স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

২১৮৬ জনোফ আবুর রোখন

বতয়ফ আরী খন্দকোয,
রোখনয়োযো রফগভ

গ্রোভ: ভোযং , ডোক: খোজরয়ো,
উখজরো: যোতজয, রজরো:
ভোদোযীনৄয

গ্রোভ: ভোযং , ডোক: খোজরয়ো,
উখজরো: যোতজয, রজরো:
ভোদোযীনৄয

ভোদোযীনৄয

১০.১২.১৯৯১

২৪ ফছয ০৪ ভো ২৭
জদন

এইচ.এ.জ

রযরখয় পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২১৯১ জনোফ রভো: রভোোযপ রোখন

রভো: আ: োফ, যোখফয়ো খোতুন গ্রোভ: কজরয়যচয, ডোক:
নন্দরোরনৄয , উখজরো:
োজোদনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: কজরয়যচয, ডোক:
নন্দরোরনৄয , উখজরো:
োজোদনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

২৫.১২.১৯৯৪

২২ ফছয ০৪ ভো ১১
জদন

আজরভ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২১৯২ জনোফ রভো: আজকুয যভোন

রভো: আবুর কোখভ, রভোছো:
যীনো খোতুন

গ্রোভ: আরভনৄয, ডোক:
কোজজনৄয , উখজরো:
কোজজনৄয, রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: আরভনৄয, ডোক:
কোজজনৄয , উখজরো:
কোজজনৄয, রজরো: জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

৩০.০৮.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৮ ভো ০৫
জদন

এইচ.এ.জ

োজবত স্টোে
রপযত খোখভ
রোগোখনো

ফোজতর

২১৯৪ জনোফ রভখদী োছোন

জয়নোর আফদীন, ভোখজদো
রফগভ

গ্রোভ: জগনৄয , ডোক:
রোরফোগ, উখজরো: দয,
রজরো: কুজভল্লো

শ্রীনৄয কুটিয, উ: আেোফ নৄয,
আদত দয, কুজভল্লো

কুজভল্লো

১৪.০৬.১৯৯৪

২১ ফছয ০৭ ভো ২৬
জদন

এইচ.এ.জ

আখফদখন স্বোক্ষয
 তোজযখ রনই

ফোজতর

২১৯৫ জনোফ রভো: োজনুয যভোন

রভো: আয়মুর ক, োজনো
খোতুন

গ্রোভ: রকজিো , ডোক:
গ্রোভ: রকজিো , ডোক:
রফতুয়োন, উখজরো: বোঙ্গুিো, রফতুয়োন, উখজরো: বোঙ্গুিো,
রজরো: োফনো
রজরো: োফনো

োফনো

১৬.০৯.১৯৯১

২৪ ফছয ০৭ ভো ২০
জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

২১৯৬ জনোফ রভোছো: রোবরী আক্তোয আইজযন রভো: জযোজুর ইরোভ, রভোছ:
োনোযো জলুযো

গ্রোভ: বোলুকো, ডোক: বলুকো,
উখজরো: বোলুকো, রজরো:
ভয়ভনজং

গ্রোভ: বোলুকো, ডোক: বলুকো,
উখজরো: বোলুকো, রজরো:
ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

ঠিক বোখফ ররখো
রনই

২৬ ফছয ০৫ ভো ০৪
জদন

দোজখর

৪নং করোভ ররখো
রনই, জন্
তোজযখ ভুর

ফোজতর

২১৯৭ জনোফ রুহুর আজভন

পজলুর ক, রোনো

গ্রোভ: দ: চযলুভছী, ডোক: দ:
চযনৄভদী , উখজরো:
রোখননৄয, রজরো:
জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ: দ: চযলুভছী, ডোক: দ:
চযনৄভদী , উখজরো:
রোখননৄয, রজরো:
জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

১২.০৯.১৯৯৫

১৯ ফছয ০২ ভো ১১
জদন

আজরভ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২১৯৮ জনোফ রভো: জরটন জভয়ো

মৃত ভোোতোফ উজেন প্রোং,
রভোছো: ভোখরকো রফগভ

গ্রোভ: োংিোগোিী , ডোক:
আল্লো আফোদ, উখজরো:
পজযদনৄয, রজরো: োফনো

গ্রোভ: োংিোগোিী , ডোক:
আল্লো আফোদ, উখজরো:
পজযদনৄয, রজরো: োফনো

োফনো

১৪.১২.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৪ ভো ২১
জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২২০২ জনোফ রভো: ভতুজ
ত ো আরী

রভো: দুরুর রোদো, রভোো:
রজোনোযো রফগভ

গ্রোভ: রভোননৄয, ডোক:
কোকনোট, উখজরো:
রগোদোগোিী, রজরো: যোজোী

গ্রোভ: রভোননৄয, ডোক:
কোকনোট, উখজরো:
রগোদোগোিী, রজরো: যোজোী

যোজোী

১৫.১১.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৫ ভো ২০
জদন

এইচ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২২০৫ জনোফ উখম্ম োজদয়ো সুরতোনো

রভো: আব্দুয যোজ্জোক, আভো
রফগভ

গ্রোভ: ফোখযো ভইয়ো, ডোক:
গজযয়োয ডোিো, উখজরো:
ফটিয়োঘোটো , রজরো: খুরনো

৩১৪, োজচবুজনয়ো, ছয়ঘজযয়ো,
রফনচযো, ফটিয়োঘোটো, খুরনো

খুরনো

২১.১১.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৪ ভো ২০
জদন

জফ.এ.এ

ছজফ ১কজ,
রপযত খোখভ
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

২২০৮ জনোফ রদয়োন ভজনরুজ্জোভোন

রদয়োন ো আরভ, ভজনযো
আক্তোয

গ্রোভ: নফ ত দোিো, ডোক:
ভোজনকগঞ্জ, উখজরো: দয,
রজরো: ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভ: নফ ত দোিো, ডোক:
ভোজনকগঞ্জ, উখজরো: দয,
রজরো: ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

০৫.০৬.১৯৯২

২৩ ফছয ০৯ভো ০০
জদন

এইচ.এ.জ

ছজফ ১ কজ,
আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

২২১৫ জনোফ রভো: যোজকবুর রোোইন

রভো: জপকুর ইরোভ, রভোো:
রোখনয়োযো খোতুন

গ্রোভ: রোনোতরো নফ তোিো,
ডোক: রফিো, উখজরো:
োজথয়ো, রজরো: োফনো

গ্রোভ: রোনোতরো নফ তোিো,
ডোক: রফিো, উখজরো:
োজথয়ো, রজরো: োফনো

োফনো

২১.১২.১৯৯৬

১৯ফছয ০৪ ভো ১৫
জদন

এ.এ.জ

জফজ্ঞজন্ভ নং ভুর
ররখো

ফোজতর

২২১৬ জনোফ দীক কুভোয জন্টু

চন্দ্র কুভোয ীর, জখো যোনী
ীর

গ্রোভ: োযজদয়ো, ডোক:
ভখনোযদী, উখজরো:
ভখনোযদী, রজরো: নযজংদী

গ্রোভ: োযজদয়ো, ডোক:
ভখনোযদী, উখজরো:
ভখনোযদী, রজরো: নযজংদী

নযজংদী

১২.১১.১৯৭১

১৮ফছয ০৫ ভো ২৩
জদন

এইচ.এ.জ

আখফদন স্বখস্ত
নযণকৃত নয়,
ছজফ রনই এফং
জন্ তোজযখ ভুর
ররখো

ফোজতর

২২২১ জনোফ প্রখনজজৎ চন্দ্র দো

অভয চন্দ্র দো, জখো যোনী দো গ্রোভ: হুগরী, ডোক: োর৮০০০, উখজরো:দয ,
রজরো: যীয়তনৄয

োগরো জিভ োিো,
কুতুফনৄয, দয, নোযোয়ণগঞ্জ

যীয়তনৄয

২২.০৯.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৭ ভো ১৩
জদন

এইচ.এ.জ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

২২২২ জনোফ রভো: আজযপ রোখন

রভো: আফদুর োত্তোয, আখয়ো
রফগভ

কুজভল্লো

১০.০১.১৯৯৬

২০ ফছয ০৩ ভো ১৮
জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর
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৪

ফততভোন ঠিকোনো

গ্রোভ: মূশুযী ফোিী যোভচন্দ্রনৄয, গ্রোভ: মূশুযী ফোিী যোভচন্দ্রনৄয,
ডোক: দয়োগঞ্জ, উখজরো:
ডোক: দয়োগঞ্জ, উখজরো:
দয দজক্ষণ, রজরো: কুজভল্লো দয দজক্ষণ, রজরো: কুজভল্লো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

পজযদনৄয

০৯.০৪.১৯৯৫

২১ ফছয ০০ ভো ১৯
জদন

এ.এ.জ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ছজফ ১
কজ, ৪নং
করোভ খোজর

ফোজতর

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

১১.১০.১৯৯৫

২০ ফছয ০৫ ভো ২৬
জদন

এইচ.এ.জ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

যোজোী

২০.১০.১৯৯৪

২১ ফছয ০৬ ভো ১৫
জদন

এইচ.এ.জ

রযখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভ: রভোননৄয , ডোক:
কোকনোট , উখজরো:
রগোদোগোিী , রজরো: যোজোী

যোজোী

০৮.০৮.১৯৯৮

২০ ফছয ০৮ ভো ২৭
জদন

এইচ.এ.জ

রযখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ

ফোজতর

২২৩৮ জনোফ সুজভ যোনী ীর

মৃত োধন চন্দ্র ীর, রস্দ যোনী গ্রোভ: োফযোং, ডোক: োযফোং, গ্রোভ: োফযোং, ডোক: োযফোং,
ীর
উখজরো: চকজযয়, রজরো:
উখজরো: চকজযয়, রজরো:
কক্সফোজোয
কক্সফোজোয

কক্সফোজোয

০১.০১.১৯৯২

উখল্লখ কযো য়জন

এইচ.এ.জ

৬  ৭ নং
করোভ খোজর,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

২২৩৯ জনোফ রভো: যোজকবুর ইরোভ

রভো: জোকোত আরী, রযোখকয়ো
রফগভ

উখল্লখ কযো য়জন

গ্রোভ: োটোিো , ডোক:
োটোি, উখজরো:
গুরুদোনৄয, রজরো: নোখটোয

নোখটোয

১৭.০১.১৯৯৭

১৯ ফছয ০৩ ভো ১৯
জদন

এ.এ.জ

আখফদখন স্থোয়ী
ঠিকোনো  স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

২২৪০ জনোফ রভো: জগয়ো জভয়ো

রভো: রকোন্দোয আরী, রভোছো:
োযজবন রফগভ

উখল্লখ কযো য়জন

গ্রোভ: কোজছভো , ডোক:
রফরগোছো, উখজরো:
ইরোভনৄয, রজরো: জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

১০.০৬.১৯৯৪

২২ ফছয ০৯ ভো ২৩
জদন

এ.এ.জ

আখফদখন স্থোয়ী
ঠিকোনো রনই,
প্রখফে ১টি,
ছজফ তুোজয়ত
নয়।

ফোজতর

২২৪১ জনোফ জমুর জভয়ো

রভো: চোন জভয়ো, জজযনো আক্তোয গ্রোভ: রটংগুজরয়ো কোন্দো, ডোক:
ভোজঝয়োরী, উখজরো:
তোযোকোন্দো, রজরো:
ভয়ভনজং

গ্রোভ: রটংগুজরয়ো কোন্দো, ডোক:
ভোজঝয়োরী, উখজরো:
তোযোকোন্দো, রজরো:
ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

উখল্লখ রনই

২৩ ফছয ০০ ভো ২৮
জদন

এইচ.এ.জ

৫  ৬নং করোভ
খোজর, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

২২৪৩ জনোফ ম্রোট জফশ্বো

দীখন চন্দ্র জফশ্বো, নজভতো
যোনী জফশ্বো

গ্রোভ: চোিী , ডোক:
ভোধীনগয, উখজরো:
ফোজরয়োকোন্দী, রজরো:
যোজফোিী

যোজফোিী

১৮.১২.১৯৯৩

২২ ফছয ০৪ ভো ২২
জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন  ছজফ
1 কজ

ফোজতর

২২২৬ জনোফ সুজজত ভজুভদোয

জ্ঞোখনন্দ্র ভজুভদোয, ভভতো
ভজুভদোয

২২২৭ জনোফ নৄরক চন্দ যোয়

প্রখফোধ চন্দ্র যোয়, জফষ্ণুজপ্রয়ো যোয় গ্রোভ: ভরোই , ডোক: রদিো গ্রোভ: ভরোই , ডোক: রদিো
জিভ োিো , উখজরো:
জিভ োিো , উখজরো:
যোইর, রজরো: ব্রোক্ষনফোজিয়ো যোইর, রজরো: ব্রোক্ষনফোজিয়ো

২২২৯ জনোফ রভো: মুকুর আরী

রভো: আফদুর খোখরক, রভোো:
ভোখযপো রফগভ

২২৩১ জনোফ আরভগীয রোখন

রভো: োজদকুর ইরোভ, রভোো: গ্রোভ: রভোননৄয , ডোক:
ভোখযপো রফগভ
কোকনোট , উখজরো:
রগোদোগোিী, রজরো: যোজোী
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গ্রোভ: ফয়যো , ডোক: রখয,
উখজরো: রফোয়োরভোযী,
রজরো: পজযদনৄয

৫

জনজ রজরো

গ্রোভ: ফয়যো , ডোক: রখয,
উখজরো: রফোয়োরভোযী,
রজরো: পজযদনৄয

গ্রোভ: রভোননৄয , ডোক:
গ্রোভ: রভোননৄয , ডোক:
কোকন োট , উখজরো:
কোকন োট , উখজরো:
রগোদোগোিী , রজরো: যোজোী রগোদোগোিী , রজরো: যোজোী

গ্রোভ: চোিী , ডোক:
ভোধীনগয, উখজরো:
ফোজরয়োকোন্দী, রজরো:
যোজফোিী

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

পজযদনৄয

০১.০৩.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৬ ভো ১১
জদন

এইচ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, স্থোয়ী
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

গ্রোভ: + ডোক: ফোচোভোযো,
গ্রোভ: + ডোক: ফোচোভোযো,
উখজরো: রদৌরতনৄয, রজরো: উখজরো: রদৌরতনৄয, রজরো:
ভোজনকগঞ্জ
ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

০২.০৬.১৯৯৭

১৮ ফছয ১১ ভো ০৩
জদন

এইচ.এ.জ

আখফদখন স্বোক্সয
 ছজফ রনই

ফোজতর

ংকয নোথ যকোয, ফোনো
যকোয

গ্রোভ: ভোমুদ নগয , ডোক:
ভোমুদ নগয, উখজরো:
নোগযনৄয, রজরো: টোংগোইর

গ্রোভ: ভোমুদ নগয , ডোক:
ভোমুদ নগয, উখজরো:
নোগযনৄয, রজরো: টোংগোইর

টোংগোইর

০৮.১০.১৯৯৫

২০ ফছয ০৬ ভো ২৮
জদন

এইচ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ

ফোজতর

২২৫৩ জনোফ রভো: জোখফদ

রভো: রখোযখদ আরভ,
রখোখদজো রফগভ

গ্রোভ: দ্মোোর , ডোক:
খোখদযগো, উখজরো:
ভতরফ, রজরো: চাঁদনৄয

গ্রোভ: দ্মোোর , ডোক:
খোখদযগো, উখজরো:
ভতরফ, রজরো: চাঁদনৄয

চাঁদনৄয

০৬.০৬.১৯৯৫

২০ ফছয ১০ ভো ২৯
জদন

এইচ.এ.জ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

২২৫৪ জনোফ রভো: নোজদুর ইরোভ

রভো: রভনু জভয়ো, আজপয়ো খোতুন গ্রোভ: োলুয়োোিো, ডোক:
ভোধফনৄয, উখজরো: দয,
রজরো: জফগঞ্জ

গ্রোভ: োলুয়োোিো, ডোক:
ভোধফনৄয, উখজরো: দয,
রজরো: জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

২০.১০.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৬ ভো ১৬
জদন

স্দোতক

রযরখয় পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২২৫৫ জনোফ রভো: আর ভোমুন রখ

রভো: আখনোয়োয রোখন,

গ্রোভ: খোরকুজরয়ো, ডোক:
এইচ-৮২ ররখগোযোয,
বদফজনোটী, উখজরো:
জপনৄয, কোজরয়োতকয,
রভোখিরগঞ্জ, রজরো: ফোখগযোট গোজীনৄয

উখল্লখ রনই

উখল্লখ রনই

২৯ ফছয ১১ ভো ০৭
জদন

এ.এ.জ

জন্ তোজযখ 
জন্স্থোন উখল্লখ
রনই।

ফোজতর

২২৫৬ জনোফ রভো: আখনোয়োয রোখন

রভো: রযজো উেীন, রভোছো:
খোজতজো জফজফ

গ্রোভ: রভোকোজনর, ডোক:
ইরোভনৄয, উখজরো:
কভরগঞ্জ, রজরো:
রভৌরবীফোজোয

গ্রোভ: রভোকোজনর, ডোক:
ইরোভনৄয, উখজরো:
কভরগঞ্জ, রজরো:
রভৌরবীফোজোয

উখল্লখ রনই

উখল্লখ রনই

২০ ফছয ০৩ ভো ০৪
জদন

এ.এ.জ

জন্ তোজযখ 
জন্স্থোন উখল্লখ
রনই; ছজফ 01
কজ

ফোজতর

২২৫৮ জনোফ োজনুয আক্তোয

রভো: আফদুর ফোজযক, পজযদো
োযবীন

গ্রোভ: যোভোইর, ডোক:
অজতনো/শুশুয়ো, উখজরো:
ভঞোনৄয, রজরো: টোংগোইর

গ্রোভ: যোভোইর, ডোক:
অজতনো/শুশুয়ো, উখজরো:
ভঞোনৄয, রজরো: টোংগোইর

টোংগোইর

৩০.০৬.১৯৯৪

২১ ফছয ১০ ভো ০৬
জদন

এইচ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২২৬০ জনোফ রভো: যোখর

রভো: োজরভ, োোনো রফগভ

গ্রোভ: জকভতনৄয, ডোক:
জকভতনৄয, উখজরো:
জভজতোগঞ্জ, রজরো: টুয়োখোরী

গ্রোভ: জকভতনৄয, ডোক:
জকভতনৄয, উখজরো:
জভজতোগঞ্জ, রজরো: টুয়োখোরী

টুয়োখোরী

০৭.০৪.১৯৯৫

২১ ফছয ০০ ভো ১০
জদন

দোজখর

রপযত খোখভ
ডোকটিজকট ৫
টোকোয

ফোজতর

২২৪৭ জনোফ রভো: যজন

রভো: যজপকুর ইরোভ,
নুযজোোন রফগভ

উখল্লখ কযো য়জন

২২৪৮ জনোফ কোভরুর োোন

রভো: জোভোর উজেন, রভোছো:
বোনু আক্তোয

২২৫০ জনোফ ইজত যকোয
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৫

জনজ রজরো

গ্রোভ: পজরয়ো, ডোক:
ফোযোংকুরো, উখজরো:
আরপোডোংগো, রজরো:
পজযদনৄয

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

৪

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

৬

৭

৮

৯

২২৬৪ জনোফ রভো: রোখয়ফ জভয়ো

মৃত: আব্দু ছোরোভ জভয়ো,
সুজপয়ো রফগভ

গ্রোভ: চতয খোিোোিো, ডোক: গ্রোভ: চতয খোিোোিো, ডোক:
ফখিশ্বযদী, উখজরো:
ফখিশ্বযদী, উখজরো:
রফয়োরভোযী , রজরো: পজযদনৄয রফয়োরভোযী , রজরো: পজযদনৄয

পজযদনৄয

১০.১১.১৯৯০

২৫ ফছয ৬ ভো ২৪
জদন

অনো ত

২২৬৫ জনোফ এছোনুর ক

রভো: ররোর উজেন, রভোছো:
শুকযোনো রফগভ

গ্রোভ: বকতযী োিো , ডোক:
গ্রোভ: বকতযী োিো , ডোক:
গজচোটো , উখজরো:
গজচোটো , উখজরো:
কটিয়োদী, রজরো: জকখোযগঞ্জ কটিয়োদী, রজরো: জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

০১.০৮.১৯৯৪

২১ ফছয ৮ ভো ১১ জদন

২২৬৭ জনোফ জফবো যোনী রদফনোথ

উখন্দ্র রদফ নোথ, যোধ যোনী
রদফনোথ

গ্রোভ: কোভোরনৄয , ডোক:
রোখোই, উখজরো: রোখোই,
রজরো: জফগঞ্জ

গ্রোভ: কোভোরনৄয , ডোক:
রোখোই, উখজরো: রোখোই,
রজরো: জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

১৮.০২.১৯৮৯

২২৭০ জনোফ রভো: রো আকন

রভো: জয়নোর আকন,
রছখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ: চযজদয়শুয,
ডোক:রগৌযনদী , উখজরো:
রখগৌযনদী , রজরো: ফজযোর

গ্রোভ: চযজদয়শুয,
ডোক:রগৌযনদী , উখজরো:
রখগৌযনদী , রজরো: ফজযোর

ফজযোর

২২৭১ জনোফ পজখর যোজব্ব

রভো: োোদত রোখন, রভোছো:
রযফো রফগভ

গ্রোভ: গনকোিো , ডোক:োট- গ্রোভ: গনকোিো , ডোক:োটকযভজো , উখজরো:
কযভজো , উখজরো:
জযলোকোজন্দ, রজরো: ফগুিো
জযলোকোজন্দ, রজরো: ফগুিো

২২৭২ জনোফ ইয়োজভন রভোল্লো

তন কুভোয রভল্লো, রখোযখদো
রফগভ

গ্রোভ: খোজরয়ো , ডোক: ডোক
খোজরয়ো, উখজরো: দয,
রজরো: রগোোরগঞ্জ

২২৭৩ জনোফ জফজয় চন্দ্র সূেধয

খন্তোল চন্দ্র সূে ধয, রজোনো
যোনী সূে ধয

২২৭৪ জনোফ ইভোমুর ক

আব্দুর ভজভন রখ, যোজফয়ো
রফগভ

২২৭৫ জনোফ তোখযক রভখদী

২২৭৭ জনোফ উজ্জ্বর চেফতী
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

রযরখয়য পযভ
 প্রখফে

ফোজতর

এ.এ.জ

প্রখফে রনই

ফোজতর

২৭ ফছয ০১ ভো ২৪
জদন

এইচ.এ.জ

রযরখয়য পযভ
 প্রখফে

ফোজতর

০২.০৬.১৯৯৫

২১ ফছয ১০ ভো ০৩
জদন

এইচ.এ.জ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

ফগুিো

২১.০১.১৯৯৮

২১ ফছয ১০ ভো ০৩
জদন

এ.এ.জ

ছজফ তুোয়খন
জর রনই

ফোজতর

গ্রোভ: খোজরয়ো , ডোক: ডোক
খোজরয়ো, উখজরো: দয,
রজরো: রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

১২.০৮.১৯৯৭

১৯ ফছয ০৩ ভো ০৭
জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযভ
 প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভ: োযযজদয়ো , ডোক:
ভখনোযদী ,
উখজরো:ভখনোযদী , রজরো:
নযজংদী

গ্রোভ: োযযজদয়ো , ডোক:
ভখনোযদী ,
উখজরো:ভখনোযদী , রজরো:
নযজংদী

নযজংদী

০১.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

এইচ.এ.জ

ছজফ রনই,
আখফদন স্বখস্ত
নযনকৃত নয়,

ফোজতর

গ্রোভ: অরংকোযনৄয ,
ডোক:ডোংগো ফোজোয,
উখজরো: ফোজরয়োকোজন্দ,
রজরো: যোজফোিী

গ্রোভ: অরংকোযনৄয ,
ডোক:ডোংগো ফোজোয,
উখজরো: ফোজরয়োকোজন্দ,
রজরো: যোজফোিী

যোজফোিী

১৫.০৩.১৯৯৫

২০ ফছয ০৩ ভো ২২
জদন

এইচ.এ.জ

আখফদখন স্বোক্ষয
 তোজযখ রনই

ফোজতর

আব্দুর আরীভ, জোোনোযো খোতুন গ্রোভ: জফিু জদয়ো, ডোক:
ইভোননৄয, উখজরো: দয,
রজরো: কুজিয়ো

গ্রোভ: জফিু জদয়ো, ডোক:
ইভোননৄয, উখজরো: দয,
রজরো: কুজিয়ো

কুজিয়ো

উখল্লখ রনই

২৯ ফছয ১০ ভো ১৫
জদন

জডজগ্র

জন্ তোজযখ 
জন্ স্থোন ররখো
রনই

ফোজতর

নোযোয়ন চন্দ্রচেফতী, োজন্ত
চেফতী

গ্রোভ: আজগিো , ডোক:
আজগিো, উখজরো:
রতযখোদো, রজরো: খুরনো

খুরনো

১৩.০৯.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৭ ভো ২২
জদন

জফ.এ

চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

গ্রোভ: আজগিো , ডোক:
আজগিো, উখজরো:
রতযখোদো, রজরো: খুরনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

নযজংদী

১৫.০৮.১৯৯৫

২০ ফছয ০৮ ভো ২১
জদন

এইচ.এ.জ

ছজফ ১ কজ, জন্
তোজযখ কোটো
রছিো

ফোজতর

রভো: ফোবুর জভয়ো, সুজযয়ো রফগভ গ্রোভ: উত্তয বোদোত্তী , ডোক:
কোরীগঞ্জ , উখজরো:
কোরীগঞ্জ, রজরো: গোজীনৄয

গ্রোভ: উত্তয বোদোত্তী , ডোক:
কোরীগঞ্জ , উখজরো:
কোরীগঞ্জ, রজরো: গোজীনৄয

গোজীনৄয

উখল্লখ রনই

১৮ ফছয ০৪ ভো ০৭
জদন

স্দোতক

জন্ তোজযখ 
জন্স্থোন উখল্লখ
রনই

ফোজতর

২২৮৩ জনোফ জঝনুক দো

মৃত: যফীন্দ্রনোথ দো, জদ্বজফোরো গ্রোভ: বুজ রনো , ডোক:
দো
জখরট, উখজরো: দয ,
রজরো: জখরট

গ্রোভ: বুজ রনো , ডোক:
জখরট, উখজরো: দয ,
রজরো: জখরট

জখরট

২৪.১২.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৪ ভো ০২
জদন

উখল্লখ রনই

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২২৮৭ জনোফ তজযকুর ইরোভ

মৃত: আজভনুর ইরোভ,
রভোখভনো আক্তোয

গ্রোভ: োতটো, ডোক: যোয়নগয, গ্রোভ: োতটো, ডোক: যোয়নগয,
উখজরো: কোরখোরী, রজরো: উখজরো: কোরখোরী, রজরো:
যোজফোিী
যোজফোিী

যোজফোিী

১৪.০৯.১৯৯৬

১৭ ফছয ০৭ ভো ১৯
জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২২৯১ জনোফ আয রক শুব ভন্ডর

যখভ চন্দ্র ভন্ডর, জদোরী যোনী গ্রোভ: োকোজরয়ো, ডোক:
গ্রোভ: োকোজরয়ো, ডোক:
ভন্ডর
ফযনৄয , উখজরো:
ফযনৄয , উখজরো:
ফোজরয়কোজন্দ, রজরো: যোজফোিী ফোজরয়কোজন্দ, রজরো: যোজফোিী

যোজফোিী

০৫.০৮.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৮ ভো ২৩
জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২২৯২ জনোফ রভো: আজযফুর ইরোভ

রভো: আব্বো আরী, রভোছো:
ভজজতনো খোতুন

গ্রোভ: রভোজনী জভর, ডোক:
কুজিয়ো, উখজরো: দয ,
রজরো: কুজিয়ো

কুজিয়ো

১৬.১২.১৯৯২

২৩ ফছয ০২ ভো ২০
জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২২৯৩ জনোফ রভো: োজপজুর ইরোভ

োজভদুয যভোন, ভভতোজ রফগভ গ্রোভ: তুজীৎনৄয, ডোক:
োংো, উখজরো: োংো,
রজরো: যোজফোিী

গ্রোভ: তুজীৎনৄয, ডোক:
োংো, উখজরো: োংো,
রজরো: যোজফোিী

যোজফোিী

০১.০১.১৯৯৮

উখল্লখ কযো য়জন

এ.এ.জ

ফয় উখল্লখ রনই,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

২২৯৯ জনোফ রভো: োখোয়োত রোছোইন

নুরুর আরভ, রভোছো: োখজদো
রফগভ

গ্রোভ: োোজিখোরী, ডোক:
ফোযফোজকয়ো, উখজরো:
রকুয়ো, রজরো: কক্সফোজোয

গ্রোভ: োোজিখোরী, ডোক:
ফোযফোজকয়ো, উখজরো:
রকুয়ো, রজরো: কক্সফোজোয

কক্সফোজোয

২৫.০৪.১৯৯৫

২১ ফছয ০০ ভো ১০
জদন

এইচ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন  ছজফ
১কজ

ফোজতর

২৩০০ জনোফ রভো: জজল্লুয যভোন

মৃত চাঁদ রভোোম্মদ, রভোছো:
মুনজজরো খোতুন

গ্রোভ: ভিোতরো, ডোক:
কযভজদ, উখজরো: গোংনী,
রজরো: রভখযনৄয

গ্রোভ: ভিোতরো, ডোক:
কযভজদ, উখজরো: গোংনী,
রজরো: রভখযনৄয

রভখযনৄয

০৬.০৭.১৯৯০

২৫ ফছয ০৯ ভো ২৯
জদন

এইচ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন  ছজফ
১কজ

ফোজতর

২৩০২ আইয়ুফ আরী ব্যোোযী

জজযনো রফগভ
আ: জব্বোয ব্যোোযী

গ্রোভ: যোিী োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: যোিী োিো,
ডোকঘয: রোরোয রকোরো9311, উখজরো: কচ্যয়ো,
রজরো: ফোখগযোট

গ্রোভ: যোিী োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: যোিী োিো,
ডোকঘয: রোরোয রকোরো9311, উখজরো: কচ্যয়ো,
রজরো: ফোখগযোট

ফোখগযোট

11/02/1995

21 ফছয 6 ভো 4জদন

এইচ.এ.জ

ছজফ ১ কজ,
প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

যস্বতী কভতকোয, অরুন
কভতকোয

২২৮২ জনোফ রোফরী রফগভ
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গ্রোভ: চয আভরোফ, ডোক:চয
আভরোফ, উখজরো: রফরোয,
রজরো: নযজংদী

গ্রোভ: রভোজনী জভর, ডোক:
কুজিয়ো, উখজরো: দয ,
রজরো: কুজিয়ো

৫

জনজ রজরো

গ্রোভ: চয আভরোফ, ডোক:চয
আভরোফ, উখজরো: রফরোয,
রজরো: নযজংদী

২২৭৮ জনোফ অন্ত কভতকোয

৪

ফততভোন ঠিকোনো

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

২৩১২ ইয়োকুফ

তোছজরভো রফগভ
আরোউজেন

গ্রোভ: উজকর কোজন্দ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জড.এভ.
খোরী-2, ডোকঘয: জড.এভ.
খোরী-800, উখজরো:
রবদযগঞ্জ, রজরো: যীয়তনৄয

গ্রোভ: উজকর কোজন্দ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জড.এভ.
খোরী-2, ডোকঘয: জড.এভ.
খোরী-800, উখজরো:
রবদযগঞ্জ, রজরো: যীয়তনৄয

যীয়তনৄয

06/10/1995

20ফছয 11 ভো 5
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

খদয নোভ ভুর

ফোজতর

২৩১৬ রভো: রভোজোপপয রোখন

ভোখজদো রফগভ
আ: যজদ ভোতুব্বয

ফোো/িক নং: রকোনো গ্রোভ,
গ্রোভ: রকোনো গ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: তোরভো,
ডোকঘয: তোরভো-7841,
উখজরো: নগযকোন্দো, রজরো:
পজযদনৄয

ফোো/িক নং: রকোনো গ্রোভ,
গ্রোভ: রকোনো গ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: তোরভো,
ডোকঘয: তোরভো-7841,
উখজরো: নগযকোন্দো, রজরো:
পজযদনৄয

পজযদনৄয

15/06/1994

21 ফছয 10 ভো 10
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ 1 কজ,
খদয নোভ ভুর

ফোজতর

২৩২১ ভোরো খোতুন

বুযো খোতুন
রভো: আব্দুর ভোখরক

ফোো/িক নং: গ্রোভ:
ংকযনৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
7নং, ডোকঘয: রটবুজনয়ো6600, উখজরো: োফনো
দয, রজরো: োফনো

ফোো/িক নং: গ্রোভ:
ংকযনৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
7নং, ডোকঘয: রটবুজনয়ো6600, উখজরো: োফনো
দয, রজরো: োফনো

োফনো

06/12/1992

23 ফছয 10 ভো 24
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
রযজবজনউ স্টুোে

ফোজতর

২৩৩৩ রভোোম্মদ রোরোয়ভোন জভয়ো

ভোখনোয়োযো রফগভ
রভোো: আবু বয়দ

ফোো/িক নং: মৃত: খজরলুয
যভোন তোলূকদোয ফোিী,
গ্রোভ: োনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 7নং,
ডোকঘয: যোউজোন-4340,
উখজরো: যোউজোন,
রজরো:চট্টগ্রোভ

ফোো/িক নং: মৃত: খজরলুয
যভোন তোলূকদোয ফোিী,
গ্রোভ: োনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 7নং,
ডোকঘয: যোউজোন-4340,
উখজরো: যোউজোন,
রজরো:চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

17/06/1989

27 ফছয 1 ভো 18
জদন

জফ.জফ.এ ো

োধোযণ

রপযত খোখভ
রযজবজনউ স্টুোে

ফোজতর

২৩৩৭ রভো: রভোস্তোজপজুয যভোন

রভোো: ভভতোজ রফগভ
রভো: ভয়তোর রোখন

ইউজনয়ন/য়োড ত: জছনোই,
ডোকঘয: কোঠোরফোিী-5600,
উখজরো: যোজোযোট,
রজরো: কুজিগ্রোভ

ফোো: 573, ইউজনয়ন/য়োড ত:
জছনোই, ডোকঘয: কোঠোরফোিী5600, উখজরো:
যোজোযোট, রজরো: কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

06/12/1996

20 ফছয 9 ভো 9
জদন

দোজখর

োধোযণ

ঠিকোনোজফীন
খোভ, ফযোফয
রদয়ো য়জন,
ছজফ স্টুোে
োইজ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

যোজোী

24/12/1996

19 ফছয 5 ভো 22
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত নয়

ফোজতর

১

২৩৬২ রভো: আযোফুর রোখন

রভোছো: যজভো জফজফ
রভো: আভজোদ রোখন

গ্রোভ: ফোড়ুইোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: শুবডোিো,
ডোকঘয: ফোইগোছো-1650,
উখজরো: যোগভোযো,
রজরো:যোজোী

২৩৬৯ আব্দুয যভোন

সুজপয়ো
রভোতোোয রোখন

গ্রোভ: জচিোখরো, ডোকঘয:
ফোো/িক নং: 66/1, গ্রোভ:
রভভোজনয়ো, উখজরো:জজরো, যজ্জফ আরী যদোয রযোড,
রজরো: ফজযোর
ইউজনয়ন/য়োড ত: 52,
ডোকঘয:রগন্ডোজযয়ো-1204,
উখজরো: ঢোকো, রজরো: ঢোকো

ফজযোর

15/01/1990

26 ফছয 3 ভো 4
জদন

আজরভ

োধোযণ

খদয নোভ ভুর,
ছজফ 1 কজ

ফোজতর

২৩৭৮ নোজয উজেন

আখনোয়োযো রফগভ
োোফ উজেন

ফোো/িক নং: নদীয ঘোট
িক, গ্রোভ: কোউয়োদী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 7নং,
ডোকঘয: চযজন্দুয-1612,
উখজরো: রো, রজরো:
নযজংদী

ফোো/িক নং: নদীয ঘোট
িক, গ্রোভ: কোউয়োদী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 7নং,
ডোকঘয: চযজন্দুয-1612,
উখজরো: রো, রজরো:
নযজংদী

নযজংদী

02/04/1989

27 ফছয 3 ভো 1
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত নয়

ফোজতর

২৩৮২ রভো: ভোসুভ জফল্লো

জয়োযো রফগভ
রভো: আ: জব্বোয

গ্রোভ: কুজিোইকো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:ররোোজরয়ো,
ডোকঘয: কুজিোইকো-8607,
উখজরো: টুয়োখোরী,
রজরো: টুয়োখোরী

গ্রোভ: আভফোগীচো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
আগোনগয,ডোকঘয: জজনজজযো1310, উখজরো:
রকযোনীগঞ্জ, রজরো: ঢোকো

টুয়োখোরী

01/03/1994

22 ফছয 4 ভো 3
জদন

পোজমর

োধোযণ

খদয নোভ ভুর

ফোজতর

২৩৮৪ রভো: আজনছুয যভোন

রভোছো: আজপখযোন রনছো
রভো: জভনোজ জফশ্বো

গ্রোভ: প্রতোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 3নং
ভজজদনৄয, ডোকঘয:
জকোযনৄয-7450, উখজরো:
রকফনৄয, রজরো: মখোয

গ্রোভ: প্রতোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 3নং
ভজজদনৄয, ডোকঘয:
জকোযনৄয-7450, উখজরো:
রকফনৄয, রজরো: মখোয

মখোয

17/10/1993

22 ফছয 6 ভো 25
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ 1টি 
তুোজয়ত নয়

ফোজতর

২৪০৮ রভো: সুভন জকদোয

খোজদজো রফগভ
রভো: আজজজ জকদোয

গ্রোভ: আটিোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:4, ডোকঘয:
জফরোখোন, উখজরো:
জযয়তনৄয দয, রজরো:
জযয়তনৄয

গ্রোভ: আটিোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:4, ডোকঘয:
জফরোখোন, উখজরো:
জযয়তনৄয দয, রজরো:
জযয়তনৄয

যীয়তনৄয

25/11/1992

23 ফছয 5 ভো
10জদন

োধোযণ

জক্ষোগত
রমোগ্যতো ঠিক
নয়, এফং ছজফ
1টি

ফোজতর
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গ্রোভ: ফোড়ুইোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: শুবডোিো,
ডোকঘয: ফোইগোছো-1650,
উখজরো: যোগভোযো,
রজরো:যোজোী

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

৭

৪

৫

৬

২৪১১ জননৄ জং

রনো রদফী
তোম্বো জং

গ্রোভ: ফদখরয গো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 8নং
ভোধফনৄয, ডোকঘয:
রকযোভতনগয-3221,
উখজরো: কভরগঞ্জ, রজরো:
রভৌরবী ফোজোয

গ্রোভ: ফদখরয গো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 8নং
ভোধফনৄয, ডোকঘয:
রকযোভতনগয-3221,
উখজরো: কভরগঞ্জ, রজরো:
রভৌরবী ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

২৪১২ এ.এভ. োন্নোন

রপোরী রফগভ
রভো: আব্দুয যজদ

গ্রোভ: ইছোভোযো,
ফোো/িক নং: 288/2 জ,
ডোকঘয:দজযোিো, উখজরো: ইউজনয়ন/য়োড ত: 1নং,
োজযয়োকোজন্দ, রজরো: ফগুিো ডোকঘয: জখরগো-1219,
উখজরো: জখরগো, রজরো:
ঢোকো

২৪১৫ রভোোম্মদ জজল্লুয যভোন

োভীভ আক্তোয
রভোো: আকতোয রোখন

গ্রোভ: কোনোইভোদোযী
(আদতোিো),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফযকর,
ডোকঘয: োঠোনদন্ডী-4383,
উখজরো: চন্দনোই, রজরো:
চট্টগ্রোভ

২৪১৬ রভো: োজকফ রযজো

রভোছো: নোযজগছ রফগভ
রভো: মুক্তোয আরী

২৪২০ রভো: জযন জভয়ো

২৪৩২ রভো: যোখর রযজো
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০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৮

৯

19 ফছয 4 ভো 6
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ 1টি এফং
জন্ তোজযখ
রদয়ো য়জন

ফোজতর

১২

োধোযণ

ফয় রফজ

ফোজতর

ঢোকো

05/02/1984

32 ফছয 0 ভো 3
জদন

জফ.এ

গ্রোভ: কোনোইভোদোযী
(আদতোিো),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফযকর,
ডোকঘয: োঠোনদন্ডী-4383,
উখজরো: চন্দনোই, রজরো:
চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

12/01/1993

22 ফছয 5 ভো 4
জদন

এইচ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধোয নোজত কর্ততক্ষ উখল্লখ
রনই

ফোজতর

গ্রোভ: ভোজনকজদয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রলোরটোকো,
ডোকঘয: ভোজনকজদয়ো-7210,
উখজরো: গোংনী, রজরো:
রভখযনৄয

গ্রোভ: ভোজনকজদয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রলোরটোকো,
ডোকঘয: ভোজনকজদয়ো-7210,
উখজরো: গোংনী, রজরো:
রভখযনৄয

রভখযনৄয

01/02/1997

ফছয ভো জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

ফয় উখল্লখ রনই,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

ভজজতনো রফগভ
রখোকো জভয়ো

গ্রোভ: শুয়োতকয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 7নং
কোভযোফোদ, ডোকঘয:
শুয়োতকয-2050, উখজরো:
জযলোযফোিী, রজরো:
জোভোরনৄয

গ্রোভ: শুয়োতকয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 7নং
কোভযোফোদ, ডোকঘয:
শুয়োতকয-2050, উখজরো:
জযলোযফোিী, রজরো:
জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

30/10/1996

19 ফছয 5 ভো 26
জদন

দোজখর

োধোযণ

ছজফ 1টি এফং
প্রোথীয স্বোক্ষয
নোই

ফোজতর

সুরতোনো রফগভ
রভো: রকযোভত আরী

ফোো/িক নং: 345/এ,
গ্রোভ: নৄযোতন মুন্পীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 5নং,
ডোকঘয: বয়দনৄয-5310,
উখজরো: বয়দনৄয, রজরো:
নীরপোভোযী

ফোো/িক নং: 345/এ,
গ্রোভ: নৄযোতন মুন্পীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 5নং,
ডোকঘয: বয়দনৄয-5310,
উখজরো: বয়দনৄয, রজরো:
নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

04/12/1997

19 ফছয 0 ভো 17
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ 1 কজ,
জফজ্ঞজন্ভ নম্বয রনই

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

২৪৫৬ নয়ন পজকয

নোজছভো রফগভ
য আরী পজকয

ফোো/িক নং: গ্রোভ:
রফোয়োজরয়ো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
রগোজরোভনৄয, ডোকঘয: রভজয
রগোজরোভনৄয-8100,
উখজরো: রগোোরগঞ্জ, রজরো:
রগোোরগঞ্জ,

ফোো/িক নং: গ্রোভ:
রফোয়োজরয়ো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
রগোজরোভনৄয, ডোকঘয: রভজয
রগোজরোভনৄয-8100,
উখজরো: রগোোরগঞ্জ, রজরো:
রগোোরগঞ্জ,

রগোোরগঞ্জ

03/01/1996

20 ফছয 2 ভো 4
জদন

এ.এ.জ

ছজফ 1 কজ,
স্বোক্ষয রনই,
জফজ্ঞজন্ভ নম্বয রনই

ফোজতর

২৪৭৯ সুভন কোজন্ত বদ্র

জদোরী যোনী বদ্র
জনভতর কৃষ্ণ বদ্র

ফোো/িক নং: গ্রোভ:
বগফতীনৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
আশুজজয়ো,
ডোকঘয:দুরোযোভনৄয-2400,
উখজরো: রকন্দুয়ো, রজরো:
রনেখকোনো

ফোো/িক নং: গ্রোভ:
বগফতীনৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
আশুজজয়ো,
ডোকঘয:দুরোযোভনৄয-2400,
উখজরো: রকন্দুয়ো, রজরো:
রনেখকোনো

রনেখকোণো

28/11/1987

28 ফছয 4 ভো 14
জদন

এ.এ.জ

চোরোন নং ররখো
রনই

ফোজতর

২৪৯৯ রভো: পজযদ উেীন

যোখরো রফগভ
আরী রনোয়োফো

ফোো/িক নং: গ্রোভ:
তোতীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:7নং
রোকোভ, ডোকঘয:
রডোভফোিীয়ো-3570,
উখজরো: রোকোভ,
রজরো: কুজভল্লো

ফোো/িক নং: গ্রোভ:
তোতীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:7নং
রোকোভ, ডোকঘয:
রডোভফোিীয়ো-3570,
উখজরো: রোকোভ,
রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো

25/04/1995

এইচ.এ.জ

ফয়খয তথ্য রনই

ফোজতর

২৫০১ জনোফ আপজযন আক্তোয

জনোফ রভো: নজরুর ইরোভ;
জোোনোযো রফগভ

ফোো  িক নং ৬৯/২,
গ্রোভ: ভধ্য ফোোখফো, ইউজনয়ন:
ফোোখফো, ডোকঘয : ফোোখফো:১২১৪, উখজরো: বুজফোগ,
রজরো: ঢোকো।

ফোো  িক নং ৬৯/২,
গ্রোভ: ভধ্য ফোোখফো, ইউজনয়ন:
ফোোখফো, ডোকঘয : ফোোখফো:১২১৪, উখজরো: বুজফোগ,
রজরো: ঢোকো।

ঢোকো

১৯.০৩.১৯৯০

২৬ ফছয ০১ ভো ১৬
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদনখে ছজফ
রনই।

ফোজতর

২৫০২ জনোফ রভো: খোয়রুর আরভ

জনোফ রভো: আব্দুর ভোন্নোন;
োখরো রফগভ

গ্রোভ: চযকৃঞ্জনৄয , ইউজনয়ন:
চযকৃঞ্জনৄয য়োড ত নং-৯,
ডোকঘয : এজ ভোদোযগঞ্জ,
উখজরো: নোখগশ্বযী, রজরো:
কুজিগ্রোভ ।

গ্রোভ: চযকৃঞ্জনৄয , ইউজনয়ন:
চযকৃঞ্জনৄয য়োড ত নং-৯,
ডোকঘয : এজ ভোদোযগঞ্জ,
উখজরো: নোখগশ্বযী, রজরো:
কুজিগ্রোভ ।

কুজিগ্রোভ

১০.০১.১৯৯৬

২০ ফছয ০৩ ভো ২৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

(১) চোরোন রনই,
(২) প্রখফে
রনই, (৩) রপযত
খোভ রনই।

ফোজতর

২৫০৩ জনোফ রভো: ভজনরুজ্জোভোন

জনোফ রভো: আব্দুর রজতপ;
ভখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ: জচনোখোরী, ডোকঘয :
গ্রোভ: জচনোখোরী, ডোকঘয :
আনুরো, উখজরো: টোিোইর আনুরো, উখজরো: টোিোইর
, রজরো: টোিোইর ।
, রজরো: টোিোইর ।

টোংগোইর

২০.১০.১৯৯৪

২১ ফছয ০৬ ভো ১৬
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তোজযত পযখভ
নয়।

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

গ্রোভ: যোভচন্দ্রনৄয , ইউজনয়ন:
বোখযল্লো (উত্তয), ডোকঘয :
োী যোভচন্দ্র :-৩৫৩১,
উখজরো: বুজিচং, রজরো:
কুজভল্লো।

কুজভল্লো

২০.১২.১৯৯৫

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

কর্ততক্ষ ভুর,
প্রখফে ভুর,
রপযত খোখভ
ডোকটিখকট রনই।

ফোজতর

নযজংদী

০৯.০২.১৯৮৩

৩৩ ফছয ০২ ভো ০৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

মুজক্তখমোদ্ধো
রকোটোয় ফয়
উত্তীণ ত।

ফোজতর

গ্রোভ: রুজজনো, ইউজনয়ন:
ফদযনৄয, ডোকঘয : রদফীযচয
:-৮৩২০, উখজরো:
রোরখভোন, রজরো: রবোরো ।

রবোরো

০৫.০৫.১৯৯৩

২৩ ফছয ০ ভো ০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

কর্ততক্ষ ভুর,
প্রখফে ভুর,
ছজফ ১ কজ।

ফোজতর

গ্রোভ: বছরোবুজনয়ো, ইউজনয়ন:
বছোযী, ডোকঘয : বছোযী :৮৫৪১, উখজরো:
রনছোযোফোদ, রজরো:
জখযোজনৄয ।

গ্রোভ: বছরোবুজনয়ো, ইউজনয়ন:
বছোযী, ডোকঘয : বছোযী :৮৫৪১, উখজরো:
রনছোযোফোদ, রজরো:
জখযোজনৄয ।

জখযোজনৄয

২৮.১২.১৯৯৪

২১ ফছয ০৪ ভো ০৮
জদন

এইচএজ

োধোযণ

খদয নোভ ভুর।
ছজফ ১ কজ।

ফোজতর

জনোফ রভো: ছোইদুয যভোন;
রভোছো: ভখনোয়োযো

গ্রোভ: োরটিয়ো, ০২ রৌযবো,
ডোকঘয : গপযগাঁ:-২২৩০,
উখজরো: গপযগাঁ, রজরো:
ভয়ভনজং ।

গ্রোভ: োরটিয়ো, ০২ রৌযবো,
ডোকঘয : গপযগাঁ:-২২৩০,
উখজরো: গপযগাঁ, রজরো:
ভয়ভনজং ।

ভয়ভনজং

০৮.০১.১৯৯৪

২২ ফছয ০২ ভো ২৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদনখে
চোরোন নং 
তোজযখ উখল্লখ
কযো য়জন।

ফোজতর

২৫১৫ জনোফ রভো: নজরুর ইরোভ

জনোফ রভো: রজোনোকু জভয়ো;
তোখযন রনছো

গ্রোভ: জযো ভোজনক, ইউজনয়ন:
োযোটী, ডোকঘয : ভখন্দ্র
নগয:-৫৫০০ , উখজরো:
রোরভজনযোট, রজরো:
রোরভজনযোট।

গ্রোভ: জযো ভোজনক, ইউজনয়ন:
োযোটী, ডোকঘয : ভখন্দ্র
নগয:-৫৫০০ , উখজরো:
রোরভজনযোট, রজরো:
রোরভজনযোট।

রোরভজনযোট

০৪.০৩.১৯৮৭

২৯ ফছয ০২ ভো ০২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

(১)রযরখয়
পযখভ আখফদন
  প্রখফে,
ছজফ ১কজ।

ফোজতর

২৫২৬ জনোফ রভো: জফনৄর রোখন

মৃত জযনু জফশ্বো; পোখতভো
জফশ্বো

গ্রোভ: জিভখটংযী ফোবুোিো
, ডোকঘয : ঈশ্বযদী ,
উখজরো: ঈশ্বযদী, রজরো:
োফনো।

গ্রোভ: জিভখটংযী ফোবুোিো
, ডোকঘয : ঈশ্বযদী ,
উখজরো: ঈশ্বযদী, রজরো:
োফনো।

োফনো

০৯.১২.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৪ ভো ০২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন তোজযখ
রনই, ছজফ ১কজ

ফোজতর

২৫০৫ জনোফ রভো: জোভোর রোখন

জনোফ রভো: োভ জভয়ো; রভোো: গ্রোভ: যোভচন্দ্রনৄয , ইউজনয়ন:
কুজনুয আক্তোয
বোখযল্লো (উত্তয), ডোকঘয :
োী যোভচন্দ্র :-৩৫৩১,
উখজরো: বুজিচং, রজরো:
কুজভল্লো।

২৫০৬ জনোফ নোজগত রফগভ

জনোফ আব্দুর জজরর; রখরনো
রফগভ

২৫০৭ জনোফ রভো: ইভযোন

জনোফ রভো: ইউনুছ খোন; রোইজু গ্রোভ: রুজজনো, ইউজনয়ন:
ফদযনৄয, ডোকঘয : রদফীযচয
:-৮৩২০, উখজরো:
রোরখভোন, রজরো: রবোরো ।

২৫১১ জনোফ সুযজজৎ ঢোরী

জনোফ জযোরোর ঢোরী; সুজনতী
ঢোরী

২৫১৪ জনোফ রভো: জজরলুয যভোন
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গ্রোভ: কোভযোফ, ডোকঘয:
গ্রোভ: কোভযোফ, ডোকঘয:
কোভযোফ :-১৬৩১, উখজরো: কোভযোফ :-১৬৩১, উখজরো:
জফনৄয , রজরো: নযজংদী। জফনৄয , রজরো: নযজংদী।

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

০১.০১.১৯৯৮

১৮ ফছয ০৩ ভো ১১
জদন

এএজ

োধোযণ

ফয় ঠিকবোখফ
উখল্লখ কযো
য়জন। ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

জনোফ রভো: চাঁন জভয়ো; যোজমুন খোন ফোিী, গ্রোভ: বযো কোঠী,
রনছো
ইউজনয়ন : ফোভযোইর,
ডোকঘয: বযোকোঠী:-৮২২৪,
উখজরো: উজজযনৄয, রজরো:
ফজযোর।

৬৫ নং রোরোয়ভোন জবরো,
গ্রোভ: রতজকুজনোিো,
ডোকঘয: রতজগাঁ, ঢোকো১২১৫।

ফজযোর

১০.১২.১৯৯০

২৫ ফছয ০৪ ভো ২৬
জদন

এইচএজ

োধোযণ

(১) ছজফ ১ কজ,
(২) প্রখফে
রনই, (৩) রপযত
খোখভ ডোকটিখকট
 ঠিকোনো রনই।

ফোজতর

২৫৩১ জনোফ রভোোম্মদ জপউর আরভ

জনোফ রভো: জহুয আরভ;
আখভনো রফগভ

১২ নং, এ.জ দত্ত ররইন, ৩২
নং আন্দযজকল্পো, দয৪০০০, উখজরো: রকোতয়োরী,
রজরো: চট্টগ্রোভ ।

১২ নং, এ.জ দত্ত ররইন, ৩২
নং আন্দযজকল্পো, দয৪০০০, উখজরো: রকোতয়োরী,
রজরো: চট্টগ্রোভ ।

চট্টগ্রোভ

০১.০১.১৯৮৫

৩১ ফছয ০৪ ভো ০৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফয় ীভো
অজতেোন্ত।

ফোজতর

২৫৩৮ জনোফ রভোোম্মদ যোখর

জনোফ রভো: োভসুর আরভ;
আখভনো রফগভ

গ্রোভ: ররোর রচৌধুযী োিো,
১১ নং পখতনৄয, য়োড ত নং৮, ডোকঘয : ভদনোট,
উখজরো: োটোজোযী, রজরো:
চট্টগ্রোভ ।

গ্রোভ: ররোর রচৌধুযী োিো,
১১ নং পখতনৄয, য়োড ত নং৮, ডোকঘয : ভদনোট,
উখজরো: োটোজোযী, রজরো:
চট্টগ্রোভ ।

চট্টগ্রোভ

১০.০৬.১৯৯৫

২০ ফছয ১০ ভো ০১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন জফজ্ঞজন্ভ
নং  তোজযখ
উখল্লখ রনই। ছজফ
১ কজ।

ফোজতর

২৫৪৪ জনোফ রভোছো: পোযজোনো আকতোয

জনোফ রভো: পজয আরী; রভো:
আখতোয়োযো রফগভ

গ্রোভ: ফরোয জদয়োয, ডোকঘয :
যোয়খদযোিো: ২০৫০,
উখজরো: জযলোফোিী,
রজরো: জোভোরনৄয।

গ্রোভ: ফরোয জদয়োয, ডোকঘয :
যোয়খদযোিো: ২০৫০,
উখজরো: জযলোফোিী,
রজরো: জোভোরনৄয।

জোভোরনৄয

১০.০৭.১৯৯১

২৫ ফছয ০৮ ভো ০২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোভ নযণ
রনই। ছজফ
তুোজয়ত রনই।

ফোজতর

২৫৪৬ জনোফ রভো: কোোয আখম্মদ (শুব)

জনোফ রভো: আজজজুর ক;
রভোছো: কোভরুন নোোয

গ্রোভ: ফয়িো ফটতরো ফোজোয ,
ডোকঘয : সুজতয়োখোরী,
উখজরো: ভয়ভনজং দয
, রজরো:ভয়নজং ।

আজরয়ো ভোদ্রোো রযোড,
জনউকখরোনী, ১৯ নং য়োড ত,
ফোো L-13, উখজরো:
দয, রজরো : ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

১৯ ফছয ১১ ভো ০৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

(১) জন্ তোজযখ
উখল্লখ কযো
য়জন। (২)
ইংখযজীখত নোভ
উখল্লখ কযো
য়জন। (৩) ছজফ
১টি তুোজয়ত
রনই।

ফোজতর

২৫৩০ জনোফ রুজফ আক্তোয জভতো
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গ্রোভ: যগুযোভনৄয, ইউজনয়ন:
যোয়শ্রী দজক্ষণ ইউজনয়ন,
ডোকঘয : মোদফনৄয ,
উখজরো: োযোজস্ত , রজরো:
চাঁদনৄয।

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

চাঁদনৄয

মৃত আবুর োখভ; ভভতোজ
রফগভ

৫

জনজ রজরো

গ্রোভ: যগুযোভনৄয, ইউজনয়ন:
যোয়শ্রী দজক্ষণ ইউজনয়ন,
ডোকঘয : মোদফনৄয ,
উখজরো: োযোজস্ত , রজরো:
চাঁদনৄয।

২৫২৭ জনোফ জোন্নোতুর ভোয়ো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

ভোগুযো

১০.০৯.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৭ ভো ২৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখনয ছজফ
 প্রখফখেয
ছজফ জবন্ন ব্যজক্তয

ফোজতর

গ্রোভ: ধভতনৄয, ইউজনয়ন:
রকোচোয , ডোকঘয :
যতননৄয:-৫৭৪১, উখজরো:
রগোজফন্দগঞ্জ, রজরো: গোইফোন্ধো ।

গোইফোন্ধো

০১.১১.১৯৯৩

২২ ফছয ০৬ ভো ০৪
জদন

স্দোতক

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই।

ফোজতর

জনোফ জুযোন জফশ্বো; ভঞ্জু যোনী ভোিক জফ এ চত্ত্বয ,
ইউজনয়ন: ২নং রগৌজযচন্ন
ডোকঘয: নৄফ ত বুজত:-৮৭০০,
উখজরো: ফযগুনো, রজরো:
ফযগুনো ।

ফোিী নং-৩২১, রযোড নং-০২,
জভযনৄয -৭, ল্লফী, ঢোকো১২১৬।

ফযগুনো

০১.০৩.১৯৯৪

২২ ফছয ০১ ভো ১০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে ভুর
বযখভ নযণ কযো
খয়খছ। ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

২৫৫৫ জনোফ রভো: ভোবুফ আরভ

জনোফ রভো: আব্দুর আজজজ;
ভখনোয়োযো রফগভ

রাঁতো রযর রগট, গ্রোভ:
রাঁতো(টিকুিী), ইউজনয়ন:
ছোজতয়োনগ্রোভ, ডোকঘয :
োন্তোোয:- ৫৮৯১, উখজরো:
আদভদীজঘ, রজরো: ফগুিো ।

রাঁতো রযর রগট, গ্রোভ:
রাঁতো(টিকুিী), ইউজনয়ন:
ছোজতয়োনগ্রোভ, ডোকঘয :
োন্তোোয:- ৫৮৯১, উখজরো:
আদভদীজঘ, রজরো: ফগুিো ।

ফগুিো

১৮.০৬.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৬ ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদনখে
তোজযখ উখল্লখ
রনই।

ফোজতর

২৫৬০ জনোফ রভো: রতৌজদুর ইরোভ

জনোফ জরয়োকত রভোল্যো;
জোখদো রফগভ

গ্রোভ: চযখকোটোখকোর ,
ইউজনয়ন: রকোটোখকোর,
ডোকঘয : রকোটোখকোর ,
উখজরো: ররোোগিো, রজরো:
নিোইর ।

গ্রোভ: চযখকোটোখকোর ,
ইউজনয়ন: রকোটোখকোর,
ডোকঘয : রকোটোখকোর ,
উখজরো: ররোোগিো, রজরো:
নিোইর ।

নিোইর

২৫.০৬.১৯৯৬

১৯ ফছয ১০ ভো ১০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জফজ্ঞজন্ভয তোজযখ,
জনধ তোজযত
জক্ষোগত
রমোগ্যতো
ঠিকবোখফ
উখল্লখ কযো
য়জন।

ফোজতর

২৫৬১ জনোফ আখনোয়োয রোখন

জনোফ আব্দু রোফোন;
ভোকসুদো আকতোয

গ্রোভ: দজিয়োনৄয, ডোকঘয :
োকযলনৄয , উখজরো:
জফজনগয, রজরো:
ব্রোহ্মণফোজিয়ো।

গ্রোভ: দজিয়োনৄয, ডোকঘয :
োকযলনৄয , উখজরো:
জফজনগয, রজরো:
ব্রোহ্মণফোজিয়ো।

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

০৮.১১.১৯৯৫

২০ ফছয ০৫ ভো ২৮
জদন

এএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে ,ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

২৫৬২ জনোফ রভো: ইয়োজয আযোপোত

জনোফ রভো: আফদুর ভোন্নোন;
আজজযন রফগভ

গ্রোভ: বুজোিো, ইউজনয়ন: রজুোজত কভোজ তয়োর রন্টোয,
থোনোোট , ডোকঘয : জচরভোযী জফ-৯৩, ভোজরফোগ,
, উখজরো: জচরভোযী, রজরো: রচৌধুযীোিো, ঢোকো-১২১৯।
কুজিগ্রোভ।

কুজিগ্রোভ

১০.১২.১৯৯৪

২১ ফছয ০৪ ভো ২৭
জদন

আজরভ

োধোযণ

(১) চোরোন রকোড
ভুর  তথ্য রনই।

ফোজতর

২৫৪৮ জনোফ রভো: োজবুর ইরোভ

জনোফ রভো: রুখোর আজভন;
রভোছো: োজনো রফগভ

গ্রোভ: োল্লো, ইউজনয়ন: দীো,
ডোকঘয : োল্লো:-৭৬৩০,
উখজরো: ভোম্মদনৄয ,
রজরো: ভোগুযো।

গ্রোভ: োল্লো, ইউজনয়ন: দীো,
ডোকঘয : োল্লো:-৭৬৩০,
উখজরো: ভোম্মদনৄয ,
রজরো: ভোগুযো।

২৫৪৯ জনোফ রভো: ছোখনোয়োয রোখন

জনোফ রভো: আব্দুয যজভ;
রভোছো: ছোভছুন্নোোয রফগভ

গ্রোভ: ধভতনৄয, ইউজনয়ন:
রকোচোয , ডোকঘয :
যতননৄয:-৫৭৪১, উখজরো:
রগোজফন্দগঞ্জ, রজরো: গোইফোন্ধো ।

২৫৫১ জনোফ ভখনোখতোল জফশ্বো
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

৬

৭

২৫৬৩ জনোফ োজভভ আখভদ

জনোফ পজলু রফোযী;
জোোনোযো রফগভ

গ্রোভ: জিভ ফাঁগোিী,
ইউজনয়ন: দজক্ষণ ফাঁগোিী,
ডোকঘয : ফি কোজরনগয,
উখজরো: কোরজকজন, রজরো:
ভোদোযীনৄয ।

৮৫/২, বুজফোগ, ডোকঘয :
ফোোখফো, ঢোকো।

ভোদোযীনৄয

২৫৬৭ জনোফ স্মৃজত যোণী যকোয

জনোফ ংকয চন্দ্র যকোয;
অঞ্জনো যোণী যকোয

ফনজফবোগ ফোইখরন, গ্রোভ:
ফরোইনগুয়ো, ডোকঘয :
রনেখকোনো, উখজরো:
রনেখকোনো, রজরো: রনেখকোনো।

ফনজফবোগ ফোইখরন, গ্রোভ:
ফরোইনগুয়ো, ডোকঘয :
রনেখকোনো, উখজরো:
রনেখকোনো, রজরো: রনেখকোনো।

রনেখকোণো

২৫৭০ জনোফ ইভন রচৌধুযী

জনোফ জন্টু রচৌধুযী; জভনো
রচৌধুযী

১১০/এ, ভগফোজোয কোজী
অজপ গজর, ভগফোজোয,
ডোকঘয : োজন্তনগয:-১০০০,
উখজরো: যভনো, রজরো:
ঢোকো।

১১০/এ, ভগফোজোয কোজী
অজপ গজর, ভগফোজোয,
ডোকঘয : োজন্তনগয:-১০০০,
উখজরো: যভনো, রজরো:
ঢোকো।

ঢোকো

২৫৭২ জনোফ রভো: রোখর খাঁন

জনোফ আব্দুয যজভ খাঁন;
রজরনো খোনভ

যজখভয ফোজি, গ্রোভ: উত্তয
োজফর, ডোকঘয : ফরধোযো,
উখজরো: জংগোইয, রজরো:
ভোজনকগঞ্জ ।

যজখভয ফোজি, গ্রোভ: উত্তয
োজফর, ডোকঘয : ফরধোযো,
উখজরো: জংগোইয, রজরো:
ভোজনকগঞ্জ ।

ভোজনকগঞ্জ

২৫৭৩ জনোফ সুভন চন্দ্র ভন্ডর

জনোফ খয চন্দ্র ভন্ডর; ফীনো
ভন্ডর

গ্রোভ: ফি ডুমুজযয়ো, ডোকঘয :
ডুমুজযয়ো, উখজরো:
টুিীোিো, রজরো: রগোোরগঞ্জ
।

৩/ক, রচৌধুযী আজতক উল্লো
িক, আম্মদনগয,
োইকোিো, য়োড ত-১২,
জভযনৄয-১, জভযনৄয, ঢোকো।

রগোোরগঞ্জ

২৫৭৫ জনোফ রভো: রখভোস্তোজপজুয যভোন

জনোফ আব্দুর য়োোফ;
খোখরদো রফগভ

ইয়োজছন রভোল্লোফোিী, গ্রোভ:
ফি যোভখদফনৄয, ইউজনয়ন:
রোন্দরনৄয , ডোকঘয : ফোন্দ
ফোজোয:- ৩৮০৭ , উখজরো:
কজফযোট , রজরো: রনোয়োখোরী
।

ইয়োজছন রভোল্লোফোিী, গ্রোভ:
ফি যোভখদফনৄয, ইউজনয়ন:
রোন্দরনৄয , ডোকঘয : ফোন্দ
ফোজোয:- ৩৮০৭ , উখজরো:
কজফযোট , রজরো: রনোয়োখোরী
।

রনোয়োখোরী
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০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৮

৯

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

(১) জন্ তোজযখ
উখল্লখ কযো
য়জন। (২)
প্রখফখে ছজফ
রনই (৩)
জন্স্থোন রজরো
উখল্লখ কযো
য়জন।

ফোজতর

১২

২০.০৭.১৯৯৪

২২ ফছয ০৩ ভো ০৩
জদন

এইচএজ

প্রজতফন্ধী

আখফদখন ছজফ
রনই।

ফোজতর

২২.১০.১৯৯

১৮ ফছয ০৬ ভো ১৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, জন্ তোজযখ
ঠিকবোখফ
উখল্লখ কযো
য়জন।

ফোজতর

২২ ফছয ০২ ভো ২৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ 
জন্স্থোন রজরো
উখল্লখ কযো
য়জন। ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

১০.১০.১৯৯০

২৫ ফছয ০৬ ভো ২৫
জদন

এএজ

আনোয 
জবজডজ

ছজফ তুোজয়ত
রনই।

ফোজতর

০২.০৩.১৯৯৮

১৮ ফছয ০২ ভো ০৪
জদন

দোজখর

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে ,রপযত
খোভ রনই।

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

৬

৭

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৯
এইচএজ

োধোযণ

আখফদন খে
স্বোক্ষয রনই।
জফজ্ঞজন্ভ নং 
তোজযখ, জন্
তোজযখ উখল্লখ
রনই।

ফোজতর

০৭.০৭.১৯৯৭

১৯ ফছয ০৯ ভো ২৯
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন কযো
খয়খছ। চোরোন
পযভ রনই।

ফোজতর

োতক্ষীযো

২৭.১২.০১৯৯৫

২১ ফছয ০৫ ভো ০৮
জদন

এইচএজ

োধোযণ

(১) প্রখফে
১টি (২) জন্স্থোন
রজরো রনই। (৩)
রপযত খোখভ
ডোকটিখকট রনই।

ফোজতর

গ্রোভ: তোলুক ফ তোনন্দ ,
ইউজনয়ন: ৬নং ফ তোনন্দ,
ডোকঘয : নরডোংগো,
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ, রজরো:
গোইফোন্ধো।

গোইফোন্ধো

১৩.০৭.১৯৯৫

২০ ফছয ০৯ ভো ২২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোকটিখকট রনই।

ফোজতর

জনোফ যজতকোন্ত ফোরো; রপোরী গ্রোভ: খোগফোিী, ইউজনয়ন:
ফোরো
যোভীর , ডোকঘয :
যোভীর:-৮১১০ , উখজরো:
রকোটোরীোিো, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

গ্রোভ: খোগফোিী, ইউজনয়ন:
যোভীর , ডোকঘয :
যোভীর:-৮১১০ , উখজরো:
রকোটোরীোিো, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

রগোোরগঞ্জ

০২.০৪.১৯৯০

২৬ ফছয ০১ ভো ০৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

মথোমথ কর্ততক্ষ
উখল্লখ কযো
য়জন, রপযত
খোভ নযণ রনই।
ছজফ ১ কজ।

ফোজতর

জনোফ রজরত বফঞ্জফ; জরজকো
বফঞ্জফ

গ্রোভ: আস্কয , ইউজনয়ন:
ফোগধো , ডোকঘয : আস্কয
কোজরফোিী:-৮২৪০ ,
উখজরো: আতগরঝোিো ,
রজরো: ফজযোর।

ফজযোর

০২.০৭.১৯৯৭

১৯ ফছয ১০ ভো ০৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

মথোমথ কর্ততক্ষ
উখল্লখ কযো
য়জন, রপযত
খোন নযণ রনই।

ফোজতর

গ্রোভ: োোখগোরো, ইউজনয়ন:
োখগোরো, ডোকঘয :
োোখগোরো , উখজরো:
আেোই, রজরো: নগো ।

নগাঁ

২৫৭৭ জনোফ োফজযনো আক্তোয

জনোফ রভো: রভোভযোজুর
ইরোভ; আখনোয়োযো রফগভ

এ-৭/১- জফ, োজোোননৄয
রযরখয় কখরোনী, োজন্তনগয,
ঢোকো।

জকখোযগঞ্জ

২৫৭৮ জনোফ ইব্রোীভ খজরর

জনোফ রভো: আবু োইদ রভোির; গ্রোভ: ব্রোহ্মণ রততুজরয়ো,
৫৯ কোযোন ফোজোয,
জপখযোজো খোনভ
ইউজনয়ন: কোদোকোটি, ডোকঘয আদোফয, মুোম্মদনৄয,
: শ্রীযোভকোটি , উখজরো:
আদোফয, ঢোকো।
আোশুজন , রজরো: োতক্ষীযো ।

২৫৮৩ জনোফ জমুর জভয়ো

জনোফ রভো: ফোচ্চো জভয়ো; রভোছো: গ্রোভ: তোলুক ফ তোনন্দ ,
রখরী রফগভ
ইউজনয়ন: ৬নং ফ তোনন্দ,
ডোকঘয : নরডোংগো,
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ, রজরো:
গোইফোন্ধো।

২৫৮৫ জনোফ প্রোন্ত ফোরো

২৫৮৮ জনোফ জভঠুন বফষ্ঞফ

গ্রোভ: ভোইজচয, ডোকঘয :
জদরোরনৄয , উখজরো:
ফোজজতনৄয , রজরো:
জকখোযগঞ্জ ।

গ্রোভ: আস্কয , ইউজনয়ন:
ফোগধো , ডোকঘয : আস্কয
কোজরফোিী:-৮২৪০ ,
উখজরো: আতগরঝোিো ,
রজরো: ফজযোর।

১২

ভন্তব্য

৮

জনোফ প্রনফ চন্দ্র ভন্ডর; কল্পনো গ্রোভ: োোখগোরো, ইউজনয়ন:
যোনী ভন্ডর
োখগোরো, ডোকঘয :
োোখগোরো , উখজরো:
আেোই, রজরো: নগো ।

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

২২ ফছয ০৯ ভো ২৪
জদন

২৫৭৬ জনোফ কভর কোজন্ত ভন্ডর
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০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

২৫৮৯ জনোফ রজরনো আক্তোয

জনোফ রভো: দুরোর; রফফী

গ্রোভ: ৯৯ দজক্ষন ভোন্ডো ,
ডোকঘয : ভোন্ডো , উখজরো:
মুগদো, রজরো: ঢোকো ।

গ্রোভ: ৯৯ দজক্ষন ভোন্ডো ,
ডোকঘয : ভোন্ডো , উখজরো:
মুগদো, রজরো: ঢোকো ।

ঢোকো

২১.০৩.১৯৯১

২৪ ফছয ৩ ভো ৫ জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

২৫৯০ জনোফ জোজদুর ইরোভ

জনোফ জরয়োকত রোখন
রভোল্যো; জোখদো রফগভ

গ্রোভ: চযখকোটোখকোর ,
ইউজনয়ন: রকোটোখকোর ,
ডোকঘয : রকোটোখকোর ,
উখজরো: ররোোগিো, রজরো:
নিোইর।

গ্রোভ: চযখকোটোখকোর ,
ইউজনয়ন: রকোটোখকোর ,
ডোকঘয : রকোটোখকোর ,
উখজরো: ররোোগিো, রজরো:
নিোইর।

নিোইর

২২.০৬.১৯৮৬

২৯ফছয ১০ ভো ১৩
জদন

এইচএজ

আনোয 
জবজডজ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, চোরোন
রকোড ভুর।

ফোজতর

২৫৯৩ জনোফ রভো: রতোপোখয়র আখম্মদ

জনোফ রভো: রভোোখযপ মৃধো;
রভোো: রখরনো রফগভ

জযদ্রোফোজিয়ো িক, গ্রোভ:
জযদ্রোফোজিয়ো , ইউজনয়ন:
রকিোবুজনয়ো, ডোকঘয :
জযদ্রোফোজিয়ো:-৮৭০০ ,
উখজরো: ফযগুনো, রজরো:
ফযগুনো ।

জযদ্রোফোজিয়ো িক, গ্রোভ:
জযদ্রোফোজিয়ো , ইউজনয়ন:
রকিোবুজনয়ো, ডোকঘয :
জযদ্রোফোজিয়ো:-৮৭০০ ,
উখজরো: ফযগুনো, রজরো:
ফযগুনো ।

ফযগুনো

০৯.১১.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৫ ভো ২৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ
এফং ছজফ রনই।

ফোজতর

২৫৯৬ রভো: কত রোখন

জনোফ ভোোবুর আরভ;
আজরপোয রনছো

গ্রোভ: জিভ মুোজর ,
পটিকছজি, চট্টগ্রোভ।

গ্রোভ: জিভ মুোজর ,
পটিকছজি, চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

০২.০২.১৯৯০

১৮ ফছয ৪ ভো ২৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

খদয নোভ রনই,
প্রখফে 
রপযত খোভ রনই।

ফোজতর

২৫৯৯ জনোফ রভো: আজতকুয যভোন

জনোফ কোভজোদ রোখন;
রভোছো: যোখফয়ো রফগভ

গ্রোভ: োোখগোরো , ইউজনয়ন:
োোখগোরো , ডোকঘয :
োোখগোরো , উখজরো:
আেোই, রজরো: নগো।

গ্রোভ: োোখগোরো , ইউজনয়ন:
োোখগোরো , ডোকঘয :
োোখগোরো , উখজরো:
আেোই, রজরো: নগো।

নগাঁ

০১.০৬.১৯৯০

২৫ ফছয ১১ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জফজ্ঞজন্ভ নং 
তোজযখ রনই। ছজফ
১ কজ।

ফোজতর

২৬০১ জনোফ রোোনুয যভোন

জনোফ রভো: আজজজোয জভয়ো;
রখরনো রফগভ

রোজডং নং-১৩৩, গ্রোভ:
জোটিগ্রোভ, ইউজনয়ন: আরপো
ডোিো, ডোকঘয :
ভজলোযখো:-৮১৩০,
উখজরো: আরপোডোিো,
রজরো: পজযদনৄয।

প্রমখে: মুযোদ রোখন, িক
জযফন  রতু ভন্ত্রণোরয়,
বফন নং-০৭, কক্ষ নং-৮২৪,
৮ভ তরো, ফোংরোখদ
জচফোরয়, ঢোকো-১০০।

পজযদনৄয

২১.১১.১৯৯৩

২২ ফছয ০৫ ভো ১৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন তোজযখ
রনই।

ফোজতর

২৬০৩ রভো: জীফ আরী

জনোফ রভো: যজপকুর ইরোভ,
রভোো: সুখরখো রফগভ

রোজডং নং-১৩৩, গ্রোভ:
বুরননৄয, ডোকঘয : জজজ
৬০০০, উখজরো:
যোজোিো, রজরো: যোজোী।

রোজডং নং-১৩৩, গ্রোভ:
বুরননৄয, ডোকঘয : জজজ
৬০০০, উখজরো:
যোজোিো, রজরো: যোজোী।

যোজোী

১৩.০৩.১৯৯৫

২১ ফছয ০৪ ভো ২২
জদন

এএজ

আনোয 
জবজডজ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ছজফ ১ কজ।

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

২৬০৪ জনোফ রভো: োভীভ আখভদ

জনোফ রভো: আব্দুয যভোন;
রভোছো: জোখযো রফগভ

ফোো নং-৪৯০, গ্রোভ:
ভধ্যোিো (োজন্তফোগ), ডোকঘয
: ব্রোহ্মণফোজিয়ো প্রধোন
ডোকঘয:-৩৪০০, উখজরো:
ব্রোহ্মণফোজিয়ো, রজরো:
ব্রোহ্মণফোজিয়ো ।

ফোো নং-৬৭২-২, গ্রোভ:
ভধ্যোিো ( রযনৄয রযোড),
ডোকঘয : ব্রোহ্মণফোজিয়ো
প্রধোন ডোকঘয:-৩৪০০,
উখজরো: ব্রোহ্মণফোজিয়ো,
রজরো: ব্রোহ্মণফোজিয়ো ।

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

২৩.০৭.১৯৯৪

২১ ফছয ১০ ভো ১২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ঠিকোনো রনই।

ফোজতর

২৬০৬ জনোফ রভো: মুযোদ রোখন

জনোফ রভো: আবুর কোখভ;
োখজযো রফগভ

রকদু ভুইয়ো ফোিী, গ্রোভ:
আভোন উল্যোনৄয, ইউজনয়য:
ফোংগোঘো, ডোকঘয: জকজন
ফোজোয:-৩৭০০, উখজরো:
রক্ষীনৄয, রজরো: রক্ষীনৄয।

রকদু ভুইয়ো ফোিী, গ্রোভ:
আভোন উল্যোনৄয, ইউজনয়য:
ফোংগোঘো, ডোকঘয: জকজন
ফোজোয:-৩৭০০, উখজরো:
রক্ষীনৄয, রজরো: রক্ষীনৄয।

রক্ষ্ণীনৄয

০১.১১.১৯৮৮

২৮ ফছয ০৭ ভো ২৫
জদন

এএজ

আনোয 
জবজডজ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

২৬০৭ জনোফ রভো: যজফউর ইরোভ

জনোফ রভো: জদুর ইরোভ;
জযপো আক্তোয

গ্রোভ: রুজকন্দীনৄয, ডোকঘয :
জোভোরগঞ্জ, উখজরো:
আখক্করনৄয, রজরো:
জয়নৄযোট ।

গ্রোভ: রুজকন্দীনৄয, ডোকঘয :
জোভোরগঞ্জ, উখজরো:
আখক্করনৄয, রজরো:
জয়নৄযোট ।

রক্ষ্ণীনৄয

৩১.১২.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

এএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

২৬১০ জনোফ োভীভ জভয়ো

জনোফ মৃত ভজজবুয যভোন;
রভোছো: জপরুজো রফগভ

গ্রোভ: ফোজনয়োধরো, ডোকঘয :
পোখতভোনগয:-২২২০,
উখজরো: জেোর, রজরো:
ভয়ভনজং।

গ্রোভ: ফোজনয়োধরো, ডোকঘয :
পোখতভোনগয:-২২২০,
উখজরো: জেোর, রজরো:
ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

১৪.০৩.১৯৯৫

২১ ফছয ০১ ভো ২২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ। রপযত
খোখভ ডোকটিখকট
রনই।

ফোজতর

২৬১৩ জনোফ রভো: োহ্ আরভ

জনোফ রভো: োয়দোয আরী
খন্দকোয; আখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ: ভোচযং, ডোকঘয :
খজরয়ো, উখজরো: যোতজয,
রজরো: ভোদোযীনৄয ।

গ্রোভ: ভোচযং, ডোকঘয :
খজরয়ো, উখজরো: যোতজয,
রজরো: ভোদোযীনৄয ।

ভোদোযীনৄয

১৫.১১.১৯৯৪

২১ ফছয ০৬ ভো ২২
জদন

আজরভ

োধোযণ

রযরখয় পযখভ
আখফদন 
প্রখফে।

ফোজতর

২৬১৪ জনোফ রভো: োভসুর ক

জনোফ রভো: তোজুর ইরোভ;
রভোছো: রনখযো খোতুন।

৩-৫/১১১, গ্রোভ: রভন্তঘয,
রো: ফোঘোউিো, ডোকঘয :
ফোঘোউিো, উখজরো:
নফীনগয, রজরো:
ব্রোহ্মণফোজিয়ো।

৩-৫/১১১, গ্রোভ: রভন্তঘয,
রো: ফোঘোউিো, ডোকঘয :
ফোঘোউিো, উখজরো:
নফীনগয, রজরো:
ব্রোহ্মণফোজিয়ো।

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

২০.১১.১৯৮৬

১৯ ফছয ০৫ ভো ১১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফখে ছজফ
রনই।

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

কুজিগ্রোভ

০১.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ০৪ ভো ০৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ। রপযত
খোভ রনই।

ফোজতর

খুরনো

২৫.১১.১৯৯৫

২০ ফছয ০৬ ভো ০১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ডোকটিখকট
 ঠিকোনো রনই।
জন্স্থোন রজরো
উখল্লখ রনই।

ফোজতর

ফজযোর

৩০.০৭.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৯ ভো ০৫
জদন

স্দোতক

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

জযোজগঞ্জ

১৫.০২.১৯৯৭

১৯ ফছয ০২ ভো ২০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন কযো
খয়খছ। ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

ফজযোর

০৭.০২.১৯৯৫

২১ ফছয ০৩ ভো ২৯
জদন

আজরভ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোকটিখকট রনই।

ফোজতর

ভোজনকগঞ্জ

১০.০৪.১৯৯৭

১৯ ফছয ০১ ভো ০৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই। ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

জনোফ রভো: োইফুর ইরোভ;
রভখরুন নোোয

২৬১৬ জনোফ োোনোযো আক্তোয

জনোফ ইোয়োত রখ; ভঞ্জুয়োযো ২৩, গ্রোভ: ভোভডোিো,
রফগভ
ডোকঘয : জোোনোফোদ
কুোন্টনখভন্ট:-৯২০৫,
উখজরো: ফুরতরো, রজরো:
খুরনো।

২৩, গ্রোভ: ভোভডোিো,
ডোকঘয : জোোনোফোদ
কুোন্টনখভন্ট:-৯২০৫,
উখজরো: ফুরতরো, রজরো:
খুরনো।

২৬১৯ জনোফ রভো: োজন রোখন

জনোফ রভো: জছজেকুয যভোন;
রভোো: যোণী রফগভ

আখক্কর জবরো, োতোজোয
জফঘো, গ্রোভ: োতোজোযজফঘো,
ইউজনয়ন: বোলোনচয, ডোকঘয
: রোোভজে:-৮২৭০,
উখজরো: রভখজন্দগঞ্জ,
রজরো: ফজযোর ।

আখক্কর জবরো, োতোজোয
জফঘো, গ্রোভ: োতোজোযজফঘো,
ইউজনয়ন: বোলোনচয, ডোকঘয
: রোোভজে:-৮২৭০,
উখজরো: রভখজন্দগঞ্জ,
রজরো: ফজযোর ।

২৬২৩ জনোফ রভো: জুখয়র যোনো

জনোফ রভো: োজফবুয যভোন;
রভোছো: নূযজোোন খোতুন

গ্রোভ: মৄজক্তগোছো, ডোকঘয :
গ্রোভ: মৄজক্তগোছো, ডোকঘয :
খোযোজফোিী, উখজরো:
খোযোজফোিী, উখজরো:
কোজজনৄয, রজরো: জযোজগঞ্জ । কোজজনৄয, রজরো: জযোজগঞ্জ ।

২৬২৪ জনোফ রভো: জদুর ইরোভ

জনোফ রভো: আবুয়োর কজযভ;
কজনুয রফগভ

গ্রোভ: চযবুখোইনগয,
ইউজনয়ন: চযখভোনোই,
ডোকঘয : বুখোইনগয,
উখজরো: ফজযোর দয,
রজরো: ফজযোর।

গ্রোভ: চযবুখোইনগয,
ইউজনয়ন: চযখভোনোই,
ডোকঘয : বুখোইনগয,
উখজরো: ফজযোর দয,
রজরো: ফজযোর।

২৬২৬ জনোফ রভো: নোজমুর হুদো

জনোফ রভো: যজপকুর ইরোভ,
নোজছভো রফগভ

গ্রোভ: বজন্তো, ইউজনয়ন:
জজয়ননৄয, ডোকঘয :
আভতরী:-১৮৬০, উখজরো:
রদৌরতনৄয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ
।

গ্রোভ: বজন্তো, ইউজনয়ন:
জজয়ননৄয, ডোকঘয :
আভতরী:-১৮৬০, উখজরো:
রদৌরতনৄয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ
।

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১৩৪/৮, ভোজযয়োরী ভধ্যোিো,
গোজীনৄয দয, উখজরো:
গোজীনৄয, রজরো: গোজীনৄয।

২৬১৫ জনোফ রভো: আব্দুর কোহ্োয
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গ্রোভ: ফরগুজি, ইউজনয়ন:
চযভুরুিোভোযী, ডোকঘয :
চযভুরুিোভোযী, উখজরো:
ভুরুিোভোযী , রজরো:
কুজিগ্রোভ।

ফততভোন ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জনোফ জয়নোর আখফজদন;
োখজযো খোতুন

আবুফকয ক্বোযী ফোিী, গ্রোভ:
যোভোনন্দনৄয, ইউজনয়ন:
দোগনভুঞ্জো রৌযবো, ডোকঘয
: পোজজখরযঘোট, উখজরো:
দোগনভুঞ্জো, রজরো: রপনী ।

আবুফকয ক্বোযী ফোিী, গ্রোভ:
যোভোনন্দনৄয, ইউজনয়ন:
দোগনভুঞ্জো রৌযবো, ডোকঘয
: পোজজখরযঘোট, উখজরো:
দোগনভুঞ্জো, রজরো: রপনী ।

রপনী

০৫.০৮.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৯ ভো ০০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ তুোজয়ত
রনই। প্রখফে
রনই।

ফোজতর

২৬৩৩ জনোফ রভো: ভোরুপ রোখন

জনোফ রভোকতোর রোখন;
যোখরো

গ্রোভ: োতটিকজয, ইউজনয়ন:
রগোোরনগয, ডোকঘয :
ভজশুিো:-৫৮৪১, উখজরো:
ধুনট, রজরো: ফগুিো।

গ্রোভ: োতটিকজয, ইউজনয়ন:
রগোোরনগয, ডোকঘয :
ভজশুিো:-৫৮৪১, উখজরো:
ধুনট, রজরো: ফগুিো।

ফগুিো

২৯.১১.১৯৯৩

২২ ফছয ০৪ ভো ১৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

২৬৩৪ জনোফ রভো: মুজপকুর ইরোভ

জনোফ রভো: আব্দু বুয
যকোয; রভোছো: ভনজজরো
রফগভ।

গ্রোভ: হুয়োকুয়ো, ইউজনয়ন:
োকুরো: ডোকঘয : হুয়োকুয়ো:৫৮২৬, উখজরো: রোনোতরো,
রজরো: ফগুয়ো।

গ্রোভ: হুয়োকুয়ো, ইউজনয়ন:
োকুরো: ডোকঘয : হুয়োকুয়ো:৫৮২৬, উখজরো: রোনোতরো,
রজরো: ফগুয়ো।

ফগুিো

৩১.১২.১৯৯৫

২০ ফছয ০৪ ভো ০৫
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
ীর রনই।

ফোজতর

২৬৩৭ জনোফ রভো: জদ আরী

জনোফ রভো: জযোজুর ইরোভ;
রভোছো: োখযো রফগভ

গ্রোভ: রোপোোিো, ইউজনয়ন:
তোখরোিো, ডোকঘয :
তোখরোিো:-৫৮৮১, উখজরো:
দুচোজয়ো, রজরো: ফগুিো।

গ্রোভ: রোপোোিো, ইউজনয়ন:
তোখরোিো, ডোকঘয :
তোখরোিো:-৫৮৮১, উখজরো:
দুচোজয়ো, রজরো: ফগুিো।

ফগুিো

১৫.১২.২০১৬

২১ ফছয ০৪ ভো ২৬
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ ভুর।

ফোজতর

২৬৩৮ জনোফ রভো: তজযকুর ইরোভ

জনোফ রভো: আবুর রোখন;
রভোছো: ছজফখযোন রনছো

৭০৯, গ্রোভ: খোজরয়ো,
ইউজনয়ন: জফখনোদনৄয,
ডোকঘয : জফখনোদনৄয:-৭৬৩১,
উখজরো: রভোোম্মদনৄয ,
রজরো: ভোগুযো ।

৭০৯, গ্রোভ: খোজরয়ো,
ইউজনয়ন: জফখনোদনৄয,
ডোকঘয : জফখনোদনৄয:-৭৬৩১,
উখজরো: রভোোম্মদনৄয ,
রজরো: ভোগুযো ।

ভোগুযো

১৩.০৫.১৯৯১

২৪ ফছয ১১ ভো ২৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই।

ফোজতর

২৬৫০ জনোফ রভো: ভজবুর োোন রপযখদৌ

জনোফ রভো: ধনু জভয়ো; ভোজনো
আক্তোয

গ্রোভ: ধনকুিো, ইউজনয়ন:
বুল্লো, ডোকঘয : বুল্লো:-৩৩৩১,
উখজরো: ভোধফনৄয, রজরো:
জফগঞ্জ।

গ্রোভ: ধনকুিো, ইউজনয়ন:
বুল্লো, ডোকঘয : বুল্লো:-৩৩৩১,
উখজরো: ভোধফনৄয, রজরো:
জফগঞ্জ।

জফগঞ্জ

২৪ ফছয ০৩ ভো ২৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, জন্ তোজযখ
 জন্স্থোন
উখল্লখ রনই,
প্রখফে ১টি।

ফোজতর

২৬৫১ জনোফ রভোছো: আপজযন জোোন

জনোফ রভো: রখোযখদ আরভ;
রভোছো: নুযজোোন রফগভ

গ্রোভ: খোভোযকোজন্দ, ইউজনয়ন:
যোজোনৄয, ডোকঘয :
রজোিগোছো:-৫৮০০,
উখজরো: ফগুিো দয,
রজরো: ফগুিো।

গ্রোভ: খোভোযকোজন্দ, ইউজনয়ন:
যোজোনৄয, ডোকঘয :
রজোিগোছো:-৫৮০০,
উখজরো: ফগুিো দয,
রজরো: ফগুিো।

ফগুিো

১৯ ফছয ০৩ ভো ১৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফখে ছজফ
রনই।

ফোজতর

২৫.১২.১৯৯৬

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

২৬৩১ জনোফ রভোোম্মদ ইব্রোীভ খজরর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৭

৮

৯

১২

১২

০৩.০২.১৯৯৬

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, ২০নং
করোভ নযণকৃত
নয়, তোজযখ রনই।

ফোজতর

জনোফ ভুধয চন্দ্র ভন্ডর; চোয়নো গ্রোভ: ফোজযবুজনয়ো, ডোকঘয : যোনী ভন্ডর
জচয়োযফন্দ:-৯২৮০,
উখজরো: োইকগোছো, রজরো:
খুরনো ।

খুরনো

১৬.০৪.১৯৯৪

২২ ফছয ০ ভো ১৩ জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
রনই, ফততভোন
ঠিকোনো রনই।

ফোজতর

২৬৬০ জনোফ আজতকুয যভোন

জনোফ খোখয়জ আভদ;
রগোরোন আযো

গ্রোভ: ভধ্যভ পযোদনগয,
ইউজনয়ন: পযোদনগুয,
ডোকঘয : ভধ্যভ পযোদনগয
:-৩৯০১, উখজরো: রপনী
দয, রজরো: রপনী ।

গ্রোভ: ভধ্যভ পযোদনগয,
ইউজনয়ন: পযোদনগুয,
ডোকঘয : ভধ্যভ পযোদনগয
:-৩৯০১, উখজরো: রপনী
দয, রজরো: রপনী ।

রপনী

০৫.০২.১৯৯৬

২০ ফছয ০২ ভো ২৯
জদন

এএজ

োধোযণ

স্বোক্ষয রনই,
রযরখয় পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

২৬৬২ জনোফ রভো: োভীভ রযজো

জনোফ রভো: আবু োইদ; রভোছো: গ্রোভ: ভজনৄয, ইউজনয়ন:
োভছুন্নোোয
গোিোদ, ডোকঘয : ভজনৄয:৬৭৭০, উখজরো:
োজোদনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ: ভজনৄয, ইউজনয়ন:
গোিোদ, ডোকঘয : ভজনৄয:৬৭৭০, উখজরো:
োজোদনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

২০.১০.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৫ ভো ২১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

২৬৬৪ জনোফ রভো: ভজজবুয যভোন

জনোফ রভো: আকযোভ রোখন;
রভোছো: জপখযোজো রফগভ

গ্রোভ: স্বরূনৄয, ইউজনয়ন:
পোগুয়োয জদয়োয, ডোকঘয :
ইয়োজছননৄয:-৬৪১০,
উখজরো: ফোগোজতোিো,
রজরো: নোখটোয।

গ্রোভ: স্বরূনৄয, ইউজনয়ন:
পোগুয়োয জদয়োয, ডোকঘয :
ইয়োজছননৄয:-৬৪১০,
উখজরো: ফোগোজতোিো,
রজরো: নোখটোয।

নোখটোয

২০.১০.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৬ ভো ১৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে ১টি,
রপযত খোভ রনই

ফোজতর

২৬৬৬ জনোফ রভো: জভজোনুয যভোন

জনোফ রভো: ভোজনক জভয়ো;
জোখফদো রফগভ

গ্রোভ: জোজভযকোন্দো, ইউজনয়ন:
খরী, ডোকঘয : খরী:১৮৫০, উখজরো: রদৌরতনৄয,
রজরো: ভোজনকগঞ্জ ।

গ্রোভ: জোজভযকোন্দো, ইউজনয়ন:
খরী, ডোকঘয : খরী:১৮৫০, উখজরো: রদৌরতনৄয,
রজরো: ভোজনকগঞ্জ ।

ভোজনকগঞ্জ

০৮.০৭.১৯৯১

২৪ ফছয ০৯ ভো ২৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ঠিকোনো
রনই।

ফোজতর

২৬৬৯ জনোফ জরটন যকোয

জনোফ দুরব যকোয; মৃত ছোয়ো গ্রোভ: ীজত, ইউজনয়ন: কুরো,
যোনী যকোয
ডোকঘয : ফোিীগো,
উখজরো: ধোভযোই, রজরো:
ঢোকো।

গ্রোভ: ীজত, ইউজনয়ন: কুরো,
ডোকঘয : ফোিীগো,
উখজরো: ধোভযোই, রজরো:
ঢোকো।

ঢোকো

১০.১১.১৯৯৬

২০ ফছয ০৫ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত খোভ
নযণকৃত নয়।

ফোজতর

২৬৫৯ জনোফ জযন ভন্ডর
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গ্রোভ: নফ ত যোজুয গো,
ইউজনয়ন: সুন্দরনৄয, ডোকঘয
: আ: জভয়োয োট:-৩৮০২,
উখজরো: কজফযোট, রজরো:
রনোয়োখোরী।

গ্রোভ: নফ ত যোজুয গো,
ইউজনয়ন: সুন্দরনৄয, ডোকঘয
: আ: জভয়োয োট:-৩৮০২,
উখজরো: কজফযোট, রজরো:
রনোয়োখোরী।

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৬

জনোফ আবুর কোখভ; ছোখরো
খোতুন

৫

জন্ তোজযখ

রনোয়োখোরী

২৬৫৪ জনোফ রভো: ভোইন উজেন

৪

জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

চাঁদনৄয

০১.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

আজরভ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

ফোো  িক: ৪৬  ৪ গ্রোভ:
জিভ রবরোফোিী (আদত
োিো), ডোকঘয : রবরোফোিী,
উখজরো: আজদতভোযী,
রজরো: রোরভজনযোট।

রোরভজনযোট

৩০.০৮.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৮ ভো ০৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ঠিকোনো
ভুর।

ফোজতর

গ্রোভ: ফজরয়োদী ফকী ফোিী,
ডোকঘয : ফজরয়োদী,
উখজরো: কোজরয়োতকয,
রজরো: গোজীনৄয ।

গ্রোভ: ফজরয়োদী ফকী ফোিী,
ডোকঘয : ফজরয়োদী,
উখজরো: কোজরয়োতকয,
রজরো: গোজীনৄয ।

গোজীনৄয

১০.১১.১৯৯৪

২১ ফছয ০৫ ভো ০৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয় পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

জনোফ রভো: আপতোফ আরী;
রভোছো: োন্তনো রফগভ

গ্রোভ: ফোফোিীয়ো, ইউজনয়ন:
জোভনগয, ডোকঘয :
ফোফোিীয়ো:-৬৪১০,
উখজরো: ফোগোজতোিো,
রজরো: নোখটোয।

গ্রোভ: ফোফোিীয়ো, ইউজনয়ন:
জোভনগয, ডোকঘয :
ফোফোিীয়ো:-৬৪১০,
উখজরো: ফোগোজতোিো,
রজরো: নোখটোয।

নোখটোয

০১.১২.১৯৯৩

২২ ফছয ০৫ ভো ০৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ। স্বোক্ষয
রনই।

ফোজতর

২৬৭৬ জনোফ রভো: আরভগীয রোখন

জনোফ রভো: আকফয আরী
আকন্দ; রভোছো: ভোখজদো

গ্রোভ: জফন্যোতকয, ইউজনয়ন:
আদোযজবটো, ডোকঘয :
আদোযজবটো, উখজরো:
ভোদোযগঞ্জ, রজরো: জোভোরনৄয
।

গ্রোভ: জফন্যোতকয, ইউজনয়ন:
আদোযজবটো, ডোকঘয :
আদোযজবটো, উখজরো:
ভোদোযগঞ্জ, রজরো: জোভোরনৄয
।

জোভোরনৄয

০১.০৪.১৯৯৫

১০ ফছয ০ ভো ১০ জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন তোজযখ
রনই, প্রখফখে
ছজফ রনই

ফোজতর

২৬৭৭ জনোফ রুম্মোন ভোমুদ োোন

জনোফ আবু োজনপ; আকজরভো
রফগভ

গ্রোভ: আিোযোিো, ইউজনয়ন: ফোো নং-৪৯২, ল্লফী
জযকখোরী, ডোকঘয :
আফোজক এরোকো, ৩ নং
চোউরোোিো:-৮৭১০ ,
য়োড ত, আভতরী, ফযগুনো।
উখজরো: তোরতরী, রজরো:
ফযগুনো।

ফযগুনো

১২.০৫.১৯৮৮

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

জোতীয়
জযচয়ে নং 
ফয় উখল্লখ রনই।

ফোজতর

২৬৭৯ জনোফ তোজনয়ো সুরতোনো

জনোফ আবু তোখয জকদোয;
যীপোতুখন্নছো

গ্রোভ: আপোজ উজেন
জকদোয, ডোকঘয :
ররভীখোরী:-৪৪২০,
উখজরো: কুতুফজদয়ো, রজরো:
কক্সফোজোয।

কক্সফোজোয

০১.০২.১৯৮৮

২৮ ফছয ০৩ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে-১
কজ, রপযত খোভ
রনই।

ফোজতর

২৬৭১ জনোফ ভোকনুন

জনোফ আব্দুয যজদ; আকজরভো গ্রোভ: চোোতরী, ডোকঘয :
নোযোয়ণনৄয:-৩৪৬০,
উখজরো: ভতরফ, রজরো:
চাঁদনৄয।

গ্রোভ: চোোতরী, ডোকঘয :
নোযোয়ণনৄয:-৩৪৬০,
উখজরো: ভতরফ, রজরো:
চাঁদনৄয।

২৬৭৩ জনোফ জফকো চন্দ্র যোয়

জনোফ রজরনী রভোন যোয়;
োজন্ত ফোরো যোয়

ফোো  িক: ৪৬  ৪ গ্রোভ:
জিভ রবরোফোিী (আদত
োিো), ডোকঘয : রবরোফোিী,
উখজরো: আজদতভোযী,
রজরো: রোরভজনযোট।

২৬৭৪ জনোফ নোজভো আক্তোয

জনোফ রভো: জপকুর ইরোভ;
রভোো: জপখযোজো রফগভ

২৬৭৫ রভো: আর আজভন
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গ্রোভ: আপোজ উজেন
জকদোয, ডোকঘয :
ররভীখোরী:-৪৪২০,
উখজরো: কুতুফজদয়ো, রজরো:
কক্সফোজোয।

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

২৬৮০ জনোফ রভো: রফরোর রোোইন

জনোফ রভো: ভনজজর আরী;
রভোো: রফরী রফগভ

গ্রোভ: ফোভনজদঘী, ডোকঘয :
লূয়ো, উখজরো: চোযঘোট,
রজরো: যোজোী।

গ্রোভ: ফোভনজদঘী, ডোকঘয :
লূয়ো, উখজরো: চোযঘোট,
রজরো: যোজোী।

যোজোী

১১.১২.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৪ ভো ২৫
জদন

এএজ

োধোযণ

রযরখয় পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

২৬৮২ জনোফ রভো: শুব জভয়ো

জনোফ আব্দুর আজজজ; ইজত
রফগভ

গ্রোভ: দজক্ষণ ঝোউতরো,
ইউজনয়ন: ঝোউগিো, ডোকঘয
: রখ োজদ যকোয ফোজোয:২০১২, উখজরো: রভরোন্দ,
রজরো: জোভোরনৄয।

গ্রোভ: দজক্ষণ ঝোউতরো,
ইউজনয়ন: ঝোউগিো, ডোকঘয
: রখ োজদ যকোয ফোজোয:২০১২, উখজরো: রভরোন্দ,
রজরো: জোভোরনৄয।

জোভোরনৄয

১২.০৩.১৯৯৬

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোকটিখকট রনই
 ফয় উখল্লখ
রনই।

ফোজতর

২৬৮৩ জনোফ মুভতোজনো ইয়োজভন

জনোফ রভো: জোকোজযয়ো; রভোো: ৪৭০ নং জততো রযোড, গ্রোভ:
োজভভো ইয়োজভন
নফ ত ভোদোযখটক, ইউজনয়ন:
দজক্ষণগো, ডোকঘয :
ফোোখফো, ঢোকো-১২১৪,
উখজরো: বুজফোগ, রজরো:
ঢোকো ।

জ-৩(জজ)-১২১৭,
োজোোননৄয রযরখয়
কখরোনী, ১১ নং য়োড ত,
োজন্তনগয-১২১৭, ভজতজঝর,
ঢোকো।

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

১৭.০৪.১৯৯৫

২১ ফছয ০ ভো ১৮
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই।

ফোজতর

২৬৮৪ জনোফ এ এভ যজফউর ইরোভ

জনোফ রভো: জপখযোজ আরী;
রজোৎস্দো রফগভ

গ্রোভ: ররোোগিো কখরজোিো, ০২/৬২ এভনৄযী ররক োউজ,
ডোকঘয : ররোোগিো,
গুরোন-১২১২, ঢোকো উত্তয
উখজরো: ররোোগিো, রজরো: জটি কখতোখযন।
নিোইর।

নিোইর

১৮.১১.১৯৯৩

২২ ফছয ০৫ ভো ১৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদনখে ছজফ
১ কজ,
প্রখফে রনই,
জন্স্থোন রজরো
উখল্লখ রনই।

ফোজতর

২৬৮৫ জনোফ রভো: অন্তয গোজী

জনোফ রভো: আজভয উজেন
গোজী; যোজদো রফগভ

গ্রোভ: ভোতরোখোরী, ইউজনয়ন:
ফযনৄয, ডোকঘয :
আিকোন্দো:-৭৭৩০,
উখজরো: ফোজরয়োকোন্দো,
রজরো: যোজফোিী ।

গ্রোভ: ভোতরোখোরী, ইউজনয়ন:
ফযনৄয, ডোকঘয :
আিকোন্দো:-৭৭৩০,
উখজরো: ফোজরয়োকোন্দো,
রজরো: যোজফোিী ।

যোজফোিী

২২.০১.১৯৯৬

২০ ফছয ০৩ ভো ১৫
জদন

এএজ

োধোযণ

রযরখয় পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

২৬৮৬ জনোফ রভো: আজকুয যভোন

জনোফ রভো: আকোন আরী;
রভোো: ীযোভন রফগভ

গ্রোভ: ফোযইোিো, ডোকঘয :
নৄটিয়ো, উখজরো: নৄটিয়ো,
রজরো: যোজোী ।

গ্রোভ: ফোযইোিো, ডোকঘয :
নৄটিয়ো, উখজরো: নৄটিয়ো,
রজরো: যোজোী ।

যোজোী

০২.০৬.১৯৯৬

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয় পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

২৬৮৭ জনোফ রভো: রপযখদৌ

জনোফ আ: জব্বোয যদোয;
রভোো: োযবীন

১১৯, গ্রোভ: দজক্ষণ কোজজযচয,
ডোকঘয :
চযকজভনোয:৮২৫০,
উখজরো: মুরোজদ, রজরো:
ফজযোর ।

১১৯, গ্রোভ: দজক্ষণ কোজজযচয,
ডোকঘয :
চযকজভনোয:৮২৫০,
উখজরো: মুরোজদ, রজরো:
ফজযোর ।

ফজযোর

০১.০১.১৯৯৮

১৮ ফছয ০৩ ভো ১০
জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধোয
নৄে/কন্যোয নৄে

কর্ততখক্ষয
খম্বোধন ভুর।

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

ভোজনকগঞ্জ

১২.১২.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৫ ভো ২৩
জদন

এএজ

োধোযণ

রপযতখোভ রনই।

ফোজতর

২৮.১০.১৯৯৫

২০ ফছয ০৫ ভো ১৩
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত খোভ
রনই।

ফোজতর

১৯ ফছয ০ ভো ০৬
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই।

ফোজতর

২৬৯১ জনোফ আবু ফক্কয জছজেক

জনোফ রভো: আব্দু োরোভ;
রখরনো রফগভ

২৬৯২ জনোফ রভো: রোখর যোনো

জনোফ রভো: আ: জদ; রভোছো: গ্রোভ: উত্তযগজভযগ্রোভ,
সুরতোনো রযজজয়ো
ইউজনয়ন: যগ্রোভ, ডোকঘয
: ফুরফোজিো োট:-৫২১০,
উখজরো: জফযর, রজরো:
জদনোজনৄয ।

গ্রোভ: উত্তযগজভযগ্রোভ,
ইউজনয়ন: যগ্রোভ, ডোকঘয
: ফুরফোজিো োট:-৫২১০,
উখজরো: জফযর, রজরো:
জদনোজনৄয ।

জদনোজনৄয

২৬৯৩ জনোফ রভো: োেোভ রোখখন

জনোফ রভো: োখপজ যদোয;
আজীফন রনছো

রযোড নং-৮০৬, গ্রোভ:
রখোয়োজনৄয জডগ্রী কোজন্দ,
ডোকঘয : রটখকযোট:-৭৯০০,
উখজরো: ভোদোযীনৄয, রজরো:
ভোদোযীনৄয ।

রযোড নং-৮০৬, গ্রোভ:
রখোয়োজনৄয জডগ্রী কোজন্দ,
ডোকঘয : রটখকযোট:-৭৯০০,
উখজরো: ভোদোযীনৄয, রজরো:
ভোদোযীনৄয ।

ভোদোযীনৄয

২৬৯৪ জনোফ রভো: দুরোর রোখন

জনোফ রভো: আব্দু োরোভ;
রভোছো: নুযজোোন রফগভ

গ্রোভ: নফ তোিো, ইউজনয়ন:
ফাঁকো, ডোকঘয : োোদো,
উখজরো: জীফন নগয,
রজরো: চ্যয়োডোিো।

গ্রোভ: নফ তোিো, ইউজনয়ন:
ফাঁকো, ডোকঘয : োোদো,
উখজরো: জীফন নগয,
রজরো: চ্যয়োডোিো।

চ্যয়োডোিো

০২.০৩.১৯৮৮

১৮ ফছয ১ ভো ৯ জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, প্রখফে
নযণকৃত নয়।

ফোজতর

২৬৯৫ জনোফ রভো: রোখর যোনো

জনোফ রভো: ফোফয আরী;
োখজদো রফগভ

গ্রোভ: রযোই রোতরো,
ইউজনয়ন: ঝোজোিো, ডোকঘয :
রোীফোজোয:-২০১২,
উখজরো: রভরোন্দ, রজরো:
জোভোরনৄয ।

গ্রোভ: রযোই রোতরো,
ইউজনয়ন: ঝোজোিো, ডোকঘয :
রোীফোজোয:-২০১২,
উখজরো: রভরোন্দ, রজরো:
জোভোরনৄয ।

জোভোরনৄয

১২.০২.১৯৯৭

১৯ ফছয ০২ ভো ২৪
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
রনই। প্রখফ ে
১টি

ফোজতর

২৬৯৬ জনোফ জনউটন কুভোয ঢোরী

জনোফ ভুজত রভোন ঢোরী;
প্রজভরো যোণী ঢোরী

গ্রোভ: লুয়ো, ইউজনয়ন:
যংনৄয, ডোকঘয : লুয়ো
ফোজোয, উখজরো: ডুমুজযয়ো,
রজরো: খুরনো।

গ্রোভ: লুয়ো, ইউজনয়ন:
যংনৄয, ডোকঘয : লুয়ো
ফোজোয, উখজরো: ডুমুজযয়ো,
রজরো: খুরনো।

খুরনো

০৪.০২.১৯৯৩

২৩ ফছয ৩ ভো ০৯
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্টুোে
োইজ ছজফ,
প্রখফে ১টি।

ফোজতর

২৬৯৭ জনোফ রভো: জদুর ইরোভ

জনোফ রভো: আব্দুর কজযভ;
রভোছো: জোোনোয খোতুন

আতোোিো ৮০৩/১০ গ্রোভ:
আতোোিো, ইউজনয়ন:
ফোখযফোদো, ডোকঘয :
ফোখযফোদো, উখজরো:
ঈশ্বযদী, রজরো: োফনো ।

আতোোিো ৮০৩/১০ গ্রোভ:
আতোোিো, ইউজনয়ন:
ফোখযফোদো, ডোকঘয :
ফোখযফোদো, উখজরো:
ঈশ্বযদী, রজরো: োফনো ।

োফনো

০৬.১২.১৯৯৫

২১ ফছয ০৭ ভো ০২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর
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গ্রোভ: োফুল্লী, ডোকঘয :
গ্রোভ: োফুল্লী, ডোকঘয :
দযগ্রোভ:-১৮১০, উখজরো:
দযগ্রোভ:-১৮১০, উখজরো:
োটুজযয়ো, রজরো: ভোজনকগঞ্জ । োটুজযয়ো, রজরো: ভোজনকগঞ্জ ।

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

২৬৯৯ জনোফ রভো: রভোখখরছুয যভোন

জনোফ রভো: ভজউজেন; রভোছো: গ্রোভ: টুোভোযী রচৌধুযী োিো,
রভোখরভো রফগভ
ইউজনয়ন: টুোভোযী, ডোকঘয
: যোভগঞ্জ র:-৫৩০০,
উখজরো: নীরপোভোযী,
রজরো: নীরপোভোযী ।

গ্রোভ: টুোভোযী রচৌধুযী োিো,
ইউজনয়ন: টুোভোযী, ডোকঘয
: যোভগঞ্জ র:-৫৩০০,
উখজরো: নীরপোভোযী,
রজরো: নীরপোভোযী ।

নীরপোভোযী

০১.০২.১৯৯৬

২০ ফছয ০২ ভো ২০
জদন

এএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

২৭০০ জনোফ বকত দো

জনোফ নখযোত্তভ দো; ঊলো
যোনী দো

গ্রোভ: ভদুরন্দনৄয, ইউজনয়ন:
খোভোযখোরী, ডোকঘয :
খোভোযখোরী:-৭৮৫১,
উখজরো: ভধুখোরী, রজরো:
পজযদনৄয ।

পজযদনৄয

২৫.১২.১৯৯৪

২১ ফছয ০৪ ভো ১৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

২৭০৫ জনোফ রোর জভয়ো

জনোফ ইভোইর রোখন; রোর গ্রোভ: চযভধুয়ো নোভোোিো,
বোনু
ইউজনয়ন: চন্দ্রখকোনো, ডোকঘয
: চন্দ্রখকোনো:-২১৫৬,
উখজরো: নকরো, রজরো:
রযনৄয ।

গ্রোভ: চযভধুয়ো নোভোোিো,
ইউজনয়ন: চন্দ্রখকোনো, ডোকঘয
: চন্দ্রখকোনো:-২১৫৬,
উখজরো: নকরো, রজরো:
রযনৄয ।

রযনৄয

২৩.০৪.১৯৯৩

২৩ ফছয ০১ ভো ১৩
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ছজফ ১ কজ।

ফোজতর

২৭০৬ জনোফ আর-আভীন

জনোফ রভো: চাঁন জভয়ো; রযখো
রফগভ

গ্রোভ: গঁখনযগাঁ, ইউজনয়ন:
আচজভতো, ডোকঘয :
আচজভতো:-২৩৩০, উখজরো:
কটিয়োদী, রজরো: জকখোযগঞ্জ।

জকখোযগঞ্জ

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ তুোজয়ত
নয়। রপযত খোখভ
ঠিকোনো রনই।
জন্ তোজযখ ভুর।

ফোজতর

২৭০৭ জনোফ রভো: যোখর আখভদ

জনোফ রভো: আ: ফোজযক; রভোছো: গ্রোভ: রজোতখভোিো, ইউজনয়ন:
োখজদো খোতুন
মদুফয়যো, ডোকঘয :
মদুফয়ফো:-৭০১০, উখজরো:
কুভোযখোরী, রজরো: কুজিয়ো ।

গ্রোভ: রজোতখভোিো, ইউজনয়ন:
মদুফয়যো, ডোকঘয :
মদুফয়ফো:-৭০১০, উখজরো:
কুভোযখোরী, রজরো: কুজিয়ো ।

কুজিয়ো

১৯ ফছয ০৫ ভো ১৬
জদন

এএজ

োধোযণ

রপযতখোখভয
ঠিকোনো ভুর, ছজফ
১ কজ।

ফোজতর

২৭০৮ জনোফ ফকুর জভয়ো

জনোফ রভো: আজজজুর ক;
রভোছো: জরজ রফগভ

গ্রোভ: জনকরো দজিোিো,
ইউজনয়ন: আখরোয়ো, ডোকঘয
: জনকরো:-১৯৬০, উখজরো:
ভুয়োনৄয, রজরো: টোিোইর ।

টোংগোইর

১৯ ফছয ৬ ভো ১৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর
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গ্রোভ: ভদুরন্দনৄয, ইউজনয়ন:
খোভোযখোরী, ডোকঘয :
খোভোযখোরী:-৭৮৫১,
উখজরো: ভধুখোরী, রজরো:
পজযদনৄয ।

গ্রোভ: গঁখনযগাঁ, ইউজনয়ন:
আচজভতো, ডোকঘয :
আচজভতো:-২৩৩০, উখজরো:
কটিয়োদী, রজরো: জকখোযগঞ্জ।

গ্রোভ: জনকরো দজিোিো,
ইউজনয়ন: আখরোয়ো, ডোকঘয
: জনকরো:-১৯৬০, উখজরো:
ভুয়োনৄয, রজরো: টোিোইর ।

০৭.১১.১৯৯৬

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

২৭০৯ জনোফ রভো: জভজোনুয যভোন

জনোফ রভো: ভজনরুর ইরোভ;
শুযজোোন রফগভ

গ্রোভ: োংো চযোিো,
ইউজনয়ন: ফোবুোিো, ডোকঘয
: ফোবুোিো:-৭৭২০,
উখজরো: োংো, রজরো:
যোজফোিী ।

গ্রোভ: োংো চযোিো,
ইউজনয়ন: ফোবুোিো, ডোকঘয
: ফোবুোিো:-৭৭২০,
উখজরো: োংো, রজরো:
যোজফোিী ।

যোজফোিী

২২.০৭.১৯৯৫

২০ ফছয ০৮ ভো ১৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

২৭১০ জনোফ তোজনয়ো ইরোভ

জনোফ আ: যফ রচৌজকদোয;
োজরভো রফগভ

গ্রোভ: জযির, ডোকঘয
গ্রোভ: জযির, ডোকঘয
:রবোখজশ্বয, উখজরো:
:রবোখজশ্বয, উখজরো:
নজিয়ো, রজরো: যীয়তনৄয । নজিয়ো, রজরো: যীয়তনৄয ।

যীয়তনৄয

২০.০৭.১৯৯০

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

২৭১২ জনোফ রভো: ফদরু জ্জোভোন

জনোফ রভো: রভোোযপ রোখন; গ্রোভ: আউজরয়োফোদ,
রভোছো: রখোখদজো রফগভ
ইউজনয়ন: ফযো, ডোকঘয :
আউজরয়োফোদ :-৩৩৩১,
উখজরো: ভোধফনৄয, রজরো:
জফগঞ্জ।

গ্রোভ: আউজরয়োফোদ,
ইউজনয়ন: ফযো, ডোকঘয :
আউজরয়োফোদ :-৩৩৩১,
উখজরো: ভোধফনৄয, রজরো:
জফগঞ্জ।

জফগঞ্জ

০২.০৯.১৯৯২

২৪ ফছয ০০ ভো ০৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

২৭১৩ জনোফ রভো: নজরুর ইরোভ

জনোফ রভো: জপকুর ইরোভ;
রভোো: ভভতোজ রফগভ

গ্রোভ: চজন্ডনৄয, ডোকঘয :
অলুয়ো, উখজরো: জফ-োিো,
রজরো: কুজভল্লো ।

গ্রোভ: চজন্ডনৄয, ডোকঘয :
অলুয়ো, উখজরো: জফ-োিো,
রজরো: কুজভল্লো ।

কুজভল্লো

১১.০১.১৯৯১

২৫ ফছয ০৩ ভো ০৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

২৭১৭ জনোফ রভো: রভোস্তোজপজুয যভোন ভন্ডর জনোফ রভো: জজভ উজেন
ভন্ডর; রভোছো: ভভতো রফগভ

গ্রোভ: ভোননৄয, ইউজনয়ন:
ীযগঞ্জ, ডোকঘয : ীযগঞ্জ:৫৪৭০, উখজরো: ীযগঞ্জ,
রজরো: যংনৄয।

গ্রোভ: ভোননৄয, ইউজনয়ন:
ীযগঞ্জ, ডোকঘয : ীযগঞ্জ:৫৪৭০, উখজরো: ীযগঞ্জ,
রজরো: যংনৄয।

যংনৄয

০৬.০৮.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৮ ভো ০৫
জদন

স্দোতক

োধোযণ

ফোজতর

২৭২১ জনোফ তোখযক আজভন

জনোফ আইয়ুফ আরী; োজদো

গ্রোভ: আযোভগঞ্জ, ইউজনয়ন:
জভঠোগঞ্জ, ডোকঘয :
রতগোজদয়ো:-৮৬৫০,
উখজরো: করোোিো, রজরো:
টুয়োখোরী ।

গ্রোভ: আযোভগঞ্জ, ইউজনয়ন:
জভঠোগঞ্জ, ডোকঘয :
রতগোজদয়ো:-৮৬৫০,
উখজরো: করোোিো, রজরো:
টুয়োখোরী ।

টুয়োখোরী

০১.০৩.১৯৯০

২৬ ফছয ০৪ ভো ০৩
জদন

স্দোতক

োধোযণ

রেলওয়েে
পেয়ভ
আয়ফদন ও
প্রয়ফশত্র,
ছবফ ১ কব।
ছজফ ১ কজ
তুোজয়ত রনই।

২৭২৭ জনোফ রভো: আব্দুয যজভ

জনোফ রভো: রভোোখযপ
রোখন; রপোরী রফগভ

গ্রোভ: গজোজরয়ো, ইউজনয়ন: ফোো নং-২, রযোড নং-২,
গজোজরয়ো, ডোকঘয : কচ্যয়ো :- ফোজযধোযো, ব্লক-রজ, বোটোযো,
৯৩১০, উখজরো: কচ্যয়ো,
গুরোন-১২১২, বোটোযো, ঢোকো।
রজরো: ফোখগযোট ।

খুরনো

০৬.১০.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৬ ভো ০৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন স্বখস্ত
নযণকৃত নয়।
ছজফ ১ কজ।
রপযত খোখভ
রযজবজনউ স্টোে।

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

২৭৩৪ জনোফ রভো: আব্বো উেীন

জনোফ রভো: দোউদ আরী;
রভোছো: জভনোযো খোতুন

গ্রোভ: ভোজরোদ, ইউজনয়ন:
ভোজরোদ, ডোকঘয : আবুযী
ভোগুযো:-৭০৩০, উখজরো:
জভযনৄয, রজরো: কুজিয়ো।

গ্রোভ: ভোজরোদ, ইউজনয়ন:
ভোজরোদ, ডোকঘয : আবুযী
ভোগুযো:-৭০৩০, উখজরো:
জভযনৄয, রজরো: কুজিয়ো।

কুজিয়ো

০৭.১০.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৬ ভো ২৮
জদন

এইচএজ

আনোয 
জবজডজ

রপযত খোখভ
ডোকটিখকট রনই।

ফোজতর

২৭৩৮ জনোফ রভো: ইভোইর রোখন

মৃত আব্দুর রগোপযোন; মৃত
োজপয়ো খোতুন

গ্রোভ: দজক্ষণ খোন নৄয,
ইউজনয়ন: জযপনৄয ,
ডোকঘয : োক মুজন্পযোট:৩৮২১, উখজরো: রফগভগঞ্জ,
রজরো: রনোয়োখোরী ।

গ্রোভ: দজক্ষণ খোন নৄয,
ইউজনয়ন: জযপনৄয ,
ডোকঘয : োক মুজন্পযোট:৩৮২১, উখজরো: রফগভগঞ্জ,
রজরো: রনোয়োখোরী ।

রনোয়োখোরী

২৫.০৮.১৯৯৫

২০ ফছয ০৮ ভো ১০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, জন্স্থোন
রজরো উখল্লখ রনই।

ফোজতর

২৭৪১ জনোফ রভো: কোভরুর োোন

জনোফ কোভোর উজেন;
জপখযোজো রফগভ

গ্রোভ: মুছোনৄয, জন্ডখতয োট,
ডোকঘয : ন্দী:-৪৩০০,
উখজরো: ন্দী, রজরো:
চট্টগ্রোভ।

গ্রোভ: মুছোনৄয, জন্ডখতয োট,
ডোকঘয : ন্দী:-৪৩০০,
উখজরো: ন্দী, রজরো:
চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

১৫.০৭.১৯৯০

২৫ ফছয ০৯ ভো ২০
জদন

এএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, ছজফ ১
কজ।

ফোজতর

২৭৪৩ জনোফ চন্দ্রো কজর রদফ

জনোফ যণধীয রদফ; জদোরী
রদফ

ত
দুগোফোিী,
পখতয়োফোদ কখরজ
রযোড, ইউজনয়ন: োোিতরী,
ডোকঘয : পখতয়োফোদ :৪৩৩৫, উখজরো:
োটোজোযী, রজরো: চট্টগ্রোভ।

এজফ জজেক জফজডং, ফোটোরী
রযোড (ফযপ কখরয োভখন),
এনোখয়ত ফোজোয, জজজ৪০০, রকোতয়োরী, চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

০৫.০৩.১৯৯১

২৫ ফছয ০২ ভো ০১
জদন

এএজ

োধোযণ

ফোজতর

২৭৪৪ জনোফ ভোবুফ আরভ

জনোফ ভন আরী; মৃত
পোখতভো রফগভ

গ্রোভ: নফোফনৄয নতুন োটি,
ইউজনয়ন: জভঠোভইন, ডোকঘয
: জভঠোভইন:-২৩৭০,
উখজরো: জভঠোভইন, রজরো:
জকখোযগঞ্জ ।

জকখোযগঞ্জ

০২.০২.১৯৯৩

২৩ ফছয ০৩ ভো ০৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রেলওয়েে
পেয়ভ
আয়ফদন ও
প্রয়ফশত্র,
ছবফ ১ কব।
রপেত খায়ভ
ডাকবিয়কি
রনই।
রেলওয়েে
পেয়ভ
আয়ফদন ও
প্রয়ফশত্র,
ছবফ ১ কব।

২৭৪৫ জনোফ এ রক এভ ভনজুরুর ভোরো

জনোফ এ রক এভ অজদুর
ভোরো; নুরুখন্নছো রফগভ

চট্টগ্রোভ

০৩.০২.১৯৮৭

২৯ ফছয ০৩ ভো ০২
জদন

স্দোতক

োধোযণ

আয়ফদয়ন ছবফ
১ কব, ২০নং
অনুয়েদ
ূেণকৃত নে।

ফোজতর
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গ্রোভ: ভধ্যভ ভোমুদোফোদ,
োনৄযী টোয়োয জরপট,
ইউজনয়ন: ফোযফকুন্ড , ডোকঘয ৩৩৫, জ জড এ এজবজনউ,
: ফোিফকুন্ড, উখজরো:
রোরখোন ফোজোয, াঁচরোই।
ীতোকুন্ড, রজরো: চট্টগ্রোভ ।

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

২৭৪৮ জনোফ রভো: োভছুেীন

জনোফ মৃত আবুর রোখন;
আজম্বয়ো খোতুন

গ্রোভ: রোির জমুর,
ইউজনয়ন: আজছভ োটুরী,
ডোকঘয : কোন্দোজনয়ো:-২২১৬,
উখজরো: ফুরফোজিয়ো, রজরো:
ভয়ভনজং ।

গ্রোভ: রোির জমুর,
ইউজনয়ন: আজছভ োটুরী,
ডোকঘয : কোন্দোজনয়ো:-২২১৬,
উখজরো: ফুরফোজিয়ো, রজরো:
ভয়ভনজং ।

ভয়ভনজং

১৫.১১.১৯৯১

২৪ ফছয ০৪ ভো ২৬
জদন

আজরভ

োধোযণ

ছবফ সতযাবেত
নে।

ফোজতর

২৭৫১ জনোফ রভো: এনোমূর কজযভ

জনোফ রভো: পজলুর কজযভ;
রযোখকয়ো কজযভ

গ্রোভ: জির োটী, ইউজনয়ন:
জযপনৄয, ডোকঘয :
রফরটিয়ো ভোদ্রোো:-২০০০,
উখজরো: জোভোরনৄয, রজরো:
জোভোরনৄয।

গ্রোভ: জির োটী, ইউজনয়ন:
জযপনৄয, ডোকঘয :
রফরটিয়ো ভোদ্রোো:-২০০০,
উখজরো: জোভোরনৄয, রজরো:
জোভোরনৄয।

জোভোরনৄয

০১.০১.১৯৯৮

১৮ ফছয ৪ ভো ২ জদন

এএজ

োধোযণ

আয়ফদয়ন
স্বাক্ষে রনই,
ছবফ ১ কব।

ফোজতর

২৭৫২ জনোফ রভো: কোভরুজ্জোভোন

জনোফ রভো: আফদুর ভজজদ
খোন; নুপো খোনভ

গ্রোভ: ৬ নং চয, ইউজনয়ন: ১
নং কোভোখযয চয, ডোকঘয :
৬নং চয:-২১০০, উখজরো:
রযনৄয দয, রজরো: রযনৄয
।

গ্রোভ: ৬ নং চয, ইউজনয়ন: ১
নং কোভোখযয চয, ডোকঘয :
৬নং চয:-২১০০, উখজরো:
রযনৄয দয, রজরো: রযনৄয
।

রযনৄয

০১.১১.১৯৯৫

২০ ফছয ০৬ ভো ০৪
জদন

এএজ

োধোযণ

বফজ্ঞবি নং
বুল।

ফোজতর

২৭৫৫ জনোফ কভরোক্ষ চেফতী

জনোফ কৃোভয় চেফতী; ভন্দো
চেফতী

যোয়নগয জভযোফোজোয,
ডোকঘয : জখরট:-৩১০০,
উখজরো: দয, রজরো:
জখরট।

যোয়নগয জভযোফোজোয,
ডোকঘয : জখরট:-৩১০০,
উখজরো: দয, রজরো:
জখরট ।

জখরট

০৬.১২.১৯৯১

২৫ ফছয ০৮ ভো ১৮
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আয়ফদয়ন ছবফ
রনই, রপেত
খাভ রনই।

ফোজতর

২৭৫৭ জনোফ রভো: যোখর যোনো

জনোফ রভো: আখয়ন উজেন
ভন্ডর; রভোছো: জভযজোন রফগভ

গ্রোভ: কোজজয, ইউজনয়ন:
বোদো, ডোকঘয : রছোট
ভোজঝোিো:-৫৯০০,
উখজরো: জয়নৄযোট, রজরো:
জয়নৄযোট।

গ্রোভ: কোজজয, ইউজনয়ন:
বোদো, ডোকঘয : রছোট
ভোজঝোিো:-৫৯০০,
উখজরো: জয়নৄযোট, রজরো:
জয়নৄযোট।

জয়নৄযোট

০১.০১.১৯৮৯

২৭ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

প্রজতফন্ধী

প্রয়ফশ ত্র
ূেণকৃত নে।

ফোজতর

২৭৬০ জনোফ ফোখযক রক

জনোফ আব্দুর রক; ডোজরভো
খোতুন

গ্রোভ: লোইটঘয রতততো,
ইউজনয়ন: রতততো, ডোকঘয :
রতততো:-১৮৫২, উখজরো:
জফোরয়, রজরো: ভোজনকগঞ্জ।

ভোজনকগঞ্জ

০১.০১.১৯৮৯

২৭ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

স্দোতক

আনোয 
জবজডজ

আয়ফদয়ন ছবফ
১ কব,
ফততভান
বিকানা রনই।

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

২৭৬১ জনোফ কোজততক ভন্ডর

জনোফ যীত ভন্ডর; ভোয়ো
যোণী ভন্ডর

গ্রোভ: কুজল্লয়ো , ইউজনয়ন:
কুজচয়োভোিো, ডোকঘয :
আমুজিয়ো:-৭৬৩০, উখজরো:
ভোগুযো, রজরো: ভোগুযো।

জভজনিোয এুোোযখভন্ট, জনউ
রফজর রযোড, ৩৯/এ ১ নং
বফন, ৪থ ত তরো, জিভ ো,
ঢোকো-১০০০।

ভোগুযো

২৫.০৬.১৯৮৮

২৭ ফছয ১০ ভো ১০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আয়ফদয়ন
স্বাক্ষে রনই,
প্রয়ফশত্র
রেলওয়েে
পেয়ভ,
জন্মস্থান রজলা
উয়েখ রনই।

ফোজতর

২৭৬২ জনোফ রভো: যোোত রোখন

জনোফ রভো: ভকবুর রোখন;
রুভকো আপখযোজ

গ্রোভ: চ্যজনয়োখোরী োিো,
ইউজনয়ন: চ্যজনয়োখোরীোিো,
ডোকঘয : োজোদনৄয,
রজরো: জযোজগঞ্জ ।

ফোিী নং-০৫, রযোড নং-০১,
য়োড ত নং-০১, দজক্ষণ খোন,
ঢোকো-১২৩০।

জযোজগঞ্জ

০৭.০৪.১৯৮৫

৩১ ফছয ০ ভো ২৮
জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধোয
ন্তোন।

আয়ফদন
য়ত্রে সায়থ
রপেত খাভ
রনই।

ফোজতর

২৭৬৫ জনোফ ো আরভ

জনোফ মুনছু আরী; ভজনজো
রফগভ

গ্রোভ: োিো জনজ, ইউজনয়ন:
বোতোরো, ডোকঘয :
োভোযী:-২১০০, উখজরো:
রযনৄয দয, রজরো: রযনৄয।

গ্রোভ: োিো জনজ, ইউজনয়ন:
বোতোরো, ডোকঘয :
োভোযী:-২১০০, উখজরো:
রযনৄয দয, রজরো: রযনৄয।

রযনৄয

০৪.০৬.১৯৮৬

২৯ ফছয ১১ ভো ০২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রাষ্টাল
অডতাে,
প্রয়ফশত্র ১
কব।

ফোজতর

২৭৬৬ জনোফ রভো: আব্দুয যজদ

জনোফ রভো: নোজজয উজেন;
রভোছো: রূবোন রফগভ

গ্রোভ: ফোকখোয, ডোকঘয :
জদঘোোজতয়ো:-৬৪০১,
উখজরো: নোখটোয দয,
রজরো: নোখটোয।

গ্রোভ: ফোকখোয, ডোকঘয :
জদঘোোজতয়ো:-৬৪০১,
উখজরো: নোখটোয দয,
রজরো: নোখটোয।

নোখটোয

১৭.১২.১৯৮৪

৩১ ফছয ০৪ ভো ২০
জদন

এইচএজ

প্রজতফন্ধী

আয়ফদয়ন ছবফ
১ কব,
জন্মস্থান রজলা
উয়েখ রনই।

ফোজতর

২৭৭০ জনোফ রভো: আইয়ুফ নফী

জনোফ রভো: আোন উল্লুো;
জোোনোযো রফগভ

গ্রোভ: আছোদনগয, ইউজনয়ন:
দজযয়ো রদৌরত, ডোকঘয :
ফোঞ্জোযোভনৄয :-৩৪২০,
উখজরো: ফোঞ্জোযোভনৄয,
রজরো: ব্রোহ্মণফোজিয়ো ।

ফোো নং-৫২৪/এইচ,
আভফোগোন রযরখয় কখরোনী,
ডোকঘয: োোিতরী,
উখজরো: খুরী, রজরো :
চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

২১.১২.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৪ ভো ১৪
জদন

স্দোতখকোত্তয

োধোযণ

রেলওয়েে
পেয়ভ
আয়ফদন ও
প্রয়ফশত্র,
ছবফ ১ কব।

ফোজতর

২৭৭২ জনোফ রভো: আরোজভন যকোয

জনোফ রভো: জভনোজ উজেন;
ছোখরো রফগভ

গ্রোভ: চয অখরোয়ো, ইউজনয়ন:
অখরোয়ো, ডোকঘয : জনকরো:১৯৬০, উখজরো: ভুঞোনৄয,
রজরো: টোিোইর।

গ্রোভ: চয অখরোয়ো, ইউজনয়ন:
অখরোয়ো, ডোকঘয : জনকরো:১৯৬০, উখজরো: ভুঞোনৄয,
রজরো: টোিোইর।

টোংগোইর

০২.০৮.১৯৯৪

২২ ফছয ০৬ ভো ০৯
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রেলওয়েে
পেয়ভ
আয়ফদন ও
প্রয়ফশত্র,
ছবফ ১ কব।

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৭

৮

৯

০১.১২.১৯৯০

২৫ ফছয ০৫ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

বফজ্ঞবি নং ও
তাবেখ রনই,
রপেত খায়ভ
বিকানা বুল।

ফোজতর

জনোফ রভো: জপউল্লো; রভোছো: গ্রোভ: খুটিোিো, ইউজনয়ন:
পজযদো োযবীন
ফোখনশ্বয, ডোকঘয : ফোখনশ্বয:৬২৬০, উখজরো: নৄটিয়ো,
রজরো: যোজোী।

গ্রোভ: খুটিোিো, ইউজনয়ন:
ফোখনশ্বয, ডোকঘয : ফোখনশ্বয:৬২৬০, উখজরো: নৄটিয়ো,
রজরো: যোজোী।

যোজোী

০১.০১.১৯৯৬

২০ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোজতর

২৭৭৯ জনোফ যখভ অজধকোযী

জনোফ দীক অজধকোযী; জফথী
অজধকোযী

গ্রোভ: নোযোয়ননৄয, ডোকঘয :
োংো:-৭৭২০, উখজরো:
োংো, রজরো: যোজফোিী ।

গ্রোভ: নোযোয়ননৄয, ডোকঘয :
োংো:-৭৭২০, উখজরো:
োংো, রজরো: যোজফোিী ।

যোজফোিী

২১.০২.১৯৯৪

২২ ফছয ০২ ভো ১২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রেলওয়েে
পেয়ভ
আয়ফদন ও
প্রয়ফশত্র,
ছবফ ১ কব।
ছবফ সতযাবেত
রনই।

২৭৮২ জনোফ োজকফ রোখন

জনোফ রভো: আভোন উল্লো;
রফগভ

গ্রোভ: ফোউিীোিো, ডোকঘয :
কোজন্দোিো:-২২৩৩,
উখজরো: গপযগাঁ, রজরো:
ভয়ভনজং।

গ্রোভ: ফোউিীোিো, ডোকঘয :
কোজন্দোিো:-২২৩৩,
উখজরো: গপযগাঁ, রজরো:
ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

০১.০১.১৯৯৩

২৩ ফছয ০৪ ভো ০৬
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোজতর

২৭৮৫ জনোফ আজযপ জকদোয

জনোফ দোউদ জকদোয;
রপোরী রফগভ

গ্রোভ: রদফোশুয, ইউজনয়ন:
নৄইশুয, ডোকঘয : রজ.
রঘোনোোিো :-৮১০১,
উখজরো: কোজয়োনী, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

১১৫/১ আজভন ভজঞ্জর, গ্রোভ:
টোনোিো, ইউজনয়ন: জনকুঞ্জ,
ডোকঘয: জখরখক্ষত:-১২১৯,
উখজরো: জখরখক্ষত, রজরো:
ঢোকো।

রগোোরগঞ্জ

১৮.১০.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৫ ভো ২৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রাথতীে নাভ
(ফাংলা,
ইংয়েজী)
উয়েখ রনই,
প্রয়ফশত্র
ূেণকৃত নে।
র-অডতাে
দাবখল
কয়েয়ছ।

২৭৮৯ জনোফ রভো: ইভযোন রোখন

জনোফ রভো: দোউদ রোখন;
রভোছো: রগোরোী রফগভ

গ্রোভ: ইরোভনগয, ডোকঘয :
জয়নৄযোট:-৫৯০০,
উখজরো: জয়নৄযোট, রজরো:
জয়নৄযোট।

গ্রোভ: ইরোভনগয, ডোকঘয :
জয়নৄযোট:-৫৯০০,
উখজরো: জয়নৄযোট, রজরো:
জয়নৄযোট।

জয়নৄযোট

০৬.০৪.১৯৯৮

১৮ ফছয ০১ ভো ০১
জদন

এএজ

োধোযণ

বফজ্ঞবি নং
বূল,
প্রয়ফশত্র
ূেণকৃত নে।

ফোজতর

২৭৯০ জনোফ এ এভ জযফুজ্জোভোন

জনোফ রভো: যই উজেন যদোয গ্রোভ: গদোইনৄয, ইউজনয়ন:
খোজযো, ডোকঘয : রভৌজো
গদোইনৄয:-৯৪৬০, উখজরো:
আোশুজন, রজরো: োতক্ষীযো ।

গ্রোভ: গদোইনৄয, ইউজনয়ন:
খোজযো, ডোকঘয : রভৌজো
গদোইনৄয:-৯৪৬০, উখজরো:
আোশুজন, রজরো: োতক্ষীযো ।

োতক্ষীযো

২৬.১০.১৯৯২

২৩ ফছয ০৭ ভো ১০
জদন

এএজ

োধোযণ

প্রয়ফশত্র
রনই।

ফোজতর

২৭৭৫ জনোফ রভো: জোজদুর ইরোভ
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১২

ভন্তব্য

৬

গ্রোভ: দীঘরোয আইট, ডোকঘয
: প্রতোনগয:-৯৪৬০,
উখজরো: আোশুজন, রজরো:
োতক্ষীযো।

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

োতক্ষীযো

জনোফ এন্তোজ আরী; পজযদো
রফগভ

৫

জনজ রজরো

১২৩ নং নোজয উজেন
যদোয ররন, ফোইোখফ
ফোজোয, দযঘোট, ঢোকো১১০০, সুেোনৄয, ঢোকো।

২৭৭৩ জনোফ জককুর ইরোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

১২

ফোজতর

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৬

৭

৮

৯

২৭৯১ জনোফ রভোছো: সুভোইয়ো ইয়োভীন

জনোফ রভো: রোযোফ রোখন;
রভোছো: রজজভন নোোয

গ্রোভ: রফোিী, ইউজনয়ন:
দুধয, ডোকঘয : দুধয:-,
উখজরো: বরকুো, রজরো:
জঝনোইদ।

গ্রোভ: রফোিী, ইউজনয়ন:
দুধয, ডোকঘয : দুধয:-,
উখজরো: বরকুো, রজরো:
জঝনোইদ।

জঝনোইদ

১৫.১০.১৯৯৪

২১ ফছয ০৭ ভো ২০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

২৭৯২ জনোফ রভো: যোজপউর রোোইন

জনোফ রভো: ফোচ্চু যভোন;
বুরবুজর রফগভ

গ্রোভ: কোজভনৄয, ইউজনয়ন:
গোন্নো, ডোকঘয : জোভোরনৄয:-,
উখজরো: জঝনোইদ, রজরো:
জঝনোইদ ।

গ্রোভ: কোজভনৄয, ইউজনয়ন:
গোন্নো, ডোকঘয : জোভোরনৄয:-,
উখজরো: জঝনোইদ, রজরো:
জঝনোইদ ।

জঝনোইদ

০৮.০৭.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৯ ভো ২৬
জদন

এএজ

োধোযণ

২৭৯৩ জনোফ আপজযনো আক্তোয লুফনো

জনোফ নোজজভ উজেন খোন;
রপযখদৌী রফগভ

গ্রোভ: চযকোজনৄয, ইউজনয়ন: গ্রোভ: চযকোজনৄয, ইউজনয়ন:
কোজনৄয, উখজরো: পতুল্লো, কোজনৄয, উখজরো: পতুল্লো,
রজরো: নোযোয়ণগঞ্জ ।
রজরো: নোযোয়ণগঞ্জ ।

নোখটোয

ফছয ভো জদন

এইচএজ

২৭৯৮ জনোফ আব্দুর আোদ

জনোফ দোউদ রখ; রকোজনুয
রফগভ

গ্রোভ: জকভত প্রতোনৄয ঠুিো
োিো, , ডোকঘয : োফনো :৬৬০০, উখজরো: োফনো,
রজরো: োফনো।

রোজড নং-২২০/জজএন দত্ত
রযোড, গ্রোভ: জকভত
প্রতোনৄয ঠুিো োিো, ,
ডোকঘয : োফনো :-৬৬০০,
উখজরো: োফনো, রজরো:
োফনো।

োফনো

১২.০৮.১৯৯৩

২২ ফছয ০৭ ভো ৩০
জদন

২৭৯৯ জনোফ রভো: রভোস্তোজপজুয যভোন

জনোফ রভো: রভোোযপ রোখন; গ্রোভ: কোলুনৄয, ইউজনয়ন:
রভোছো: ভখনোয়োযো রফগভ
রুজফন্দোনৄয , ডোকঘয :
কোসুনৄয :-৫৯৪০, উখজরো:
আখক্করনৄয, রজরো:
জয়নৄযোট ।

গ্রোভ: কোলুনৄয, ইউজনয়ন:
রুজফন্দোনৄয , ডোকঘয :
কোসুনৄয :-৫৯৪০, উখজরো:
আখক্করনৄয, রজরো:
জয়নৄযোট ।

জয়নৄযোট

১৭.০১.১৯৯৭

২৮০০ জনোফ রভো: রভখদী োোন

জনোফ রভো: জদুর ইরোভ;
রভোছো: ভখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ: জনৄয, ডোকঘয :
গ্রোভ: জনৄয, ডোকঘয :
খোনোভো, উখজরো:
খোনোভো, উখজরো:
খোনোভো, রজরো: জদনোজনৄয। খোনোভো, রজরো: জদনোজনৄয।

জদনোজনৄয

২৩.০৯.১৯৯৬
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

রেলওয়েে
পেয়ভ
আয়ফদন ও
প্রয়ফশত্র,
ছবফ ১ কব।
আয়ফদয়ন ছবফ
১ কব,
প্রয়ফশত্র
ূেণকৃত নে।

ফোজতর

োধোযণ

আয়ফদয়ন নাভ
ও স্বাক্ষে রনই,
চালায়নে কব
রনই, রপেত
খাভ রনই।

ফোজতর

এইচএজ

োধোযণ

রপেত খায়ভ
রেবববনউ
স্ট্যাম্প।

ফোজতর

১৯ ফছয ০৩ ভো ১৮
জদন

এএজ

োধোযণ

আয়ফদয়ন ছবফ
১ কব,
প্রয়ফশত্র
ূেণকৃত নে।

ফোজতর

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

রেলওয়েে
পেয়ভ
আয়ফদন ও
প্রয়ফশত্র,
প্রয়ফশত্র
ূেণকৃত নে।

ফোজতর

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৬

৭

৮

৯

আখনোয়োযো ম্যোনন,
গ্রোভ:ভধ্যনগয ফোজোয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভধ্যনগয, উখজরো:
ধভতোো, রজরো: সুনোভগঞ্জ।

আখনোয়োযো ম্যোনন,
গ্রোভ:ভধ্যনগয ফোজোয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভধ্যনগয, উখজরো:
ধভতোো, রজরো: সুনোভগঞ্জ।

সুনোভগঞ্জ

২৩-১১-১৯৯৭

১৮ফছয ৬ভো ১৩জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্বোক্ষযজফীন

ফোজতর

২৮০২ ভজনরুজ্জোভোন

জতো:আরী আোম্মদ,
ভোতো:নুয জোোন রফগভ

গ্রোভ:ইয়োযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ছজভয মুজন্পয োট, উখজরো:
রনফোগ, রজরো: রনোয়োখোরী।

গ্রোভ:ইয়োযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ছজভয মুজন্পয োট, উখজরো:
রনফোগ, রজরো: রনোয়োখোরী।

রনোয়োখোরী

07/01/1988

২৭ফছয ১০ভো ০জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পখভত
আখফদন

ফোজতর

২৮০৫ ভীভ যোখদ খোন

জতো:োভীভ খোন,
ভোতো:নোজভো আক্তোয

গ্রোভ:রোরকফয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
চকফোজোয, উখজরো:
োচরোই, রজরো: চট্টগ্রোভ।

গ্রোভ:রোরকফয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
চকফোজোয, উখজরো:
োচরোই, রজরো: চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

11/11/1991

২৪ফছয ৫ভো ২৪জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পখভত
আখফদন

ফোজতর

২৮০৬ রভোিঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন

জতো:রভোিঃ ইজরয়োছ,
ভোতো:রোখনয়োযো রফগভ

গ্রোভ:উত্তযত্তো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
উত্তযত্তো, উখজরো:
যোউজোন, রজরো: চট্টগ্রোভ।

গ্রোভ:উত্তযত্তো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
উত্তযত্তো, উখজরো:
যোউজোন, রজরো: চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

২৫-৫-১৯৯৩

২৩ফছয ৮ভো ২১জদন

পোজমর

োধোযণ

রযরখয়য পখভত
আখফদন

ফোজতর

২৮১১ তোনজজনো নোছজযন

রদলুয়োযো রফগভ
রভোিঃ জগয়োউজেন আফ্রোদ

গ্রোভ: আকোনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোতোজয়ো,
ডোকঘয: চ্যরোফোজোয,
উখজরো: ভখনোযদী, রজরো:
নযজংদী।

গ্রোভ: আকোনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোতোজয়ো,
ডোকঘয: চ্যরোফোজোয,
উখজরো: ভখনোযদী, রজরো:
নযজংদী।

নযজংদী

২৮ফছয ০৯ভো
২১জদন

এভ, এ, এ

োধোযণ

রযরখয়য পখভত
আখফদন

ফোজতর

২৮১৪ রগোজফন্দ চন্দ্র

জতো:কোজরদো োর,
ভোতো:জকযী যোনী োর

গ্রোভ:উিঃ ফোটোভোযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোজগঞ্জ, উখজরো:
রফোযোনউজেন, রজরো: রবোরো।

গ্রোভ:উিঃ ফোটোভোযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোজগঞ্জ, উখজরো:
রফোযোনউজেন, রজরো: রবোরো।

রবোরো

২০ফছয ০ভো ১জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্তোজযখ
উখল্লখ রনই; ছজফ
01 কজ।

ফোজতর

২৮১৬ রভোিঃ োজু ক

জতো:রভোিঃ আবু তোখরফ,
ভোতো:রভোছোিঃ জোজভরো খোতুন

গ্রোভ:দলুয়ো োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আভতরো কোজীোিো,
উখজরো: রফোদো, রজরো:
ঞ্চগি।

গ্রোভ:দলুয়ো োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আভতরো কোজীোিো,
উখজরো: রফোদো, রজরো:
ঞ্চগি।

১৮ফছয ৬ভো ২৭জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পখভত
আখফদন

ফোজতর

10/08/1997

১২

ভন্তব্য

জতো:রভোিঃ রভোস্তোক আখভদ,
ভোতো:োখনোয়োযো রফগভ

ঞ্চগি

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

২৮০১ আইজযন জোোন
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

১০

১২

১২

১

৬

৭

৮

৯

গ্রোভ:রকফনৄয নফ তোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োজরচিো োট, উখজরো:
দয, রজরো: যংনৄয।

যংনৄয

১৬-৮-১৯৯৬

১৯ফছয ৭ভো ২৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোকটিজকট ৪
টোকোয

ফোজতর

২৮২৩ উখম্ম কুরসুভ

জতো:োোদুর ক,
ভোতো:রজোনো

গ্রোভ:রকফনৄয নফ তোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োজরচিো োট, উখজরো:
দয, রজরো: যংনৄয।

২৮২৫ যোজজয়ো সুরতোনো

জতো:আজজজোয যভোন,
ভোতো:রয়োযী খোতুন

গ্রোভ:ফন্তনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
শ্যোভনৄয, উখজরো: ফদযগঞ্জ,
রজরো: যংনৄয।

গ্রোভ:ফন্তনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
শ্যোভনৄয, উখজরো: ফদযগঞ্জ,
রজরো: যংনৄয।

যংনৄয

09/12/1996

১৯ফছয ৬ভো ৩০জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোকটিজকট ৪
টোকোয

ফোজতর

২৮২৬ জফোো যোনী

জতো:অনন্ত চন্দ্র ফভতন,
ভোতো:জফউটি যোনী

গ্রোভ:রকফনৄয জন্দুোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োজরচিো োট, উখজরো:
দয, রজরো: যংনৄয।

গ্রোভ:রকফনৄয জন্দুোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োজরচিো োট, উখজরো:
দয, রজরো: যংনৄয।

যংনৄয

২০-১০-১৯৯৫

২০ফছয ৫ভো ২২জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোকটিজকট ৪
টোকোয

ফোজতর

২৮২৮ রভোছোিঃ োজনুয আক্তোয

জতো:রভোিঃ আব্দু োত্তোয,
গ্রোভ:কোদোই ফোদরো,
ভোতো:রভোছোিঃ জোোনোযো রফগভ ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
শ্রীপরতরো, উখজরো:
োজোদনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ:কোদোই ফোদরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
শ্রীপরতরো, উখজরো:
োজোদনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

01/05/1993

২৩ফছয ৪ভো ০জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযতখোখভ
ডোকটিজকট নোই

ফোজতর

২৮৩০ রভোিঃ জপখযোজ আরভ

জতো:রভোিঃ োজোোন,
ভোতো:যজভো রফগভ

গ্রোভ:চয রগোয়োজরয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভোিোযোট, উখজরো:
ভননৄযো, রজরো: রবোরো।

গ্রোভ:চয রগোয়োজরয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভোিোযোট, উখজরো:
ভননৄযো, রজরো: রবোরো।

রবোরো

২০-৫-১৯৯৭

১৮ফছয ১০ভো
২১জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযতখোখভ
ডোকটিজকট নোই,
ছজফ ১কজ

ফোজতর

২৮৩১ রভোিঃ জভযোজ রোখন

জতো:রভোিঃ রভোপোখজ্জর
রোখন, ভোতো:োজনো খোতুন

গ্রোভ:নদমূরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
নদমূরো, উখজরো:
বোন্ডোজযয়ো, রজরো:
জখযোজনৄয।

গ্রোভ:নদমূরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
নদমূরো, উখজরো:
বোন্ডোজযয়ো, রজরো:
জখযোজনৄয।

জখযোজনৄয

২২-৬-১৯৯৪

২২ ফছয ১০ভো
১৯জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে  খোভ
রনই, ছজফ
তুোজয়ত রনই

ফোজতর

২৮৩৫ রভোিঃ জুখয়র জভয়ো

জতো:রভোিঃ ছজগয আখম্মদ,
ভোতো:জোোনোযো রফগভ

গ্রোভ:ফটতরী খোভোয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফটতরী ফোজোয, উখজরো:
যোয়নৄযো, রজরো: নযজংদী।

গ্রোভ:ফটতরী খোভোয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফটতরী ফোজোয, উখজরো:
যোয়নৄযো, রজরো: নযজংদী।

নযজংদী

12/10/1993

২২ফছয ৪ভো ২১জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নয়।

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

২৮৩৬ আকজরভো

জতো:রভোিঃ তুরো জভয়ো, ভোতো:
যোজভো খোতুন

গ্রোভ:ফীযগাঁ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কৃষ্ণনৄয, উখজরো:
ভখনোযদী, রজরো: নযজংদী।

গ্রোভ:ফীযগাঁ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কৃষ্ণনৄয, উখজরো:
ভখনোযদী, রজরো: নযজংদী।

নযজংদী

৩০-১২-১৯৯০

২৫ফছয ৪ভো ৬জদন

আজরভ

োধোযণ

ডোকটিজকট ৬
টোকোয, ছজফ ১
কজ

ফোজতর

২৮৩৭ োোন আখভদ মুন্নো

জতো:আব্দুছ ছোত্তোয,
ভোতো:জপরুজো খোতুন

গ্রোভ:ভোন্দোযকোজন্দ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বুরুজদয়ো, উখজরো:
োকুজন্দয়ো, রজরো:
জকখোযগঞ্জ।

গ্রোভ:ভোন্দোযকোজন্দ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বুরুজদয়ো, উখজরো:
োকুজন্দয়ো, রজরো:
জকখোযগঞ্জ।

জকখোযগঞ্জ

12/10/1995

২০ফছয ৪ভো ৫জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

স্বোক্ষযজফীন

ফোজতর

২৮৪৩ ভোসুদ োযখবজ

জতো:জপউর আরভ,
ভোতো:রযোন আযো

গ্রোভ:বফোনীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আিোইজধো, উখজরো:
আশুগঞ্জ, রজরো:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো।

গ্রোভ:বফোনীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আিোইজধো, উখজরো:
আশুগঞ্জ, রজরো:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো।

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

09/02/1993

২২ফছয ৭ভো ৬জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নয়

ফোজতর

২৮৪৪ রভোিঃ োইফুর ইরোভ

জতো:রোযোফ রফোযী,
ভোতো:কুরসুভ রফগভ

গ্রোভ:জযির,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রবোখজশ্বয, উখজরো: নজিয়ো,
রজরো: যীয়তনৄয।

গ্রোভ:জযির,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রবোখজশ্বয, উখজরো: নজিয়ো,
রজরো: যীয়তনৄয।

যীয়তনৄয

২৮-১০-১৯৮৯

ফছয ভো জদন

এভএএ

োধোযণ

রযরখয়য পখভত
আখফদন

ফোজতর

২৮৪৫ ভজন্ট যোণী োো

জতো:ইন্দ্র রভোন োো,
ভোতো:োজফতো যোনী োো

গ্রোভ:জুভোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফোজজতনৄয, উখজরো: দয,
রজরো: জকখোযগঞ্জ।

গ্রোভ:জুভোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফোজজতনৄয, উখজরো: দয,
রজরো: জকখোযগঞ্জ।

জকখোযগঞ্জ

07/12/1989

২৬ফছয ১০ভো
২৩জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

স্বোক্ষযীন

ফোজতর

২৮৪৭ রভোিঃ আব্দুর োই

জতো:রভোিঃ এনোমুর ক,
ভোতো:রভোোিঃ জযজজয়ো খোতুন

গ্রোভ:ফনগ্রোভ উত্তয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রফিো, উখজরো: রফিো,
রজরো: োফনো।

গ্রোভ:ফনগ্রোভ উত্তয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রফিো, উখজরো: রফিো,
রজরো: োফনো।

োফনো

12/12/1993

২২ফছয ৫ ভো ২৩জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

চোরোন নোই, ছজফ
১কজ

ফোজতর

২৮৫৪ রভোিঃ রোখয়ফ রোোইন

জতো:রভোিঃ জযয়োজুর ক,
ভোতো:রভোোিঃ রফরী আকতোয

গ্রোভ:জোভোরনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জোভোরনৄয, উখজরো:
েীতরো, রজরো: নগাঁ।

গ্রোভ:জোভোরনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জোভোরনৄয, উখজরো:
েীতরো, রজরো: নগাঁ।

নগাঁ

07/01/1990

২৫ফছয ১০ভো ৪জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নয়, স্বোক্ষয রনই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

২৮৫৮ রভোিঃ জভজোনুয যভোন

জতো:রভোিঃ আবুর রোখন,
ভোতো:রভোছোিঃ জজযন রোখন

ফোো:৩৭, গ্রোভ:উত্তয খয়যো
কুজি, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: োলুয়োঘোট,
উখজরো: োলুয়োঘোট, রজরো:
ভয়ভনজং।

ফোো:৩৭, গ্রোভ:উত্তয খয়যো
কুজি, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: োলুয়োঘোট,
উখজরো: োলুয়োঘোট, রজরো:
ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

09/12/1991

২৪ফছয ৭ভো ২১জদন

জফজফএ

োধোযণ

ছজফ ১কজ,
রপযত খোখভ
যোজস্ব টিখকট

ফোজতর

২৮৫৯ জযন চন্দ্র জভে

জতো:োযোন চন্দ্র জভে,
ভোতো:রযখো যোনী জভে

গ্রোভ:উত্তযকোন্দো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োজরয়ো, উখজরো: ফুরনৄয,
রজরো: ভয়ভনজং।

গ্রোভ:উত্তযকোন্দো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োজরয়ো, উখজরো: ফুরনৄয,
রজরো: ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

২৫-৯-১৯৯০

২৫ফছয ৭ভো ১০জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ফযোফয উখল্লখ
নোই

ফোজতর

২৮৬১ রভোিঃ োখযোয়োয রোখন

জতো:রভোিঃ আব্দুর খোখরক,
ভোতো:োনো রফগভ

ফোো:১, গ্রোভ:উত্তয খয়যো
কুজি, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: োলুয়োঘোট,
উখজরো: োলুয়োঘোট, রজরো:
ভয়ভনজং।

ফোো:১, গ্রোভ:উত্তয খয়যো
কুজি, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: োলুয়োঘোট,
উখজরো: োলুয়োঘোট, রজরো:
ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

01/07/1992

২৪ফছয ২ভো ২৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ ১কজ,
রপযত খোখভ
যোজস্ব টিখকট

ফোজতর

২৮৬৩ যজন আখম্মদ

জতো:রভোিঃ নজরুর ইরোভ,
গ্রোভ:রভোকোজযভনৄয,
ভোতো:রভোছোিঃ ভখনোয়োযো খোতুন ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রগোরোনগয, উখজরো:
রবিোভোযো, রজরো: কুজিয়ো।

গ্রোভ:রভোকোজযভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রগোরোনগয, উখজরো:
রবিোভোযো, রজরো: কুজিয়ো।

কুজিয়ো

01/03/1996

২০ফছয ৪ভো ২জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্বোক্ষযীন

ফোজতর

২৮৬৬ নূয ভোমুদ

জতো:রভোিঃ আব্দুর জজরর,
ভোতো:জখনো রফগভ

গ্রোভ:যোতুরোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কভরোনৄয, উখজরো: দয,
রজরো: কুজিয়ো।

গ্রোভ:যোতুরোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কভরোনৄয, উখজরো: দয,
রজরো: কুজিয়ো।

কুজিয়ো

১৯-৭-১৯৯৩

২২ফছয ৯ভো ১৫জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পখভত
আখফদন

ফোজতর

২৮৬৯ যোজজফ চন্দ্র ফভতন

জতো:মোজভনী চন্দ্র ফভতন,
ভোতো:অচ তনো যোনী ফভতন

গ্রোভ:ফনগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফনগ্রোভ, উখজরো: কটিয়োজদ,
রজরো: জকখোযগঞ্জ।

গ্রোভ:ফনগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফনগ্রোভ, উখজরো: কটিয়োজদ,
রজরো: জকখোযগঞ্জ।

জকখোযগঞ্জ

১৫-২-১৯৯৫

২১ফছয ২ভো ২০জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

স্বোক্ষযীন

ফোজতর

২৮৭২ রভোিঃ জুরো উজেন

জতো:রভোিঃ আিঃ আজজজ,
গ্রোভ:নকরো দজক্ষন,
ভোতো:রভোছোিঃ রজোনোযো খোতুন ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কুদ্রত নগয, উখজরো:
নকরো, রজরো: রযনৄয।

গ্রোভ:নকরো দজক্ষন,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কুদ্রত নগয, উখজরো:
নকরো, রজরো: রযনৄয।

রযনৄয

09/08/1987

২৭ফছয ৭ভো ২৪জদন

দোজখর

োধোযণ

রযরখয়য পখভত
আখফদন

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জতো:মৃত রভোিঃ রভোস্তপো ভইয়ো, গ্রোভ:িঃ োঠোন গি,
ভোতো:খোজদজো আক্তোয
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োঠোন নগয, উখজরো:
ছোগরনোইয়ো, রজরো: রপনী।

গ্রোভ:িঃ োঠোন গি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োঠোন নগয, উখজরো:
ছোগরনোইয়ো, রজরো: রপনী।

রপনী

12/11/1996

১৯ফছয ৫ভো ২৪জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

প্রখফে ঠিক
নয়

ফোজতর

২৮৮১ আরআজভন ভইয়ো

জতো:নুরুর ক ভইয়ো,
ভোতো:আজপয়ো

গ্রোভ:জদ্বজয়নৄয ভধ্যোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আখোউিো, উখজরো:
তজযোনৄয, রজরো:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো।

গ্রোভ:জদ্বজয়নৄয ভধ্যোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আখোউিো, উখজরো:
তজযোনৄয, রজরো:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো।

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

১৮ফছয ৭ভো ৩জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্তোজযখ
উখল্লখ রনই; ছজফ
01 কজ।

ফোজতর

২৮৮২ রভোিঃ আবুর োখভ

জতো:রভোিঃ আব্দুয যজভ
ফোদো, ভোতো:োনো বোনু

গ্রোভ:বোতকুিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বোতকুিো, উখজরো:
ধনফোিী, রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ:বোতকুিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বোতকুিো, উখজরো:
ধনফোিী, রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর

রযরখয়য পখভত
আখফদন

ফোজতর

২৮৮৪ যোজীফ জফশ্বো

জতো:ভখনোযঞ্জন জফশ্বো,
ভোতো:অজনভো

গ্রোভ:ধরনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কুরীফোো, উখজরো:
কুভোযখোরী, রজরো: কুজিয়ো।

গ্রোভ:ধরনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কুরীফোো, উখজরো:
কুভোযখোরী, রজরো: কুজিয়ো।

কুজিয়ো

২৮৮৮ রভোিঃ আখনোয়োয রোখন

জতো:রভোিঃ আিঃ যজদ,
ভোতো:রভোোিঃ ভোখরকো রফগভ

গ্রোভ:োরোইজুজয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োটুজযয়ো, উখজরো:
োটুজযয়ো, রজরো: ভোজনকগঞ্জ।

গ্রোভ:োরোইজুজয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োটুজযয়ো, উখজরো:
োটুজযয়ো, রজরো: ভোজনকগঞ্জ।

ভোজনকগঞ্জ

২৮৮৯ জনলু চন্দ্র দো

জতো:জনতোই চন্দ্র দো,
ভোতো:ভোযোণী দো

গ্রোভ:রগোগ্রোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোগোোো, উখজরো:
ফোজনয়োচং, রজরো: জফগঞ্জ।

গ্রোভ:রগোগ্রোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোগোোো, উখজরো:
ফোজনয়োচং, রজরো: জফগঞ্জ।

জফগঞ্জ

২৮৯৭ নোজভো আক্তোয

জতো:রভোিঃ খোখদভ রোখন,
ভোতো:আজভরুনখনছো রফগভ

গ্রোভ:১নং ফুরগোছ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দয, উখজরো: দয,
রজরো: রোরভজনযোট।

গ্রোভ:১নং ফুরগোছ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দয, উখজরো: দয,
রজরো: রোরভজনযোট।

রোরভজনযোট

২৮৯৮ রভোিঃ ভোফুজুয যভোন

জতো:আব্দুর োন্নোন,
ভোতো:কুরছুভো রফগভ

গ্রোভ:ফরযোখভয চক,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
মুনীোিো, উখজরো:
জজকগঞ্জ, রজরো: জখরট।

গ্রোভ:ফরযোখভয চক,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
মুনীোিো, উখজরো:
জজকগঞ্জ, রজরো: জখরট।

জখরট

11/08/1997

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

২৮৭৪ োইফুর ইরোভ
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৫

জনজ রজরো

১৮ফছয ৫ভো ২৭জদন এএজ (রবোখকিঃ) এজতভ

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পখভত
আখফদন

ফোজতর

১৮ফছয ৬ভো ১০জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নয়।

ফোজতর

২৯ফছয ৬ভো ২জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ ভুর,
ছজফ ১কজ

ফোজতর

05/05/1993

২৩ফছয ০ভো ৭জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পখভত
আখফদন

ফোজতর

04/05/1998

১৮ফছয ০ ভো ২৩জদন

দোজখর

োধোযণ

রযরখয়য পখভত
আখফদন

ফোজতর

১৮-১০-১৯৯৭

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১
২৯০০ রভোিঃ কোইয়ূভ

জতো:আিঃ গজন, ভোতো:নুযজোোন গ্রোভ:, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: বোন্ডোজযয়ো,
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো, রজরো:
জখযোজনৄয।

গ্রোভ:, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: বোন্ডোজযয়ো,
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো, রজরো:
জখযোজনৄয।

জখযোজনৄয

01/01/1997

১৯ফছয ২ভো ৫জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পখভত
আখফদন

ফোজতর

২৯০৯ রভোিঃ োজকর খাঁন

রভোোিঃ রোখন আযো রফগভ
রভোিঃ কোজর খোন

গ্রোভ: 69/2 জবটি োিো
রযোড, দখত্তয গাঁ জবটি োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ভোজছভনৄয/7, ডোকঘয: দখত্তয
গো ভধ্য োিো/1620 ,
উখজরো: জফনৄয, রজরো:
নযজংদী।

গ্রোভ: 69/2 জবটি োিো
রযোড, দখত্তয গাঁ জবটি োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ভোজছভনৄয/7, ডোকঘয: দখত্তয
গো ভধ্য োিো/1620 ,
উখজরো: জফনৄয, রজরো:
নযজংদী।

নযজংদী

20.12.1996

20 ফছয 12 ভো
22জদন

এইচএজ

োধোযণ

জোতীয়
জযচয়ে নম্বয
রনই

ফোজতর

২৯৩১ রভোিঃ আইয়ুফ রোখন অজনক

রভোোিঃ তোছজরভো খোতুন
রভোিঃ জেক রভোল্লো

গ্রোভ: রুনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোজরগোছো,
ডোকঘয: রটবুজনয়ো, উখজরো:
োফনো দয, রজরো: োফনো।

গ্রোভ: রুনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোজরগোছো,
ডোকঘয: রটবুজনয়ো, উখজরো:
োফনো দয, রজরো: োফনো।

োফনো

10.03.1992

24 ফছয 01 ভো
25জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

২৯৪৬ রভোিঃ ভোমুদুর োোন

জখফদো খোতুন
রভোিঃ ভজপজুর ইরোভ

গ্রোভ: ফিজফরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রুজরয়ো,
ডোকঘয: োটখকর ঘোটো,
উখজরো: তোরো, রজরো:
োতক্ষীযো।

গ্রোভ: ফিজফরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রুজরয়ো,
ডোকঘয: োইখর ঘোটো,
উখজরো: তোরো, রজরো:
োতক্ষীযো।

োতক্ষীযো

21 ফছয 11 ভো
26জদন

এ.এ.জ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

২৯৪৭ রভোিঃ রভোজোজদুর ইরোভ

কোকুরী রফগভ
রভোিঃ নূয রভোোম্মদ রভোন্ডর

গ্রোভ: ফি জফরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রুজরয়ো,
ডোকঘয: োটখকরঘোটো,
উখজরো: তোরো, রজরো:
োতক্ষীযো ।

গ্রোভ: ফি জফরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রুজরয়ো,
ডোকঘয: োটখকরঘোটো,
উখজরো: তোরো, রজরো:
োতক্ষীযো ।

োতক্ষীযো

15.02.1994

22 ফছয 2 ভো 10জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

২৯৪৯ োন্তো জভে

সুজচেো জভে
যতন জভে

গ্রোভ: োধন জভে ফোিী,
আখনোয়োযো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
7নং ইউজনয়ন,4নং য়োড ত,
ডোকঘয: আখনোয়োযো,
উখজরো: আখনোয়োযো, রজরো:
চট্টগ্রোভ।

গ্রোভ: োধন জভে ফোিী,
আখনোয়োযো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
7নং ইউজনয়ন,4নং য়োড ত,
ডোকঘয: আখনোয়োযো,
উখজরো: আখনোয়োযো, রজরো:
চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

18.05.1988

27 ফছয 11ভো17
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
রপযত খোখভ
টিজকট  ঠিকোনো
উখল্লখ রনই

ফোজতর

Page 98 of 459

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৪

৫

৬

৭

৮

৯

গ্রোভ: উজজরোফ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আভরোয,
ডোকঘয: উজজরোফ, উখজরো:
রফরোফ, রজরো: নযজংদী।

গ্রোভ: উজজরোফ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আভরোয,
ডোকঘয: উজজরোফ, উখজরো:
রফরোফ, রজরো: নযজংদী।

নযজংদী

10.02.1996

20ফছয 02ভো
24জদন

আজরভ

োধোযণ

স্বোক্ষয রনই,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

২৯৫৮ আব্দুল্লো আর ভোমুন

জযনো রফগভ
আব্দু ছোরোভ োরোদোয

গ্রোভ: োরোদোয ফোিী,
জফযোট, ইউজনয়ন/য়োড ত:
03নং, ডোকঘয:
অবয়নীর/8000, উখজরো:
নরজছটি, রজরো: ঝোরকোঠী।

গ্রোভ: োরোদোয ফোিী,
জফযোট, ইউজনয়ন/য়োড ত:
03নং, ডোকঘয:
অবয়নীর/8000, উখজরো:
নরজছটি, রজরো: ঝোরকোঠী।

ঝোরকোঠী

14.11.1997

18ফছয 04 ভো
21জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

২৯৮৫ রভোিঃ অজরউল্লো

রভোোিঃ োজরভো
রভোিঃ আিঃ আোদ

গ্রোভ: আজনর ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োজরভনৄয ,
ডোকঘয: যোযচয, উখজরো:
ফোজজতনৄয, রজরো:
জকখোযগঞ্জ।

গ্রোভ: আজনর ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োজরভনৄয ,
ডোকঘয: যোযচয, উখজরো:
ফোজজতনৄয, রজরো:
জকখোযগঞ্জ।

জকখোযগঞ্জ

23 ফছয 08 ভো13
জদন

এএজ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৩০৫৮ রভোোম্মদ রভখযোজ উেীন

রপোরী রফগভ
রভোিঃ রভোস্তপো

গ্রোভিঃ আফদু জদ দোখযয
ফোিী, উত্তয রফজুগোজরয়ো,
ইউিঃ তভরুজে, ডোকঘযিঃ
তভরুজে, উখজরোিঃ োজতয়ো,
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ আফদু জদ দোখযয
ফোিী, উত্তয রফজুগোজরয়ো,
ইউিঃ তভরুজে, ডোকঘযিঃ
তভরুজে, উখজরোিঃ োজতয়ো,
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

27 ফছয 04 ভো 18
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩১৫২ পজযদুর ইরোভ

পজযদো রফগভ
সুরতোন গোজী

গ্রোভিঃ গোজী োিো, মুনজগঞ্জ,
ইউিঃ 7নং/3নং, ডোকঘযিঃ
রজখর খোরী, উখজরোিঃ
শ্যোভনগয, রজরোিঃ োতক্ষীযো

গ্রোভিঃ গোজী োিো, মুনজগঞ্জ,
ইউিঃ 7নং/3নং, ডোকঘযিঃ
রজখর খোরী, উখজরোিঃ
শ্যোভনগয, রজরোিঃ োতক্ষীযো

োতক্ষীযো

20 ফছয 2 ভো 7 জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

চোরোখনয তথ্য
রনই

ফোজতর

৩১৭০ রভোোিঃ টুখয়র ফোবু

রভোোিঃ আতোযো রফগভ
রভোিঃ োজোোন আরী

গ্রোভ: ১২ যজয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫
ডোকঘয: আজদনো কখরজ ,
উখজরো: জফগঞ্জ , রজরো:
চাঁোইনফোফগঞ্জ ।

গ্রোভ: ১২ যজয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫
ডোকঘয: আজদনো কখরজ ,
উখজরো: জফগঞ্জ , রজরো:
চাঁোইনফোফগঞ্জ ।

চাঁোইনোফফগঞ্জ

২৩ ফছয ১১ ভো ১৬
জদন

এ এ জ

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

১৫.০৫.১৯৯২

১২

ভন্তব্য

আজয়ো আক্তোয
জদরদোয রোখন

15.06.1988

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

২৯৫২ জজভ উজেন
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৪

৫

৬

৭

৮

৯

৩১৭৬ রযোকোনো রফগভ

যজজনো রফগভ
রভোিঃ হুভোয়ন কজফয

গ্রোভিঃ ভোর্তছোয়ো খোরোি
ফোো নং8, এ ব্লক, ইউিঃ
11নং য়োড, ডোকঘযিঃ
োজরয োউজজং
এখিট/4216, রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ ভোর্তছোয়ো খোরোি
ফোো নং8, এ ব্লক, ইউিঃ
11নং য়োড, ডোকঘযিঃ
োজরয োউজজং
এখিট/4216, রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

25.02.1995

31 ফছয 1ভো 16 জদন

এভ. এ. এ

৩১৭৮ আভোন উল্লো

জুহুযো খোতুন
আব্দুর গফুয

গ্রোভিঃ যোভখদফ নৄয, ইউিঃ
দুগোনৄয, ডোকঘযিঃ
টর,উখজরোিঃ কোজরোজত,
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ যোভখদফ নৄয, ইউিঃ
দুগোনৄয, ডোকঘযিঃ
টর,উখজরোিঃ কোজরোজত,
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

15.02.1989

27 ফছয 02 ভো 21
জদন

৩২১৫ কোজী আর আজভন

নোছযীন আক্তোয

গ্রোভ: ফোঙ্গুযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: গুনোইঘি,
ডোকঘয: ফোঙ্গুযী, উখজরো:
রদজফদ্বোয, রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ: ফোঙ্গুযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: গুনোইঘি,
ডোকঘয: ফোঙ্গুযী, উখজরো:
রদজফদ্বোয, রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

৩২২৯ রভো: জোজকরুর ইরোভ

রভোছো: রজোনো রফগভ
রভো: নখয আরী

গ্রোভ: খোিীখোর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রফতগোিী,
ডোকঘয: চোন্দোভোযী,
উখজরো: গংগোচিো, রজরো:
যংনৄয।

গ্রোভ: খোিীখোর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রফতগোিী,
ডোকঘয: চোন্দোভোযী,
উখজরো: গংগোচিো, রজরো:
যংনৄয।

যংনৄয

গ্রোভ: দ: ধন্যনৄয, ডোকঘয:
ফযইতরো, রজরো: রক্ষীনৄয।

গ্রোভ:জখরখক্ষত,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 17,
ডোকঘয: জখরখক্ষত ফোজোয,
রজরো: ঢোকো।

৩২৪২ রভো: রোখর যোনো

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

১২

োধোযণ

ফয় ীভো
অজতেোন্ত

ফোজতর

োধোযণ

প্রখফখে
ঠিকোনো উখল্লখ
রনই, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

18 ফছয 08 ভো 26
জদন

দোজখর

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

15-09-1992

23 ফছয 06 ভো 19
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ এক কজ,
স্থয়ী ঠিকোনো
উখল্লখ রনই

ফোজতর

রক্ষ্ণীনৄয

07/01/1988

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

জতো  ভোতোয
নোভ রনই,
ফয় উখল্লখ
কখযজন
ছজফ এক কজ

ফোজতর

31-01-1996

20 ফছয 03 ভো 05
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুোয়ন
রনই।

ফোজতর

29 ফছয 10 ভো 25
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ রনই

ফোজতর

৩২৬১ আরতোফ রোখন

জো খোন
আব্দুর ভোন্নোন

গ্রোভ: খুজনযচয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৭নং
খোজদভোিো, ডোকঘয:
খোজদভনগয, উখজরো: দয,
রজরো: জখরট।

গ্রোভ: খুজনযচয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৭নং
খোজদভোিো, ডোকঘয:
খোজদভনগয, উখজরো: দয,
রজরো: জখরট।

জখরট

৩২৭৪ চর রযভো

জস্দগ্ধো রযভো
মৃত: জনখকোরো োঠোং

গ্রোভ: রোির রজোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: গোভোযীতরো,
ডোকঘয: রঘোলগাঁ, উখজরো:
রধোফোউিো, রজরো:
ভয়ভনজং।

গ্রোভ: রোির রজোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: গোভোযীতরো,
ডোকঘয: রঘোলগাঁ, উখজরো:
রধোফোউিো, রজরো:
ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং
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রকোটোয
জফফযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

25 ফছয 05 ভো 00
জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

জন্ তোজযখ রনই
ছজফ এক কজ

ফোজতর

োধোযণ

ছজফ এক কজ,
রপযত খোখভ
রযজবজনউ স্টুোে

ফোজতর

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

জতোয নোভ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

১

৩২৭৭ রভো: োেোভ রোখন

রভোছো: আছভো রফগভ
রভো: ছোখনোয়োয রফগভ

গ্রোভ: জফলভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 03,
ডোকঘয: ধুফজিয়ো, উখজরো:
নোগযনৄয, রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ: জফলভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 03,
ডোকঘয: ধুফজিয়ো, উখজরো:
নোগযনৄয, রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর

৩৩০০ আবু োইদ

খোজদজো খোতুন
আ: রজতপ

গ্রোভ: ফোঘোইতরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 1 নং
বফনকিো ইউজনয়োন, ২নং
য়োড ত, ডোকঘয: ফোঘোইতরো,
উখজরো: োলুয়োঘোট, রজরো:
ভয়ভনজং।

গ্রোভ: ভধ্যফোজোয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 4 নং
ইউজনয়োন, ২নং য়োড ত,
ডোকঘয: োলুয়োঘোট,
উখজরো: োলুয়োঘোট, রজরো:
ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

10/02/1989

26 ফছয 07 ভো 01
জদন

জফজফএ

৩৩১২ রভো: আব্দুর রভোতোজরফ

রভোছো: কোজর রফগভ

গ্রোভিঃ ফোগুনোোিো
ইউজনয়ন: 6নং, ডোকঘয:
োখয়স্তোগঞ্জ , উখজরো:
জফগঞ্জ, রজরোিঃ জফগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফোগুনোোিো
ইউজনয়ন: 6নং, ডোকঘয:
োখয়স্তোগঞ্জ , উখজরো:
জফগঞ্জ, রজরোিঃ জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

21.06.1997

18 ফছয 09 ভো
21জদন

এ.এ.জ

৩৩২২ রভো: োোন আরী

রভোছো: রযখনো রফগভ
রভো: োোজোোন জফশ্বো

গ্রোভিঃ ঝোউজদয়ো, ইউজনয়ন:
চ্যযোভনকোঠি, ডোকঘয:
চোন্দুটিয়ো, উখজরো: দয,
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ ঝোউজদয়ো, ইউজনয়ন:
চ্যযোভনকোঠি, ডোকঘয:
চোন্দুটিয়ো, উখজরো: দয,
রজরোিঃ মখোয

মখোয

10.11.1995

21 ফছয 07 ভো 03
জদন

আজরভ

োধোযণ

প্রখফখে ছজফ
নোই

ফোজতর

৩৩৪৮ রভো: যোখদ জভয়ো

রভোছো জহুযো খোতুন
রভো: আফদুর আউয়োর

গ্রোভিঃ কভরনৄয, ইউজনয়ন:
রচৌমুনী, ডোকঘয: ভনতরো,
উখজরো: ভোধফনৄয, রজরোিঃ
জফগঞ্জ

গ্রোভিঃ কভরনৄয, ইউজনয়ন:
রচৌমুনী, ডোকঘয: ভনতরো,
উখজরো: ভোধফনৄয, রজরোিঃ
জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

19 ফছয 11 ভো 24
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

গ্রোভিঃ গোজজছোইর, ইউজনয়ন:
কজরয়ো, ডোকঘয: তোলুক
নগয, উখজরো: রদৌরতনৄয,
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ গোজজছোইর, ইউজনয়ন:
কজরয়ো, ডোকঘয: তোলুক
নগয, উখজরো: রদৌরতনৄয,
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

13.04.1995

20 ফছয 12 ভো 23
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোফো ভোয নোভ
রনই, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

গ্রোভিঃ চযতভোদী, ইউজনয়ন:
কভরোনৄয, ডোকঘয:
ইরোভনৄয, উখজরো:
টুয়োখোরী, রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ জভযোজজযফোগ
ইউজনয়ন: 51, ডোকঘয:
রগন্ডোজরয়ো,
উখজরো:মোেোফোিী, রজরোিঃ
ঢোকো

ঢোকো

16.12.1988

29 ফছয 4 ভো 19
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ, ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৩৩৭৬ রখোকন জভয়ো

৩৩৮২ রভো: রভোকখছদুর জভয়ো
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রভোো: োজচনো বোনু
আ: খোখরক জভয়ো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

৪

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

গ্রোভিঃ বফন্যো, ইউজনয়ন: 01, গ্রোভিঃ বফন্যো, ইউজনয়ন: 01,
ডোকঘয: আভতরী, উখজরো: ডোকঘয: আভতরী, উখজরো:
রদৌরতনৄয, রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ রদৌরতনৄয, রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

31.12.1996

19 ফছয 4 ভো 5 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৩৪০১ পযদোদ জভয়ো

রযজজয়ো খোতুন
তোখয উজেন

গ্রোভিঃ জিভ োরুয়ো
ইউজনয়ন: 5নং য়োড ত
ডোকঘয: জকখোযগঞ্জ
উখজরো: জকখোযগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ জিভ োরুয়ো
ইউজনয়ন: 5নং য়োড ত
ডোকঘয: জকখোযগঞ্জ
উখজরো: জকখোযগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

11.10.1997

18 ফছয 06 ভো 24
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ তুোয়ন
রনই।

ফোজতর

৩৪০২ রভো: ভোবুফ ইরোভ খোন

যোজভো রফগভ
আব্বো উজেন খোন

গ্রোভিঃ জনরখী
ইউজনয়ন: 05
ডোকঘয: যোযচয
উখজরো: ফোজজতনৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ জনরখী
ইউজনয়ন: 05
ডোকঘয: যোযচয
উখজরো: ফোজজতনৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

11.04.1991

25 ফছয 00 ভো 25
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোকটিজকট রনই

ফোজতর

৩৪০৩ নূয রভোোম্মদ

কজনুয রফগভ
রভো: রভোোখযপ োং

গ্রোভিঃ রছোট জফো
ইউজনয়ন: চযকোজর
ডোকঘয: চযজফো
উখজরো: গরোজচো
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ জিভ োজীোিো
ইউজনয়ন: 22নং য়োড ত
ডোকঘয: যোভনৄয
উখজরো: যভনো থোনো
রজরোিঃ ঢোকো

টুয়োখোরী

01.03.1996

20 ফছয 02 ভো 04
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

৩৪০৪ রভৌসুভী আক্তোয

রভোো: যোখদো রফগভ
মৃত: আরী রোখন

রকন 06, ব্লক জ, রযোড
নং- 05, ফোো-07, জভযনৄয
ঢোকো, ল্লফী-1216

ফোো: 45, রোইন: 13, ব্লক
জড/২, রকন: 10, আনজফক
প্লট, জভযনৄয ঢোকো

ঢোকো

06.06.1987

28 ফছয 05 ভো 06
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফে নযণ
রনই

ফোজতর

৩৪১০ জভরন চন্দ্র ীর

শ্রীভজত সুজভেো যোণী
শ্রী ম্ভনোো ীর

গ্রোভিঃ আরীনৄয
ইউজনয়ন: রগ্রোগ্রোভ
ডোকঘয: রপ্রভতরী
উখজরো:
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ আরীনৄয
ইউজনয়ন: রগ্রোগ্রোভ
ডোকঘয: রপ্রভতরী
উখজরো:
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

01.12.1988

27 ফছয 5 ভো 2 জদন

জফ.এ অনো ত

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফখে ছজফ
নোই

ফোজতর

৩৪১১ রভো: যোজু যকোয

রভোছো: োোনো রফগভ
রভো: আব্দুর খোখরক যকোয

গ্রোভিঃ রোখননৄয
ইউজনয়ন: কজঞ্চোিো
ডোকঘয: বফোনীগঞ্জ
উখজরো: ফুরছজি
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ রোখননৄয
ইউজনয়ন: কজঞ্চোিো
ডোকঘয: বফোনীগঞ্জ
উখজরো: ফুরছজি
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

09.07.1995

20 ফছয 9 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ ১টি
তুোজয়ত নয়,
ডোকটিজকট কভ

ফোজতর

৩৪১২ রভো: জোভোর রোখন

যন আযো রফগভ
রভো: আ: োখভ োরোদোয

গ্রোভিঃ জোজরয়োঘোটো
ইউজনয়ন: 04নং য়োড ত
ডোকঘয: রূধন
উখজরো: োথযঘোটো
রজরোিঃ ফযগুনো

গ্রোভিঃ আকফযো ফোজোয
রযোড
ইউজনয়ন: 09 নং য়োড ত
ডোকঘয: োোিতরী
উখজরো: আকফয ো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

ফযগুনো

03.05.1986

29 ফছয 11 ভো 28
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

খোখভ ঠিকোনো নোই

ফোজতর
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভখনোয়োযো রফগভ
রভো: ইউসুফ জকদোয

৩৩৮৩ রভো: সুভন জভয়ো

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৩৪১৩ যোখফয়ো

সুরতোনো রফগভ
আ: খোখরক পযোজী

গ্রোভিঃ উত্তয রচচযী
ইউজনয়ন: 03 নং
ডোকঘয: বকখোজর ফোজোয
উখজরো: কোঠোজরয়ো
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

গ্রোভিঃ জনজ বোন্ডোযীয়ো
ইউজনয়ন: 06 নং
ডোকঘয: বোন্ডোযীয়ো
উখজরো: বোন্ডোযীয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

ঝোরকোঠী

10.05.1997

19 ফছয 0 ভো 26
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোকটিজকট রনই

ফোজতর

৩৪১৪ রভোো: খোজদজো খোতুন

রভোো: নোজদো রফগভ
রভো: আইয়ুফ আরী

গ্রোভিঃ জরদোগোজছ (নোদোিো)
ইউজনয়ন: লুয়ো
ডোকঘয: জরদোগোজছ
উখজরো: চোযঘোট
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ জরদোগোজছ (নোদোিো)
ইউজনয়ন: লুয়ো
ডোকঘয: জরদোগোজছ
উখজরো: চোযঘোট
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

26.10.1996

19 ফছয 6 ভো 9 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৪১৬ োজফফো খোনভ

োোনো রফগভ
জযয়োজ উজেন

গ্রোভিঃ কোজরকো প্রোদ
ইউজনয়ন: কোজরকো প্রোদ
ডোকঘয: কোজরকো প্রোদ
উখজরো: ববযফ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

প্রমখন্ত রভৌসুভী যভোন
ভজন্ত্রজযলদ জফবোগ, বফন নং01, কক্ষ নং- 207,
ফোংরোখদ জচফোরয়, ঢোকো

জকখোযগঞ্জ

12.10.1990

25 ফছয 06 ভো 23
জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিখকট

ফোজতর

৩৪১৭ রভোফোযক রোখন

যোজফয়ো আক্তোয
রভো: বুজ জভয়ো

গ্রোভিঃ জফলভনৄয কোন্দোোিো
ইউজনয়ন: 07
ডোকঘয: জফলভনৄয কোন্দোোিো
উখজরো: করভোকোন্দো
রজরোিঃ রনেখকোন

গ্রোভিঃ কুভোযোিো, ঝণ তোযোি
ইউজনয়ন: 17
ডোকঘয: কুভোযোিো
উখজরো: জখরট
রজরোিঃ জখরট

রনেখকোণো

18.12.1994

22 ফছয 08 ভো 05
জদন

এইচএজ

োধোযণ

খোখভ ঠিকোনো নোই

ফোজতর

৩৪১৯ রভো: এয়োয রোখন

রযজজয়ো রফগভ
রভো: আফদুর োফ

গ্রোভিঃ রদৌরতনৄয
ইউজনয়ন: 8নং ধজরয়ো
ডোকঘয: এভ.এ. োট
উখজরো: রপনী দয
রজরোিঃ রপনী

গ্রোভিঃ রদৌরতনৄয
ইউজনয়ন: 8নং ধজরয়ো
ডোকঘয: এভ.এ. োট
উখজরো: রপনী দয
রজরোিঃ রপনী

রপনী

01.11.1986

29 ফছয 06 ভো 05
জদন

স্মোতক জডগ্রী

োধোযণ

রযরখয়
প্রখফে

ফোজতর

৩৪২০ জযয়ন জভয়ো

রযখনো
রভো: নুরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ নফ ত োটযো
ইউজনয়ন: রফোরোই
ডোকঘয: রফোরোই
উখজরো: জকখোযগঞ্জ দয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ নফ ত োটযো
ইউজনয়ন: রফোরোই
ডোকঘয: রফোরোই
উখজরো: জকখোযগঞ্জ দয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

11.03.1992

24 ফছয 1 ভো 25
জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

প্রখফে একটি,
রপযত খোখভ
ঠিকোনো রনই

ফোজতর
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১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৩৪২২ োজদো খোতুন

রভোো: ভখনোয়োযো রফগভ
রভো: নূযফক্স ভন্ডর

গ্রোভিঃ জরদোগোছী (নোদোিো)
ইউজনয়ন: লুয়ো
ডোকঘয: জরদোগোছী
উখজরো: চোযঘোট
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ জরদোগোছী (নোদোিো)
ইউজনয়ন: লুয়ো
ডোকঘয: জরদোগোছী
উখজরো: চোযঘোট
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

25.10.1988

27 ফছয 6 ভো 10
জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৪২৫ রভো: নোজজভ উজেন

পজজরো খোতুন
রভো: জযয়োজ উজেন

গ্রোভিঃ গুজজযকোজন্দ
ইউজনয়ন: রধোয়োউিো
ডোকঘয: রধোয়োউিো
উখজরো: রধোয়োউিো
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ গুজজযকোজন্দ
ইউজনয়ন: রধোয়োউিো
ডোকঘয: রধোয়োউিো
উখজরো: রধোয়োউিো
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

12.05.1987

28 ফছয 11 ভো 24
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিখকট

ফোজতর

৩৪২৭ চাঁন জভয়ো

চোেো রফগভ
তোজত আরী

গ্রোভিঃ ঘুঘুযোকোজন্দ জনছোভনৄয
ইউজনয়ন: রফতভোযী
ঘুঘুযোকোজন্দ
ডোকঘয: ঘুঘুযোকোজন্দ
উখজরো: রযনৄয
রজরোিঃ রযনৄয

গ্রোভিঃ ঘুঘুযোকোজন্দ জনছোভনৄয
ইউজনয়ন: রফতভোযী
ঘুঘুযোকোজন্দ
ডোকঘয: ঘুঘুযোকোজন্দ
উখজরো: রযনৄয
রজরোিঃ রযনৄয

রযনৄয

01.01.1993

23 ফছয 4 ভো 4 জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ঠিকোনো নোই

ফোজতর

৩৪২৮ োেোভ রোোইন

রভখরুন রনছো
নোজছয উজেন

গ্রোভিঃ খোগুজযয়ো
ইউজনয়ন: োদোন
ডোকঘয: জফনৄয
উখজরো: জযঢোফোিী
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ ধোনোটো
ইউজনয়ন: জযলোফোিী
ডোকঘয: জযলোফোিী
উখজরো: জযলোফোিী
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

01.10.1995

20 ফছয 7 ভো 5 জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফখে ছজফ
রনই

ফোজতর

৩৪২৯ রুন দো

স্মৃজত দো
নোযোয়ণ দো

গ্রোভিঃ নফ ত চোম্বর
ইউজনয়ন: 9নং
ডোকঘয: নফ ত চোম্বর
উখজরো: ফাঁখোরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ ফিোজতয়ো
ইউজনয়ন: 1নং য়োড ত
ডোকঘয: রখনয োট
উখজরো: ররোোগোিো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

27.10.1993

23 ফছয 5 ভো 23
জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

খোখভ ঠিকোনো নোই

ফোজতর

৩৪৩০ রভো: োযখবজ রোোইন

রভোছো: রযখনো রফগভ
রভো: পজযদুর ইরোভ

গ্রোভিঃ ফগুিো
ইউজনয়ন: ফগুিো
ডোকঘয: আফোইনৄয
উখজরো: বরকুো
রজরোিঃ জঝনোইদো

গ্রোভিঃ ফগুিো
ইউজনয়ন: ফগুিো
ডোকঘয: আফোইনৄয
উখজরো: বরকুো
রজরোিঃ জঝনোইদো

জঝনোইদ

05.02.1993

23 ফছয 3 ভো 00
জদন

এএজ

োধোযণ

ডোকটিজকট রনই

ফোজতর

৩৪৩১ কজফয আখম্মদ

রয়োযো খোতুন
রভো: আঙ্গুয জভয়ো

গ্রোভিঃ আগযনৄয
ইউজনয়ন: যোভদী
ডোকঘয: যোভদী
উখজরো: কুজরয়োযচয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ আগযনৄয
ইউজনয়ন: যোভদী
ডোকঘয: যোভদী
উখজরো: কুজরয়োযচয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

01.02.1990

26 ফছয 3 ভো 4 জদন

এএজ

োধোযণ

ডোকটিজকট ৬
টোকোয

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৬

৭

৮

৯

10.08.1993

23 ফছয 7 ভো 14
জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে রনই

ফোজতর

গ্রোভিঃ 195/1, ভীযোজোয
ফোগ খোরোিো,
নতুন যোস্তো ঢোকো 1204,
ডোকঘয: রগন্ডোজযয়ো
উখজরো: মোেোফোিী
রজরোিঃ ঢোকো

টুয়োখোরী

06.08.1992

23 ফছয 8 ভো 29
জদন

এইচএজ

োধোযণ

খোভ রনই

ফোজতর

গ্রোভিঃ রছোট কুিোযী
ইউজনয়ন: থোনোোট
ডোকঘয: জচরভোযী
উখজরো: জচরভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ রছোট কুিোযী
ইউজনয়ন: থোনোোট
ডোকঘয: জচরভোযী
উখজরো: জচরভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

10.08.1994

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

ফয় উখল্লখ
নোই, প্রখফে
১টি

ফোজতর

রভোছো: আনজুয়োযো রফগভ
রভো: আবু তোখরফ

গ্রোভিঃ ভথুযোনৄয
ইউজনয়ন: রফতনৄয
ডোকঘয: তীখযয োট
উখজরো: দয
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ ভথুযোনৄয
ইউজনয়ন: রফতনৄয
ডোকঘয: তীখযয োট
উখজরো: দয
রজরোিঃ মখোয

মখোয

06.12.1992

23 ফছয 4 ভো 30
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ তুোয়ন
রনই, জফজ্ঞজন্ভ
নম্বয রনই

ফোজতর

৩৪৪২ ইভযোন ো্রোদোয

তোজরভো রফগভ
জজেক োরোদোয

গ্রোভিঃ োফরো ফজনকোিো
ইউজনয়ন: 05
ডোকঘয: রদৌরতনৄয
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ োফরো ফজনকোিো
ইউজনয়ন: 05
ডোকঘয: রদৌরতনৄয
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

18.10.25

18 ফছয 10 ভো 25
জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড
ভর, কর্ততক্ষ ভুর

ফোজতর

৩৪৪৩ রভো: জযফুর ইরোভ

রভোছো: জপখযোজো রফগভ
রভো: কজপর উজেন

গ্রোভিঃ োযখকোর
ইউজনয়ন: ভোঝগো
ডোকঘয: ফিোইগ্রোভ
উখজরো: ফিোইগ্রোভ
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ োযখকোর
ইউজনয়ন: ভোঝগো
ডোকঘয: ফিোইগ্রোভ
উখজরো: ফিোইগ্রোভ
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

27.12.1994

21 ফছয 4 ভো 9 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

৩৪৪৪ রভো: জদুর ইরোভ

জজযনো রফগভ
রভো: আজজজুর ক

গ্রোভিঃ রবোরোযোিো
ইউজনয়ন: রভনবোয
ডোকঘয: রফলুয়ো ফোজোয
উখজরো: রগোোরনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ রবোরোযোিো
ইউজনয়ন: রভনবোয
ডোকঘয: রফলুয়ো ফোজোয
উখজরো: রগোোরনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

10.09.1989

26 ফছয 7 ভো 25
জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

রভোছো: জউরী আক্তোয
রভো: আ: রভোতোজরফ

গ্রোভিঃ রনোয়োফোদ
ইউজনয়ন: োইকোিো
ডোকঘয: তংফোজোয
উখজরো: চ্যনোরুঘোট
রজরোিঃ জফগঞ্জ

গ্রোভিঃ রনোয়োফোদ
ইউজনয়ন: োইকোিো
ডোকঘয: তংফোজোয
উখজরো: চ্যনোরুঘোট
রজরোিঃ জফগঞ্জ

৩৪৩৬ রভো: োজভদুয যভোন

জোজকয়ো রফগভ
আব্দুর খোখরক

গ্রোভিঃ রগোয়োজরয়ো ফোমো
ইউজনয়ন: সূম তভজন
ডোকঘয: গুরফোগ
উখজরো: ফোউপর
রজরোিঃ টুয়োখোজর

৩৪৪০ রভোছো রজজযন খন্দকোয

রভোছো: োখজযো রফগভ
রভো: আোখম্মদ আরী খন্দকোয

৩৪৪১ তুলোয আখম্মদ
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১২

ভন্তব্য

জফগঞ্জ

৩৪৩৫ রভোছো জউরী আক্তোয

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৩৪৪৫ নোজজভ উজেন

নোজভো আক্তোয
রভোস্তপো কোভোর

গ্রোভিঃ একরোনৄয
ইউজনয়ন: একরোনৄয
ডোকঘয: একরোনৄয ফোজোয
উখজরো: রফগভগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ একরোনৄয
ইউজনয়ন: একরোনৄয
ডোকঘয: একরোনৄয ফোজোয
উখজরো: রফগভগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

30.03.1994

24 ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফয়খয তথ্য
ভুর, জফজ্ঞজন্ভ
নম্বয ভুর

ফোজতর

৩৪৪৭ রভো: রভোজোজদুর ইরোভ

রভোছো: জভযো রফগভ
রভো: আব্দুর রজোব্বোয যকোয

গ্রোভিঃ রদৌরতনৄয
ইউজনয়ন: রখোেখকোভযনৄয
ডোকঘয: রখোেখকোভযনৄয
উখজরো: োদুল্যোনৄয
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ রদৌরতনৄয
ইউজনয়ন: রখোেখকোভযনৄয
ডোকঘয: রখোেখকোভযনৄয
উখজরো: োদুল্যোনৄয
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

01.06.1992

23 ফছয 11 ভো 4
জদন

এএজ

োধোযণ

ফযোফয ভর,
প্রখফখে ছজফ
নোই

ফোজতর

৩৪৪৯ শুব চন্দ্র রদ

রজোৎনো যোণী রদ
নোযোয়ণ চন্দ্র রদ

গ্রোভিঃ রযরখয় 14,
রকোয়োটোয,
ইউজনয়ন: 6নং য়োড ত
ডোকঘয: চাঁদনৄয দয
উখজরো: চাঁদনৄয দয
রজরোিঃ চাঁদনৄয

গ্রোভিঃ রযরখয় 14,
রকোয়োটোয,
ইউজনয়ন: 6নং য়োড ত
ডোকঘয: চাঁদনৄয দয
উখজরো: চাঁদনৄয দয
রজরোিঃ চাঁদনৄয

চাঁদনৄয

01.06.1997

18 ফছয 11 ভো 4 জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৪৫০ রভো: আজভনুয ইরোভ

রভোছো: রজোখরখো রফগভ
রভো: োজনপ উল্লুো

গ্রোভিঃ কণ তনৄয
ইউজনয়ন: রভোগরোট
ডোকঘয: রভোগরোট
উখজরো: রোরভজনযোট
রজরোিঃ রোরভজনযোট

ফোো 67/1, রযোড: 7/এ,
ধোনভজন্ড, ধোনভজন্ড,
জঝগোতরো, ঢোকো

রোরভজনযোট

07.07.1991

24 ফছয 09 ভো 28
জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোন কজ রনই

ফোজতর

৩৪৫১ রভো: মুো খোন

জযপো রফগভ
রভো: আরী রনয়োজ

গ্রোভিঃ খোখননৄয
গ্রোভিঃ খোখননৄয
ইউজনয়ন: ১নং
ইউজনয়ন: ১নং
ডোকঘয: রঘোিোোর োযকোয ডোকঘয: রঘোিোোর োযকোয
খোনো
খোনো
উখজরো: রো
উখজরো: রো
রজরোিঃ নযজংদী
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

02.11.1993

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই,
ফয়খয তথ্য
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৩৪৫২ রভো: আোদুজ্জোভোন

আজতয়োযো রফগভ
রভো: আবুর পজর

গ্রোভিঃ উলুকোন্দো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রংগযোিো
উখজরো: শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযনৄয

রযোড নং 8, ফোো নং 577,
জিভ নোখোরোিো, 1215,
রতজগাঁ ঢোকো

রযনৄয

01.01.1988

28 ফছয 4 ভো 4 জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন স্বখস্ত
নযণকৃত নয়,
প্রখফে ১
কজ, রপযত
খোভ রনই

ফোজতর

৩৪৫৩ রভো: ভোসুদুয যভোন

োজরভো রফগভ
আবুর কোরোভ

গ্রোভিঃ রোোয কোজন্দ
ইউজনয়ন: 11 নং য়োড ত
ডোকঘয: রক্ষ্মীনৄয
উখজরো: রক্ষ্মীনৄয
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

ফোিী নং- 142/জড (৩য়
তরো) দজক্ষণ কভরোনৄয, ঢোকো1217, োজন্তনগয, ভজতজঝর

রক্ষ্ণীনৄয

01.01.1991

25 ফছয 4 ভো 4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে ১টি,
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৩৪৫৫ রভো: রুখফর প্রোযোভোজনক

ভযহুভ রদৌরতন রনছো
আব্দুর োফ আযোভোজনক

গ্রোভিঃ রফরভজো
ইউজনয়ন: বুজিগঞ্জ
ডোকঘয: বুজিগঞ্জ
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ রফরভজো
ইউজনয়ন: বুজিগঞ্জ
ডোকঘয: বুজিগঞ্জ
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

01.03.1991

25 ফছয 1 ভো 10 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
ডোকটিজকট রনই

ফোজতর

৩৪৫৬ শ্রী জচে যোয়

ইনু ফোরো
শ্রী খগণ ত চন্দ্র যোয়

গ্রোভিঃ রটনো
ইউজনয়ন: নোপোনগয
ডোকঘয: সুরতোননৄয
উখজরো: রফোচোগঞ্জ
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃ রটনো
ইউজনয়ন: নোপোনগয
ডোকঘয: সুরতোননৄয
উখজরো: রফোচোগঞ্জ
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

20.11.1997

18 ফছয 05 ভো 15
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ রনই

ফোজতর

৩৪৫৮ নোইমুর োোন

রভোছো: নোজভো রফগভ
রভো:” যজভজ উজেন

গ্রোভিঃ ভজলভোযো
ইউজনয়ন: রলোরনর
ডোকঘয: নোনুয়োয ফোজোয
উখজরো: বুজিংচয
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ ভজলভোযো
ইউজনয়ন: রলোরনর
ডোকঘয: নোনুয়োয ফোজোয
উখজরো: বুজিংচয
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

18.08.1995

20 ফছয 8 ভো 18
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে রনই

ফোজতর

৩৪৫৯ যোখর রোখন

রযোখকয়ো রফগভ
অজজউল্লো

গ্রোভিঃ রচোযী মুজন্প ফোিী
ইউজনয়ন: োকনৄয
ডোকঘয: ফড়ুযো
উখজরো: ফড়ুযো
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ রচোযী মুজন্প ফোিী
ইউজনয়ন: োকনৄয
ডোকঘয: ফড়ুযো
উখজরো: ফড়ুযো
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

19.07.1997

18 ফছয 7 ভো 23
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ ১টি , খোখভ
ডোক টিজকট 
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

৩৪৬০ আরোউজেন

োখজযো রফগভ
রোোইন আম্মদ

গ্রোভিঃ ফরুিো
ইউজনয়ন: 03
ডোকঘয: ফরুিো ফোজোয
উখজরো: ফরুিো
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ ফরুিো
ইউজনয়ন: 03
ডোকঘয: ফরুিো ফোজোয
উখজরো: ফরুিো
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

17.10.1995

20 ফছয 4 ভো 18
জদন

এইচএজ

োধোযণ

খোখভ ডোক
টিজকট  ঠিকোনো
রনই, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৩৪৬২ রভো: এনোমুর ক

সুজপয়ো খোতুন
রভো: আফদুর োজভদ খজরপো

গ্রোভিঃ ধুরোউিী
ইউজনয়ন: ধুরোউিী
ডোকঘয: নূযদ
উখজরো: োজথয়ো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ ধুরোউিী
ইউজনয়ন: ধুরোউিী
ডোকঘয: নূযদ
উখজরো: োজথয়ো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

30.12.1991

24 ফছয 4 ভো 7 জদন

আজরভ

োধোযণ

প্রখফে রনই

ফোজতর

৩৪৬৪ রভো: যোজু ইরোভ

রভোছো: যজভো খোতুন
রভো: ফোবুর রোখন

গ্রোভিঃ ভিরদোযোিো
ইউজনয়ন: রদফীদুফো
ডোকঘয: োমু তরী
উখজরো: রদফীগঞ্জ
রজরোিঃ ঞ্জগি

গ্রোভিঃ ভিরদোযোিো
ইউজনয়ন: রদফীদুফো
ডোকঘয: োমু তরী
উখজরো: রদফীগঞ্জ
রজরোিঃ ঞ্জগি

ঞ্চগি

11.07.1997

18 ফছয 9 ভো 19
জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোনে রনই

ফোজতর

৩৪৬৮ রভো: এভযোন রোখন

রভোছো: দুরোরী রফগভ
রভো: আইয়ুফ উল্যো

গ্রোভিঃ হুগরী
ইউজনয়ন: 5নং য়োড ত
ডোকঘয: ভ্রোনৄয
উখজরো: দয
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ জদ ররইন
ইউজনয়ন: 9নং য়োড ত
ডোকঘয: োোিতরী
উখজরো: খূরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

রনোয়োখোরী

01.10.1997

18 ফছয 7 ভো 4 জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড
ভর, ডোকটিজকট
নোই

ফোজতর
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১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৩৪৭০ রভো: জপকুর ইরোভ

রভোছো: রোখন আযো রফগভ
রভো: আব্দুর োজভদ

গ্রোভিঃ ীদ ররইন
ইউজনয়ন: 09
ডোকঘয: োোিতরী
উখজরো: খুরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ ীদ ররইন
ইউজনয়ন: 09
ডোকঘয: োোিতরী
উখজরো: খুরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

01.01.1991

25 ফছয 4 ভো 4 জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড
ভর, খোভ রনই

ফোজতর

৩৪৭৪ রভো: োভীভ আখম্মদ

রভোছো ছোখরো রফগভ
রভো: ভকবুর রোখন

গ্রোভিঃ যজদনৄয
ইউজনয়ন: ফোলুয়ো
ডোকঘয: ফোলুয়ো োট
উখজরো: রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ যজদনৄয
ইউজনয়ন: ফোলুয়ো
ডোকঘয: ফোলুয়ো োট
উখজরো: রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

03.12.1995

20 ফছয 6 ভো 2 জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ, ডোক
টিজকট নোই

ফোজতর

৩৪৭৬ জোোিীয আরভ

রযখনো খোতুন
আক্তোয উজেন

গ্রোভিঃ বোলুকোনৄয
ইউজনয়ন: নোটী
ডোকঘয: রোোগী
উখজরো: রগৌযীনৄয
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ বোলুকোনৄয
ইউজনয়ন: নোটী
ডোকঘয: রোোগী
উখজরো: রগৌযীনৄয
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

10.10.1992

24 ফছয 06 ভো 25
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোকটিজকট রনই

ফোজতর

৩৪৭৭ রভো: ভজউয যভোন

রভোছো: যজভো রফগভ
রভো: ভকখরছুয যভোন

গ্রোভিঃ জয়খদফ োয়োত
ইউজনয়ন: চোজকয োয
ডোকঘয: কোনুয়ো
উখজরো: যোজোয োট
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ জয়খদফ োয়োত
ইউজনয়ন: চোজকয োয
ডোকঘয: কোনুয়ো
উখজরো: যোজোয োট
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

01.07.1987

28 ফছয 9 ভো 10
জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

ডোক টিজকখটয
টোকো কভ আখছ

ফোজতর

৩৪৮০ রভো: ভোসুদ যোনো

োরুর রফগভ
রগোরোভ রভোস্তপো

গ্রোভিঃ কোিজংগো
ইউজনয়ন: জততল্লো
ডোকঘয: কোিজংগো
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরোিঃ জোভোর

গ্রোভিঃ কোিজংগো
ইউজনয়ন: জততল্লো
ডোকঘয: কোিজংগো
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরোিঃ জোভোর

জোভোরনৄয

02.10.1996

19 ফছয 6 ভো 24
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ
স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

৩৪৮১ রভো: যোজপউর ইরোভ

রভোছো: আখফদো রফয়ো
মৃত আোছোন উল্লো

গ্রোভিঃ যজদনৄয
ইউজনয়ন: ফোলুয়ো
ডোকঘয: ফোলুয়ো োট
উখজরো: রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ যজদনৄয
ইউজনয়ন: ফোলুয়ো
ডোকঘয: ফোলুয়ো োট
উখজরো: রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

10.03.1987

29 ফছয 01 ভো 25
জদন

এএজ

োধোযণ

ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৩৪৮২ রভো: নুরুজ্জোভোন

যোখরো আক্তোয
মৃত কোরোচোন

গ্রোভিঃ ভিরজদ্ধ
ইউজনয়ন: রতজরগোতী
ডোকঘয: ভিরজদ্ধ কোচোযী
ফোজোয
উখজরো: আটোিো
রজরোিঃ রনেখকোন

গ্রোভিঃ ভিরজদ্ধ
ইউজনয়ন: রতজরগোতী
ডোকঘয: ভিরজদ্ধ কোচোযী
ফোজোয
উখজরো: আটোিো
রজরোিঃ রনেখকোন

রনেখকোণো

01.04.1996

20 ফছয 1 ভো 4 জদন

এএজ

োধোযণ

স্বোক্ষযজফীন

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৩৪৮৩ রভোছো: রজরনো খোতুন

রভোছো: তোছজরভো খোতুন
রভো: জযোজুর ইরোভ

গ্রোভিঃ ধযজফরো
ইউজনয়ন: ভোজরগোছো
ডোকঘয: রটবুজনয়ো
উখজরো: োফনো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ ধযজফরো
ইউজনয়ন: ভোজরগোছো
ডোকঘয: রটবুজনয়ো
উখজরো: োফনো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

01.06.1986

29 ফছয 11 ভো 4 জদন

এএজ

োধোযণ

স্বোক্ষযজফীন

ফোজতর

৩৪৮৪ রভো: আজযপ ভোমুদ োভীভ

রভোছো: জজযফুর রফগভ
রভো: ভকবুর রোখন

গ্রোভিঃ রকাঁচোয
ইউজনয়ন: ৬নং
ডোকঘয: রকাঁচোয
উখজরো: রগোজফন্দগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ রকাঁচোয
ইউজনয়ন: ৬নং
ডোকঘয: রকাঁচোয
উখজরো: রগোজফন্দগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

06.05.1995

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফয় উখল্লখ রনই,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৩৪৮৫ রভো: তোখযক আরী

রভোছো: তোছজরভো খোতুন
রভো: জযোজুর ইরোভ

গ্রোভিঃ ধযজফরো
ইউজনয়ন: ভোজরগোছো
ডোকঘয: রটবুজনয়ো
উখজরো: োফনো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ ধযজফরো
ইউজনয়ন: ভোজরগোছো
ডোকঘয: রটবুজনয়ো
উখজরো: োফনো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

02.12.1988

27 ফছয 5 ভো 3 জদন

এএজ

োধোযণ

স্বোক্ষযজফীন

ফোজতর

৩৪৮৬ জদক কুভোয যকোয

ফোনো যোণী যকোয
নৃখন্দ্র নোথ যকোয

গ্রোভিঃ রচৌফোজিয়ো
ইউজনয়ন: ফোরুো
ডোকঘয: জফনোযো
উখজরো: তোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ রচৌফোজিয়ো
ইউজনয়ন: ফোরুো
ডোকঘয: জফনোযো
উখজরো: তোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

05.10.1987

29 ফছয 04 ভো
20জদন

এএজ

োধোযণ

স্বোক্ষয রনই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

৩৪৮৮ যজফউর ইরোভ

যন আযো রফগভ
আব্দুর গজণ

গ্রোভিঃ ভোখনয োিো
ইউজনয়ন: কচ্যয়ো
ডোকঘয: ভজভোগঞ্জ
উখজরো: োঘোটো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ ভোখনয োিো
ইউজনয়ন: কচ্যয়ো
ডোকঘয: ভজভোগঞ্জ
উখজরো: োঘোটো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

18.12.1990

25 ফছয 04 ভো 17
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আকফদখন ছজফ
রনই

ফোজতর

৩৪৮৯ রভো: পজখর যোব্বী

োজপয়ো রফগভ
রভো: আ: খোখরক

গ্রোভিঃ নোভোোিো
ইউজনয়ন: রজতফোফোদ
ডোকঘয: জকখোযগঞ্জ
উখজরো: জকখোযগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ নোভোোিো
ইউজনয়ন: রজতফোফোদ
ডোকঘয: জকখোযগঞ্জ
উখজরো: জকখোযগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

28.01.1996

20 ফছয 3 ভো 8
জদন

এএজ

োধোযণ

খোখভ ঠিকোনো
রনই, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৩৪৯২ রভোোযযপ রোোইন

তোজজযন রফগভ
ভজনয উজেন

গ্রোভিঃ রোতোোিো
ইউজনয়ন: নুরুল্যোফোদ
ডোকঘয: কোরোগ্রোভ
উখজরো: ভোন্দো
রজরোিঃ নগো

গ্রোভিঃ রোতোোিো
ইউজনয়ন: নুরুল্যোফোদ
ডোকঘয: কোরোগ্রোভ
উখজরো: ভোন্দো
রজরোিঃ নগো

নগাঁ

20.03.1991

25 ফছয 2 ভো 09
জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৪৯৩ মুজপকুয যভোন

খোজদজো জফজফ
োভসুয যভোন

গ্রোভিঃ কোজরগ্রোভ
ইউজনয়ন: নুরুল্যোফোদ
ডোকঘয: কোজরগ্রোভ
উখজরো: ভোন্দো
রজরোিঃ নগো

গ্রোভিঃ কোজরগ্রোভ
ইউজনয়ন: নুরুল্যোফোদ
ডোকঘয: কোজরগ্রোভ
উখজরো: ভোন্দো
রজরোিঃ নগো

নগাঁ

20.03.1992

24 ফছয 2 ভো 9 জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৩৪৯৪ সুভন চন্দ্র যোয়

নজণ তভো যোণী
জগদী চন্দ্র যোয়

গ্রোভিঃ ফি জবটো
ইউজনয়ন: ফি জবটো
ডোকঘয: জনউ ফি জবটো
উখজরো: ফুরফোিী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ ফি জবটো
ইউজনয়ন: ফি জবটো
ডোকঘয: জনউ ফি জবটো
উখজরো: ফুরফোিী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

18.10.1996

19 ফছয 06 ভো 21
জদন

এইচএজ

োধোযণ

খোখভ ঠিকোনো নোই

ফোজতর

৩৪৯৫ রভো: নোজজভ উজেন

রপযখদোী রফগভ
রভো: জনজোভ উজেন

গ্রোভিঃ োফরো দজক্ষণ
কোজযফোয োিো
ইউজনয়ন: রদৌরতনৄয
ডোকঘয: রদৌরতনৄয
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ োফরো দজক্ষণ
কোজযফোয োিো
ইউজনয়ন: রদৌরতনৄয
ডোকঘয: রদৌরতনৄয
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

16.05.1997

18 ফছয 11 ভো 17
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই, ছজফ
১ কজ তুোজয়ত
নয়

ফোজতর

৩৪৯৬ রভো: আব্দুল্লো আর ভোমুন

রভোছো কোভরুন্নো
ফীয মুজক্তখমোদ্ধো রভো: পজরর
ক

গ্রোভিঃ রকল্লোফন্দ
ইউজনয়ন: 16
ডোকঘয: উয
উখজরো: দয
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ ধোরোত
ইউজনয়ন: োটগ্রোভ
ডোকঘয: ধোরোত
উখজরো: োটগ্রোভ
রজরোিঃ রোরভজনযোট

যংনৄয

02.02.1985

31 ফছয 3 ভো 3 জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

প্রখফে ১
কজ, খদয নোভ
রনই

ফোজতর

৩৪৯৯ আরোভ রোোইন

আজছয়ো খোতুন
রভো: নজরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ োদর নফ তোিো
ইউজনয়ন: োদর
ডোকঘয: ধোনুয়োঘোটো
উখজরো: পজযদনৄয
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ োদর নফ তোিো
ইউজনয়ন: োদর
ডোকঘয: ধোনুয়োঘোটো
উখজরো: পজযদনৄয
রজরোিঃ োফনো

োফনো

15.11.1991

24 ফছয 5 ভো 21
জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফ ে ১টি
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৩৫০০ রভো: যজফউর ইরোভ

রভোো: রজরনো রফগভ
রখ রভো: যজ্জফ আরী

গ্রোভিঃ খন্তোলনৄয
ইউজনয়ন: উজরকুি
ডোকঘয: পয়রোোট
উখজরো: যোভোর
রজরোিঃ ফোখগযোট

গ্রোভিঃ খন্তোলনৄয
ইউজনয়ন: উজরকুি
ডোকঘয: পয়রোোট
উখজরো: যোভোর
রজরোিঃ ফোখগযোট

ফোখগযোট

09.02.1997

19 ফছয 2 ভো 2 জদন

এএজ

োধোযণ

প্রোথীয স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

৩৫০১ রভোিঃ োনজজদ রোখন

রভোছোিঃ জউরী রফগভ
মৃতিঃ নুরুর হুদো

গ্রোভ: োইকোন কৃষ্ণনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 07/03,
ডোকঘযিঃ ফরজদনৄকুয-৫৪60,
উখজরো- জভঠোনৄকুয, রজরোযংনৄয

গ্রোভ: োইকোন কৃষ্ণনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 07/03,
ডোকঘযিঃ ফরজদনৄকুয-৫৪60,
উখজরো- জভঠোনৄকুয, রজরোযংনৄয

যংনৄয

01.01.1996

20ফছয 03ভো
12জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফখে ছজফ
রনই

ফোজতর

৩৫০২ রভোোম্দদ নুরুর আফছোয

োখজযো রফগভ
ভীয কোখভ

গ্রোভ: নফ ত ভজযচুো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩নং র
জদয়ো োরং, য়োড ত-01,
ডোকঘয: ভজযচুো োরং4750, উখজরো- উজখয়ো,
রজরো- কক্সফোজোয

গ্রোভ: নফ ত ভজযচুো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩নং র
জদয়ো োরং, য়োড ত-01,
ডোকঘয: ভজযচুো োরং4750, উখজরো- উজখয়ো,
রজরো- কক্সফোজোয

কক্সফোজোয

02.01.1997

19 ফছয 04 ভো 03
জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড
ভুর, ছজফ ১ কজ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৩৫০৪ রভোিঃ রদখরোয়োয রোোইন

রযৌনোযো
রভোিঃ হুকুভ আরী

গ্রোভ:ভজলো ররোো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৮নং
ধোনখকোিো ইউজনয়ন, ডোকঘয:
গোংগুটিয়ো, উখজরো:
োটুজযয়ো, রজরো:ভোজনকগঞ্জ ।

গ্রোভ:ভজলো ররোো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৮নং
ধোনখকোিো ইউজনয়ন, ডোকঘয:
গোংগুটিয়ো, উখজরো:
োটুজযয়ো, রজরো:ভোজনকগঞ্জ ।

ভোজনকগঞ্জ

25.12.1996

১৯ ফছয 0৩ ভো ১৯
জদন

এএজ

োধোযণ

ডোক টিখকট নোই

ফোজতর

৩৫০৬ জফকো ভোখরো

জনলু যোনী
জফনৄর ভোখরো

গ্রোভ: দোখয জির,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 8, ডোকঘয:
রগোোইযী 8050,
উখজরো: রগোোইযী, রজরো:
যীয়তনৄয ।

গ্রোভ: দোখয জির,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 8, ডোকঘয:
রগোোইযী 8050,
উখজরো: রগোোইযী, রজরো:
যীয়তনৄয ।

যীয়তনৄয

01.01.1997

19 ফছয 03 ভো 12
জদন

এইচএজ

োধোযণ

খোভ নোই

ফোজতর

৩৫০৭ রভোিঃ রোখন আরী

রভোছোিঃ ভখনোয়োযো রফগভ
রভোিঃ আব্দুর জভয়ো

গ্রোভ: রফইরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: যসুরনৄয,
ডোকঘয: োগযজদঘী,
উখজরো: ঘোটোইর 1984,
রজরো: টোংগোইর ।

গ্রোভ: রফইরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: যসুরনৄয,
ডোকঘয: োগযজদঘী,
উখজরো: ঘোটোইর 1984,
রজরো: টোংগোইর ।

টোংগোইর

18.04.1996

19 ফছয 11 ভো 18
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
নোই

ফোজতর

৩৫০৯ রভোিঃ রজরভ রযজো

রভোছোিঃ রপোরী রফগভ
আফদুর খোখরক

গ্রোভ: সুরুজ, ইউজনয়ন/য়োড ত:
োজযন্দো ১, ডোকঘয: রগোোই
রজোয়োইয, উখজরো:
টোংগোইর 1900, রজরো:
টোংগোইর।

গ্রোভ: সুরুজ, ইউজনয়ন/য়োড ত:
োজযন্দো ১, ডোকঘয: রগোোই
রজোয়োইয, উখজরো:
টোংগোইর 1900, রজরো:
টোংগোইর।

টোংগোইর

20.01.1993

23 ফছয 04 ভো 15
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে এক
কজ, জফজ্ঞজন্ভ
নম্বয রনই

ফোজতর

৩৫১০ যোজন জভয়ো

আখনোয়োয রফগভ
মৃত রভোিঃ রোরোয়ভোন জভয়ো

২নং য়োড ত, রোজডং নং152, গ্রোভ: কুরোউিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কুরোউিো
রৌযবো, ডোকঘয: কুরোউিো,
উখজরো: কুরোউিো 3230,
রজরো: রভৌরবী ফোজোয ।

২নং য়োড ত, রোজডং নং152, গ্রোভ: কুরোউিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কুরোউিো
রৌযবো, ডোকঘয: কুরোউিো,
উখজরো: কুরোউিো 3230,
রজরো: রভৌরবী ফোজোয ।

রভৌরবীফোজোয

08.10.1990

25 ফছয 06 ভো 28
জদন

এইচএজ

ছজফ ১ কজ, ১
কজ প্রখফ ে

ফোজতর

৩৫১১ জযয়োজ রোখন

রুনো খোতুন
োরুন ভোতুব্বয

624, তোজউজেন স্কুর রযোড,
গ্রোভ: মৃধোফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: করখভশ্বয,
33 নং য়োড ত, ডোকঘয:
গোছো, উখজরো: গোজীনৄয
1704 , রজরো: গোজীনৄয।

গ্রোভ: জিভ োখদকনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োতোযোট
৬ নং য়োড ত, ডোকঘয:
োতোয োট, উখজরো:
রভখজদগঞ্জ 8270, রজরো:
ফজযোর ।

গোজীনৄয

01.03.1989

২৭ ফছয 0 ভো ১0 জদন

এইচএজ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, চোরোন
রকোড ভুর

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৫

৬

৭

৮

৯

৩৫১২ রোখর আখম্মদ

জখনো আক্তোয
আব্দুর োজভদ

রভোিঃ জপকুর ইরোভ,
অজপ কোযী, খোভোয
জফবোগ, ফোংরোখদ কৃজল
গখফলণো, জয়খদফনৄয,
গোজীনৄয

গ্রোভ: 286, ইউজনয়ন/য়োড ত:
১১, ডোকঘয: কোউরজতয়ো,
উখজরো: গোজীনৄয দয
1703, রজরো: গোজীনৄয ।

গোজীনৄয

01.01.1991

25 ফছয 04 ভো 05
জদন

এএজ

চোরোন নং রনই,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৩৫১৩ রভোিঃ হৃদয় আোখম্মদ

রভোছো: রযোখকয়ো রফগভ
রভোিঃ আব্দুর কোখদয

গ্রোভ: ঘোগিো দজক্ষণ োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োতীফোন্দো
08, ডোকঘয: ঘোগিো রঙ্কয,
উখজরো: জঝনোইগোতী,
রজরো: রযনৄয ।

গ্রোভ: ঘোগিো দজক্ষণ োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োতীফোন্দো
08, ডোকঘয: ঘোগিো রঙ্কয,
উখজরো: জঝনোইগোতী,
রজরো: রযনৄয ।

রযনৄয

30.08.1992

23 ফছয 07 ভো 12
জদন

এইচএজ

চোরোন রকোড ভর

ফোজতর

৩৫১৪ রভোিঃ োজফবুল্লো

রভোছোিঃ নোজভো খোতুন
রভোিঃ আব্দুর োজভদ রখ

গ্রোভ:জদয়োয বফদ্যনোথ,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
জয়োরখকোর, ডোকঘয:
জয়োরখকোর, উখজরো:
জযোজগঞ্জ 6700, রজরো:
জযোজগঞ্জ ।

গ্রোভ:জদয়োয বফদ্যনোথ,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
জয়োরখকোর, ডোকঘয:
জয়োরখকোর, উখজরো:
জযোজগঞ্জ 6700, রজরো:
জযোজগঞ্জ ।

জযোজগঞ্জ

10.02.1993

23 ফছয 2 ভো 1 জদন

দোজখর

োধোযণ

চোরোন রকোড ভর

ফোজতর

৩৫১৫ রভোিঃ োজপকুর ইরোভ োরোদোয

যোনী রফগভ
রভোিঃ রভোজোখম্মর রোখন
োরোদোয

৫১, জখদ্বশ্বযী, ঢোকো-1217

গ্রোভ:রকোলোফয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: দোজিয়োর,
ডোকঘয: কুভোযখোরী,
উখজরো: ফোখকযগঞ্জ 8280,
রজরো: ফজযোর।

ফজযোর

10.02.1994

২২ ফছয 2 ভো 25
জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভর

ফোজতর

৩৫১৭ রভোিঃ জযন রখ

রভোছোিঃ তখনযো রফগভ
রভোিঃ ফোদো রখ

গ্রোভ:ভোরঞ্চো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জফনৄয,
ডোকঘয: রগোজফন্দগঞ্জ,
উখজরো: রগোজফন্দগঞ্জ,
রজরো: গোইফোন্দো ।

গ্রোভ:ভোরঞ্চো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জফনৄয,
ডোকঘয: রগোজফন্দগঞ্জ,
উখজরো: রগোজফন্দগঞ্জ,
রজরো: গোইফোন্দো ।

গোইফোন্ধো

20.10.1994

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
জনধ তোজযত পযখভ
নয়, প্রখফে
১টি, রপযত খোভ
রনই

ফোজতর

৩৫১৮ রভোিঃ রগোরোভ জকফজযয়ো

রজরনো রফগভ
রভোিঃ জপখযোজ আখম্মদ

রভোিঃ রগোরোভ জকফজযয়ো,
প্রমখে: ভজনয (নৄজর),
যোখয়য ভর, জিভ োিো,
(পজকয ফোিী), থোনো:
আিংঘোটো, রজরো: খুরনো

গ্রোভ:, গখজন্ত্রনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: গখজন্দ্রনৄয,
ডোকঘয: ডুমুজযয়ো, উখজরো:
ডুমুজযয়ো, রজরো: খুরনো ।

খুরনো

02.01.1992

24 ফছয 04 ভো 03
জদন

দোজখর

োধোযণ

চোরোন রকোড নং
ভুর

ফোজতর
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১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

৩৫১৯ রভোিঃ ভোমুদুর োোন

যজভো রফগভ
রভোিঃ জভজোনুয যভোন

586, গ্রোভ:নফ ত রন্নোই,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগৌযীনৄয,
ডোকঘয: রগৌযীনৄয, উখজরো:
দোউদকোন্দী 3517, রজরো:
কুজভল্লো ।

586, গ্রোভ:নফ ত রন্নোই,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগৌযীনৄয,
ডোকঘয: রগৌযীনৄয, উখজরো:
দোউদকোন্দী 3517, রজরো:
কুজভল্লো ।

কুজভল্লো

05.10.1997

18 ফছয 7 ভো 1 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ এক কজ,
প্রখফে ১
কজ, খোখভ
ডোকটিখকট নোই

ফোজতর

৩৫২০ রভোিঃ োভীভ জভঞো

পজযদো রফগভ
রভোিঃ যজফউর ইরোভ

গ্রোভ: াঁচটিফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪নং
ররোখকয োিো, ডোকঘয:
াঁচটিফোিী, উখজরো:
ঘোটোইর 1960, রজরো:
টোংগোইর ।

গ্রোভ: াঁচটিফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪নং
ররোখকয োিো, ডোকঘয:
াঁচটিফোিী, উখজরো:
ঘোটোইর 1960, রজরো:
টোংগোইর ।

টোংগোইর

04.02.1994

26 ফছয 1 ভো 3 জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

৩৫২২ রভোোিঃ োরভো আক্তোয

নুযজোোন
রভোিঃ ভকবুর রোোইন মুজন্প

রভোো: োরভো আক্তোয,
প্রমখে- রভোিঃ কোভোর, রফজক
কজেউটোয রন্টোয,
জচজিয়োখোনো রযোড,
যোইনখখোরো, জভযনৄয-২

গ্রোভ: কোউজনয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 5 নং বুিো
ভজুভদোয, ডোকঘয: কোউজনয়ো
োট, উখজরো: রফতোগী
8730, রজরো: ফযগুনো।

ফযগুনো

17.05.1988

27 ফছয 11 ভো 19
জদন

জডজগ্র

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৩৫২৩ োজদয়ো

তোজরভো রফগভ
জজেক মুন্পী

োজদয়ো, প্রমখে: কোভরুর
ইরোভ, ফোজণজু ভন্ত্রণোরয়,
বফন নং-03, কক্ষ নং-239
(৩য় তরো), ফোংরোখদ
জচফোরয়, ঢোকো

গ্রোভ:, ফিোইর ফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত: রয়োযনৄয,
ডোকঘয: ভোদোযীনৄয,
উখজরো: ভোদোযীনৄয, রজরো:
ভোদোযীনৄয।

ভোদোযীনৄয

03.07.1994

21 ফছয ১0 ভো 02
জদন

জডজগ্র

োধোযণ

চোরোন রকোড নং
ভুর

ফোজতর

৩৫২৪ আফদুয যভোন

নুপো খোতুন
আবুর োখভ

রোরজভয়োয ফোিী, ভজরো
কখরজ রভোি,
রক্ষ্মীনোযোয়ণনৄয, ভোইজদী
রকোড ত 3800, দয,
রনোয়োখোরী

রোরজভয়োয ফোিী, ভজরো
কখরজ রভোি,
রক্ষ্মীনোযোয়ণনৄয, ভোইজদী
রকোড ত 3800, দয,
রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

07.12.1992

24 ফছয 4 ভো 5 জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৫২৫ রভোোম্মদ োইফুর ইরোভ

মৃত আজফদো রফগভ
আম্মদ জবল্লো

১১/২, টয়োনফী োকুতরোয
রযোড, আযোভ ফোগ, জজ.জ.
1000, ভজতজঝর, ঢোকো

গ্রোভ:ফোজরয়োকোজন্দ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জফজফোগ,
ডোকঘয: জফজফোগ, উখজরো:
রনফোগ 3862, রজরো:
রনোয়োখোরী।

রনোয়োখোরী

01.01.1992

24 ফছয ৪ ভো ৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

খোখভ ঠিকোনো নোই

ফোজতর
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১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

মখোয

25.02.1994

22 ফছয 02 ভো 11
জদন

এএজ

োধোযণ

ডোক টিখকট নোই,
প্রখফে ১ কজ

ফোজতর

গ্রোভ: কৃষ্ণনৄয (কুূঁিোিো),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভখনোযদী,
ডোকঘয: কৃষ্ণনৄয, উখজরো:
ভখনোযদী, রজরো: নযজংদী ।

নযজংদী

09.07.1992

23 ফছয 7 ভো 27
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
রনই

ফোজতর

গ্রোভ: চয আিোরু,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কোখয়ভনৄয,
ডোকঘয: কোখয়ভনৄয,
উখজরো: োজোদনৄয
6770, রজরো: জযোজগঞ্জ ।

গ্রোভ: চয আিোরু,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কোখয়ভনৄয,
ডোকঘয: কোখয়ভনৄয,
উখজরো: োজোদনৄয
6770, রজরো: জযোজগঞ্জ ।

জযোজগঞ্জ

06.01.1990

30 ফছয 03 ভো 26
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

খোখভ ডোক
টিখকট 
ঠিকোনো নোই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

জভনতী যোনী সূে ধয
চন্দ্র োগয সূে ধয

গ্রোভ: জভযয়োজযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
জভযয়োজযনৄয (3 নং
য়োড ত), ডোকঘয:
জভযয়োজযনৄয, উখজরো:
রফগভগঞ্জ-3828 , রজরো:
রনোয়োখোরী।

গ্রোভ: জভযয়োজযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
জভযয়োজযনৄয (3 নং
য়োড ত), ডোকঘয:
জভযয়োজযনৄয, উখজরো:
রফগভগঞ্জ-3828 , রজরো:
রনোয়োখোরী।

রনোয়োখোরী

08.11.1994

22 ফছয 03 ভো 03
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

কর্ততক্ষ উখল্লখ
রনই, প্রখফে ১
কজ

ফোজতর

৩৫৩৯ োখযোয়োয আরভ আজযপ

োভসুন নোোয
আফদু োীদ

গ্রোভ: কৃষ্ণনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কৃষ্ণনৄয,
ডোকঘয: কৃষ্ণনৄয, উখজরো:
ভখনোযদী 1652, রজরো:
নযজংদী ।

গ্রোভ: কৃষ্ণনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কৃষ্ণনৄয,
ডোকঘয: কৃষ্ণনৄয, উখজরো:
ভখনোযদী 1652, রজরো:
নযজংদী ।

নযজংদী

12.12.1997

18 ফছয 04 ভো 24
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন পযখভ
ছজফ রনই

ফোজতর

৩৫৪০ রভোিঃ সুজন জভয়ো

রভোছোিঃ কজনুয রফগভ
রভোিঃ আবুর রোখন ভন্ডর

রভোিঃ সুজন জভয়ো, প্রমখে:
রভোিঃ আজভনুর ইরোভ,
োীনফোগ, জিভ নোখোর
োিো, রতজগাঁ, 372/2, নূয
জবরো, ঢোকো-1215

গ্রোভ: দযোতোলুক,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কোউজনয়ো,
ডোকঘয: বোয়োয োট,
উখজরো: কোউজনয়ো , রজরো:
যংনৄয।

যংনৄয

20.10.1986

29 ফছয 6 ভো 11
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে ছজফ
রনই

ফোজতর

৩৫২৭ রভোিঃ আজযফুজ্জোভোন জয়োর

যজভো খোতুন
রভোিঃ আোদুজ্জোভোন

গ্রোভ:কখরজোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪নং
রকফনৄয, ডোকঘয:
রকফনৄয, উখজরো:
রকফনৄয 7480 , রজরো:
মখোয ।

গ্রোভ:কখরজোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪নং
রকফনৄয, ডোকঘয:
রকফনৄয, উখজরো:
রকফনৄয 7480 , রজরো:
মখোয ।

৩৫২৯ তোজনো আকন্দ

রনো আক্তোয
মুজজবুয যভোন

গ্রোভ: কৃষ্ণনৄয (কুূঁিোিো),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভখনোযদী,
ডোকঘয: কৃষ্ণনৄয, উখজরো:
ভখনোযদী, রজরো: নযজংদী ।

৩৫৩৪ রভোিঃ পযোদ আরী

রভোছোিঃ জপখযোজো খোতুন
রভোিঃ আবু োঈদ রভোল্লো

৩৫৩৬ অজয় চন্দ্র সূে ধয
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৫

৬

৭

৮

৯

৩৫৪১ রভোিঃ রুখফর রোখন

তহুযো রফগভ
রভোিঃ তজছয রোখন

জনউ জ ব্লক রযোড, নং ২০
ফোো নং ৬/জজ, জভযনৄয-১,
ঢোকো-1216

গ্রোভ: নফ ত ইজরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 7 নং
য়োড, ডোকঘয: ইজরোয
োট, উখজরো: রবোরো দয8300, রজরো: রবোরো।

রবোরো

15.04.1994

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ ১টি, ফয়
জরখখ নোই

ফোজতর

৩৫৪২ রমোখগন যোয়

োগযী যোনী
কোরোচোন যোয়

গ্রোভ: যোংগন,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১০ নং যোনী
নৄকুয, ডোকঘয: রযোড োট,
উখজরো: জফযর 5210,
রজরো: জদনোজনৄয।

গ্রোভ: যোংগন,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১০ নং যোনী
নৄকুয, ডোকঘয: রযোড োট,
উখজরো: জফযর 5210,
রজরো: জদনোজনৄয।

জদনোজনৄয

31.12.1989

26 ফছয 4 ভো 4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নযণ
কযো য়জন

ফোজতর

৩৫৪৩ রভোিঃ ফোোয উজেন

রভোোিঃ নূযনোোয রফগভ
রভোিঃ আবু তোখয

গ্রোভ: দোউদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: দোউদনৄয ৫
নং য়োড, ডোকঘয:
নোিরখকোট, উখজরো:
নোিরখকোট 3580 , রজরো:
কুজভল্লো ।

গ্রোভ: দোউদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: দোউদনৄয ৫
নং য়োড, ডোকঘয:
নোিরখকোট, উখজরো:
নোিরখকোট 3580 , রজরো:
কুজভল্লো ।

কুজভল্লো

12.11.1995

21 ফছয 06 ভো 23
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৩৫৪৪ রভোিঃ আর আজভন

োখজদো খোতুন
রভোিঃ আোনউল্লো

জুখরখো খোতুন, রযোড-03,
রোিঃ-103, ঘযততর,
ব্যোংকোিো, নফোিো, 51
নং য়োড, এযোদনগয,
টংগী-1712, গোজীনৄয।

রশ্বতনৄয, 02 নং ইউজনয়ন,
05 নং য়োড, বুধোটো
9403, আোশুনী, োতক্ষীযো।

গোজীনৄয

07.08.1995

২0 ফছয 08 ভো 29
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফয োইজ ভুর,
স্বোক্ষয রনই, ছজফ
১টি

ফোজতর

৩৫৪৫ যোজীফ কোজন্ত নোথ

জদোরী যোনী রদফী
জয রোর নোথ

কোরীয ফোখয ফোিী, গ্রোভ:
োতোখকোট, ইউজনয়ন/য়োড ত:
৫নং চভোননৄয,
ডোকঘয:আজোভনৄয,
উখজরো: ভীযযোই 4325,
রজরো: চট্টগ্রোভ।

কোরীয ফোখয ফোিী, গ্রোভ:
োতোখকোট, ইউজনয়ন/য়োড ত:
৫নং চভোননৄয,
ডোকঘয:আজোভনৄয,
উখজরো: ভীযযোই 4325,
রজরো: চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

04.01.1990

26 ফছয 3 ভো 28
জদন

জফ.জফ.এ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট,
ছজফ 1টি

ফোজতর

৩৫৪৭ ভজল্লক যোনী

ভঞ্জু যোনী
সুখয ফোউর

গ্রোভ: জিভ চয কৃষ্ণনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 3 নং (দিঃ)
আরগী, ডোকঘয: োইভচয ,
উখজরো: োইভচয-3661,
রজরো: চাঁদনৄয ।

গ্রোভ: জিভ চয কৃষ্ণনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 3 নং (দিঃ)
আরগী, ডোকঘয: োইভচয ,
উখজরো: োইভচয-3661,
রজরো: চাঁদনৄয ।

চাঁদনৄয

10.10.1986

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ফয় ররখো নোই

ফোজতর

Page 115 of 459

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

৩৫৪৯ রভোিঃ রুখফর জভয়ো

খোজদজো রফগভ
রভোিঃ োভসুর ক

গ্রোভ: টকো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
রোজংগো, ডোকঘয: শ্রীনৄয,
উখজরো: শ্রীনৄয-1740 ,
রজরো: গোজীনৄয।

গ্রোভ: টকো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
রোজংগো, ডোকঘয: শ্রীনৄয,
উখজরো: শ্রীনৄয-1740 ,
রজরো: গোজীনৄয।

গোজীনৄয

04.03.1994

22 ফছয 02 ভো 01
জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফ ে 1টি,
জন্স্থোন রজরো
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৩৫৫০ রভোিঃ রভোোযপ রোখন

ভোজনো রফগভ
রভোিঃ এয়োকুফ আরী

গ্রোভ: থোনোঘোট,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কোন্ভোই,
ডোকঘয: চন্দ্রখঘোনো,
উখজরো: যোিোভোটি,
রজরো:যোিোভোটি ।

ভধ্যভোিো, দোয ফোিী,
মৄগীয োট, 8 নং মুজন্পয োট/
8 নং য়োড, রল তরো,
মুজন্পয োট, রচৌেগ্রোভ3550, কুজভল্লো।

যোিোভোটি

10.10.1992

23 ফছয 06 ভো 01
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৫৫১ রভোিঃ জযফুর ইরোভ

ফোখর রফগভ
রভোিঃ পখকয উজেন রভোল্লো

গ্রোভ: কোজকরোদোইয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জভজোনজুয,
ডোকঘয: যোজফোিী,
উখজরো: যোজফোিী দয7700, রজরো: যোজফোিী।

গ্রোভ: কোজকরোদোইয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জভজোনজুয,
ডোকঘয: যোজফোিী,
উখজরো: যোজফোিী দয7700, রজরো: যোজফোিী।

যোজফোিী

01.05.1996

20 ফছয 00 ভো 04
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
নোই

ফোজতর

৩৫৫২ রোখর যোনো

রযোখকয়ো রফগভ ভোয়ো
রভোিঃ নুরুর ক

রক্ষীনোযোয়ণনৄয, ৪ নং
কোজদয োজনপ, য়োড-06,
ভোইজদী রকোট-3800, দয,
রনোয়োখোরী।

রক্ষীনোযোয়ণনৄয, ৪ নং
কোজদয োজনপ, য়োড-06,
ভোইজদী রকোট-3800, দয,
রনোয়োখোরী।

রনোয়োখোরী

10.03.1994

২২ ফছয 01 ভো 02
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ ১টি, প্রখফ
ে রযরখয়য
পযখভ

ফোজতর

৩৫৫৪ জমুর ফোউর

ভঞ্জু যোনী
সুখয ফোউর

1568, জিভ চয কৃষ্ণনৄয,
3 নং (দিঃ) আরগী,
োইভচয, 3661, োইচয,
চাঁদনৄয।

1568, জিভ চয কৃষ্ণনৄয,
3 নং (দিঃ) আরগী,
োইভচয, 3661, োইচয,
চাঁদনৄয।

চাঁদনৄয

08.10.1996

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ফয় উখল্লখ নোই

ফোজতর

৩৫৫৬ জরটন রোখন

জখনো আক্তোয
ররোকভোন রোখন

োী ভজজদ রযোড, ফোজি41, কোজরগঞ্জ জিভ োিো,
শুবোঢুো-1310, দজক্ষণ
রকযোনীগঞ্জ, ঢোকো-1310।

জোভোরনৄয, োযোইর, য়োড3, জনোই োযোইর-7720,
দজক্ষণ রকযোনীগঞ্জ, যোজফোিী।

যোজফোিী

10.05.1997

18 ফছয ১১ ভো 27
জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
রযজবজনউ স্টুোে

ফোজতর

৩৫৫৯ রভোিঃ পযোদুর ইরোভ

পোখতভো খোতুন
আপোজ উেীন

গ্রোভ: উদয় খোরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রতোরোটী,
ডোকঘয: রতোরোটী,
উখজরো: শ্রীনৄয-1740,
রজরো: গোজীনৄয।

গ্রোভ: উদয় খোরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রতোরোটী,
ডোকঘয: রতোরোটী,
উখজরো: শ্রীনৄয-1740,
রজরো: গোজীনৄয।

গোজীনৄয

14.02.1989

27 ফছয 02 ভো 22
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১
৩৫৬১ আপতোফুন রনছো

ভজযয়ভ রফগভ
রভোিঃ আিঃ আজজজ খন্দকোয

গ্রোভ: উত্তয ফি জবটো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 4 নং ফি
জবটো, ডোকঘয: জনউ ফি
জবটো, উখজরো: ফুরফোিী5680, রজরো: কুজভগ্রোভ।

গ্রোভ: উত্তয ফি জবটো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 4 নং ফি
জবটো, ডোকঘয: জনউ ফি
জবটো, উখজরো: ফুরফোিী5680, রজরো: কুজভগ্রোভ।

কুজিগ্রোভ

17.12.1990

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

উজল্লজখত তোজযখখ
ফয় নোই

ফোজতর

৩৫৬২ টিফলু জফশ্বো

ডজর জফশ্বো
োযোধন জফশ্বো

কভরকৃষ্ণ জফশ্বোখয ফোিী,
জখল্লোোিো, ১ নং দজক্ষণ,
োোিতরী রচৌধুযীোট4335, োটোজোযী, চট্টগ্রোভ।

কভরকৃষ্ণ জফশ্বোখয ফোিী,
জখল্লোোিো, ১ নং দজক্ষণ,
োোিতরী রচৌধুযীোট4335, োটোজোযী, চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

06.07.1992

24 ফছয 08 ভো 09
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ঠিকোনোজফীন খোভ

ফোজতর

৩৫৬৩ রভোিঃ ভোরুপ রোখন

খোজদজো রফগভ
রভোিঃ অজকর উজেন

গ্রোভ: জভজতোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগৌযনগয,
ডোকঘয: রগৌযনগয,
উখজরো: ফোঘোযোিো7471, রজরো: মখোয।

গ্রোভ: জভজতোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগৌযনগয,
ডোকঘয: রগৌযনগয,
উখজরো: ফোঘোযোিো7471, রজরো: মখোয।

মখোয

23 ফছয 09 ভো 07
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ রনই,
প্রখফে ১ কজ

ফোজতর

৩৫৬৫ রভোছোিঃ রোজক খোতুন

রভোছোিঃ সুজপয়ো খোতুন
রভোিঃ ভকবুর রোখন

ত
গ্রোভ: রগোোরী দূগোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোোরী
ত ডোকঘয: রগোোরী
দূগোনৄয,
ত উখজরো: কুজিয়ো
দূগোনৄয,
দয-7031, রজরো: কুজিয়ো ।

ত
গ্রোভ: রগোোরী দূগোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোোরী
ত ডোকঘয: রগোোরী
দূগোনৄয,
ত উখজরো: কুজিয়ো
দূগোনৄয,
দয-7031, রজরো: কুজিয়ো ।

কুজিয়ো

10.11.1995

২0 ফছয 5 ভো 25
জদন

এএজ

োধোযণ

খদয নোভ ভুর

ফোজতর

৩৫৬৬ সুব্রত জকদোয

শ্যোভরী যোণী জকদোয
ফোসুখদফ জকদোয

তাঁতী োিো, ভোগুযো, ৪নং
য়োড, ভোগুযো, ভোগুযো7600, ভোগুযো।

তাঁতী োিো, ভোগুযো, ৪নং
য়োড, ভোগুযো, ভোগুযো7600, ভোগুযো।

ভোগুযো

01.01.1996

20 ফছয 03 ভো 25
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ ১টি,
ডোকটিখকট নোই

ফোজতর

৩৫৬৯ রভোিঃ জপকুর ইরোভ

রভোছোিঃ ইখরজো খোতুন
রভোিঃ আব্দুর ভজজদ রোনোয

গ্রোভ: ফিই োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 38,
ডোকঘয: োজযয়োকোজন্দ,
উখজরো: োজযয়োকোজন্দ3830, রজরো: ফগুিো ।

গ্রোভ: ফিই োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 38,
ডোকঘয: োজযয়োকোজন্দ,
উখজরো: োজযয়োকোজন্দ3830, রজরো: ফগুিো ।

ফগুিো

25.05.1991

24 ফছয 12 ভো 11
জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফখে
ঠিকোনো  ছজফ
রনই

ফোজতর

৩৫৭০ রভোছোিঃ োরভো খোতুন

রভোছোিঃ জজযনো ক
রভোিঃ পজলুর ক

রকু জিভ কখরোনী,
োন্তোোয, রৌযবো ১নং
য়োড, োন্তোোয, আদভ দীজঘ5891, ফগুিো।

রকু জিভ কখরোনী,
োন্তোোয, রৌযবো ১নং
য়োড, োন্তোোয, আদভ দীজঘ5891, ফগুিো।

ফগুিো

5 ফছয 10 ভো 29
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ রদয়
নোই, রপযতখোখভ
রযজবনউ স্টুোে
ু

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৩৫৭১ রভোিঃ মযত আরী

রভোোিঃ রফখরনুয
মৃত: শুনতোজ

গ্রোভ: ফিগোছী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 6নং
ভোটিকোটো, ডোকঘয:
বোখটোোিো, উখজরো:
রগোদোগোিী- 6290, রজরো:
যোজোী ।

গ্রোভ: ফিগোছী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 6নং
ভোটিকোটো, ডোকঘয:
বোখটোোিো, উখজরো:
রগোদোগোিী- 6290, রজরো:
যোজোী ।

যোজোী

15.02.1996

20 ফছয 02 ভো 21
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৫৭২ োগয দত্ত

ফন্দনো দত্ত
সূয্য দত্ত

গ্রোভ: রেঁয়োগি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: চোতযী ৩
নং য়োড, ডোকঘয:
আখনোয়োযো, উখজরো:
আখনোয়োযো-4376, রজরো:
চট্টগ্রোভ ।

গ্রোভ: রেঁয়োগি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: চোতযী ৩
নং য়োড, ডোকঘয:
আখনোয়োযো, উখজরো:
আখনোয়োযো-4376, রজরো:
চট্টগ্রোভ ।

চট্টগ্রোভ

11.02.1992

24 ফছয 03 ভো 14
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন পযখভ
ছজফ নোই

ফোজতর

৩৫৭৪ রভোিঃ জভনোজুয যভোন

রভোছোিঃ ভজো রফগভ
রভোিঃ জভজোনুয যভোন

রভৌরবী ফোজি, ব্রোহ্মণোতো,
কোইতরো উিঃ/৩নং,
ব্রোহ্মণোতো, নফীনগয-3400,
ব্রোহ্মণফোজিয়ো।

রভৌরবী ফোজি, ব্রোহ্মণোতো,
কোইতরো উিঃ/৩নং,
ব্রোহ্মণোতো, নফীনগয-3400,
ব্রোহ্মণফোজিয়ো।

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

09.02.1995

21 ফছয 02 ভো 26
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোকটিখকট ীন,
ছজফ 1টি

ফোজতর

৩৫৭৫ আরো উজেন

যজভো রফগভ
জফল্লোর রোখন

আজভন ফোজি, কৃষ্ণযোভনৄয,
আজভন ফোজি, কৃষ্ণযোভনৄয,
৭নং ভোধফ জং, রফগভগঞ্জ- ৭নং ভোধফ জং, রফগভগঞ্জ3834, রনোয়োখোরী।
3834, রনোয়োখোরী।

রনোয়োখোরী

05/01/1900

21 ফছয 2 ভো 1 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফে 1টি,
ছজফয োইজ ভুর

ফোজতর

৩৫৭৭ যোজকবুর ইরোভ

রযোখকয়ো রফগভ
মৃত লুৎপোয জকদোয

217 ফি োরুজরয়ো,
217 ফি োরুজরয়ো,
োরুজরয়ো, কোজয়োনী-8130, োরুজরয়ো, কোজয়োনী-8130,
রকোোরগঞ্জ।
রকোোরগঞ্জ।

রগোোরগঞ্জ

16.11.1994

21 ফছয 05 ভো 20
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

৩৫৭৮ রভোিঃ লুৎফুর োোন নোজদভ

রভোোিঃ লুিঃপো রফগভ
রভোিঃ আোন উজেন

গ্রোভ: ফোউনী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোজংগো,
ডোকঘয: শ্রীনৄয, উখজরো:
শ্রীনৄয-1740, রজরো:
গোজীনৄয ।

গ্রোভ: ফোউনী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোজংগো,
ডোকঘয: শ্রীনৄয, উখজরো:
শ্রীনৄয-1740, রজরো:
গোজীনৄয ।

গোজীনৄয

28.12.1993

২২ ফছয 05 ভো 07
জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফ ে 1টি,
রপযত খোভ রনইু

ফোজতর

৩৫৭৯ রো চন্দ্র দো

ভোয়ো যোণী দো
সুফর চন্দ্র দো

জয়জবরো, রোড নং-157,
ফোলুতুো, ২নং য়োড,
চাঁদনৄয, আদ দয-3500,
কুজভল্লো।

জয়জবরো, রোড নং-157,
ফোলুতুো, ২নং য়োড,
চাঁদনৄয, আদ দয-3500,
কুজভল্লো।

কুজভল্লো

03.12.1995

21 ফছয 8 ভো 8 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে ১
কজখত ছজফ
নোই, রপযত খোভ
রনই

ফোজতর

৩৫৮০ রভোিঃ যোপত উল্লো

তোছজরভো রফগভ

সুজফদনৄয, ৫নং োজীগঞ্জ
দয, ফরোখোর, োজীগঞ্জ3611, চাঁদনৄয।

সুজফদনৄয, ৫নং োজীগঞ্জ
দয, ফরোখোর, োজীগঞ্জ3611, চাঁদনৄয।

চাঁদনৄয

26.04.1992

24 ফছয 00 ভো 09
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ-১, ফোফোয
নোভ ভর,
প্রখফে ১

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

শুকযী রফগভ
রভোিঃ য়োখজদ আরী

গ্রোভ: পটিকজোনী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: এখরিো
রৌযবো, ডোকঘয: দজক্ষণ
চোমুজযয়ো, উখজরো:
কোজল্লোতী-1974, রজরো:
টোংগোইর ।

গ্রোভ: পটিকজোনী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: এখরিো
রৌযবো, ডোকঘয: দজক্ষণ
চোমুজযয়ো, উখজরো:
কোজল্লোতী-1974, রজরো:
টোংগোইর ।

টোংগোইর

14.09.1995

20 ফছয 06 ভো 21
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ-১, ডোক
টিখকট নোই

ফোজতর

৩৫৮২ রভোিঃ যোয়োন কজফয

রভোছোিঃ ভখনোয়োযো রফগভ
রভোিঃ মযত আরী প্রোং

গ্রোভ: কিই োিো ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 08,
ডোকঘয: োজযয়োকোজন্দ,
উখজরো: োজযয়োকোজন্দ3830, রজরো: ফগুিো ।

গ্রোভ: কিই োিো ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 08,
ডোকঘয: োজযয়োকোজন্দ,
উখজরো: োজযয়োকোজন্দ3830, রজরো: ফগুিো ।

ফগুিো

31.12.1995

20 ফছয 4 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ খে
ঠিকোনো  ছজফ
রনই

ফোজতর

৩৫৮৩ রভোিঃ োোনুজ্জোভোন

জুখরখো োযবীন
রভোিঃ োভছুজেন জফশ্বো

পজযদনৄয ফজযোর রযোড,
ফোগফোিীয়ো, গখয়নৄয,
োখিোকোন্দী, পজযদনৄয
শ্রীনৄয, শ্রীনৄয-7610, ভোগুযো।
রৌযবো, পজযদনৄয প্রধোন
োখো, পজযদনৄয দয-7400,
পজযদনৄয।

ভোগুযো

29.09.1989

26 ফছয 7 ভো 5 জদন

এইচএজ

োধোযণ

খোভ নোই

ফোজতর

৩৫৮৪ রভোিঃ রুখফর রোখন

োখজদো রফগভ
তোজুর ইরোভ

রভোিঃ রুখফর রোখন,
রভখজোিো, নতুন ফোিী, ২য়
রচৌয়োযো, জনৄজরয়ো ফোজোয,
দয দজক্ষণ-3504, কুজভল্লো।

রভোিঃ রুখফর রোখন,
রভখজোিো, নতুন ফোিী, ২য়
রচৌয়োযো, জনৄজরয়ো ফোজোয,
দয দজক্ষণ-3504, কুজভল্লো।

কুজভল্লো

23.03.1997

19 ফছয 02 ভো 15
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোকটিখকট নোই,
খদয নোভ ভুর

ফোজতর

৩৫৮৫ যোোন ইরোভ

পজযদো ইয়োজভভ
আবুর কোরোভ আজোদ

োরোদোয ফোিী, রোনোফোদ- োরোদোয ফোিী, রোনোফোদ999, জযকর, রোনোফোদ, 999, জযকর, রোনোফোদ,
রগৌযনদী-8154, ফজযোর।
রগৌযনদী-8154, ফজযোর।

ফজযোর

17.01.1997

19 ফছয 02 ভো 24
জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোখন রকোড ভুর

ফোজতর

৩৫৮৭ রভোিঃ তোনবীয জফন ইজরয়োছ

রফফী আকতোয
রভোিঃ ইজরয়োছ

জিভ ফোকজরয়ো, জড.জ.
জিভ ফোকজরয়ো, জড.জ.
রযোড, চোন্দ জভয়ো মুন্পী ররইন, রযোড, চোন্দ জভয়ো মুন্পী ররইন,
চকফোজোয-4203, চট্টগ্রোভ। চকফোজোয-4203, চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

01.01.1991

25 ফছয 04 ভো 04
জদন

এভ.জফ.এ

োধোযণ

ছজফ ১টি, খোখভ
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

৩৫৯০ রভোোিঃ রযভো খোতুন

রভোোিঃ রোজখনো রফগভ
রভোিঃ আরো উজেন

গ্রোভ: ঝোড়ুোিো ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 07,
ডোকঘয: যননৄয, উখজরো:
রগোভোজ্জোতনৄয- 6320,
রজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ ।

চাঁোইনোফফগঞ্জ

12.09.1991

24 ফছয 07 ভো 24
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোকটিখকট রনই

ফোজতর

গ্রোভ: ঝোড়ুোিো ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 07,
ডোকঘয: যননৄয, উখজরো:
রগোভোজ্জোতনৄয- 6320,
রজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ ।

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৩৫৮১ সুজোত আরী
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

17.02.1996

20 ফছয 03 ভো 18
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

যংনৄয

01.01.1996

20 ফছয 3 ভো 12
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ খে ছজফ
নোই

ফোজতর

গ্রোভ: কোজকরো দোইয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জভজোননৄয,
ডোকঘয: যোজদী, উখজরো:
যোজফোিী-7700, রজরো:
যোজফোিী।

যোজফোিী

01.01.1989

27 ফছয 03 ভো 26
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, প্রখফ খে
ছজফ নোই

ফোজতর

গ্রোভ: জভজতোযচয ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফাঁকোজন্দ
05, ডোকঘয: জভজোযচয
জনয়য ভোদ্রোো, উখজরো:
জফচয-7930, রজরো:
ভোদোযীনৄয।

গ্রোভ: জভজতোযচয ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফাঁকোজন্দ
05, ডোকঘয: জভজোযচয
জনয়য ভোদ্রোো, উখজরো:
জফচয-7930, রজরো:
ভোদোযীনৄয।

ভোদোযীনৄয

01.04.1995

21 ফছয 00 ভো 11
জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

খোভ নোই

ফোজতর

আখরয়ো খোতুন
রভোিঃ আব্দুর োফ যদোয

গ্রোভ: রগোয়োর ডোংগো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফিদর,
ডোকঘয: জোভোর নগয,
উখজরো: আোশুজন-9280,
রজরো: োতক্ষীযো।

গ্রোভ: রগোয়োর ডোংগো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফিদর,
ডোকঘয: জোভোর নগয,
উখজরো: আোশুজন-9280,
রজরো: োতক্ষীযো।

োতক্ষীযো

05.05.1987

29 ফছয 00 ভো 00
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রকোড নং ভুর

ফোজতর

রভোছো: রভখরুন রনছো
রভো: ভখয়জ উজেন

গ্রোভিঃ পখতনৄয
ইউজনয়ন: ধভতনৄয
ডোকঘয: কোজরয়োগঞ্জ
উখজরো: জফযর
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃ পখতনৄয
ইউজনয়ন: ধভতনৄয
ডোকঘয: কোজরয়োগঞ্জ
উখজরো: জফযর
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

২৪ ফছয ৯ ভো ২৫ জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্তোজযখ রনই

ফোজতর

রভভজোন রফগভ
োউদুয যভোন

গ্রোভ: কোজীগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: যননৄয
ইউজনয়ন-3, ডোকঘয:
যননৄয, উখজরো:
রগোভোস্তোনৄয-6320, রজরো:
চাঁোইনফোফগঞ্জ ।

গ্রোভ: কোজীগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: যননৄয
ইউজনয়ন-3, ডোকঘয:
যননৄয, উখজরো:
রগোভোস্তোনৄয-6320, রজরো:
চাঁোইনফোফগঞ্জ ।

৩৫৯৩ জনযঞ্জন চন্দ্র

গীতো যোণী
নকূর চন্দ্র

জিভ ফোিোইোিো, ২নং
জিভ ফোিোইোিো, ২নং
যোনীনৄকুয, 5নং ফরদীনৄকুয, যোনীনৄকুয, 5নং ফরদীনৄকুয,
জভঠোইনৄকুয-5460, যংনৄয। জভঠোইনৄকুয-5460, যংনৄয।

৩৫৯৬ রখ পজযদুয যভোন

রভোছোিঃ নুযজোোন রফগভ
রভোিঃ আতয আরী রখ

গ্রোভ: কোজকরো দোইয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জভজোননৄয,
ডোকঘয: যোজদী, উখজরো:
যোজফোিী-7700, রজরো:
যোজফোিী।

৩৫৯৯ ভোোমুদুর োোন

জজয়োজভন আক্তোয
আবুর কোরোভ আজোদ

৩৬০০ এ.এভ আরী ভোমুদ

৩৬০১ রভো: কোভরুজ্জোভোন

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

চাঁোইনোফফগঞ্জ

৩৫৯২ আব্দু োভোদ
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জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

ছজফ যোণী যকোয
বখফ চন্দ্র যকোয

গ্রোভিঃ জফবুল্যোনৄয
ইউজনয়ন: ৬নং য়োড ত
ডোকঘয: োছল্লোনৄয
উখজরো: োছল্লোনৄয
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ জফবুল্যোনৄয
ইউজনয়ন: ৬নং
ডোকঘয: োছল্লোনৄয
উখজরো: োছল্লোনৄয
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

২৮.০৬.১৯৮৭

২৮ ফছয ৯ ভো ১৪
জদন

এএজ

োধোযণ

খদয নোভ ভর,
ছজফ ১ কজ,
প্রখফ ে ১
কজ ু

ফোজতর

৩৬০৩ প্রোন্ত কুভোয যোয়

ভোরতী যোয়
প্রদী কুভোয যোয়

গ্রোভিঃ রনোয়োগো
ইউজনয়ন: ৯নং য়োড ত
ডোকঘয: ভোধফনৄয
উখজরো: ভোধফনৄয
রজরোিঃ জফগঞ্জ

গ্রোভিঃ রনোয়োগো
ইউজনয়ন: ৯নং য়োড ত
ডোকঘয: ভোধফনৄয
উখজরো: ভোধফনৄয
রজরোিঃ জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

০১.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ৪ ভো ৪ জদন

এইচএজ

অফয প্রোন্ভ
ডোক টিজকট রনই
যকোযী কভতচোযী
(জতো)

ফোজতর

৩৬০৪ ো যোন

োজদো রফগভ
জোভোর উজেন

গ্রোভিঃ ১ভ রগোজফন্দনৄয
ইউজনয়ন: জগতনৄয
ডোকঘয: জগতনৄয
উখজরো: জততো
রজরোিঃ কুজভল্লো

ফোো ১৩৩/১ তয় তরো
ভজননৄজয োিো, ৭নং রগইট,
রতজগাঁ ঢোকো।

কুজভল্লো

২১.০৯.১৯৯৪

২১ ফছয ৭ ভো ১৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, প্রখফে
১টি

ফোজতর

৩৬০৫ এভ.এভ. জয়োমুর ইরোভ

রকোজনুয রফগভ
আব্দুয যজদ রখ

গ্রোভিঃ যশুনৄয
ইউজনয়ন: রকোদোজরয়ো
ডোকঘয: চোউরটুজয
উখজরো: রভোল্লোোট
রজরোিঃ ফোখগযোটি

গ্রোভিঃ যশুনৄয
ইউজনয়ন: রকোদোজরয়ো
ডোকঘয: চোউরটুজয
উখজরো: রভোল্লোোট
রজরোিঃ ফোখগযোটি

ফোখগযোট

২৫.১২.১৯৯৫

২০ ফছয ৪ ভো ১১
জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

এজতভ

ডোক টিজকট রনই,
প্রখফে ১টি

ফোজতর

৩৬০৬ রভো: জজল্লুয যভোন

রভোো: জুখরখো রফগভ
মৃত ভজপজুয যভোন

গ্রোভিঃ নোগোো
ইউজনয়ন: ফিগোছী
ডোকঘয: ফি গোছী
উখজরো: ফো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ নোগোো
ইউজনয়ন: ফিগোছী
ডোকঘয: ফি গোছী
উখজরো: ফো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

১৫.০৩.১৯৯৭

১৯ ফছয ০ ভো ২৭ জদন

এইচএজ

এজতভ

আখফদন
স্বোক্ষযজফীন,
প্রখফ খে ছজফ
রনই

ফোজতর

৩৬০৮ রভো: োজন আক্তোয

রভোো: সুজপয়ো রফগভ
রভো: জয়নোর আখফদীন

গ্রোভিঃ োরজোয়
ইউজনয়ন: যোজন নৄকুয
ডোকঘয: কোজজোিো
উখজরো: জফযর
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃ োরজোয়
ইউজনয়ন: যোজন নৄকুয
ডোকঘয: কোজজোিো
উখজরো: জফযর
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

২৮ ফছয ৩ ভো ২৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ রনই

ফোজতর

৩৬১০ ভোমুন

জোভোর উজেন
জয়োযো রফগভ

গ্রোভিঃ চযরুজতো
ইউজনয়ন: ৭ নং
ডোকঘয: যসুরগঞ্জ ফোজোয
উখজরো: দয
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

গ্রোভিঃ চযরুজতো
ইউজনয়ন: ৭ নং
ডোকঘয: যসুরগঞ্জ ফোজোয
উখজরো: দয
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

রক্ষ্ণীনৄয

২৮ ফছয ৫ ভো ৫ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন স্বোক্ষয
জফীন

ফোজতর

০১.১২.১৯৮৭

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৩৬০২ যতন কুভোয যকোয
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

৬

৭

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৮

৯

১২

১২

এইচএজ

োধোযণ

আখফদনখে ছজফ
রনই, জন্ তোজযখ
রনই

ফোজতর

০৯.১১.১৯৯৬

১৯ ফছয ৫ ভো ২৬ জদন

এএজ

োধোযণ

ডোক টিজকট ৬
টোকোয

ফোজতর

চাঁদনৄয

১২.১২.১৯৮৯

২৬ ফছয ৪ ভো ২২ জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
চোরোন রকোড ভর

ফোজতর

গ্রোভিঃ উত্তয চয নৄভদী
ইউজনয়ন: নৄভদী
ডোকঘয:চয নৄভদী
উখজরো: রোখননৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

২৪.০৩.১৯৯৩

২৩ ফছয ১ ভো ২২ জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড
ভর, ডোক টিজকট
নোই

ফোজতর

গ্রোভিঃ োোজনয়ো
ইউজনয়ন: রধোোদো
ডোকঘয: নোজিয়োখগোদোই
উখজরো: োজথয়ো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ োোজনয়ো
ইউজনয়ন: রধোোদো
ডোকঘয: নোজিয়োখগোদোই
উখজরো: োজথয়ো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

১২.১১.১৯৯৫

২০ ফছয ৫ ভো ২৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোক টিজকট 
প্রোক ঠিকোনো
রনই

ফোজতর

রভোছো: যোখদো রফগভ
রভো: তোজুর ইরোভ

গ্রোভিঃ োঘোটো দ তোযোিো
ইউজনয়ন: োঘোটো
ডোকঘয: োঘোটো
উখজরো: োঘোটো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ োঘোটো দ তোযোিো
ইউজনয়ন: োঘোটো
ডোকঘয: োঘোটো
উখজরো: োঘোটো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

০৩.০৭.১৯৯৫

২০ ফছয ৯ ভো ৮ জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

চখভনো রফগভ
মৃত োোমত আরী

গ্রোভিঃ জকভত দরজতনৄয
ইউজনয়ন: রকোলোযোনীগঞ্জ
ডোকঘয: রকোলোযোনীগঞ্জ
উখজরো: নীযগঞ্জ
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

গ্রোভিঃ জকভত দরজতনৄয
ইউজনয়ন: রকোলোযোনীগঞ্জ
ডোকঘয: রকোলোযোনীগঞ্জ
উখজরো: নীযগঞ্জ
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

ঠোকুযগাঁ

১২.০৪.১৯৮৭

২৯ ফছয ০০ ভো ২৩
জদন

এএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

জফযোজ ভজুভদোয
জ্ঞোখনন্দ্রনোথ ভজুভদোয

গ্রোভিঃ ফোউজরয়ো
ইউজনয়ন: বুনোগোজত
ডোকঘয: ফটতরো ফোজোয
উখজরো: ভোজরগো
রজরোিঃ ভোগুযো

গ্রোভিঃ ভোজযয়োজর
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জয়খদফনৄয
উখজরো: জয়খদফনৄয
রজরোিঃ গোজীনৄয

ভোগুযো

৩৬১২ তোছজরভো আক্তোয

আজম্বয়ো খোতুন
রভো: রোখন আরী

গ্রোভিঃ ভোজছভনৄয
ইউজনয়ন: ফোযচয
ডোকঘয: ফোযচয
উখজরো: ফোজজতনৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ ভোজছভনৄয
ইউজনয়ন: ফোযচয
ডোকঘয: ফোযচয
উখজরো: ফোজজতনৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

৩৬১৩ রভো: ররোর উজেন

আখভনো রফগভ
রভো: দুল্লোর জভয়ো

গ্রোভিঃ জপফোদ
ইউজনয়ন: ৪নং
ডোকঘয: োরোখোর
উখজরো: কচ্যয়ো
রজরোিঃ চাঁদনৄয

গ্রোভিঃ জপফোদ
ইউজনয়ন: ৪নং
ডোকঘয: োরোখোর
উখজরো: কচ্যয়ো
রজরোিঃ চাঁদনৄয

৩৬১৪ রভো: জহুরুর ইরোভ

রভোছো: যোজরো খোতুন
রভো: মুখতোয রোখন

গ্রোভিঃ উত্তয চয নৄভদী
ইউজনয়ন: নৄভদী
ডোকঘয:চয নৄভদী
উখজরো: রোখননৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

৩৬১৭ রভো: ভয পোরুক

রভোছো: জল্পী খোতুন
রভো: রুহুর আজভন

৩৬১৯ রভো: রুখফর আখম্মদ

৩৬২০ রভো: নফোফ আরী

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

২৬ ফছয ১১ ভো ৪ জদন

৩৬১১ জনন্টু ভজুভদোয
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০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৩৬২১ রভোছো: জতভো আক্তোয রুজফ

আখফদো জফজফ
মৃত আব্দুর জজরর

গ্রোভিঃ আিোনী নফ তোিো
ইউজনয়ন: আিোনী
ডোকঘয: আিোনী
উখজরো: ফোঘো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ আিোনী নফ তোিো
ইউজনয়ন: আিোনী
ডোকঘয: আিোনী
উখজরো: ফোঘো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

০১.০৮.১৯৯৩

২২ ফছয ০৯ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, প্রখফখে
ঠিকোনো নোই

ফোজতর

৩৬২৩ জদদোরুর আরভ

োভসুন নোোয
আফদু োীদ

গ্রোভিঃ কৃষ্ণনৄয
ইউজনয়ন: কৃষ্ণনৄয
ডোকঘয: কৃষ্ণনৄয
উখজরো: ভখনোযদী
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ কৃষ্ণনৄয
ইউজনয়ন: কৃষ্ণনৄয
ডোকঘয: কৃষ্ণনৄয
উখজরো: ভখনোযদী
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

২৮.১০.১৯৯৭

১৮ ফছয ৫ ভো ৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
নোই, আখফদন
স্বখস্তনযণকৃত
নয়

ফোজতর

৩৬২৪ মুজোজদুর ইরোভ

নোজছভো খোতুন
জযোজুর ইরোভ

গ্রোভিঃ ফরোডোিো
ইউজনয়ন: ফরোডোিো
ডোকঘয: ফরোডোিো
উখজরো: োতক্ষীযো
রজরোিঃ োতক্ষীযো

গ্রোভিঃ ফরোডোিো
ইউজনয়ন: ফরোডোিো
ডোকঘয: ফরোডোিো
উখজরো: োতক্ষীযো
রজরোিঃ োতক্ষীযো

োতক্ষীযো

০১.০৯.১৯৯৪

২১ ফছয ৮ ভো ৫ জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে ১টি,
চোরোন পযভ নোই

ফোজতর

৩৬২৫ রভো: ইউনুছ রখ

রভোছো: পোখতভো রফগভ
রভো: আরোউজেন রখ

গ্রোভিঃ চযখোন খোনোনৄয
ইউজনয়ন: খোনখোনো নৄয
ডোকঘয: খোনখোনোনৄয
উখজরো: যোজফোিী
রজরোিঃ যোজফোিী

গ্রোভিঃ চযখোন খোনোনৄয
ইউজনয়ন: খোনখোনো নৄয
ডোকঘয: খোনখোনোনৄয
উখজরো: যোজফোিী
রজরোিঃ যোজফোিী

যোজফোিী

০১.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ৪ ভো ৪ জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই,
প্রখফে ১ কজ

ফোজতর

৩৬৩১ জুরজপকোয

রোইরী রফগভ
নূয যভোন

গ্রোভিঃ রবোটকোজন্দ
ইউজনয়ন: চয তোরুধয
ডোকঘয: কোজোইকোটো
উখজরো: নকরো
রজরোিঃ রযনৄয

গ্রোভিঃ রবোটকোজন্দ
ইউজনয়ন: চয তোরুধয
ডোকঘয: কোজোইকোটো
উখজরো: নকরো
রজরোিঃ রযনৄয

রযনৄয

১৫.১০.১৯৯৫

২০ ফছয ৬ ভো ২২
জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন খে
স্বোক্ষয রনই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

৩৬৩২ রভো: রোখর যোনো

রভোছো: ফোখনছো রফগভ
রভো: োজনপ উজেন

গ্রোভিঃ োছখতজযল্যো
ইউজনয়ন: পরদো
ডোকঘয: ধুফজরয়ো
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ োছখতজযল্যো
ইউজনয়ন: পরদো
ডোকঘয: ধুফজরয়ো
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

০৯.০৭.১৯৮৫

৩০ ফছয ৯ ভো ২৭
জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

রযরখয় পযখভ
আখফদন 
প্রখফ ে, ছজফ
১ কজ, চোরোন
রকোড ভর

ফোজতর

৩৬৩৪ রভো: ভোোবুয যভোন

রভোছো: নজছভন রফগভ
রভো: নুরুর ক

গ্রোভিঃ তোলুক রভখরী
ইউজনয়ন: জনউ্ ফি জবটো
ডোকঘয: জনউ ফি জবটো
উখজরো: ফুরফোজি
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ তোলুক রভখরী
ইউজনয়ন: জনউ্ ফি জবটো
ডোকঘয: জনউ ফি জবটো
উখজরো: ফুরফোজি
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

০৮.০৫.১৯৯৬

১৯ ফছয ৯ ভো ২০ জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৩৬৩৫ রভো: আজযপ রোখন

আখরয়ো রফগভ
রভো: রযোকন উজেন

গ্রোভিঃ োটঘোটো
ইউজনয়ন: যোয়নৄয
ডোকঘয: যোয়নৄয োট
উখজরো: ভধুখোরী
রজরোিঃ পজযদনৄয

গ্রোভিঃ োটঘোটো
ইউজনয়ন: যোয়নৄয
ডোকঘয: যোয়নৄয োট
উখজরো: ভধুখোরী
রজরোিঃ পজযদনৄয

পজযদনৄয

১৪.০৮.১৯৯৫

২০ ফছয ৮ ভো ২১
জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো,
আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

ফযোফয ভর, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

৩৬৩৬ পয়োর জভয়ো

রভোছো: রযখনো আক্তোয
আ: যজদ

গ্রোভিঃ োনোোয
ইউজনয়ন: জয়কো
ডোকঘয: জয়কো
উখজরো: কজযভগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ োনোোয
ইউজনয়ন: জয়কো
ডোকঘয: জয়কো
উখজরো: কজযভগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

১২.১১.১৯৯২

২৩ ফছয ৫ ভো ২ জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৩৬৩৯ রভো: ভোবুফ োজদক

পোখতভো রফগভ
মৃত আবু ফক্কয জফশ্বো

গ্রোভিঃ খোযোট জনকোয োিো
ইউজনয়ন: কোজয়োনো
ডোকঘয: কোজয়োনো
উখজরো: কোজয়োনো
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ খোযোট জনকোয োিো
ইউজনয়ন: কোজয়োনো
ডোকঘয: কোজয়োনো
উখজরো: কোজয়োনো
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

০১.০২.১৯৯২

২৪ ফছয ৩ ভো ৫
জদন

এএজ

এজতভ

চোরোন রকোড
ভুর, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৩৬৪১ রভো: জপকুর ইরোভ

রভোছো: রগোরোজোন
রভো: রখোযখদ আরভ

গ্রোভিঃ যগজ নফ তনগয
ইউজনয়ন: ০১
ডোকঘয: যগজ
উখজরো: োটুজযয়ো
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ যগজ নফ তনগয
ইউজনয়ন: ০১
ডোকঘয: যগজ
উখজরো: োটুজযয়ো
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

১৪.১২.১৯৯৬

১৯ ফছয ৩ ভো ২৮
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ডোক টিজকট
নোই, ছজফ ১ কজ
ু

ফোজতর

৩৬৪২ পোখতভো আক্তোয

জজযন আক্তোয
তোজুর ইরোভ

গ্রোভিঃ রবদখবদী মুজরভ োিো ফোো নং- ৭৯৩/এ রগুন
ইউজনয়ন:
ফোগোন ৫ নং ররইন,
ডোকঘয: যোিোভোটি
োোিতরী, খুরী, চট্টগ্রোভ
উখজরো: রকোখতোয়োরী
রজরোিঃ যোিোভোটি

যোিোভোটি

৩১.০১.১৯৯৮

১৭ ফছয ০২ ভো ১০
জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোন পযভ নোই

ফোজতর

৩৬৪৩ রভো: আরোভ উজেন

পজযদো রফগভ
রভো: আরোউজেন

গ্রোভিঃ ভোননৄয
ইউজনয়ন: ভোননৄয
ডোকঘয: আজভনৄয
উখজরো: জভযোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ ভোননৄয
ইউজনয়ন: ভোননৄয
ডোকঘয: আজভনৄয
উখজরো: জভযোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

১৫.০৮.১৯৯৪

২১ ফছয ৩ ভো ২৮
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
প্রখফে
নযণকৃত নয়,
রপযত খোভ রনই

ফোজতর

৩৬৪৪ জফে কুভোয

সুভজত ফোরো যকোয
ভোখদফ চন্দ্র যকোয

গ্রোভিঃ ধুজফর
ইউজনয়ন: ধুজফর
ডোকঘয: ধুজফর
উখজরো: যোয়গঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ ধুজফর
ইউজনয়ন: ধুজফর
ডোকঘয: ধুজফর
উখজরো: যোয়গঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

২১.১০.১৯৮৬

২৯ ফছয ৬ ভো ১৪
জদন

এভ.জফ.এ

োধোযণ

প্রখফ খে
ঠিকোনো নোই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৩৬৪৬ জোভোর রোখন

ভোজপয়ো রফগভ
আবু তোখয

গ্রোভিঃ রক্ষীনগয
ইউজনয়ন: ২০
ডোকঘয: যোজোনৄয
উখজরো: দয দজক্ষণ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ রক্ষীনগয
ইউজনয়ন: ২০
ডোকঘয: যোজোনৄয
উখজরো: দয দজক্ষণ
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

০৮.০৪.১৯৯৭

১৯ ফছয ০০ ভো ৬
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৬৪৭ দুরোর চন্দ্র মৃধো

রোরভজত মৃধো
ঠোকুয চাঁদ মৃধো

গ্রোভিঃ ভরোয
ইউজনয়ন: ইলুোয
ডোকঘয: ভলুোয
উখজরো: ফোনোযীোিো
রজরোিঃ ফজযোর

গ্রোভিঃ ভরোয
ইউজনয়ন: ইলুোয
ডোকঘয: ভলুোয
উখজরো: ফোনোযীোিো
রজরোিঃ ফজযোর

ফজযোর

০৫.০৮.১৯৮৬

২৯ ফছয ৯ ভো ০ জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৬৪৮ দু যোভ দো

জফতো যোণী দো
ভির চন্দ্র দো

গ্রোভিঃ জদনর ফোক
ইউজনয়ন: ফদরনৄয
ডোকঘয: োোিনৄয
উখজরো: আজখভযী
রজরোিঃ জফগঞ্জ

গ্রোভিঃ জদনর ফোক
ইউজনয়ন: ফদরনৄয
ডোকঘয: োোিনৄয
উখজরো: আজখভযী
রজরোিঃ জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

০২.০১.১৯৯৪

২২ ফছয ৪ ভো ৩ জদন

এএজ

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

৩৬৫০ রভো: জুখয়র োরোদোয

কজনুয রফগভ
গ্রোভিঃ গনোিো
রভো: আকোব্বয আরী োরোদোয ইউজনয়ন: গনোিো
ডোকঘয: গনোিো
উখজরো: ফজযোর দয
রজরোিঃ ফজযোর

গ্রোভিঃ গনোিো
ইউজনয়ন: গনোিো
ডোকঘয: গনোিো
উখজরো: ফজযোর দয
রজরোিঃ ফজযোর

ফজযোর

২৫.০৭.১৯৯১

২৫ ফছয ৫ ভো ৮জদন

জডগ্রী ো

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৬৫১ রভো: জন্দোফোদ

ভখনোয়োযো রফগভ
রভো: নোখয়ফ আরী

গ্রোভিঃ জফনৄয
ইউজনয়ন: রোখোই
ডোকঘয: ভোদনো
উখজরো: রোখোই
রজরোিঃ জফগঞ্জ

গ্রোভিঃ জফনৄয
ইউজনয়ন: রোখোই
ডোকঘয: ভোদনো
উখজরো: রোখোই
রজরোিঃ জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

১৫.০৭.১৯৮৭

২৮ ফছয ৮ ভো ২৭
জদন

এএজ

োধোযণ

পযখভ ছজফ নোই

ফোজতর

৩৬৫২ রভো: যভজোন জভয়ো

ফোখনছো রফগভ
রভো: আজভয আরী

গ্রোভিঃ দ: রংগুযোি
ইউজনয়ন: ভোধফনৄয
ডোকঘয: রকযোভত নগয
উখজরো: কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

গ্রোভিঃ দ: রংগুযোি
ইউজনয়ন: ভোধফনৄয
ডোকঘয: রকযোভত নগয
উখজরো: কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

১৫.০৬.১৯৯৫

২০ ফছয ৮ ভো ৯ জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৩৬৫৪ রভো: রুহুর আজভন

কুরসুভ রফগভ
োরুনুয যজদ

গ্রোভিঃ উত্তয যোণীনৄয
ইউজনয়ন: রদরী সুজফদখোরী
ডোকঘয: রভজন্দয়োফোদ
উখজরো: জভজতোগঞ্জ
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ ফোো নং- ৬/৫ রযোড
১১, দজক্ষণ জফজর ১২,
জভযনৄয ২, ১২১৬, জভযনৄয ১ ঢোকো

টুয়োখোরী

০৬.০৩.১৯৮৭

২৯ ফছয ১ ভো ২৯
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, প্রখফ ে
১ কজ তোখত
ঠিকোনো নোই,
রপযত খোখভ
ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

োধোযণ

প্রোথীয ফয়
উখল্লখ নোই

ফোজতর

১
৩৬৫৭ ইভযোন খোন

রভোো: জপরুজো রফগভ
রভো: মুজরভ খোন

গ্রোভিঃ আভরীখকোফ নৄয
ইউজনয়ন: রযৌো
ডোকঘয: কুভিী ফোজোয
উখজরো: রনেখকোন
রজরোিঃ রনেখকোন

গ্রোভিঃ আভরীখকোফ নৄয
ইউজনয়ন: রযৌো
ডোকঘয: কুভিী ফোজোয
উখজরো: রনেখকোন
রজরোিঃ রনেখকোন

রনেখকোণো

০৬.০৪.১৯৯৫

২১ ফছয ০ ভো ০৫
জদন

এইচএজ

৩৬৫৮ মুজফবুল্লো

োজরভো
ইয়োকুফ আরী পযোজী

গ্রোভিঃ কচ্য ফোজিয়ো
ইউজনয়ন: ২
ডোকঘয: দ: চয গোজছয়ো
উখজরো: ভঠফোজিয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

গ্রোভিঃ জিভ রদোরোইোি
ইউজনয়ন: ৫১
ডোকঘয: পজযদোফোদ
উখজরো: শ্যোভনৄয
রজরোিঃ ঢোকো

জখযোজনৄয

০৫.১২.১৯৯৪

ফছয ভো জদন

পোজমর

৩৬৫৯ জযংকু চন্দ্র প্রধোন

জযফতো যোণী প্রধোন
সুোন্ত চন্দ্র প্রধোন

গ্রোভিঃ রফোয়োজরয়ো
ইউজনয়ন: রগোজফন্দগঞ্জ
ডোকঘয: রগোজফন্দগঞ্জ
উখজরো: রগোজফন্দগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ রফোয়োজরয়ো
ইউজনয়ন: রগোজফন্দগঞ্জ
ডোকঘয: রগোজফন্দগঞ্জ
উখজরো: রগোজফন্দগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

১০.১১.১৯৯৩

২১ ফছয ৫ ভো ২৫
জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধোয নৄে আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, রপযত
খোখভ ঠিকোনো
নোই, রযজবনউ
স্টুোে

ফোজতর

৩৬৬১ োযজভন সুরতোনো

নোজভো রফগভ
আফদুর রভোজভন

গ্রোভিঃ নৄষ্কজযনীয োি
ইউজনয়ন: যোজো চোজতরো,
বোংগযো
ডোকঘয: যোজো চোজতরো
উখজরো: রকোেোজনগঞ্জ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ নৄষ্কজযনীয োি
ইউজনয়ন: যোজো চোজতরো,
বোংগযো
ডোকঘয: যোজো চোজতরো
উখজরো: রকোেোজনগঞ্জ
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

২০.০৯.১৯৯২

২৩ ফছয ৬ ভো ০ জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ঠিকোনো নোই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

৩৬৬৩ রভো: রোখর কজফয হৃদয়

ভভতোজ রফগভ
আফ ফকয জজেক

গ্রোভিঃ াঁচকোজন্দ
ইউজনয়ন: রগোতোজয়ো
ডোকঘয: চ্যরো ফোজোয
উখজরো: ভখনোযদী
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ াঁচকোজন্দ
ইউজনয়ন: রগোতোজয়ো
ডোকঘয: চ্যরো ফোজোয
উখজরো: ভখনোযদী
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

১০.১০.১৯৯৭

১৮ ফছয ৭ ভো ২৭
জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোন নং
জরখখজন

ফোজতর

৩৬৬৪ আজম্বয়ো খোতুন

রতো রফগভ
রভো: ভজতয়োয যভোন

গ্রোভিঃ োরগোজিয়ো তোরফোগোন
ইউজনয়ন: ৯
ডোকঘয: োফনো
উখজরো: োফনো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ োরগোজিয়ো তোরফোগোন
ইউজনয়ন: ৯
ডোকঘয: োফনো
উখজরো: োফনো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

০৮.০৯.১৯৯৬

২০ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফখে ছজফ
নোই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৩৬৬৬ রভো: রতোপোখয়র আখম্মদ

পজযদো রফগভ
রভো: আব্দুর োজরভ

গ্রোভিঃ ফি কোটোজর
ইউজনয়ন: ৮নং,
ডোকঘয: ফি কোটোরী
উখজরো: যোভোর
রজরোিঃ ফোখগযোট

প্রমখন্ত রভো: রখদভ আরী,
চট্টগ্রোভ োইখরো, উত্তয
খতজ্ঞো, চট্টগ্রোভ

ফোখগযোট

০২.০৪.১৯৯৭

১৯ ফছয ১ ভো ৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৬৬৭ োইফুর ইরোভ

যজভ রফগভ
মৃত আ: আজজজ জভয়ো

গ্রোভিঃ ফোগধো
ইউজনয়ন: ফোগধো
ডোকঘয: ফোগধো
উখজরো: আতগরঝোিো
রজরোিঃ ফজযোর

কোট্টোসুয ২, রভোোভভদনৄয
রখয ফোংরো রযোড, ঢোকো

ফজযোর

২৮.০২.১৯৯৮

২৮ ফছয ১ ভো ২৬
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফযোফয ভর

ফোজতর

৩৬৬৮ আজল রনখযো

তোী যোণী
রক্ষণ চন্দ্র সূেধয

গ্রোভিঃ রদৌরতনৄয
ইউজনয়ন: আনো
ডোকঘয:জগন্নোথগঞ্জ ঘোট
উখজরো: জযলো ফোিী
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ রদৌরতনৄয
ইউজনয়ন: আনো
ডোকঘয:জগন্নোথগঞ্জ ঘোট
উখজরো: জযলো ফোিী
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

২২.০৩.১৯৯৭

১৯ ফছয ১ ভো ১৩
জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ঠিকোনো নোই,
রযজবনউ স্টুোে

ফোজতর

৩৬৬৯ রভো: আ: যোজ্জোক

রভোছো: রযোখকয়ো রফগভ
রভো: জোজকরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ বোদুফী োিো
ইউজনয়ন: তোজনৄয
ডোকঘয: বোগনোনৄয
উখজরো: জংিো
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ বোদুফী োিো
ইউজনয়ন: তোজনৄয
ডোকঘয: বোগনোনৄয
উখজরো: জংিো
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

০৫.০১.১৯৯৫

২২ ফছয ৩ ভো ২৩
জদন

এএজ

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

৩৬৭১ রভো: যোজদুর ইরোভ

রভোছো: আখফদো রফগভ
রভো: আ: ভজতন

গ্রোভিঃ কফো
ইউজনয়ন: ধোখখোরো
ডোকঘয: ধোনখখোরো
উখজরো: গোংনী
রজরোিঃ রভখযনৄয

গ্রোভিঃ কফো
ইউজনয়ন: ধোখখোরো
ডোকঘয: ধোনখখোরো
উখজরো: গোংনী
রজরোিঃ রভখযনৄয

রভখযনৄয

২৬.১১.১৯৯০

২৫ ফছয ৪ ভো ১৬ জদন

এএজ

োধোযণ

পযখভ ছজফ নোই

ফোজতর

৩৬৭৩ রভো: অোফ আরী

রভোো: নুযফোনু রফগভ
রভো: আরকো আরী

গ্রোভিঃ জোোনোফোদ রভরোোিো
ইউজনয়ন: ৯
ডোকঘয: সুরতোনগঞ্জ
উখজরো: রগোদোগোিী
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ জোোনোফোদ রভরোোিো
ইউজনয়ন: ৯
ডোকঘয: সুরতোনগঞ্জ
উখজরো: রগোদোগোিী
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

০১.০২.১৯৯৮

১৮ ফছয ২ ভো ২৭ জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফ ে ১টি,
রপযত খোভ রনই

ফোজতর

৩৬৭৪ রভখদী োোন

ভোযজজয়ো আক্তোয
রভো: যতন জভয়ো

গ্রোভিঃ খোখননৄয
ইউজনয়ন: ১নং
ডোকঘয: রঘোিোোর যকোয
খোনো
উখজরো: রো
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ খোখননৄয
ইউজনয়ন: ১নং
ডোকঘয: রঘোিোোর যকোয
খোনো
উখজরো: রো
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

১৪.০৬.১৯৯৬

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোক টিজকট 
খোভ রনই, ফয়
উখল্লখ রনই,
প্রখফে ১ কজ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৩৬৭৫ রভো: আজযফুজ্জোভোন

মৃত রজজভন আক্তোয
মৃত জজভ উজেন যকোয

গ্রোভিঃ দোিো
ইউজনয়ন: ৮ নং
ডোকঘয: রোনোযগাঁ
উখজরো: রোনোযগাঁ
রজরোিঃ নোযোয়ণগঞ্জ

গ্রোভিঃ দোিো
ইউজনয়ন: ৮ নং
ডোকঘয: রোনোযগাঁ
উখজরো: রোনোযগাঁ
রজরোিঃ নোযোয়ণগঞ্জ

নোযোয়ণগঞ্জ

২৯.০৯.১৯৮৮

২৯ ফছয ৭ ভো ৭ জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

খোভ নোই

ফোজতর

৩৬৭৬ রভো: জরভন রখ

রভোছো: ফুর ফোোয রফগভ
রভো: জখয রখ

গ্রোভিঃ ফুরনৄয
ইউজনয়ন: রকয়োয রজোি
ডোকঘয: কোঞ্চননৄয
উখজরো: জভধোনোইন
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফুরনৄয
ইউজনয়ন: রকয়োয রজোি
ডোকঘয: কোঞ্চননৄয
উখজরো: জভধোনোইন
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

২৪.০৪.১৯৯৫

২০ ফছয ১১ ভো ১৮
জদন

এএজ

োধোযণ

খোভ নোই

ফোজতর

৩৬৭৭ সুভন ভতো

জফজরী যোণী ভতো
ফোসুখদফ ভতো

গ্রোভিঃ োধুোটি
ইউজনয়ন: োধুোটি
ডোকঘয: োধুোটি
উখজরো: জঝনোইদ দয
রজরোিঃ জঝনোইদ দয

গ্রোভিঃ শু োোতোর োিো
ভোগুযো
ইউজনয়ন: ৯নং
ডোকঘয: ভোগুযো
উখজরো: ভোগুযো
রজরোিঃ ভোগুযো

জঝনোইদ

১২.০৪.১৯৯৫

২১ ফছয ০ ভো ১৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন  ডোক
টিজকট নোই

ফোজতর

৩৬৭৮ তুজজৎ জং

বোনু রদফী
থই জং

গ্রোভিঃ ছয়জচজি
ইউজনয়ন: ভোধফনৄয
ডোকঘয: োেখখোরো
উখজরো: কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

গ্রোভিঃ ছয়জচজি
ইউজনয়ন: ভোধফনৄয
ডোকঘয: োেখখোরো
উখজরো: কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

০১.০১.১৯৯৪

২২ ফছয ৩ ভো ২৬
জদন

এইচএজ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

চোরোন নোই

ফোজতর

৩৬৭৯ রভো: কজফয রোখন

পোখতভো রফগভ
রভো: ফুর জভয়ো

গ্রোভিঃ ভইননৄয
ইউজনয়ন: ৯
ডোকঘয: ভইননৄয ফোজোয
উখজরো: কফো
রজরোিঃ জফ-ফোজিয়ো

গ্রোভিঃ ভইননৄয
ইউজনয়ন: ৯
ডোকঘয: ভইননৄয ফোজোয
উখজরো: কফো
রজরোিঃ জফ-ফোজিয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

১৫.০২.১৯৯১

২৫ ফছয ৩ ভো ১০
জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোন রনই 
ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

৩৬৮০ রভোো: োফনোজ খোতুন

রভোো: োরভো রফগভ
রভো: োজ্জোদ আরী

গ্রোভিঃ োইনৄজেন োিো
ইউজনয়ন: জঝজরভ
ডোকঘয: আভনুযো
উখজরো: চাঁোই নফোফগঞ্জ
দয
রজরোিঃ চাঁোই নফোফগঞ্জ

গ্রোভিঃ োইনৄজেন োিো
ইউজনয়ন: জঝজরভ
ডোকঘয: আভনুযো
উখজরো: চাঁোই নফোফগঞ্জ
দয
রজরোিঃ চাঁোই নফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

১৫.১০.১৯৯৪

২১ ফছয ৫ ভো ২৬ জদন

এইচএজ

োধোযণ

টিজকট নোই,ছজফ
১ কজ

ফোজতর

৩৬৮১ রভো: যোখর কোজী

জোোনোযো কোজী
রভো: ইজদ্র কোজী

গ্রোভিঃ রফটুয়োইর
ইউজনয়ন: সূয়োনৄয
ডোকঘয: রদরধো
উখজরো: ধোভযোই
রজরোিঃ ঢোকো

গ্রোভিঃ রফটুয়োইর
ইউজনয়ন: সূয়োনৄয
ডোকঘয: রদরধো
উখজরো: ধোভযোই
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

২০.০৪.১৯৯৫

২১ ফছয ০০ ভো ১৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে
নযণকৃত নয়,
ডোক টিজকট নোই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৩৬৮২ প্রজ্ঞো োযজভতো যোয়

রপোরী যোয়
চেক কুভোয যোয়

গ্রোভিঃ আজগিো
ইউজনয়ন: আজগিো
ডোকঘয: আজগিো
উখজরো: রতযখোদো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ আজগিো
ইউজনয়ন: আজগিো
ডোকঘয: আজগিো
উখজরো: রতযখোদো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

২৬.০৭.১৯৯১

২৪ ফছয ৯ ভো ১০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভর

ফোজতর

৩৬৮৪ ভোজনক কুভোয োর

কোজরী যোণী োর
শুোন্ত চন্দ োর

গ্রোভিঃ নন্দননৄয
ইউজনয়ন: নন্দননৄয
ডোকঘয: নন্দননৄয
উখজরো: োজথয়ো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ নন্দননৄয
ইউজনয়ন: নন্দননৄয
ডোকঘয: নন্দননৄয
উখজরো: োজথয়ো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

০২.০৪.১৯৯৭

১৯ ফছয ১ ভো ২৮ জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

৩৬৮৫ রভো: োীন রযজো

রভোো: নোজভো রফগভ
রভো: োজোোন আরী

গ্রোভিঃ দুধোই
ইউজনয়ন: রভোননৄয
ডোকঘয: আভনুযো
উখজরো: রগোদোগোজি
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ দুধোই
ইউজনয়ন: রভোননৄয
ডোকঘয: আভনুযো
উখজরো: রগোদোগোজি
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

১৫.০৯.১৯৯৪

২১ ফছয ৭ ভো ২০ জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে রনই

ফোজতর

৩৬৮৭ রভো: মুজোজদুর ইরোভ

রভোো: নোজগত রফগভ
রভো: ফোবুর োরোদোয

গ্রোভিঃ সুরতোনোফোদ
ইউজনয়ন: নোজজযনৄয
ডোকঘয: ধোন্দী
উখজরো: ফোউপর
রজরোিঃ টুয়োখোজর

গ্রোভিঃ সুরতোনোফোদ
ইউজনয়ন: নোজজযনৄয
ডোকঘয: ধোন্দী
উখজরো: ফোউপর
রজরোিঃ টুয়োখোজর

টুয়োখোরী

০২.০৫.১৯৯৭

১৯ ফছয ৬ ভো ২৮
জদন

দোজখর

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই
ঠিকোনো নোই

ফোজতর

৩৬৮৮ শুবোীল যোয়

ডজর যোয়
ভোখদফ কুভোয যোয়

গ্রোভিঃ ব্যোোযীোিো
ইউজনয়ন: জঝনোইদ
ডোকঘয: জঝনোইদ
উখজরো: জঝনোইদ
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ ব্যোোযীোিো
ইউজনয়ন: জঝনোইদ
ডোকঘয: জঝনোইদ
উখজরো: জঝনোইদ
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

২৫.১১.১৯৯১

২৪ ফছয ৪ ভো ১৬ জদন

এইচএজ

োধোযণ

খোভ নোই

ফোজতর

৩৬৮৯ রভো: আব্দুর ভোখরক

রভোছো: পোখতভো রফগভ
রভো: মুো ভোিোয

গ্রোভিঃ আউজরয়োনৄয
ইউজনয়ন: আউজরয়োনৄয
ডোকঘয: কচ্যফোজি
উখজরো: ঠোকুযগাঁ
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

গ্রোভিঃ আউজরয়োনৄয
ইউজনয়ন: আউজরয়োনৄয
ডোকঘয: কচ্যফোজি
উখজরো: ঠোকুযগাঁ
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

ঠোকুযগাঁ

২৩.১১.১৯৮৯

২৬ ফছয ৫ ভো ১২ জদন

জডগ্রী ো

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, প্রখফ ে
১টি

ফোজতর

৩৬৯০ রভো: জযপ রোোইন

রভোো: কদফোনু রফগভ
রভো: আবু ফোককোয

গ্রোভিঃ জফজদযনৄয
ইউজনয়ন: ৭২
ডোকঘয: জখযোজনৄয
উখজরো: রগোদোগোজি
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ জফজদযনৄয
ইউজনয়ন: ৭২
ডোকঘয: জখযোজনৄয
উখজরো: রগোদোগোজি
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

১৪.০৩.১৯৯২

২৪ ফছয ১ ভো ২১ জদন

এএজ

োধোযণ

ডোক টিজকট রনই,
প্রখফে ১টি

ফোজতর

৩৬৯১ রভো: জপকুর ইরোভ

রভোছো: োখরো খোতুন
গ্রোভিঃ োইটকো োিো
মৃত রভো: আব্দুর কুদ্দু যকোয ইউজনয়ন: োইটকোিো
ডোকঘয: ভজতননৄয
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ োইটকো োিো
ইউজনয়ন: োইটকোিো
ডোকঘয: ভজতননৄয
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

২১.১১.১৯৮৯

ফছয ভো জদন

এএজ

এজতভ

ফয় উখল্লখ রনই,
প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৩৬৯৩ নূয রভোোম্মদ

রভোো: ভভতোজ রফগভ
মৃত নজরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ ঘুজগ
ইউজনয়ন: বোদগ্রোভ
ডোকঘয: বোিো
উখজরো:জভজতোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ ঘুজগ
ইউজনয়ন: বোদগ্রোভ
ডোকঘয: বোিো
উখজরো:জভজতোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

২০.১০.১৯৯০

২৫ ফছয ৫ ভো ২৫ জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে
নৄযণকৃত নয়

ফোজতর

৩৬৯৪ জোোিীয খোজরপো

সুজপয়ো রফগভ
রভো: আজভয উজেন খজরপো

গ্রোভিঃ খোিো
ইউজনয়ন: রগযদো
ডোকঘয:কোফুযো
উখজরো: পজযদনৄয
রজরোিঃ পজযদনৄয

গ্রোভিঃ খোিো
ইউজনয়ন: রগযদো
ডোকঘয:কোফুযো
উখজরো: পজযদনৄয
রজরোিঃ পজযদনৄয

পজযদনৄয

২৯ ফছয ১০ ভো ৩
জদন

এএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ রনই,
প্রখফে ১ কজ

ফোজতর

৩৬৯৭ নুয রভোোম্মদ জযন

রোখনয়োযো রফগভ
আব্দুর খোখরক

গ্রোভিঃ ফোজরয়োকোজন্দ
ইউজনয়ন: জফজফোগ
ডোকঘয: জফজফোগ
উখজরো: রনফোগ
রজরোিঃ রনোয়োখোজর

গ্রোভিঃ টয়োনফী োকুতরো রযোড
ইউজনয়ন: আযোভফোগ
ডোকঘয: জজ.জ.
উখজরো: ভজতজঝর
রজরোিঃ ঢোকো

রনোয়োখোরী

০১.০২.১৯৮৯

২৭ ফছয ৩ ভো ৩ জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ঠিকোনো নোই

ফোজতর

৩৭০১ রভো: আ: ফোখতন রখ

রভোছো: জোজফতন রফগভ
রভো: আবু জোপয রখ

গ্রোভিঃ জফশ্বো োিো
ইউজনয়ন: ব্রক্ষগোছো
ডোকঘয: ফোযইবোগ
উখজরো: যোয়গঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ জফশ্বো োিো
ইউজনয়ন: ব্রক্ষগোছো
ডোকঘয: ফোযইবোগ
উখজরো: যোয়গঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

15.02.1996

20 ফছয 2 ভো 21
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, প্রখফ খে
ছজফ নোই

ফোজতর

৩৭০৩ রভো: আব্দুর আউয়োর

আখরয়ো রফগভ
রভো: োখফয আরী

গ্রোভিঃ গন্ডখগোোরী
ইউজনয়ন: নৄজধয়ো
ডোকঘয: নৄজধয়ো
উখজরো: নৄজধয়ো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ গন্ডখগোোরী
ইউজনয়ন: নৄজধয়ো
ডোকঘয: নৄজধয়ো
উখজরো: নৄজধয়ো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

12.01.1988

28 ফছয 0 ভো 23
জদন

এএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফে নোই

ফোজতর

৩৭০৪ রভো: কোভোর রোখন

রভোছো: নুযজোোন রফগভ
রভো: আব্দুর ফোজযক

গ্রোভিঃ যোভচন্দ্রনৄয
ইউজনয়ন: ভোজরগোছো
ডোকঘয: রটকুজনয়ো
উখজরো: োফনো দয
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ যোভচন্দ্রনৄয
ইউজনয়ন: ভোজরগোছো
ডোকঘয: রটকুজনয়ো
উখজরো: োফনো দয
রজরোিঃ োফনো

োফনো

25.11.1991

24 ফছয 5 ভো 11 জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফ ে
একটি, ডোক
টিজকট নোই

ফোজতর

৩৭০৫ রভো: ো আরভ

খুযজদো খোতুন
রভো: আ: রজতপ

গ্রোভিঃ খোজুযো
ইউজনয়ন: ররবুতরো
ডোকঘয: ররবুতরো
উখজরো: মখোয দয
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ খোজুযো
ইউজনয়ন: ররবুতরো
ডোকঘয: ররবুতরো
উখজরো: মখোয দয
রজরোিঃ মখোয

মখোয

15.11.1987

28 ফছয 05 ভো 11
জদন

এভ.জফ.এ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর
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১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৩৭০৬ রভো: আবুর কোরোভ আজোদ

রভোছো: যোখফয়ো রফগভ
মৃত ইোবুর ক

গ্রোভিঃ নোকফুর
ইউজনয়ন: খনগাঁ
ডোকঘয: জমুর ফোিী
উখজরো: ীযগঞ্জ
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

গ্রোভিঃ নোকফুর
ইউজনয়ন: খনগাঁ
ডোকঘয: জমুর ফোিী
উখজরো: ীযগঞ্জ
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

ঠোকুযগাঁ

13.11.1991

24 ফছয 4 ভো 25
জদন

এএজ

োধোযণ

যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৩৭০৭ ইযোজপর রখ

রযভো রফগভ
োোদত রখ

গ্রোভিঃ নোখখোোটি
ইউজনয়ন: 02
ডোকঘয:জজ ফোযোকনৄয
উখজরো: জদঘজরয়ো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ নোখখোোটি
ইউজনয়ন: 02
ডোকঘয:জজ ফোযোকনৄয
উখজরো: জদঘজরয়ো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

05.06.1997

18 ফছয 11 ভো 01
জদন

এএজ

োধোযণ

যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৩৭০৮ রভো: যোখর জভয়ো

রভোছো: যোখদো রফগভ
রভো: ফোচ্চু জভয়ো

গ্রোভিঃ সুন্দযগঞ্জ
ইউজনয়ন: 9নং
ডোকঘয: সুন্দযগঞ্জ
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ সুন্দযগঞ্জ
ইউজনয়ন: 9নং
ডোকঘয: সুন্দযগঞ্জ
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

10.10.1995

20 ফছয 6 ভো 24
জদন

এএজ

োধোযণ

প্রোথীয স্বোক্ষয
নোই

ফোজতর

৩৭০৯ রভো: ইরোভ রখ

নোোয রফগভ
ভুলু রখ

গ্রোভিঃ জিভ োোভ জদয়ো
ইউজনয়ন: বোংগো রৌযবো
ডোকঘয: বোংগো
উখজরো: বোংগো
রজরোিঃ পজযদনৄয

গ্রোভিঃ জিভ োোভ জদয়ো
ইউজনয়ন: বোংগো রৌযবো
ডোকঘয: বোংগো
উখজরো: বোংগো
রজরোিঃ পজযদনৄয

পজযদনৄয

03.08.1994

21 ফছয 9 ভো 3 জদন

এইচএজ

োধোযণ

খোখভ ডোক
টিজকট নোই

ফোজতর

৩৭১১ জোন্নোতুর রপযখদৌী ভভতোজ

রভোছো: ভখনোয়োযো রফগভ
মৃত ভজজফয যভোন

গ্রোভিঃ কয়োফো ফোজি
ইউজনয়ন: 13নং
ডোকঘয: বয়দনৄয
উখজরো: বয়দনৄয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ কয়োফো ফোজি
ইউজনয়ন: 13নং
ডোকঘয: বয়দনৄয
উখজরো: বয়দনৄয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

20.12.1995

20 ফছয 4 ভো 15
জদন

এইচএজ

এজতভ/ োজযযীক ছজফ ১টি, খোভ
প্রজতফন্ধী
নোই

ফোজতর

৩৭১৬ রভো: আব্দুর োজভদ

রযজজয়ো
রভো: োখদক আরী

গ্রোভিঃ নন্দনোরনৄয ফি
নৄকুযোি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নন্দনোরনৄয
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ নন্দনোরনৄয ফি
নৄকুযোি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নন্দনোরনৄয
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

01.01.192

24 ফছয 4 ভো 4 জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফ খে ছজফ
রনই  নৄযণকৃত
নয়

ফোজতর

৩৭১৭ োজরভো আক্তোয

রভোছো: রুজন আক্তোয
রভো: আবুর োখভ

গ্রোভিঃ মৄজক্ততরো
ইউজনয়ন: োকী
ডোকঘয: োকী
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ মৄজক্ততরো
ইউজনয়ন: োকী
ডোকঘয: োকী
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

োফনো

12.01.1993

23 ফছয 3 ভো 24
জদন

এইচএজ

োধোযণ

খোভ নোই, প্রখফ
ে ১টি, ছজফ ১
কজ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৩৭১৮ রভো: োজফবুয যভোন

োয়ো রফগভ
আ: যফ জভয়ো

গ্রোভিঃ গংগোধযদী
ইউজনয়ন: মোরুয়ো
ডোকঘয: জযপোফোদ
উখজরো: বোংগো
রজরোিঃ পজযদনৄয

গ্রোভিঃ গংগোধযদী
ইউজনয়ন: মোরুয়ো
ডোকঘয: জযপোফোদ
উখজরো: বোংগো
রজরোিঃ পজযদনৄয

পজযদনৄয

10.07.1989

26 ফছয 9 ভো 25
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
চোরোন কজ নোই

ফোজতর

৩৭১৯ রখ আফুউর ইরোভ

আপরুজো রফগভ
রখ োোফ উজেন

গ্রোভিঃ ফোখোয়ো োিো
ইউজনয়ন: রৌরভোযী
ডোকঘয: ডোকোরীগঞ্জ
উখজরো: জরঢোকো
রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ ফোখোয়ো োিো
ইউজনয়ন: রৌরভোযী
ডোকঘয: ডোকোরীগঞ্জ
উখজরো: জরঢোকো
রজরোিঃ নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

23.11.1988

27 ফছয 5 ভো 13
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
প্রখফে
রযরখয় পযখভ

ফোজতর

৩৭২০ তোজযপ খোন

োোনো রফগভ
জযয়োজ উজেন

গ্রোভিঃ কোজরকো প্রোদ
ইউজনয়ন: কোজরকো প্রোদ
ডোকঘয: কোজরকো প্রোদ
উখজরো: নযফ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

প্রমখন্ত রভৌসুভী যভোন,
ভজন্ত্রজযলদ জফবোগ, বফন,
নং-01, কক্ষ নং-207,
ফোংরোখদ জচফোরয় ঢোকো

জকখোযগঞ্জ

20.11.1996

19 ফছয 5 ভো 15 জদন

এএজ

োধোযণ

রযজবজনউ স্টুোে

ফোজতর

৩৭২১ রভো: পজলুর ক চয়ন

পজরো খোতুন
রভো: আন্তোজুর ক

গ্রোভিঃ জকনীয়ো োিো
ইউজনয়ন: রগোিগ্রোভ
ডোকঘয: রোিোয
উখজরো:নীরপোভোযী
রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ জকনীয়ো োিো
ইউজনয়ন: রগোিগ্রোভ
ডোকঘয: রোিোয
উখজরো:নীরপোভোযী
রজরোিঃ নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

20.11.1987

28 ফছয 4 ভো 23
জদন

ো রকো ত

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

৩৭২২ রভো: জুখয়র ক

রভোছো: জুখরখো রফগভ
রভো: আপজোর রোখন

গ্রোভিঃ রঘোিোঘোট
ইউজনয়ন: 2নং
ডোকঘয: বয়দনৄয
উখজরো: বয়দনৄয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ রঘোিোঘোট
ইউজনয়ন: 2নং
ডোকঘয: বয়দনৄয
উখজরো: বয়দনৄয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

25.01.1997

19 ফছয 4 ভো 6 জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নযণ
কযো নোই, ছজফ
তুোজয়ত নয়

ফোজতর

৩৭২৩ রুজফ আক্তোয

মৃত রযৌনোযো রফগভ
মৃত রভো: যজদ ক

গ্রোভিঃ 838নং জফজি পুোক্টযী
রযোড
ইউজনয়ন: 53নং
ডোকঘয: পজযদোফোদ
উখজরো: কদভতরী
রজরোিঃ ঢোকো

গ্রোভিঃ 838নং জফজি পুোক্টযী
রযোড
ইউজনয়ন: 53নং
ডোকঘয: পজযদোফোদ
উখজরো: কদভতরী
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

13.11.1989

26 ফছয 4 ভো 28
জদন

এএজ

োধোযণ

খোভ নোই, প্রখফ
ে ১টি, চোরোন
কজ নোই

ফোজতর

৩৭২৪ রভো: আযোফুর ইরোভ

রভোছো: এজরজো আক্তোয
রভো: নুরুজ্জোভোন

গ্রোভিঃ জযনৄয
ইউজনয়ন: যোিোভোটিয়ো
ডোকঘয: ফোবুগঞ্জ ফোজোয
উখজরো: ফুর ফোিীয়ো
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ জযনৄয
ইউজনয়ন: যোিোভোটিয়ো
ডোকঘয: ফোবুগঞ্জ ফোজোয
উখজরো: ফুর ফোিীয়ো
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

15.01.1989

27 ফছয 3 ভো 2 জদন

এএজ

োধোযণ

২য় প্রখফ খে
ছজফ নোই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৩৭২৫ রভো: আব্দুর যোখদ আকন্দ

রভোছো: আছভো রফগভ
রভো: রগোরোভ ভরো

গ্রোভিঃ কুখভদনৄয
ইউজনয়ন: ভখনোযনৄয
ডোকঘয: ভখনোযনৄয
উখজরো: রোফোিী
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ কুখভদনৄয
ইউজনয়ন: ভখনোযনৄয
ডোকঘয: ভখনোযনৄয
উখজরো: রোফোিী
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

10.07.1986

29 ফছয 9 ভো 26
জদন

এভ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে
রযরখয় পযখভ

ফোজতর

৩৭২৬ রভো: যোখর রখ

রভোো: যোজদো রফগভ
রভো: োজপজুজেন

গ্রোভিঃ জযোনচক
ইউজনয়ন: রগোোরফোজি
ডোকঘয: ফজযোখটক
উখজরো: রবোরোোট
রজরোিঃ চোোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভিঃ জযোনচক
ইউজনয়ন: রগোোরফোজি
ডোকঘয: ফজযোখটক
উখজরো: রবোরোোট
রজরোিঃ চোোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

06.09.1992

24 ফছয 8 ভো 29
জদন

এইচএজ

োধোযণ

যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৩৭২৭ রভোো: োযজভন খোতুন

রভোো: রযোনো রফগভ
রভো: আরোউজেন

গ্রোভিঃ ফজযোখটক
ইউজনয়ন: রগোোরফোজি
ডোকঘয: ফজযোখটক
উখজরো: রবোরোোট
রজরোিঃ চোোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফজযোখটক
ইউজনয়ন: রগোোরফোজি
ডোকঘয: ফজযোখটক
উখজরো: রবোরোোট
রজরোিঃ চোোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

25.03.1996

20 ফছয 1 ভো 11 জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

স্বোক্ষয রনই,
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৩৭২৮ জভরটন োখন্ড

র্তজন্ভ যোণী োখন্ড
মৃণোর কোজন্ত োখন্ড

গ্রোভিঃ আড়ুয়োকোজন্দ
ইউজনয়ন: 9নং
ডোকঘয: ফোজজতনৄয
উখজরো: যোতজয
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

গ্রোভিঃ ভজননৄজযোিো
ইউজনয়ন: রতজগাঁ
ডোকঘয: রতজগাঁ
উখজরো: রতজগাঁ
রজরোিঃ ঢোকো

ভোদোযীনৄয

27.09.1988

27 ফছয 7 ভো 8 জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

চোরোন নোই,
প্রখফে ১টি,
আখফদন
কজেউটোয
টোইজং

ফোজতর

৩৭৩২ োইফুর ইরোভ

আজছয়ো রফগভ
মৃত আভজোদ আরী

গ্রোভিঃ জফরচেো
ইউজনয়ন: োট্রো
ডোকঘয: নৄইখজোয
উখজরো: োংো
রজরোিঃ যোজফোিী

গ্রোভিঃ জফরচেো
ইউজনয়ন: োট্রো
ডোকঘয: নৄইখজোয
উখজরো: োংো
রজরোিঃ যোজফোিী

যোজফোিী

21 ফছয 10 ভো 21
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ রনই,
ছজফ ১ কজ,
প্রখফ ে
রযরখয় পযখভ

ফোজতর

৩৭৩৩ রভো: ভোোবুর আরভ জভরন

রভোো: রভখরুখন্নছো
রভো: জযোজুর ইরোভ

গ্রোভিঃ রক্ষীখকোরো
ইউজনয়ন: মুরোডুজর
ডোকঘয: দীশ্তজিয়ো
উখজরো: ঈশ্বযজদ
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ রক্ষীখকোরো
ইউজনয়ন: মুরোডুজর
ডোকঘয: দীশ্তজিয়ো
উখজরো: ঈশ্বযজদ
রজরোিঃ োফনো

োফনো

15.04.1988

28 ফছয 0 ভো 20
জদন

জফ.এ/জফএএ

োধোযণ

স্বোক্ষযজফীন,
ছজফ ১ কজ,
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৩৭৩৪ রভো: জুরো রোখন

রভোছো: রযোখকয়ো রফগভ
রভো: ীদ রোখন

গ্রোভিঃ গুজননৄয
ইউজনয়ন: োতফোিীয়ো
ডোকঘয: োতফোিীয়ো
উখজরো: সুজোনগয
রজরোিঃ োফনো

প্রমখন্ত রভো: পোরুক রোখন,
507 নং কক্ষ, নোট্যকরো 
চরজচ্চে জফবোগ, ফোংরোখদ
জল্প করো একোখডভী,
রগুনফোজগচো ঢোকো.

োফনো

02.02.1996

20 ফছয 3 ভো 3 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফযোফয রনই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৫

৬

৭

৮

৯

৩৭৩৫ োন রোখন

রতুপো রফগভ
আরোর চজকদোয

গ্রোভিঃ ভোদফযকোজন্দ
ইউজনয়ন: বদ্রোন
ডোকঘয:বদ্রোন
উখজরো:জফচয
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

োন রোখন, প্রমখন্ত রভো:
রগোরোভ রভোস্তপো, কজেউটোয
অোখযটয-১, ফোংরোখদ
গ্যো জপড রকো: জর.
রপ্রখট্রোখন্টোয ১৫তরো,
কোযয়োন ফোজোয, ঢোকো1215

ভোদোযীনৄয

17.07.1996

19 ফছয 9 ভো 18
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৩৭৩৬ রভো: আ: ভজজদ

ভোখজদো খোতুন
রভো: জজন্নো প্রোভোজনক

গ্রোভিঃ িোততর
ইউজনয়ন: জোরোরনৄয
ডোকঘয: রফরখতর
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

রভো: আবু োজনপ, কোযী
ম্যোখনজোয, 720/17, স্বন্মনীি
োউজজং, জিভ ফোফোিী,
রভোোম্মদনৄয, ঢোকো

জযোজগঞ্জ

02.09.1989

26 ফছয 8 ভো 4 জদন

এএজ

োধোযণ

ফযোফয রনই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

৩৭৩৭ জযয়োজুর ইরোভ

কুজনুয রফগভ
রভো: আ: োজকভ রভোল্লো

গ্রোভিঃ নফ ত ফীভয
ইউজনয়ন: 7
ডোকঘয: ফীভচয
উখজরো: উজজযনৄয
রজরোিঃ ফজযোর

গ্রোভিঃ নফ ত ফীভয
ইউজনয়ন: 7
ডোকঘয: ফীভচয
উখজরো: উজজযনৄয
রজরোিঃ ফজযোর

ফজযোর

12.12.1987

28 ফছয 5 ভো 23
জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

ডোক টিজকট 
ঠিকোনো নোই

ফোজতর

৩৭৩৮ রভো: আজযফুর ইরোভ

জুখরখো রফগভ
রভো: আ: যজদ

গ্রোভিঃ উত্তয োইকোিো
ইউজনয়ন:আজকোটি
ডোকঘয: ফোবুযোট
উখজরো: চাঁদনৄয
রজরোিঃ চাঁদনৄয

গ্রোভিঃ উত্তয োইকোিো
ইউজনয়ন:আজকোটি
ডোকঘয: ফোবুযোট
উখজরো: চাঁদনৄয
রজরোিঃ চাঁদনৄয

চাঁদনৄয

01.01.1991

25 ফছয 4 ভো 4 জদন

আজরভ

োধোযণ

প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৭৩৯ রভো: রযজোউর ইরোভ

রজযনো
রভো: তজযকুর ইরোভ

গ্রোভিঃ যজপজ উেীখনয রটোরো
ইউজনয়ন: 1
ডোকঘয: রদফীনগয
উখজরো: নফোফগঞ্জ
রজরোিঃ চোোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভিঃ যজপজ উেীখনয রটোরো
ইউজনয়ন: 1
ডোকঘয: রদফীনগয
উখজরো: নফোফগঞ্জ
রজরোিঃ চোোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

25.10.1997

18 ফছয 6 ভো 8 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

৩৭৪১ রভো: কোভরুর োোন

অজজয়ো রফগভ
মৃত রভো: আজজজুয যভোন

গ্রোভিঃ ন্দী গোছুয়ো
ইউজনয়ন: গোছুয়ো
ডোকঘয: গোছুয়ো
উখজরো: ন্দী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ নোজজযনৄয
ইউজনয়ন: 1নং
ডোকঘয:রফগভগঞ্জ
উখজরো: রফগভগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

চট্টগ্রোভ

05.10.1988

27 ফছয 7 ভো 23
জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফ ে নোই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১
৩৭৪২ রভো: যভজোন আরী

উখম্ম কুরছুভ
োজভদ আখম্মদ

গ্রোভিঃ নফীনোফোদ
ইউজনয়ন: চয নোভঘোয়ো
ডোকঘয: োনন্দফোিী ফোজোয
উখজরো: রদয়োনগঞ্জ
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ নফীনোফোদ
ইউজনয়ন: চয নোভঘোয়ো
ডোকঘয: োনন্দফোিী ফোজোয
উখজরো: রদয়োনগঞ্জ
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

16.06.1996

19 ফছয 10 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্বোক্ষয রনই,
রপযত খোভ নোই

ফোজতর

৩৭৪৪ রভো: জদরদোয রোখন

খোজদজো খোতুন

গ্রোভিঃ চয আপজর
ইউজনয়ন: চয যজভজ
ডোকঘয: জফজফযোট
উখজরো: যোভগজত
রজরোিঃ রক্ষীনৄয

জজ এন.জফ কখরোনী,
ভনচ্যযোফোদ, 12নং
যোইোিো, োঠোন টুজর
4100, বফর মুজযং, চট্টগ্রোভ

রক্ষ্ণীনৄয

01.04.1993

23 ফছয 1 ভো 4 জদন

এএজ

োধোযণ

ফোফোয নোভ 
স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

৩৭৫০ ভোসুভ জভয়ো

আযজজনো রফগভ
রভো: ভোখরক জভয়ো

গ্রোভিঃ োজীনৄয
ইউজনয়ন: ১নং
ডোকঘয: নযজংদী
উখজরো: নযজংদী
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ োজীনৄয
ইউজনয়ন: ১নং
ডোকঘয: নযজংদী
উখজরো: নযজংদী
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

01.01.1995

22 ফছয 4 ভো 5 জদন

জফ.এ.এ

োধোযণ

ডোক টিজকট 
ঠিকোনো নোই

ফোজতর

৩৭৫১ রভো: জজয উজেন

রভোছো: ররবুজো রফগভ
রভো: ীযো ভোসুদ

গ্রোভিঃ চযখোযচয
ইউজনয়ন: রফতভোযী
ঘুঘুযোকোজন্দ
ডোকঘয: রটজফযচয
উখজরো: রযনৄয
রজরোিঃ রযনৄয

29/1 এপ টখয়নফী োকুতরোয
রযোড, ভজতজঝর, ঢোকো

রযনৄয

01.01.1988

28 ফছয 4 ভো 4 জদন

এএজ

োধোযণ

খোভ রনই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

৩৭৫৩ রভো: যজফ জভয়ো

রুজফয়ো আক্তোয
জোখদ আরী

গ্রোভিঃ রভই
ইউজনয়ন: 6
ডোকঘয: রভই
উখজরো: রকন্দুয়ো
রজরোিঃ রনেখকোনো

গ্রোভিঃ রভই
ইউজনয়ন: 6
ডোকঘয: রভই
উখজরো: রকন্দুয়ো
রজরোিঃ রনেখকোনো

রনেখকোণো

15.07.1991

24 ফছয 9 ভো 21
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৩৭৫৫ রদফব্রত চেফতী

আযতী যোণী চেফতী
জফশ্বনোথ চেফতী

গ্রোভিঃ দত্তোিো
ত
ইউজনয়ন: উ: দূগোনৄয
ত
ডোকঘয: দূগোনৄয
উখজরো: আদত দয
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ দত্তোিো
ত
ইউজনয়ন: উ: দূগোনৄয
ত
ডোকঘয: দূগোনৄয
উখজরো: আদত দয
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

01.01.1993

23 ফছয 4 ভো 5 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৭৫৬ রভো: আব্দুর ভোন্নোন

রভোছো: োজভদো রফগভ
রভো: মুন্টু প্রোং

গ্রোভিঃ কোজদয গোছো
ইউজনয়ন: ৯নং তোজনৄয
ডোকঘয: বোগনোগযকোজন্দ
উখজরো: জংিো
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ কোজদয গোছো
ইউজনয়ন: ৯নং তোজনৄয
ডোকঘয: বোগনোগযকোজন্দ
উখজরো: জংিো
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

07.02.1994

22 ফছয 2 ভো 21
জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট নোই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৩৭৫৭ রভো: দোযোজ উেীন

রভোছো: দজযয়ো খোতুন
রভো: জযফুর ইরোভ

গ্রোভিঃ জযনৄয
ইউজনয়ন: রজোিোদো
ডোকঘয: োধুগঞ্জ
উখজরো: জযনোকুন্দু
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ জযনৄয
ইউজনয়ন: রজোিোদো
ডোকঘয: োধুগঞ্জ
উখজরো: জযনোকুন্দু
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

10.08.1991

25 ফছয 7 ভো 2 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোক টিজকট 
ঠিকোনো নোই

ফোজতর

৩৭৫৮ চঞ্চর কুভোয যোয়

অজভয় যোণী
ভম্নথ যঞ্জন যোয়

গ্রোভিঃ দজক্ষণ রোনোখোরী
ইউজনয়ন: আভিো গোজছয়ো
ডোকঘয: আভিোগোজছয়ো
উখজরো: ভধুফোিীয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

গ্রোভিঃ দজক্ষণ রোনোখোরী
ইউজনয়ন: আভিো গোজছয়ো
ডোকঘয: আভিোগোজছয়ো
উখজরো: ভধুফোিীয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

জখযোজনৄয

01.01.1987

29 ফছয 4 ভো 5 জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

চোরোন রকোড
ভর, প্রখফ ে
১টি

ফোজতর

৩৭৫৯ যোজু আখভদ

সূম ত ফোনু রফগভ
আব্দুর ভজজদ জভয়ো

গ্রোভিঃ রফৌ ফোজোয
ইউজনয়ন: ০১ নং
ডোকঘয: মখোয
উখজরো: মখোয দয
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ রফৌ ফোজোয
ইউজনয়ন: ০১ নং
ডোকঘয: মখোয
উখজরো: মখোয দয
রজরোিঃ মখোয

মখোয

12.04.1993

22 ফছয 12 ভো 24
জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

৩৭৬০ রভো: রভোস্তোজপজুয যভোন

রভোছো: ভোখরকো ইরোভ
রভো: নজরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ চযজভযকোভোযী
ইউজনয়ন: ছজরভনৄয
ডোকঘয:জয়নগয
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ চযজভযকোভোযী
ইউজনয়ন: ছজরভনৄয
ডোকঘয:জয়নগয
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

োফনো

25.11.1987

28 ফছয 5 ভো 10
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ফযোফয উখল্লখ
রনই

ফোজতর

৩৭৬২ রভো: জোজদ

রভোছো: খোজদজন রফগভ
রভো: আইয়ুফ আরী

গ্রোভিঃ তোতোযনৄয
ইউজনয়ন: লুয়ো
ডোকঘয: লুয়ো
উখজরো:চোযঘোট
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ তোতোযনৄয
ইউজনয়ন: লুয়ো
ডোকঘয: লুয়ো
উখজরো:চোযঘোট
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

07.08.1989

26 ফছয 8 ভো 17
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, প্রখফে
১টি

ফোজতর

৩৭৬৩ স্বন্মো রফগভ

যন আযো রফগভ
রভো: মুযোদুজ্জোভোন

গ্রোভিঃ ফরযোভনৄয
ইউজনয়ন: রটপ্রীগঞ্জ
ডোকঘয: রটপ্রীগঞ্জ
উখজরো: রদফীগঞ্জ
রজরোিঃ ঞ্চগি

গ্রোভিঃ ফরযোভনৄয
ইউজনয়ন: রটপ্রীগঞ্জ
ডোকঘয: রটপ্রীগঞ্জ
উখজরো: রদফীগঞ্জ
রজরোিঃ ঞ্চগি

ঞ্চগি

15.10.1995

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই,
প্রখফ ে ১টি
ছজফ রনই

ফোজতর

৩৭৬৭ নোজমুন্নোোয জজেকো

ইরোভ খোতুন
আপরোতুন জভঞো

গ্রোভিঃ ভধ্য কোনোই ভোদোযী
ইউজনয়ন: ফযকর
ডোকঘয: োঠোনদন্তী
উখজরো:চন্দনোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ ভধ্য কোনোই ভোদোযী
ইউজনয়ন: ফযকর
ডোকঘয: োঠোনদন্তী
উখজরো:চন্দনোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

30.10.1987

28 ফছয 6 ভো 6 জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

ঠিকোনো, ডোক
টিজকট নোই

ফোজতর

৩৭৬৮ রভো: যোখর রোখন ভজুভদোয

োখরো রফগভ
রভো: ফোচ্চু জভয়ো ভজুভদোয

গ্রোভিঃ ফজযীখরো
ইউজনয়ন: োচোয
ডোকঘয: োচোয
উখজরো: কচ্যয়ো
রজরোিঃ চাঁদনৄয

গ্রোভিঃ ভদীনোফোগ
ইউজনয়ন: 06
ডোকঘয: ফোোখফো
উখজরো: মুগদো
রজরোিঃ ঢোকো

চাঁদনৄয

15.10.1995

20 ফছয 6 ভো 21
জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন  ডোক
টিজকট নোই

ফোজতর
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১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৩৭৭০ রভো: ছোনোউল্লো

ভোজপয়ো খোতুন
োভজভয়ো ভইয়ো

গ্রোভিঃ এতফোযনৄয
ইউজনয়ন: বোখফল্লো
ডোকঘয: যোভনৄয
উখজরো:বুজিচং
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ এতফোযনৄয
ইউজনয়ন: বোখফল্লো
ডোকঘয: যোভনৄয
উখজরো:বুজিচং
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

12.08.1992

23 ফছয 8 ভো 27
জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

ছজফ ১ কজ,
চোরোন নং জরখখ
নোই

ফোজতর

৩৭৭১ রভো: আবুর কোরোভ আজোদ

রভোছো: নুযন্নোোয রফগভ
রভো: জদুর ইরোভ

গ্রোভিঃ ঝোউতরো জজজোফোগোন
ইউজনয়ন: 7নং
ডোকঘয: কুভোযখোরী
উখজরো: কুভোযখোরী
রজরোিঃ কুজিয়ো

গ্রোভিঃ ঝোউতরো জজজোফোগোন
ইউজনয়ন: 7নং
ডোকঘয: কুভোযখোরী
উখজরো: কুভোযখোরী
রজরোিঃ কুজিয়ো

কুজিয়ো

04.10.1987

28 ফছয 6 ভো 24
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
চোরোন নং জরখখ
নোই

ফোজতর

৩৭৭২ রভো: জভরন রযজো

রভোছো: নুযজোোন রফগভ
রভো: জফরোখয়ত রোখন

গ্রোভিঃ তোযোগুজনয়ো
ইউজনয়ন: রোগরফোজিয়ো
ডোকঘয: তোযোগুজনয়ো
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ কুজিয়ো

গ্রোভিঃ তোযোগুজনয়ো
ইউজনয়ন: রোগরফোজিয়ো
ডোকঘয: তোযোগুজনয়ো
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ কুজিয়ো

কুজিয়ো

15.02.1988

28 ফছয 2 ভো 20
জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফ ে নোই,
৩ টোকোয ডোক
টিজকট

ফোজতর

৩৭৭৪ রজয়োজভন আক্তোয নৄতুর

ছোয়যো খোতুন
রযয়োজ উজেন

গ্রোভিঃ ছনখখোরোোিো
ইউজনয়ন: রোয়োনক
ডোকঘয: রোয়োনক
উখজরো: ভখখোরী
রজরোিঃ কক্সফোজোয

গ্রোভিঃ ছনখখোরোোিো
ইউজনয়ন: রোয়োনক
ডোকঘয: রোয়োনক
উখজরো: ভখখোরী
রজরোিঃ কক্সফোজোয

কক্সফোজোয

01.02.1993

23 ফছয 2 ভো 21জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে ১টি ,
রপযত খোখভ
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

৩৭৭৫ যনজজত কুভোয ীর

ভোরতী যোণী
জচত্ত যঞ্জন ীর

গ্রোভিঃ খযয োট
ইউজনয়ন: গিগিো
ডোকঘয:রফংগোিী
উখজরো: ফোঘো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ খযয োট
ইউজনয়ন: গিগিো
ডোকঘয:রফংগোিী
উখজরো: ফোঘো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

18.08.1988

27 ফছয 8 ভো 25জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফযোফ উখল্লখ রনই

ফোজতর

৩৭৭৬ রভো: যভত উল্লো

রভোছো: রভযী রফগভ
রভো: োজফবুয যভোন

গ্রোভিঃ দজক্ষণ শ্রীনৄয
ইউজনয়ন: শ্রীনৄয
ডোকঘয: জঘজদয
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ 5/4 জয়তুন রনো ফি
ভগফোজোয ডোক্তোয গজর
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োজন্তনগয
উখজরো: যভনো থোনো
রজরোিঃ ঢোকো

গোইফোন্ধো

05.04.1995

21 ফছয 1 ভো 0 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ খে ছজফ
নোই, যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৩৭৭৭ রভো: োইদুর ইরোভ

রভোছো: োজদো রফগভ
রভো: আরভিীয রোখন

গ্রোভিঃ আিোযীয়ো
ইউজনয়ন: ভভোযী
ডোকঘয: ভরুিোভোযী
উখজরো: ভরুিোভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ আিোযীয়ো
ইউজনয়ন: ভভোযী
ডোকঘয: ভরুিোভোযী
উখজরো: ভরুিোভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

14.12.1990

25 ফছয 4 ভো 21
জদন

জফ.কভ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
প্রখফ ে, ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

Page 137 of 459

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৩৭৭৮ ভীয যোজকবুর োোন

যজপজো রফগভ
ভীয জযোজুর ইরোভ

গ্রোভিঃ বয়দোিো
ইউজনয়ন: ফাঁোটি
ডোকঘয: মুক্তোগোছো
উখজরো: মুক্তোগোছো
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ বয়দোিো
ইউজনয়ন: ফাঁোটি
ডোকঘয: মুক্তোগোছো
উখজরো: মুক্তোগোছো
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

18.12.1992

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নয়, ফয় জরখো
নোই

ফোজতর

৩৭৮০ রভো: োখদ আখম্মদ

োখরো রফগভ
আব্দুর যউপ

গ্রোভিঃ দজক্ষণ ফোড্ডো
ইউজনয়ন: ফোড্ডো
ডোকঘয: গুরোন
উখজরো:
রজরোিঃ ঢোকো

গ্রোভিঃ দজক্ষণ ফোড্ডো
ইউজনয়ন: ফোড্ডো
ডোকঘয: গুরোন
উখজরো:
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

10.10.1988

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নয়, ফয় জরখো
নোই, জোতীয়
জযচয় ে নম্বয
রনই

ফোজতর

৩৭৮১ রভো: োোন আরী

রভোছো: োছনো রফগভ
আ: জজরর

গ্রোভিঃ ভোচোফোন্দো, রতজরোিো
ইউজনয়ন: থোনোোট
ডোকঘয: জচরভোযী
উখজরো:জচরভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ ভোচোফোন্দো, রতজরোিো
ইউজনয়ন: থোনোোট
ডোকঘয: জচরভোযী
উখজরো:জচরভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

01.04.1990

26 ফছয 1 ভো 4 জদন

জফ.এ.এ

োধোযণ

রযজবজনউ স্টুোে

ফোজতর

৩৭৮২ রভো: োখভ আরী

মৃত: জজযনো খোতুন
রভো: আবু তোখরফ

গ্রোভিঃ মুযোদনৄয
ইউজনয়ন: রঘোযজোন
ডোকঘয: খোলকোউজরয়ো
উখজরো: রচৌোযী
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ চয জোজোজযয়ো
ইউজনয়ন: রঘোযজোন
ডোকঘয: খোলকোউজরয়ো
উখজরো: রচৌোযী
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

10.07.1989

26 ফছয 9 ভো 25
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৩৭৮৩ রভো: দুরোর ক

রভোো: ফোজনয়োযো রফগভ
রভো: যোজপকুর ইরোভ

গ্রোভিঃ যোধোকোননৄয
ইউজনয়ন: ৪নং
ডোকঘয:যোধোকোননৄয
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভিঃ যোধোকোননৄয
ইউজনয়ন: ৪নং
ডোকঘয:যোধোকোননৄয
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

08.10.1991

25 ফছয 6 ভো 27
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, প্রখফ ে
১টি

ফোজতর

৩৭৮৪ রভো: কজফয রোখন

রভোছো: োখপজো রফগভ
রভো: োজদ জভয়ো

গ্রোভিঃ উরচোোিো
ইউজনয়ন: যোভযোইর
ডোকঘয: উরচোোিো
উখজরো: ব্রোহ্মনফোজিয়ো
রজরোিঃ ব্রোহ্মনফোজিয়ো

গ্রোভিঃ উরচোোিো
ইউজনয়ন: যোভযোইর
ডোকঘয: উরচোোিো
উখজরো: ব্রোহ্মনফোজিয়ো
রজরোিঃ ব্রোহ্মনফোজিয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

31.03.1991

25 ফছয 1 ভো 12
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে রনই

ফোজতর

৩৭৮৫ রভো: সুভন োরোদোয

যনো রফগভ
রভো: োরুন অয যজদ োং

গ্রোভিঃ ইছোকোঠী
ইউজনয়ন: ২৯নং
ডোকঘয: কোজনৄয
উখজরো: ফজযোর দয
রজরোিঃ ফজযোর

গ্রোভিঃ ইছোকোঠী
ইউজনয়ন: ২৯নং
ডোকঘয: কোজনৄয
উখজরো: ফজযোর দয
রজরোিঃ ফজযোর

ফজযোর

25 ফছয 1 ভো 13
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ খে ছজফ
নোই, ডোক টিজকট
নোই, জন্ তোজযখ
নোই

ফোজতর

Page 138 of 459

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

৬

৭

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৮

৯

১২

১২

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে 
জন্ তোজযখ রনই

ফোজতর

05.01.1990

26 ফছয 4 ভো 1 জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

প্রখফে রনই

ফোজতর

জখযোজনৄয

01.01.1993

23 ফছয 4 ভো 4 জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

জোতীয়
জযচয়ে নম্বয,
ফো জন্ জনফন্ন্ন্ধন
নম্বয রনই,ছজফ 
প্রখফ ে ১টি

ফোজতর

গ্রোভিঃ রগোজফন্দনৄয
ইউজনয়ন: ীয মোেোনৄয
ডোকঘয: ীয মোেোনৄয
উখজরো: বুজিচং
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

17.11.1989

26 ফছয 4 ভো 25
জদন

জফ.জফ.এ

োধোযণ

ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

গ্রোভিঃ ভোটি বোঙগো
ইউজনয়ন: রছোট জফখোই
ডোকঘয: রছোট জফখোই
উখজরো: টুয়োখোরী
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ ভোটি বোঙগো
ইউজনয়ন: রছোট জফখোই
ডোকঘয: রছোট জফখোই
উখজরো: টুয়োখোরী
রজরোিঃ টুয়োখোরী

টুয়োখোরী

18.10.1988

27 ফছয 7 ভো 12
জদন

ভোস্টো ত

োধোযণ

খোখভ ঠিকোনো
ররখো নোই, ছজফ ১
কজ

ফোজতর

রভোছো: বুজর রফগভ
রভো: োখফ আরী

গ্রোভিঃ ভজলোফোন
ইউজনয়ন: ভজলোফোন
ডোকঘয: ভজলোফোন
উখজরো: গোফতরী
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ ভজলোফোন
ইউজনয়ন: ভজলোফোন
ডোকঘয: ভজলোফোন
উখজরো: গোফতরী
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

08.07.1997

18 ফছয 9 ভো 28
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে নযণ
রনই

ফোজতর

রভোছো: রজোখফদো রফগভ
রভো: আব্দুর খোখরক

গ্রোভিঃ রখরঞ্চোোিো
ইউজনয়ন: 21নং
ডোকঘয: ভোদরো
উখজরো:োজোোননৄয
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ রখরঞ্চোোিো
ইউজনয়ন: 21নং
ডোকঘয: ভোদরো
উখজরো:োজোোননৄয
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

20.11.1992

23 ফছয 5 ভো 15
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে নযণ
রনই

ফোজতর

খোজদজো রফগভ
যজফউর আউয়োর

গ্রোভিঃ ভধ্য ফোউজয়ো
ইউজনয়ন: ফোউজয়ো
ডোকঘয: ফোউজয়ো
উখজরো: গজোজযয়ো
রজরোিঃ মুন্পীগঞ্জ

গ্রোভিঃ ভধ্য ফোউজয়ো
ইউজনয়ন: ফোউজয়ো
ডোকঘয: ফোউজয়ো
উখজরো: গজোজযয়ো
রজরোিঃ মুন্পীগঞ্জ

মুন্পীগঞ্জ

৩৭৮৭ রভো: জভযোজ যীপ

রভোো: ডোজরয়ো রফগভ
আ: রভোতোখরফ যীপ

গ্রোভিঃ জিভ কোভখদফনৄয
ইউজনয়ন: রভোল্লোযোট
ডোকঘয: নোচনভর
উখজরো: নরজছটি
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

গ্রোভিঃ জিভ কোভখদফনৄয
ইউজনয়ন: রভোল্লোযোট
ডোকঘয: নোচনভর
উখজরো: নরজছটি
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

ঝোরকোঠী

৩৭৮৮ জফকো চন্দ্র যোয়

োী যোণী
জজখতন্দ্রনোথ যোয়

গ্রোভিঃ োযী বুনীয়ো
ইউজনয়ন: ধোয়ো
ডোকঘয: োযী বুনীয়ো
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

গ্রোভিঃ োযী বুনীয়ো
ইউজনয়ন: ধোয়ো
ডোকঘয: োযী বুনীয়ো
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

৩৭৮৯ রভো: কোইয়ুভ রোখন

রভোো: আখনোয়োযো খোতুন
রভো: ভজপজ জভয়ো

গ্রোভিঃ রগোজফন্দনৄয
ইউজনয়ন: ীয মোেোনৄয
ডোকঘয: ীয মোেোনৄয
উখজরো: বুজিচং
রজরোিঃ কুজভল্লো

৩৭৯০ রভো: আব্দুছ োরোভ

রভোো: োজরভো খোতুন
আফদুর খোখরক মৃধো

৩৭৯১ রভো: োীন জভয়ো

৩৭৯২ রভো: যজদুর ইরোভ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

19 ফছয 7 ভো 25
জদন

৩৭৮৬ রভো: রুখফর জভয়ো

Page 139 of 459

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৫

৬

৭

৮

৯

৩৭৯৩ রভো: নুয রভোোম্মদ

রভোযখদো রফগভ
আব্দুর গজণ

গ্রোভিঃ চযখতোজ্জর
ইউজনয়ন: নুযোফোদ
ডোকঘয: দুরোর োট
উখজরো: চযপুোন
রজরোিঃ রবোরো

101 নফ ত আম্মদ নগয 26
নং য়োড ত জভযনৄয 2, 1216,
উত্তয জটি কখতোখযন, ঢোকো

রবোরো

30.01.1997

18 ফছয 11 ভো 29
জদন

আজরভ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

৩৭৯৪ রভো: ভোন গজণ

রভোছো: রুজর রফগভ
রভো: খোজো জভয়ো প্রোং

গ্রোভিঃ চযজযনো
ইউজনয়ন: নোযচী
ডোকঘয: নোযচী
উখজরো: োজযয়োকোজন্দ
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ চযজযনো
ইউজনয়ন: নোযচী
ডোকঘয: নোযচী
উখজরো: োজযয়োকোজন্দ
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

25.10.1995

20 ফছয 6 ভো 10
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

স্বোক্ষয রনই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

৩৭৯৫ পয়ছর আভদ

যোখরো রফগভ
পয়জুর ক

গ্রোভিঃ নয়োখখর উত্তয
(কোজরদোিো)
ইউজনয়ন: চোজযকোটো
ডোকঘয: চতুর ফোজোয
উখজরো: বজন্তোনৄয
রজরোিঃ জখরট

গ্রোভিঃ নয়োখখর উত্তয
(কোজরদোিো)
ইউজনয়ন: চোজযকোটো
ডোকঘয: চতুর ফোজোয
উখজরো: বজন্তোনৄয
রজরোিঃ জখরট

জখরট

20.10.1991

24 ফছয 6 ভো 16
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ খে ছজফ
রনই

ফোজতর

৩৭৯৭ অীভ কুভোয োর

শ্রীভজত রজোৎস্দো োর
অজনর কুভোয োর

গ্রোভিঃ রঘোলগোতী োরোিো
ইউজনয়ন: 5নং
ডোকঘয: বল্লোোিো
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ রঘোলগোতী োরোিো
ইউজনয়ন: 5নং
ডোকঘয: বল্লোোিো
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

03.02.1989

27 ফছয 3 ভো 2 জদন

এ.এ.জ (রবো)

োধোযণ

চোরোন রকোড
ভর, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৩৭৯৯ যোজদো আক্তোয

রযোনো রফগভ
রভো: োরুন

গ্রোভিঃ মুনীয নগয
ইউজনয়ন: 37নং
ডোকঘয:আনন্দফোজোয
উখজরো:
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ মুনীয নগয
ইউজনয়ন: 37নং
ডোকঘয:আনন্দফোজোয
উখজরো:
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

14.04.1994

21 ফছয 11 ভো 21
জদন

এইচএজ

োধোযণ

খোখভ ঠিকোনো 
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৩৮০১ জনোফ রভোিঃ ইভযোন আরী

জনোফ মৃত: এভোজ উজেন,
জনোফ রভোো: জোোনোযো জফজফ

গ্রোভ: কোোমূর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োজযরো,
ডোকঘয: োট রগোদো গোিী৬২১১, উখজরো: ফো,
রজরো: যোজোী

গ্রোভ: কোোমূর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োজযরো,
ডোকঘয: োট রগোদো গোিী৬২১১, উখজরো: ফো,
রজরো: যোজোী

যোজোী

১৫.০৩.১৯৯১

২৬ ফছয ১০ ভো ০২
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

১। ছফজ ০১ কজ
২। পখ যত খো ভখ
ডোক টিজকট রনই।

ফোজতর

৩৮০২ জনোফ এ.এভ. জোজদুর কজফয

জনোফ এ.এভ আবুর কোখভ, গ্রোভ: আপযো,
জনোফ জভখ োভছুন নোোয ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৬ নং
মোেোনৄয ডোকঘয: আপযো৯৩০২ উখজরো: ফোখগযোট,
রজরো: ফোখগযোট

গ্রোভ: আপযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৬ নং
মোেোনৄয ডোকঘয: আপযো৯৩০২ উখজরো: ফোখগযোট,
রজরো: ফোখগযোট

ফোখগযোট

০২.০৩.১৯৮৯

২৭ ফছয ০২ ভো ০৪
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৩৮০৪ জনোফ রভো: কোভরুজ্জোভোন

জনোফ রভো: আ: রভোতোখর,
জনোফ রভোছো: রজোখফদো রফগভ

গ্রোভ: জকোভত রদোগোজছ
োখপজো োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: টুোভোযী
০৮ নং য়োড ত ডোকঘয:
যোভগঞ্জ োট-৫৩০০
উখজরো: নীরপোভোযী রজরো:
নীরপোভোযী

গ্রোভ: জকোভত রদোগোজছ
োখপজো োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: টুোভোযী
০৮ নং য়োড ত ডোকঘয:
যোভগঞ্জ োট-৫৩০০
উখজরো: নীরপোভোযী রজরো:
নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

০৭.০৮.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৮ ভো ১৪
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৩৮০৫ জনোফ রভো: নুয আরভ োীন

জনোফ রভো: আব্দু োরোভ,
জনোফ রভোো: ভজযভ রফগভ

গ্রোভ: দোজযয়োনৄয োতোোযো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৪ নং
ডোকঘয: রচৌেখটোরো
উখজরো: চোোইনফোফগঞ্জ
দয রজরো: চোোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভ: দোজযয়োনৄয োতোোযো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৪ নং
ডোকঘয: রচৌেখটোরো
উখজরো: চোোইনফোফগঞ্জ
দয রজরো: চোোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

০৫.১২.১৯৯৬

২৯ ফছয ১১ ভো ০৫
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

১। ছফজ ত্মোয়জ ত
কযো য়জন।
২। ্যফখত্য
০১ কজ।
৩। পখ যত
খোভ রনই।

ফোজতর

৩৮০৬ জনোফ আজভনুর ইরোভ

জনোফ োন্নোন রভোল্লুো, জনোফ
নুযজোোন

গ্রোভ: জফবোগদী
ইউজনয়ন/য়োড ত: আটঘয
ডোকঘয: নকুর োটি-৭৮০১
উখজরো: যরথো রজরো:
পজযদনৄয

গ্রোভ: জফবোগদী
ইউজনয়ন/য়োড ত: আটঘয
ডোকঘয: নকুর োটি-৭৮০১
উখজরো: যরথো রজরো:
পজযদনৄয

পজযদনৄয

২৫.১২.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৮ ভো ২০
জদন

এ.এ.জ

এজতভ

১। ছফজ ত্মোয়জ ত
কযো য়জন।

ফোজতর

৩৮০৮ জনোফ ো আরভগীয (যোনো)

জনোফ ো আব্দর নূয, জনোফ
যোজফয়ো রফগভ

গ্রোভ: আটোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৪ নং
বর, ০৮ নং য়োড ত ডোকঘয:
আটোিো-৩৩০০ উখজরো:
জফগঞ্জ রজরো: জফগঞ্জ

গ্রোভ: আটোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৪ নং
বর, ০৮ নং য়োড ত ডোকঘয:
আটোিো-৩৩০০ উখজরো:
জফগঞ্জ রজরো: জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

২৫.০৫.১৯৯৭

১৮ ফছয ১১ ভো ১০
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জফজ্ঞজন্ভ নম্বয ভুর

ফোজতর

৩৮০৯ জনোফ রভো: ংগ্রোভ রোখন

জনোফ রভো: জদুর ইরোভ,
জনোফ ভভতো রফগভ

গ্রোভ: শ্রীযোভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: োজজনৄয
ডোকঘয: জযংকয নৄয৭৩০০ উখজরো: ভোগুযো
রজরো: ভোগুযো

গ্রোভ: শ্রীযোভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: োজজনৄয
ডোকঘয: জযংকয নৄয৭৩০০ উখজরো: ভোগুযো
রজরো: ভোগুযো

ভোগুযো

২১.১০.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৬ ভো ২০
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

১। ছফজ ০১ কজ
২। চো রো নখয
কজ রনই।
৩। পখ যতখো ভখ
ডোকটিজকট রনই।

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৩৮১০ জনোফ যোখদ খোন

জনোফ ফোদর খোন, জনোফ রুভো
রফগভ

গ্রোভ: াঁচখখোরো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০২ নং
য়োড ত ডোকঘয: ভোদোযীনৄয৭৯০০ উখজরো: ভোদোযীনৄয
রজরো: ভোদোযীনৄয

গ্রোভ: াঁচখখোরো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০২ নং
য়োড ত ডোকঘয: ভোদোযীনৄয৭৯০০ উখজরো: ভোদোযীনৄয
রজরো: ভোদোযীনৄয

ভোদোযীনৄয

০৫.০৭.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৯ ভো

জফ.জফ.এ

োধোযণ

১। পখ যত খো ভ
রনই।
২। ্যফখত্য০১
কজ।

ফোজতর

৩৮১৩ জনোফ রভো: ভোজনক ফোবু

জনোফ রভো: রভোখখরছোয
গ্রোভ: ভোজকোযী
যভোন, জনোফ রভোো: যনো (জোজভযোিো)
আযো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১০ নং
কভরনৄয ডোকঘয: কভরনৄয৫২০০ উখজরো: জদনোজনৄয
দয রজরো: জদনোজনৄয।

গ্রোভ: ভোজকোযী
(জোজভযোিো)
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১০ নং
কভরনৄয ডোকঘয: কভরনৄয৫২০০ উখজরো: জদনোজনৄয
দয রজরো: জদনোজনৄয।

জদনোজনৄয

০১.০১.১৯৯৭

১৯ ফছয ০৩ ভো ১০
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

১। আফখদনখ
স্বোক্ষয রনই
২। ছফজ ০১ কজ
৩। ্যফখত্যখ
ররখো রনই
৪। চো রো নখয
কজ রনই।

ফোজতর

৩৮১৬ জনোফ রভখদী োোন

জনোফ মৃত মযত আরী (ফীয
মুজক্তখমোদ্ধো), জনোফ রভোছো:
রভখরুন রফয়ো

গ্রোভ: উত্তয োটোনো
(খোিোযনৄর) ইউজনয়ন/য়োড ত:
০৪ নং য়োড ত ডোকঘয:
রোরভজনযোট-৫৫০০
উখজরো: রোরভজনযোট
রজরো: রোরভজনযোট

গ্রোভ: উত্তয োটোনো
(খোিোযনৄর) ইউজনয়ন/য়োড ত:
০৪ নং য়োড ত ডোকঘয:
রোরভজনযোট-৫৫০০
উখজরো: রোরভজনযোট
রজরো: রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

০৮.১১.১৯৯১

২৪ ফছয ০৫ ভো ২৭
জদন

এইচ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

১। পখ যত খো ভখ
ডোক টিজকট রনই।

ফোজতর

৩৮২১ জনোফ রভো: বতয়ফ রফোযী

জনোফ রভো: ছখরভোন রফোযী,
জনোফ রভোছো: ভজযয়ভ রফগভ

গ্রোভ: যনকোইর
ইউজনয়ন/য়োড ত: কোনোইনুয
ডোকঘয: যনকোইর-৭৮০১
উখজরো: পজযদনৄয দয
রজরো: পজযদনৄয

গ্রোভ: যনকোইর
ইউজনয়ন/য়োড ত: কোনোইনুয
ডোকঘয: যনকোইর-৭৮০১
উখজরো: পজযদনৄয দয
রজরো: পজযদনৄয

পজযদনৄয

২৩.০৪.১৯৯২

২৩ ফছয ১১ ভো ১৬
ভো

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

১। ্যফখত্য০১
কজ।

ফোজতর

৩৮২৩ জনোফ খোয়রুর ইরোভ

জনোফ জুরজপকোয আখভদ

গ্রোভ: ফোশুয়োিী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ডোকঘয :
ফোশুয়োযী-১২০১ উখজরো:
অবয়নগয রজরো: মখোয

গ্রোভ: ফোশুয়োিী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ডোকঘয :
ফোশুয়োযী-১২০১ উখজরো:
অবয়নগয রজরো: মখোয

মখোয

০১.০১.১৯৯৮

১৮ ফছয ০৪ ভো ০৪
ভো

এ.এ.জ

োধোযণ

১। আফখদনখ
স্বোক্ষয রনই
২। ্যফখত্য০১
কজ।
৩। ভো তো য নো ভ
ররখো রনই।

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জনোফ রভোোম্মদ যজপকুর
ইরোভ, জনোফ রভোোম্মদ
ঝযনো রফগভ

মুজন্প ফোিী গ্রোভ: চোটুরী
ইউজনয়ন/য়োড ত: যোজোখভোয
ডোকঘয : োোযোি-৩৫১৯
উখজরো: রদজফদ্বোয রজরো:
কুজভল্লো

মুজন্প ফোিী গ্রোভ: চোটুরী
ইউজনয়ন/য়োড ত: যোজোখভোয
ডোকঘয : োোযোি-৩৫১৯
উখজরো: রদজফদ্বোয রজরো:
কুজভল্লো

কুজভল্লো

২৮.১২.১৯৯৫

২০ ফছয ০৩ ভো ১৩
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৮২৬ জনোফ রভো: যোখদুর ইরোভ

জনোফ মৃত: রভোোম্মদ আরী,
জনোফ রভোছো: রযোখকয়ো রফগভ

গ্রোভ: করোফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২৯ নং
ডোকঘয : ভোজগঞ্জ-৫৪০৩
উখজরো: দয রজরো: যংনৄয

গ্রোভ: করোফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২৯ নং
ডোকঘয : ভোজগঞ্জ-৫৪০৩
উখজরো: দয রজরো: যংনৄয

যংনৄয

১২.১১.১৯৯৬

২০ ফছয ০৬ ভো ০১
জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

১। আফখদনখ
স্বোক্ষয রনই
২। পখ যত খো ভ
রনই
৩। দখয নো ভ
ভুর
৪। ফজ জ্ঞ
্তজ নভ্ফয
ভুর

ফোজতর

৩৮২৭ জনোফ রভোছো: োজ খোতুন

জনোফ মৃত: রভো: আযোপ
আরী, জনোফ রভোছো: আজম্বয়ো
খোতুন

গ্রোভ: দোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ডোকঘয :
অিভজনলো উখজরো: বোম্বুযো
রজরো: োফনো

গ্রোভ: দোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ডোকঘয :
অিভজনলো উখজরো: বোম্বুযো
রজরো: োফনো

োফনো

২৮.১১.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৫ ভো ০৮
জদন

এ.এ.জ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ
২। ছফজ ০১ কজ
৩।
রপযতখোখভ
ডোকটিজকট রনই।

ফোজতর

৩৮২৯ জনোফ রভো: কোছোয আরী

জনোফ রভো: োখফদুর ক,
জনোফ রভোছো: োজয়ো রফগভ

গ্রোভ: ফোসুোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৩ নং
যোভনৄয ডোকঘয : ফোসুোিো৫২৫০ উখজরো: োফতীনৄয
রজরো: জদনোজনৄয।

গ্রোভ: ফোসুোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৩ নং
যোভনৄয ডোকঘয : ফোসুোিো৫২৫০ উখজরো: োফতীনৄয
রজরো: জদনোজনৄয।

জদনোজনৄয

২৬ ফছয ০৪ ভো ১৭
জদন

অিভ রেণী ো

োধোযণ

১। জন্ভতো যজ খ
ররখো য়জন, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

৩৮৩০ জনোফ খোজরদ রভোল্লুো

জনোফ আক্কো রভোল্যো, জনোফ
ডজর রফগভ

গ্রোভ: উরনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫ নং
উরনৄয ডোকঘয : উরনৄয৮১০১ উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরো: রগোোরগঞ্জ

গ্রোভ: উরনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫ নং
উরনৄয ডোকঘয : উরনৄয৮১০১ উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরো: রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

১৯ ফছয ০৩ ভো ২৫
জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

১। ্যফখত্য০১
কজ।

ফোজতর

০৩.০১.১৯৯৭

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৩৮২৫ জনোফ রখভোোম্মদ আবু তোখয
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

৩৮৩১ জনোফ ো যোয়োন জভয়ো

জনোফ ো রভো: আ: জজরর,
জনোফ রভোছো: সুযভো রফগভ

গ্রোভ: আউোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৪ নং
বর, ০৮ নং য়োড ত ডোকঘয
: আউোিো-৩৩০০
উখজরো: জফগঞ্জ রজরো:
জফগঞ্জ।

গ্রোভ: আউোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৪ নং
বর, ০৮ নং য়োড ত ডোকঘয
: আউোিো-৩৩০০
উখজরো: জফগঞ্জ রজরো:
জফগঞ্জ।

জফগঞ্জ

০৭.০২.১৯৯৬

২০ ফছয ০২ ভো ২৮
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

১। ফজ জ্ঞ
্তজ নভ্ফয
ভুর

ফোজতর

৩৮৩২ জনোফ রগোরোভ আজভ

জনোফ জজিনো রফগভ, জনোফ
রভো: অজরর আকন

গ্রোভ: জিভ যোজস্ত
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৯ নং
যোজস্ত ডোকঘয : ভোদোযীনৄয৭৯০৭ উখজরো: ভোদোযীনৄয
রজরো: ভোদোযীনৄয

গ্রোভ: জিভ যোজস্ত
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৯ নং
যোজস্ত ডোকঘয : ভোদোযীনৄয৭৯০৭ উখজরো: ভোদোযীনৄয
রজরো: ভোদোযীনৄয

ভোদোযীনৄয

-

১৮ ফছয ১১ ভো ২৪
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

১। ্যফখত্য
নৄযণকৃত নয়
এফং ছজফ রনই।
২। জন্ভতো যজ খ
ররখো য়জন।

ফোজতর

৩৮৩৩ জনোফ রভো: ফকুর ভোমুদ

জনোফ রভো: জপকুর ইরোভ
জনোফ রভোছো: রফফী নোজনীন,

গ্রোভ: দীঘরটোযী
ত
ইউজনয়ন/য়োড ত: দূগোনৄয
ত
ডোকঘয : দূগোনৄয-৫৫০০
উখজরো: আজদতভোযী রজরো:
রোরভজনযোট

গ্রোভ: দীঘরটোযী
ত
ইউজনয়ন/য়োড ত: দূগোনৄয
ত
ডোকঘয : দূগোনৄয-৫৫০০
উখজরো: আজদতভোযী রজরো:
রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

২৩.০৮.১৯৯৩

২২ ফছয ০৮ ভো ১২
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

১। পখ যতখো ভখ
ডোকজডজকট রনই

ফোজতর

৩৮৩৪ জনোফ রভো: পযোদ রভোল্লুো

জনোফ ছজভয রভোল্লুো, জনোফ
রোইরী রফগভ,

গ্রোভ: আদভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: অজম্বকোনৄয
ডোকঘয : ফোকীগঞ্জ-৭৮০০
উখজরো:রকোতয়োরী রজরো:
পজযদনৄয

গ্রোভ: আদভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: অজম্বকোনৄয
ডোকঘয : ফোকীগঞ্জ-৭৮০০
উখজরো:রকোতয়োরী রজরো:
পজযদনৄয

পজযদনৄয

০৫.০৮.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৯ ভো

এ.এ.জ

োধোযণ

১। ছফজ ত্মোয়জ ত
নয়

ফোজতর

৩৮৩৫ জনোফ রভো: যোজু আখম্মদ

জনোফ রভো: ফোদো, জনোফ
যজজনো রফগভ

গ্রোভ: জফরজযফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত: জফয়োঘোট,
০৫ নং য়োড ত ডোকঘয :
োফগোিী-৬৫৪০ উখজরো:
গুরুদোনৄয রজরো: নোখটোয

গ্রোভ: জফরজযফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত: জফয়োঘোট,
০৫ নং য়োড ত ডোকঘয :
োফগোিী-৬৫৪০ উখজরো:
গুরুদোনৄয রজরো: নোখটোয

নোখটোয

১৯.০৫.১৯৯৭

১৮ ফছয ১১ ভো ১৪
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

১। আফখদনখয
োখথ ছজফ রনই।

ফোজতর

৩৮৩৬ জনোফ তোজনরো তোখয উখম্ম োযীন

জনোফ আবু তোখয, জনোফ
যীপোতুখন্নছো

গ্রোভ: আপোজ উজেন
জকদোয ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫
ডোকঘয : ররভীখোরী-৪৪২০
উখজরো: কুতুফজদয়ো রজরো:
কক্সফোজোয

গ্রোভ: আপোজ উজেন
জকদোয ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫
ডোকঘয : ররভীখোরী-৪৪২০
উখজরো: কুতুফজদয়ো রজরো:
কক্সফোজোয

২১ ফছয ০৩ ভো ১৮
জদন

জডখপ্লোভো

১। জন্ভতো যজ খ
ররখো য়জন।
২। পখ যত খো ভ
রনই।

ফোজতর
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কক্সফোজোয

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জনোফ রভো: োজফবুয যভোন,
রচৌধুযী ফোিী গ্রোভ: জনজ
জনোফ রভোছো: আকজরভো রফগভ রবৌগডোবুযী ইউজনয়ন/য়োড ত:
০৬ নং ডোকঘয : জচরোোটি৫৩৪১ উখজরো: রডোভোয
রজরো: নীরপোভোযী।

রচৌধুযী ফোিী গ্রোভ: জনজ
রবৌগডোবুযী ইউজনয়ন/য়োড ত:
০৬ নং ডোকঘয : জচরোোটি৫৩৪১ উখজরো: রডোভোয
রজরো: নীরপোভোযী।

নীরপোভোযী

২২.০৬.১৯৯৬

২০ ফছয ০৯ ভো ২১
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৮৪৭ জনোফ রযৌন আক্তোয

জনোফ আব্দু শুক্কুয, জনোফ
ছফুযো খোতুন

গ্রোভ: োয়ফোং
ইউজনয়ন/য়োড ত: উত্তয
নৄনোচোি োিো ০২ নং
ডোকঘয : োয়ফোং-৪৬৪২
উখজরো: চকজযয়ো রজরো:
কক্সফোজোয

কক্সফোজোয

০৬.০২.১৯৯৩

এইচ.এ.জ

োধোযণ

১। আফখদনখ ছফজ
০১ কজ।
২। পখ যত খো ভ
রনই।
৩। ফয় রখখো
য়জন।
৪। আফখদনখ
স্বোক্ষয রনই।

ফোজতর

৩৮৪৮ জনোফ রভোছো: রুভোনো খোতুন

জনোফ রভো আব্দুয যজভ, জনোফ গ্রোভ: রফবফোিী
রভোছো: রপযখদৌী খোতুন
ইউজনয়ন/য়োড ত: দুধয
ডোকঘয : দুধয উখজরো:
বরকুো রজরো: জঝনোইদ

গ্রোভ: রফবফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত: দুধয
ডোকঘয : দুধয উখজরো:
বরকুো রজরো: জঝনোইদ

জঝনোইদ

১০.১১.১৯৯২

২৪ ফছয ০৬ ভো ২৫
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, ছজফ ১
কজ, ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৩৮৪৯ জনোফ রভো: সুজন আরী খোন

জনোফ রভো: যোোয উেীন খোন, গ্রোভ: জয়োযোখোরীজনোফ রভোছো: রগোরোজোন
রিোখোরী ইউজনয়ন/য়োড ত:
০৩ নং য়োড ত ডোকঘয :
ঈশ্বযদী-৬৬২০ উখজরো:
ঈশ্বযদী রজরো: োফনো

গ্রোভ: জয়োযোখোরীরিোখোরী ইউজনয়ন/য়োড ত:
০৩ নং য়োড ত ডোকঘয :
ঈশ্বযদী-৬৬২০ উখজরো:
ঈশ্বযদী রজরো: োফনো

োফনো

০৯.১০.১৯৯০

২৬ ফছয ০৫ ভো ০৫
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৮৫০ জনোফ রোজন আখযো রফগভ

জনোফ আব্দু সুক্কুয, জনোফ
ছফুযো রফগভ

গ্রোভ: োয়ফোং
ইউজনয়ন/য়োড ত: উত্তয
নৄনোচোি োিো ০২ নং
ডোকঘয : োয়ফোং-৪৬৪২
উখজরো: চকজযয়ো রজরো:
কক্সফোজোয

কক্সফোজোয

২১.১১.১৯৯৬

এইচ.এ.জ

োধোযণ

১। আফখদনখ
স্বোক্ষয রনই
২। পখ যত খো ভ
রনই।
৩। ফয় রখখো
য়জন।
৪। জো তী য়
জযচয়ে নং
ররখো য়জন।

ফোজতর
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গ্রোভ: োয়ফোং
ইউজনয়ন/য়োড ত: উত্তয
নৄনোচোি োিো ০২ নং
ডোকঘয : োয়ফোং-৪৬৪২
উখজরো: চকজযয়ো রজরো:
কক্সফোজোয

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৩৮৪১ জনোফ আবু নোঈভ

গ্রোভ: োয়ফোং
ইউজনয়ন/য়োড ত: উত্তয
নৄনোচোি োিো ০২ নং
ডোকঘয : োয়ফোং-৪৬৪২
উখজরো: চকজযয়ো রজরো:
কক্সফোজোয

৫

জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৩৮৫১ জনোফ রভো: জজয়োউয যভোন

জনোফ মৃত: আ: জব্বোয
(ভোিোয), জনোফ মৃত: সুফোতুন
রনছো

গ্রোভ: চোভটো (নোখভোোিো)
ইউজনয়ন/য়োড ত: জোনোইর/০৪
নং য়োড ত ডোকঘয : জযনৄয৬৬৩০ উখজরো: ফিোইগ্রোভ
রজরো: নোখটোয

গ্রোভ: চোভটো (নোখভোোিো)
ইউজনয়ন/য়োড ত: জোনোইর/০৪
নং য়োড ত ডোকঘয : জযনৄয৬৬৩০ উখজরো: ফিোইগ্রোভ
রজরো: নোখটোয

নোখটোয

১০.১২.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৪ ভো ২৫
জদন

জফ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৮৫২ জনোফ অজনখতল ভন্ডর

জনোফ জযদো ভন্ডর, জনোফ
অখভরো ভন্ডর

গ্রোভ: রকোিোকোটো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ডোকঘয :
ভোগুয খোরী-৯২৮২ উখজরো:
ডুমুজযয়ো রজরো: খুরনো

গ্রোভ: রকোিোকোটো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ডোকঘয :
ভোগুয খোরী-৯২৮২ উখজরো:
ডুমুজযয়ো রজরো: খুরনো

খুরনো

০৫.০৩.১৯৯৬

২০ ফছয ০২ ভো

এ.এ.জ

োধোযণ

১। ছফজ ১ কজ
এফং তুোজয়ত
কযো য়জন।

ফোজতর

৩৮৫৩ জনোফ জহুরুর ইরোভ

জনোফ রভো: আব্দুর আজজজ,
জনোফ রভোছো: জহুযো খোতুন

গ্রোভ: ফন্ধনগোছো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রভোননৄয
ডোকঘয : রোজিী রভোননৄয
উখজরো: উল্লুোোিো রজরো:
জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: ফন্ধনগোছো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রভোননৄয
ডোকঘয : রোজিী রভোননৄয
উখজরো: উল্লুোোিো রজরো:
জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

৩০.১২.১৯৯৬

১৯ ফছয ২৯ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

১। দখয নো ভ
ভুর।
২। আফখদনখ
স্বোক্ষয রনই।
৩। ্যফখত্য
রনই।

ফোজতর

৩৮৫৪ জনোফ জোজকয রোখন

জনোফ রফোযোন উজেন, জনোফ
মভরো খোতুন

গ্রোভ: তাঁতীমৄথো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ডোকঘয :
শ্রীনৄয উখজরো: শ্রীনৄয
রজরো: গোজীনৄয

গ্রোভ: তাঁতীমৄথো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ডোকঘয :
শ্রীনৄয উখজরো: শ্রীনৄয
রজরো: গোজীনৄয

গোজীনৄয

২১.০৩.১৯৯৭

১৯ ফছয ০১ ভো ০২
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদনেটি
ফোংরোখদ
রযরখয়য
জনধ তোজযত পযখভ

ফোজতর

৩৮৫৬ জনোফ রভো: যজপকুর ইরোভ

জনোফ রভো: যজফউর ইরোভ,
জনোফ নোজছভো রফগভ

গ্রোভ: আিোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রনোয়োগ্রোভ
ডোকঘয : ভজযচোো-৭৫১১
উখজরো: রনোোগিো রজরো:
নিোইর

গ্রোভ: আিোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রনোয়োগ্রোভ
ডোকঘয : ভজযচোো-৭৫১১
উখজরো: রনোোগিো রজরো:
নিোইর

নিোইর

২৬.১২.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৪ ভো ০৯
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

১। চো রো ন কোড
ভুর
২। ছফজ ০১ কজ।

ফোজতর

৩৮৫৭ জনোফ রভো: রকযোভত আরী

জনোফ রভো: জযোজ জভয়ো,
জনোফ রভোছো: কোজজর রফগভ

গ্রোভ: কুধুযোকোন্দো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৭নং
বোতোরো ডোকঘয : ছুনুকোন্দো২১০০ উখজরো: রযনৄয
রজরো: রযনৄয

গ্রোভ: কুধুযোকোন্দো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৭নং
বোতোরো ডোকঘয : ছুনুকোন্দো২১০০ উখজরো: রযনৄয
রজরো: রযনৄয

রযনৄয

১৭.০৫.১৯৯৭

১৯ ফছয ০১ ভো ০৪
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

১। পখ যতখো ভখ
ডোকজডজকট রনই।
২।
প্রখফে ০১
কজ।

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৬

৭

৮

৯

১০.১২.১৯৯১

২৪ ফছয ০৪ ভো ২৫
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

১। পখ যত খো ভ
রনই।

ফোজতর

গ্রোভ: কয়রো রঘোলোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: কয়রো
ডোকঘয : মুযোরীকোঠি-৯৪১২
উখজরো: করোখযোয়ো রজরো:
োতক্ষীযো

োতক্ষীযো

২৭.০৭.১৯৯৫

২১ ফছয ০৪ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

৯। পখ যত খো ভখ
ডোকটিজকট রনই
রযজবজনউ স্টুোে
রোগোখনো খয়খছ।

ফোজতর

জনোফ মৃত: আব্দুর রভোতোখরফ, গ্রোভ: রছোট আউজরয়োনৄয
জনোফ জোোনোযো রফগভ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
আউজরয়োনৄয ডোকঘয :
আউজরয়োনৄয ভয়দোন-৮৬০০
উখজরো: টুয়োখোরী দয
রজরো: টুয়োখোরী

স্বোধীন ফোংরো সুোয ভোখকতট,
রদোকোন-২৯৫, (োন জখনভো
খরয দজক্ষণ োখশ্বত), জভযনৄয১, ঢোকো-১২১৬।

টুয়োখোরী

০৩.০৭.১৯৯৪

২১ ফছয ১০ ভো ০২
জদন

দোজখর

োধোযণ

১। ফজ জ্ঞ
্তজ নভ্ফয
ররখো য়জন।

ফোজতর

৩৮৬৩ জনোফ আরভগীয জভয়ো

জনো রভো: যভত আরী, জনোফ গ্রোভ: ফোো ৯০৩৯৪,
রভযোজ জফজফ
জফশ্বখযোড রকোই
ইউজনয়ন/য়োড ত: রঘোিোকজয
ডোকঘয : রভোিোকজয-৩৩৩৩
উখজরো: রোখোই রজরো:
জফগঞ্জ

গ্রোভ: ফোো ৯০৩৯৪,
জফশ্বখযোড রকোই
ইউজনয়ন/য়োড ত: রঘোিোকজয
ডোকঘয : রভোিোকজয-৩৩৩৩
উখজরো: রোখোই রজরো:
জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

১৮ ফছয ০৬ ভো ১৭
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

১। ছফজ ত্মোয়জ ত
নয়। ২।
প্রখফে
নৄযণকৃত নয়
এফং ছজফ রনই।
৩। জন্ভতো যজ খ
ররখো রনই।

ফোজতর

৩৮৬৭ জনোফ রভো: ছোইদুয যভোন

জনোফ রভো: ইজরয়োছ, জনোফ
ছোখনোয়োযী রফগভ

গ্রোভ: যদোযোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ফোোদুযোফোদ, য়োড ত নং-০৬
ডোকঘয : ফোোদুযোফোদ২০৩০ উখজরো:
রদয়োনগঞ্জ রজরো: জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

১৯ ফছয ১১ ভো ১২
জদন

দোজখর

োধোযণ

১। পখ যত খো ভ
রনই।
২। জন্ভতো যজ খ
ররখো য়জন।

ফোজতর

জনোফ দুরোর জফশ্বো. জনোফ
ন্ধুো জফশ্বো

ত
গ্রোভ: দূগোনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: কছন্দী
ডোকঘয : ফজগয়ো-৭৬০০
উখজরো: ভোগুযো দয
রজরো: ভোগুযো

ত
গ্রোভ: দূগোনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: কছন্দী
ডোকঘয : ফজগয়ো-৭৬০০
উখজরো: ভোগুযো দয
রজরো: ভোগুযো

৩৮৬০ জনোফ প্রোন্ত কুভোয রঘোল

জনোফ ন্দী রঘোল, জনোফ
কোকজর রঘোল

গ্রোভ: কয়রো রঘোলোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: কয়রো
ডোকঘয : মুযোরীকোঠি-৯৪১২
উখজরো: করোখযোয়ো রজরো:
োতক্ষীযো

৩৮৬২ জনোফ কোভোর রোোইন
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গ্রোভ: যদোযোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ফোোদুযোফোদ, য়োড ত নং-০৬
ডোকঘয : ফোোদুযোফোদ২০৩০ উখজরো:
রদয়োনগঞ্জ রজরো: জোভোরনৄয

১২

ভন্তব্য

ভোগুযো

৩৮৫৮ জনোফ রখোকন জফশ্বো

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

২৫ ফছয ০৮ ভো ১৯
জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এইচ.এ.জ

এজতভ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৮৭২ জনোফ রভো: আরীভ জকদোয

জনোফ অজুপো রফগভ, জনোফ
রভো: পোলূ জকদোয

গ্রোভ: ফহুজযয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফহুজযয়ো
ডোকঘয : ফহুজযয়ো-১৯৪০
উখজরো: জভজতোনৄয রজরো:
টোংগোইর

গ্রোভ: ফহুজযয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফহুজযয়ো
ডোকঘয : ফহুজযয়ো-১৯৪০
উখজরো: জভজতোনৄয রজরো:
টোংগোইর

টোংগোইর

১৬.০৮.১৯৯০

৩৮৭৩ জনোফ রভো: জজলু জভয়ো

জনোফ মৃত: ছোখয়দ আরী,
জনোফ দুফ তোজ রফগভ

গ্রোভ: আপজরনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফযো
ডোকঘয : ভনতরো-৩৩৩১
উখজরো: ভোধফনৄয রজরো:
জফগঞ্জ

গ্রোভ: আপজরনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফযো
ডোকঘয : ভনতরো-৩৩৩১
উখজরো: ভোধফনৄয রজরো:
জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

০৫.০১.১৯৯৭

৩৮৭৭ জনোফ রভো: বুজ রোখন

জনোফ আবু ফক্কয জছজেক,
জনোফ যোখরো রফগভ

গ্রোভ: হুজরট
০৯ নং শুেোফোদ, ধোনভজন্ড,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জহুযনৄয
রভোোম্মদনৄয, ঢোকো-১২০৫
ডোকঘয : ছোন্দোিো-৭৬২০
উখজরো: ফোখোযোিো রজরো:
মখোয

মখোয

২১.১১.১৯৯১

২৪ ফছয ০৫ ভো ১৪
জদন

জফ.জফ.এ

োধোযণ

প্রখফে
ফোংরোখদ
রযরখয়য
পযখভ।

ফোজতর

৩৮৭৯ জনোফ রভো: আভোন উল্লুো

জনোফ রভো: োজফফ উল্লুো,
জনোফ রযখনো

২-৯৮৯ গ্রোভ: ববযফনৄয
(জফ.এভ.োউজ)
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৮ নং
ডোকঘয : ববযফ-২৩৫০
উখজরো: ববযফ রজরো:
জকখোযগঞ্জ

২-৯৮৯ গ্রোভ: ববযফনৄয
(জফ.এভ.োউজ)
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৮ নং
ডোকঘয : ববযফ-২৩৫০
উখজরো: রবযফ রজরো:
জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

০৭.০৮.১৯৯২

২৩ ফছয ০৮ ভো ২৮
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

৩৮৮৭ জনোফ এ.এভ জোজদুর ইরোভ

জনোফ রভো: রভোখখরছুয যভোন, গ্রোভ: োতখোয়ো (নফ ত োিো)
জনোফ জোোনোযো খোতুন
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০১নং
য়োড ত ডোকঘয : জযলোফোিী২০৫০ উখজরো: জযলোফোজি
রজরো: জোভোরনৄয

গ্রোভ: োতখোয়ো (নফ ত োিো)
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০১নং
য়োড ত ডোকঘয : জযলোফোিী২০৫০ উখজরো: জযলোফোজি
রজরো: জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

১৫.১২.১৯৯২

২৩ ফচয ০৪ ভো ২৬
জদন

এ.এ.জ

০১ টি প্রখফখে
ছজফ রনই।

ফোজতর

৩৮৮৮ জনোফ জনোফ উজ্জ্বর কুভোয

জনোফ তযনী চন্দ্র, জনোফ
জনভতরো যোনী

নগাঁ

০১.০১.১৯৯১

২৮ ফছয ০৩ ভো ২৫
জদন

কৃজল জডখপ্লোভো

ছজফ ০১ কজ।
প্রখফে ০১
কজ এফং
নৄযনকৃত নয়।
প্রখফখে ছজফ
রনই। চোরোন ১০০
টোকোয

ফোজতর
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গ্রোভ: হুজরফোজি
গ্রোভ: হুজরফোজি
ইউজনয়ন/য়োড ত: জফষ্ণুনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: জফষ্ণুনৄয
ডোকঘয : চকখল্যো-৬৫১০ ডোকঘয : চকখল্যো-৬৫১০
উখজরো: ভোন্দো রজরো: নগাঁ উখজরো: ভোন্দো রজরো: নগাঁ

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৩৮৯০ জনোফ রভো: আব্দুর রভোজভন

জনোফ রভো: আব্দুর জজরর
ভন্ডর, জনোফ রভো: ভখনোয়োযো
রফগভ

গ্রোভ: উত্তয চযোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রজোিগোছো
ডোকঘয : চিোিোোট-৫৮২১
উখজরো: রোনোখতোরো
রজরো: ফগুিো

গ্রোভ: উত্তয চযোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রজোিগোছো
ডোকঘয : চিোিোোট-৫৮২১
উখজরো: রোনোখতোরো
রজরো: ফগুিো

ফগুিো

১২.০৫.১৯৯২

২৪ ফছয ১১ ভো ২৪
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

১। আফখদনখ
স্বোক্ষয রনই।
২। ছফজ ০১ কজ।

ফোজতর

৩৮৯১ জনোফ রভো: ভজনয রোোইন

জনোফ রভো: আক্তোয রোখন,
জনোফ ভখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ: ১১৩/ফোোখফো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফোোখফো
রোটুয়োজয গজর, ০৪ নং য়োড ত
ডোকঘয : ফোোখফো-১২১৪
উখজরো: বুজফোগ রজরো:
ঢোকো।

গ্রোভ: ১১৩/ফোোখফো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফোোখফো
রোটুয়োজয গজর, ০৪ নং য়োড ত
ডোকঘয : ফোোখফো-১২১৪
উখজরো: বুজফোগ রজরো:
ঢোকো।

ঢোকো

০১.০১.১৯৯৭

১৯ ফছয ০৩ ভো ১০
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত নয়

ফোজতর

৩৮৯৭ জনোফ রভো: ভজদুর ইরোভ

জনোফ রভো: আব্দুর োই
যকোয, জনোফ রভোছো:
রভখরুন রনছো

গ্রোভ: জনোোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভথুযোনৄয
ডোকঘয : তোযোগুজনয়ো-৭০৫১
উখজরো: রদৌরত নৄয রজরো:
কুজিয়ো

গ্রোভ: জনোোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভথুযোনৄয
ডোকঘয : তোযোগুজনয়ো-৭০৫১
উখজরো: রদৌরত নৄয রজরো:
কুজিয়ো

কুজিয়ো

২০.১১.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৫ ভো ১৬
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত নয়

ফোজতর

৩৯০১ জনোফ রভো: ভোজদুর ইরোভ

জনোফ রভো: ইনোভ আরী, জনোফ গ্রোভ: জফরখৌল্লী
গ্রোভ: জফরখৌল্লী
ফুরভোরো রফগভ
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৩ ডোকঘয ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৩ ডোকঘয
: দিগ্রোভ-১৮১০ উখজরো: : দিগ্রোভ-১৮১০ উখজরো:
োটুজযয়ো রজরো: ভোজনকগঞ্জ োটুজযয়ো রজরো: ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

০৭.১০.১৯৯৪

২১ ফছয ০৫ ভো ২৮
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই।

ফোজতর

৩৯০৪ জনোফ জভরটন দত্ত

জনোফ কোজততক দত্ত, জনোফ
নজজতো দত্ত

গ্রোভ: শ্রীেী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৯ নং
নফীনৄয ডোকঘয : চখন্দযোট
৩৮৫০ উখজরো: রনফোগ
রজরো: রনোয়োখোরী

গ্রোভ: চন্ডীনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫ নং
ইয়োকুফনৄয ডোকঘয : দুধমুখো৩৯২১ উখজরো: দোগনভূঁঞো
রজরো: রপনী

রনোয়োখোরী

০১.০২.১৯৯৩

২৩ ফছয ০২ ভো ১০
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৯০৫ জনোফ রভোছো: সুভোইয়ো ইয়োজভন

জনোফ রভো: কোভোর রোখন,
জনোফ রভোছো: জযনো রফগভ

গ্রোভ: রকখগোয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:োকো
ডোকঘয : তভোরতরো-৬৪১০
উখজরো: ফোগোজতোিো
রজরো: নোখটোয

গ্রোভ: রকখগোয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:োকো
ডোকঘয : তভোরতরো-৬৪১০
উখজরো: ফোগোজতোিো
রজরো: নোখটোয

নোখটোয

১৮ ফছয ০৪ ভো ২৬
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

১। কয্তৃক্ল
উখল্লখ রনই
২। পখ যত খো ভ
রনই
৩। জন্ভতো যজ খ
রনই।

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৩৯০৭ জনোফ রভো: ইভোভ রোখন

জনোফ রভো: জজরুর ইরোভ,
জনোফ আকতোযো রফগভ

গ্রোভ: আজভনোফোগ
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৮ ডোকঘয
: আজভনোফোগ উখজরো:
চযপুোন রজরো: রবোরো

গ্রোভ: আজভনোফোগ
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৮ ডোকঘয
: আজভনোফোগ উখজরো:
চযপুোন রজরো: রবোরো

রবোরো

৩০.১২.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৪ ভো ০২
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

১। আফখদনখ
স্বোক্ষয রনই।
২। ছফজ ০১ কজ
রছোট োইজ।

ফোজতর

৩৯০৯ জনোফ রভো: জযয়োজুর ইরোভ

জনোফ রভো: আব্দুর জব্বোয,
জনোফ রভোছো: তখরভো রফগভ

গ্রোভ: ধভতজইন
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৮ নং
ধভতনৄয ডোকঘয : কোভখদফনৄয৫২১০ উখজরো: জফযর
রজরো: জদনোজনৄয

গ্রোভ: ধভতজইন
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৮ নং
ধভতনৄয ডোকঘয : কোভখদফনৄয৫২১০ উখজরো: জফযর
রজরো: জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

০৫.১১.১৯৯৫

২০ ফছয ০৬ ভো ০১
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

১। চো রো ন কোড
ভুর
২। ছফজ
তুোজয়ত নয়

ফোজতর

৩৯১০ জনোফ প্রোন্ত দত্ত

জনোফ দয়োর দত্ত, জনোফ দীজন্ভ
দত্ত

গ্রোভ: উত্তয কিরখডিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০১ নং
ডোকঘয : োখফোয়োতরী৪৩৬৩ উখজরো:
রফোয়োরখোরী রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: উত্তয কিরখডিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০১ নং
ডোকঘয : োখফোয়োতরী৪৩৬৩ উখজরো:
রফোয়োরখোরী রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

১৮.০৮.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৮ ভো ১৭
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

১। ফজ জ্ঞ
্তজ নং
রনই  তোজযখ
ভুর,
২। পখ যত খো ভ
রনই।

ফোজতর

৩৯১১ জনোফ রভো: কোভরুর োোন

জনোফ রভো: আব্দুর কুদ্দুছ,
জনোফ রভোছো: রকোজনুয রফগভ

গ্রোভ: জযনোোই
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৭ নং
চযফোনী োকুজযয়ো ডোকঘয
: ফুর রকোচো-২০১২
উখজরো: রভরোন্দ রজরো:
জোভোরনৄয

গ্রোভ: জযনোোই
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৭ নং
চযফোনী োকুজযয়ো ডোকঘয
: ফুর রকোচো-২০১২
উখজরো: রভরোন্দ রজরো:
জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

২০.০৬.১৯৯৭

এইচ.এ.জ

োধোযণ

১। ফজ জ্ঞ
্তজ নং
রনই। রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই।
আখফদখনয
তোজযখ রনই।

ফোজতর

৩৯১৩ জনোফ রভোোম্মদ জোোিীয আরভ

জনোফ রভো: রকোযফোন আরী,
জনোফ রভোছো: জযনো আক্তোয

গ্রোভ: োজভনৄয, যোজোয
োিো ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয : োজভনৄয
উখজরো: চন্দনোই রজরো:
চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: োজভনৄয, যোজোয
োিো ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয : োজভনৄয
উখজরো: চন্দনোই রজরো:
চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

৩১.০১.১৯৯৬

এইচ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৯২৭ জনোফ োজফবুয যভোন

জনোফ আব্দুয যজকফ, জনোফ
ছজভরুন রনছো

গ্রোভ: চোননৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১১ নং
যীপনৄয ডোকঘয :
রতজরজফর-৩২২১ উখজরো:
কুরোউিো রজরো:রভৌরবীফোজোয

গ্রোভ: চোননৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১১ নং
যীপনৄয ডোকঘয :
রতজরজফর-৩২২১ উখজরো:
কুরোউিো রজরো:রভৌরবীফোজোয

রভৌরবীফোজোয

০১.০৬.১৯৯৭

এ.এ.জ

োধোযণ

১। আফখদনখ
স্বোক্ষয রনই
২। ছফজ
তুোজয়ত নয়
৩। পখ যতখো ভখ
ডোকটিজকট রনই।

ফোজতর
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২০ ফছয ০৪ ভো ০৩
জদন

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৩৯২৯ জনোফ যন আক্তোয

জনোফ যভজোন খোতুন, জনোফ
মৃত: ফোয়দুর ক

গ্রোভ:কদরনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৮ নং
কদরনৄয ডোকঘয : নোখতোয়োন
ফোজগচো-৪৩৪০ উখজরো:
যোউজোন রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ:কদরনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৮ নং
কদরনৄয ডোকঘয : নোখতোয়োন
ফোজগচো-৪৩৪০ উখজরো:
যোউজোন রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

০৮.০৯.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৫ ভো ১৭
জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৯৩৬ জনোফ রভো: ভোমুন ইরোভ

জনোফ রভো: জজরর ইরোভ,
জনোফ রভোছো: নোযজগছ খোতুন

গ্রোভ: নদো খোজদভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ডোকঘয :
ফরফোিীয়ো উখজরো:
জভযনৄয রজরো: কুজিয়ো

গ্রোভ: নদো খোজদভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ডোকঘয :
ফরফোিীয়ো উখজরো:
জভযনৄয রজরো: কুজিয়ো

কুজিয়ো

২৫.০৮.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৮ ভো ১১
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৯৩৭ জনোফ জভছফো উেীন

জনোফ আফদুর আজীজ, জনোফ গ্রোভ: ভধ্যভ যতননৄয
নুয নোোয রফগভ
ইউজনয়ন/য়োড ত: ডোকঘয :
ফধরঘোট উখজরো: মটিয়ো
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: ভধ্যভ যতননৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ডোকঘয :
ফধরঘোট উখজরো: মটিয়ো
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

১৮.১০.১৯৯১

২৫ ফছয ০৭ ভো ১৭
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৯৪০ জনোফ জযন রোখন

জনোফ রভো: সুরুজ জফশ্বো,
জনোফ রভোছো: জযনো খোতুন

গ্রোভ: োজতবোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ভখনোযজদয়ো ডোকঘয :
ভখনোযজদয়ো উখজরো:
ই.জফ/কুজিয়ো রজরো: কুজিয়ো

গ্রোভ: োজতবোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ভখনোযজদয়ো ডোকঘয :
ভখনোযজদয়ো উখজরো:
ই.জফ/কুজিয়ো রজরো: কুজিয়ো

কুজিয়ো

১৮.১২.১৯৯০

২৫ ফছয ০৪ ভো ১৮
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৯৪৩ জনোফ রভো: এনোমুর ইরোভ

জনোফ রভো: মোয়দুর
ইরোভ,জনোফ জুখরখো রফগভ

গ্রোভ: রোখননৄয, ১০২
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৬ নং
কোজদনৄয, য়োড ত নং-০৬
ডোকঘয : কোজদনৄয-৩২৩০
উখজরো: কুরোউিো রজরো:
রভৌরবীফোজোয

গ্রোভ: রোখননৄয, ১০২
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৬ নং
কোজদনৄয, য়োড ত নং-০৬
ডোকঘয : কোজদনৄয-৩২৩০
উখজরো: কুরোউিো রজরো:
রভৌরবীফোজোয

রভৌরবীফোজোয

২৫.০১.১৯৯৭

১৯ ফছয ০৩ ভো ১০
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফে
ফোংরোখদ
রযরখয়য
পযখভ।

ফোজতর

৩৯৪৭ জনোফ রভো: ভোইনুর ইরোভ

জনোফ রভো: যজপকুর ইরোভ,
জনোফ রভোো: োভসুন্নোোয

ছোদখদয়োরফোিী গ্রোভ:
োজনয়ো ইউজনয়ন/য়োড ত:
চযফোজিয়ো ডোকঘয :
চযফোজিয়ো-৮২০০ উখজরো:
ফজযোর দয রজরো: ফজযোর

ছোদখদয়োরফোিী গ্রোভ:
োজনয়ো ইউজনয়ন/য়োড ত:
চযফোজিয়ো ডোকঘয :
চযফোজিয়ো-৮২০০ উখজরো:
ফজযোর দয রজরো: ফজযোর

ফজযোর

০৫.০৩.১৯৯৩

২৩ ফছয ০২ ভো

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৩৯৪৯ জনোফ রজোছনো আক্তোয

জনোফ আব্দুর োফ, জনোফ
আখভনো খোতুন

গ্রোভ: জগন্নোথনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ডোকঘয :
কভরোনৄয উখজরো: কুজিয়ো
রজরো: কুজিয়ো

গ্রোভ: জগন্নোথনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ডোকঘয :
কভরোনৄয উখজরো: কুজিয়ো
রজরো: কুজিয়ো

কুজিয়ো

০৪.০২.১৯৯৬

২০ ফছয ০৩ ভো

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, চোরোখনয
কজ রনই।

ফোজতর

৩৯৫০ জনোফ ভোসুভ জফল্লো

জনোফ রোর জভয়ো, জনোফ
োখজদো রফগভ

গ্রোভ: আরোদোউদনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: চোন্দুযো
ডোকঘয : চোন্দুযো-৩৪৩২
উখজরো: জফজয়নগয রজরো:
ব্রোহ্মণফোজিয়ো।

গ্রোভ: আরোদোউদনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: চোন্দুযো
ডোকঘয : চোন্দুযো-৩৪৩২
উখজরো: জফজয়নগয রজরো:
ব্রোহ্মণফোজিয়ো।

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

২০ ফছয ০৩ ভো ২৪
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ ররখো
রনই।

ফোজতর

৩৯৫৩ জনোফ জহুযো আক্তোয

জনোফ রভো: আব্দুর কোখদয,
জনোফ আজছয়ো খোতুন

জিভ খজিফোজি গ্রোভ:
গয়কোজি, ০২ নং য়োড ত
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫ নং
গয়োফোজি ডোকঘয : গয়োফোজি৫৩৫০ উখজরো: জডভরো
রজরো: নীরপোভোযী

জিভ খজিফোজি গ্রোভ:
গয়কোজি, ০২ নং য়োড ত
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫ নং
গয়োফোজি ডোকঘয : গয়োফোজি৫৩৫০ উখজরো: জডভরো
রজরো: নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

০১.০৩.১৯৯১

২৫ ফছয ২৫ ভো ০৪
জদন

জফ.এ.এ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৯৫৪ জনোফ জখভর

জনোফ োীদ আরী, জনোফ
োজরভো

গ্রোভ : োছখতজযল্যো
ইউজনয়ন/য়োড ত: পরদো
ডোকঘয : ধুফজরয়ো-১৯৬০
উখজরো: ভুঞোনৄয রজরো:
টোিোইর

গ্রোভ : োছখতজযল্যো
ইউজনয়ন/য়োড ত: পরদো
ডোকঘয : ধুফজরয়ো-১৯৬০
উখজরো: ভুঞোনৄয রজরো:
টোিোইর

টোংগোইর

০১.০৮.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৯ ভো ০৪
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৯৫৯ জনোফ রভোন চন্দ্র দো

জনোফ নখযন্দ্র চন্দ্র দো, জনোফ
ন্ধুো যোনী দো

গ্রোভ : রগোজফন্দনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোজফন্দনৄয
ডোকঘয : রগোজফন্দনৄয-২৩০০
উখজরো: রোখননৄয রজরো:
জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ : রগোজফন্দনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোজফন্দনৄয
ডোকঘয : রগোজফন্দনৄয-২৩০০
উখজরো: রোখননৄয রজরো:
জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

১০.১২.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৪ ভো ০২
জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৯৬১ জনোফ জোন্নোতুর রপযখদৌী

জনোফ ভয পোরুক, জনোফ
খোজদজো আক্তোয

গ্রোভ : োতকোজনয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: বখফযচয
ডোকঘয : বখফযচয-১৫১০
উখজরো: গজোজযয়ো রজরো:
মুজন্পগঞ্জ

গ্রোভ : োতকোজনয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: বখফযচয
ডোকঘয : বখফযচয-১৫১০
উখজরো: গজোজযয়ো রজরো:
মুজন্পগঞ্জ

মুন্পীগঞ্জ

১৩.১১.১৯৯২

২৩ ফছয ০৬ ভো ২২
জদন

এইচ.এ.জ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জকখোযগঞ্জ

২৩.০১.১৯৯৬

২০ ফছয ০৩ ভো ১২
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

যতন দত্ত, রকট আই
অটিকুোর, ৬৩, জোভোর
খোন রযোড, আন্দযজকল্লো,
রকোখতোয়োরী, চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

১৫.১০.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৬ ভো ২১
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভ : উচোজরয়োোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৭ নং
যোইর ইউজনয়ন জযলদ
ডোকঘয : যোইর-৩৪৩০
উখজরো: যোইর রজরো:
ব্রোহ্মণফোজিয়ো

গ্রোভ : উচোজরয়োোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৭ নং
যোইর ইউজনয়ন জযলদ
ডোকঘয : যোইর-৩৪৩০
উখজরো: যোইর রজরো:
ব্রোহ্মণফোজিয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

১৯ ফছয ০৪ ভো ০৭
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ ররখো
রনই।

ফোজতর

জনোফ রভো: পযোদ রোখন,
জনোফ ফোখজদো রফগভ

গ্রোভ : রোরী ইউজনয়ন/য়োড ত:
০৭ নং ডোকঘয : ভোজনকগঞ্জ১৮০০ উখজরো: ভোজনকগঞ্জ
দয রজরো: ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভ : রোরী ইউজনয়ন/য়োড ত:
০৭ নং ডোকঘয : ভোজনকগঞ্জ১৮০০ উখজরো: ভোজনকগঞ্জ
দয রজরো: ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

০৪.১২.১৯৯২

২৩ ফছয ০৪ ভো ০৭
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৯৮২ জনোফ আভো

জনোফ জছজেক, জনোফ োজপয়ো

যন োরোদোয ফোজি গ্রোভ :
যসুরনৄয ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫
নং য়োড ত ডোকঘয :
োভুলন-৮৩৪০ উখজরো:
চযপুোন রজরো: রবোরো

যন োরোদোয ফোজি গ্রোভ :
যসুরনৄয ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫
নং য়োড ত ডোকঘয :
োভুলন-৮৩৪০ উখজরো:
চযপুোন রজরো: রবোরো

রবোরো

০২.০১.১৯৯১

২৫ ফছয ০৪ ভো ০৩
জদন

স্দোতক (জডগ্রী)

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৯৮৫ জনোফ ভোজনক জভয়ো

জনোফ ইব্রোজভ আরী, জনোফ
যজভো রফগভ

গ্রোভ : জনজগাঁ
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০২ নং
উত্তয ফোগ ডোকঘয :
এপ.এপ. পুোক্টটি-৩১১৭
উখজরো: যোজনগয রজরো:
রভৌরবীফোজোয

গ্রোভ : জনজগাঁ
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০২ নং
উত্তয ফোগ ডোকঘয :
এপ.এপ. পুোক্টটি-৩১১৭
উখজরো: যোজনগয রজরো:
রভৌরবীফোজোয

রভৌরবীফোজোয

২০.০১.১৯৯৭

১৯ ফছয ০২ ভো ০৩
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফখে ছজফ
রনই।

ফোজতর

৩৯৬২ জনোফ যোজকবুর োোন

জনোফ আব্দুর খোখরক, জনোফ
োযবীন সুরতোনো

গ্রোভ : মখোদর (ভধ্যোিো)
ইউজনয়ন/য়োড ত: য়োড ত নং০৩ ডোকঘয : জোতীয় জচজনয
কর-২৩০০ উখজরো:
জকখোযগঞ্জ রজরো:
জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ : মখোদর (ভধ্যোিো)
ইউজনয়ন/য়োড ত: য়োড ত নং০৩ ডোকঘয : জোতীয় জচজনয
কর-২৩০০ উখজরো:
জকখোযগঞ্জ রজরো:
জকখোযগঞ্জ

৩৯৬৫ জনোফ ইখডন দত্ত

জনোফ রুজিনী জফবো দত্ত,
জনোফ ডজর দত্ত

গ্রোভ : মুজোপযোফোদ
ইউজনয়ন/য়োড ত: ডোকঘয :
মুজোপযোফোদ উখজরো:
টিয়ো রজরো: চট্টগ্রোভ

৩৯৬৯ জনোফ রভো: ভজপজুর ইরোভ

জনোফ রভো: আবুর ফোোয,
জনোফ রভোছো: জভনু রফগভ

৩৯৭১ জনোফ রভো: উজ্জর রোখন
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৩৯৯৩ জনোফ রভো: নোজমুর রোোইন

জনোফ রভো: অব্দুয যোজ্জোক,
জনোফ সুজপয়ো খোতুন

গ্রোভ : ভোজছভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: োটুয়োবোিো
ডোকঘয : করোজদয়ো-২৩৩০
উখজরো: োকুজদয়ো রজরো:
জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ : ভোজছভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: োটুয়োবোিো
ডোকঘয : করোজদয়ো-২৩৩০
উখজরো: োকুজদয়ো রজরো:
জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

০৮.১২.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৪ ভো ২৪
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

১। আফখদনখ
স্বোক্ষয রনই।
২। ্যফখত্য০১
কজ।

ফোজতর

৩৯৯৪ জনোফ রভো: রোখর

জনোফ ছোরোউেীন, জনোফ
ভভতোজ রফগভ

গ্রোভ : আবুফকযনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ডোকঘয :
আজভনোফোদ উখজরো:
চযপুোন রজরো: রবোরো

গ্রোভ : যোনোইদী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ডোকঘয :
ভোধফদী উখজরো: ভোধফদী
রজরো: নযজংদী

রবোরো

২২.০৩.১৯৯৭

১৯ ফছয ০১ ভো ১৪
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৯৯৭ জনোফ বয়দ আরী আজীভ

ত
জনোফ বয়দ োজফবুয যভোন, গ্রোভ : :গোলুয়ো দূগোনৄয
জনোফ রভোো: আকজরভো রফগভ ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৪ নং
গোলুয়ো ডোকঘয : গোলুয়ো
ফোজো-৮৪১০ উখজরো:
যোজোনৄয রজরো: ঝোরকোঠী

ত
গ্রোভ : :গোলুয়ো দূগোনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৪ নং
গোলুয়ো ডোকঘয : গোলুয়ো
ফোজো-৮৪১০ উখজরো:
যোজোনৄয রজরো: ঝোরকোঠী

ঝোরকোঠী

০১.০৯.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৮ ভো ০৫
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৩৯৯৯ জনোফ রভো: যব্বোনী তোলুকদোয যোনো

জনোফ রভো: আবুর কোরোভ
আজোদ, জনোফ রযোজজ

গ্রোভ : োছখতজযল্যো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৩ নং
পরদো ডোকঘয : ধুফজরয়ো১৯৬০ উখজরো: ভঞোনৄয
রজরো: টোিোইর

গ্রোভ : োছখতজযল্যো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৩ নং
পরদো ডোকঘয : ধুফজরয়ো১৯৬০ উখজরো: ভঞোনৄয
রজরো: টোিোইর

টোংগোইর

২১ ফছয ০৬ ভো ১২
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০০১ রভো: োেোভ রোখন

রভোছো: জযনো রফগভ
রভো: মযত আরী

গ্রোভ:, দজক্ষণ ভোজছভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: গখয়নৄয,
ডোকঘয: োফনো কুোখডট
কখরট-6600, উখজরো:
োফনো দয, রজরো: োফনো

গ্রোভ:, দজক্ষণ ভোজছভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: গখয়নৄয,
ডোকঘয: োফনো কুোখডট
কখরট-6600, উখজরো:
োফনো দয, রজরো: োফনো

োফনো

07/12/1990

25 ফছয 9 ভো24 জদন

জফ.এ.এ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০০২ জরটন রচৌধুযী

অঞ্জরী রচৌধুযী
জফজয় রচৌধুযীজ

গ্রোভ: জোভনৄযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জফজয়নৄয,
ডোকঘয:এরোীনৄয-3500,
উখজরো: কুজভল্লো দজক্ষণ
,রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: জোভনৄযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জফজয়নৄয,
ডোকঘয:এরোীনৄয-3500,
উখজরো: কুজভল্লো দজক্ষণ
,রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো

15/02/1991

25 ফছয 3 ভো10 জদন

এএজ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪০০৩ জন আখভদ

রভো: আকযোভ রোখন
রখরনো রফগভ

গ্রোভ: শ্রীনৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: রগোয়োর গ্রোভ
ভোদ্রোো, উখজরো:
কোজয়োনী, রজরো: রগোোরগঞ্জ

গ্রোভ: শ্রীনৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: রগোয়োর গ্রোভ
ভোদ্রোো, উখজরো:
কোজয়োনী, রজরো: রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

01/01/1989

27 ফছয 4 ভো 5জদন

এইচএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০০৫ রভো: মুকুর আরী

ইথন
রভো: রবদু ইরোভ

গ্রোভ: ভযদোনো রটয়োখটোরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:9 , ডোকঘয:
যোনীোটি-6300,
উখজরো:জফগঞ্জ, রজরো:
চোোইনফোফগঞ্জ।

গ্রোভ: ভযদোনো রটয়োখটোরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:9 , ডোকঘয:
যোনীোটি-6300,
উখজরো:জফগঞ্জ, রজরো:
চোোইনফোফগঞ্জ।

চাঁোইনোফফগঞ্জ

12/01/1997

18 ফছয 5 ভো 4জদন

এএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০০৬ নূখয আরভ খোন

রযৌম্মন আযো
ইউসুপ আরী খোন

গ্রোভ:উজজরোফ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 1,
ডোকঘয:শ্রীনৄয-1740 ,
উখজরো: শ্রীনৄয , রজরো:
গোজীনৄয

গ্রোভ:উজজরোফ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 1,
ডোকঘয:শ্রীনৄয-1740 ,
উখজরো: শ্রীনৄয , রজরো:
গোজীনৄয

গোজীনৄয

23/03/1988

28 ফছয 1 ভো12 জদন

দোজখর

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০০৭ রভোছো: োরোভ খোতুন

রভোছো: ভঞ্জুযো খোতুন
রভো: যইচ উেীন রভোল্লো

গ্রোভ: জযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রজোিোদ ,
ডোকঘয: বুজফোগ-7210,
উখজরো: জযনকুন, রজরো:
জঝনোইদ ।

গ্রোভ: জযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রজোিোদ ,
ডোকঘয: বুজফোগ-7210,
উখজরো: জযনকুন, রজরো:
জঝনোইদ ।

জঝনোইদ

04/05/1991

25 ফছয 0 ভো26 জদন

এইচএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০০৮ রজজভন আক্তোয

আখভনো খোতুন
আব্দুর আজজজ

গ্রোভ: রজোিোদ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রজোিোদ, ,
ডোকঘয:রজোিোদ-7210 ,
উখজরো:জযনোকুন্ড , রজরো:
জঝনোইদ ।

গ্রোভ: রজোিোদ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রজোিোদ, ,
ডোকঘয:রজোিোদ-7210 ,
উখজরো:জযনোকুন্ড , রজরো:
জঝনোইদ ।

জঝনোইদ

10/11/1989

26 ফছয 6 ভো
22জদন

জফ.এ.এ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০০৯ রভো: জুখয়র আরী

রভোছো: োজপজো রফগভ
রভো: োজপজুয যভোন

গ্রোভ:,কোজদযগোছো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 9নং
তোজনৄয, ডোকঘয: বোগনগয
কোজন্দ-6596,উখজরো:
জংিো , রজরো: নোখটোয

গ্রোভ:,কোজদযগোছো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 9নং
তোজনৄয, ডোকঘয: বোগনগয
কোজন্দ-6596,উখজরো:
জংিো , রজরো: নোখটোয

নোখটোয

30/04/1994

22 ফছয 0 ভো 2জদন

এইচএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪০১০ রভো: রুভন যভোন

ভোয়ো রফগভ
মৃত: রভো: আখম্মদ আরী

গ্রোভ: নুখনযখটক,
ইউজনয়ন/য়োড ত:আনন্দ
ফোজোয, ডোকঘয: , উখজরো:
রোনোযগো , রজরো:
নোযোয়নগঞ্জ

গ্রোভ: নুখনযখটক,
ইউজনয়ন/য়োড ত:আনন্দ
ফোজোয, ডোকঘয: , উখজরো:
রোনোযগো , রজরো:
নোযোয়নগঞ্জ

নোযোয়ণগঞ্জ

16/09/1992

23 ফছয7 ভো 20জদন

এইচএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০১১ জর ফূরভোজর

রক্ষী ফুরভোরী
সুনীর ফূরভোরী

গ্রোভ: রকযোভত নগয চো
ফোগোন, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: ফি ররখো,
উখজরো:ফি ররখো , রজরো:
রভৌরবীফোজোয

গ্রোভ: রকযোভত নগয চো
ফোগোন, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: ফি ররখো,
উখজরো:ফি ররখো , রজরো:
রভৌরবীফোজোয

রভৌরবীফোজোয

17/10/1997

19 ফছয 5ভো 11জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০১২ রভো: ভোজনক জভয়ো

মৃত: আউয়োর রফোযী
রভোছো: আখভনো রফগভ

গ্রোভ: নফ ত োজন্তযোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোজরতরো, উখজরো:
সু্ন্দযগঞ্জ , রজরো: গোইফোন্ধো

গ্রোভ: নফ ত োজন্তযোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোজরতরো, উখজরো:
সু্ন্দযগঞ্জ , রজরো: গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

07/01/1989

26 ফছয 10 ভো 4জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০১৩ রভো: জুরজপকোয আরী

রভোছো: রজোছনো খোতুন
রভো: আভীয রোখন

গ্রোভ:দুফরোই,
ইউজনয়ন/য়োড ত: গোন্ধোইর,
ডোকঘয:দুফরোই-6712 ,
উখজরো: কোজীনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ

গ্রোভ:দুফরোই,
ইউজনয়ন/য়োড ত: গোন্ধোইর,
ডোকঘয:দুফরোই-6712 ,
উখজরো: কোজীনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

01/04/1991

25 ফছয 4ভো 1জদন

ভোস্টো ত

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০১৪ রভোছো: নোজছভো খোতুন

রভোছো: বুলুয়োযো রফগভ
রভো: আযোপ রোখন

গ্রোভ: 16 দোগফোধ োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 3নং
ফোজযচয, ডোকঘয: ফোজযচয7040, উখজরো: রবিোভোযো,
রজরো: কুজিয়ো ।

গ্রোভ: 16 দোগফোধ োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 3নং
ফোজযচয, ডোকঘয: ফোজযচয7040, উখজরো: রবিোভোযো,
রজরো: কুজিয়ো ।

কুজিয়ো

1605/1989

26 ফছয 21 ভো 5জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০১৫ রভো: জজেকুর ইরোভ

রভো: োঈদুয যভোন
রভোছো: োজদো রফগভ

গ্রোভ: উত্তয ভরুয়োদ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রোবোগঞ্জ ,
উখজরো:সুন্দযগঞ্জ , রজরো:
গোইফোন্ধো ।

গ্রোভ: উত্তয ভরুয়োদ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রোবোগঞ্জ ,
উখজরো:সুন্দযগঞ্জ , রজরো:
গোইফোন্ধো ।

গোইফোন্ধো

07/06/1997

18 ফছয 9 ভো 29জদন

এএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০১৬ রভো: চঞ্জর রোখন

রভোছো: োখযো খোতুন
রভো: আ: ভোখরক রখ

গ্রোভ: চযখগোজফন্দনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আম্মদনৄয,
ডোকঘয:দুরোই-6600 ,
উখজরো: সুজোনগয, রজরো:
োফনো ।

গ্রোভ: চযখগোজফন্দনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আম্মদনৄয,
ডোকঘয:দুরোই-6600 ,
উখজরো: সুজোনগয, রজরো:
োফনো ।

োফনো

04/02/*1998

18 ফছয 2 ভো 7জদন

এইচএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

Page 156 of 459

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

৪০১৭ আজতকুর ইরোভ সুভন

আখনোয়োযো রফগভ
রভো: নজরুর ইরোভ

গ্রোভ:দ: ররোোজুযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 5,
ডোকঘয:ররোোজুযী-2338 ,
উখজরো: কোটিয়োদী, রজরো:
জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ:দ: ররোোজুযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 5,
ডোকঘয:ররোোজুযী-2338 ,
উখজরো: কোটিয়োদী, রজরো:
জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

09/01/1994

21 ফছয 7 ভো 5জদন

এএজ

৪০১৮ রভো: োভসুর আখযোজপন রজরভ

রভো: ফজদউয যভোন
োজদো যভোন

গ্রোভ: শ্রীযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আরপোডোিো ,
উখজরো:আরপোডোিো ,
রজরো: পজযদনৄয

গ্রোভ: শ্রীযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আরপোডোিো ,
উখজরো:আরপোডোিো ,
রজরো: পজযদনৄয

পজযদনৄয

07/05/1996

19 ফছয 10 ভো 1জদন

৪০১৯ শ্রীযোভ রগোোর চন্দ্র ভোরোকোয

নীরো ফোরী ভোরোকোয
মৃত: শুীর চন্দ্র ভোরোকোয

গ্রোভ: যোনীগঞ্জ,
ইউজনয়ন/য়োড ত:যোনীগঞ্জ,
ডোকঘয: যোনীগঞ্জ-5660,
উখজরো: জচরভোযী, রজরো:
কুজিগ্রোভ।

গ্রোভ: যোনীগঞ্জ,
ইউজনয়ন/য়োড ত:যোনীগঞ্জ, ,
ডোকঘয: যোনীগঞ্জ-5660,
উখজরো: জচরভোযী, রজরো:
কুজিগ্রোভ।

কুজিগ্রোভ

31/12/1989

26 ফছয 4 ভো5 জদন

৪০২০ রভো: আ: কোখদয

রভোছো: চোয়নো রফগভ
রভো: আখফদ আরী

গ্রোভ: নোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:নোিো ,
ডোকঘয:নোিো-6240 ,
উখজরো: দূগোনৄয, রজরো:
যোজোী ।

গ্রোভ: নোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:নোিো ,
ডোকঘয:নোিো-6240 ,
উখজরো: দূগোনৄয, রজরো:
যোজোী ।

যোজোী

09/01/1995

৪০২১ রভো: রুখফর রোখন

রভোখদো রফগভ
আবুর কোরোভ

গ্রোভ: োনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:আগযনৄয,
ডোকঘয:োোনৄয-8214 ,
উখজরো: ফোবুগঞ্জ, রজরো:
ফজযোর ।

গ্রোভ: োনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:আগযনৄয,
ডোকঘয:োোনৄয-8214 ,
উখজরো: ফোবুগঞ্জ, রজরো:
ফজযোর ।

ফজযোর

৪০২২ রভো: খযোয়োয রোখন

মৃত: রভো: মুকবুর আম্মদ
ভভতোজ রফগভ

গ্রোভ: আতোকিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
তোযোোইর,
উখজরো:রচৌেগ্রোভ, রজরো:
কুজভল্লো

গ্রোভ: আতোকিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
তোযোোইর,
উখজরো:রচৌেগ্রোভ, রজরো:
কুজভল্লো

৪০২৩ রভৌসুভী খোতুন

রভোছো: নুযজোোন রফগভ
রভো: রদখরোয়োয রোখন

গ্রোভ: কোজনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:8নং ,
ডোকঘয:আরীগঞ্জ-7350 ,
উখজরো: কোজরগঞ্জ, রজরো:
জঝনোইদ।

গ্রোভ: কোজনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:8নং ,
ডোকঘয:আরীগঞ্জ-7350 ,
উখজরো: কোজরগঞ্জ, রজরো:
জঝনোইদ।
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

20 ফছয 5 ভো 10জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

03/04/1991

25 ফছয 2 ভো 1জদন

এইচএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

কুজভল্লো

05/02/1996

19 ফছয 9ভো16 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

জঝনোইদ

29/10/1998

17 ফছয 5 ভো 14জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪০২৪ রভো: রুখফর ইরোভ

রভোছো: োঈদ আক্তোয
রভো: ইফযোজভ ইরোভ

গ্রোভ: জংদই ভয়দোখনয
োিো, ইউজনয়ন/য়োড ত: 8নং,
ডোকঘয: কোজনয়োর খোটো,
উখজরো: নীরপোভোযী ,
রজরো: নীরপোভোযী ।

গ্রোভ: জংদই ভয়দোখনয
োিো, ইউজনয়ন/য়োড ত: 8নং,
ডোকঘয: কোজনয়োর খোটো,
উখজরো: নীরপোভোযী ,
রজরো: নীরপোভোযী ।

নীরপোভোযী

01/01/1996

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০২৫ রভো: রদখরোয়োয রোখন

োখজদো খোতুন
আব্দুয যভোন

গ্রোভ: রছোটনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রভোননৄয,
ডোকঘয: রছোটনো-3510 ,
উখজরো: রদজফদ্ধোয, রজরো:
কুজভল্লো।

গ্রোভ: রছোটনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রভোননৄয,
ডোকঘয: রছোটনো-3510 ,
উখজরো: রদজফদ্ধোয, রজরো:
কুজভল্লো।

কুজভল্লো

01/01/1989

27 ফছয4 ভো4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০২৬ ফোবুর চন্দ্র যোয়

ফোন্তী যোনী যোয়
ধীখযন চন্দ্র যোয়

গ্রোভ: োোিো ফোজোয
রভৌজো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:টুোভোযী, ,
ডোকঘয: নীরপোভোযী,
উখজরো:নীরপোভোযী ,
রজরো: নীরপোভোযী।

গ্রোভ: োোিো ফোজোয
রভৌজো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:টুোভোযী, ,
ডোকঘয: নীরপোভোযী,
উখজরো:নীরপোভোযী ,
রজরো: নীরপোভোযী।

নীরপোভোযী

21/01/1997

ফছয ভো জদন

জফ.এ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০২৭ রভো: আজজজুর ইরোভ

রভোছো: আরতো রফগভ
রভো: আইয়ুফ আরী

গ্রোভ: জিভ জগরো ফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত:10 ,
ডোকঘয: রকযোনীোট-5400,
উখজরো: দয, রজরো:
যংনৄয ।

গ্রোভ: জিভ জগরো ফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত:10 ,
ডোকঘয: রকযোনীোট-5400,
উখজরো: দয, রজরো:
যংনৄয ।

যংনৄয

19/07/1990

25 ফছয 9 ভো 16জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০২৮ রভো: রযজোউর কজযভ

রভোছো: রযজজনো রফগভ
রভো: ফক্তোয আরী

গ্রোভ: জগদীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 10,
ডোকঘয:রকযোনীযোট-5400,
উখজরো:দয , রজরো:
যংনৄয ।

গ্রোভ: জগদীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 10,
ডোকঘয:রকযোনীযোট-5400,
উখজরো:দয , রজরো:
যংনৄয ।

যংনৄয

10/10/1990

25 ফছয 6 ভো
25জদন

এএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০২৯ রভো: োজপজুর জকদোয

জপখযোজো রফগভ
রভো: ইভোইর জকদোয

গ্রোভ: ফোগভোযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রনোটী,
ডোকঘয:নফ ত রুভো-9240 ,
উখজরো: রুভো, রজরো:
খুরনো

গ্রোভ: ফোগভোযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রনোটী,
ডোকঘয:নফ ত রুভো-9240 ,
উখজরো: রুভো, রজরো:
খুরনো

খুরনো

10/02/1997

18 ফছয 5 ভো 3জদন

এইচএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৩০ নোজমুর রোখন

আখনোয়োয রোখন
নোজছভো রফগভ

গ্রোভ:ভোছযং,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
খোজরয়ো, উখজরো: যোতজয,
রজরো: ভোদোযীনৄয

গ্রোভ:ভোছযং,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
খোজরয়ো, উখজরো: যোতজয,
রজরো: ভোদোযীনৄয

ভোদোযীনৄয

12/01/1994

21 ফছয 5 ভো 4জদন

এইচএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪০৩১ রভো: আর আজভন

রভোছো: োরুর রফগভ
রভো: আজভরুর ইরোভ

গ্রোভ: রবয়োভোযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:রছোনগোছো,
ডোকঘয: রবয়োভোযো-6700,
উখজরো: জযোজগঞ্জ,
রজরো:জযোজগঞ্জ ।

গ্রোভ: রবয়োভোযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:রছোনগোছো,
ডোকঘয: রবয়োভোযো-6700,
উখজরো: জযোজগঞ্জ,
রজরো:জযোজগঞ্জ ।

জযোজগঞ্জ

07/07/1997

18 ফছয 9 ভো 28জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৩২ রভো: োচোন আরী

রভোছো: নোখজযো রফগভ
রভো: তজফবুয যভোন

গ্রোভ: দূরতবনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
রফরনৄকুজযয়ো, ডোকঘয:
োজরদোগোজছ-6271,
উখজরো:নৄটিয়ো, রজরো:
যোজোী

গ্রোভ: দূরতবনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
রফরনৄকুজযয়ো, ডোকঘয:
োজরদোগোজছ-6271,
উখজরো:নৄটিয়ো, রজরো:
যোজোী

যোজোী

01/01/1990

26 ফছয 4 ভো 4জদন

এইচএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৩৩ রভো: নোজপজ ইকফোর

রভো: আভজোদ রোখন
কদফোনু রফগভ

গ্রোভ: রকচ্যয়োততর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
খিখিী , উখজরো:
রফোয়োরীয়ো, রজরো: যোজোী।

গ্রোভ: রকচ্যয়োততর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
খিখিী , উখজরো:
রফোয়োরীয়ো, রজরো: যোজোী।

যোজোী

31/07/1991

24 ফছয 9 ভো 4জদন

অনো ত

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৩৪ রভো: ভখয়ন উজেন

রভোছো: ভখভনো রফগভ
মৃত: আবু ফক্কয জজেক

গ্রোভ: রখোচোফোিী
জফজিআযোট,
ইউজনয়ন/য়োড ত:4নং ,
ডোকঘয: রোর ভজনযোট দয5500, উখজরো:রোর
ভজনযোট দয, রজরো: রোর
ভজনযোট ।

গ্রোভ: রখোচোফোিী
জফজিআযোট,
ইউজনয়ন/য়োড ত:4নং ,
ডোকঘয: রোর ভজনযোট দয5500, উখজরো:রোর
ভজনযোট দয, রজরো: রোর
ভজনযোট ।

রোরভজনযোট

27/12/1995

20 ফছয 4ভো 8জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৩৫ যোখদুয যভোন

রভো: ইউছুপ
োখনো রফগভ

গ্রোভ: ফূরতরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ফূরতরী, ,
উখজরো: রদজফদ্বোয, রজরো:
কুজভল্লো

গ্রোভ: ফূরতরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ফূরতরী, ,
উখজরো: রদজফদ্বোয, রজরো:
কুজভল্লো

কুজভল্লো

01/01/1995

21 ফছয 4 ভো5 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৩৬ রভো: োজথর যকোয

রভোছো: োভছুন্নোয রফগভ
রভো: ইনোপ োরুন পোরুক

গ্রোভ: কৃষ্ণনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: বোতগ্রোভ,
ডোকঘয:বোতগ্রোভ-5710 ,
উখজরো: োদুল্যোনৄয ,
রজরো: গোইফোন্ধো

গ্রোভ: কৃষ্ণনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: বোতগ্রোভ,
ডোকঘয:বোতগ্রোভ-5710 ,
উখজরো: োদুল্যোনৄয ,
রজরো: গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

09/05/1996

19 ফছয 8 ভো 0জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১

৪০৩৭ রভো: আর োজযয়োয রযোকন

রযোখকয়ো রফগভ
রভো: আ: ভোখরক রখ

গ্রোভ: খোট্টগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত:ফযনৄয ,
ডোকঘয: আিকোজন্দ-7730,
উখজরো:ফোজরয়োকোজন্দ,
রজরো: যোজফোিী।

গ্রোভ: খোট্টগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত:ফযনৄয ,
ডোকঘয: আিকোজন্দ-7730,
উখজরো:ফোজরয়োকোজন্দ,
রজরো: যোজফোিী।

যোজফোিী

06/06/1988

27 ফছয 11 ভো
25জদন

স্দোতক (ো)

৪০৩৮ রভো: যোয়োন ভন্ডর

রভোছো: োজনুয রফগভ
রভো: আবু ভন্ডর

গ্রোভ: জদগদোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত:2নং
রোখননৄয , ডোকঘয: রভৌযীয
োট-5730,
উখজরো:রোফোিী , রজরো:
গোইফোন্ধো

গ্রোভ: জদগদোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত:2নং
রোখননৄয , ডোকঘয: রভৌযীয
োট-5730,
উখজরো:রোফোিী , রজরো:
গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

15/04/1997

18 ফছয 11 ভো29
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৩৯ রতোখয়ফ রখ

আজম্বয়ো রফগভ
ফোবুর রখ

গ্রোভ:রকন্দোযচয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:7 ,
ডোকঘয:কোজরয়ো-7520 ,
উখজরো: কোজরয়ো, রজরো:
নিোইর

গ্রোভ:রকন্দোযচয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:7 ,
ডোকঘয:কোজরয়ো-7520 ,
উখজরো: কোজরয়ো, রজরো:
নিোইর

নিোইর

24/01/1997

19 ফছয 3 ভো 11জদন

এইচএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৪০ ইন্দ্রজজৎ জফশ্বো

যজত জফশ্বো
োরুর জফশ্বো

গ্রোভ:ফযইচোযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফযইচোযো, উখজরো: োজরখো
, রজরো: ভোগুযো।

গ্রোভ:ফযইচোযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফযইচোযো, উখজরো: োজরখো
, রজরো: ভোগুযো।

ভোগুযো

08/07/1991

24 ফছয 9 ভো 28জদন

এএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৪১ জভল্টন যোয়

জকত্তন যোয়
োইভজন যোয়

গ্রোভ:ফযইচোযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফযইচোযো, উখজরো: োজরখো
, রজরো: ভোগুযো।

গ্রোভ:ফযইচোযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফযইচোযো, উখজরো: োজরখো
, রজরো: ভোগুযো।

ভোগুযো

05/03/1995

21 ফছয 0 ভো 2জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৪২ যোখজ রচৌধুযী

যজন রচৌধুযী
অনুযগো রচৌধুযী

গ্রোভ:ফযইচোযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফযইচোযো, উখজরো: োজরখো
, রজরো: ভোগুযো।

গ্রোভ:ফযইচোযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফযইচোযো, উখজরো: োজরখো
, রজরো: ভোগুযো।

ভোগুযো

29/05/1997

18 ফছয 11 ভো 6জদন

এএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৪৩ রোজক

জযোজুর ইরোভ
োরভো

গ্রোভ: রছোট খোযজদয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ীখযয চয, উখজরো: বোিো
, রজরো: পজযদনৄয

গ্রোভ: রছোট খোযজদয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ীখযয চয, উখজরো: বোিো
, রজরো: পজযদনৄয

পজযদনৄয

18/09/1990

26 ফছয 8 ভো 12জদন

আজরভ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১
৪০৪৪ স্বন চন্দ্র ভন্ত

োধনো যোনী
নকুর চন্দ্র ভন্ত

গ্রোভ: কখরজ রযোড সুন্দযগঞ্জ,
ইউজনয়ন/য়োড ত:9 , ডোকঘয:
সুন্দযগঞ্জ-5720, উখজরো:
সুন্দযগঞ্জ, রজরো: গোইফোন্ধো।

গ্রোভ: কখরজ রযোড সুন্দযগঞ্জ,
ইউজনয়ন/য়োড ত:9 , ডোকঘয:
সুন্দযগঞ্জ-5720, উখজরো:
সুন্দযগঞ্জ, রজরো: গোইফোন্ধো।

গোইফোন্ধো

05/06/1988

27 ফছয 11 ভো
30জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৪৫ জফল্টু কুভোয োো

মৃত: ভজনকো োো (রযখো)
ফোদর চন্দ্র োো

গ্রোভ: দজক্ষণ জভযোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:ফোযচয-3 ,
ডোকঘয:ফোযচয-2337,
উখজরো: ফোজজতনৄয ,
রজরো: জকখোযগঞ্জ ।

গ্রোভ: দজক্ষণ জভযোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:ফোযচয-3 ,
ডোকঘয:ফোযচয-2337,
উখজরো: ফোজজতনৄয ,
রজরো: জকখোযগঞ্জ ।

জকখোযগঞ্জ

06/01/1996

19 ফছয 9 ভো 7জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৪৬ রভো: যোখর জভয়ো

ভভতোজ রফগভ
রভো: রযনু জভয়ো

গ্রোভ: োলুয়োোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 4নং
আদোফয, ডোকঘয: ভোধফনৄয3330 , উখজরো:ভোধফনৄয
, রজরো: জফগঞ্জ ।

গ্রোভ: োলুয়োোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 4নং
আদোফয, ডোকঘয: ভোধফনৄয3330 , উখজরো:ভোধফনৄয
, রজরো: জফগঞ্জ ।

জফগঞ্জ

11/10/1996

19 ফছয 5ভো 26জদন

এইচএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৪৭ রৌযব ফিোর

জফতো ফিোর
স্বন ফিোর

গ্রোভ:জোজভযতরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 7নং
গুয়োখযখো, ডোকঘয:
ফোটনোতরো-8520, উখজরো:
রনছোযোফোদ, রজরো:
জখযোজনৄয ।

গ্রোভ:জোজভযতরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 7নং
গুয়োখযখো, ডোকঘয:
ফোটনোতরো-8520, উখজরো:
রনছোযোফোদ, রজরো:
জখযোজনৄয ।

জখযোজনৄয

02/02/1994

22 ফছয 3 ভো 3জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৪৮ রভো: রগোরোভ রভোস্তপো

রভোছো: নুরুন্নোোয রফগভ
রভো: তপজয রোখন

গ্রোভ: ইকযচোরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ইকযচোরী
8, ডোকঘয:ইকযচোরী-5420
, উখজরো: তোযোগঞ্জ, রজরো:
যংনৄয ।

গ্রোভ:,এইচ,
ইউজনয়ন/য়োড ত:7 , ডোকঘয:
জভযনৄয, উখজরো:জভযনৄয
ভখডর থোনো , রজরো: ঢোকো ।

যংনৄয

23/11/1987

28 ফছয 5 ভো 14জদন

এইচএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, ছজফ রনই

ফোজতর

৪০৪৯ বয়দ োভীভ আরী

রভোছো: যঞ্জনো রফগভ
বয়দ আবু আরী

গ্রোভ:োইর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রখয ,
ডোকঘয:রখয-7870 ,
উখজরো: রফৌয়োরভোযী,
রজরো: পজযদনৄয।

গ্রোভ:োইর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রখয ,
ডোকঘয:রখয-7870 ,
উখজরো: রফৌয়োরভোযী,
রজরো: পজযদনৄয।

পজযদনৄয

25/09/1994

21 ফছয 6 ভো 18জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪০৫০ সুভো আক্তোয

জোোনোযো রফগভ
রভো: নুরুর ক

গ্রোভ: ভধ্য খোগদী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 9 ,
ডোকঘয: চযমুগজযয়ো-7901,
উখজরো: ভোদোযীনৄয, রজরো:
ভোদোযীনৄয,।

গ্রোভ: ভধ্য খোগদী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 9 ,
ডোকঘয: চযমুগজযয়ো-7901,
উখজরো: ভোদোযীনৄয, রজরো:
ভোদোযীনৄয,।

ভোদোযীনৄয

10/10/1990

25 ফছয 6ভো
26জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৫১ রভো: রজরভ রযজো

রভোছো: ভজপযন খোতুন
রভো: আব্দু ছোত্তোয

গ্রোভ:স্বরুনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কোখয়ভনৄয,
ডোকঘয:কোখয়ভনৄয-6770 ,
উখজরো: োজোদনৄয ,
রজরো: জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ:স্বরুনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কোখয়ভনৄয,
ডোকঘয:কোখয়ভনৄয-6770 ,
উখজরো: োজোদনৄয ,
রজরো: জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

21/12/1997

18 ফছয 4 ভো14 জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৫২ রভো: কোভরুর ইরোভ

রভোছো: জোজকয়ো রফগভ
রভো: ভয়নোর ক

গ্রোভ: ো ফোজোয নয়োোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 11নং
োফোজনৄয, ডোকঘয:
োফোজনৄয-2000,
উখজরো: জোভোরনৄয দয ,
রজরো: জোভোরনৄয ।

গ্রোভ: ো ফোজোয নয়োোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 11নং
োফোজনৄয, ডোকঘয:
োফোজনৄয-2000,
উখজরো: জোভোরনৄয দয ,
রজরো: জোভোরনৄয ।

জোভোরনৄয

27/10/1997

20 ফছয 6 ভো 8জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৫৩ আর আজভন

রজরনো রফগভ
জভনোজ জভয়ো

গ্রোভ: জনকরো দজিোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আরোয়ো,
ডোকঘয: জনকরো-1960,
উখজরো:ভয়োনৄয ,
রজরো:টোংগোইর

গ্রোভ: জনকরো দজিোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আরোয়ো,
ডোকঘয: জনকরো-1960,
উখজরো:ভয়োনৄয ,
রজরো:টোংগোইর

টোংগোইর

01/03/1997

19 ফছয 4 ভো 29জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৫৪ জোজকয রোোইন

আব্দুয যোজ্জোক
আজপয়ো রফগভ

গ্রোভ: জয়ভিরনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:জয়ভিরনৄয ,
উখজরো: রচৌেগ্রোভ, রজরো:
কুজভল্লো

গ্রোভ: জয়ভিরনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:জয়ভিরনৄয ,
উখজরো: রচৌেগ্রোভ, রজরো:
কুজভল্লো

কুজভল্লো

02/05/1994

22 ফছয 3 ভো 1জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৫৫ আযোফুর ইরোভ

োছনো বোনু
মৃত: োয়দোয আরী

গ্রোভ: ফন্দচয োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: মুশুজে ,
ডোকঘয: োজদয়ো ফোজোয1997, উখজরো:ধনফোিী ,
রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ: ফন্দচয োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: মুশুজে ,
ডোকঘয: োজদয়ো ফোজোয1997, উখজরো:ধনফোিী ,
রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর

06/10/1992

23 ফছয 8 ভো 1জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

৬

৭

৮

৯

৪০৫৬ রভো: রদখরোয়োয রোখন

রভোোম্মদ আরী
মৃত: োজপয়ো রফগভ

গ্রোভ:কটোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোতদয ফোজোয, উখজরো:
রচৌেগ্রোভ , রজরো: কুজভল্লো ।

গ্রোভ:কটোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোতদয ফোজোয, উখজরো:
রচৌেগ্রোভ , রজরো: কুজভল্লো ।

কুজভল্লো

04/10/1993

23 ফছয 0ভো 25জদন

এএজ

৪০৫৭ ভজউয রভোল্লো

জফরজক রফগভ
রভো: লুৎপোয রভোল্লো

গ্রোভ: রফথুিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত:রফথুিী, ,
ডোকঘয:যোভজদয়ো কখরজ8131 , উখজরো:
কোজয়োনী, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

গ্রোভ: রফথুিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত:রফথুিী, ,
ডোকঘয:যোভজদয়ো কখরজ8131 , উখজরো:
কোজয়োনী, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

রগোোরগঞ্জ

29/10/1997

18 ফছয 6 ভো 6জদন

এ.এ.জ

৪০৫৮ রভো: আন জভয়ো

জযোজ জভয়ো
জোোনোযো রফগভ

গ্রোভ:যোভনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যোভনগয,, উখজরো:
যোয়নৄযো, রজরো: নযজংদী ।

গ্রোভ:যোভনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যোভনগয,, উখজরো:
যোয়নৄযো, রজরো: নযজংদী ।

নযজংদী

02/01/1990

26ফছয 3ভো 4জদন

এ.এ.জ

৪০৫৯ রভো: ইভযোন রোখন

জোোনোযো রফগভ
রভো: আোন উল্লুো

গ্রোভ: আছোদনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 3নং দজযয়ো
রদৌরত, ডোকঘয:
ফোঞ্ছোযোভনৄয-3420 ,
উখজরো:ফোঞ্ছোযোভনৄয ,
রজরো: জফ-ফোজিয়ো।

গ্রোভ:আভফোগোন,
ইউজনয়ন/য়োড ত:13 ,
ডোকঘয: োোিতরী-4202,
উখজরো: খুরী, রজরো:
চট্টগ্রোভ ।

চট্টগ্রোভ

29/11/1996

19 ফছয 5 ভো 6জদন

এইচএজ

৪০৬০ রভো: োোদুজ্জোভোন

রভোছো: ভখনোয়োযো খোতুন
রভো: ভোন আরী

গ্রোভ: ছয়খোদো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রদোিো,
ডোকঘয:দয়যোভনৄয-7330,
উখজরো: রকোটচোদনৄয,
রজরো: জঝনোইদ ।

গ্রোভ: ছয়খোদো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রদোিো,
ডোকঘয:দয়যোভনৄয-7330,
উখজরো: রকোটচোদনৄয,
রজরো: জঝনোইদ ।

জঝনোইদ

12/12/1995

20 ফছয 4 ভো 25জদন

এইচএজ

৪০৬১ জজোদ তোলূকদোয

জোখয়দো রফগভ
োখতভ তোলুকদোয

গ্রোভ:কুতুফনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:1নং য়োড ত
ভয়োনৄয , ডোকঘয: যোখয়য
ফোোজরয়ো,-1960, উখজরো:
ভয়োনৄয, রজরো: টোংগোইর ।

গ্রোভ:কুতুফনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:1নং য়োড ত
ভয়োনৄয , ডোকঘয: যোখয়য
ফোোজরয়ো,-1960, উখজরো:
ভয়োনৄয, রজরো: টোংগোইর ।

টোংগোইর

01/01/1996

20 ফছয 4 ভো 5জদন

এ.এ.জ
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ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

রভোছো: নুয জোোন রফগভ
রভো: নজরুর ইরোভ

গ্রোভ: ছয়খোদো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রদোিো,
ডোকঘয:দয়যোভনৄয-7330 ,
উখজরো:রকোট চোদনৄয ,
রজরো:জঝনোইদ ।

গ্রোভ: ছয়খোদো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রদোিো,
ডোকঘয:দয়যোভনৄয-7330 ,
উখজরো:রকোট চোদনৄয ,
রজরো:জঝনোইদ ।

জঝনোইদ

25/01/1990

26 ফছয 3 ভো 11জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৬৩ আম্মদ আরী

রভোছো: তজভনো খোতুন
রভো: আব্দুর খোখরক

গ্রোভ: রক্ষননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:রক্ষননৄয,
ডোকঘয: রক্ষননৄয-7430,
উখজরো: োতো , রজরো:
মখোয।

গ্রোভ: রক্ষননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:রক্ষননৄয,
ডোকঘয: রক্ষননৄয-7430,
উখজরো: োতো , রজরো:
মখোয।

মখোয

20/03/1998

18 ফছয 1 ভো16 জদন

এ.এ.জ

এজতভ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৬৪ রভো: জজয়োউয যভোন

রজতপো খোতুন
রভো: আখফদ আরী

গ্রোভ: স্থর,
ইউজনয়ন/য়োড ত:োজন্ডয়োর ,
ডোকঘয:োজন্ডয়োর-6630,
উখজরো: চোটখভোয, রজরো:
োফনো।

গ্রোভ: স্থর,
ইউজনয়ন/য়োড ত:োজন্ডয়োর ,
ডোকঘয:োজন্ডয়োর-6630,
উখজরো: চোটখভোয, রজরো:
োফনো।

োফনো

04/05/1990

26 ফছয 1 ভো0 জদন

জফ.এ.অনো ত

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৬৫ রভো: ভোোবুয যভোন

রভো: নুরুর ক
রভোছো: নোজছভন রফগভ

গ্রোভ: তোলুক রভখরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জনউ ফিজবটো , উখজরো:
ফুরফোিী, রজরো: কুজিগ্রোভ

গ্রোভ: তোলুক রভখরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জনউ ফিজবটো , উখজরো:
ফুরফোিী, রজরো: কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

05/08/1996

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৬৬ রভোফোযক আরী

ভোজফয়ো রফগভ
জগয়ো উজেন

গ্রোভ:ীতর কুতো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জযপনৄয,
ডোকঘয: শ্রীজযযোভনৄয-2001,
উখজরো: জোভোরনৄয, রজরো:
জোভোরনৄয,।

গ্রোভ:ীতর কুতো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জযপনৄয,
ডোকঘয: শ্রীজযযোভনৄয-2001,
উখজরো: জোভোরনৄয, রজরো:
জোভোরনৄয,।

জোভোরনৄয

04/04/1992

24 ফছয 0 ভো 22জদন

এইচএজ

এজতভ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৬৭ ভোসুভ রভোল্লো

রভোোম্মদ আরী
জজযনো রফগভ

গ্রোভ: রোনোতুন্দী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফোউখোরী, উখজরো: োরথো
, রজরো:পজযদনৄয

গ্রোভ: রোনোতুন্দী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফোউখোরী, উখজরো: োরথো
, রজরো:পজযদনৄয

পজযদনৄয

06/09/1996

20 ফছয 1 ভো 7জদন

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৪০৬৮ রপোরী আক্তোয

ভজনরুর ইরোভ
আখয়ো রফগভ

গ্রোভ: কুসুভফোগ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কুতুফনৄয, উখজরো: পতুল্লো,
রজরো: নোযোয়নগঞ্জ

গ্রোভ: কুসুভফোগ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কুতুফনৄয, উখজরো: পতুল্লো,
রজরো: নোযোয়নগঞ্জ

নোযোয়ণগঞ্জ

01/01/1988

28 ফছয 4 ভো5 জদন

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

জডগ্রী

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৪০৬২ রভো: নোজমুর োোন
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪০৬৯ রোখর যোনো

রভো: চাঁদ জভয়ো
রভোছো: ছোভদুন নোোয

গ্রোভ: োন্ডুর ইরোভ োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োন্ডুর , উখজরো: উজরনৄয,
রজরো: কুজিগ্রোভ

গ্রোভ: োন্ডুর ইরোভ োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োন্ডুর , উখজরো: উজরনৄয,
রজরো: কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

21/10/1994

21 ফছয 6 ভো13 জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৭০ ইভযোন োোন

োজছনো খোতুন
আবুর কোরোভ

গ্রোভ:ফরযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফোোদুযনৄয,
ডোকঘয: ফোোদুযনৄয-7720,
উখজরো: োংো, রজরো:
যোজফোিী

গ্রোভ:ফরযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফোোদুযনৄয,
ডোকঘয: ফোোদুযনৄয-7720,
উখজরো: োংো, রজরো:
যোজফোিী

যোজফোিী

22/11/1991

24 ফছয 4 ভো 19জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৭১ পোইজ উজেন

পজজরতুন রনছো
আবুর োখভ

গ্রোভ: রতযোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: সুযভো,
ডোকঘয: ভিরকোটো-3000,
উখজরো:সুনোভগঞ্জ ,
রজরো:সুনোভগঞ্জ ।

গ্রোভ: রতযোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: সুযভো,
ডোকঘয: ভিরকোটো-3000,
উখজরো:সুনোভগঞ্জ ,
রজরো:সুনোভগঞ্জ ।

সুনোভগঞ্জ

30/06/1992

23 ফছয 10 ভো 6জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৭২ রভো: রোখর তোনবীয

োোনোযো রফগভ
রভো: জোোিীয আরভ

গ্রোভ: কোজরয়োনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
মুদোপপযগঞ্জ, ডোকঘয:শ্রীয়োং
ফোজোয , উখজরো:রোকোভ ,
রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ: আগ্রোফোদ ফোস্তোযো
কখরোনী, ইউজনয়ন/য়োড ত: দ:
আগ্রোফোদ, ডোকঘয: ফন্দয4100, উখজরো: , রজরো:
চট্টগ্রোভ ।

চট্টগ্রোভ

18/10/1993

22 ফছয 6 ভো 17জদন

এইচএজ

োজযযীক
প্রজতফন্ধী

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৭৩ রভো: আজকফ জোখফয

রভো: ো জোোন
োজভদো রফগভ

গ্রোভ:ধরঘোট,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ধরঘোট, উখজরো: টিয়ো ,
রজরো:চট্টগ্রোভ

গ্রোভ:ধরঘোট,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ধরঘোট, উখজরো: টিয়ো ,
রজরো:চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

10/05/1992

23 ফছয 7 ভো0 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৭৪ রভো: যোখদ প্রোং

রভোছো: োনো খোতুন
রভো: আজভয প্রোং

গ্রোভ: চযখগোজফন্দুনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
আোম্মদনৄয, ডোকঘয: দুরোই6600 , উখজরো:সুজোনগয
, রজরো: োফনো।

গ্রোভ: চযখগোজফন্দুনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
আোম্মদনৄয, ডোকঘয: দুরোই6600 , উখজরো:সুজোনগয
, রজরো: োফনো।

োফনো

07/12/1998

17ফছয 8 ভো 29জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪০৭৫ োখফর জভয়ো

ভোয়োরুন রনছো
মৃত: জগয়ো উজেন

গ্রোভ:জশ্বভ ফণী,
ইউজনয়ন/য়োড ত:6নং দজক্ষণ
য়জনখোই , ডোকঘয: খোগোইর
ফোজোয, উখজরো:
রকোেোনীগঞ্জ, রজরো: জরট।

গ্রোভ:জশ্বভ ফণী,
ইউজনয়ন/য়োড ত:6নং দজক্ষণ
য়জনখোই , ডোকঘয: খোগোইর
ফোজোয, উখজরো:
রকোেোনীগঞ্জ, রজরো: জরট।

জখরট

01/01/1994

22 ফছয 4 ভো 5জদন

এ.এ.জ

এজতভ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৭৬ হৃদয় ফকজ

যেো ফকী
জরটন ফকী

গ্রোভ: শ্রীেী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 9নং
নফীনৄয, ডোকঘয: চখন্দযোট3850, উখজরো:রনফোগ ,
রজরো: রনোয়োখোরী ।

গ্রোভ: শ্রীেী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 9নং
নফীনৄয, ডোকঘয: চখন্দযোট3850, উখজরো:রনফোগ ,
রজরো: রনোয়োখোরী ।

রনোয়োখোরী

01/01/1995

21 ফছয 4 ভো 4জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৭৭ রভো: োোজোভোর

রভোছো: রোইরী
রভো: আবুর কোখভ

গ্রোভ: কিোই ঝকঝকো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 1,
ডোকঘয:নন্দীগ্রোভ-5260 ,
উখজরো: ফুরফোিী, রজরো:
জদনোজনৄয ।

গ্রোভ: কিোই ঝকঝকো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 1,
ডোকঘয:নন্দীগ্রোভ-5260 ,
উখজরো: ফুরফোিী, রজরো:
জদনোজনৄয ।

জদনোজনৄয

02/02/1991

25ফছয 3ভো 3জদন

অনো ত

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৭৮ ভোইন উজেন

জোোনোযো রফগভ
জযয়োজ উজেন

গ্রোভ: চাঁদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 8,
ডোকঘয:দোগন ভঞো-3920,
উখজরো: দোগন ভঞো,
রজরো: রপনী

গ্রোভ: চাঁদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 8,
ডোকঘয:দোগন ভঞো-3920,
উখজরো: দোগন ভঞো,
রজরো: রপনী

রপনী

02/11/1996

20 ফছয 4 ভো10 জদন

এইচএজ

এজতভ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৭৯ জমুর চন্দ্র দো

কোজর যোনী দো
ভোজনক রোর দো

গ্রোভ: চাঁদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 8,
ডোকঘয:দোগন ভঞো-3920,
উখজরো: দোগন ভঞো,
রজরো: রপনী

গ্রোভ: চাঁদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 8,
ডোকঘয:দোগন ভঞো-3920,
উখজরো: দোগন ভঞো,
রজরো: রপনী

রপনী

07/01/1996

19ফছয 10ভো
25জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৮০ ংকয দো

জনভতর যোনী দো
কোরো যোী দো

গ্রোভ:জরোর নগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,5নং
রদৌরতনৄয ডোকঘয:
কোজদযগঞ্জ-3352,
উখজরো: ফোজনয়োচং, রজরো:
জফগঞ্জ

গ্রোভ:জরোর নগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,5নং
রদৌরতনৄয ডোকঘয:
কোজদযগঞ্জ-3352,
উখজরো: ফোজনয়োচং, রজরো:
জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

02/11/1990

26 ফছয 2 ভো5 জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৮১ কোজী রভখদী োোন

মৃত: কোজী যজপকুর োোন
নোজভো োোন

গ্রোভ:আরীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
উয়োরুক, উখজরো: োযোজস্ত,
রজরো: চাঁদনৄয।

গ্রোভ:আরীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
উয়োরুক, উখজরো: োযোজস্ত,
রজরো: চাঁদনৄয।

চাঁদনৄয

06/05/1989

26 ফছয10 ভো29
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪০৮২ রভো: রযোকনুজ্জোভোন ইভযোন

মৃত: রযোখকয়ো রফগভ
রভো: কোভরুজ্জোভোন ইজদ্র

গ্রোভ: নফবোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 13নং রফৌো
ইউজনয়ন, ডোকঘয: রফৌো2100, উখজরো: রযনৄয
দয , রজরো: রযনৄয ।

গ্রোভ:নোখোর োি,
ইউজনয়ন/য়োড ত:25নং ,
ডোকঘয: রতজগো-1215 ,
উখজরো: রতজগো, রজরো:
ঢোকো

রযনৄয

03/04/1992

24 ফছয 2 ভো 1জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৮৩ রভো: োপোজ উজেন

ছজরভো আক্তোয
মৃত: োভসুর আরভ

গ্রোভ: জুইদন্তী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 11নং
জুইদন্তী, ডোকঘয: ফরুভচযো4376 , উখজরো:
আখনোয়োযো, রজরো: চট্টগ্রোভ।

গ্রোভ: জুইদন্তী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 11নং
জুইদন্তী, ডোকঘয: ফরুভচযো4376 , উখজরো:
আখনোয়োযো, রজরো: চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

13/09/1990

25 ফছয 6 ভো
28জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৮৪ যোজন ফোক

রুনু ফোক
ভখনোযঞ্জন ফোক

গ্রোভ: ভঠোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 15নং
ছনযো, ডোকঘয: অজরযোট4370 , উখজরো: টিয়ো,
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: ভঠোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 15নং
ছনযো, ডোকঘয: অজরযোট4370 , উখজরো: টিয়ো,
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

15/10/1987

28 ফছয 6 ভো
20জদন

এইচএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৮৫ রদফোীল বফযোগী

জনতুোনন্দ বফযোগী
সুভোরো বফযোগী

গ্রোভ: জনজুযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:জনজুযী, ,
উখজরো: রকোটোরীোিো,
রজরো: রগোোরগঞ্জ।

গ্রোভ: জনজুযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:জনজুযী, ,
উখজরো: রকোটোরীোিো,
রজরো: রগোোরগঞ্জ।

রগোোরগঞ্জ

08/03/1987

28 ফছয 9 ভো 3জদন

এএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৮৬ রভো: আজযপ জভয়ো

রভো: োরোভ জভয়ো
রভোছো: রজখরখো রফগভ

গ্রোভ: একফোযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োনফোজোয, উখজরো:
ীযগঞ্জ , রজরো: যংনৄয।

গ্রোভ: একফোযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োনফোজোয, উখজরো:
ীযগঞ্জ , রজরো: যংনৄয।

যংনৄয

08/12/1995

20 ফছয 8 ভো 25জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৮৭ রভো: ভকবুর রোখন

আজছয়ো খোতুন
রভো: তয়জোর প্রোভোজণক

গ্রোভ: োিখকোরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 5, ডোকঘয:
োজোদনৄয-6770,
উখজরো:োজোদনৄয ,
রজরো: জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ: োিখকোরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 5, ডোকঘয:
োজোদনৄয-6770,
উখজরো:োজোদনৄয ,
রজরো: জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

01/05/1998

18 ফছয 3 ভো 19জদন

দোজখর

এজতভ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪০৮৮ নয়ন উজেন

আভো খোতুন
আব্দুর ছোত্তোয

গ্রোভ: জি, ইউজনয়ন/য়োড ত:
ভোছোিো, ডোকঘয: যোভখকোর7721, উখজরো: োংো,
রজরো: যোজফোিী

গ্রোভ: জি, ইউজনয়ন/য়োড ত:
ভোছোিো, ডোকঘয: যোভখকোর7721, উখজরো: োংো,
রজরো: যোজফোিী

যোজফোিী

27/12/1994

21 ফছয 4 ভো 8জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৮৯ রভো: যোজকবুর ইরোভ

মৃত: আজভয রোখন
োখজদো োযবীন

গ্রোভ: আটোোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োজোজন ,
উখজরো:নোগযনৄয , রজরো:
টোংগোইর।

গ্রোভ: আটোোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োজোজন ,
উখজরো:নোগযনৄয , রজরো:
টোংগোইর।

টোংগোইর

16/06/1992

23 ফছয 10 ভো9 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৯০ রুখফর খোন

োনু রফগভ
রভো: আইয়ুফ খোন

গ্রোভ: যোর জদয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আজকোঠি,
ডোকঘয: ফোবুযোট-3602 ,
উখজরো: চাঁদনৄয, রজরো:
চাঁদনৄয,।

গ্রোভ:ফোোখফো কদভতরী ব্রীজ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 5নং,
ডোকঘয: ফোোখফো-1214 ,
উখজরো: বুজফোগ, রজরো:
ঢোকো

ঢোকো

07/07/1990

25 ফছয 9 ভো 28জদন

জফ.জফ.এ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৯১ নুনৄয বফযোগী

জনতুোনন্দ বফযোগী
সুভোরো বফযোগী

গ্রোভ: জনজুযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:জনজুযী, উখজরো:
রকোটোরীোিো, রজরো:
রগোোরগঞ্জ ।

গ্রোভ: জনজুযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:জনজুযী, উখজরো:
রকোটোরীোিো, রজরো:
রগোোরগঞ্জ ।

রগোোরগঞ্জ

01/10/1991

25 ফছয 3 ভো26
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৯২ রভো: সুভন

ভজজতনো খোতুন
রভো: অজদ

গ্রোভ: চয ইজরো ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2নং ইজরো
, , ডোকঘয: ইজরোয োট8300, উখজরো: রবোরো
দয, রজরো: রবোরো

গ্রোভ: চয ইজরো ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2নং ইজরো
, , ডোকঘয: ইজরোয োট8300, উখজরো: রবোরো
দয, রজরো: রবোরো

রবোরো

14/01/1997

19 ফছয 4 ভো 13জদন

জফ.এ.এ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৯৩ রভো: ইব্রোীভ খজরর

এভদোদুর ক
জোোনোযো রফগভ

গ্রোভ: সুগোযজভর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রফতবুজনয়ো, উখজরো:
কোউখোরী, রজরো: যোিোভোটি

গ্রোভ: সুগোযজভর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রফতবুজনয়ো, উখজরো:
কোউখোরী, রজরো: যোিোভোটি

যোিোভোটি

12/03/1993

22 ফছয 5 ভো 2জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪০৯৪ রভো: আজজজুর ইরোভ

রভোছো: আযজু রফগভ
রভো: আজজফয ভন্ডর

গ্রোভ: খোটিয়োভোযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োকুল্যো, ,
ডোকঘয: োকুল্যো-5826,
উখজরো: রোনোতরো, রজরো:
ফগুিো

গ্রোভ: খোটিয়োভোযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োকুল্যো, ,
ডোকঘয: োকুল্যো-5826,
উখজরো: রোনোতরো, রজরো:
ফগুিো

ফগুিো

11/08/1995

20 ফছয 5 ভো 27জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৪

৫

৬

৭

৮

৯

৪০৯৫ রভো: ইউসুপ আরী

ছোখরো রফগভ
রভো: তোজ উজেন

গ্রোভ: জফরচোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোজফন্দোী,
ডোকঘয:রগোজফন্দোী-1960 ,
উখজরো: ভঞোনৄয, রজরো:
টোংগোইর।

গ্রোভ: জফরচোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোজফন্দোী,
ডোকঘয:রগোজফন্দোী-1960 ,
উখজরো: ভঞোনৄয, রজরো:
টোংগোইর।

টোংগোইর

15/10/1994

21 ফছয 6 ভো 20জদন

দোজখর

৪০৯৬ রভো: জদুর ইরোভ

রভোছো: ছোখদকো রফগভ
রভো: আকফোয আরী

গ্রোভ: জনরোভ খজযদো দযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রটো ভধুনৄয
-9, ডোকঘয:বোয়োযোট5440 , উখজরো: কোউজনয়ো,
রজরো: যংনৄয

গ্রোভ: জনরোভ খজযদো দযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রটো ভধুনৄয
-9, ডোকঘয:বোয়োযোট5440 , উখজরো: কোউজনয়ো,
রজরো: যংনৄয

যংনৄয

17/03/1987

29 ফছয 1 ভো 18জদন

৪০৯৭ নয়ন ভজন োর

চোখভরী যোনী োর
জচত্ত যঞ্জন োর

গ্রোভ: দ: যোউৎগো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 1নং
ফযভচোর, ডোকঘয:ফযভচোর3236 , উখজরো:
কুরোউিো, রজরো: রভৌরবী
ফোজোয

গ্রোভ: দ: যোউৎগো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 1নং
ফযভচোর, ডোকঘয:ফযভচোর3236 , উখজরো:
কুরোউিো, রজরো: রভৌরবী
ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

11/01/1993

৪০৯৮ রভো: যোখর

রভো: ভজজফর ক
রদরোপখযোজ রফগভ

গ্রোভ: উ: আরীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কজফযোট,
উখজরো:কজফযোট, , রজরো:
রনোয়োখোরী

গ্রোভ: উ: আরীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কজফযোট,
উখজরো:কজফযোট, , রজরো:
রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

৪০৯৯ যনজজত উযোত্ত

নখযন উযো
সুজনয়ো যোনী

গ্রোভ:গগননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:গগননৄয, ,
উখজরো: েীতরো, রজরো:
নগো।

গ্রোভ:গগননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:গগননৄয, ,
উখজরো: েীতরো, রজরো:
নগো।

৪১০০ োভীভ আখভদ

রদখরোয়োয রোোইন
আক্তোয ফোনু

গ্রোভ:ভোমুদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:েীতরো , উখজরো:
েীতরো , রজরো:নগো ।

গ্রোভ:ভোমুদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:েীতরো , উখজরো:
েীতরো , রজরো:নগো ।
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রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

22 ফছয 6 ভো 5জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

01/01/1991

25ফছয 4ভো 4জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

নগাঁ

30/06/1990

25 ফছয10 ভো6 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

নগাঁ

09/11/1995

20 ফছয 7 ভো25 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪১০১ ফোজছয আোম্মদ

পয়জুখন্নছো
রভো: জযোজুর ইরোভ

গ্রোভ: রফজুযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:দুরোরনৄয ,
ডোকঘয: রফজুযো-3526,
উখজরো: ব্রোহ্মণোিো ,
রজরো: কুজভল্লো ।

গ্রোভ: রফজুযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:দুরোরনৄয ,
ডোকঘয: রফজুযো-3526,
উখজরো: ব্রোহ্মণোিো ,
রজরো: কুজভল্লো ।

কুজভল্লো

05/01/1996

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১০২ রভো: কোভোর রোখন খোন

রভোো: ভোখজদো রফগভ
রভো: তপোজ্র রোখন

গ্রোভ: রফজুযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:দুরোরনৄয ,
ডোকঘয: রফজুযো-3526,
উখজরো: ব্রোহ্মণোিো ,
রজরো: কুজভল্লো ।

গ্রোভ: রফজুযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:দুরোরনৄয ,
ডোকঘয: রফজুযো-3526,
উখজরো: ব্রোহ্মণোিো ,
রজরো: কুজভল্লো ।

কুজভল্লো

06/03/1988

28 ফছয 1 ভো 1জদন

জফ.জফ.এ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১০৩ রভো: নোজমুর ক

রভো: ভজজবুর ক
নোজনীন আক্তোয

গ্রোভ:144/1, দজক্ষণ
ফোজগচোগো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: কুজভল্লো প্রধোন ,
উখজরো: রকোতয়োরী, রজরো:
কুজভল্লো।

গ্রোভ:144/1, দজক্ষণ
ফোজগচোগো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: কুজভল্লো প্রধোন ,
উখজরো: রকোতয়োরী, রজরো:
কুজভল্লো।

কুজভল্লো

30/10/1989

26 ফছয 6 ভো 5জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১০৪ রভো: রভোযোদ রোখন

রভো: আব্দু োভোদ
রভোছো: ভজজতনো খোতুন

গ্রোভ: শ্রীযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
চোযোজবটো, উখজরো:
ফোঘোযোিো, রজরো: মখোয

গ্রোভ: শ্রীযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
চোযোজবটো, উখজরো:
ফোঘোযোিো, রজরো: মখোয

মখোয

01/01/1993

23 ফছয 4 ভো 1জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১০৫ রভো: আব্দুর রভোজভন

রভোছো: োখজদো রফগভ
রভো: আব্দুয যজভ

গ্রোভ: জযলোডোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রভোজভননৄয ,
ডোকঘয: নীরভজনগঞ্জ-7200,
উখজরো: চ্যয়োডোিো, রজরো:
চ্যয়োডোিো, ।

গ্রোভ: জযলোডোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রভোজভননৄয ,
ডোকঘয: নীরভজনগঞ্জ-7200,
উখজরো: চ্যয়োডোিো, রজরো:
চ্যয়োডোিো, ।

চ্যয়োডোিো

05/05/1995

20 ফছয 11 ভো
29জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১০৬ রভো: োজন ফসুজনয়ো

রভো: আজজজোয ফসুজনয়ো
রভোছো: ভজজতনো রফগভ

গ্রোভ:উ: জংগীভোযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:জংগীভোযী, ,
উখজরো: োতীফোঞ্চো, রজরো:
রোরভজনযোট।

গ্রোভ:উ: জংগীভোযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:জংগীভোযী, ,
উখজরো: োতীফোঞ্চো, রজরো:
রোরভজনযোট।

রোরভজনযোট

23/07/1994

21 ফছয 9 ভো13 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৪১০৭ এ.এভ আকযোমুজ্জোভোন

সুজপয়ো রফগভ
রভো: খযোয়োয রখ

গ্রোভ: টুজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কুরো ,
ডোকঘয: কোজুজরয়ো-8100,
উখজরো: রকোটোরীোিো,
রজরো: রগোোরগঞ্জ।

গ্রোভ: জফজক এয জছখন
রভোিন, ইউজনয়ন/য়োড ত:
রজতপনৄয , ডোকঘয:
রগোোরগঞ্জ-8100,
উখজরো:রগোোরগঞ্জ , রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

রগোোরগঞ্জ

21/10/1992

23 ফছয 6 ভো 15জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১০৮ রভো: তজরুর ইরোভ

রোখনয়োযো খোতুন
রভো: তজফফয যভোন জফশ্বো

গ্রোভ: ফিরোই,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
কুজচয়োখভোিো , ডোকঘয:
জোগরো-7600, উখজরো:
ভোগুযো দয, রজরো: ভোগুযো।

গ্রোভ: ফিরোই,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
কুজচয়োখভোিো , ডোকঘয:
জোগরো-7600, উখজরো:
ভোগুযো দয, রজরো: ভোগুযো।

ভোগুযো

16/10/1987

28 ফছয 6 ভো 19জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১০৯ রভো: ভজজবুয যভোন

ভঞ্জুয জভয়ো
োখদো রফগভ

গ্রোভ: খোয়যোতী জভয়ো কন্ট্রোক
ফোিী,, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: যোভনৄযো-4228,
উখজরো: জরয, রজরো:
চট্টগ্রোভ ।

গ্রোভ: খোয়যোতী জভয়ো কন্ট্রোক
ফোিী,, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: যোভনৄযো-4228,
উখজরো: জরয, রজরো:
চট্টগ্রোভ ।

চট্টগ্রোভ

25/12/1991

24 ফছয 5 ভো 11জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১১০ তুলোয কভতকোয

উলো যোনী কভতকোয
রখয কভতকোয

গ্রোভ:বোন্ডোজযয়ো দয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:6/3,
ডোকঘয:বোন্ডোজযয়ো-8550 ,
উখজরো:বোন্ডোজযয়ো , রজরো:
জখযোজনৄয ।

গ্রোভ:বোন্ডোজযয়ো দয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:6/3,
ডোকঘয:বোন্ডোজযয়ো-8550 ,
উখজরো:বোন্ডোজযয়ো , রজরো:
জখযোজনৄয ।

জখযোজনৄয

15/10/1992

23 ফছয 6 ভো 21জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১১১ রভোোম্মদ ইকফোর রোখন

ভোফুজো রফগভ
রভোোম্মদ রভোতোখরফ

গ্রোভ: ফদযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 14নং
রক্ষীনৄয, ডোকঘয: নলুয়ো
চাঁদনৄয-3562, উখজরো:
ফরুিো, রজরো: কুজভল্লো ।

গ্রোভ: ফদযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 14নং
রক্ষীনৄয, ডোকঘয: নলুয়ো
চাঁদনৄয-3562, উখজরো:
ফরুিো, রজরো: কুজভল্লো ।

কুজভল্লো

01/01/1992

24 ফছয 7 ভো 3জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ
ু

ফোজতর

৪১১২ রভো: আজযফুর ইরোভ

রভো: োজোোন আরী
রভোছো: োজছনো খোতুন

গ্রোভ: রফোয়োজরয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যজগঞ্জ , উখজরো:
চ্যয়োডোিো, রজরো: চ্যয়োডোিো,।

গ্রোভ: রফোয়োজরয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যজগঞ্জ , উখজরো:
চ্যয়োডোিো, রজরো: চ্যয়োডোিো,।

চ্যয়োডোিো

21/12/1993

22 ফছয 4 ভো 21জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪১১৩ স্বন কুভোয

জফভর কুভোয
আযতী যোনী

গ্রোভ: কোজরনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কযন্দী, উখজরো: শ্রীনৄয,
রজরো: ভোগুযো ।

গ্রোভ: কোজরনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কযন্দী, উখজরো: শ্রীনৄয,
রজরো: ভোগুযো ।

ভোগুযো

08/06/1989

26 ফছয 9ভো 1জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১১৪ রভো: আব্দুয যজভ

তোযো ফোনু
রভো: োজোোন

গ্রোভ:কোজরয়োতকয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জফরুজরয়ো,
ডোকঘয: জফরুজরয়ো-1216,
উখজরো: োবোয, রজরো:
ঢোকো

গ্রোভ:কোজরয়োতকয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জফরুজরয়ো,
ডোকঘয: জফরুজরয়ো-1216,
উখজরো: োবোয, রজরো:
ঢোকো

ঢোকো

24/09/1986

29 ফছয 6ভো 18জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১১৫ রভো: হুভোয়ুন তোলূকদোয

নুয ইরোভ তোলুকদোয
রকোজনুয রফগভ

গ্রোভ: কোজরকো ফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
পজকয ফোিী, উখজরো:
রভোখিরগঞ্জ , রজরো:
ফোখগযোট।

গ্রোভ: কোজরকো ফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
পজকয ফোিী, উখজরো:
রভোখিরগঞ্জ , রজরো:
ফোখগযোট।

ফোখগযোট

12/01/1997

18 ফছয 5 ভো 4জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১১৬ রভোক্তোয রোখন

ভজজতনো আক্তোয
রভো: আবুর কোখভ

গ্রোভ: ফি যোভখদফনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:2নং
রোন্দরনৄয , ডোকঘয:ফোন্দত্ত
ফোজোয-3807, উখজরো:
কজফযোট, রজরো: রনোয়োখোরী
।

গ্রোভ: ফি যোভখদফনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:2নং
রোন্দরনৄয , ডোকঘয:ফোন্দত্ত
ফোজোয-3807, উখজরো:
কজফযোট, রজরো: রনোয়োখোরী
।

রনোয়োখোরী

01/01/1987

29 ফছয 4 ভো5 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১১৭ রভো: আোদ আরী

রভো: ভজতউয যভোন
রভোো: রোোগী রফগভ

গ্রোভ: যজকনগয ফোবুনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:যোনীোটি , উখজরো:
জফগঞ্জ, রজরো:
চোোইনফোফগঞ্জ।

গ্রোভ: যজকনগয ফোবুনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:যোনীোটি , উখজরো:
জফগঞ্জ, রজরো:
চোোইনফোফগঞ্জ।

চাঁোইনোফফগঞ্জ

10/01/1997

18 ফছয 6 ভো 22জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১১৮ নজোজযনী যোয়

ঝণ তো যোয়
মৃত: ংকয চন্দ্র যোয়

গ্রোভ:ফোখোরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত:2নং ,
ডোকঘয: জযলোমূট-9291,
উখজরো: কয়যো, রজরো:
খুরনো।

গ্রোভ: ভধ্যডোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 3, ডোকঘয:
রদৌরতনৄয-9202,
উখজরো:রদৌরতনৄয , রজরো:
খুরনো ।

খুরনো

28/12/1986

29 ফছয 4 ভো 8জদন

এ.এ.জ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪১১৯ তু জজৎ যোয়

ঝণ তো যোয়
মৃত: ংকয চন্দ্র যোয়

গ্রোভ:ফোখোরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত:2নং ,
ডোকঘয: জযলোমূট-9291,
উখজরো: কয়যো, রজরো:
খুরনো।

গ্রোভ: ভধ্যডোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 3, ডোকঘয:
রদৌরতনৄয-9202,
উখজরো:রদৌরতনৄয , রজরো:
খুরনো ।

খুরনো

01/01/1995

21ফছয 4ভো 5জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১২০ রভো: আব্দু োত্তোয জভয়ো

রভো: জয়নুর আখফদীন
রোখনকো বোনু

গ্রোভ: বৃ-আিোরু,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রোতোজজয়ো ,
উখজরো: োজোদনৄয,
রজরো: জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ:ট-48 ভধ্য ফোড্ডো,,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
গুরোন , উখজরো: গুরোন ,
রজরো: ঢোকো

জযোজগঞ্জ

31/12/1986

29 ফছয 3 ভো
29জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১২১ জভো আক্তোয

জযোজুর ইরোভ
োরভো

গ্রোভ: রছোট খোযজদয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ীখযয চয, উখজরো: বোিো,
রজরো: পজযদনৄয।

গ্রোভ: রছোট খোযজদয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ীখযয চয, উখজরো: বোিো,
রজরো: পজযদনৄয।

পজযদনৄয

01/02/1990

26 ফছয 4 ভো 3জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১২২ রভো: তোনজজয রোখন

আখরয়ো রফগভ
রভো: আব্দুর ফোখছত

গ্রোভ: চয রগোোই,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জফজফযোট-3732,
উখজরো:যোভগজত , রজরো:
রক্ষীনৄয।

গ্রোভ: ভধুনৄয ইউজনয়ন/য়োড ত:
1, ডোকঘয: দয-3700,
উখজরো: দয ,
রজরো:রনোয়োখোরী ।

রক্ষ্ণীনৄয

07/01/1995

20 ফছয 10 ভো4 জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১২৩ নোইযফ আখভদ এবী

মৃত: রক এভ আছোদ আরী
রভোছো: ভখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ: দজক্ষণ ফোসুখদফনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফোংরো জজর, উখজরো:
োজকভনৄয , রজরো: জদনোজনৄয
।

গ্রোভ:ট-48 ভধ্য ফোড্ডো,,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
গুরোন , উখজরো: গুরোন ,
রজরো: ঢোকো

জদনোজনৄয

11/10/1997

18 ফছয 5 ভো 22জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১২৪ রভো: ইজরয়ো কোঞ্চন

রভোছো: োখজযো খোতুন
রভো: োোবুেীন

গ্রোভ: বুজজডোিো মুজন্দয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 7নং
যোয়গ্রোভ, ডোকঘয:বুজজডোিো
মুজন্দয়ো-7350, উখজরো:
কোরীগঞ্জ, রজরো: জঝনোইদ।

গ্রোভ: বুজজডোিো মুজন্দয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 7নং
যোয়গ্রোভ, ডোকঘয:বুজজডোিো
মুজন্দয়ো-7350, উখজরো:
কোরীগঞ্জ, রজরো: জঝনোইদ।

জঝনোইদ

09/05/1995

20 ফছয 08 ভো 1জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখময পযখভ

ফোজতর

৪১২৫ রভজফো ইরোভ নোজভ

োরোভো রফগভ
রভো: োইফূর ইরোভ

গ্রোভ: তোজরভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:বনোটী ,
ডোকঘয:নফ ত রুো-9240,
উখজরো: রুো, রজরো:
খুরনো ।

গ্রোভ: তোজরভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:বনোটী ,
ডোকঘয:নফ ত রুো-9240,
উখজরো: রুো, রজরো:
খুরনো ।

খুরনো

02/05/1997

19 ফছয 3ভো 0জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

খুরনো

16/10/1998

18 ফছয 7 ভো 19জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভ: ঘুগো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
গুভনীগঞ্জ , ডোকঘয:োযগয়যো5740 , উখজরো:
রগোজফন্দগঞ্জ , রজরো: গোইফোন্ধো
।

গোইফোন্ধো

08/09/1991

24 ফছয 8 ভো 26জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভ:বোনী,
ইউজনয়ন/য়োড ত:বোনী ,
ডোকঘয: ভোধোইযো ফোজোয3511 , উখজরো: রদজফদ্ধোয,
রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ:বোনী,
ইউজনয়ন/য়োড ত:বোনী ,
ডোকঘয: ভোধোইযো ফোজোয3511 , উখজরো: রদজফদ্ধোয,
রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

09/11/1986

29 ফছয 7 ভো 25জদন

জফ.এ.এ.

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রভো: োজফবুয যভোন
রভোছো: সুজপয়ো খোতুন

গ্রোভ: োভোনীয়োোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দজক্ষণ বোটিোিো, উখজরো:
জেোর , রজরো: ভয়ভনজং ।

গ্রোভ: োভোনীয়োোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দজক্ষণ বোটিোিো, উখজরো:
জেোর , রজরো: ভয়ভনজং ।

ভয়ভনজং

08/09/1993

23 ফছয 0 ভো 8জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৩০ রভো: আজভনুর ইরোভ

রভো: োখছন আরী
আখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ: ফল্লবনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োজদোটি, উখজরো:রভরোন্দ
, রজরো: জোভোরনৄয।

গ্রোভ: 340, ভয়নোযফোগ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভধ্য ফোড্ডো , উখজরো: ফোড্ডো
, রজরো: ঢোকো

জোভোরনৄয

09/02/1989

26 ফছয 8 ভো 4জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৩১ রভো: রভখদী োোন

োো খোতুন
রভো: রগোরজোয প্রো:

গ্রোভ: চযোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ধূরোউিী,
ডোকঘয: নূযদ-6670 ,
উখজরো: োজথয়ো, রজরো:
োফনো

গ্রোভ: চযোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ধূরোউিী,
ডোকঘয: নূযদ-6670 ,
উখজরো: োজথয়ো, রজরো:
োফনো

োফনো

01/01/1992

24 ফছয 4 ভো 4জদন

কোজভর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১২৬ রভো: যসুর জকদোয

আজম্বয়ো রফগভ
রভো: রভোস্তপো জকদোয

গ্রোভ: ফোগভোযো
ইউজনয়ন/য়োড ত:বনোটী ,
ডোকঘয:নফ ত রুো-9240,
উখজরো: রুো, রজরো:
খুরনো ।

গ্রোভ: ফোগভোযো
ইউজনয়ন/য়োড ত:বনোটী ,
ডোকঘয:নফ ত রুো-9240,
উখজরো: রুো, রজরো:
খুরনো ।

৪১২৭ রভো: োগয ভন্ডর

রভোছো: োখযো রফগভ
রভো: োজোোন আরী

গ্রোভ: ঘুগো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
গুভনীগঞ্জ , ডোকঘয:োযগয়যো5740 , উখজরো:
রগোজফন্দগঞ্জ , রজরো: গোইফোন্ধো
।

৪১২৮ রভো: জযফুর ইরোভ

জনলুপো আক্তোয
রভো: ছজপউল্লো

৪১২৯ রভো: আবু ইউসুপ
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪১৩২ োযজভন

পোজভো রফগভ
রভো; ররোর যদোয

গ্রোভ: োিোজয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কোরজকজন,
ডোকঘয:কোরজকজন-7920,
উখজরো:কোরজকজন, রজরো:
ভোদোযীনৄয ।

গ্রোভ: োিোজয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কোরজকজন,
ডোকঘয:কোরজকজন-7920,
উখজরো:কোরজকজন, রজরো:
ভোদোযীনৄয ।

ভোদোযীনৄয

06/05/1992

23 ফছয 11 ভো 0জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৩৩ রভো: রভখদী োোন

পজযদো রফগভ
ইচোোক কোজী

গ্রোভ: নযোয কোন্দী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: যোতজয
রৌযবো, ডোকঘয: যোতজয7910, উখজরো:যোতজয,
রজরো: ভোদোযীনৄয ।

গ্রোভ: নযোয কোন্দী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: যোতজয
রৌযবো, ডোকঘয: যোতজয7910, উখজরো:যোতজয,
রজরো: ভোদোযীনৄয ।

ভোদোযীনৄয

02/10/1992

24 ফছয 3 ভো
26জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৩৪ রভো: রোখর যোনো

জজন্নো রফগভ
তজদুর যভোন

গ্রোভ:নফ ত হুজোযোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: যদ নং7,
ডোকঘয: োট জঝকযো-6271,
উখজরো: চোযঘোট, রজরো:
যোজোী

গ্রোভ:নফ ত হুজোযোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: যদ নং7,
ডোকঘয: োট জঝকযো-6271,
উখজরো: চোযঘোট, রজরো:
যোজোী

যোজোী

12/12/1990

25 ফছয 4 ভো 24জদন

এএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৩৫ রভো: রুখফর ইরোভ

রভো: ছোত্তোয যভোন
রভোছো: যজদো রফগভ

গ্রোভ: উত্তয জংগীভোযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:উত্তয জংগীভোযী ,
উখজরো: োতীফোন্ধো , রজরো:
রোরভজনযোট।

গ্রোভ: উত্তয জংগীভোযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:উত্তয জংগীভোযী ,
উখজরো: োতীফোন্ধো , রজরো:
রোরভজনযোট।

রোরভজনযোট

12/10/1996

19 ফছয 4 ভো 26জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৩৬ রভোছো: আয়ো খোতুন

রভো: আরোউজেন
রভোছো: আছভো রফগভ

গ্রোভ: উল্যোখোনোতরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:উল্যোখোনোতরো, ,
উখজরো: োখোটো, রজরো:
গোইফোন্ধো ।

গ্রোভ: উল্যোখোনোতরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:উল্যোখোনোতরো, ,
উখজরো: োখোটো, রজরো:
গোইফোন্ধো ।

গোইফোন্ধো

11/05/1991

24 ফছয 6ভো 1জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৩৭ রভো: আজভনুর ইরোভ

রভোছো: ভোখরকো রফগভ
রভো: োজফবুয যভোন

গ্রোভ: জনজোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 5নং
ফোরোোিো, ডোকঘয:
কোউজনয়ো-5440,
উখজরো:কোউজনয়ো, রজরো:
যংনৄয।

গ্রোভ: জনজোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 5নং
ফোরোোিো, ডোকঘয:
কোউজনয়ো-5440,
উখজরো:কোউজনয়ো, রজরো:
যংনৄয।

যংনৄয

02/03/1988

28 ফছয 3 ভো 2জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

৭

৫

৬

৪১৩৯ রভোোম্মদ রগোরোভ ভোরো

রজোখফদো রফগভ
মৃত: রভোোম্মদ রগোরোভ
খযোয়োয

গ্রোভ:ব্রোহ্মরখখোরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:4নং,
ডোকঘয: রকোরো-1541,
উখজরো: শ্রীনগয, রজরো:
মুন্পীগঞ্জ

গ্রোভ: জফশ্ব ব্যোংক আ/এ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 9, ডোকঘয:
জপখযোজো-4207,
উখজরো:আকফযো, রজরো:
চট্টগ্রোভ ।

মুন্পীগঞ্জ

৪১৪১ যজফন যকোয

ভকবুর রোখন
যখভছো রফগভ

গ্রোভ: ভধ্য কোচোযীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জোভোরনৄয,
উখজরো:জোভোরনৄয,
রজরো:জোভোরনৄয, ।

গ্রোভ: ভধ্য কোচোযীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জোভোরনৄয,
উখজরো:জোভোরনৄয,
রজরো:জোভোরনৄয, ।

৪১৪২ রভো: ো জোরোর

মৃত: জজ জভয়ো

গ্রোভ: রক্ষীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:রক্ষীনৄয, ,
ডোকঘয:রক্ষীনৄয োট-6400,
উখজরো:নোখটোয দয ,
রজরো: নোখটোয

৪১৪৩ রখ ভজনরুজ্জোভোন

জোখদো রফগভ
রখ যজ্জফ আরী

৪১৪৫ জযয়োজ রোখন

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৮

৯

১২

১২

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
রদয়ো য়জন,
প্রখফে ১ কজ

ফোজতর

জোভোরনৄয

04/01/1987

29 ফছয 1 ভো 4জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভ: রক্ষীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:রক্ষীনৄয, ,
ডোকঘয:রক্ষীনৄয োট-6400,
উখজরো:নোখটোয দয ,
রজরো: নোখটোয

নোখটোয

02/12/1988

28 ফছয 2ভো 24জদন

এএজ

োধোযণ

ভোখয়য নোভ
রদয়ো য়জন,
রযজবজনউ
স্টুোে,
প্রখফে ১ কজ

ফোজতর

গ্রোভ: োততয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:োততয়ো-9370 ,
উখজরো: পজকযোট, রজরো:
ফোখগযোট ।

গ্রোভ: োততয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:োততয়ো-9370 ,
উখজরো: পজকযোট, রজরো:
ফোখগযোট ।

ফোখগযোট

11/05/1987

28 ফছয 6 ভো 0জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফখে ছজফ
রনই

ফোজতর

রুনো খোতুন
োরুন ভোতুব্বয

গ্রোভ: জিভ োখদকনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 6,
ডোকঘয:োতোযোট-8270,
উখজরো: রভখন্দীগঞ্জ,
রজরো: ফজযোর

গ্রোভ:মৃধ তোোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:33,
ডোকঘয: গোছো-1704,
উখজরো: গোজীনৄয , রজরো:
গোজীনৄয

ফজযোর

03/01/1989

27 ফছয 0 ভো 10জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

৪১৪৭ রভো: জনজোভ উজেন

ফুরফোনু
রভো: জব্বোয জভয়ো

গ্রোভ: আগযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: যোভদী,
ডোকঘয: যোভদী-2337,
উখজরো: কুজরয়োযচয,
রজরো: জকখোযগঞ্জ ।

গ্রোভ: আগযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: যোভদী,
ডোকঘয: যোভদী-2337,
উখজরো: কুজরয়োযচয,
রজরো: জকখোযগঞ্জ ।

জকখোযগঞ্জ

13/10/1986

29 ফছয 6 ভো
22জদন

এএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

ডোক টিজকট ৬
টোকোয

ফোজতর

৪১৪৮ রভো: যজকবুর ইরোভ

রভোছো: রজোনো রফগভ
রভো: নজরুর ইরোভ

গ্রোভ: চিোইরদোয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 4নং ,
ডোকঘয: চোিোইদোয-2010,
উখজরো:ররোন্দ , রজরো:
জোভোরনৄয ।

গ্রোভ: চিোইরদোয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 4নং ,
ডোকঘয: চোিোইদোয-2010,
উখজরো:ররোন্দ , রজরো:
জোভোরনৄয ।

জোভোরনৄয

31/12/1993

22 ফছয 4ভো 5জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
প্রখফখে ছজফ
রনই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪১৪৯ সুভন জভয়ো

সুন্দযী রফগভ
পজলুর ক

গ্রোভ: রজোত আতোউল্যো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জভজতোনৄয ,
ডোকঘয: পরদো-1990,
উখজরো: রগোোরনৄয, রজরো:
টোংগোইর ।

গ্রোভ: রজোত আতোউল্যো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জভজতোনৄয ,
ডোকঘয: পরদো-1990,
উখজরো: রগোোরনৄয, রজরো:
টোংগোইর ।

টোংগোইর

10/10/1997

18 ফছয 7 ভো 25জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৫০ রভো: ইভযোন রোোইন

রভো: আব্দুর আউয়োর
রভোো: োভছুন নোোয

গ্রোভ: ভীযগঞ্জ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োোযোি, উখজরো:
চোজন্দনো , রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ: ভীযগঞ্জ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োোযোি, উখজরো:
চোজন্দনো , রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

28/06/1997

19 ফছয 8 ভো 6জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৫১ রভো: ইয়োজছয ভোমুদ

তোজভনো রফগভ
আবুর োখভ

গ্রোভ: পখতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: তজদ,
ডোকঘয: পখতনৄয,-3900,
উখজরো:রপনী দয , রজরো:
রপনী।

গ্রোভ: পখতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: তজদ,
ডোকঘয: পখতনৄয,-3900,
উখজরো:রপনী দয , রজরো:
রপনী।

রপনী

01/01/1998

18 ফছয 3 ভো 10জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৫২ রভো: আনোরুর ইরোভ

যোজজয়ো রফগভ
রভো: আ: ক

গ্রোভ: চক জোজভযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2নং
রফরনৄকুয, ডোকঘয: জোজভযো6271, উখজরো: নৄঠিয়ো,
রজরো: যোজোী

গ্রোভ: চক জোজভযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2নং
রফরনৄকুয, ডোকঘয: জোজভযো6271, উখজরো: নৄঠিয়ো,
রজরো: যোজোী

যোজোী

09/10/1997

18 ফছয 6 ভো
23জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৫৩ রভো: আজভরুর ইরোভ

রভোছো্: যোজরো রফগভ
মৃত: ভজজবুয যভোন

গ্রোভ: দ: রমোগীোি ,
ইউজনয়ন/য়োড ত:3নং োপটো
, ডোকঘয: মুন্পীযোট-5750,
উখজরো: োপটো, রজরো:
গোইফোন্ধো

গ্রোভ: দ: রমোগীোি ,
ইউজনয়ন/য়োড ত:3নং োপটো
, ডোকঘয: মুন্পীযোট-5750,
উখজরো: োপটো, রজরো:
গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

30/12/1995

20 ফছয 5 ভো 5জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৫৪ রভো: আিঃ মুত্তোজরফ

রভোো: যোজদো রফগভ
রভো: ভজতফোয

গ্রোভ: চক জোজভযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 9,
ডোকঘয:জোজভযো-6271,
উখজরো: নৄঠিয়ো ,
রজরো:যোজোী

গ্রোভ: চক জোজভযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 9,
ডোকঘয:জোজভযো-6271,
উখজরো: নৄঠিয়ো ,
রজরো:যোজোী

যোজোী

31/12/1994

21 ফছয 3 ভো 10জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৫৫ জফখফক জফশ্বো

ংক যোনী জফশ্বো
জফকো জফশ্বো

গ্রোভ: আফো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
কুজচয়োখভোিো , ডোকঘয:
ফযইচোযো-7620, উখজরো:
ভোগুযো , রজরো: ভোগুযো

গ্রোভ: আফো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
কুজচয়োখভোিো , ডোকঘয:
ফযইচোযো-7620, উখজরো:
ভোগুযো , রজরো: ভোগুযো

ভোগুযো

14/08/1993

22 ফছয 5 ভো 27জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

৬

৭

৮

৯

পজযদনৄয

05/05/1987

29 ফছয 0 ভো 1জদন

এইচএজ

গ্রোভ: স্করোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ঈশ্বযদী, উখজরো: ঈশ্বযদী,
রজরো: োফনো।

োফনো

05/08/1994

22 ফছয 2 ভো 20জদন

এইচএজ

গ্রোভ: শ্রীযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জঝকযগোছো , উখজরো:
জঝকযগোছো , রজরো: মখোয।

গ্রোভ: শ্রীযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জঝকযগোছো , উখজরো:
জঝকযগোছো , রজরো: মখোয।

মখোয

08/05/1993

22 ফছয 9 ভো 0জদন

রভো: নোজজভ উজেন
রখরনো রফগভ

গ্রোভ: শ্রীযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জঝকযগোছো , উখজরো:
জঝকযগোছো , রজরো: মখোয।

গ্রোভ: শ্রীযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জঝকযগোছো , উখজরো:
জঝকযগোছো , রজরো: মখোয।

মখোয

02/01/1989

৪১৬০ আজযপ রোখন

রযজজয়ো রফগভ
আবুর কোরোভ

গ্রোভ: জিভ জছখরোনীয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:7নং ,
ডোকঘয: োজীয ফোজোয3900, উখজরো: রপনী,
রজরো: রপনী।

গ্রোভ: জিভ জছখরোনীয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:7নং ,
ডোকঘয: োজীয ফোজোয3900, উখজরো: রপনী,
রজরো: রপনী।

রপনী

৪১৬১ রভো: জুরো সুজন

রভোো: ভোখরকো রফগভ
রভো: জপকুর ইরোভ

গ্রোভ: ফি ধুজয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:3নং চোন্দরো,
ডোকঘয:ফি ধুজয়ো-3526 ,
উখজরো: ব্রোহ্মণোিো, রজরো:
কুভল্লো।

গ্রোভ: ফি ধুজয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:3নং চোন্দরো,
ডোকঘয:ফি ধুজয়ো-3526 ,
উখজরো: ব্রোহ্মণোিো, রজরো:
কুভল্লো।

৪১৬২ রভো: আোদ ভন্ডর

রভোছো: আনজুয়োযো রফগভ
রভো: আবুর কোখভ ভন্ডর

গ্রোভ: জদগদোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2নং
রোখননৄয, ডোকঘয:
রভযীযোট-5730,
উখজরো:রোফোিী, রজরো:
গোইফোন্ধো।

গ্রোভ: জদগদোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2নং
রোখননৄয, ডোকঘয:
রভযীযোট-5730,
উখজরো:রোফোিী, রজরো:
গোইফোন্ধো।

৪১৫৬ রভো: ইকযোভ দযোনী

জোোনোযো রফগভ
রভো: কোরোভ দযোনী

গ্রোভ: োট রগোজফন্দুনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 8নং
কৃষ্ণনগয, ডোকঘয:
আনন্দনগয-4801 ,
উখজরো: রকোতয়োরী,
রজরো:পজযদনৄয ।

গ্রোভ: োট রগোজফন্দুনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 8নং
কৃষ্ণনগয, ডোকঘয:
আনন্দনগয-4801 ,
উখজরো: রকোতয়োরী,
রজরো:পজযদনৄয ।

৪১৫৭ চন্দন কুভোয যকোয

গয কুভোয যকোয
মৃত: ভজরনো যকোয

গ্রোভ: স্করোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ঈশ্বযদী, উখজরো: ঈশ্বযদী,
রজরো: োফনো।

৪১৫৮ রভো: জোজদ োোন

রভো: জদুর ইরোভ
োোনোযো রফগভ

৪১৫৯ রভো: জোোিীয আরভ
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ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

27 ফছয 3 ভো জদ4ন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

15/12/1995

21 ফছয 5 ভো 8জদন

এএজ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

আখফদন
রযরখয়য
পযখভ, চোরোখনয
কজ জভো রদয়ো
য়জন।

ফোজতর

কুজভল্লো

01/01/1994

22 ফছয 5 ভো 5জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গোইফোন্ধো

01/01/*1998

18 ফছয 3 ভো13 জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৪

৫

৬

৭

৮

৯

৪১৬৩ রভো: ভোমুনুয যজদ

োয়ো রফগভ
আব্দুর োই

গ্রোভ: রনটোভযো্ ,
ইউজনয়ন/য়োড ত:3নং
োছনোফনৄয, ডোকঘয:যোভকৃষ্ণ
ফোিী-1997, উখজরো:
ধনফোিী রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ: রনটোভযো্,
ইউজনয়ন/য়োড ত:3নং
োছনোফনৄয, ডোকঘয:যোভকৃষ্ণ
ফোিী-1997, উখজরো:
ধনফোিী রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর

10/01/1997

19 ফছয 4 ভো 15জদন

এইচএজ

৪১৬৪ োোফ উেীন

তনুয়োযো রফগভ
আবুর কোখভ

গ্রোভ: নফ ত তোযোোো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:7 , ডোকঘয:
জকখোযগঞ্জ-2300,
উখজরো:জকখোযগঞ্জ ,
রজরো: জকখোযগঞ্জ।

গ্রোভ: নফ ত তোযোোো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:7 , ডোকঘয:
জকখোযগঞ্জ-2300,
উখজরো:জকখোযগঞ্জ ,
রজরো: জকখোযগঞ্জ।

জকখোযগঞ্জ

01/07/1994

22 ফছয 3 ভো
28জদন

এইচএজ

৪১৬৫ রভো: ইজরয়ো

রভোখতদো রফগভ
আবুর কোরোভ

গ্রোভ: জোোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আগযনৄয ,
ডোকঘয:জোোনৄয-8214,
উখজরো: ফোবুগঞ্জ , রজরো:
ফজযোর ।

গ্রোভ: জোোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আগযনৄয ,
ডোকঘয:জোোনৄয-8214,
উখজরো: ফোবুগঞ্জ , রজরো:
ফজযোর ।

ফজযোর

11/10/1997

18 ফছয 5 ভো 25জদন

এইচএজ

৪১৬৬ উত্তভ কুভোয ীর

গীতো যোনী ীর
দুরোর চন্দ্র ীর

গ্রোভ: রদিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 9, ডোকঘয:
কোদফো রদিো-3460,
উখজরো: ফরুিো , রজরো:
কুজভল্লো।

গ্রোভ: রদিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 9, ডোকঘয:
কোদফো রদিো-3460,
উখজরো: ফরুিো , রজরো:
কুজভল্লো।

কুজভল্লো

03/01/1989

27 ফছয 2 ভো 8জদন

৪১৬৭ রভো: ভোজোরুর ইরোভ জরভন

রপোরী রফগভ
রভো: নফোফ আরী

গ্রোভ: জংনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জদগনগয,
ডোকঘয: রফনীনৄয-7300,
উখজরো: ররকুো , রজরো:
জঝনোইদ।

গ্রোভ: রছোট ভোঝগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জরোইদ,
ডোকঘয: জরোইদ-7000,
উখজরো: কুভোযখোরী ,
রজরো: কজিয়ো।

জঝনোইদ

08/12/1889

৪১৬৮ ফজরুর ইরোভ

ফখয়ন উজেন
োজযপো

গ্রোভ: উত্তয নোযী ফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: গুরুদোনৄয ,
ডোকঘয: ,
উখজরো:গুরুদোনৄয, রজরো:
নোখটোয ।

গ্রোভ: উত্তয নোযী ফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: গুরুদোনৄয ,
ডোকঘয: ,
উখজরো:গুরুদোনৄয, রজরো:
নোখটোয ।

নোখটোয

14/04/1998
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

26 ফছয 4 ভো27 জদন

অনো ত

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

রভৌরবীফোজোয

20/11/1996

19 ফছয 5 ভো 15জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

চাঁদনৄয

28/08/1996

19 ফছয 8 ভো7 জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভ: চযকুোফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত:3নং গুনো,
ডোকঘয: ধোভোইচোট-6630,
উখজরো: তোিোী, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

13/11/1995

20 ফছয 5 ভো 23জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভ: রক্ষীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রক্ষীনৄয, ,
উখজরো:রচৌেগ্রোভ , রজরো:
কুজভল্লো।

গ্রোভ: রক্ষীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রক্ষীনৄয, ,
উখজরো:রচৌেগ্রোভ , রজরো:
কুজভল্লো।

কুজভল্লো

02/12/1989

26 ফছয 5 ভো 15জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রভো: োজভ উজেন
কল্পনো রফগভ

গ্রোভ:আজগয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:আজগয়ো, উখজরো:
নফ তধরো, রজরো: রনেখকোনো

গ্রোভ:আজগয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:আজগয়ো, উখজরো:
নফ তধরো, রজরো: রনেখকোনো

রনেখকোণো

20/12/1995

20 ফছয 4 ভো15 জদন

এইচএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৭৪ রভো: োরুনয যজদ

ভজতউয যভোন
আজভনো

গ্রোভ: জিভ দত্ত ফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফোগফোটী, উখজরো:
জযোজগঞ্জ , রজরো:
জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ: জিভ দত্ত ফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফোগফোটী, উখজরো:
জযোজগঞ্জ , রজরো:
জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

01/01/1998

20 ফছয 4 ভো 4জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৭৫ রভো: জনজোভ উজেন

রভো: জজ জভয়ো
রভোছো: ভজদনো খোতুন

গ্রোভ: যোভকৃষ্ণনৄয চযোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
চজল্লো-2400, উখজরো:
রনেখকোনো, রজরো: রনেখকোনো,
।

গ্রোভ: যোভকৃষ্ণনৄয চযোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
চজল্লো-2400, উখজরো:
রনেখকোনো, রজরো: রনেখকোনো,
।

রনেখকোণো

23/07/1997

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৬৯ রভো: োোনুয যভোন

ইদুয যভোন
আপখযোজো আক্তোয

গ্রোভ: বোনুজফর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আদভনৄয ফোজোয, উখজরো:
কভরগঞ্জ, রজরো: রভৌরবী
ফোজোয ।

গ্রোভ: বোনুজফর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আদভনৄয ফোজোয, উখজরো:
কভরগঞ্জ, রজরো: রভৌরবী
ফোজোয ।

৪১৭০ রভো: আোন োফীফ

রভো: আব্দুয যজদ জভয়ো
রদখরোয়োযো রফগভ

গ্রোভ: আযোপনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:আযোপনৄয,,
উখজরো: কচ্যয়ো, রজরো:
চাঁদনৄয।

গ্রোভ: আযোপনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:আযোপনৄয,,
উখজরো: কচ্যয়ো, রজরো:
চাঁদনৄয।

৪১৭১ রভো: োজোোন আরী

রভোছো: রযোখকয়ো খোতুন
রভো: আজভয রোখন

গ্রোভ: চযকুোফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত:3নং গুনো,
ডোকঘয: ধোভোইচোট-6630,
উখজরো: তোিোী, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

৪১৭২ খদফ চন্দ্র দো

জখযন্দ্র কুভোয দো
ছোয়ো যোনী দো

৪১৭৩ রভো: আখর জভয়ো
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪১৭৬ রক. এভ জজল্লুয যভোন

ভযহুভ রক এভ জোোিীয
আরভ
জজতুন নুয রফগভ

গ্রোভ: রখোন্দকোয ফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
গজযো-4343, উখজরো:
যোউজোন রৌযবো, রজরো:
চট্টগ্রোভ।

গ্রোভ: রখোন্দকোয ফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
গজযো-4343, উখজরো:
যোউজোন রৌযবো, রজরো:
চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

10/10/1992

23 ফছয 6 ভো
25জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৭৭ আর আজভন

রভো: নফোফ আরী
যজভছো খোতুন

গ্রোভ: চয ঘোটিনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
উল্লোোিো ,
উখজরো:উল্লোোিো , রজরো:
জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ: চয ঘোটিনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
উল্লোোিো ,
উখজরো:উল্লোোিো , রজরো:
জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

07/06/1992

24ফছয 8ভো 8জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৭৮ ভীয রভোোম্মদ কোভরুজ্জোভোন

ভীয োখজদো কোভোর
ভযহুভ ভীয কোভোর আতোতুকত

গ্রোভ: রকোভোযখডোগো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2নং
উজজযনৄয, ডোকঘয: জভয়ো
ফোজোয-3500, উখজরো:
রচৌেগ্রোভ, রজরো: কুজভল্লো ।

গ্রোভ: রকোভোযখডোগো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2নং
উজজযনৄয, ডোকঘয: জভয়ো
ফোজোয-3500, উখজরো:
রচৌেগ্রোভ, রজরো: কুজভল্লো ।

কুজভল্লো

01/02/1985

31 ফছয 4 ভো 4জদন

আজরভ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৭৯ রভো: ভজনরুর ইরোভ

রভোছো: ভখনোয়োযো খোতুন
রভো: নজরুর ইরোভ

গ্রোভ: আজজভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কোখয়ভনৄয ,
ডোকঘয:কোখয়ভনৄয-6770,
উখজরো: োজোদনৄয,
রজরো: জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ: আজজভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কোখয়ভনৄয ,
ডোকঘয:কোখয়ভনৄয-6770,
উখজরো: োজোদনৄয,
রজরো: জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

21/11/1997

18 ফছয 5 ভো 14জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

৪১৮০ োরো উজেন

আজম্বয়ো খোতুন
উরো আভদ

গ্রোভ:ধুইল্যোছজি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োরোনৄয6, ডোকঘয:োরোনৄয4700, উখজরো:
ভখখোরী, রজরো:
কক্সফোজোয ।

গ্রোভ:ধুইল্যোছজি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োরোনৄয6, ডোকঘয:োরোনৄয4700, উখজরো:
ভখখোরী, রজরো:
কক্সফোজোয ।

কক্সফোজোয

22/11/1996

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৮১ রোখর যোনো

ভজযয়খভয রনছো
যজপকুর ইরোভ

গ্রোভ: কোজোযীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:5নং শুবনৄয
, ডোকঘয: কোতছয ফোজোয3500, উখজরো: রচৌেগ্রোভ,
রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ: কোজোযীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:5নং শুবনৄয
, ডোকঘয: কোতছয ফোজোয3500, উখজরো: রচৌেগ্রোভ,
রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

04/10/1995

21 ফছয 0ভো 26জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪১৮২ আব্দুর আোদ

পজযদো রফগভ
গ্রোভ: োটকোঠী,
ত
রভো: ফজলুয যভোন তোলুকদোয ইউজনয়ন/য়োড ত: দূগোোো,
ডোকঘয: কোকযধো-8623,
উখজরো: ফোখকযগঞ্জ, রজরো:
ফজযোর।

গ্রোভ: োটকোঠী,
ত
ইউজনয়ন/য়োড ত: দূগোোো,
ডোকঘয: কোকযধো-8623,
উখজরো: ফোখকযগঞ্জ, রজরো:
ফজযোর।

ফজযোর

02/05/1995

21 ফছয 3 ভো 0জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৮৩ রদফোীল কুভোয রদফ

জদরী কুভোয রদফ
নৄষ্প যোনী রদফ

গ্রোভ: োতক্ষোজনয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োতক্ষোজনয়ো,
উখজরো:োতক্ষোজনয়ো ,
রজরো: চট্টগ্রোভ।

গ্রোভ: োজনছিো জফ.জ.এর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জচকনোগুর, উখজরো:
জন্তোনৄয, রজরো: জখরট।

চট্টগ্রোভ

11/07/1992

23 ফছয 5 ভো
25জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৮৪ এখরোছুয যভোন জুখয়র

রভোছো: োরুর আক্তোয
রভোপোজ্জর রোখন

গ্রোভ:য়োযকোজন্দ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 6, ডোকঘয:
মুক্তোগোছো-2210, উখজরো:
ক্তোগোছো, রজরো: ভয়ভনজং।

গ্রোভ:য়োযকোজন্দ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 6, ডোকঘয:
মুক্তোগোছো-2210, উখজরো:
ক্তোগোছো, রজরো: ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

10/11/1991

24 ফছয 6 ভো 24জদন

এইচএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৮৫ রভো: ইভোইর রোখন

আখনোয়োযো রফগভ
রভো: আব্দুর কোজদয

গ্রোভ:কোজরোযোি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোতুয়োইর,
ডোকঘয: দজনয়ো-1236,
উখজরো:মোেোফোিী , রজরো:
ঢোকো

গ্রোভ:কোজরোযোি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোতুয়োইর,
ডোকঘয: দজনয়ো-1236,
উখজরো:মোেোফোিী , রজরো:
ঢোকো

ঢোকো

07/11/1994

21 ফছয 9 ভো 25জদন

এইচএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৮৬ জীবুয যভোন

জখো রফগভ
োজফবুয যভোন

গ্রোভ: যোভজদয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রফথুিী,
ডোকঘয: যোভজদয়ো কখরজ8131, উখজরো:কোজয়োনী,
রজরো: রগোোরগঞ্জ ।

গ্রোভ: যোভজদয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রফথুিী,
ডোকঘয: যোভজদয়ো কখরজ8131, উখজরো:কোজয়োনী,
রজরো: রগোোরগঞ্জ ।

রগোোরগঞ্জ

31/07/1997

18 ফছয 9 ভো 1জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৮৭ ঞ্জীফ জফশ্বো

রযখো যোনী জফশ্বো
সুধোংশু জফশ্বো

গ্রোভ: আফো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:কুজচয়োখভোিো,
ডোকঘয: ফযইচোযো-7620,
উখজরো:ভোগুযো দয ,
রজরো: ভোগুযো।

গ্রোভ: আফো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:কুজচয়োখভোিো,
ডোকঘয: ফযইচোযো-7620,
উখজরো:ভোগুযো দয ,
রজরো: ভোগুযো।

ভোগুযো

06/08/1993

22 ফছয 10 ভো 3জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

কোজী রভো: জোজকয রোখন
জনলুপো আক্তোয

গ্রোভ: কোজীয জভরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:কোজীয জভরো, ,
উখজরো: জেোর, রজরো:
ভয়ভনজং।

গ্রোভ: কোজীয জভরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:কোজীয জভরো, ,
উখজরো: জেোর, রজরো:
ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

07/03/1988

27 ফছয 10 ভো 2জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৮৯ রভো: ইভযোনুর ক

রনো রফগভ
রভো: আবুর োখভ

গ্রোভ: মূরগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত:1নংমূরগ্রোভ,
ডোকঘয: মূরগ্রোভ-3463,
উখজরো: কফো, রজরো:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো ।

গ্রোভ: মূরগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত:1নংমূরগ্রোভ,
ডোকঘয: মূরগ্রোভ-3463,
উখজরো: কফো, রজরো:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো ।

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

24/06/1987

28 ফছয 10 ভো
12জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৯০ রভো: রভখদী োোন

ভখনোয়োযো রফগভ
রভো: ীদুয যভোন

গ্রোভ: জয়নগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: বোটোযো,
ডোকঘয:বোটোযো-2052,
উখজরো: জযলোফোিী,
রজরো: জোভোরনৄয।

গ্রোভ: জয়নগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: বোটোযো,
ডোকঘয:বোটোযো-2052,
উখজরো: জযলোফোিী,
রজরো: জোভোরনৄয।

জোভোরনৄয

12/10/1993

22 ফছয 4ভো 26জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৯১ রভো: পখরুর ইরোভ

ভভতোজ রফগভ
রভো: রভোস্তপো কোভোর

গ্রোভ: কোজজয়োতর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 19নং
দোখযোযো,
ডোকঘয:কোজজয়োতর-3540,
উখজরো: মুযোদনগয, রজরো:
কুজভল্লো।

গ্রোভ: কোজজয়োতর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 19নং
দোখযোযো,
ডোকঘয:কোজজয়োতর-3540,
উখজরো: মুযোদনগয, রজরো:
কুজভল্লো।

কুজভল্লো

01/01/1996

20 ফছয 4 ভো 5জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৯২ সুব্রত োো

জফকো চন্দ্র োো
গীতো যোনী োো

গ্রোভ: জফং োটনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োটনো, উখজরো: নবোগোতী,
রজরো: নিোইর।

গ্রোভ: জফং োটনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োটনো, উখজরো: নবোগোতী,
রজরো: নিোইর।

নিোইর

01/03/1997

16 ফছয 5ভো 5জদন

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৯৩ োয়খুর ইরোভ

ইউসুপ আরী ভইয়ো
পজযদো রফগভ

গ্রোভ: রকোড্ডো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রকোড্ডো, উখজরো:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো,
রজরো:ব্রোহ্মণফোিীয়ো ।

গ্রোভ: রকোড্ডো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রকোড্ডো, উখজরো:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো,
রজরো:ব্রোহ্মণফোিীয়ো ।

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

25/05/1991

24 ফছয 11 ভো
10জদন

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এইচএজ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৪১৮৮ কোজী রভো: জোপয োখদক
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪১৯৪ রভো: োখোয়োত রোখন

রভোো: োখজদো খোনভ
োজফবুয যভোন

গ্রোভ: রোনোফোদ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জযকর,
ডোকঘয: রোনোফোদ-8214,
উখজরো: রগৌযনদী, রজরো:
ফজযোর ।

গ্রোভ: রোনোফোদ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জযকর,
ডোকঘয: রোনোফোদ-8214,
উখজরো: রগৌযনদী, রজরো:
ফজযোর ।

ফজযোর

29/05/1986

29 ফছয 11 ভো 6জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৯৫ রভো: আজজজুর ক

রভোো: রযোখকয়ো রফগভ
আবুর ফোোয

গ্রোভ: রগোভখকোট,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 4নং
রভৌকযো, ডোকঘয: ভয়ুযো3580, উখজরো:
নোিরখকোট, রজরো: কুজভল্লো ।

গ্রোভ: রগোভখকোট,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 4নং
রভৌকযো, ডোকঘয: ভয়ুযো3580, উখজরো:
নোিরখকোট, রজরো: কুজভল্লো ।

কুজভল্লো

20/11/1993

23 ফছয 6 ভো
16জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৯৬ রভো: োরুন অয যজদ

রযনু রফগভ
আরী আকফয রফোযী

গ্রোভ: গুয়ো ফোিীয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:গুয়ো ফোিীয়ো
, ডোকঘয:গুয়ো ফোিীয়ো8261, উখজরো: জজরো,
রজরো: ফজযোর

গ্রোভ: 127 রোয়ন জং
কভখপ্লক্স, ইউজনয়ন/য়োড ত:
73 নৄযোতন জফভোন ফন্দয
রযোড, ডোকঘয: রতজগো1215, উখজরো: রতজগো,
রজরো: ঢোকো।

ঢোকো

28/11/1986

29 ফছয 5 ভো 7জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৯৭ রভো: োগয রোখন

রভোছো: রযখো খোতুন
রভো: রকযোভত আরী রখ

গ্রোভ: ভোরজপয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: নোজজযগঞ্জ,
ডোকঘয:যোইনৄয রক্ষতুোিো6660 , উখজরো:
সুজোনগয, রজরো: োফনো।

গ্রোভ: ভোরজপয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: নোজজযগঞ্জ,
ডোকঘয:যোইনৄয রক্ষতুোিো6660 , উখজরো:
সুজোনগয, রজরো: োফনো।

োফনো

19/02/1995

21 ফছয 2 ভো 16জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৯৮ রভো: জোজদ রোখন

ছজকনো
রভো: আজগোয আরী

গ্রোভ: চযখভোননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রভোননৄয ,
ডোকঘয: রোজিী রভোননৄয6762, উখজরো: উল্লোোিো,
রজরো: জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ: চযখভোননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রভোননৄয ,
ডোকঘয: রোজিী রভোননৄয6762, উখজরো: উল্লোোিো,
রজরো: জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

11/01/1990

25 ফছয 6 ভো 5জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪১৯৯ রভো: হুভোয়ুন কজফয

ভোখরকো রফগভ
নুরুর কজফয

গ্রোভ: ইরো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
5নং, ডোকঘয:ইরো-4393,
উখজরো: ফাঁখোরী, রজরো:
চট্টগ্রোভ।

গ্রোভ: ইরো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
5নং, ডোকঘয:ইরো-4393,
উখজরো: ফাঁখোরী, রজরো:
চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

06/05/1996

19 ফছয 11 ভো 0জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪২০০ রভো: োইফূর ইরোভ

োীন আকতোয
রভো: আব্দুর ভোন্নোন

গ্রোভ: োতফোিীয়ো জরয়ো
োিো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
োতফোিীয়ো 1নং, ডোকঘয:
োতফোিীয়ো-4383,
উখজরো: চন্দনোই, রজরো:
চট্টগ্রোভ ।

গ্রোভ: োতফোিীয়ো জরয়ো
োিো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
োতফোিীয়ো 1নং, ডোকঘয:
োতফোিীয়ো-4383,
উখজরো: চন্দনোই, রজরো:
চট্টগ্রোভ ।

চট্টগ্রোভ

06/01/1993

22 ফছয 11 ভো 4জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২০১ রভো: অনৄ আখম্মদ

ছন্দো রফগভ
রভো: মুনজজর রোখন

গ্রোভিঃ অযন্যনৄয
ইউজনয়ন: 08
ডোকঘয:জফজফয ফোজোয
উখজরো: আদত দয
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ অযন্যনৄয
ইউজনয়ন: 08
ডোকঘয:জফজফয ফোজোয
উখজরো: আদত দয
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

26.03.1994

22 ফছয 00 ভো 16
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২০২ সুদী দো

শ্যোভর খোজন্ত দো
টিংকু দো

গ্রোভিঃ জফ: োটনো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োটনো
উখজরো: কোজরয়ো
রজরোিঃ নিোইর

গ্রোভিঃ জফ: োটনো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োটনো
উখজরো: কোজরয়ো
রজরোিঃ নিোইর

নিোইর

02.11.1997

18 ফছয 4 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২০৩ প্রদী কুভোয জফশ্বো

জফতো যোণী
রভোন জফশ্বো

গ্রোভিঃ োজভদনৄয
ইউজনয়ন: ০৮
ডোকঘয: ভখনৄয
উখজরো: ভখনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদো

গ্রোভিঃ োজভদনৄয
ইউজনয়ন: ০৮
ডোকঘয: ভখনৄয
উখজরো: ভখনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদো

জঝনোইদ

12.12.1992

23 ফছয 4 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২০৪ যজফউর ইরোভ

আন্ন্ঞ্জুয়োযো রফগভ
রভো: নজরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ জনবো এনোখয়তনৄয
ইউজনয়ন: ভোছোিো
ডোকঘয: যোভখকোর
উখজরো: োংো
রজরোিঃ যোজফোজি

গ্রোভিঃ জনবো এনোখয়তনৄয
ইউজনয়ন: ভোছোিো
ডোকঘয: যোভখকোর
উখজরো: োংো
রজরোিঃ যোজফোজি

যোজফোিী

28.01.1996

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২০৫ দীক কুভোয রঘোল

ন্ত্রুো যোণী রঘোল
কুভোখয চন্দ্র রঘোল

গ্রোভিঃ ভোছোিো
ইউজনয়ন: ভোছোিো
ডোকঘয: যোভখকোর
উখজরো: োংো
রজরোিঃ যোজফোিী

গ্রোভিঃ ভোছোিো
ইউজনয়ন: ভোছোিো
ডোকঘয: যোভখকোর
উখজরো: োংো
রজরোিঃ যোজফোিী

যোজফোিী

13.05.1986

29 ফছয 11 ভো 22
জদন

এভ.এ.এ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২০৬ োইদুয যভোন োইদ

োখভদো রফগভ
ইনছয আরী

গ্রোভিঃ রটজফয চয
ইউজনয়ন: তুরীয চয
ডোকঘয: রটজফযচয
উখজরো: জোভোরনৄয দয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ রটজফয চয
ইউজনয়ন: তুরীয চয
ডোকঘয: রটজফযচয
উখজরো: জোভোরনৄয দয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

02.01.1992

24 ফছয 4 ভো 3 জদন

পোজমর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪২০৭ ো আরভ

উভোন গজণ
যজভো খোতুন

গ্রোভিঃ কফো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:ধোনখখোরো
উখজরো: গোংনী
রজরোিঃ রভখযনৄয

গ্রোভিঃ কফো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:ধোনখখোরো
উখজরো: গোংনী
রজরোিঃ রভখযনৄয

রভখযনৄয

18.02.1994

22 ফছয 2 ভো 18
জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২০৮ রভো: োইফুর ইরোভ

আবুর খোখয়য
কুজনুয রফগভ

গ্রোভিঃ গন্ধতব্যনৄয আজভন খোন
োঠোন ফোজি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জযোভন ফোজোয
উখজরো: রক্ষ্মীনৄয
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

গ্রোভিঃ গন্ধতব্যনৄয আজভন খোন
োঠোন ফোজি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জযোভন ফোজোয
উখজরো: রক্ষ্মীনৄয
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

রক্ষ্ণীনৄয

06.06.1997

19 ফছয 8 ভো 20
জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২০৯ রভো: ভোমুন জভয়ো

রভো: সূয্যত জভয়ো
অজজপো রফগভ

গ্রোভিঃ চকজযচযন
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রদৌরতনৄয
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ চকজযচযন
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রদৌরতনৄয
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

25.09.1994

21 ফছয 7 ভো 10 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২১০ নদ্বী জফশ্বো

রযখো যোণী জফশ্বো
সুধোংশু জফশ্বো

গ্রোভিঃ আফো
ইউজনয়ন: কুজচয়োখভোিো
ডোকঘয: ফযইচোযো
উখজরো: ভোগুযো দয
রজরোিঃ ভোগুযো

গ্রোভিঃ আফো
ইউজনয়ন: কুজচয়োখভোিো
ডোকঘয: ফযইচোযো
উখজরো: ভোগুযো দয
রজরোিঃ ভোগুযো

ভোগুযো

15.05.1994

21 ফছয 10 ভো 26
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, ছজফ রনই

ফোজতর

৪২১১ রভো: জরটন আরী

রভো: নোঈভ উজেন
রভোছো: ভজযয়ভ খোতুন

গ্রোভিঃ জনকিোটো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: মুরোডুরী
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ জনকিোটো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: মুরোডুরী
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

োফনো

18.05.1988

27 ফছয 11 ভো 10
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২১২ রভো: রফরোর রোখন

োভসুন নোোয
নজজয রোখন

গ্রোভিঃ আপঝরনগয
ইউজনয়ন: ছদোো
ডোকঘয: ছদোো
উখজরো: োতকোজনয়ো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ আপঝরনগয
ইউজনয়ন: ছদোো
ডোকঘয: ছদোো
উখজরো: োতকোজনয়ো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

16.09.1990

25 ফছয 7 ভো 19
জদন

জফ.জফ.এ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২১৩ োইদুয যভোন

ভোসুদো রফগভ
আব্দুয যজভ

গ্রোভিঃ োয়দোফোদ
ইউজনয়ন: শ্রীনগয
ডোকঘয: োয়দোফোদ
উখজরো: যোয়নৄযো
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ শ্রীযোভনৄয
ইউজনয়ন: যোয়নৄযো
ডোকঘয: যোয়নৄযো
উখজরো: যোয়নৄযো
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

06.01.1995

21 ফছয 3 ভো 29
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৪২১৪ রখ রভো: আজকুয যভোন

রভোজরভো রফগভ
রখ নোজয উজেন

গ্রোভিঃ কোভযোফ
ইউজনয়ন: জয়নগয
ডোকঘয: কোভযোফ
উখজরো: জফনৄয
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ কোভযোফ
ইউজনয়ন: জয়নগয
ডোকঘয: কোভযোফ
উখজরো: জফনৄয
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

01.01.1996

20 ফছয 4 ভো 4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২১৫ রভো: ভজনয রোখন

রভো: ইদন জভয়ো
আখয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ চকচন্দ্রনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:চন্ডীদ্বোযো
উখজরো: কফো
রজরোিঃ জফ-ফোজিয়ো

গ্রোভিঃ চকচন্দ্রনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:চন্ডীদ্বোযো
উখজরো: কফো
রজরোিঃ জফ-ফোজিয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

08.12.1997

18 ফছয 5 ভো 20
জদন

এ.এ.জ

জবজডজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২১৬ রভো: রো রোখন

রভোো: চোখভরী রফগভ
রভো: পজযদ উজেন

গ্রোভিঃ রগোনোথনৄয
ইউজনয়ন: 5
ডোকঘয: নোজজযনৄয োট
উখজরো: গুরুদোনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ রগোনোথনৄয
ইউজনয়ন: 5
ডোকঘয: নোজজযনৄয োট
উখজরো: গুরুদোনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

10.12.1996

19 ফছয 4 ভো 25
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২১৭ রভো: োজপজুয কোখদয

রভোো: োজভদো রফগভ
রভো: জযোজুর কোখদয

গ্রোভিঃ ফোগোযো
ইউজনয়ন: নোটো
ডোকঘয:ফোগধোনী
উখজরো: ফো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ ফোগোযো
ইউজনয়ন: নোটো
ডোকঘয:ফোগধোনী
উখজরো: ফো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

29.03.1997

19 ফছয 1 ভো 7 জদন

এ.এ.জ (রবো)

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২১৮ বয়দ ভোসুদ োোন ইভজতয়োজ

বয়দ জনজোভ উজেন
খন্দকোয রযখনো রফগভ

গ্রোভিঃ রগোয়োরগাঁ খন্দকোয
ফোিী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ধননৄয
উখজরো: দয দজক্ষণ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ রগোয়োরগাঁ খন্দকোয
ফোিী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ধননৄয
উখজরো: দয দজক্ষণ
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

03.06.1994

21 ফছয 11 ভো 3 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২১৯ জভনো

রোইরী
ভোজয উজেন

গ্রোভিঃ ভজভননৄয
ইউজনয়ন: 3নং
ডোকঘয: পরদো
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ 614/এ ঝোউতরো
রযরখয় কখরোনী
ইউজনয়ন: 13নং
ডোকঘয: োোিতরী
উখজরো: খুরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

টোংগোইর

01.01.1988

28 ফছয 4 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২২০ খোখরদুয যভোন

রনকজোন রফগভ
মৃত রভো: ইকন্দয আরী

গ্রোভিঃ ফযকতনৄয
ইউজনয়ন: জফযন্পী
ডোকঘয:ফযকতনৄয
উখজরো: জজকগঞ্জ
রজরোিঃ জখরট

গ্রোভিঃ ফযকতনৄয
ইউজনয়ন: জফযন্পী
ডোকঘয:ফযকতনৄয
উখজরো: জজকগঞ্জ
রজরোিঃ জখরট

জখরট

28.11.1993

22 ফছয 5 ভো 7 জদন

এইচএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২২১ রভো: কত রোখন

োজরভো খোনভ
রভো: আব্দুর জজরর োং

গ্রোভিঃ ভধ্য বকখোরী
ইউজনয়ন: রগোজযনৄয
ডোকঘয: বকখোরী
উখজরো: বোন্ডোজরয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

গ্রোভিঃ যোজজয়ো ভজঞ্জর কখরজ
এজবজনউ
ইউজনয়ন: 10নং য়োড ত
ডোকঘয: জফএ. কখরজ
উখজরো:দয ফজযোর
রজরোিঃ ফজযোর

জখযোজনৄয

31.12.1986

29 ফছয 4 ভো 6জদন

এ.এ.জ

৪২২২ ভোরুপো

জোোনোযো
আবুর োখভ

গ্রোভিঃ নফ ত বোন্ডোজযয়ো
ইউজনয়ন: বোন্ডোজযয়ো
ডোকঘয: বোন্ডোজযয়ো
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

গ্রোভিঃ নফ ত বোন্ডোজযয়ো
ইউজনয়ন: বোন্ডোজযয়ো
ডোকঘয: বোন্ডোজযয়ো
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

জখযোজনৄয

19.07.1996

19 ফছয 10 ভো জদন

এইচএজ

৪২২৩ রভো: ভজভনুর ইরোভ

রভো: নজজয রোখন
রভোছো: ভজভনো রফগভ

গ্রোভিঃ জকোভত ফোনু
(নোরোযোি)
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:ফোরোফোিী
উখজরো: জচরভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ জকোভত ফোনু
(নোরোযোি)
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:ফোরোফোিী
উখজরো: জচরভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

15.08.1994

21 ফছয 8 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২২৪ রভো: নোজজউয রোখন

রভোছো: নোজভো রফগভ
রভো: োজভদুয যভোন

গ্রোভিঃ ভধ্য জোজভযো
ইউজনয়ন: রফরনৄকুজযয়ো
ডোকঘয: জোজভযো
উখজরো: নৄঠিয়ো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ ভধ্য জোজভযো
ইউজনয়ন: রফরনৄকুজযয়ো
ডোকঘয: জোজভযো
উখজরো: নৄঠিয়ো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

03.06.1988

28 ফছয 2 ভো 00
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২২৫ রভো: আরভিীয রোখন

রভোছো: রযখনো রফগভ
রভো: জখপয উজেন

গ্রোভিঃ রভোযকয়ো
ইউজনয়ন: জফরভোজিয়ো
ডোকঘয: জফরভোজিয়ো
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ রভোযকয়ো
ইউজনয়ন: জফরভোজিয়ো
ডোকঘয: জফরভোজিয়ো
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

16.07.1993

22 ফছয 8 ভো 25
জদন

জফ.এ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২২৬ যীভো আক্তোয

োভসুন নোোয
নজজয রোখন

গ্রোভিঃ আপঝর নগয
ইউজনয়ন: ছদোো
ডোকঘয: ছদোো
উখজরো: োতকোজনয়ো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ আপঝর নগয
ইউজনয়ন: ছদোো
ডোকঘয: ছদোো
উখজরো: োতকোজনয়ো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

02.05.1997

19 ফছয 0 ভো 3 জদন

এ.এ.জ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২২৭ রভো: ফুযকোন আখম্মদ

োজনো রফগভ
রভো: আ: যজদ

গ্রোভিঃ কফো খোযোিো
ইউজনয়ন: কফো
ডোকঘয: কফো
উখজরো: কফো
রজরোিঃব্রোহ্মনফোজিয়ো

গ্রোভিঃ কফো খোযোিো
ইউজনয়ন: কফো
ডোকঘয: কফো
উখজরো: কফো
রজরোিঃব্রোহ্মনফোজিয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

20.06.1995

20 ফছয 10 ভো 15
জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর
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োধোযণ

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪২২৮ রভো: ইভোঈর রোখন

রভোছো: োয়ো রফগভ
রভো: জরভ উজেন

গ্রোভিঃ নন্দফোরো
ইউজনয়ন: ভগিো
ডোকঘয: রচৌধুযী ভোরঞ্চ
উখজরো: টোংগোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ নন্দফোরো
ইউজনয়ন: ভগিো
ডোকঘয: রচৌধুযী ভোরঞ্চ
উখজরো: টোংগোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

25.10.1997

18 ফছয 4 ভো 10 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২২৯ রভো: োজকফ রোোইন

যন আযো
মৃত রগোরোভ যসুর রখোল্যো

গ্রোভিঃ ফি রই
ইউজনয়ন: কুজচয়োখঘোিো
ডোকঘয: জোগরো
উখজরো: ভোগুযো দয
রজরোিঃ ভোগুযো

গ্রোভিঃ ফি রই
ইউজনয়ন: কুজচয়োখঘোিো
ডোকঘয: জোগরো
উখজরো: ভোগুযো দয
রজরোিঃ ভোগুযো

ভোগুযো

01.03.1995

21 ফছয 3 ভো 26
জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৩০ রভো: োইফুয যভোন

রভো: পোরুক জভয়ো
রভোছো: সুজপয়ো খোতুন

গ্রোভিঃ কোলুটুরো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রস্কযনৄয
উখজরো: ফোহুফর
রজরোিঃ জফগঞ্জ

গ্রোভিঃ কোলুটুরো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রস্কযনৄয
উখজরো: ফোহুফর
রজরোিঃ জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

11.05.1996

19 ফছয 11 ভো 26
জদন

এইচএজ

আনোয জবজডজ আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৩১ রভো: ইভযোন োোন

রভো: আতোউয যভোন
রভোছো: নুপো রফগভ

গ্রোভিঃ রফোয়োজরয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রফোয়োজরয়ো
উখজরো: তোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ রফোয়োজরয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রফোয়োজরয়ো
উখজরো: তোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

01.01.1997

19 ফছয 3 ভো 23
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৩২ রভোছো: রতো োযবীন

রভো: োভছ উজেন (প্রোং)
রভোছো: োজনো ফোনু

গ্রোভিঃ খাঁনৄিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জতরকনৄয
উখজরো: আখক্করনৄয
রজরোিঃ জয়নৄযোট

গ্রোভিঃ খাঁনৄিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জতরকনৄয
উখজরো: আখক্করনৄয
রজরোিঃ জয়নৄযোট

জয়নৄযোট

20.12.1984

31 ফছয 4 ভো 15
জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৩৩ রভোোম্মদ রোখর উজেন

রভোছো: জোোনোযো রফগভ
রভোোম্মদ রফরোখয়ত রোখন

গ্রোভিঃ উত্তয জরভনৄয
ইউজনয়ন: জরভনৄয
ডোকঘয: জোপযোফোদ
উখজরো: ীতোকুন্ড
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ উত্তয জরভনৄয
ইউজনয়ন: জরভনৄয
ডোকঘয: জোপযোফোদ
উখজরো: ীতোকুন্ড
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

31.12.1991

24 ফছয 3 ভো 10
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৩৪ রভো: োজন রোখন জজফ

রভো: আরী রোখন
জজভরো খোতুন

গ্রোভিঃ 225/8 দজক্ষণ
োইকোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জভযনৄয-1
উখজরো: জভযনৄয-1
রজরোিঃ ঢোকো

গ্রোভিঃ 225/8 দজক্ষণ
োইকোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জভযনৄয-1
উখজরো: জভযনৄয-1
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

29.12.1987

28 ফছয 4 ভো 7 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১
৪২৩৫ োইফুর ইরোভ

মৃত োখজফ উজেন
ছোখয়যো

গ্রোভিঃ োকরগোছী
ইউজনয়ন:
ত
ডোকঘয: দূগোনৄয
ত
উখজরো: দুগোনৄয
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ োকরগোছী
ইউজনয়ন:
ত
ডোকঘয: দূগোনৄয
ত
উখজরো: দুগোনৄয
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

13.02.1990

26 ফছয 2 ভো 22
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৩৬ আজফয রোোইন

খোন ভজপজুয যভোন
োখজদো রফগভ

গ্রোভিঃ ভজল্লকনৄয জিভ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ভজল্লকনৄয
উখজরো: ররোোগিো
রজরোিঃ নিোইর

গ্রোভিঃ ভজল্লকনৄয জিভ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ভজল্লকনৄয
উখজরো: ররোোগিো
রজরোিঃ নিোইর

নিোইর

10.01.1994

22 ফছয 4 ভো 15
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৩৭ মুোম্মদ আখনোয়োয রোখন

জফজফ রজোযো
মুোম্মদ ইয়োজন

ত জংনগয
গ্রোভিঃ দূগোনৄয
ইউজনয়ন: রঘোোর
ডোকঘয: কতযয়ো ফোজোয
উখজরো: ছোগরনোইয়ো
রজরোিঃ রপনী

গ্রোভিঃ বুজ ফোংরো আফোজক
এরোকো
ইউজনয়ন: 03
ডোকঘয: ল্লফী
উখজরো: ল্লফী
রজরোিঃ ঢোকো

রপনী

01.09.1988

27 ফছয 7 ভো 10
জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৩৮ রভো: জয়নোর আখফদীন

রভো: জজরর ো
রভোো: আখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভিঃ ফোউো রবিোরী োিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোউো
উখজরো: ফোঘো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ ফোউো রবিোরী োিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোউো
উখজরো: ফোঘো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

02.05.1992

24 ফছয 00 ভো 4
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৩৯ রভো: আভজোদ রোখন

রভো: আফদুয যজভ
তোজরভো আক্তোয

গ্রোভিঃ আরীনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রফগভগঞ্জ
উখজরো: রফগভগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ আরীনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রফগভগঞ্জ
উখজরো: রফগভগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

11.04.1996

19 ফছয 11 ভো 6 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৪০ রভো: জযয়োজ পযোদ

রভোছো: রযোকোনো কজযভ
রভো: পজলুর কজযভ

গ্রোভিঃ আগুজনয়ো তোইি
ইউজনয়ন: 7
ডোকঘয: রোনোতরো
উখজরো: রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ আগুজনয়ো তোইি
ইউজনয়ন: 7
ডোকঘয: রোনোতরো
উখজরো: রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

01.02.1992

24 ফছয 3 ভো 4 জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৪১ রভো: পজযদুর ইরোভ

রভোচো: জপখযোজো খোতুন
রভো: ভয়খছয আরী

গ্রোভিঃ নরডোিো
ইউজনয়ন: োজন্ডয়োর
ডোকঘয: োজন্ডয়োর
উখজরো: চটিখভোয
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ নরডোিো
ইউজনয়ন: োজন্ডয়োর
ডোকঘয: োজন্ডয়োর
উখজরো: চটিখভোয
রজরোিঃ োফনো

োফনো

10.12.1992

23 ফছয 4 ভো 25
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

৪২৪২ তোখযক যভোন োন

রভো: ভয পোরুক ইভযোন
জজযন আক্তোয রফরী

গ্রোভিঃ ধোযোজরয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নযভনৄয
উখজরো: ফোনোজযোিো
রজরোিঃ ফজযোর

গ্রোভিঃ ধোযোজরয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নযভনৄয
উখজরো: ফোনোজযোিো
রজরোিঃ ফজযোর

ফজযোর

08.01.1994

22 ফছয 3 ভো
27জদন

এএজ

৪২৪৩ রভো: ভজনরুর ইরোভ

রভো: জযোজুর ইরোভ
রভোো: জীফন আযো রফগভ

গ্রোভিঃ উচ্ছিোকোন্দয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রগোগ্রোভ
উখজরো: রগোদোগোজি
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ উচ্ছিোকোন্দয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রগোগ্রোভ
উখজরো: রগোদোগোজি
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

01.01.1996

20 ফছয 4 ভো 5 জদন

৪২৪৪ রভো: রভোস্তুর জফশ্বো

রভোস্তোযী রফগভ
রভো: রভোতোোয জফশ্বো

গ্রোভিঃ আজরনগয
ইউজনয়ন: আজরনগয
ডোকঘয: আজরনগয
উখজরো: রগোভস্তোনৄয
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভিঃ আজরনগয
ইউজনয়ন: আজরনগয
ডোকঘয: আজরনগয
উখজরো: রগোভস্তোনৄয
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

01.09.1993

22 ফছয 8 ভো 4 জদন

৪২৪৫ রভো: বুজ রোখন

রভো: োভছুর ইরোভ
রভোছো: সুযোইয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ রভোির রডোফো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যজভোননৄয
উখজরো: ঠোকুযগাঁ
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

গ্রোভিঃ রভোির রডোফো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যজভোননৄয
উখজরো: ঠোকুযগাঁ
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

ঠোকুযগাঁ

28.08.1992

৪২৪৬ রভো: সুজন যকোয

রপোরী রফগভ
রভো: রজোয়োখয আরী

গ্রোভিঃ দজক্ষণ ভোজন্দয়ো
ইউজনয়ন: জভজতোনৄয
ডোকঘয: পরদো
উখজরো: রগোোরনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ দজক্ষণ ভোজন্দয়ো
ইউজনয়ন: জভজতোনৄয
ডোকঘয: পরদো
উখজরো: রগোোরনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

৪২৪৭ রভো: তোজযকুর ইরোভ

রভো: আবুর রোখন
রভোছো: জোজভরো খোতুন

গ্রোভিঃ োলুয়ো জবটো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রোকোফোিী
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ োলুয়ো জবটো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রোকোফোিী
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

৪২৪৮ ইভযোন জভয়ো

আছভো রফগভ
নুরুর আভীন

গ্রোভিঃ উত্তয োোফোজ
ইউজনয়ন: ফ তোনন্দ
ডোকঘয: ফোভনডোিো
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

৪২৪৯ রভো: জযয়োজ োরোদোয

মৃত তজভজ উজেন োরোদোয
মৃত োখজযো রফগভ

গ্রোভিঃ কোংী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:ধোমুিো
উখজরো: উজজযনৄয
রজরোিঃফজযোর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

23 ফছয 8 ভো 7 জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

21.12.1996

19 ফছয 5 ভো 4 জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

জযোজগঞ্জ

01.10.1987

28 ফছয 7 ভো 4 জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ উত্তয োোফোজ
ইউজনয়ন: ফ তোনন্দ
ডোকঘয: ফোভনডোিো
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

07.10.1990

25 ফছয 6 ভো 28
জদন

এএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ কোংী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:ধোমুিো
উখজরো: উজজযনৄয
রজরোিঃফজযোর

ফজযোর

04.12.1994

21 ফছয 5 ভো 1 জদন

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১
৪২৫০ রভো: জনয়োভোতুল্লো

জখনো রফগভ
রভো: নফীয উজেন

গ্রোভিঃ আগরো
ইউজনয়ন: রফরনৄকুয
ডোকঘয: জোজভযো
উখজরো: নৄঠিয়ো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ আগরো
ইউজনয়ন: রফরনৄকুয
ডোকঘয: জোজভযো
উখজরো: নৄঠিয়ো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

10.10.1991

24 ফছয 7 ভো 25
জদন

কোজভর

৪২৫১ রভো: জজন আরী

রভোছো: জফজফজোন রফগভ
রভো: আছভত আরী

গ্রোভিঃ ফোজরজততো ইরোভনৄয
ইউজনয়ন: ১নং
ডোকঘয: রোরনৄয
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ ফোজরজততো ইরোভনৄয
ইউজনয়ন: ১নং
ডোকঘয: রোরনৄয
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

10.08.1994

22 ফছয 5 ভো 3 জদন

এএজ

৪২৫২ রভো: মুকখরসুয যভোন

রভো: আব্দু োত্তোয
োনতোযো রফগভ

গ্রোভিঃ চোকরো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: আগোিোোট
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভিঃ চোকরো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: আগোিোোট
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

12.11.1990

25 ফছয 5 ভো 23
জদন

৪২৫৩ রগোোর ফভতন

ন্ধুো যোণী ফভতন
রগোীনোথ ফভতন

গ্রোভিঃ ভজলখফি
ইউজনয়ন: দোনোোটুরী
ডোকঘয: গজচোটো
উখজরো: জকখোযগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ ভজলখফি
ইউজনয়ন: দোনোোটুরী
ডোকঘয: গজচোটো
উখজরো: জকখোযগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

08.03.1988

28 ফছয 3 ভো 27
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৫৪ রভো: খজরউল্লো

রভোো: আজকদন রফগভ
রভো: ভজজবুয যভোন

গ্রোভিঃ কোজদনৄয
ইউজনয়ন: ভোটিকোটো
ডোকঘয: বোখটোোিো
উখজরো: রগোদোগোজি
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ কোজদনৄয
ইউজনয়ন: ভোটিকোটো
ডোকঘয: বোখটোোিো
উখজরো: রগোদোগোজি
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৫৫ আব্দুল্লো আর ভোমুন

আজযপ রোখন ভজল্লক
নোছজযন আক্তোয

গ্রোভিঃ রঘোিোদোইি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:সুরতোনোী
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরো: রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ রঘোিোদোইি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:সুরতোনোী
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরো: রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

31.01.1996

20 ফছয 3 ভো 5 জদন

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৫৬ আরতোফুয যভোন

ভখনোয়োযো রফগভ
আব্দুয যফ

গ্রোভিঃ ফোজরকোজন্দ
ইউজনয়ন: সুযভো
ডোকঘয: ভিরকোটো
উখজরো: সুনোভগঞ্জ দয
রজরোিঃ সুনোভগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফোজরকোজন্দ
ইউজনয়ন: সুযভো
ডোকঘয: ভিরকোটো
উখজরো: সুনোভগঞ্জ দয
রজরোিঃ সুনোভগঞ্জ

সুনোভগঞ্জ

20.02.1991

25 ফছয 2 ভো 16
জদন

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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দোজখর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪২৫৭ রভো: জোইদ োোন

রভোছো: জোনোযো রফগভ
রভো: োখছন আরী

গ্রোভিঃ দোনৄজনয়ো
ইউজনয়ন: ৮
ডোকঘয: জোভোরনৄয
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ দোনৄজনয়ো
ইউজনয়ন: ৮
ডোকঘয: জোভোরনৄয
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

28.10.1993

23 ফছয 4 ভো 9 জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৫৮ আরভিীয রোখন

মৃত োযোন আরী
বুরবুজর রফগভ

গ্রোভিঃ আউরটিয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ঘোজযন্দো
উখজরো: টোংগোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ আউরটিয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ঘোজযন্দো
উখজরো: টোংগোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

01.10.1994

21 ফছয 6 ভো 14
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৫৯ োয়দোয খোন

নোজভো আক্তোয
রভো: আরী আকফয খোন

গ্রোভিঃ ডুজরযচয
ইউজনয়ন: োজরভনৄয
ডোকঘয: োজরভনৄয
উখজরো: ফোজজতনৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ ডুজরযচয
ইউজনয়ন: োজরভনৄয
ডোকঘয: োজরভনৄয
উখজরো: ফোজজতনৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

11.08.1996

19 ফছয 9 ভো 2 জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৬০ রভো: রুখফর রোখন

রভো: আবুর রোখন
আপরুজো রফগভ

গ্রোভিঃকুন্দন
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ডোনগয
উখজরো: েীতরো
রজরোিঃ নগাঁ

গ্রোভিঃকুন্দন
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ডোনগয
উখজরো: েীতরো
রজরোিঃ নগাঁ

নগাঁ

03.01.1996

20 ফছয 4 ভো 02
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৬১ রভো: নোজদ োোন জরটন

রভো: আজোরুর ইরোভ
রভোছো: জনলুপো রফগভ

গ্রোভিঃ ফজত
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:কাঁঠোরডোিী
উখজরো: জযনৄয
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

গ্রোভিঃ ফজত
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:কাঁঠোরডোিী
উখজরো: জযনৄয
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

ঠোকুযগাঁ

03.08.1995

21 ফছয 6 ভো 22
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৬২ কোখয় রভোল্লো

জযোজ রভোল্লো
োভছুন নোোয

গ্রোভিঃ জফরনোজরয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জফরনোজরয়ো
উখজরো: রকোতয়োরী
রজরোিঃ পজযদনৄয

গ্রোভিঃ জফরনোজরয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জফরনোজরয়ো
উখজরো: রকোতয়োরী
রজরোিঃ পজযদনৄয

পজযদনৄয

02.02.1987

29 ফছয 2 ভো 3 জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৬৩ রভো: রতোজদুর ইরোভ

রভোছো: পোযজছয়ো রফগভ
রভো: তপখয আরী

গ্রোভিঃ উত্তয কৃষ্ণনৄয
ইউজনয়ন: 3নং
ডোকঘয: ফুরফোিী
উখজরো: ফুরফোিী
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃ উত্তয কৃষ্ণনৄয
ইউজনয়ন: 3নং
ডোকঘয: ফুরফোিী
উখজরো: ফুরফোিী
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

01.11.1997

18 ফছয 6 ভো 10
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪২৬৪ রভো: োীন আরভ

রভোছো: োীদো খোতুন
রভো: আখনোয়োয রোখন

গ্রোভিঃ জিভোিো
ইউজনয়ন: রছোট রকোয়োজর রফি
ডোকঘয: োিো
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ জিভোিো
ইউজনয়ন: রছোট রকোয়োজর রফি
ডোকঘয: োিো
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

09.10.1992

23 ফছয 6 ভো 26
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৬৫ রভো: জভযোজুর ইরোভ

রভো: কোয রভোল্লো
রভোছো: তোজরভো রফগভ

গ্রোভিঃ রভোফোযকনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োজনঘোটো
উখজরো: মুোম্মদনৄয
রজরোিঃ ভোগুযো

গ্রোভিঃ রভোফোযকনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োজনঘোটো
উখজরো: মুোম্মদনৄয
রজরোিঃ ভোগুযো

ভোগুযো

06.09.1995

20 ফছয 7 ভো 30
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৬৬ রভো: আবু সুজপয়োন

আখরয়ো রফগভ
রভো: সুরতোন আম্মদ মুন্পী

গ্রোভিঃ পোঐ
ইউজনয়ন: ভোইজখোয
ডোকঘয: ফদযনৄয ফোজোয
উখজরো: চোজন্দনো
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ পোঐ
ইউজনয়ন: ভোইজখোয
ডোকঘয: ফদযনৄয ফোজোয
উখজরো: চোজন্দনো
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

01.06.1992

23 ফছয 11 ভো 4
জদন

পোজমর

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৬৭ রভো: কোভরুর আকন

রভো: রযোজ আকন
োখর রফগভ

গ্রোভিঃ ভজভননৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ভজভননৄয
উখজরো: ফোউপর
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ ভজভননৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ভজভননৄয
উখজরো: ফোউপর
রজরোিঃ টুয়োখোরী

টুয়োখোরী

08.01.1994

21 ফছয 9 ভো 13
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৬৮ তন চন্দ্র ফম্মতন

রপ্রতো চন্দ্র ফম্মতন
গীতো যোণী

গ্রোভিঃ োযোিনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: বগীযথ ভোছোযী
উখজরো: কোউজনয়ো
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ োযোিনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: বগীযথ ভোছোযী
উখজরো: কোউজনয়ো
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

20.10.1990

25 ফছয 4 ভো 15
জদন

জফএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৬৯ রভো: োরুন অয যজদ

মৃত োয়দোয আরী
রভোছো: রযোজজয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ আভগ্রোভ ফোল্যোনৄকুয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:যগদী
উখজরো: রগোজফন্দগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ আভগ্রোভ ফোল্যোনৄকুয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:যগদী
উখজরো: রগোজফন্দগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

05.12.1987

28 ফছয 5 ভো 1 জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৭০ রভো: রোোগ আরী

রভোছো: আখনোয়োযো রফগভ
রভো: আবু ফক্কয জছজেক

গ্রোভিঃ কোজদয গোছো
ইউজনয়ন: তোজনৄয
ডোকঘয: বোগনোগযকোজন্দ
উখজরো: জংিো
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ কোজদয গোছো
ইউজনয়ন: তোজনৄয
ডোকঘয: বোগনোগযকোজন্দ
উখজরো: জংিো
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

12.01.1994

22 ফছয 3 ভো 18
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

৪২৭১ োগয কুভোয জফশ্বো

ভজরনো যোণী জফশ্বো
যফীন্দ্রনোথ জফশ্বো

গ্রোভিঃ বোখটোয়োইর
ইউজনয়ন: তোরখজি
ডোকঘয: বোফনোটি
উখজরো: োজরখো
রজরোিঃ ভোগুযো

গ্রোভিঃ ভখলনৄয
ইউজনয়ন: ৫নং
ডোকঘয: ভখলনৄয
উখজরো: ভখলনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদো

ভোগুযো

15.07.1988

27 ফছয 8 ভো 26
জদন

এইচএজ

৪২৭২ রভোো: রুখোনো আক্তোয

রভো: আব্দুর যউপ
রভোচো: োজপজো রফগভ

গ্রোভিঃ নৄরুজরয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নৄরুজরয়ো
উখজরো: গুরুদোনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ নৄরুজরয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নৄরুজরয়ো
উখজরো: গুরুদোনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

28.12.1996

19 ফছয 4 ভো 8 জদন

এএজ

৪২৭৩ নোজদ রোখন

নোজছভো রফগভ
ররোর রোখন

ত
গ্রোভিঃ দূগোনৄয
ইউজনয়ন: রগোনো
ডোকঘয: কোজভনৄয
উখজরো: যোণীনগয
রজরোিঃ নগাঁ

ত
গ্রোভিঃ দূগোনৄয
ইউজনয়ন: রগোনো
ডোকঘয: কোজভনৄয
উখজরো: যোণীনগয
রজরোিঃ নগাঁ

নগাঁ

15.08.1996

19 ফছয 8 ভো 21
জদন

এএজ

৪২৭৪ রভো: য়োজভ রোখন

রভো: আবুর কোখভ
রোইরী রফগভ

গ্রোভিঃ যোভচন্দ্রনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রদৌরতনৄয
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ যোভচন্দ্রনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রদৌরতনৄয
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

13.06.1993

22 ফছয 10 ভো 22
জদন

৪২৭৫ রভো: োজবুর ইরোভ

রভো: জদুর ইরোভ
রভোছো: কোজভনী খোতুন

গ্রোভিঃ রখোদ ত আইরচোযো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:রখোদ ত আইরচোযো
উখজরো: কুজিয়ো
রজরোিঃ কুজিয়ো

গ্রোভিঃ রখোদ ত আইরচোযো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:রখোদ ত আইরচোযো
উখজরো: কুজিয়ো
রজরোিঃ কুজিয়ো

কুজিয়ো

25.11.1996

৪২৭৬ রভোছো: জভতো খোতুন

রভো: রভোজোখম্মর ক
রভোছো: জোোনোযো খোতুন

গ্রোভিঃ স্বযোনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ররোকভোননৄয
উখজরো: ফোগোতীোি
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ স্বযোনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ররোকভোননৄয
উখজরো: ফোগোতীোি
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

৪২৭৭ রভো: নুরুজ্জোভোন

মৃত োোদোৎ রোখন
রভোছো: নুযজোোন খোতুন

গ্রোভিঃ জফনোখয়কনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জফনোখয়কনৄয
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ জফনোখয়কনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জফনোখয়কনৄয
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

৪২৭৮ আব্দুছ ছোরোভ

ভজযয়ভ রফগভ
আবুর কোরোভ আজোদ

গ্রোভিঃ কখয়িো
ইউজনয়ন: 9নং
ডোকঘয: জনকযোইর
উখজরো: ভয়োনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ কখয়িো
ইউজনয়ন: 9নং
ডোকঘয: জনকযোইর
উখজরো: ভয়োনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর
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রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

19 ফছয 5 ভো 10 জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

12.12.1995

20 ফছয 4 ভো 24
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

জযোজগঞ্জ

08.04.1995

21 ফছয 0 ভো 27
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

টোংগোইর

01.10.1985

30 ফছয 6 ভো 10জদন

দোজখর

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

টুয়োখোরী

12.05.1998

18 ফছয 0 ভো 0 জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১
৪২৭৯ রভো: আ: যভোন

রতোযো রফগভ
রভো: আ: যোজ্জোক গোজী

গ্রোভিঃ দ: মুযোজদয়ো
ইউজনয়ন: ৫
ডোকঘয: মুযোজদয়ো
উখজরো: দুভকী
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ জএজড গ্যোজযন,
ঢোকো কুোন্টনখভন্ট ঢোকো
1206 ব্রখয় রট
কুোখন্টনখভন্ট ঢোকো

৪২৮০ রভো: পোরুক রোখন

ছোখভনো রফগভ
আম্মদ আরী

গ্রোভিঃ জনভোই জদজঘ
ইউজনয়ন: ছোজতনগ্রোভ
ডোকঘয: ছোজতনগ্রোভ
উখজরো: আদভজদজঘ
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ জনভোই জদজঘ
ইউজনয়ন: ছোজতনগ্রোভ
ডোকঘয: ছোজতনগ্রোভ
উখজরো: আদভজদজঘ
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

12.08.1990

25 ফছয 8 ভো 24
জদন

এইচএজ

৪২৮১ যোখর ভোমুদ

যোখদো রফগভ
রভো: আব্দুছ োরোভ

গ্রোভিঃ জনভোই জদজঘ
ইউজনয়ন: ছোজতনগ্রোভ
ডোকঘয: ছোজতনগ্রোভ
উখজরো: আদভজদজঘ
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ জনভোই জদজঘ
ইউজনয়ন: ছোজতনগ্রোভ
ডোকঘয: ছোজতনগ্রোভ
উখজরো: আদভজদজঘ
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

20.08.1989

26 ফছয 8 ভো 16
জদন

এইচএজ

৪২৮২ রভো: জগয়ো উজেন

রভোোম্মদ নুরুজ্জোভোন উেীন
নুযজোোন রফগভ

গ্রোভিঃ নোখটশ্বয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নোখটশ্বয
উখজরো: রোনোইমুজি
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

নুরুজ্জোভোন, চট্টগ্রোভ
রভজডখকর কখরজ োোতোর
স্টোপ রকোয়োট তোয রগোয়োজদ
ফোগোন, চকফোজোয, চট্টগ্রোভ

রনোয়োখোরী

01.01.1989

27 ফছয 4 ভো 5 জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৮৩ রভো: োজভভ রযজো

রভো: জযফুর ইরোভ
রভোছো: োখজদো রফগভ

গ্রোভিঃ রভোননগয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:ডোকযো
উখজরো: চোযঘোট
রজরোিঃযোজোী

গ্রোভিঃ রভোননগয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:ডোকযো
উখজরো: চোযঘোট
রজরোিঃযোজোী

যোজোী

09.10.1997

18 ফছয 6 ভো 28
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৮৪ কোউছোয আকতোয

ভোমুদো খোতুন
রভোোম্মদ মুছো

গ্রোভিঃ রদৌরতনৄয
ইউজনয়ন: ফিউটোন
ডোকঘয: পোজজরখোয োট
উখজরো: টিয়ো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ রদৌরতনৄয
ইউজনয়ন: ফিউটোন
ডোকঘয: পোজজরখোয োট
উখজরো: টিয়ো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

25.10.1992

23 ফছয 6 ভো 10
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৮৫ োজভদুয যভোন

োখভদো রফগভ
মৃত আব্দুর জজরর

গ্রোভিঃ োতনোফোদ
ইউজনয়ন: ফোসুখদফনৄয
ডোকঘয: রচৌখদৌখটোরো
উখজরো: রগোদোগোজি
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ োতনোফোদ
ইউজনয়ন: ফোসুখদফনৄয
ডোকঘয: রচৌখদৌখটোরো
উখজরো: রগোদোগোজি
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

02.08.1995

20 ফছয 9 ভো 4 জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১
৪২৮৬ নুযোত জোোন

তোজনয়ো রফগভ
রভো: জদুর ইরোভ

গ্রোভিঃ ভোখঝয রঘোনো
ইউজনয়ন: 02
ডোকঘয: ফোখয়জজত
উখজরো: ফোখয়জজত রফোস্তোভী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ ভোখঝয রঘোনো
ইউজনয়ন: 02
ডোকঘয: ফোখয়জজত
উখজরো: ফোখয়জজত রফোস্তোভী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

15.07.1991

24 ফছয 9 ভো 20
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৮৭ োইফুর ইরোভ

কোজর রফগভ
অজদুয যভোন

গ্রোভিঃ কোতদয
ইউজনয়ন: শুবনৄয
ডোকঘয: কোখদয ফোজোয
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ কোতদয
ইউজনয়ন: শুবনৄয
ডোকঘয: কোখদয ফোজোয
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

31.08.1996

20 ফছয 11 ভো 4 জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৮৮ রভো: োেোভ রোখন

রভো: জপয উজেন
রযোভনো আক্তোয

গ্রোভিঃ রতযজযো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: চযজজথয
উখজরো: রগৌযীনৄয
রজরোিঃ ভয়ভনজং

64 নং যভনো োকত এজবজনউ,
যভনো রিোয ফোনো নং 13,
ঢোকো 1000, ডোকঘয:
জজ.জি্জ, োোফোগ ঢোকো

ভয়ভনজং

02.02.1993

23 ফছয 3 ভো 3 জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদনটি
জনধ তজযত পযখভ
নয়

ফোজতর

৪২৮৯ আবুর আরভ খন্দকোয

োয়দোয আরী খন্দকোয
আখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভিঃ ভোচযং
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: খোজরয়ো
উখজরো: যোতজয
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

গ্রোভিঃ ভোচযং
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: খোজরয়ো
উখজরো: যোতজয
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

ভোদোযীনৄয

01.07.1986

29 ফছয 10 ভো 5
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৯০ রভোো: পোযজোনো

রভো: ভকখছদ আরী
রভোছো: রকোজনুয রফগভ

গ্রোভিঃ রগোরোোট রযরখগট
কখরোনী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: বয়দনৄয
উখজরো: বয়দনৄয
রজরোিঃনীরপোভোযী

গ্রোভিঃ রগোরোোট রযরখগট
কখরোনী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: বয়দনৄয
উখজরো: বয়দনৄয
রজরোিঃনীরপোভোযী

নীরপোভোযী

22.02.1997

21 ফছয 02 ভো
19জদন

এএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৯১ আজভনুয রখ

আবুর ফোোয রখ
ভখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভিঃ রতফোজিয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: সুরতোনোী
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ রতফোজিয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: সুরতোনোী
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

08.04.1993

23 ফছয 00 ভো 27
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৯২ তোনবীয আখভদ ভইয়ো

োজছনো রফগভ
ছোগয আখম্মদ ভইয়ো

গ্রোভিঃ তোযোোইর
ইউজনয়ন: কনকোতত
ডোকঘয: তোযোোইর
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ তোযোোইর
ইউজনয়ন: কনকোতত
ডোকঘয: তোযোোইর
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

20.08.1992

23 ফছয 8 ভো 16
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪২৯৩ রভো: রযজোউর কজযভ

রভোছো: রযোজজয়ো রফগভ
রভো: ভকবুর রোখন

গ্রোভিঃ যোভবদ্র
ইউজনয়ন: ফোনন্দ
ডোকঘয: ফোভনবোিো
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ যোভবদ্র
ইউজনয়ন: ফোনন্দ
ডোকঘয: ফোভনবোিো
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

10.12.1991

24 ফছয 4 ভো 25জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৯৪ রভো: োজোোন জভয়ো

রভোছো: োখদো রফগভ
রভো: নুরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ আযোজীকোজন্দ
ইউজনয়ন: কোজন্দযোট
ডোকঘয: কোজন্দযোট
উখজরো: ীযগোছো
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ আযোজীকোজন্দ
ইউজনয়ন: কোজন্দযোট
ডোকঘয: কোজন্দযোট
উখজরো: ীযগোছো
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

01.01.1987

29 ফছয 4 ভো 4জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৯৫ পযোদ রোখন

োযবীন রফগভ
আব্দুর রজতপ রফোযী

গ্রোভিঃ ফোজরয়োডোিো
ইউজনয়ন: রতকোনী চ্যকোইনগয
ডোকঘয: রতকোনী চ্যকোইনগয
উখজরো: রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ ফোজরয়োডোিো
ইউজনয়ন: রতকোনী চ্যকোইনগয
ডোকঘয: রতকোনী চ্যকোইনগয
উখজরো: রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

08.01.1994

22 ফছয 3 ভো 27
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৯৬ আব্দুল্লো আর ভোমুন

আব্দুর কজযভ জভয়ো
দুরোরী রফগভ

গ্রোভিঃ জিভ বফদ্যনোথ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:ছোইতোনতরো
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ জিভ বফদ্যনোথ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:ছোইতোনতরো
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

27.02.1991

25 ফছয 2 ভো 8 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৯৭ উজ্জর কুভোয যকোয

ভোরতী যোণী যকোয
বগীযথ চন্দ্র যকোয

গ্রোভিঃ জনরোভখজযদো দযো
ইউজনয়ন: রটোভধুনৄয
ডোকঘয:বোয়োয োট
উখজরো: কোউজনয়ো
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ জনরোভখজযদো দযো
ইউজনয়ন: রটোভধুনৄয
ডোকঘয:বোয়োয োট
উখজরো: কোউজনয়ো
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

01.11.1990

25 ফছয 6 ভো 4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৯৮ রভো: রভোোযপ রোখন

োযবীন আক্তোয
রভো: রফরোখয়ত রোখন

গ্রোভিঃ োকচয
ইউজনয়ন: ১৬ নং
ডোকঘয: রজএভ োট
উখজরো: রক্ষ্মীনৄয
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

গ্রোভিঃ োকচয
ইউজনয়ন: ১৬ নং
ডোকঘয: রজএভ োট
উখজরো: রক্ষ্মীনৄয
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

রক্ষ্ণীনৄয

01.01.1994

22 ফছয 4 ভো 10
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪২৯৯ রভো: আজকুজ্জোভোন

রভোছো: রছোখভরো খোতুন
রভো: রভোদোখফফয রোখন

গ্রোভিঃ ভুজুফোতী
ইউজনয়ন: 4নং
ডোকঘয: রবন্ডোফতী
উখজরো:ীযগঞ্জ
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ ভুজুফোতী
ইউজনয়ন: 4নং
ডোকঘয: রবন্ডোফতী
উখজরো:ীযগঞ্জ
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

01.12.1988

27 ফছয 5 ভো 4 জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৪৩০০ রভো: ভোজদুর ইরোভ

রভো: কোখজভ আরী
রভোছো: ভোজফয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ কোজরকোনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কোজরকোনৄয
উখজরো: ফোগোজতোিো
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ কোজরকোনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কোজরকোনৄয
উখজরো: ফোগোজতোিো
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

15.01.1992

24 ফছয 3 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩০১ রভোিঃ োনোউল্লো

জতো:রভোিঃ ভোন আরী,
ভোতো:রভোোিঃ রখরনো রফগভ

গ্রোভ:ইভোভগঞ্জ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দোভকুিো োট, উখজরো:
রগোদোগোিী, রজরো: যোজোী।

গ্রোভ:ইভোভগঞ্জ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দোভকুিো োট, উখজরো:
রগোদোগোিী, রজরো: যোজোী।

যোজোী

28/08/1997

১৮ফছয ৮ভো ৭জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩০২ জজভ উজেন

জতো:রোর জভয়ো, ভোতো:কুরসুভ গ্রোভ:রতযোনৄয,
রফগভ
ইউজনয়ন/য়োড ত: সুযভো,
ডোকঘয: ভিরকোটো,
উখজরো: দয, রজরো:
সুনোভগঞ্জ।

গ্রোভ:রতযোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: সুযভো,
ডোকঘয: ভিরকোটো,
উখজরো: দয, রজরো:
সুনোভগঞ্জ।

সুনোভগঞ্জ

13/02/1996

২০ফছয ২ ভো ২২জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩০৩ রভোিঃ োোদোত রোখন

জতো:রভোিঃ জদ উল্লো,
ভোতো:জভখ োজনো রফগভ

গ্রোভ:ফিতদর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফিতদর, উখজরো: কচ্যয়ো,
রজরো: চাঁদনৄয।

গ্রোভ:ফিতদর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফিতদর, উখজরো: কচ্যয়ো,
রজরো: চাঁদনৄয।

চাঁদনৄয

02/05/1996

২০ফছয ০ভো ৩জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩০৪ রভোিঃ যোয়োন জভয়ো

জতো:রভোিঃ রভোখখরছোয
যভোন, ভোতো:রভোছোিঃ নজছভন
রফগভ

গ্রোভ:ভন্ডরোফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
গুজজতোিো, উখজরো:
ীযগঞ্জ, রজরো: যংনৄয।

গ্রোভ:ভন্ডরোফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
গুজজতোিো, উখজরো:
ীযগঞ্জ, রজরো: যংনৄয।

যংনৄয

25/09/1993

২২ফছয ৭ভো ১১জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, চোরোখনয
কজ রনই।

ফোজতর

৪৩০৫ রভোিঃ রুহুর আজভন

জতো:রভোিঃ মুজ্জোপয,
ভোতো:জোজভনো রফগভ

গ্রোভ:পখতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
অজরনৄযো ফোজোয, উখজরো:
রোনোযগাঁ, রজরো: নোযোয়ণগঞ্জ।

গ্রোভ:পখতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
অজরনৄযো ফোজোয, উখজরো:
রোনোযগাঁ, রজরো: নোযোয়ণগঞ্জ।

নোযোয়ণগঞ্জ

04/11/1993

২৩ফছয ৩ভো ১৩জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩০৬ ভজতউয যভোন

জতো:জযোজুর ইরোভ,
ভোতো:রযজজয়ো রফগভ

গ্রোভ:নন্দযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ছয়সূতী, উখজরো:
কুজরয়োযচয, রজরো:
জকখোযগঞ্জ।

গ্রোভ:নন্দযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ছয়সূতী, উখজরো:
কুজরয়োযচয, রজরো:
জকখোযগঞ্জ।

জকখোযগঞ্জ

12/06/1989

২৬ফছয ১০ভো
২৪জদন

অনো ত

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

Page 199 of 459

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

৬

৭

৮

৯

ফজযোর

07/12/1996

১৯ফছয ৪ভো ২৯জদন

এইচএজ

গ্রোভ:চোকরো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: আিগোিোোট,
উখজরো: জফগঞ্জ, রজরো:
চাঁোইনফোফগঞ্জ।

চাঁোইনোফফগঞ্জ

30/12/1993

২২ফছয ৫ভো ৫জদন

এএজ

গ্রোভ:নফ তসুজোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োকুল্যো,
ডোকঘয: হুয়োকুয়ো, উখজরো:
রোনোতরো, রজরো: ফগুিো।

গ্রোভ:নফ তসুজোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োকুল্যো,
ডোকঘয: হুয়োকুয়ো, উখজরো:
রোনোতরো, রজরো: ফগুিো।

ফগুিো

05/01/1997

১৯ফছয ৪ভো ০জদন

জতো:মৃত জীখতন্দ্রনোথ
যকোয, ভোতো:প্রজভরো যোণী

গ্রোভ:নূযনৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: োদুল্যোনৄয,
উখজরো: োদুল্যোনৄয, রজরো:
গোইফোন্ধো।

গ্রোভ:নূযনৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: োদুল্যোনৄয,
উখজরো: োদুল্যোনৄয, রজরো:
গোইফোন্ধো।

গোইফোন্ধো

27/10/1988

৪৩১১ রভোিঃ রযোভোন উজেন

জতো:রভোিঃ খজরলুয যভোন,
ভোতো:রভোছোিঃ ইজভরো রফগভ

গ্রোভ:োকুল্যো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োকুল্যো, উখজরো:
রোনোতরো, রজরো: ফগুিো।

গ্রোভ:োকুল্যো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োকুল্যো, উখজরো:
রোনোতরো, রজরো: ফগুিো।

ফগুিো

৪৩১২ রভোিঃ ভোমুনুয যজদ

জতো:রভোিঃ আকযোভ রোখন,
ভোতো:রভোছোিঃ জজভো জফজফ

গ্রোভ:স্বযস্বতীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রভোননৄয, উখজরো:
আখক্করনৄয, রজরো:
জয়নৄযোট।

গ্রোভ:স্বযস্বতীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রভোননৄয, উখজরো:
আখক্করনৄয, রজরো:
জয়নৄযোট।

৪৩১৩ রভোিঃ ফকুর রোখন

জতো:রভোিঃ ভকবুর রোখন,
ভোতো:রভোছোিঃ ছকুযো রফগভ

গ্রোভ:ফোজরজততো ইরোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রোরনৄয, উখজরো: রোরনৄয,
রজরো: নোখটোয।

গ্রোভ:ফোজরজততো ইরোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রোরনৄয, উখজরো: রোরনৄয,
রজরো: নোখটোয।

৪৩০৭ রভখরুন রনছো

জতো:রভোিঃ আব্দুর ভোন্নোন,
ভোতো:জোোনোযো রফগভ

গ্রোভ:চযকোখরখোন,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
চযকোখরখোন, উখজরো:
মুরোদী, রজরো: ফজযোর।

গ্রোভ:চযকোখরখোন,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
চযকোখরখোন, উখজরো:
মুরোদী, রজরো: ফজযোর।

৪৩০৮ রভোিঃ যোখদ োোন

জতো:রভোিঃ পজজুজেন,
ভোতো:রভোোিঃ জযজজয়ো রফগভ

গ্রোভ:চোকরো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: আিগোিোোট,
উখজরো: জফগঞ্জ, রজরো:
চাঁোইনফোফগঞ্জ।

৪৩০৯ রভোিঃ আযোফুর ইরোভ

জতো:রভোিঃ জদুর ইরোভ,
ভোতো:রভোছোিঃ জরচ্য রফগভ

৪৩১০ জীফন কৃষ্ণ যকোয

Page 200 of 459

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

২৭ফছয ৬ভো ৫জদন

জফজফএ (ো)

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

13/02/1995

২১ফছয ২ভো ২২জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

জয়নৄযোট

31/12/1989

২৬ফছয ৪ভো ৪জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

নোখটোয

10/11/1994

২২ফছয ৫ভো ৬জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জতো:সুনীর জফশ্বো, ভোতো:প্রবো গ্রোভ:জিভ বফরতরী,
যোণী জফশ্বো
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বফরতরী, উখজরো:
চন্দনোই, রজরো: চট্টগ্রোভ।

গ্রোভ:জিভ বফরতরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বফরতরী, উখজরো:
চন্দনোই, রজরো: চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

24/10/1986

২৯ফছয ৬ভো ১২জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩১৫ ভোসুভ জভয়ো

জতো:রফরোখয়ত হুোইন,
ভোতো:যোখফয়ো

গ্রোভ:উজোন রদোয়োজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কুজরয়োয চয, উখজরো:
কুজরয়োয চয, রজরো:
জকখোযগঞ্জ।

গ্রোভ:উজোন রদোয়োজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কুজরয়োয চয, উখজরো:
কুজরয়োয চয, রজরো:
জকখোযগঞ্জ।

জকখোযগঞ্জ

01/01/1989

২৭ফছয ৪ভো ৪জদন

অনো ত

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩১৬ বয়দ ভজনরুজ্জোভোন

জতো:মৃত বয়দ আযিখজফ, গ্রোভ:রগোয়োরগাঁ,
ভোতো:নুরুন্নোোয
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ধননৄয, উখজরো: দয
দজক্ষন, রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ:রগোয়োরগাঁ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ধননৄয, উখজরো: দয
দজক্ষন, রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

01/07/1988

২৭ফছয ১০ভো ৫জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩১৭ রভোিঃ কোভোর রোন

জতো:রভোিঃ আবুর কোরোভ,
ভোতো:আয়ো আক্তোয

ত
গ্রোভ:দূগোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
নোরঘয, উখজরো: রচৌেগ্রোভ,
রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

30/12/1991

২৫ফছয ৭ভো ২৬জদন

এএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩১৮ এইচ এভ আোদুজ্জোভোন

জতো:রভোিঃ আব্দুর োজভদ প্রোং, গ্রোভ:চযখগোজফন্দনৄয,
ভোতো:আয়ো খোতু্ন
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রজোনোইর, উখজরো:
ফিোইগ্রোভ, রজরো: নোখটোয।

গ্রোভ:চযখগোজফন্দনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রজোনোইর, উখজরো:
ফিোইগ্রোভ, রজরো: নোখটোয।

নোখটোয

26/10/1990

২৫ফছয ৪ভো ৯জদন

জফএ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩১৯ োজরভো আক্তোয

জতো:রখ আফদুর রভোতোখরফ, গ্রোভ:দজিচয খোজুজযয়ো,
ভোতো:যজভছো রফগভ
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দজিচয খোজুজযয়ো, উখজরো:
রভখজন্দগঞ্জ, রজরো: ফজযোর।

গ্রোভ:দজিচয খোজুজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দজিচয খোজুজযয়ো, উখজরো:
রভখজন্দগঞ্জ, রজরো: ফজযোর।

ফজযোর

01/01/1997

২০ফছয ৩ভো ১১জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩২০ জরউয জকদোয

জতো:ভয়নেীন জকদোয,
ভোতো:োজদো রফগভ

গ্রোভ:আদভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
মুকসুদনৄয, উখজরো:
মুকসুদনৄয, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

রগোোরগঞ্জ

20/01/1996

২০ফছয ৩ভো ১৫জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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গ্রোভ:আদভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
মুকসুদনৄয, উখজরো:
মুকসুদনৄয, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৪৩১৪ জীফ জফশ্বো

ত
গ্রোভ:দূগোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
নোরঘয, উখজরো: রচৌেগ্রোভ,
রজরো: কুজভল্লো।

৫

জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৩২১ নোজমুর োোন

জতো:রভোিঃ কোজর ডোরী,
ভোতো:নোজভো রফগভ

গ্রোভ:দখত্তযগাঁ জিভ োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোছোজয, উখজরো: জফনৄয,
রজরো: নযজংদী।

গ্রোভ:দখত্তযগাঁ জিভ োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোছোজয, উখজরো: জফনৄয,
রজরো: নযজংদী।

নযজংদী

12/06/1997

১৮ ফছয ১০ভো
২৩জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩২২ রভোিঃ রোখর যোনো

জতো:মৃত ীদ আরী,
ভোতো:মৃত জভনোযো রফগভ

গ্রোভ:চযোটফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কুঠীযোট, উখজরো:
জযলোফোিী, রজরো:
জোভোরনৄয।

গ্রোভ:চযোটফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কুঠীযোট, উখজরো:
জযলোফোিী, রজরো:
জোভোরনৄয।

জোভোরনৄয

26/04/1994

২১ফছয ১১ভো ১৮জদন

এইচএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩২৩ রভোছোিঃ সুরতোনো োযবীন

জতো:রভোিঃ রভোফোযক রোখন,
ভোতো:রভোছোিঃ োখজদো রফগভ

গ্রোভ:ফাঁফোজিয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রছযোিো, উখজরো:
কোভোযখন্দ, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ:ফাঁফোজিয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রছযোিো, উখজরো:
কোভোযখন্দ, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

04/01/1989

২৮ফছয ৪ভো ১জদন

জফএএ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩২৪ রভৌসুভী খোতুন

জতো:আব্দুর ভজজদ,
ভোতো:োসুন্নোোয

গ্রোভ:চযখভোননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রোজিী রভোননৄয, উখজরো:
উল্লোোিো, রজরো: জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ:চযখভোননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রোজিী রভোননৄয, উখজরো:
উল্লোোিো, রজরো: জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

01/01/1996

২০ফছয ৪ভো ৫জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩২৫ আবু ছোখয়ভ

জতো:রভোিঃ আব্দুর োজভদ,
ভোতো:রভোছোিঃ সুখযোযো

গ্রোভ:ভোটিকোটো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভোটিকোটো, উখজরো:
ভঞোনৄয, রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ:ভোটিকোটো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভোটিকোটো, উখজরো:
ভঞোনৄয, রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর

06/02/1994

২২ফছয ৬ভো ২৯জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩২৬ রভোিঃ ফজন আজভন

জতো:মৃত জহুরুর ইরোভ,
ভোতো:রভোছোিঃ োোনোযো ফোনু

গ্রোভ:কোজরকোতরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দুফ তোচোযো, উখজরো:
কুভোযখোরী, রজরো: কুজিয়ো।

গ্রোভ:কোজরকোতরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দুফ তোচোযো, উখজরো:
কুভোযখোরী, রজরো: কুজিয়ো।

কুজিয়ো

09/08/1992

২৩ফছয ৮ভো ২৪জদন

এএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩২৭ রভোিঃ কোইয়ুভ রখ

জতো:রভোিঃ জয়োয আরী রখ, গ্রোভ:রগোন্ভযগোতী,
ভোতো:আজভনো রফগভ
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
খোন্দোযোিো, উখজরো:
মুকসুদনৄয, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

গ্রোভ:রগোন্ভযগোতী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
খোন্দোযোিো, উখজরো:
মুকসুদনৄয, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

রগোোরগঞ্জ

30/12/1994

২১ফছয ৪ভো ৪জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৩২৮ রভোিঃ টিখটো রখ

জতো:চাঁন জভয়ো রখ,
ভোতো:রুজফয়ো রফগভ

গ্রোভ:চযোতরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োতরো, উখজরো: রতযঘোদো,
রজরো: খুরনো।

গ্রোভ:চযোতরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োতরো, উখজরো: রতযঘোদো,
রজরো: খুরনো।

খুরনো

21/07/1994

২২ফছয ৫ভো ১৪জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩২৯ সুজন চন্দ্র দো

জতো:সুজনর চন্দ্র দো,
ভোতো:জরলু যোণী দো

গ্রোভ:চযোোজবকোযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোছোযীনৄকুয, উখজরো:
রোনোগোজী, রজরো: রপনী।

গ্রোভ:চযোোজবকোযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোছোযীনৄকুয, উখজরো:
রোনোগোজী, রজরো: রপনী।

রপনী

31/12/1989

২৬ফছয ৪ভো ৫জদন

জফজফএ (ো)

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৩০ উখম্ম োরভো

জতো:কোজী আজজজুয যভোন, গ্রোভ:বোন্ডোজযয়ো,
ভোতো:রযখনো রফগভ
ইউজনয়ন/য়োড ত: বোন্ডোজযয়ো
দয, ডোকঘয: বোন্ডোজযয়ো,
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো, রজরো:
জখযোজনৄয।

গ্রোভ:বোন্ডোজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: বোন্ডোজযয়ো
দয, ডোকঘয: বোন্ডোজযয়ো,
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো, রজরো:
জখযোজনৄয।

জখযোজনৄয

08/08/1993

২২ফছয ৮ভো ২৮জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৩১ রভোিঃ ভজনয যদোয

জতো:রভোিঃ যতন যদোয,
ভোতো:রভোোিঃ ভোমুদো রফগভ

গ্রোভ:উত্তয রচচঁযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রচচঁযী, উখজরো: কোঠোজরয়ো,
রজরো: ঝোরকোঠী।

গ্রোভ:উত্তয রচচঁযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রচচঁযী, উখজরো: কোঠোজরয়ো,
রজরো: ঝোরকোঠী।

ঝোরকোঠী

05/06/1995

২১ফছয ১১ভো ০জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৩২ তন্য় দো গুন্ভ

জতো:প্রধীয কোজন্ত দো গুন্ভ ,
ভোতো:রজফকো রচৌধুযী

গ্রোভ:দুয়ো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয:উত্তয দুয়ো ,
উখজরো: যোঙ্গুনীয়ো, রজরো:
চট্টগ্রোভ।

গ্রোভ:দুয়ো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয:উত্তয দুয়ো ,
উখজরো: যোঙ্গুনীয়ো, রজরো:
চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

01/01/1988

২৮ফছয ৪ভো৪ ৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৩৩ রভোিঃ রগোরোভ যোব্বোনী

জতো:োজী তোনখন আরী,
ভোতো:রভোছোিঃ োখছনো জফজফ

গ্রোভ:বোন্ডোযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যোখতোয়োর, উখজরো:
যোনীনগয, রজরো: নগাঁ।

গ্রোভ:বোন্ডোযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যোখতোয়োর, উখজরো:
যোনীনগয, রজরো: নগাঁ।

নগাঁ

18/10/1994

২১ফছয ৬ভো ১৭জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৩৪ রযোকোনো রফগভ

জতো:রভোিঃ ভজন উজেন,
ভোতো:তোজরভো রফগভ

গ্রোভ:আফদুল্যোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আরোইয়োযনৄয, উখজরো:
রফগভগঞ্জ, রজরো: রনোয়োখোরী।

গ্রোভ:আফদুল্যোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আরোইয়োযনৄয, উখজরো:
রফগভগঞ্জ, রজরো: রনোয়োখোরী।

রনোয়োখোরী

01/01/1987

২৯ফছয ৪ভো ৫জদন

এএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

যোিোভোটি

15/07/1996

১৯ফছয ৯ ভো ২০জদন

এএজ

জখরট

20/10/1989

২৫ফছয ৭ভো ১৫জদন

এইচএজ

গ্রোভ:চযোটফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কুঠীযোট, উখজরো:
জযলোফোিী, রজরো:
জোভোরনৄয।

জোভোরনৄয

07/06/1991

২৪ফছয ১০ভো ৭জদন

এইচএজ

জতো:রভোিঃ আজভরুর ইরোভ, গ্রোভ:রেঁউজিয়ো ভন্ডরোিো,
ভোতো:রভোছোিঃ নূযজোোন রফগভ ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রভোজনী জভর, উখজরো:
কুভোযখোরী, রজরো: কুজিয়ো।

গ্রোভ:রেঁউজিয়ো ভন্ডরোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রভোজনী জভর, উখজরো:
কুভোযখোরী, রজরো: কুজিয়ো।

কুজিয়ো

07/03/1996

২০ফছয ২ভো ২৯জদন

৪৩৩৯ ভজউজেন োজযো

জতো:নোজয োজযো,
ভোতো:জয়খতোন রনছো

গ্রোভ:ভদনোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফোজরয়োডোিো, উখজরো:
রকোটোরীোিো, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

গ্রোভ:ভদনোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফোজরয়োডোিো, উখজরো:
রকোটোরীোিো, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

রগোোরগঞ্জ

01/05/1988

৪৩৪০ রভোিঃ জোন্নোত রোখন

জতো:রভোিঃ আব্দুয যজভ,
ভোতো:রভোছোিঃ োরভো খোতুন

গ্রোভ:রফতুয়োন,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রফতুয়োন, উখজরো: বোঙ্গুযো,
রজরো: োফনো।

গ্রোভ:রফতুয়োন,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রফতুয়োন, উখজরো: বোঙ্গুযো,
রজরো: োফনো।

োফনো

৪৩৪১ রভোিঃ ইভোইর রোখন

জতো:রভোিঃ োজোোন আরী,
ভোতো:রভোছোিঃ ভোখজদো খোতুন

গ্রোভ:ফনগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোখয়ভনৄয, উখজরো:
োজোদনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ:ফনগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোখয়ভনৄয, উখজরো:
োজোদনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

৪৩৩৫ রভোোম্মদ সুভন

জতো:রভোিঃ জয়নোর,
ভোতো:োজরভো রফগভ

গ্রোভ:ঘজনয়োখখোরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যজখোরী ফোজোয, উখজরো:
কোন্ভোই, রজরো: যোঙোভোটি।

গ্রোভ:ঘজনয়োখখোরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যজখোরী ফোজোয, উখজরো:
কোন্ভোই, রজরো: যোঙোভোটি।

৪৩৩৬ দীজ যোনী কয

জতো:নখযন্দ্র কয, ভোতো:ভীযো
যোনী কয

গ্রোভ:পখতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জফয়োনীফোজোয, উখজরো:
জফয়োনীফোজোয, রজরো: জখরট।

গ্রোভ:পখতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জফয়োনীফোজোয, উখজরো:
জফয়োনীফোজোয, রজরো: জখরট।

৪৩৩৭ রভোিঃ ো আরভ

জতো:রভোিঃ রভোফোযক আরী,
ভোতো:োোনো রফগভ

গ্রোভ:চযোটফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কুঠীযোট, উখজরো:
জযলোফোিী, রজরো:
জোভোরনৄয।

৪৩৩৮ রভোিঃ উজজয রোখন
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রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

২৮ফছয ০ভো ৪জদন

এএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

10/04/1995

২১ফছয ০ভো ২৬জদন

এএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

29/11/1991

২৪ফছয ৫ভো ৭জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

৪৩৪২ রভোিঃ আরভগীয রোখন

জতো:রভোিঃ আবু োইদ,
ভোতো:রভোছোিঃ আজম্বয়ো রফগভ

গ্রোভ:ঞ্চখোনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফিফন্ধু রতু জিভ,
উখজরো: দয, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ:ঞ্চখোনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফিফন্ধু রতু জিভ,
উখজরো: দয, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

12/10/1995

২০ফছয ৭ভো ২৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৪৩ জননৄ রুদ্র োর

জতো:শ্রীজনফো রুদ্র োর,
ভোতো:তযরো যোনী োর

গ্রোভ:রোনোরুো চো ফোগোন,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রছোটধোভোই, উখজরো: জুিী,
রজরো: রভৌরবীফোজোয।

গ্রোভ:রোনোরুো চো ফোগোন,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রছোটধোভোই, উখজরো: জুিী,
রজরো: রভৌরবীফোজোয।

রভৌরবীফোজোয

12/12/1994

২১ফছয ৪ভো ২৩জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৪৪ রভোিঃ রফল্লোর রোখন

জতো:রভোিঃ আবুর কোরোভ োং, গ্রোভ:কর গ্রোভ,
ভোতো:রভোোিঃ ভোকসুদো রফগভ ইউজনয়ন/য়োড ত: কোজনৄয,
ডোকঘয: োংো, উখজরো:
দয, রজরো: ফজযোর।

গ্রোভ:কর গ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কোজনৄয,
ডোকঘয: োংো, উখজরো:
দয, রজরো: ফজযোর।

ফজযোর

26/06/1995

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৪৫ রভোিঃ আভদ হুোইন

জতো:রভোিঃ ভইন উজেন,
ভোতো:রভোছোিঃ যভো রফগভ

গ্রোভ:ভোভয খোনী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
মুনীোিো, উখজরো:
জজকগঞ্জ, রজরো: জখরট।

গ্রোভ:ভোভয খোনী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
মুনীোিো, উখজরো:
জজকগঞ্জ, রজরো: জখরট।

জখরট

15/01/1994

২২ফছয ৩ভো ১৩জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৪৬ রভোিঃ আোদুর ইরোভ

জতো:রভোিঃ আবু োভোদ,
ভোতো:রভোছোিঃ আভো রফগভ

গ্রোভ:রেঁউজিয়ো ভন্ডরোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রভোজনী জভর, উখজরো:
কুভোযখোরী, রজরো: কুজিয়ো।

গ্রোভ:রেঁউজিয়ো ভন্ডরোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রভোজনী জভর, উখজরো:
কুভোযখোরী, রজরো: কুজিয়ো।

কুজিয়ো

28/12/1995

২০ফছয ৪ভো ৭জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৪৭ রভোিঃ আরভগীয রোখন

জতো:রভোিঃ আপছোয উজেন,
ভোতো:রভোছোিঃ োজদো রফগভ

গ্রোভ:খভতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রদৌরতনৄয, উখজরো:
রদৌরতনৄয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ।

গ্রোভ:খভতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রদৌরতনৄয, উখজরো:
রদৌরতনৄয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ।

ভোজনকগঞ্জ

21/02/1987

২৯ফছয ২ ভো ১৫জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৪৮ জভশু রবৌজভক

জতো:মৃত জখত রবৌজভক,
ভোতো:োযথী যোণী রবৌজভক

গ্রোভ:চোকরোনৄজঞ্জ চোফোগোন,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
চাঁন্দনৄয, উখজরো: চ্যনোরুঘোট,
রজরো: জফগঞ্জ।

গ্রোভ:চোকরোনৄজঞ্জ চোফোগোন,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
চাঁন্দনৄয, উখজরো: চ্যনোরুঘোট,
রজরো: জফগঞ্জ।

জফগঞ্জ

21/02/1997

১৯ফছয ২ভো ১৫জদন

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১
৪৩৪৯ আর ভোমুন

জতো:রভোিঃ আখয়ত আরী,
ভোতো:আখভনো রফগভ

গ্রোভ:কভরনৄয(ঞ্চফটি),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভধ্যোিো,
ডোকঘয: ববযফ ফোজোয,
উখজরো: ববযফ, রজরো:
জকখোযগঞ্জ।

গ্রোভ:কভরনৄয(ঞ্চফটি),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভধ্যোিো,
ডোকঘয: ববযফ ফোজোয,
উখজরো: ববযফ, রজরো:
জকখোযগঞ্জ।

জকখোযগঞ্জ

01/01/1991

২৫ফছয ৪ভো ৫জদন

জফজফএ (ো)

৪৩৫০ রভোছোিঃ রতো োযবীন

জতো:রভোিঃ োভছউজেন প্রোং,
ভোতো:রভোছোিঃ োজনো ফোনু

গ্রোভ:খাঁনৄিো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: জতরকনৄয,
উখজরো: আখক্করনৄয, রজরো:
জয়নৄযোট।

গ্রোভ:খাঁনৄিো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: জতরকনৄয,
উখজরো: আখক্করনৄয, রজরো:
জয়নৄযোট।

জয়নৄযোট

20/12/1984

৩১ফছয ৪ভো ১৫জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৫১ রভোিঃ আদভ যকোয

জতো:মৃত ভজজফয যভোন,
ভোতো:রভোছোিঃ ভোখরকো রফগভ

গ্রোভ:জকোভত
পজরয়ো(রটোনগাঁ),
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বফোনীগঞ্জ, উখজরো: দয,
রজরো: গোইফোন্ধো।

গ্রোভ:জকোভত
পজরয়ো(রটোনগাঁ),
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বফোনীগঞ্জ, উখজরো: দয,
রজরো: গোইফোন্ধো।

গোইফোন্ধো

30/08/1994

২১ফছয ৮ভো ৬জদন

এএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৫২ রভোিঃ ো আরভ

জতো:মৃত অছয উজেন,
ভোতো:রভোছোিঃ োোযো রফগভ

গ্রোভ:দজক্ষণ ধুফনী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জংিীভোযী, উখজরো:
োতীফোন্ধো, রজরো:
রোরভজনযোট।

গ্রোভ:দজক্ষণ ধুফনী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জংিীভোযী, উখজরো:
োতীফোন্ধো, রজরো:
রোরভজনযোট।

রোরভজনযোট

06/10/1993

২২ফছয ৭ভো ১জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৫৩ সুজভ ভজুভদোয

জতো:সুধোংশু কুভোয ভজুভদোয, গ্রোভ:চযোজোযী,
ভোতো:স্বন্মো যোনী ভজুভদোয
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োজোযীোট, উখজরো:
রকোেোনীগঞ্জ, রজরো:
রনোয়োখোরী।

ফোো:ঝ, জফ-টোই, ব্লক:৫,
রোট ত কখরোনী, ফন্দয, চট্টগ্রোভ।

রনোয়োখোরী

05/10/1995

২০ফছয ৭ভো ০জদন

এএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৫৪ জরজন রদ

জতো:কোজরদো রদ,
ভোতো:কল্পনো যোনী রদ

গ্রোভ:করোইভো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ক আভতরো, উখজরো: দয,
রজরো: রনেখকোণো।

গ্রোভ:করোইভো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ক আভতরো, উখজরো: দয,
রজরো: রনেখকোণো।

রনেখকোণো

05/04/1994

২২ফছয ১ভো ১জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৫৫ রভোিঃ রতৌজদুর ইরোভ

জতো:রভোিঃ ভন্ন্জুয আরভ,
ভোতো:খুজ খোতু্ন

গ্রোভ:জফনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জফনৄয, উখজরো:
আটঘজিয়ো, রজরো: োফনো।

গ্রোভ:জফনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জফনৄয, উখজরো:
আটঘজিয়ো, রজরো: োফনো।

োফনো

14/01/1998

১৮ফছয ৩ভো ২১জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৩৫৬ রভখদী োোন জীফ

জতো:রভোিঃ োজরভ জভয়ো,
ভোতো:ভোখজদো রফগভ

গ্রোভ:নফ ত নোযোয়ননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বোযতকোঠি নোযোয়ননৄয,
উখজরো:উজজযনৄয, রজরো:
ফজযোর।

গ্রোভ:নফ ত নোযোয়ননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বোযতকোঠি নোযোয়ননৄয,
উখজরো:উজজযনৄয, রজরো:
ফজযোর।

ফজযোর

10/02/1997

১৯ফছয ৪ভো ২৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৫৭ রভোিঃ আিঃ যোজ্জোক

জতো:রভোিঃ ইয়োকুফ আরী,
ভোতো:সুজপয়ো

গ্রোভ:নফ ত বোন্ডোজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বোন্ডোজযয়ো, উখজরো:
বোন্ডোজযয়ো, রজরো:
জখযোজনৄয।

গ্রোভ:নফ ত বোন্ডোজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বোন্ডোজযয়ো, উখজরো:
বোন্ডোজযয়ো, রজরো:
জখযোজনৄয।

জখযোজনৄয

07/11/1997

১৮ফছয ৩ভো ৩০জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৫৮ সুভন জভয়ো

জতো:রভোিঃ ফোকু ভন্ডর,
ভোতো:রভোছোিঃ আজম্বয়ো রফগভ

গ্রোভ:জোজভয ফোিীয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জোজভয ফোিীয়ো, উখজরো:
গোফতরী, রজরো: ফগুিো।

গ্রোভ:জোজভয ফোিীয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জোজভয ফোিীয়ো, উখজরো:
গোফতরী, রজরো: ফগুিো।

ফগুিো

16/09/1993

২২ফছয ৭ভো ১৯জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৫৯ রভোিঃ আব্দুর ক

জতো:ভজপজুয যভোন,
ভোতো:রগোর রনোয রফগভ

গ্রোভ:দজক্ষণ রটখটশ্বয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
খন্ডর োই, উখজরো:
যশুযোভ, রজরো: রপনী।

গ্রোভ:দজক্ষণ রটখটশ্বয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
খন্ডর োই, উখজরো:
যশুযোভ, রজরো: রপনী।

রপনী

12/10/1993

২১ফছয ৫ভো ২২জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৬০ রজোনোজক আক্তোয

জতো:যোজজ উজেন,
ভোতো:জযপো রফগভ

গ্রোভ:ফইরোফ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফইরোফ, উখজরো: জফনৄয,
রজরো: নযজংদী।

গ্রোভ:ফইরোফ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফইরোফ, উখজরো: জফনৄয,
রজরো: নযজংদী।

নযজংদী

02/02/1994

২২ফছয ৩ ভো ৩জদন

এইচএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৬১ ভয পোরুক

জতো:নূয আোম্মদ,
ভোতো:জোইতুন নোোয

গ্রোভ:ইজরজয়ো(ভোখজযোিো),
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভকবুরোফোদ, উখজরো:
চকজযয়ো, রজরো: কক্সফোজোয।

গ্রোভ:ইজরজয়ো(ভোখজযোিো),
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভকবুরোফোদ, উখজরো:
চকজযয়ো, রজরো: কক্সফোজোয।

কক্সফোজোয

01/01/1994

২২ফছয ৪ভো ৪জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৬২ রভোিঃ খোখদমুর ইরোভ

জতো:রভোিঃ খজরলুয যভোন,
ভোতো:নোযগীছ রফগভ

গ্রোভ:ভধুনৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: োজরখো,
উখজরো: রোনোতরো, রজরো:
ফগুিো।

গ্রোভ:ভধুনৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: োজরখো,
উখজরো: রোনোতরো, রজরো:
ফগুিো।

ফগুিো

১৮-১১-১৯৯৫

২১ফছয ৬ভো ১৭জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৩৬৩ রভোিঃ জুখয়র জভয়ো

জতো:রভোিঃ মৃত সুম তত আরী,
গ্রোভ:রযৌো, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ভোতো:রভোছোিঃ মৃত ভরো খোতুন ডোকঘয: গপযগাঁ,
উখজরো: গপযগাঁ, রজরো:
ভয়ভনজং।

গ্রোভ:রযৌো, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: গপযগাঁ,
উখজরো: গপযগাঁ, রজরো:
ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

২০-৭-১৯৮৭

২৮ফছয ৭ভো ১৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৬৪ রভোিঃ যজফউর ইরোভ

জতো:রভোিঃ নোদ আরী,
গ্রোভ:ফোসুখদফনৄয,
ভোতো:রভোোিঃ তোজভর রফগভ ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জনয়োভতনৄয, উখজরো:
জনয়োভতনৄয, রজরো: নগাঁ।

গ্রোভ:ফোসুখদফনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জনয়োভতনৄয, উখজরো:
জনয়োভতনৄয, রজরো: নগাঁ।

নগাঁ

২০-১০-১৯৮৮

২৭ফছয ৬ভো ১৬জদন

জফএ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৬৫ তোভোন্নো আক্তোয

জতো:রভোিঃ জদুর আরভ,
ভোতো:জফজফ োখজযো

গ্রোভ:জগতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
পোজজরোয োট, উখজরো:
দোগনভঞো, রজরো: রপনী।

গ্রোভ:জগতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
পোজজরোয োট, উখজরো:
দোগনভঞো, রজরো: রপনী।

রপনী

৩০-৯-১৯৯৫

২০ফছয ৭ভো ৫জদন

এএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৬৬ রভোিঃ জরভন

জতো:রভোিঃ জোরোর,
ভোতো:আখরয়ো রফগভ

গ্রোভ:রকফনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রকফনৄয, উখজরো:
ফোউপর, রজরো: টুয়োখোরী।

গ্রোভ:রকফনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রকফনৄয, উখজরো:
ফোউপর, রজরো: টুয়োখোরী।

টুয়োখোরী

১৫-১০-১৯৯২

২৩ফছয ৬ভো ২৮জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৬৭ রভোিঃ আবু বতয়ফ

জতো:রভোিঃ রতোতো জভয়ো,
ভোতো:ফকুরো খোতুন

গ্রোভ:ভজনন্দ দজযয়োফোদ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রফোরোই, উখজরো: দয,
রজরো: জকখোযগঞ্জ।

গ্রোভ:ভজনন্দ দজযয়োফোদ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রফোরোই, উখজরো: দয,
রজরো: জকখোযগঞ্জ।

জকখোযগঞ্জ

11/08/1992

২৩ফছয ৫ভো ২৬জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৬৮ রভোিঃ জভরন রোখন

জতো:রভোিঃ ইয়োকুফ আরী,
ভোতো:যোখফয়ো রফগভ

গ্রোভ:োোনোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জভকজম্মজভর, উখজরো:
ডুমুজযয়ো, রজরো: খুরনো।

গ্রোভ:োোনোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জভকজম্মজভর, উখজরো:
ডুমুজযয়ো, রজরো: খুরনো।

খুরনো

২০-১১-১৯৮৭

২৮ফছয ৫ভো ১৫জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৬৯ রভোিঃ ররোর উজেন

জতো:রভোিঃ আনছোয প্রোভোজনক, গ্রোভ:চযোিো,
ভোতো:রভোছোিঃ জভোরো খোতুন
ইউজনয়ন/য়োড ত: রুনৄয,
ডোকঘয: খোননৄয ফোজোয,
উখজরো: রফিো, রজরো:
োফনো।

গ্রোভ:চযোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রুনৄয,
ডোকঘয: খোননৄয ফোজোয,
উখজরো: রফিো, রজরো:
োফনো।

োফনো

২০-১১-১৯৯০

২৬ফছয ৫ভো ১৫জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

02/02/1990

২৬ফছয ৩ভো ৩জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

জতো:রভোিঃ রভোস্তোজকন যদোয, গ্রোভ:আযজী নগাঁ
ভোতো:রভোছোিঃ জহুযো জফজফ
আনন্দনগয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: নগাঁ, উখজরো:
দয, রজরো: নগাঁ।

গ্রোভ:আযজী নগাঁ
আনন্দনগয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: নগাঁ, উখজরো:
দয, রজরো: নগাঁ।

নগাঁ

১৩-৯-১৯৯৪

২১ফছয ৭ভো ১৫জদন

জফএএ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৭২ রভোিঃ নোজমুর ক

জতো:রভোিঃ ভখনোয়োয রোখন,
ভোতো:রভোছোিঃ নোজভো খোতুন

গ্রোভ:ভোধফনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ফোোদুযনৄয ,
উখজরো: রবিোভোযো, রজরো:
কুজিয়ো।

গ্রোভ:ভোধফনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ফোোদুযনৄয ,
উখজরো: রবিোভোযো, রজরো:
কুজিয়ো।

কুজিয়ো

01/09/1998

১৮ফছয ৩ভো ২৭জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৭৩ ইয়োজভন আক্তোয (ঋতু)

জতো:মৃত নজরুর ইরোভ,
ভোতো:োজদো রফগভ

ফোো:১৭২, গ্রোভ:ভোকোন্দো
(নৄরোি), ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: দয, উখজরো:
দয, রজরো: ভয়ভনজং।

ফোো:১৭২, গ্রোভ:ভোকোন্দো
(নৄরোি), ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: দয, উখজরো:
দয, রজরো: ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

03/01/1989

২৬ফছয ৩ভো ১৯জদন

এইচএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, চোরোখনয
কজ রনই।

ফোজতর

৪৩৭৪ জভঠুন অজধকোযী

জতো:অজবনখ চন্দ্র অজধকোযী, গ্রোভ:জিভ রচঁচযী,
ভোতো:ভঞ্জু যোণী
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফোনোইোট, উখজরো:
কোঠোজরয়ো, রজরো: ঝোরকোঠী।

গ্রোভ:জিভ রচঁচযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফোনোইোট, উখজরো:
কোঠোজরয়ো, রজরো: ঝোরকোঠী।

ঝোরকোঠী

12/01/1994

২১ফছয ৪ভো ১০জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৭৫ যোখর রোখন

জতো:আতোফ আরী,
ভোতো:রযখজনো রফগভ

গ্রোভ:পখতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
পখতনৄয, উখজরো: দয,
রজরো: নগাঁ।

গ্রোভ:পখতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
পখতনৄয, উখজরো: দয,
রজরো: নগাঁ।

নগাঁ

12/11/1996

১৯ফছয ৪ভো ১৫জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৭৬ রভোিঃ রভোফোযক রোখন

জতো:মৃত ফজয উজেন,
ভোতো:রভোছোিঃ যোজফয়ো রফগভ

গ্রোভ:জকোভত ধনফোজি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ধনফোজি, উখজরো: ধনফোজি,
রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ:জকোভত ধনফোজি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ধনফোজি, উখজরো: ধনফোজি,
রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর

03/02/1996

২০ফছয ২ভো ৪জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৭১ রভোিঃ সুভন রোখন
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গ্রোভ:ফোজযদ ফোোইর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ত উখজরো: দূগোনৄয,
ত
দূগোনৄয,
রজরো: যোজোী।

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

যোজোী

জতো:রভোিঃ আিঃ োভোদ,
ভোতো:রভোছোিঃ রগোখরকো জফজফ

৫

জনজ রজরো

গ্রোভ:ফোজযদ ফোোইর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ত উখজরো: দূগোনৄয,
ত
দূগোনৄয,
রজরো: যোজোী।

৪৩৭০ ভোসুভ ফোবু

৪

ফততভোন ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৩৭৭ রভোিঃ জরটন রোখন

জতো:রভোিঃ য়োখজদ আরী,
ভোতো:রভোছোিঃ োয়ো রফগভ

গ্রোভ:ফগজরনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ধনফোজি, উখজরো: ধনফোজি,
রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ:ফগজরনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ধনফোজি, উখজরো: ধনফোজি,
রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর

03/01/1996

২০ফছয ২ভো ৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৭৮ রভোিঃ আজপজুয যভোন

জতো:আিঃ ভোখরক,
ভোতো:রভোছোিঃ অজছো জফজফ

গ্রোভ:দজযয়োনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফাঁখো, উখজরো: নন্দীগ্রোভ,
রজরো: ফগুিো।

গ্রোভ:দজযয়োনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফাঁখো, উখজরো: নন্দীগ্রোভ,
রজরো: ফগুিো।

ফগুিো

১৮-১২-১৯৯৩

২২ফছয ৪ভো ১৮জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৭৯ প্রকো কুভোয দো

জতো:রদখফন কুভোয দো,
ভোতো:রক্ষী যোনী দো

গ্রোভ:ভখনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভখনৄয, উখজরো:
ভখনৄয, রজরো: জঝনোইদ।

গ্রোভ:ভখনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভখনৄয, উখজরো:
ভখনৄয, রজরো: জঝনোইদ।

জঝনোইদ

২৮ফছয ৫ভো ১৫জদন

অনো ত

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৮০ রভোিঃ রগোরোভ যোব্বী

জতো:রভোিঃ আখনোয়োয রোখন, গ্রোভ:চোকযোইর,
ভোতো:রভোিঃ পজযদো োযবীন
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বোতোইর, উখজরো:
ফদরগোছী, রজরো: নগাঁ।

গ্রোভ:চোকযোইর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বোতোইর, উখজরো:
ফদরগোছী, রজরো: নগাঁ।

নগাঁ

১৬-১০-১৯৯২

২৩ফছয ৬ভো ২০জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৮১ রভোিঃ জপকুর ইরোভ

জতো:মৃত রখ বতয়ফ আরী,
ভোতো:রভোোিঃ ভজযয়ভ রফগভ

গ্রোভ:দজক্ষণ রোংগর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রোংগর, উখজরো:
রনছোযোফোদ, রজরো:
জখযোজনৄয।

গ্রোভ:দজক্ষণ রোংগর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রোংগর, উখজরো:
রনছোযোফোদ, রজরো:
জখযোজনৄয।

জখযোজনৄয

12/05/1986

২৯ফছয ৫ভো ১জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৮২ রভোছোিঃ ভোজপয়ো আক্তোয

জতো:রভোিঃ আরোই জভয়ো,
ভোতো:রভোছোিঃ পজর খোতুন

গ্রোভ:কোজীযগাঁ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োখয়স্তোগঞ্জ, উখজরো: দয,
রজরো: জফগঞ্জ।

গ্রোভ:কোজীযগাঁ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োখয়স্তোগঞ্জ, উখজরো: দয,
রজরো: জফগঞ্জ।

জফগঞ্জ

২৪-৪-১৯৯৬

২০ফছয ০ভো ১৩জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৮৩ রভোিঃ য়োজযছ আরী

জতো:মৃত জগয়োউজেন,
ভোতো:ভোয়োরুন রনছো

গ্রোভ:জিভ ফণী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
খোগোইর ফোজোয, উখজরো:
রকোেোনীগঞ্জ, রজরো: জখরট।

গ্রোভ:জিভ ফণী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
খোগোইর ফোজোয, উখজরো:
রকোেোনীগঞ্জ, রজরো: জখরট।

জখরট

12/05/1994

২১ফছয ৫ভো ১জদন

এএজ

এজতভ/ োজযযীক আখফদন 
প্রজতফন্ধী
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৩৮৪ রভোিঃ পযোদ উজেন

জতো:রুহুর আজভন,
ভোতো:রয়োযো রফগভ

গ্রোভ:কোছোযীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোখদযফোজোয, উখজরো:
রচৌেগ্রোভ, রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ:কোছোযীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোখদযফোজোয, উখজরো:
রচৌেগ্রোভ, রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

২৫-২-১৯৯৮

১৮ফছয ৩ভো ১১জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৮৫ োোজোোন আরী

জতো:রভোস্তোজপজোয যভোন,
ভোতো:ভযজজনো রফগভ

গ্রোভ:উভোনন্দ ক্বোযীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
তফকনৄয, উখজরো: উজরনৄয,
রজরো: কুজিগ্রোভ।

গ্রোভ:উভোনন্দ ক্বোযীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
তফকনৄয, উখজরো: উজরনৄয,
রজরো: কুজিগ্রোভ।

কুজিগ্রোভ

11/12/1996

১৯ফছয ৬ভো ৭জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৮৬ রভোিঃ আর আজভন

জতো:রভোিঃ আব্দুর োন্নোন,
ভোতো:রভোছোিঃ আজতয়ো রফগভ

গ্রোভ:ফোজরজততো ইরোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রোরনৄয, উখজরো: রোরনৄয,
রজরো: নোখটোয।

গ্রোভ:ফোজরজততো ইরোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রোরনৄয, উখজরো: রোরনৄয,
রজরো: নোখটোয।

নোখটোয

২৬-১১-১৯৯৬

২০ফছয ৬ভো ২১জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৮৭ রভোিঃ ইভযোন নোজজয

জতো:রভোিঃ নুয ইরোভ,
গ্রোভ:জিভ বফদ্যনোথ,
ভোতো:রভোছোিঃ আপখযোজো রফগভ ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ছোইতোনতরো, উখজরো:
সুন্দযগঞ্জ, রজরো: গোইফোন্ধো।

গ্রোভ:জিভ বফদ্যনোথ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ছোইতোনতরো, উখজরো:
সুন্দযগঞ্জ, রজরো: গোইফোন্ধো।

গোইফোন্ধো

২৬-৮-১৯৯৪

২১ফছয ৮ভো ৯জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৮৮ জনতোই চন্দ্র োো

জতো:সুবোল চন্দ্র োো,
ভোতো:অচ তনো ফোণী োো

গ্রোভ:নফ ত পজযদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োখফগঞ্জ, উখজরো:
যোয়গঞ্জ, রজরো: জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ:নফ ত পজযদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োখফগঞ্জ, উখজরো:
যোয়গঞ্জ, রজরো: জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

10/12/1989

২৬ফছয ৬ভো ২৪জদন

জফএএ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৮৯ রভোিঃ জোজকয রোখন

জতো:রভোিঃ জোোিীয আরভ,
ভোতো:রভোছোিঃ তহুজভনো খোতুন

গ্রোভ:যোভনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রফতগোিী, উখজরো:
গিোচিো, রজরো: যংনৄয।

গ্রোভ:যোভনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রফতগোিী, উখজরো:
গিোচিো, রজরো: যংনৄয।

যংনৄয

২০-৪-১৯৯৪

ফছয ভো জদন

এএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৯০ রভোিঃ এভদোদুর ক

জতো:রভোিঃ আিঃ জব্বোয
যদোয, ভোতো:রভোছোিঃ
রছখযজোন জফজফ

গ্রোভ:ভোনজংনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
নযজংনৄয, উখজরো:
ফোগভোযো, রজরো: যোজোী।

গ্রোভ:ভোনজংনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
নযজংনৄয, উখজরো:
ফোগভোযো, রজরো: যোজোী।

যোজোী

09/10/1994

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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২১ফছয ৬ভো ২৬জদন এএজ (রবোখকিঃ) োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৪৩৯১ রভোিঃ জপকুর ইরোভ

জতো:মৃত তজভজউজেন,
ভোতো:রভোোিঃ আখরয়ো রফগভ

গ্রোভ:রনখন্দো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জনয়োভতনৄয, উখজরো:
জনয়োভতনৄয, রজরো: নগাঁ।

গ্রোভ:রনখন্দো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জনয়োভতনৄয, উখজরো:
জনয়োভতনৄয, রজরো: নগাঁ।

নগাঁ

২১-৮-১৯৮৮

২৭ফছয ৮ভো ১৫জদন

জফএ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৯২ দীক চন্দ্র ীর

জতো:দুরোর চন্দ্র ীর,
ভোতো:তুরী যোণী

গ্রোভ:শ্যোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
শ্যোভনৄয, উখজরো:
ফোখকযগঞ্জ, রজরো: ফজযোর।

গ্রোভ:শ্যোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
শ্যোভনৄয, উখজরো:
ফোখকযগঞ্জ, রজরো: ফজযোর।

ফজযোর

09/04/1986

২৯ফছয ৮ভো ২জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৯৩ আখর ভোমুদ

জতো:আব্দুর কোখদয,
ভোতো:আজভনো রফগভ

গ্রোভ:রুখয ফয়িো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
াঁচটিকুজি, উখজরো:
ঘোটোইর, রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ:রুখয ফয়িো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
াঁচটিকুজি, উখজরো:
ঘোটোইর, রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর

৩০-৪-১৯৯০

২৬ফছয ১ভো ২৫জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৯৪ রভোিঃ পজলুয যভোন

জতো:রভোিঃ ভজযউজেন,
ভোতো:পজজরো রফগভ

গ্রোভ:যোউৎফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রগোজফন্দোী, উখজরো:
ভঞোনৄয, রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ:যোউৎফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রগোজফন্দোী, উখজরো:
ভঞোনৄয, রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর

01/01/1995

২১ফছয ৪ভো ৪জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৯৫ রভোিঃ ভজনরুর ইরোভ

জতো:রভোিঃ মৃত ভজপজ উজেন, গ্রোভ:যোউৎফোিী,
ভোতো:নোজভো রফয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রগোজফন্দোী, উখজরো:
ভঞোনৄয, রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ:যোউৎফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রগোজফন্দোী, উখজরো:
ভঞোনৄয, রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর

২০ফছয ৭ভো ৪জদন

এইচএজ

এজতভ/ োজযযীক আখফদন 
প্রজতফন্ধী
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৯৬ রভোিঃ জপকুর ইরোভ

জতো:রভোিঃ রজোয়োদ আরী,
ভোতো:যোজদো রফগভ

গ্রোভ:দোনী ফকজয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আথোইর জমুর, উখজরো:
ঘোটোইর, রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ:দোনী ফকজয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আথোইর জমুর, উখজরো:
ঘোটোইর, রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর

01/10/1998

১৮ফছয ৪ভো ৫জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৩৯৭ রভোিঃ ইয়োজয আযোপোত

জতো:রভোিঃ যতন জভয়ো,
ভোতো:জফনো আক্তোয

ফোো:২০৬,
গ্রোভ:ফিজফশুজদয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রভখছিো, উখজরো:
রোখননৄয, রজরো:
জকখোযগঞ্জ।

ফোো:২০৬,
গ্রোভ:ফিজফশুজদয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রভখছিো, উখজরো:
রোখননৄয, রজরো:
জকখোযগঞ্জ।

জকখোযগঞ্জ

11/10/1993

২২ফছয ৫ভো ২৬জদন

এএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

12/10/1992

২৩ফছয ৪ভো ৫জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

নোযোয়ণগঞ্জ

১৮-৩-১৯৯৬

২০ফছয ১ভো ৯জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

যংনৄয

১৫-১২-১৯৮৬

২৯ফছয ৪ভো ২১জদন

দোজখর

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, চোরোখনয
কজ রনই

ফোজতর

কক্সফোজোয

24/04/1993

2৩ফছয ০ ভো ১১জদন

এএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

কুজভল্লো

0১-12.199৭

১৮ফছয 0৩ ভো 0৪জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃজযির
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:রবোখজশ্বয
উখজরো:নজিয়ো ,
রজরোিঃযীয়তনৄয

যীয়তনৄয

0২.0১.199৩

25ফছয 00 ভো
00জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ ৮নং এজফোজরয়ো
ইউজনয়নিঃ০৫নং
ডোকঘযিঃ আব্দুল্লোনৄয জভয়ো
ফোিী
উখজরোিঃদয
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

0২.0২.19৮৭

২৯ ফছয 0৩ ভো
০৩জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

জতো:কজফয আম্মদ,
ভোতো:োরভো খোতুন

গ্রোভ:কুরোোয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আরকযো, উখজরো:
রচৌেগ্রোভ, রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ:কুরোোয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আরকযো, উখজরো:
রচৌেগ্রোভ, রজরো: কুজভল্লো।

৪৩৯৯ রভোিঃ রজরভ জভয়ো

জতো:রভোিঃ জোভোর রোখন,
ভোতো:জজযনো আক্তোয

গ্রোভ:পখতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আজরনৄযো ফোজোয, উখজরো:
রোনোযগাঁ, রজরো: নোযোয়নগঞ্জ।

গ্রোভ:পখতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আজরনৄযো ফোজোয, উখজরো:
রোনোযগাঁ, রজরো: নোযোয়নগঞ্জ।

৪৪০০ রভোিঃ জভজোনুয যভোন

জতো:রভোিঃ নয়োফ আরী,
গ্রোভ:ভন্ডরোফোিী,
ভোতো:রভোছোিঃ রগোখরনুযী রফগভ ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
গুজজতোিো, উখজরো:
ীযগঞ্জ, রজরো: যংনৄয।

গ্রোভ:ভন্ডরোফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
গুজজতোিো, উখজরো:
ীযগঞ্জ, রজরো: যংনৄয।

৪৪০১ অমৃত ভতো

ভোতোিঃজভযো ভতো
জতোিঃ দুরোর ভতো

গ্রোভিঃ ফোলুখোজর ইউজনয়ন:
রোয়োইকুং ডোকঘয:
রোয়োইকুং
উখজরো:রটকনোপ, রজরোিঃ
কক্সফোজোয

গ্রোভিঃ রঘোনোয োিো
ইউজনয়ন:৯নং য়োড ত
ডোকঘয:কক্সফোজোয দয
উখজরো:কক্সফোজোয ,
রজরোিঃ কক্সফোজোয

৪৪০২ মুন্নী আক্তোয জংকী

ভোতোিঃজউরী রফগভ
জতোিঃ রভো ভজনয রোখন

গ্রোভিঃোনগোছো ঈদ গো(দুদু
জভয়োয ফোজি) ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুজভল্লো
উখজরো:আদত দয ,
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃোনগোছো ঈদ গো(দুদু
জভয়োয ফোজি) ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুজভল্লো
উখজরো:আদত দয ,
রজরোিঃ কুজভল্লো

৪৪০৩ রভোিঃ রভোফোযক রোখন োরোদোয

ভোতোিঃ রখরনো রফগভ
জতোিঃ তোখরফ আজরর
োরোদোয

গ্রোভিঃজযির
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:রবোখজশ্বয
উখজরো:নজিয়ো ,
রজরোিঃযীয়তনৄয

৪৪০৪ রভোিঃপজলুয যভোন

ভোতোিঃ রযজন আযো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ যভত উল্লুো

গ্রোভিঃ ৮নং এজফোজরয়ো
ইউজনয়নিঃ০৫নং
ডোকঘযিঃ আব্দুল্লোনৄয জভয়ো
ফোিী
উখজরোিঃদয
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

কুজভল্লো

৪৩৯৮ োোন আর ফোন্নো
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জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

ভোতোিঃ রভোছোিঃ োভছুন্নোোয
জতোিঃখভোিঃ রগোরোভ ভোজদো

গ্রোভিঃখদোগি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ভুটিয়োোিো
উখজরো: জয়নৄযোট
রজরোিঃ জয়নৄযোট

গ্রোভিঃখদোগি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ভুটিয়োোিো
উখজরো: জয়নৄযোট
রজরোিঃ জয়নৄযোট

জয়নৄযোট

১৫.0৭.19৮৭

2৮ফছয ০৯ ভো
2০জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪০৬ আব্দুয যজদ

ভোতোিঃখপোরী রফগভ
জতোিঃনয়ো জভয়ো

গ্রোভিঃকোভোয োিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জুভোয ফোিী
উখজরো:োঘোটো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃকোভোয োিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জুভোয ফোিী
উখজরো:োঘোটো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

২৫.1১.199২

ফছয ভো জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪০৭ রভোিঃ আযোফুর ইরোভ

ভোতোিঃজভনোযো রফগভ
জতোিঃ আজগোয আরী

গ্রোভিঃফোযোই
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: খোজোনৄয
উখজরো: ফুরফোিী
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃফোযোই
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: খোজোনৄয
উখজরো: ফুরফোিী
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

0৫.02.199৮

১৮ ফছয 03 ভো 0০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

অখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪০৮ রভোিঃ ইভযোন আরী

ভোতোিঃখোখরদো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ ইব্রোীভ আরী

গ্রোভিঃফ তযোভনৄয
ইউজনয়ন:২নং কোজভনৄয
ডোকঘয: কোজভনৄয
উখজরো: যোজণনগয
রজরোিঃ নগাঁ

গ্রোভিঃফ তযোভনৄয
ইউজনয়ন:২নং কোজভনৄয
ডোকঘয: কোজভনৄয
উখজরো: যোজণনগয
রজরোিঃ নগাঁ

নগাঁ

2১.0১.199৫

2১ ফছয 0৪ ভো ১৫
জদন

এ.এ.জ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪০৯ রভোিঃ ভজতউয যভোন

ভোতোিঃপোখতভো রফগভ
জতোিঃোখ আরভ

গ্রোভিঃযোজোনৄয
ইউজনয়ন:উরোজনয়ো
ডোকঘয: চোননৄয
উখজরো: রভখজন্দগো
রজরোিঃ ফজযোর

গ্রোভিঃনোজছয উজেন যদোয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ররন রধোরোইখোর
উখজরো: সুেোনৄয
,ঢোকো,১১০০
রজরোিঃ ফজযোর

ফজযোর

০২.0২.199৫

2১ ফছয 0২ ভো
1০জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪১০ রভোিঃ রতৌজপক এরোী

ভোতোিঃখভোছোিঃ ভোফুজো খোতুন গ্রোভিঃচক ইরোভনৄয
জতোিঃখভোিঃ ফজলুয যভোন
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জতরকনৄয
উখজরো: আখক্করনৄয
রজরোিঃ জয়নৄযোট

গ্রোভিঃচক ইরোভনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জতরকনৄয
উখজরো: আখক্করনৄয
রজরোিঃ জয়নৄযোট

জয়নৄযোট

29.11.1996

১৯ ফছয 0৫ ভো ০৬
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪১১ জরটন জকত্ততনীয়ো

ভোতোিঃঅঞ্চু যোণী জকত্ততনীয়ো
জতোিঃস্বন জকত্ততনীয়ো

গ্রোভিঃকোিোয গোতী
ত
ইউজনয়ন:দুগোনৄয
ডোকঘয: রবিোয োট
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

২০.১২.1995

2০ ফছয 0৩ভো
21জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃকোিোয গোতী
ত
ইউজনয়ন:দুগোনৄয
ডোকঘয: রবিোয োট
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

৫

জনজ রজরো

৪৪০৫ রভোিঃ োরুনুয যজদ
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

১৫.0১.19৯০

2৬ ফছয 0২ ভো
২৬জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ভোতোিঃ রভোছোিঃ নোজজনন নোোয গ্রোভিঃউত্তয কৃষ্ণনৄয
জতোিঃ রভোিঃ আপতোয আরী
ইউজনয়ন: ৩ নম্বয
ডোকঘয: ফুরফোিী
উখজরো: ফুরফোিী
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃউত্তয কৃষ্ণনৄয
ইউজনয়ন: ৩ নম্বয
ডোকঘয: ফুরফোিী
উখজরো: ফুরফোিী
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

19 ফছয 04 ভো
১6জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪১৪ রভোিঃ দয আরী

ভোতোিঃখভোছো যজভো রফগভ
গ্রোভিঃংকযনৄয
জতোিঃ রভোিঃ আরতোপ রোখন ইউজনয়ন: ৭ নং য়োড ত
ডোকঘয: চোচিো
উখজরো: মখোয দয
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃংকযনৄয
ইউজনয়ন: ৭ নং য়োড ত
ডোকঘয: চোচিো
উখজরো: মখোয দয
রজরোিঃ মখোয

মখোয

৩১.0৮.199৬

১৯ ফছয 0৮ ভো
০৫জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ,
স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

৪৪১৫ রভোিঃ ভোসুদ যোনো

ভোতোিঃখভোছোিঃ আখনোয়োযো খোতুন গ্রোভিঃ চক োিোী
জতোিঃ রভোিঃ রফল্লোর প্রোভোজণক ইউজনয়ন:ফি োিোী
ডোকঘয:খোদুরী
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ চক োিোী
ইউজনয়ন:ফি োিোী
ডোকঘয:খোদুরী
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

২০.0৮.1994

2১ ফছয 0৮ ভো
১5জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪১৬ রভোিঃ পজযদুর ইরোভ

ভোতোিঃ পোখতভো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আকযোমুজ্জোভোন

গ্রোভিঃ রজরয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জভযজোগঞ্জ
উখজরো: রডোভোয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ রজরয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জভযজোগঞ্জ
উখজরো: রডোভোয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

২0.0৭.199৪

২১ ফছয 0৭ ভো
১৬জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪১৭ রভোিঃ আজভনুর ইরোভ

ভোতোিঃখভোোিঃ জনলুপো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আজোোয খোন

গ্রোভিঃ জফংগর
ইউজনয়ন: কোজনৄয য়োড ত(৬)
ডোকঘয: গণোিো
উখজরো: ফজযোর দয
রজরোিঃ ফজযোর

গ্রোভিঃ জফংগর
ইউজনয়ন: কোজনৄয য়োড ত(৬)
ডোকঘয: গণোিো
উখজরো: ফজযোর দয
রজরোিঃ ফজযোর

ফজযোর

1১.1০.199৫

2০ ফছয 0৬ ভো
০১জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪১৮ তজভনো খোতুন

ভোতোিঃজয়নফ খোতুন
গ্রোভিঃ ফোযইোজচ ত
জতোিঃ রভোিঃ এনোখয়ত রোখন ইউজনয়ন: তোরো রোি
ডোকঘয: জজজ ৯০০০
উখজরো: তোরো রোস্ট
রজরোিঃ োতক্ষীযো

খুরনো

1০.1০.199০

2৫ ফছয 0৬ ভো
২৬জদন

এএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪১৩ রভোিঃ নুয আরভ
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গ্রোভিঃভখযোফোদ
ইউজনয়ন: ৮নং য়োড ত
ডোকঘয: রক্ষীনৄয
উখজরো: রক্ষীনৄয
রজরোিঃ রক্ষীনৄয

গ্রোভিঃ রযজজ নং ২৬
ইউজনয়ন: ১০
ডোকঘয: জজজ ৯০০০
উখজরো: খোজরনৄয
রজরোিঃ খুরনো

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রক্ষ্ণীনৄয

ভোতোিঃলুৎফুন নোোয
জতোিঃখভোিঃ আবুর কোরোভ

৫

জনজ রজরো

গ্রোভিঃভখযোফোদ
ইউজনয়ন: ৮নং য়োড ত
ডোকঘয: রক্ষীনৄয
উখজরো: রক্ষীনৄয
রজরোিঃ রক্ষীনৄয

৪৪১২ রভোিঃ আব্দুর কজযভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

1০.1০.199০

২৫ ফছয ০৫ ভো
১৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃভোকচয
ইউজনয়ন: ১৬ নং, ৩ নং
য়োড ত
ডোকঘয:৩৭০০, রজ এভ োট
উখজরো: রক্ষীনৄয
রজরোিঃ রক্ষীনৄয

রক্ষ্ণীনৄয

০১.1২.199১

২৪ ফছয ৪ ভো ১১জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃনফ ত চন্দনোই
ইউজনয়ন:০২
ডোকঘয: নফ ত রজোয়োযো
উখজরো: চন্দনোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃনফ ত চন্দনোই
ইউজনয়ন:০২
ডোকঘয: নফ ত রজোয়োযো
উখজরো: চন্দনোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

1৮.০৯.199১

২৪ ফছয ০৬ ভো
২৩জদন

স্দোতক

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ভোতোিঃ রকোজনূয আক্তোয
জতোিঃ রভোিঃ দুরোর জভয়ো

গ্রোভিঃ রছোট বকরোটি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোযোট্টো
উখজরো: ফোযোট্টো
রজরোিঃ রনেখকোণো

গ্রোভিঃ রছোট বকরোটি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোযোট্টো
উখজরো: ফোযোট্টো
রজরোিঃ রনেখকোণো

রনেখকোণো

২৬.০৪.199৭

১৯ ফছয ০০ ভো ০৯
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪২৩ রভোিঃ আজোরুর ইরোভ

ভোতোিঃ রভোছোিঃ োজপয়ো খোতুন
জতোিঃ রভোিঃ আতোউয যভোন

গ্রোভিঃজংযোইর
ইউজনয়ন: জংযোইর
ডোকঘয: জংযোইর
উখজরো: নোন্দোইর
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃজংযোইর
ইউজনয়ন: জংযোইর
ডোকঘয: জংযোইর
উখজরো: নোন্দোইর
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

1২.1১.19৮৪

৩১ ফছয ০৫ ভো
২৩জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪২৪ যভত উল্যো

ভোতোিঃ মৃত ছোখয়যো রফগভ
জতোিঃ আখনোয়োযো উল্যো

গ্রোভিঃখোন্দরনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কোরোমুন্পী ফোজোয
উখজরো: কজফযোট
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃখোন্দরনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কোরোমুন্পী ফোজোয
উখজরো: কজফযোট
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

1৫.০৬.199৬

১৯ ফছয ১০ ভো ১৬
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪২৫ রভোিঃ উজ্জ্বর রোখন

ভোতোিঃ নোজদযো জফজফ
জতোিঃ রভোিঃ এরোী ফক্স প্রোং

গ্রোভিঃচকভোজনক
ইউজনয়ন:০৬ নং, ১১ নং
কোজরকোনৄয ইউজনয়ন
ডোকঘয:দোভনো
উখজরো: ভোন্দো
রজরোিঃ নগাঁ

গ্রোভিঃচকভোজনক
ইউজনয়ন:০৬ নং, ১১ নং
কোজরকোনৄয ইউজনয়ন
ডোকঘয:দোভনো
উখজরো: ভোন্দো
রজরোিঃ নগাঁ

নগাঁ

০৭.০৩.199০

২৬ ফছয ০১ ভো
২৯জদন

জডখপ্লোভো

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ভোতোিঃমৃত আখনোয়োযো রফগভ
জতোিঃ মৃত আরভ যকোয

৪৪২০ রভোিঃ ভজনয রোখন

ভোতোিঃ রোছখনয়োযো রফগভ
গ্রোভিঃভোকচয
জতোিঃ মৃত রভোখখরছুয যভোন ইউজনয়ন: ১৬ নং, ৩ নং
য়োড ত
ডোকঘয:৩৭০০, রজ এভ োট
উখজরো: রক্ষীনৄয
রজরোিঃ রক্ষীনৄয

৪৪২১ রখ রভোিঃ ভোমুন

ভোতোিঃ ভজজতনো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আব্দুর ভোখরক

৪৪২২ আযভোন আখভদ
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গ্রোভিঃগোফগোজছ
ইউজনয়ন:বোংগোফোিী
ডোকঘয: চন্দনগোতী
উখজরো: রফরকুজচ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃগোফগোজছ
ইউজনয়ন:বোংগোফোিী
ডোকঘয: চন্দনগোতী
উখজরো: রফরকুজচ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

জযোজগঞ্জ

৪৪১৯ রভোিঃ আজভরুর ইরোভ

৫

জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

০১.০১.199৬

২০ ফছয ০৪ ভো ০৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ভোতোিঃ রভোছোিঃ পজযদো আক্তোয গ্রোভিঃ জল্প এরোকো
জতোিঃ রভোিঃ রগোরোভ রোখন ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নতুন ফোজোয
উখজরো: কোন্ভোই
রজরোিঃ যোিোভোটি

গ্রোভিঃ জল্প এরোকো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নতুন ফোজোয
উখজরো: কোন্ভোই
রজরোিঃ যোিোভোটি

যোিোভোটি

০৪.১১.199৩

২২ ফছয ০৬ ভো ০১
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪২৮ টূটূর োর

ভোতোিঃ রক্ষী
জতোিঃ কৃষ্ণচন্দ্র োর

গ্রোভিঃজফিঃ োটনো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ডোকঘয
উখজরো: কোজরয়ো
রজরোিঃ নিোইর

গ্রোভিঃজফিঃ োটনো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ডোকঘয
উখজরো: কোজরয়ো
রজরোিঃ নিোইর

নিোইর

০৫.1১.19৮৬

২৯ ফছয ০৫ ভো ০১
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪২৯ নজভতো ভজল্লক

ভোতোিঃজফতো ভজল্লক
জতোিঃ শুকরোর ভজল্লক

গ্রোভিঃোোবুজনয়ো কোটোখোরী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোবুগঞ্জ ফোজোয
উখজরো: জচতরভোযী
রজরোিঃ ফোখগযোট

গ্রোভিঃঅজডট রর, ফোংরোখদ
উন্ুক্ত জফশ্বজফদ্যোরয়
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রফোড ত ফোজোয
উখজরো: জয়খদফনৄয
রজরোিঃ গোজীনৄয

ফোখগযোট

1৫.1০.19৮৯

২৬ ফছয ০৬ ভো ২০
জদন

জফএ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৩০ রুখফর রোখন ফোবু

ভোতোিঃ োখরো রফগভ
জতোিঃ ইউনুচ আরী

গ্রোভিঃআজভননৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জচনোখডৌরো
উখজরো: ভজনযোভনৄয
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃআজভননৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জচনোখডৌরো
উখজরো: ভজনযোভনৄয
রজরোিঃ মখোয

মখোয

1৫.1০.199৫

২০ ফছয ০৬ ভো
২০জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৩১ রভোিঃ পোযোজুর ইরোভ

ভোতোিঃ রভোছোিঃ রভোখচনো রফগভ গ্রোভিঃখতখতিো
জতোিঃ রভোিঃ আইনুর ক
ইউজনয়ন: ৫নং ছোতইর
ইউজনয়ন
ডোকঘয: োখফনৄয
উখজরো: রফোচোগঞ্জ
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃখতখতিো
ইউজনয়ন: ৫নং ছোতইর
ইউজনয়ন
ডোকঘয: োখফনৄয
উখজরো: রফোচোগঞ্জ
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

1২.০২.19৮৭

২৯ ফছয ০৩ ভো
১৩জদন

কোজভর

অন্যোন্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৩২ রভোিঃ আব্দুয যোজ্জোক

ভোতোিঃ রভোছোিঃ আপখযোজো
রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ ভয়ছোয আরী

গ্রোভিঃযসুরনৄয
ইউজনয়ন: ৫নং
আব্দুরনৄয/৫নং য়োড ত
ডোকঘয: নফীনৄয
উখজরো: জচজযয ফন্দয
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

০৯.০৬.19৮৭

২৮ ফছয ১০ ভো
২৬জদন

স্দোতক

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪২৭ রভোিঃ পযোদ রোখন
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গ্রোভিঃখখোেত রফোতরোগোিী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: শ্বো-কোন্দয
উখজরো: বয়দনৄয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃযসুরনৄয
ইউজনয়ন: ৫নং
আব্দুরনৄয/৫নং য়োড ত
ডোকঘয: নফীনৄয
উখজরো: জচজযয ফন্দয
রজরোিঃ জদনোজনৄয

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

নীরপোভোযী

ভোতোিঃ ভোহুমুদো রফগভ
জতোিঃ দুরোর যকোয

৫

জনজ রজরো

গ্রোভিঃখখোেত রফোতরোগোিী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: শ্বো-কোন্দয
উখজরো: বয়দনৄয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

৪৪২৬ ভোোবুফ যকোয

৪

ফততভোন ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৪৪৩৩ রভোিঃ রভখজদ োোন

ভোতোিঃ রভোছোিঃ ভভতোজ খোতুন গ্রোভিঃনতুন আভদ
জতোিঃ মৃত তখপর উেীন
ইউজনয়ন: জয়োযনৄয
ডোকঘয: আল্লোয দগোত
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ কুজিয়ো

গ্রোভিঃনতুন আভদ
ইউজনয়ন: জয়োযনৄয
ডোকঘয: আল্লোয দগোত
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ কুজিয়ো

কুজিয়ো

২২.০৬.199০

২৫ ফছয ১০ ভো ১৩
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৩৪ আবু কোউছোয

ভোতোিঃফোখছদো ইরোভ
জতোিঃ গোজী নুরুর ইরোভ

গ্রোভিঃএকডোরো
ইউজনয়ন: ৯নং
ডোকঘয: জযোজগঞ্জ
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃএকডোরো
ইউজনয়ন: ৯নং
ডোকঘয: জযোজগঞ্জ
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

1৬.1২.1৯৮৬

২৯ ফছয ০৪ ভো
২০জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৩৫ রভোিঃ আরো উেীন

ভোতোিঃ োখরভো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ জযোজ ভির

গ্রোভিঃখছোট বকরোটি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোযোট্টো
উখজরো: ফোযোট্টো
রজরোিঃ রনেখকোণো

গ্রোভিঃখছোট বকরোটি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোযোট্টো
উখজরো: ফোযোট্টো
রজরোিঃ রনেখকোণো

রনেখকোণো

২৫.০৫.199৪

২১ ফছয ১১ ভো ১০জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৩৬ রভোিঃ রভজযদুর ইরোভ

ভোতোিঃখভোছোিঃ নূযজোোন খোতুন গ্রোভিঃদোশ্তজিয়ো(কোজযগয
জতোিঃ রভোিঃ ছইমুেীন ভোজরখো োিো)
ইউজনয়ন:দোশ্তজিয়ো
ডোকঘয: দোশ্তজিয়ো
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃদোশ্তজিয়ো(কোজযগয
োিো)
ইউজনয়ন:দোশ্তজিয়ো
ডোকঘয: দোশ্তজিয়ো
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

োফনো

1০.1১.199২

২৩ ফছয ০৫ ভো ২৬
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৩৭ রভোিঃ যজপকুর ইরোভ

ভোতোিঃ ভয়নো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ ফযকতুল্যো গোজী

গ্রোভিঃগোিোখখোরো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:গোিোখখোরো
উখজরো: ফুরতরো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃগোিোখখোরো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:গোিোখখোরো
উখজরো: ফুরতরো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

০১.০১.19৮৬

৩০ফছয ০৪ ভো
০৪জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৩৮ রভোিঃ তোযকুর ইরোভ

ভোতোিঃ রভোছোিঃ নোখজযো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ তোজফবুয যভোন

গ্রোভিঃদুরতবনৄয
ইউজনয়ন: রফরনৄকুজযয়ো
ডোকঘয: জরদোগোছো
উখজরো: নৄঠিয়ো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃদুরতবনৄয
ইউজনয়ন: রফরনৄকুজযয়ো
ডোকঘয: জরদোগোছো
উখজরো: নৄঠিয়ো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

০১.০২.199১

২৫ ফছয ০৩ ভো
০৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, চোরোখনয
কজ রনই।

ফোজতর

৪৪৩৯ রভোিঃ োখদ রোখন

ভোতোিঃঝণ তো রফগভ
গ্রোভিঃনূযনৄয
জতোিঃ রভোিঃ আজভনুর ইরোভ ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যোজফোিী
উখজরো: যোজফোিী দয
রজরোিঃ যোজফোিী

গ্রোভিঃনূযনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যোজফোিী
উখজরো: যোজফোিী দয
রজরোিঃ যোজফোিী

যোজফোিী

২০.1১.199১

২৪ ফছয ০৫ ভো ১৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১
৪৪৪০ জফনৄর চন্দ্র ফভতন

ভোতোিঃ ভোরতী যোণী
জতোিঃ বখয চন্দ্র ফভতন

গ্রোভিঃচোোজত
ইউজনয়ন: ১৪ নং যোজোগো
ইউজনয়ন জযলদ
ডোকঘয: বফযোগীোট
উখজরো: ঠোকুযগাঁ
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

গ্রোভিঃচোোজত
ইউজনয়ন: ১৪ নং যোজোগো
ইউজনয়ন জযলদ
ডোকঘয: বফযোগীোট
উখজরো: ঠোকুযগাঁ
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

ঠোকুযগাঁ

০৭.০৮.199৪

২১ ফছয ০৮ ভো ২৯
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৪১ আব্দুর কোজদয

ভোতোিঃ জয়োযো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আব্দুয যীদ

গ্রোভিঃখপযীঘোট কখরোনী ববযফ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ববযফ ফোজোয
উখজরো: ববযফ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃএএএই জগন্যোর/
ববযফ কোম তোরয়
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ববযফ ফোজোয
উখজরো: ববযফ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

1০.1০.199০

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, চোরোন
১০০ টোকোয

ফোজতর

৪৪৪২ সুরতোনো যোজজয়ো

ভোতোিঃ রভোছোিঃ রোখন আযো গ্রোভিঃখোদুযোইর
খোতুন
ইউজনয়ন: ইছোনৄযো
জতোিঃ রভোিঃ সুরতোন আখভদ ডোকঘয: দোউদনৄয ইছোনৄযো
উখজরো: জফজয়নগয
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

গ্রোভিঃখোদুযোইর
ইউজনয়ন: ইছোনৄযো
ডোকঘয: দোউদনৄয ইছোনৄযো
উখজরো: জফজয়নগয
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

০২.০১.199৫

২২ ফছয ০৮ ভো ১০
জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৪৩ সুবোল চন্দ্র দো

ভোতোিঃতবযফী যোনী
জতোিঃ ম্ভু নোথ দো

গ্রোভিঃ চন্দনী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:তনোপিো
উখজরো: যোজফোিী
রজরোিঃ যোজফোিী

গ্রোভিঃ চন্দনী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:তনোপিো
উখজরো: যোজফোিী
রজরোিঃ যোজফোিী

যোজফোিী

০২.০১.1৯৮৯

২৭ ফছয ০৪ ভো ০৩
জদন

জফজফএ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৪৪ রভোিঃ োখজদুর ক

ভোতোিঃ রভোছোিঃ আতজয খোতুন
জতোিঃ রভোিঃ নুরুর আরী

গ্রোভিঃ োজফফনৄয
ইউজনয়ন: আিফোফ
ইউজনয়ন/০৯ নং য়োড ত
ডোকঘয:োরোভনৄয
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ োজফফনৄয
ইউজনয়ন: আিফোফ
ইউজনয়ন/০৯ নং য়োড ত
ডোকঘয:োরোভনৄয
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

০৫.০৩.1৯৯০

২৬ ফছয ০২ ভো
০০জদন

এএজ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৪৫ রভোিঃ ভজনয উজেন

ভোতোিঃ জোজযয়ো রফগভ
জতোিঃ ম্রৃত আব্দুয যভোন

গ্রোভিঃ নফ ত চন্দনোই রচৌধুজয
োিো
ইউজনয়ন: ৭ নম্বয
ডোকঘয: গোছফোজিয়ো
উখজরো: চন্দনোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ নফ ত চন্দনোই রচৌধুজয
োিো
ইউজনয়ন: ৭ নম্বয
ডোকঘয: গোছফোজিয়ো
উখজরো: চন্দনোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

১২.০৯.1৯৯১

২৪ ফছয ০৭ ভো ১১জদন

এইচএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

জখযোজনৄয

০৬.০৬.1৯৯৬

১৯ ফছয ০৫ ভো ১০
জদন

দোজখর

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১

৪৪৪৬ রভোিঃ আোন উল্লো

ভোতোিঃখভোিঃ োিঃ োরীভো রফগভ গ্রোভিঃমুগোয রঝোয
জতোিঃ রভোিঃ আইউফ আরী
ইউজনয়ন: ৯নং করোয
রদোয়োজনয়ো
ডোকঘয: বফঠোকোটো ফোজোয
উখজরো: গোজজযনৄয
রজরোিঃ জখযোজনৄয

গ্রোভিঃমুগোয রঝোয
ইউজনয়ন: ৯নং করোয
রদোয়োজনয়ো
ডোকঘয: বফঠোকোটো ফোজোয
উখজরো: গোজজযনৄয
রজরোিঃ জখযোজনৄয

৪৪৪৭ রভোিঃ রভোস্তোজপজুয যভোন

ভোতোিঃ রভোছোিঃ জপখযোজো রফগভ গ্রোভিঃআিফোফ ইউজনয়ন/-০৯
জতোিঃ রভোিঃ ভয়দোন আরী
নং য়োড ত
ইউজনয়ন:আিফোফ/০৯ নং
য়োড ত
ডোকঘয: োরোভনৄয
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃআিফোফ ইউজনয়ন/-০৯
নং য়োড ত
ইউজনয়ন:আিফোফ/০৯ নং
য়োড ত
ডোকঘয: োরোভনৄয
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

০৩.০২.1৯৯০

২৬ ফছয ০৩ ভো ০২
জদন

এএজ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৪৮ রভো নোজমুর হুদো

ভোতোিঃখভোছোিঃ মুখযজোন রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আজজজুর প্রোং

গ্রোভিঃ ডোদোোিো
ইউজনয়ন: ০৬ নং দুয়োজযয়ো
ডোকঘয: যোকস্রো
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ ডোদোোিো
ইউজনয়ন: ০৬ নং দুয়োজযয়ো
ডোকঘয: যোকস্রো
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

০১.০১.1৯৯০

২৬ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

জফএএ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৪৯ যোজু আখভদ

ভোতোিঃখভোছোিঃ সুজপয়ো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ োোন আরী

গ্রোভিঃচাঁদনৄয
ইউজনয়ন: ১০ নং কজদভজচরোন
ডোকঘয: োচফোজিয়ো
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃচাঁদনৄয
ইউজনয়ন: ১০ নং কজদভজচরোন
ডোকঘয: োচফোজিয়ো
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

০৫.০১.1৯৯২

২৪ ফছয ০৪ ভো ০১
জদন

জফজফএ(অনো ত)

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৫০ রভোিঃ রগোরোভ কজফয

ভোতোিঃ রভোছোিঃ োখযো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ একযোভ রোখন

গ্রোভিঃযোনীয োিো
ইউজনয়ন: রোনোতরো
ডোকঘয: রোনোতরো
উখজরো: রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃযোনীয োিো
ইউজনয়ন: রোনোতরো
ডোকঘয: রোনোতরো
উখজরো: রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

০১.১১.1৯৯৬

২৮ ফছয ০৪ ভো ১৪
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৫১ আব্দুর ভন্নোন

ভোতোিঃ রজোনো আক্তোয
জতোিঃ নুয রভোোম্মদ

গ্রোভিঃফিখঘো- দিঃ ভগোখডইর
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুতুফজদয়ো
উখজরো: কুতুফজদয়ো
রজরোিঃ কক্সফোজোয

গ্রোভিঃফিখঘো- দিঃ ভগোখডইর
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুতুফজদয়ো
উখজরো: কুতুফজদয়ো
রজরোিঃ কক্সফোজোয

কক্সফোজোয

০১.০৬.1৯৯৬

১৯ ফছয ০৯ ভো ০৪
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৪৫২ জয় ফড়ুয়ো

ভোতোিঃ প্রজতভো ফড়ুয়ো
জতোিঃ মৃণোর ফড়ুয়ো

গ্রোভিঃ নৄফ ত োইতকোজন্দ
ইউজনয়ন: োইতকোজন্দ
ডোকঘয: োইতকোজন্দ
উখজরো: জভযযোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃনফ ত ভজনৄয
ইউজনয়ন: ৭ নং
ডোকঘয: কোজীযোট
উখজরো: পটিকছজি
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

২০.১১.1৯৯৭

১৯ ফছয ০৬ ভো ১৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৫৩ রভোিঃ োভীভ

ভোতোিঃ রভোম্মৎ োোনোযো
রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ জোোিীয

গ্রোভিঃ কোজরয়োনৄয
ইউজনয়ন:খুদোপপযগঞ্জ
ডোকঘয: শ্রীযোিফোজোয
উখজরো: রোকোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ আগ্রোফোদ ফোস্তুোযো
কখরোজন
ইউজনয়ন: দজক্ষণ আগ্রোফোদ
২৭ নং য়োড ত
ডোকঘয: ফন্দয
উখজরো: ডফরমুজযং
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

কুজভল্লো

২৮.০২.1৯৯১

২৫ ফছয ০৭ ভো ২২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৫৪ কোজর বফদ্য

ভোতোিঃ শ্রীভতী যোণী বফদ্য
জতোিঃ ভখনোযঞ্জন বফদ্য

গ্রোভিঃটর/রদফোিো
ইউজনয়ন: ৪ নং টর ইউজ
অ৬ নং য়োড ত
ডোকঘয: রটোর
উখজরো: জফগঞ্জ দয
রজরোিঃ জফগঞ্জ

গ্রোভিঃটর/রদফোিো
ইউজনয়ন: ৪ নং টর ইউজ
অ৬ নং য়োড ত
ডোকঘয: রটোর
উখজরো: জফগঞ্জ দয
রজরোিঃ জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

০২.০১.1৯৮৭

২৯ ফছয ০৪ ভো ০৩
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৫৫ নোঈভ তোলুকদোয

ভোতোিঃ রোইরী রফগভ
গ্রোভিঃ রমোগীোর
জতোিঃ রভোিঃ আজজজুয যভোন ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রমোগীোর
উখজরো: কোজরোতী
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ রমোগীোর
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রমোগীোর
উখজরো: কোজরোতী
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

৩০.০৮.1৯৯৫

২০ ফছয ০৭ ভো ১২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৫৬ রভোিঃ আিঃ যোজ্জোক যকোয

ভোতোিঃখভোছোিঃ জফজতয়ো
জতোিঃখভোিঃ জনজোভ উজেন

গ্রোভিঃধূরগোগিোখোরী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কল্যোণনৄয
উখজরো: রফরকুজচ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃধূরগোগিোখোরী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কল্যোণনৄয
উখজরো: রফরকুজচ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

০৫.০৬.1৯৯৩

২২ ফছয ১০ ভো ০৮
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৫৭ ভরয় কৃষ্ণ দো

ভোতোিঃ ফকুর যোণী দো
জতোিঃ মুল্লুক চোন দো

গ্রোভিঃ জছকরীয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নৄফোইর
উখজরো: গোজীনৄয দয
রজরোিঃ গোজীনৄয

গ্রোভিঃ৫৭/২, যোজোযফোগ
কোরীফোজি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোোখফো
উখজরো: বুজফোগ
রজরোিঃ ঢোকো

গোজীনৄয

২৮.০৮.1৯৯৩

২২ ফছয ০৮ ভো ০৭
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, চোরোখনয
কজ রনই।

ফোজতর

৪৪৫৮ রভোিঃ আইউফ আরী

ভোতোিঃ রভোছোিঃ আখপরো রফগভ গ্রোভিঃ দজক্ষণ আটকিীয়ো
জতোিঃ মৃত রভোিঃ রোফোন
ইউজনয়ন: ফোলুয়ো োট
যকোয
ডোকঘয: ফোলুয়ো োট
উখজরো: রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ দজক্ষণ আটকিীয়ো
ইউজনয়ন: ফোলুয়ো োট
ডোকঘয: ফোলুয়ো োট
উখজরো: রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

২০.০৪.1৯৮৯

২৭ ফছয ০০ ভো ১৬
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

ফগুিো

২৬.১১.1৯৯৭

১৮ ফছয ০৪ ভো
২৮জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ জনকরো দজি োিো
ইউজনয়ন: অখরোয়ো
ডোকঘয: জনকরো
উখজরো: ভঞ্চোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

০২.০১.1৯৯৭

১৯ ফছয ০৩ ভো ২০
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ চোখন্দয োিো
ইউজনয়ন: ১৩ নং রভিো
ডোকঘয: োজীনৄয
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃজিভ আিংোটি
ইউজনয়ন: ১৩ নং রভিো
ডোকঘয: োজীনৄয
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

০১.০৫.1৯৮৮

২৮ ফছয ০০ ভো ০৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ভোতোিঃ রভোছোিঃ জোখভনো খোতুন
জতোিঃ রভোিঃ জছজেক

গ্রোভিঃজখরোিো
ইউজনয়ন: ভোজযয়ো/০২
ডোকঘয: জকখোযগঞ্জ
উখজরো: জকখোযগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃজখরোিো
ইউজনয়ন: ভোজযয়ো/০২
ডোকঘয: জকখোযগঞ্জ
উখজরো: জকখোযগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

১৩.০২.1৯৯৪

২২ ফছয ০২ ভো ২৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৬৩ রভোিঃ আজযফুর ইরোভ

ভোতোিঃ রভোিঃ রযখো খোতুন
জতোিঃখভোিঃ আব্দুর আজজজ
ভন্ডর

গ্রোভিঃতোযোফোিীয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োতফোিীয়ো
উখজরো: সুজোনগয
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃতোযোফোিীয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োতফোিীয়ো
উখজরো: সুজোনগয
রজরোিঃ োফনো

োফনো

০১.১২.1৯৮৯

২৬ ফছয ০৫ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফখে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৬৪ ভজপজুয যভোন

ভোতোিঃআখভনো রফগভ
জতোিঃ রভোোম্মদ রভোস্তপো

গ্রোভিঃ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:
উখজরো:
রজরোিঃ

গ্রোভিঃসুজপয়ো ফক্স
ইউজনয়ন: ১ নং জদ য়োড ত
০৮
ডোকঘয: জদ ফোজোয
উখজরো: রপনী দয
রজরোিঃ রপনী

রপনী

১৫.০১.1৯৮৭

২৯ ফছয ০৩ ভো ২০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৬৫ রভোছোিঃ রজজভন আক্তোয

ভোতোিঃ ছযদো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ নুরুজ্জোভোন

গ্রোভিঃযোজকোন্দো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রোনোমুখী
উখজরো: আখক্করনৄয
রজরোিঃ জয়নৄযোট

গ্রোভিঃযোজকোন্দো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রোনোমুখী
উখজরো: আখক্করনৄয
রজরোিঃ জয়নৄযোট

জয়নৄযোট

১৩.০৮.1৯৮৯

২৬ ফছয ০৮ ভো ২২
জদন

স্দোতক

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৫৯ রভোিঃ জযন ইরোভ

ভোতোিঃ যতজফ আক্তোয
জতোিঃ রভোিঃ লুতপয যভোন

গ্রোভিঃকোখয়তোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: আদভজদঘী
উখজরো: আদভজদঘী
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃকোখয়তোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: আদভজদঘী
উখজরো: আদভজদঘী
রজরোিঃ ফগুিো

৪৪৬০ োরুন জভয়ো

ভোতোিঃ পজজরো রফগভ
জতোিঃ োখপজ জভঞ্চো

গ্রোভিঃ জনকরো দজি োিো
ইউজনয়ন: অখরোয়ো
ডোকঘয: জনকরো
উখজরো: ভঞ্চোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

৪৪৬১ নুয ইরোভ

ভোতোিঃনুখযজো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ চোন জভয়ো

৪৪৬২ রভোিঃ রোরন জভয়ো

Page 222 of 459

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

ফগুিো

২১.১২.1৯৯৬

১৯ ফছয ০৪ ভো ১৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ াঁচকোনীয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রদনৄয
উখজরো: রনেখকোণো
রজরোিঃ রনেখকোণো

রনেখকোণো

০১.০১.1৯৯৭

১৯ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

জডখপ্লোভো

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ রদফনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রগোজফন্দনৄয
উখজরো: ভোধফনৄয
রজরোিঃ জফগঞ্জ

গ্রোভিঃ রদফনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রগোজফন্দনৄয
উখজরো: ভোধফনৄয
রজরোিঃ জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

০১.০৫.1৯৯৭

২১ ফছয ০০ ভো ০৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ভোতোিঃখভোছোিঃ রজোনো খোতুন
জতোিঃ মৃত রুহুর আজভন

গ্রোভিঃনয়োনফোজি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রভোোম্মদনগয
উখজরো: ফুরফোজিয়ো
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃদুই
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রখয ফোংরো নগয
উখজরো: রখয ফোংরো নগয
রজরোিঃ ঢোকো

ভয়ভনজং

২০.১১.1৯৯৬

১৯ ফছয ০৩ ভো ১৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৭০ রভোোিঃ মুজতদো খোতুন

ভোতোিঃখভোোিঃ পোখতভো খোতুন
জতোিঃ রভোিঃ আব্দুর জব্বোয

গ্রোভিঃোদীনৄয রভোল্লোোিো
ইউজনয়ন: ০১
ডোকঘয: োযদো
উখজরো: চোযঘোট
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃোদীনৄয রভোল্লোোিো
ইউজনয়ন: ০১
ডোকঘয: োযদো
উখজরো: চোযঘোট
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

১২.১১.1৯৮৬

২৯ ফছয ০৫ ভো ০৫
জদন

জফএ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৭১ নোজমুর ক

ভোতোিঃ রভোছো; যোখভো জফজফ
জতোিঃ রভোিঃ যজপকুর ইরোভ

গ্রোভিঃচকভব্বতনৄয
ইউজনয়ন:১১ নং পজণনৄয
ইউজনয়ন
ডোকঘয: দ্বীনগয
উখজরো: ফোগভোযো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃচকভব্বতনৄয
ইউজনয়ন:১১ নং পজণনৄয
ইউজনয়ন
ডোকঘয: দ্বীনগয
উখজরো: ফোগভোযো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

১৩.০১.1৯৯১

২৫ ফছয ০৩ ভো ০২
জদন

দোজখর

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৭২ রভোছোিঃ োযভীন রফগভ

ভোতোিঃ রভোছোিঃ োজরভো খোতুন গ্রোভিঃফোরোটোযী
জতোিঃ রভোিঃ জযোজুর ইরোভ ইউজনয়ন:০১
ডোকঘয: রোরভজনযোট
উখজরো: রোরভজনযোট
রজরোিঃ রোরভজনযোট

গ্রোভিঃফোরোটোযী
ইউজনয়ন:০১
ডোকঘয: রোরভজনযোট
উখজরো: রোরভজনযোট
রজরোিঃ রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

২০.১২.২০১৬

২৭ ফছয ০৪ ভো ১৫
জদন

এএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৬৬ মৃদুর োোন

ভোতোিঃখভোছোিঃ জভজর রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ ো আরভ

গ্রোভিঃজোজভয ফোজিয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জোজভয ফোজিয়ো
উখজরো: গোফতরী
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃজোজভয ফোজিয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জোজভয ফোজিয়ো
উখজরো: গোফতরী
রজরোিঃ ফগুিো

৪৪৬৭ সুভন জভয়ো

ভোতোিঃ তোযো ফোনু আক্তোয
জতোিঃ রভোিঃ চোন জভয়ো

গ্রোভিঃ াঁচকোনীয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রদনৄয
উখজরো: রনেখকোণো
রজরোিঃ রনেখকোণো

৪৪৬৮ যোয়োনুর ক

ভোতোিঃযোজকফো ক
জতোিঃ রভোিঃ এনোমুর ক

৪৪৬৯ রভোিঃ জুরো উজেন
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

৬

৭

৮

৯

ভোতোিঃখভোছোিঃ আখরয়ো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ ভজতয়োয যভোন

গ্রোভিঃখখোকোফোিী
ইউজনয়ন:রখোকোফোিী
ডোকঘয: রখোকোফোিী
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃখখোকোফোিী
ইউজনয়ন:রখোকোফোিী
ডোকঘয: রখোকোফোিী
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

১০.১২.1৯৯৫

২০ ফছয ০৪ ভো ২৫
জদন

এইচএজ

৪৪৭৪ নজরুর ইরোভ

ভোতোিঃ রগোখল্বনুয রফগভ
জতোিঃ আিঃ ছোত্তোয

গ্রোভিঃভধ্য রখোন্ডোকোটো
ইউজনয়ন: য়োড ত নং ০৫
ডোকঘয: রখোন্ডোকোটো ফোজোয
উখজরো: যনখখোরো
রজরোিঃ ফোখগযোট

গ্রোভিঃভধ্য রখোন্ডোকোটো
ইউজনয়ন: য়োড ত নং ০৫
ডোকঘয: রখোন্ডোকোটো ফোজোয
উখজরো: যনখখোরো
রজরোিঃ ফোখগযোট

ফোখগযোট

০২.০২.1৯৮৭

২৯ ফছয ০৩ ভো ০৩
জদন

পোজমর

৪৪৭৫ রভোিঃ রুখফর আখম্মদ

ভোতোিঃখতোযো রফগভ
জতোিঃ ভোন গনী

গ্রোভিঃ মুশুজযকোঠি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: আভখখোরো
উখজরো: গরোজচো
রজরোিঃ টুয়োখোজর

গ্রোভিঃ ক ১৬৪ দজক্ষণ ফোড্ডো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: গুরোন
উখজরো: ফোড্ডো
রজরোিঃ ঢোকো

টুয়োখোরী

১০.০৮.1৯৯১

২৪ ফছয ০৮ ভো ২৫
জদন

৪৪৭৬ জোফ উজেন রখ

ভোতোিঃ রজরনো রফগভ
জতোিঃ আম্বোয আরী রখ

গ্রোভিঃকোভরো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুভোযখোরী
উখজরো:রভোখিরগঞ্জ
রজরোিঃ ফোখগযোট

গ্রোভিঃকোভরো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুভোযখোরী
উখজরো:রভোখিরগঞ্জ
রজরোিঃ ফোখগযোট

ফোখগযোট

১০.০৮.1৯৯১

৪৪৭৭ জফপ্লফ ভন্ডর

ভোতোিঃপ্রজভরো ভন্ডর
জতোিঃ ভোখন ভন্ডর

গ্রোভিঃকোজন্দ
ইউজনয়ন: কোজন্দ
ডোকঘয: কোজন্দ
উখজরো:রকোটোজরোিো
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃকোজন্দ
ইউজনয়ন: কোজন্দ
ডোকঘয: কোজন্দ
উখজরো:রকোটোজরোিো
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

৪৪৭৮ রভোিঃ রভোতোখরফ রোখন

ভোতোিঃখভোছোিঃ ভখভনো রফগভ
গ্রোভিঃতোলুকোোফোজ
জতোিঃ রভোিঃ আরতোপ রোখন ইউজনয়ন: ৫ নং ফোরোোিো,
৭ নং য়োড ত
ডোকঘয: কোউজনয়ো
উখজরো:কোউজনয়ো
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃতোলুকোোফোজ
ইউজনয়ন: ৫ নং ফোরোোিো,
৭ নং য়োড ত
ডোকঘয: কোউজনয়ো
উখজরো:কোউজনয়ো
রজরোিঃ যংনৄয

৪৪৭৯ ভভতোজ সুরতোনো

ভোতোিঃপজযদো ইয়োজভন
জতোিঃ আব্দুয যভোন

গ্রোভিঃ ২৮ নং রভৌরবীয রটক
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জখরগাঁ
উখজরো:জখরগাঁ
রজরোিঃ ঢোকো

গ্রোভিঃআখনোয়োযো ভজঞ্জর
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জখরগো
উখজরো: জখরগাঁ
রজরোিঃ ঢোকো

৫

জনজ রজরো

৪৪৭৩ রভোিঃ আব্দুর রভোজভন
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

১২

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১৯ ফছয ০৩ ভো ০১
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

০৬.১১.1৯৯০

২৫ ফছয ০৬ ভো ২৯
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

যংনৄয

০৪.০৮.1৯৯৬

১৯ ফছয ০৮ ভো ০৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ঢোকো

০১.০১.1৯৯৪

২২ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

জফজফএ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৯

১০

৬

৭

৮

ভোতোিঃ রফগভ নূযজোোন
জতোিঃ আবু তোখয

গ্রোভিঃ ৬০০
ইউজনয়ন: গল্লোই
ডোকঘয: দজক্ষণ গল্লোই
উখজরো: চোজন্দনো
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ ফহুতরো কখরোনী
ইউজনয়ন: ২৭ নং
ডোকঘয: ফন্দয
উখজরো:ডফর মুজযং
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

কুজভল্লো

১১.০৬.1৯৯২

২৩ফছয ১০ ভো ০১
জদন

৪৪৮১ রভোিঃ রখ জদুর ইরোভ

ভোতোিঃ আখনোয়োযো রফগভ
জতোিঃ ভযহুভ রখ আম্মদ

গ্রোভিঃচযজখজজনৄয,(রটক্সঘয)
ইউজনয়ন:২ নং জিভ
রগোভদী, ৯ নং য়োড ত
ডোকঘয: চযকোনোই
উখজরো:রফোয়োরখোরী
রজরোিঃচট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃচযজখজজনৄয,(রটক্সঘয)
ইউজনয়ন:২ নং জিভ
রগোভদী, ৯ নং য়োড ত
ডোকঘয: চযকোনোই
উখজরো:রফোয়োরখোরী
রজরোিঃচট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

০৮.০২.1৯৮৯

২৭ ফছয ০২ ভো ০৩
জদন

এইচএজ

৪৪৮২ রভোিঃ োজভউর ইরোভ

ভোতোিঃফুখর রফগভ
জতোিঃ আব্দুর ভোন্নোন

গ্রোভিঃোরুজযয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোঘুটিয়ো
উখজরো:রদৌরতনৄয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ ৪৫ বুনগ্রোভ রযোড।
কোজী অজপ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: য়োযী
উখজরো:য়োযী
রজরোিঃঢোকো

ভোজনকগঞ্জ

১০.০৮.1৯৯১

ফছয ভো জদন

৪৪৮৩ রভোছোিঃ পোখতভো খোতুন

ভোতোিঃখভোছোিঃ আখনোয়োযো রফগভ গ্রোভিঃ১ নং ফুরগোছ
জতোিঃ রভোিঃ খয়ফয আরী
ইউজনয়ন:রভোগরোট
ডোকঘয: রোরভজনযোট
উখজরো:রোরভজনযোট
রজরোিঃরোরভজনযোট

গ্রোভিঃ১ নং ফুরগোছ
ইউজনয়ন:রভোগরোট
ডোকঘয: রোরভজনযোট
উখজরো:রোরভজনযোট
রজরোিঃরোরভজনযোট

রোরভজনযোট

২২.১০.1৯৯১

৪৪৮৪ আরী োনজোরো

ভোতোিঃ তোজখকযো রফগভ
জতোিঃ ভজনু আরী

গ্রোভিঃ ফোমুনগো
ইউজনয়ন:ফোইননগয
ডোকঘয: ফোমুনগো
উখজরো:জফগঞ্জ
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফোমুনগো
ইউজনয়ন:ফোইননগয
ডোকঘয: ফোমুনগো
উখজরো:জফগঞ্জ
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

৪৪৮৫ রভোিঃ আরভগীয রোোইন

ভোতোিঃ বুলু খোতুন
গ্রোভিঃজভজতোনৄয
জতোিঃ রভোিঃ রভোক্তোয আরী খোন ইউজনয়ন:
ডোকঘয: চোনৄজনয়ো
উখজরো:োফনো দয
রজরোিঃোফনো

গ্রোভিঃজভজতোনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: চোনৄজনয়ো
উখজরো:োফনো দয
রজরোিঃোফনো

৪৪৮৬ রভোিঃ োীন আরভ

ভোতোিঃ রভোছোিঃ জখফদো খোতুন
জতোিঃ রভোিঃ আব্দুর ভোন্নোন

গ্রোভিঃফইজচতরো
ইউজনয়ন: কুড়ুরগোজছ
ডোকঘয: কুড়ুরগোজছ
উখজরো:দোমুিোহুদো
রজরোিঃচ্যয়োডোিো

গ্রোভিঃফইজচতরো
ইউজনয়ন: কুড়ুরগোজছ
ডোকঘয: কুড়ুরগোজছ
উখজরো:দোমুিোহুদো
রজরোিঃচ্যয়োডোিো

৫

জনজ রজরো

৪৪৮০ রভোিঃ রভোতোখরফ রোখন
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরয়য পযখভ

ফোজতর

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

২৪ ফছয ০৬ ভো ১৩
জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১৫.১০.1৯৯৬

১৯ফছয ০৫ ভো
২৭জদন

আজরভ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োফনো

১২.১০.1৯৯৪

২২ ফছয ০৫ ভো ০৭
জদন

এইচএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, চোরোখনয
কজ রনই

ফোজতর

চ্যয়োডোিো

১৫.০২.1৯৯৪

২২ ফছয ০২ ভো
২০জদন

এইচএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এএজ (রবোক:) োধোযণ

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৪৮৭ রভোিঃ যোজজফ রোোইন

ভোতোিঃ ভখনোয়োযো
জতোিঃ রভোিঃ আবুর কোরোভ
আজোদ

গ্রোভিঃ চযকোটোযী জকদোয
ফোজি নং িঃ ৭৭৬
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:চযকোটোযী
উখজরো:রদৌরতনৄয
রজরোিঃভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ চযকোটোযী জকদোয
ফোজি নং িঃ ৭৭৬
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:চযকোটোযী
উখজরো:রদৌরতনৄয
রজরোিঃভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

০৮.০৬.1৯৯৪

২২ ফছয ০৯ ভো ০৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৮৮ ঞ্জয় কুভোয দো

ভোতোিঃ জরো যোনী দো
জতোিঃ ভরয় কৃষ্ণ দো

গ্রোভিঃ যঘুদতকোঠী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ভনী
উখজরো:কচ্যয়ো
রজরোিঃফোখগযোট

গ্রোভিঃ যঘুদতকোঠী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ভনী
উখজরো:কচ্যয়ো
রজরোিঃফোখগযোট

ফোখগযোট

০৫.০১.1৯৮৮

২৮ ফছয ০৪ ভো ০১
জদন

এভএএ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৮৯ রভোিঃ নুরুজ্জোভোন জভয়ো

ভোতোিঃ রভোছোিঃ নূযফোনূ রফগভ
জতোিঃ মৃত তজফযয যভোন

গ্রোভিঃ মুঘুযোভ
ইউজনয়ন:ইটোকুভোযী
ডোকঘয: সুন্দয-৫৪৫০
উখজরো: ীযগোছো
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ মুঘুযোভ
ইউজনয়ন:ইটোকুভোযী
ডোকঘয: সুন্দয-৫৪৫০
উখজরো: ীযগোছো
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

২৭.০৮.19৯২

২৩ ফছয ০৯ ভো ০৮
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৯০ রভোিঃ জহুরুর ইরোভ

ভোতোিঃ রভোছোিঃ কুরছুভ রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ োয়দোয আরী

গ্রোভিঃ চযদুরোই দজক্ষণোিো
ইউজনয়ন: দুরোই য়োড ত ০১
ডোকঘয: দুরোই
উখজরো: সুজোনগয
রজরোিঃোফনো

গ্রোভিঃ চযদুরোই দজক্ষণোিো
ইউজনয়ন: দুরোই য়োড ত ০১
ডোকঘয: দুরোই
উখজরো: সুজোনগয
রজরোিঃোফনো

োফনো

০.০৭.19৮৮

২৮ফছয ০৮ ভো ০৩
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৯১ রভোিঃ আখনোয়োয

ভোতোিঃ রভোোিঃ জোয়দো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ জজভ উজেন

গ্রোভিঃ চক খোজুজযয়ো
ইউজনয়ন:কোভোযগো
ডোকঘয: ভোরজযো
উখজরো: তোখনোয
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ চক খোজুজযয়ো
ইউজনয়ন:কোভোযগো
ডোকঘয: ভোরজযো
উখজরো: তোখনোয
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

০৯.০২.199৫

২১ ফছয ০২ ভো ২৮
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৯২ রভোিঃ জযন রোখন

ভোতোিঃ রভোছোিঃ জযনো খোতুন
জতোিঃ রভোিঃ আবু োভো

গ্রোভিঃ গোছ ফোয়িো
ইউজনয়ন:গোরো/২
ডোকঘয: দুগোরী
উখজরো:োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ গোছ ফোয়িো
ইউজনয়ন:গোরো/২
ডোকঘয: দুগোরী
উখজরো:োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

১১.১৫.199৬

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৯৩ রভোিঃ ভইন উেীন

ভোতোিঃ ভয়মোন খোতুন
জতোিঃ আত্তোয আরী

গ্রোভিঃ বোযজদয়ো োফনো োিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ববযফো
উখজরো: ভখনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ বোযজদয়ো োফনো োিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ববযফো
উখজরো: ভখনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

১০.০৫.1৮৮৯

২৬ ফছয ১১ ভো
১৫জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৪৯৪ রভোিঃ রতৌজপকুর ইরোভ

ভোতোিঃখভোছোিঃ যজদো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আব্দুর খোখরক

গ্রোভিঃ যোভদো ধজনযোভ(প্রোনী
েদ অজপ ংরগ্ন)
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: উজরনৄয
উখজরো:উজরনৄয
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ যোভদো ধজনযোভ(প্রোনী
েদ অজপ ংরগ্ন)
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: উজরনৄয
উখজরো:উজরনৄয
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

১২.০৩.19৮৯

২৭ ফছয ০১ ভো
২৩জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৯৫ রভোিঃ আোদুত জোভোন োজু

ভোতোিঃখভোছোিঃ োখজদো খোতুন
জতোিঃ মৃত আরতোফ রোখন

গ্রোভিঃ জফন্যোদোইত্ত
ইউজনয়ন:রুফোটী
ডোকঘয: ফোঘোফোিী
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ জফন্যোদোইত্ত
ইউজনয়ন:রুফোটী
ডোকঘয: ফোঘোফোিী
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

০১.০৩.1995

২১ ফছয ১০ ভো
১০জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৯৬ রভোিঃ োজু জভয়ো

ভোতোিঃ রভোছোিঃ রযজজয়ো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ খজতফ উজেন

গ্রোভিঃ জমুরতরী ফাঁধ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যোনীগঞ্জ
উখজরো: জচরোভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ জমুরতরী ফাঁধ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যোনীগঞ্জ
উখজরো: জচরোভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

১৫.১০.199৩

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৯৭ রভোিঃ আক্তোরুজ্জোভোন তুজন

ভোতোিঃ তজফয়ো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ রভোপোজ্জর ক

গ্রোভিঃ মুটুকনৄয ভধ্যোিো,
এক ফট, য়োড ত ০৮
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রফোিোগোযী
উখজরো:রডোভোয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ ২৫/২৯ োইকোিো
যকোযী স্টোপ রকোয়োটোয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জভযনৄয
উখজরো:জভযনৄয
রজরোিঃ ঢোকো

নীরপোভোযী

১৮.০৩.199৩

২৩ ফছয ০১ ভো
১৮জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৪৯৮ রভোিঃ মুছো জভয়ো

ভোতোিঃ রভোছোিঃ আজছয়ো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ রভোজোখম্মর ক

গ্রোভিঃজকোভত ভধুনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ধযনীফোযী
উখজরো: উজরনৄয
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃজকোভত ভধুনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ধযনীফোযী
উখজরো: উজরনৄয
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

২৮.০২.199৩

২৩ ফছয ০২ ভো ০৮
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, চোরোখনয
কজ রনই।

ফোজতর

৪৪৯৯ রভোিঃ খোইরুর ইরোভ রোখর

ভোতোিঃ রভোছোিঃ ফকুর
জতোিঃ রভোিঃ আব্দু োরোভ

গ্রোভিঃ জিভ োরীয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রগৌযীনৄয
উখজরো: রগৌযীনৄয
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ জিভ োরীয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রগৌযীনৄয
উখজরো: রগৌযীনৄয
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

০৫.১১.199৭

১৮ফছয ০৬ ভো ০১
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫০০ চোখভরী খোতুন

ভোতোিঃ রভোছোিঃ কজনুয খোতুন
জতোিঃ মৃত রখোকো জভয়ো

গ্রোভিঃ ফোইখখোরো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: গোন্ধোইর
উখজরো: গোজীনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফোইখখোরো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: গোন্ধোইর
উখজরো: গোজীনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

২৫.১০.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৬ ভো ১০
জদন

জফএ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

যোজফোিী

১৫.১০.১৯৯১

২৪ ফছয ৫ ভো ৬ জদন

জফ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ ভিরকোজন্দ
ইউজনয়ন: দুরোরনৄয
ডোকঘয: ঘোযখভোযো ফোজোয
উখজরো: রোভনো
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

২৫.১১.১৯৯৬

১৯ ফছয ৫ ভো ১১ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ াঁখোযীখোতো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রফখদফোোদুযনৄয
উখজরো: োতো
রজরোিঃমখোয

গ্রোভিঃ াঁখোযীখোতো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রফখদফোোদুযনৄয
উখজরো: োতো
রজরোিঃমখোয

মখোয

১৫.০৩.১৯৮৯

২৭ ফছয ১ ভো ৩ জদন

নোতক (ো)

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

নূয নোোয রফগভ
রভো: আবু োজনপ

গ্রোভিঃ রগোয়োযীবোংগো
ইউজনয়ন: রোভনো
ডোকঘয: জফজয়নগয
উখজরো: রোভনো
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ রগোয়োযীবোংগো
ইউজনয়ন: রোভনো
ডোকঘয: জফজয়নগয
উখজরো: রোভনো
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

২৫.১১.১৯৯৭

১৮ ফছয ৫ ভো ১১ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫০৫ ধীখয চন্দ্র যোয়

সুখ ফোরো যোয়
রকরো চন্দ্র যোয়

গ্রোভিঃ রো ফোিী
ইউজনয়ন: রো ফোিী
ডোকঘয: রো ফোিী
উখজরো: নীরপোভোযী
রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ রো ফোিী
ইউজনয়ন: রো ফোিী
ডোকঘয: রো ফোিী
উখজরো: নীরপোভোযী
রজরোিঃ নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

২৬ ফছয ৬ ভো ৫ জদন

স্দোতক (ো)

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫০৬ রভো: ইজদ্র আরী

রভো: োদত আরী
ভজযয়ভ আক্তোয

গ্রোভিঃ দজক্ষণ ফিফোগ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রোোগী
উখজরো: ঈশ্বযগঞ্জ
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ চোরোফন্দ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: দজক্ষণখোন
উখজরো: দজক্ষণখোন
রজরোিঃ ঢোকো-১২৩০

ভয়ভনজং

০৭.০৫.১৯৮৮

২৭ ফছয ১১ ভো ২ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫০৭ জুখয়র রদফনোথ

ভোরতী যোণী রদফী
মৃত খন্তোল রদফনোথ

গ্রোভিঃ রঘোিোোর
ইউজনয়ন: মুযোদনগয
ডোকঘয: রঘোিোোর
উখজরো: মুযোদনগয
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ রঘোিোোর
ইউজনয়ন: মুযোদনগয
ডোকঘয: রঘোিোোর
উখজরো: মুযোদনগয
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

১৭.০৭.১৯৯২

২৩ ফছয ৯ ভো ১৯
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫০১ রভো: আয়ুফ আরী

রভোো: রযোখকয়ো রফগভ
রভো: নজরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ কোগটিয়ো
ইউজনয়ন: রভোননৄয
ডোকঘয: জদগযোভ
উখজরো: রগোদোগোজি
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ কোগটিয়ো
ইউজনয়ন: রভোননৄয
ডোকঘয: জদগযোভ
উখজরো: রগোদোগোজি
রজরোিঃ যোজোী

৪৫০২ রভো: জভনোজুর ইরোভ

আখয়ো রফগভ
রভো: জভজোনুয যভোন

গ্রোভিঃ ভিরকোজন্দ
ইউজনয়ন: দুরোরনৄয
ডোকঘয: ঘোযখভোযো ফোজোয
উখজরো: রোভনো
রজরোিঃ কুজভল্লো

৪৫০৩ রভো: আোনুয যভোন

রভো: জোভোর উজেন
রযখনো খোতুন

৪৫০৪ রভো: জযয়োদ জভয়ো

Page 228 of 459

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৭

৮

৯

১২

১২

০১.০১.১৯৯০

২৬ ফছয ৪ ভো ৫ জদন

জফ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ ৪০১/জফ ভোজরফোগ
রচৌধুযীোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জখরগাঁ
উখজরো: জখরগাঁ
রজরোিঃ ঢোকো

ফজযোর

০১.০১.১৯৯২

২৪ ফছয ৪ ভো ১০ জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ বুজধযোিো
ইউজনয়ন: ফঙ্গুজযয়ো
ডোকঘয: ফঙ্গুজযয়ো
উখজরো: জভজতোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ বুজধযোিো
ইউজনয়ন: ফঙ্গুজযয়ো
ডোকঘয: ফঙ্গুজযয়ো
উখজরো: জভজতোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

১০.০৬.১৯৯৬

২০ ফছয ০ ভো ২৫ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রভো: মুনসুয আরী রক
শুকুয জোন রফগভ

গ্রোভিঃ আজুগিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: আকিো
উখজরো: যোজফোজি
রজরোিঃ যোজফোজি

গ্রোভিঃ আজুগিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: আকিো
উখজরো: যোজফোজি
রজরোিঃ যোজফোজি

যোজফোিী

১১.১২.১৯৯১

২৪ ফছয ৪ ভো ২৪ জদন

এ.এ.জ

এজতভ/ োজযযীক আখফদন 
প্রজতফন্ধী
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রভোছো: রখরনো রফগভ
রভো: আবু োজনপ

গ্রোভিঃ ফন্দ আজগিো
ইউজনয়ন: োজদযো ফোজোয
ডোকঘয: োজদযো ফোজোয
উখজরো: রগোোরনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ ফন্দ আজগিো
ইউজনয়ন: োজদযো ফোজোয
ডোকঘয: োজদযো ফোজোয
উখজরো: রগোোরনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

০৪.০৩.১৯৯২

২৪ ফছয ২ ভো ১ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ ভখশ্বয োো
ইউজনয়ন: ০১
ডোকঘয: কুখয়ট
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ ভখশ্বয োো
ইউজনয়ন: ০১
ডোকঘয: কুখয়ট
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

১৯.১০.১৯৮৮

২৭ ফছয ৬ ভো ৭ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ নোরুচী উত্তযোিো
ইউজনয়ন: রভনগয
ডোকঘয: রভনগয
উখজরো: রগোোরনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ নোরুচী উত্তযোিো
ইউজনয়ন: রভনগয
ডোকঘয: রভনগয
উখজরো: রগোোরনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

০৪.০৫.১৯৯৪

২২ ফছয ১ ভো ০ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ োিোজয়ো
ইউজনয়ন: ধজরয়ো
ডোকঘয: ফোলুয়ো রচৌমুনী
উখজরো: রপনী দয
রজরোিঃ রপনী

গ্রোভিঃ
ইউজনয়ন: ৫নং
ডোকঘয: ভোযো
উখজরো: চোন্দগাঁ
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

৪৫০৯ রভো: আর আজভন

রভোখরভ োরোদোয
রযনু রফগভ

গ্রোভিঃ নফ ত যতননৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ধভতগঞ্জ
উখজরো: রভখন্দীগঞ্জ
রজরোিঃ ফজযোর

৪৫১০ রভো: যোজজফ রোখন

খুজভন রফগভ
মৃত রভো: ঠোন্ডু জভয়ো

৪৫১১ রভো: শুকুয আরী রক

৪৫১২ রভো: আর আজভন

৪৫১৩ রভো: জোখফয আরী

জফরজক রফগভ
আজনছুয যভোন

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৬

যেো যোয়
অরুন যোয়
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জন্ তোজযখ

রপনী

৪৫০৮ সুজভতো যোয়

৪৫১৪ রভখদী োোন

জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

টোংগোইর

০১.০৩.১৯৯৩

২৩ ফছয ২ ভো ৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ োরোউজেন কখরোনী
করী জদঘীযোি
ইউজনয়ন: ভধ্য োজরয
ডোকঘয: ইজখজড
উখজরো: ফন্দয
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

রবোরো

২৫.০৯.১৯৯৭

১৯ ফছয ৫ ভো ৫ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ জছট যজভোনোনৄয
ইউজনয়ন: যজভোননৄয
ডোকঘয:যজভোননৄয
উখজরো: ঠোকুযগাঁ দয
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

গ্রোভিঃ জছট যজভোনোনৄয
ইউজনয়ন: যজভোননৄয
ডোকঘয:যজভোননৄয
উখজরো: ঠোকুযগাঁ দয
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

ঠোকুযগাঁ

১১.০১.১৯৯৬

১৯ ফছয ৬ ভো ৫ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

আখরয়ো আক্তোয
ভজভনুর ইরোভ

গ্রোভিঃ ধভতনৄয
ইউজনয়ন: কোজরকোনৄয
ডোকঘয: ছুফুয়ো ভোদ্রোো
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ ধভতনৄয
ইউজনয়ন: কোজরকোনৄয
ডোকঘয: ছুফুয়ো ভোদ্রোো
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

০২.০১.১৯৯৩

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫১৯ আব্দুর োজকভ খোন

োভছুন্নোোয
ভন খোন

গ্রোভিঃ োয়দযোফোদ
ইউজনয়ন: আজন্দকুট
ডোকঘয: োয়দযোফোদ
উখজরো: মুযোদনগয
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ নফ ত রিোোিো
ইউজনয়ন: ১৪
ডোকঘয: জভযনৄয
উখজরো: কোপরুর
রজরোিঃ ঢোকো

কুজভল্লো

২১.০১.১৯৮৮

২৮ ফছয ৩ ভো ২৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫২০ জফকো চন্দ্র

যোজধকো যোণী
অজনর চন্দ্র ফভতন

গ্রোভিঃ রোট জভঠিনৄয
ইউজনয়ন: জভঠিনৄয
ডোকঘয: োনফোজোয
উখজরো: ীযগঞ্জ
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ রোট জভঠিনৄয
ইউজনয়ন: জভঠিনৄয
ডোকঘয: োনফোজোয
উখজরো: ীযগঞ্জ
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

২৫.০৫.১৯৮৭

২৮ ফছয ১১ ভো ১০
জদন

এভ.জফ.এ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫২১ রগোজফন্দ চন্দ্র দো

জযখতোল চন্দ্র ীর
স্বণ তরতো ীর

গ্রোভিঃ জিভ ভোইজোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফীযখভোন
উখজরো: বোোয / রজকজন
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

গ্রোভিঃ জিভ ভোইজোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফীযখভোন
উখজরো: বোোয / রজকজন
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

ভোদোযীনৄয

১৫.০৬.১৯৯১

২৪ ফছয ১০ ভো ২৬
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫১৫ রভো: রুখফর রখ

রভোো: যোখফয়ো রফগভ
রভো: ঈজে রোখন রখ

গ্রোভিঃ রগোজনোথনৄয
ইউজনয়ন: গোফোযো
ডোকঘয: জজ যোভনৄয
উখজরো: ভুয়োনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ রগোজনোথনৄয
ইউজনয়ন: গোফোযো
ডোকঘয: জজ যোভনৄয
উখজরো: ভুয়োনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

৪৫১৬ রভো: রুখফর

োোনোজ
রভো: ইভোইর

গ্রোভিঃ চয রতোপোজ্জর
ইউজনয়ন: নুযোফোদ
ডোকঘয: দুরোযোট
উখজরো: চযপুোন
রজরোিঃ রবোরো

৪৫১৭ রভো: যজফউর ইরোভ

জযনো রফগভ
রভো: আব্দুর জব্বোয

৪৫১৮ রভো: জদুর ইরোভ
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

কুরছুভ রফগভ
রভো: আ: যোজ্জোক রখ

গ্রোভিঃ চাঁোতরো
ইউজনয়ন: মোেোনৄয
ডোকঘয: যোংজদয়ো
উখজরো: ফোখগযোট
রজরোিঃ ফোখগযোট

গ্রোভিঃ চাঁোতরো
ইউজনয়ন: মোেোনৄয
ডোকঘয: যোংজদয়ো
উখজরো: ফোখগযোট
রজরোিঃ ফোখগযোট

ফোখগযোট

০১.০১.১৯৯৮

১৮ ফছয ৪ ভো ৫ জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫২৩ আর ইভযোন

জদো রফগভ
আফজোর রোখন

গ্রোভিঃ ফোকনৄযো
ইউজনয়ন: ফোরুোিো
ডোকঘয:রকোধরো
উখজরো: ফোখগযোট
রজরোিঃ ফোখগযোট

গ্রোভিঃ ফোকনৄযো
ইউজনয়ন: ফোরুোিো
ডোকঘয:রকোধরো
উখজরো: ফোখগযোট
রজরোিঃ ফোখগযোট

ফোখগযোট

১০.১০.১৯৯৬

১৯ ফছয ৬ ভো ২৫ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫২৪ এফোদত রোখন

জরজর রফগভ
রভো: জযোজুর ইরোভ

গ্রোভিঃ কোজজনৄযো
ইউজনয়ন: যোয়খদরতনৄয
ডোকঘয: রছযোিো
উখজরো: কোভোযখন্দ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ কোজজনৄযো
ইউজনয়ন: যোয়খদরতনৄয
ডোকঘয: রছযোিো
উখজরো: কোভোযখন্দ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

২৪.১২.১৯৯০

২৫ ফছয ৪ ভো ১৩ জদন

এ.এ.জ

এজতভ/ োজযযীক আখফদন 
প্রজতফন্ধী
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫২৫ রভো: রভখদী োোন

রভোছো: ভভতোজ ভর
রভো: আব্দুয যোজ্জোক আজোদ

গ্রোভিঃ জজগোয ফোিীয়ো
ইউজনয়ন: রোযজনো
ডোকঘয: নন্দরোরনৄয
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃজযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ জজগোয ফোিীয়ো
ইউজনয়ন: রোযজনো
ডোকঘয: নন্দরোরনৄয
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃজযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

২৫.০৬.১৯৯৫

২১ ফছয ১০ ভো ১০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫২৬ রভো: আযোফুর ইরোভ

রভোছো: যন আযো রফগভ
রভো: রভোখরভ উজেন

গ্রোভিঃ ধখম্মতশ্বয
ইউজনয়ন: কুতো
ডোকঘয:ভীযফোগ
উখজরো: কোউজনয়ো
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ ধখম্মতশ্বয
ইউজনয়ন: কুতো
ডোকঘয:ভীযফোগ
উখজরো: কোউজনয়ো
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

১০.০৫.১৯৯৫

২০ ফছয ১১ ভো ২৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫২৭ রভো: আ: কোখদয

রভোছো: পোজতভো খোতুন
রভো: আ: কুদ্দুছ

গ্রোভিঃ রোনতরো
ইউজনয়ন: র
ডোকঘয: খাঁ রোনতরো
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ রোনতরো
ইউজনয়ন: র
ডোকঘয: খাঁ রোনতরো
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

২০.০৭.১৯৯৬

১৯ ফছয ৯ ভো ২৫ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫২৮ রভোো: ছোযজভন আক্তোয

রভোছো: নোজভো আক্তোয
রভো: আব্দু োত্তোয রচৌধুযী

গ্রোভিঃ জনভদোখয জবটো
ইউজনয়ন: ভখনোযনৄয
ডোকঘয: ভখনোযনৄয
উখজরো: রোফোিী
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ জনভদোখয জবটো
ইউজনয়ন: ভখনোযনৄয
ডোকঘয: ভখনোযনৄয
উখজরো: রোফোিী
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

০২.০৬.১৯৮৭

২৮ ফছয ১১ ভো ৩ জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ রনোয়োোিো
ইউজনয়ন: রঘোরোো
ডোকঘয: রঘোরোো
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ রনোয়োোিো
ইউজনয়ন: রঘোরোো
ডোকঘয: রঘোরোো
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

০১.০১.১৯৯২

২৪ ফছয ৪ ভো ৪ জদন

জফ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৪

ফততভোন ঠিকোনো

৪৫২২ োোনুর ফোন্নো

৪৫২৯ রভো: আজভনুর ইরোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

৬

৭

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৮

৯

১২

১২

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১০.০৬.১৯৯৪

২১ ফছয ১০ ভো ২৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ফগুিো

০১.০৮.১৯৯৭

২৮ ফছয ৭ ভো ৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ আভযো ভজঞ্জর, ভধ্য
চযখনোয়োফোদ
ইউজনয়ন: ৪নং য়োড ত
ডোকঘয: রবোরো
উখজরো: রবোরো
রজরোিঃ রবোরো

রবোরো

০৬.০১.১৯৮৭

২৯ ফছয ৪ ভো ০ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ ৯/১ জভতোরী রযোড
যোখয়য ফোজোয, ঢোকো-১২০৯
ডোকঘয: জঝগোতরো
উখজরো: োজোযীফোগ
রজরোিঃ ঢোকো

গ্রোভিঃ ৯/১ জভতোরী রযোড
যোখয়য ফোজোয, ঢোকো-১২০৯
ডোকঘয: জঝগোতরো
উখজরো: োজোযীফোগ
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

০৮.১২.১৯৯২

২৩ ফছয ৪ ভো ১৬
জদন

জফ.এজ.এ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রভোছো: জোোনোযো রফগভ
রভো: ভোবুফোয যভোন

গ্রোভিঃ ফোরোটোযী
ইউজনয়ন: ০১
ডোকঘয: রোরভজনয োট
উখজরো: রোরভজনয োট
রজরোিঃ রোরভজনয োট

গ্রোভিঃ ফোরোটোযী
ইউজনয়ন: ০১
ডোকঘয: রোরভজনয োট
উখজরো: রোরভজনয োট
রজরোিঃ রোরভজনয োট

রোরভজনযোট

০১.০৮.১৯৯০

২৫ ফছয ৯ ভো ৫ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রভোো: নোজভো রফগভ
রভো: জপকুর ইরোভ

গ্রোভিঃ ফথুয়ো
ইউজনয়ন: রলুয়ো
ডোকঘয: জরদোগোছী
উখজরো: চোযঘোট
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ ফথুয়ো
ইউজনয়ন: রলুয়ো
ডোকঘয: জরদোগোছী
উখজরো: চোযঘোট
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

23.08.1995

20 ফছয 8 ভো 13
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ভখনোয়োযো
চাঁন জভয়ো

গ্রোভিঃ শ্যোভনৄয
ইউজনয়ন: জয়োরখকোট
ডোকঘয: জয়োরখকোট
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ শ্যোভনৄয
ইউজনয়ন: জয়োরখকোট
ডোকঘয: জয়োরখকোট
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

৪৫৩১ রভো:মুনসুয ররোর

রভোছো: পোখতভো খোতুন
রভো: জভখয আরী

গ্রোভিঃ জডগ্রীচয
ইউজনয়ন: ফহুরো
ডোকঘয: ফহুরী
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ জডগ্রীচয
ইউজনয়ন: ফহুরো
ডোকঘয: ফহুরী
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

৪৫৩২ রভো: নুরুন্নফী

রভো: আবুর রোখন
রভোছো: তোযো খোতুন

গ্রোভিঃ রনোরতরী
ইউজনয়ন: রনোরতরী
ডোকঘয: রনোরতরী
উখজরো: গোফতরী
রজরোিঃ ফগুযো

গ্রোভিঃ ১৮৪/১ গ্রীণ রযোড
করোফোগোন ১ভ ররন ঢোকো১২০৫
ডোকঘয: জনউ ভোখকতট
উখজরো: ধোনভজন্ড
রজরোিঃ ঢোকো

৪৫৩৩ রভো: জভজোনুয যভোন

রভো: রভোোযপ রোখন
আখভনো রফগভ

গ্রোভিঃ আভযো ভজঞ্জর, ভধ্য
চযখনোয়োফোদ
ইউজনয়ন: ৪নং য়োড ত
ডোকঘয: রবোরো
উখজরো: রবোরো
রজরোিঃ রবোরো

৪৫৩৪ রভো: আর ভোসুদ

রভো: রভোস্তপো
ভোসুদো রফগভ

৪৫৩৫ রভো: জীভ উজেন

৪৫৩৬ রভো: োভীভ রোখন

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১৯ ফছয ১ ভো ২১ জদন

৪৫৩০ ভজনরুর ইরোভ
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০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

রভোছো: োজপয়ো রফগভ
রভো: োভোদ রোখন

গ্রোভিঃ নোভোখোতো
ইউজনয়ন: োন্তোোয
ডোকঘয: োন্তোোয
উখজরো: আভদীজঘ
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ নোভোখোতো
ইউজনয়ন: োন্তোোয
ডোকঘয: োন্তোোয
উখজরো: আভদীজঘ
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

১৬.০৭.১৯৯৫

২১ ফছয ০২ ভো ১১জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৩৮ রভো: খজফয রোখন

রভোো: ভভতোজ রফগভ
রভো: খোজো জভয়ো

গ্রোভিঃ নোভোখোতো
ইউজনয়ন: োন্তোোয
ডোকঘয: োন্তোোয
উখজরো: আভদীজঘ
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ নোভোখোতো
ইউজনয়ন: োন্তোোয
ডোকঘয: োন্তোোয
উখজরো: আভদীজঘ
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

২২.১০.১৯৯১

২৪ ফছয ৬ ভো ৩ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৩৯ রভোোিঃ জোজরুর ইরোভ

রভোো: োোজোদী রফগভজ
রভো: জপকুর ইরোভ

গ্রোভিঃ োজোয জফঘী
ইউজনয়ন: শ্যোভনৄয
ডোকঘয: জফগঞ্জ
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভিঃ োজোয জফঘী
ইউজনয়ন: শ্যোভনৄয
ডোকঘয: জফগঞ্জ
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

০১.১০.১৯৯৩

২২ ফছয ৭ ভো ৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৪০ প্রোন্ত কুভোয ফভতন

জভি যোণী ফভতন
রগোোর ফভতন

গ্রোভিঃ ফোভননৄয
ইউজনয়ন: ৯
ডোকঘয: জয়নৄয োট
উখজরো: জয়নৄযোট
রজরোিঃ জয়নৄয োট

গ্রোভিঃ ফোভননৄয
ইউজনয়ন: ৯
ডোকঘয: জয়নৄয োট
উখজরো: জয়নৄযোট
রজরোিঃ জয়নৄয োট

জয়নৄযোট

০৭.০১.১৯৯১

২৫ ফছয ৩ ভো ২৮
জদন

জফ.এ.এ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৪১ রভো: োখজদুর ইরোভ

রভো: রভোজোখম্মর ক
রভোছো: োজজনো রফগভ

গ্রোভিঃ োফফতীনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: উয
উখজরো: রকোতয়োরী
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ োফফতীনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: উয
উখজরো: রকোতয়োরী
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

১৫.১০.১৯৮৮

২৭ ফছয ৬ ভো ২১ জদন

জফ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৪২ রভো: জোকোজযয়ো

রভোছো: রগোখরনূয রফগভ
রভো: আ: রভোত্তোজরফ

গ্রোভিঃ যখগোজফন্দ
ইউজনয়ন: কল্যোণী
ডোকঘয: ভোজগঞ্জ
উখজরো: ীযগোছো
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ যখগোজফন্দ
ইউজনয়ন: কল্যোণী
ডোকঘয: ভোজগঞ্জ
উখজরো: ীযগোছো
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

১৮ ফছয ১১ ভো ৫ জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৪৩ জরটন কুভোয

শ্রী জচন চন্দ্র
মৃত রফরো যোণী

গ্রোভিঃ রকফনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:জরচিো োট
উখজরো: দয
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ রকফনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:জরচিো োট
উখজরো: দয
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

২৫ ফছয ১ ভো ২৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১১.০৩.১৯৯১

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৪৫৩৭ রভো: আজক রোখন
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

ভোজনকগঞ্জ

১০.১০.১৯৯৪

২২ ফছয ৫ ভো ১০ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ঢোকো

০৫.০৮.১৯৮৭

২৮ ফছয ৮ ভো ৫ জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ বগফতীনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কোঞ্চন
উখজরো: জফযর
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

১০.১০.১৯৮৫

৩০ ফছয ৬ ভো ২৫
জদন

দোজখর

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ ইরোভনগয
ইউজনয়ন: ১১
ডোকঘয: ঠোকুযগাঁ রযোড
উখজরো: ঠোকুযগাঁ দয
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

গ্রোভিঃ ইরোভনগয
ইউজনয়ন: ১১
ডোকঘয: ঠোকুযগাঁ রযোড
উখজরো: ঠোকুযগাঁ দয
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

ঠোকুযগাঁ

২৫.১২.১৯৯১

২৪ ফছয ৪ ভো ১০ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

যোজজয়ো রফগভ
রভো: ভজভনুর ক

গ্রোভিঃ দজক্ষণ কোইছুজি
ইউজনয়ন: আরকযো
ডোকঘয: দুয়ো
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

এ/২ এপ রযরখয় রকোয়োট তোয
ইউজনয়ন: ২৮নং য়োড ত
ডোকঘয: গোজীনৄয
উখজরো: জয়খদফনৄয
রজরোিঃ গোজীনৄয

কুজভল্লো

২৫.১০.১৯৯৩

২২ ফছয ৫ ভো ১৬ জদন

এইচএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৪৯ রভো: দুরুর হুদো

রভো: ভোজরুজেন রভোল্লো
মৃত োখজযো রফগভ

গ্রোভিঃ রগোোর ফোজি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ন্নুোীতরো
উখজরো: রবোরোোট
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভিঃ রগোোর ফোজি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ন্নুোীতরো
উখজরো: রবোরোোট
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

০১.০১.১৯৯১

২৫ ফছয ৪ ভো ৫ জদন

আজরভ

আনোয /
জবজডজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৫০ যোখদুজ্জোভোন

ইস্পোোজন রফগভ
মৃত রভো: রখকন্দোয

ফোো নং- এন-৬২
ইউজনয়ন: ১২
ডোকঘয: জজ.জ.
উখজরো: খোজরনৄয
রজরোিঃ খুরনো

ফোো নং- এন-৬২
ইউজনয়ন: ১২
ডোকঘয: জজ.জ.
উখজরো: খোজরনৄয
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

০৫.০২.১৯৯৮

১৮ ফছয ২ ভো ৭ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৪৪ রভো: নোজয উজেন

মৃত আখনোয়োয রোখন
োখযো

গ্রোভিঃ চযকোটোযী
জফোোযোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: চযকোটোযী
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ এজফজ জিজনক
ভজতরোর কখরজ রযোড
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: চকভীযনৄয
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

৪৫৪৫ সুভন খোন

আতোউয যভোন
জযজজয়ো যভোন

১৩/১০ ব্লক জফ, ফোফয রযোড,
ফ্ল্ুোট নং ৩জড
ডোকঘয: রভোোম্মদনৄয
উখজরো: রভোোম্মদনৄয
রজরোিঃ ঢোকো

১৩/১০ ব্লক জফ, ফোফয রযোড,
ফ্ল্ুোট নং ৩জড
ডোকঘয: রভোোম্মদনৄয
উখজরো: রভোোম্মদনৄয
রজরোিঃ ঢোকো

৪৫৪৬ রভো: োখযোয়োয রোখন

রভো: রখকন্দোয আরী
রভোছো: ছোখরো খোতুন

গ্রোভিঃ বগফতীনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কোঞ্চন
উখজরো: জফযর
রজরোিঃ জদনোজনৄয

৪৫৪৭ রভো: জোোিীয আরভ

রভোছো: জোোনোযো খোতুন
রভো: নুয ইরোভ

৪৫৪৮ রভো: োইদুর ইরোভ
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

যংনৄয

১৮.০৭.১৯৯৪

২২ ফছয ৮ ভো ৬ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১
৪৫৫১ রভো: বুজ জভয়ো

রভোছো: রভোকখছদো রফগভ
মৃত োজফবুয যভোন

গ্রোভিঃ ভোদোযনৄয
ইউজনয়ন: যোভনোথনৄয
ডোকঘয: রখজভতনৄয
উখজরো: ীযগোছো
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ ভোদোযনৄয
ইউজনয়ন: যোভনোথনৄয
ডোকঘয: রখজভতনৄয
উখজরো: ীযগোছো
রজরোিঃ যংনৄয

৪৫৫২ আব্দুছ ছোরোভ

রগোরফোোয
আোদ ফক্স রফোযী

গ্রোভিঃ আব্দুর রফোযীকোজন্দ
ইউজনয়ন: ফিকোজন্দ
ডোকঘয: জোজজযো
উখজরো: জোজজযো
রজরোিঃ যীয়তনৄয

গ্রোভিঃ আব্দুর রফোযীকোজন্দ
ইউজনয়ন: ফিকোজন্দ
ডোকঘয: জোজজযো
উখজরো: জোজজযো
রজরোিঃ যীয়তনৄয

যীয়তনৄয

০১.১০.১৯৮৯

২৬ ফছয ৭ ভো ৫ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৫৩ আখনোয়োয রোখন

আ: জব্বোয
ভোখরখো

গ্রোভিঃ ভোমুদনৄয ভদন
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জোোিীযনৄয
উখজরো: ভদন
রজরোিঃ রনেখকোণো

গ্রোভিঃ ভোমুদনৄয ভদন
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জোোিীযনৄয
উখজরো: ভদন
রজরোিঃ রনেখকোণো

রনেখকোণো

১৩.০৩.১৯৯২

২৪ ফছয ২ ভো ৮ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৫৪ রভো: লুৎপয যভোন

জরজর রফগভ
রভো: আ: োজভদ পজকয

গ্রোভিঃ োথোজরয়োোিো
ইউজনয়ন: বকজুযী
ডোকঘয: বকজুযী োট
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ োথোজরয়োোিো
ইউজনয়ন: বকজুযী
ডোকঘয: বকজুযী োট
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

১৬.০১.১৯৯৪

২২ ফছয ২ ভো ২৫ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৫৫ রভো: রুখফর রোখন

রভোছো: খোখরদো খোতুন
রভো: আরতোফ রোখন

গ্রোভিঃ রোনতরো
ইউজনয়ন: রদ
ডোকঘয: খোন রোনতরো
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ রোনতরো
ইউজনয়ন: রদ
ডোকঘয: খোন রোনতরো
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

৩০.১২.১৯৯৭

১৮ ফছয ৪ ভো ৫ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৫৬ রভো: কোভোর োযখবজ

রভোছো: সুজপয়ো খোতুন
জজেক জভয়ো

গ্রোভিঃ চযখগোজফন্দনৄয
ইউজনয়ন: আোম্মদনৄয
ডোকঘয: দুরোই
উখজরো: সুজোনগয
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ চযখগোজফন্দনৄয
ইউজনয়ন: আোম্মদনৄয
ডোকঘয: দুরোই
উখজরো: সুজোনগয
রজরোিঃ োফনো

োফনো

০৩.০৯.১৯৯৭

১৮ ফছয ৭ ভো ৮জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৫৭ জফপ্লফ কুভোয নোথ

মদু রগোোর নোথ
নজভতো যোণী রদফী

গ্রোভিঃ জফন্দোফন োধুয ফোিী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রফোয োট
উখজরো: রনফোগ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ জফন্দোফন োধুয ফোিী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রফোয োট
উখজরো: রনফোগ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

০১.০১.১৯৮৮

২৮ ফছয ৪ ভো ৪ জদন

অনো ত

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৫৫৮ রভো: যোখর জভয়ো

রভো: দুরোর জভয়ো
জযনো রফগভ

গ্রোভিঃ জনিোইর
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:ফোজরয়ো ফোজোয
উখজরো: ফোোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ জনিোইর
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:ফোজরয়ো ফোজোয
উখজরো: ফোোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

১৩.০৭.১৯৯৬

১৯ ফছয ৯ ভো ২২ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৫৯ পোরুক রোখন

রযোখকয়ো রফগভ
জভনোজ উজেন

গ্রোভিঃ পরদোনৄযোিো
ইউজনয়ন: পরদো
ডোকঘয: পরদো
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ পরদোনৄযোিো
ইউজনয়ন: পরদো
ডোকঘয: পরদো
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

২২.১০.১৯৯৭

১৮ ফছয ৫ ভো ১৯ জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৬০ রদখরোয়োয রোখন

ভয়ভনো রফগভ
নয়োন উজেন

গ্রোভিঃ পরদোনৄযোিো
ইউজনয়ন: পরদো
ডোকঘয: পরদো
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ পরদোনৄযোিো
ইউজনয়ন: পরদো
ডোকঘয: পরদো
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

০১.০৩.১৯৮৯

২৭ ফছয ১ ভো ১০ জদন

এ.এ.জ

আনোয /
জবজডজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৬১ রভো: ভয পোরুক

পয়জুন রনছো
রভো: আব্দুর আউয়োর

গ্রোভিঃ বয়দনৄয
ইউজনয়ন: দত্তোিো
ডোকঘয: দত্তোিো
উখজরো: রক্ষ্মীনৄয দয
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

গ্রোভিঃ বয়দনৄয
ইউজনয়ন: দত্তোিো
ডোকঘয: দত্তোিো
উখজরো: রক্ষ্মীনৄয দয
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

রক্ষ্ণীনৄয

০১.০৪.১৯৯৬

২০ ফছয ১ ভো ৫ জদন

এইচএজ

আনোয /
জবজডজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৬২ রভো: োইফুর ইরোভ

োনোজ রফগভ
রভো: আবুর ফোোয

গ্রোভিঃ রনোয়োোিো
ইউজনয়ন: রঘোরোো
ডোকঘয: রঘোরোো
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ রনোয়োোিো
ইউজনয়ন: রঘোরোো
ডোকঘয: রঘোরোো
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

১১.০৫.১৯৮৮

২৭ ফছয ১১ ভো ২৪
জদন

এইচ.এ.জড

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৬৩ রভো: মুজভনুর ইরোভ

োনোজ রফগভ
রভো: আবুর ফোোয

গ্রোভিঃ রনোয়োোিো
ইউজনয়ন: রঘোরোো
ডোকঘয: রঘোরোো
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ রনোয়োোিো
ইউজনয়ন: রঘোরোো
ডোকঘয: রঘোরোো
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

০১.০১.১৯৯২

২৪ ফছয ৪ ভো ৪ জদন

জফ.এ.জ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৬৪ রভো: োইফুর ইরোভ

মৃত আব্দু বুয ভন্ডর
রভোছো: ছজকনো রফগভ

গ্রোভিঃ ফোখজভজুযোই
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রবোরোয চিো
উখজরো: রোরভজনযোট
রজরোিঃ রোরভজনযোট

গ্রোভিঃ ফোখজভজুযোই
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রবোরোয চিো
উখজরো: রোরভজনযোট
রজরোিঃ রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

২৫.১২.১৯৮৮

২৮ ফছয ৫ ভো ৩১
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৬৫ রভো: োভীভ রোখন

রভো: জযোজুর ইরোভ
জফোতুন রনছো

গ্রোভিঃ মুজোজদনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ভজল্লকনৄয
উখজরো: জয়নৄযোট
রজরোিঃ জয়নৄয োট

গ্রোভিঃ মুজোজদনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ভজল্লকনৄয
উখজরো: জয়নৄযোট
রজরোিঃ জয়নৄয োট

জয়নৄযোট

২৮.০৭.১৯৯৫

২০ ফছয ৯ ভো ৭জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

নীরপোভোযী

০৪.০১.১৯৮৭

২৯ ফছয ৪ ভো ১ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

যংনৄয

০৮.০৭.১৯৮৮

২৭ ফছয ৯ ভো ২৮ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১

৪৫৬৬ রভো: ইভরুর কোখয়

রভোছো: নুযজোোন রফগভ
রভো: অজপয়োয আরী

গ্রোভিঃ উত্তয আকোকুজি
ইউজনয়ন: নোউতোযো
ডোকঘয: নোউতোযো
উখজরো: জডভরো
রজরোিঃনীরপোভোযী

গ্রোভিঃ উত্তয আকোকুজি
ইউজনয়ন: নোউতোযো
ডোকঘয: নোউতোযো
উখজরো: জডভরো
রজরোিঃনীরপোভোযী

৪৫৬৭ রভো: আযোফুর ক

রভোছো: আখযপো রফগভ
রভো: ভোখেছ আরী

গ্রোভিঃ উত্তয ফোচন্ডী
ফোযঘজযয়ো
ইউজনয়ন: ভধুনৄয
ডোকঘয: কোজীযোট
উখজরো: ফদযগঞ্জ
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ উত্তয ফোচন্ডী
ফোযঘজযয়ো
ইউজনয়ন: ভধুনৄয
ডোকঘয: কোজীযোট
উখজরো: ফদযগঞ্জ
রজরোিঃ যংনৄয

৪৫৬৮ ীভো যোণী নন্দী

ফীখযন্দ্র চন্দ্র োো
বুরবুজর যোণী োো

গ্রোভিঃ জিনযোয় বফশ্যোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুজিগ্রোভ
উখজরো: কুজিগ্রোভ
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ জিনযোয় বফশ্যোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুজিগ্রোভ
উখজরো: কুজিগ্রোভ
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

১৫.১২.১৯৮৮

২৭ ফছয ৪ ভো ২০ জদন

জফ.এ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৬৯ রভো: জভশু ইরোভ

রভোছো: জফরজকছ খোতুন
রভো: ফোফলু প্রোং

গ্রোভিঃ কোভোরনৄয
ইউজনয়ন: ৭
ডোকঘয: রক্ষ্মীনৄয
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

গ্রোভিঃ কোভোরনৄয
ইউজনয়ন: ৭
ডোকঘয: রক্ষ্মীনৄয
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

রক্ষ্ণীনৄয

১৭.১০.১৯৯৬

১৯ ফছয ৬ ভো ১৮ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৭০ রভোছো: োফজযনো খোতুন

রভোছো: রজজভন আযো
োজফয আখম্মদ

গ্রোভিঃ দোফজয
ইউজনয়ন: কুড়ুরগোজছ
ডোকঘয: কুড়ুরগোজছ
উখজরো: দোমুিহুদো
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

গ্রোভিঃ দোফজয
ইউজনয়ন: কুড়ুরগোজছ
ডোকঘয: কুড়ুরগোজছ
উখজরো: দোমুিহুদো
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

চ্যয়োডোিো

২১.০৯.১৯৯৬

১৯ ফছয ৭ ভো ১৫ জদন

এইচএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৭১ জরভো খোনভ

জউরী আক্তোয
রভো: তোযোফত খোন

গ্রোভিঃ দরো
ইউজনয়ন: দরো
ডোকঘয: দরো যোভনৄয
উখজরো: রকন্দুয়ো
রজরোিঃ রনেখকোণো

গ্রোভিঃ দরো
ইউজনয়ন: দরো
ডোকঘয: দরো যোভনৄয
উখজরো: রকন্দুয়ো
রজরোিঃ রনেখকোণো

রনেখকোণো

১০.১০.১৯৮৯

২৬ ফছয ৬ ভো ২৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৭২ রভো: জয়নোর আখফদীন

রভোছো: রজোনো ফোনু
রভো: আজজজোয যভোন

গ্রোভিঃ খোভোযগ্রোভ
ইউজনয়ন: োজভয কুৎো
ডোকঘয: বটখোরী
উখজরো: ফোগভোযো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ খোভোযগ্রোভ
ইউজনয়ন: োজভয কুৎো
ডোকঘয: বটখোরী
উখজরো: ফোগভোযো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

২৫.১০.১৯৯০

২৫ ফছয ৫ ভো ১৭ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৪৫৭৩ রভো: োেোভ রোখন

রভোো: রযখনো রফগভ
রভো: যজকভ উজেন ভন্ডর

গ্রোভিঃ তোযোনৄয
ইউজনয়ন: ৯নং
ডোকঘয: োন্টোোয
উখজরো: আদভদীজঘ
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ তোযোনৄয
ইউজনয়ন: ৯নং
ডোকঘয: োন্টোোয
উখজরো: আদভদীজঘ
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

২৭.১০.১৯৯১

২৪ ফছয ৫ ভো ১৫ জদন

জফ.এ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৭৪ রভো: কজরভ রোখন

মৃত ভোখজদ আরী
যোজজয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ কভরোনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: মুখতদোফোদ
উখজরো: কোরজকনী
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

গ্রোভিঃ কভরোনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: মুখতদোফোদ
উখজরো: কোরজকনী
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

ভোদোযীনৄয

০১.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ৪ ভো ৪ জদন

জফ.জফ.এ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৭৫ োজনপ খোন

খজরলুয যভোন
রখরনো রফগভ

গ্রোভিঃ জজরবুজনয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুভোযখোরী
উখজরো: রভোখিরগঞ্জ
রজরোিঃ ফোখগযোট

গ্রোভিঃ জজরবুজনয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুভোযখোরী
উখজরো: রভোখিরগঞ্জ
রজরোিঃ ফোখগযোট

ফোখগযোট

১৬.০৯.১৯৯৭

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৭৬ সুবোল চন্দ যকোয

প্রকোী যোণী যকোয
জনতোই চন্দ্র যকোয

গ্রোভিঃ চোখন্দয োিো
ইউজনয়ন: নফ ত বোগ
ডোকঘয: নফ তবোগ
উখজরো: নোজযনগয
রজরোিঃ ব্রোহ্মনফোজিয়ো

গ্রোভিঃ চোখন্দয োিো
ইউজনয়ন: নফ ত বোগ
ডোকঘয: নফ তবোগ
উখজরো: নোজযনগয
রজরোিঃ ব্রোহ্মনফোজিয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

১০.০৫.১৯৯০

২৫ ফছয ১২ ভো ২১
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৭৭ অজবজজৎ চেফতী

যেো চেফতী
শ্যোভর চেফতী

গ্রোভিঃ পখতয়োফোদ
ইউজনয়ন: জচকনদজন্ড
ডোকঘয: পখতয়োফোদ
উখজরো: োটোজোযী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ পখতয়োফোদ
ইউজনয়ন: জচকনদজন্ড
ডোকঘয: পখতয়োফোদ
উখজরো: োটোজোযী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

৩১.১২.১৯৯৩

২২ ফছয ৩ ভো ১০ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৭৮ ইকযোমুর রভোোম্মদ জখভর

জউরী রফগভ
ভযহুভ জুফোখয়য মুোম্মদ

৩৬৩/জফ উ: ীখযয ফোগ,
রিোোিো, জভযনৄয, ঢোকো
ইউজনয়ন: ১৩
ডোকঘয: জভযনৄয
উখজরো: জভযনৄয
রজরোিঃ ঢোকো

জফ- ১২৮/১ আইজডয়োর রজোন
এজজজফ কখরোনী,
আইজডয়োর,ভজতজঝর
ইউজনয়ন: ১০
ডোকঘয: জজজ
উখজরো: ভজতজঝর
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

১৪.১১.১৯৯৫

২০ ফছয ৫ ভো ২১ জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৭৯ রভোো: জভনোযো খোতুন

রযখনো খোতুন
রভো: আব্দুর োজভদ

গ্রোভিঃ ফোগনৄয
ইউজনয়ন: রগৌযীনৄয
ডোকঘয: রক্ষতুোিো
উখজরো: াঁজথয়ো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ ফোগনৄয
ইউজনয়ন: রগৌযীনৄয
ডোকঘয: রক্ষতুোিো
উখজরো: াঁজথয়ো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

১৮.১০.১৯৯৭

১৮ ফছয ৬ ভো ১৮
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৫৮০ রভো: জযোজুর ইরোভ

রভোো: পজযদো রফগভ
রভো: খজরর োরোদোয

গ্রোভিঃ কোকযধো
ইউজনয়ন: পজযদনৄয
ডোকঘয: কোকযধো
উখজরো: ফোখকযগঞ্জ
রজরোিঃ ফজযোর

গ্রোভিঃ কোকযধো
ইউজনয়ন: পজযদনৄয
ডোকঘয: কোকযধো
উখজরো: ফোখকযগঞ্জ
রজরোিঃ ফজযোর

ফজযোর

৩০.১২.১৯৯১

২৪ ফছয ৪ ভো ৫ জদন

পোজমর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৮১ আতোউয যভোন

ভজতউয যভোন
োখজদো আক্তোয

গ্রোভিঃ দজক্ষণ যোজো যোভনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রফোযোট
উখজরো: রনফোগ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ দজক্ষণ যোজো যোভনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রফোযোট
উখজরো: রনফোগ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

২০.০১.১৯৯৮

১৮ ফছয ৪ ভো ১৫ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৮২ নোখোো

যজপরোয়রো
রগোরোভ নফী

গ্রোভিঃ ইরোভনগয
ইউজনয়ন: ১১
ডোকঘয: ঠোকুযগাঁ রযোড
উখজরো: ঠোকুযগাঁ দয
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

গ্রোভিঃ ইরোভনগয
ইউজনয়ন: ১১
ডোকঘয: ঠোকুযগাঁ রযোড
উখজরো: ঠোকুযগাঁ দয
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

ঠোকুযগাঁ

২০.০৯.১৯৯৪

২১ ফছয ৭ ভো ১৬ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৮৩ রভো: আপতোবুজোভোন

রভো: ভোজন আরী
রভোছো: রভখরুন রনছো

গ্রোভিঃ জিভ রিঁতুজরয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রিঁতুজরয়ো
উখজরো: কোজরগঞ্জ
রজরোিঃ োতক্ষীযো

গ্রোভিঃ জিভ রিঁতুজরয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রিঁতুজরয়ো
উখজরো: কোজরগঞ্জ
রজরোিঃ োতক্ষীযো

োতক্ষীযো

০৩.১২.১৯৯২

২৩ ফছয ৫ ভো ৩ জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

আনোয /
জবজডজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৮৪ সুখদফ ভন্ডর

অজজৎ ভন্ডর
ঊজভতরো ভন্ডর

গ্রোভিঃ রফদবীটো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োতোি
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ রফদবীটো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োতোি
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

০৩.০৭.১৯৯৭

১৯ ফছয ২ ভো ২ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৮৫ রখয ভন্ডর

কৃষ্ণদ ভন্ডর
উন্নজত ভন্ডর

গ্রোভিঃ রফদবীটো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োতোি
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ রফদবীটো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োতোি
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

১৩.০৮.১৯৯৪

২২ ফছয ৭ ভো ৮ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, চোরোখনয
কজ রনই

ফোজতর

৪৫৮৬ রভো: োগয রোখন

রভো: তোজযকুর ইরোভ
কুরসুভ রফগভ

গ্রোভিঃ আমুজিয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: আমুজিয়ো
উখজরো: ভোগুযো দয
রজরোিঃ ভোগুযো

গ্রোভিঃ আমুজিয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: আমুজিয়ো
উখজরো: ভোগুযো দয
রজরোিঃ ভোগুযো

ভোগুযো

১২.০৫.১৯৯৭

১৮ ফছয ১১ ভো ১৮
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জকখোযগঞ্জ

৩১.১২.১৯৯৫

২০ ফছয ৩ ভো ২৭
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রডনৄটি রযজজিোয, রিোয, রখয
ফোংরো কৃজল জফশ্ব জফদ্যোরয়,
রখয ফোংরো নগয ঢোকো

নগাঁ

১০.১২.১৯৯৬

১৯ ফছয ৪ ভো ২৬ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ কোজচয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রফোযোন গঞ্জ
উখজরো: রফোযোনগঞ্জ
রজরোিঃ রবোরো

গ্রোভিঃ কোজচয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রফোযোন গঞ্জ
উখজরো: রফোযোনগঞ্জ
রজরোিঃ রবোরো

রবোরো

০৪.০৭.১৯৮৭

২৭ ফছয ৭ ভো জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রভোছো: ভোরুপো রফগভ
রভো: আবুর কুদ্দু তোলুকদোয

গ্রোভিঃ রখোচো ফোিী
ইউজনয়ন: রোরভজনযোট
ডোকঘয:রোরভজনযোট
উখজরো: রোরভজনযোট দয
রজরোিঃ রোরভজনযোট

গ্রোভিঃ রখোচো ফোিী
ইউজনয়ন: রোরভজনযোট
ডোকঘয:রোরভজনযোট
উখজরো: রোরভজনযোট দয
রজরোিঃ রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

০৮.১১.১৯৯৬

১৯ ফছয ৫ ভো ৩ জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো, রযর আখফদন 
রোষ্য
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৯১ রভো: ভোমুদুর োোন

রভো: রদখরোয়োয রোখন
োোনোজ রফগভ

গ্রোভিঃ ফি রফোয়োরী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জফোরয়
উখজরো: জফোরয়
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফি রফোয়োরী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জফোরয়
উখজরো: জফোরয়
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

০৯.১২.১৯৯৫

২০ ফছয ৪ ভো ৯ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৯২ ভজউজেন

পোখতভো রফগভ
োভসুর আরভ

গ্রোভিঃ োইচোোিো
ইউজনয়ন: পখতোফোদ
ডোকঘয: গংগোভন্ডর
উখজরো: রদজফদ্বোয
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ োইচোোিো
ইউজনয়ন: পখতোফোদ
ডোকঘয: গংগোভন্ডর
উখজরো: রদজফদ্বোয
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

০৯.০৯.১৯৯৬

১৯ ফছয ৭ ভো ২৬ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৯৩ জোভোর জভয়ো

ফখভখয
আব্দুর োজভ

গ্রোভিঃ টজকনৄযো
ইউজনয়ন: রোতুরী
ডোকঘয: যোয়নৄযো
উখজরো: যোয়নৄযো
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ টজকনৄযো
ইউজনয়ন: রোতুরী
ডোকঘয: যোয়নৄযো
উখজরো: যোয়নৄযো
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

২০.১০.১৯৮৯

২৬ ফছয ৬ ভো ১৬
জদন

জফ.জফ.এ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৮৭ রভো: োইফুর ইরোভ রভোোযপ

রভো: কোইদু জভয়ো
রভোছো: রফফী খোনভ

গ্রোভিঃ অিগ্রোভ, আিোযোি
ডোকঘয: অিগ্রোভ
উখজরো: অিগ্রোভ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ অিগ্রোভ, আিোযোি
ডোকঘয: অিগ্রোভ
উখজরো: অিগ্রোভ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

৪৫৮৮ রভো: নোঈভ আরী

রভো: রভোতোখরফ জ.রক
রভোছো: নুরুন্নোোয জফজফ

গ্রোভিঃ ফি াঁতো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ভোিো
উখজরো: আেোই
রজরোিঃ নগাঁ

৪৫৮৯ ঞ্জয় চন্দ্র রদ

স্বন চন্দ্র রদ
রগোরোী যোণী রদ

৪৫৯০ রভো: যজফউর ইরোভ
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৫৯৪ কোকন জং

জভতো যোণী জং
রখোকন জং

গ্রোভিঃ ফখনশ্বযগোজত
ইউজনয়ন: ফখনশ্বযগোজত
ডোকঘয: ফখনশ্বযগোজত
উখজরো: োজরখো
রজরোিঃ ভোগুযো

গ্রোভিঃ ফখনশ্বযগোজত
ইউজনয়ন: ফখনশ্বযগোজত
ডোকঘয: ফখনশ্বযগোজত
উখজরো: োজরখো
রজরোিঃ ভোগুযো

ভোগুযো

১৭.০৯.১৯৯২

২৩ ফছয ৭ ভো ৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৯৫ রভো: যজভ আরী

রভো: নোজগত খোতুন
রভো: ভোজরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ জিভো
ইউজনয়ন: জুজনয়োদ
ডোকঘয: জগশ্বয
উখজরো:রবিোভোযো
রজরোিঃ কুজিয়ো

গ্রোভিঃ জিভো
ইউজনয়ন: জুজনয়োদ
ডোকঘয: জগশ্বয
উখজরো:রবিোভোযো
রজরোিঃ কুজিয়ো

কুজিয়ো

১৯ ফছয ১১ ভো ২৪
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৯৬ রভো: জজয়োউয যভোন

মৃত রকতোফ যভোন
ফুরবোনু

গ্রোভিঃ চযকোটোযী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: চযকোটোযী
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ চযকোটোযী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: চযকোটোযী
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

২৫.০৮.১৯৯৭

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৯৭ রভো: রভোতোখরফ রোখন

রভোছো: ভখভনো রফগভ
রভো: আরতোপ রোখন

গ্রোভিঃ তোলুকোোফোজ
ইউজনয়ন: ফোরোোিো
ডোকঘয: কোউজনয়ো
উখজরো: কোউজনয়ো
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ তোলুকোোফোজ
ইউজনয়ন: ফোরোোিো
ডোকঘয: কোউজনয়ো
উখজরো: কোউজনয়ো
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

০৩.০৪.১৯৯৬

১৯ ফছয ৮ ভো ১৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৯৮ রভো: ইউসুপ আরী খোন

রভো: ইভোঈর খোন
োজছনো রফগভ

গ্রোভিঃ কল্যোন্দী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোবুযোট
উখজরো: চাঁদনৄয দয
রজরোিঃ চাঁদনৄয

গ্রোভিঃ কল্যোন্দী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোবুযোট
উখজরো: চাঁদনৄয দয
রজরোিঃ চাঁদনৄয

চাঁদনৄয

২৫.১০.১৯৯৩

২২ ফছয ৬ ভো ১১ জদন

এইচএজ

এজতভখোনোয
জনফোী 
োযীজযক
প্রজতফন্ধী/রযর
রোষ্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৫৯৯ রভো: রোখর

মৃত োোনোজ রফগভ
রভো: রজরভ

গ্রোভিঃ তোযোগঞ্জ
ইউজনয়ন: চযভতো
ডোকঘয: চযভতো
উখজরো: রোরখভোন
রজরোিঃ রবোরো

গ্রোভিঃ তোযোগঞ্জ
ইউজনয়ন: চযভতো
ডোকঘয: চযভতো
উখজরো: রোরখভোন
রজরোিঃ রবোরো

রবোরো

১৫.০২.১৯৯৪

২২ ফছয ২ ভো ২০ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬০০ রভো: রোবু যোনো

রভোছো: োজনো রফগভ
রভো: আ: যজদ

গ্রোভিঃ জচ্যজযয়ো
ইউজনয়ন: ফোজমর
ডোকঘয: গোরো
উখজরো: টোংগোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ জচ্যজযয়ো
ইউজনয়ন: ফোজমর
ডোকঘয: গোরো
উখজরো: টোংগোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

০১.০১.১৯৯২

২৪ ফছয ৪ ভো ৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬০১ রভো: নোজমুর

রভো: ভজনরুজ্জোভোন
োোনোজ রফগভ

গ্রোভিঃ নরবুজনয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নরবুজনয়ো
উখজরো: নরজছটি
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

গ্রোভিঃ নরবুজনয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নরবুজনয়ো
উখজরো: নরজছটি
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

ঝোরকোঠী

১২.১২.১৯৯৬

১৯ ফছয ৪ ভো ২৫ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

২

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

কুজভল্লো

০৮.০৩.১৯৮৯

২৭ ফছয ১ ভো ৩ জদন

জফ.জফ.এ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ গোফগোজছয়ো
ইউজনয়ন: বদফিোটি
ডোকঘয: রোখরযোট
উখজরো: রভোখযরগঞ্জ
রজরোিঃ ফোখগযোট

ফোখগযোট

১৪.০১.১৯৯৬

২০ ফছয ৩ ভো ২১ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ ীতরকুতো
ইউজনয়ন: জযপনৄয
ডোকঘয: শ্রীযোভনৄয
উখজরো: জোভোরনৄয দয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ ীতরকুতো
ইউজনয়ন: জযপনৄয
ডোকঘয: শ্রীযোভনৄয
উখজরো: জোভোরনৄয দয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

১০.০৬.১৯৯১

২৪ ফছয ১০ ভো ২৭
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

নুরুর আফছোয
আছভো রফগভ

গ্রোভিঃ রছোটকভরদ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কভরদ
উখজরো: ভীযযোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ রছোটকভরদ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কভরদ
উখজরো: ভীযযোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

১০.১০.১৯৯৩

২২ ফছয ৬ ভো ২৬
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬০৬ ভজল্লক রতৌজদুর আরভ ফোন্যী

রপযখদৌী আক্তোয
রভো: জোোিীয ভজল্লক

গ্রোভিঃ দজক্ষণ জয়োরফোিী
ইউজনয়ন: নদমুর জয়োরফোিী
ডোকঘয: বোন্ডোজযয়ো
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

গ্রোভিঃ দজক্ষণ জয়োরফোিী
ইউজনয়ন: নদমুর জয়োরফোিী
ডোকঘয: বোন্ডোজযয়ো
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

জখযোজনৄয

০৭.১২.১৯৯০

২৫ ফছয ৪ ভো ২৯ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬০৭ রভো: যোজকফ োোন

রুজফনো খোনভ
আব্দুর যোজ্জোক

গ্রোভিঃ ধোয়ো
ইউজনয়ন: ধোয়ো
ডোকঘয: ধোয়ো
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

গ্রোভিঃ ধোয়ো
ইউজনয়ন: ধোয়ো
ডোকঘয: ধোয়ো
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

জখযোজনৄয

১২.০৩.১৯৯০

২৬ ফছয ১ ভো ২৪ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬০৮ রভো: আব্দুর গফুয

মৃত লুৎপো রনছো খোতুন
রভো: আখছয উজেন

গ্রোভিঃ ভোগুযো বোিো
ইউজনয়ন: উল্লোোিো
ডোকঘয: নজন তভোগোজত
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ ভোগুযো বোিো
ইউজনয়ন: উল্লোোিো
ডোকঘয: নজন তভোগোজত
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

৩০.১২.১৯৯২

২৩ ফছয ৪ ভো ৫ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬০২ রভো: জুখয়র আখম্মদ ভইয়ো

রযোখকয়ো রফগভ
গ্রোভিঃ ফিদুজযো
মৃত রভো: আবুর কোখভ ভইয়ো ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ব্রোহ্মনোিো
উখজরো: ব্রোহ্মনোিো
রজরোিঃ কুজভল্লো

ফোো-১, রোইন-১, এজড-৫,
ব্লক জ, রকন ১১
ইউজনয়ন: ৩নং
ডোকঘয: ল্লফী
উখজরো: ল্লফী
রজরোিঃ ঢোকো

৪৬০৩ রভো: সুভন রখ

আখরয়ো রফগভ
রভো: ভজতয়োয যভোন রখ

গ্রোভিঃ গোফগোজছয়ো
ইউজনয়ন: বদফিোটি
ডোকঘয: রোখরযোট
উখজরো: রভোখযরগঞ্জ
রজরোিঃ ফোখগযোট

৪৬০৪ রভো: রভখদী োোন

রভোছো: ভখনোয়োযো রফগভ
রভো: রভোজোখম্মর ক

৪৬০৫ রভো: পখরুর ইরোভ
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

কুজভল্লো

০১.০১.১৯৮৯

২৭ ফছয ১ ভো ১ জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ নজযল্যো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নজযল্যো
উখজরো: ধনফোিী
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

০৯.০৩.১৯৯৭

১৯ ফছয ২ ভো ৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ ধোনুয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ধোনুয়ো
উখজরো: জফনৄয
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ ধোনুয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ধোনুয়ো
উখজরো: জফনৄয
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

৩১.১২.১৯৯৪

২১ ফছয ৪ ভো ৫ জদন

পোজমর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রভোছো: জোোনোযো খোতুন
মৃত জনয়োত আরী

গ্রোভিঃ জনজনৄয
ইউজনয়ন: ফোমুন্দী
ডোকঘয: ফোমুন্দী
উখজরো: গোংনী
রজরোিঃ রভখযনৄয

গ্রোভিঃ জনজনৄয
ইউজনয়ন: ফোমুন্দী
ডোকঘয: ফোমুন্দী
উখজরো: গোংনী
রজরোিঃ রভখযনৄয

রভখযনৄয

২০.১২.১৯৯৭

১৮ ফছয ৪ ভো ১৫ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬১৩ রভো: আব্দুর আয়োর

রভো: যজপকুর ইরোভ
রভোো: রযপোজর রফগভ

গ্রোভিঃ চজন্ডনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: েোজজতনৄয
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভিঃ চজন্ডনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: েোজজতনৄয
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

০৫.০১.১৯৯৬

২০ ফছয ৩ ভো ২৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬১৪ জদক যোয়

দুরোর কৃষ্ণ যোয়
োরুর ফোরো যোয়

গ্রোভিঃ গখয়কোঠী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কযপোোট
উখজরো: রনছোযোফোদ
রজরোিঃ জখযোজনৄয

রদফোীল োরদোয,
কুোজয়োয, জোফোখো,
ংস্কৃজত জফলয়ক ভন্ত্রনোরয়,
ফোংরোখদ জচফোরয়, ঢোকো

জখযোজনৄয

১৫.০৬.১৯৮৬

২৯ ফছয ১০ ভো ২১
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬১৫ ভজউয যভোন

জভরন জভয়ো
োোনো রোইজু

গ্রোভিঃ নৄষ্প ররন, জিভ
ফকনগয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োরুজরয়ো
উখজরো: রডভযো
রজরোিঃ ঢোকো

ফোিী-৩১, রযোড-৩, ব্লক-জফ,
ফনশ্রী
ডোকঘয: জখরগাঁ
উখজরো: যোভনৄযো
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

০৬.০৭.১৯৮৭

২৮ ফছয ৯ ভো ২৯
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬০৯ নুয রভোোম্মদ

রোখনয়োযো রফগভ
পজযদ আখম্মদ

গ্রোভিঃ জিভ চোন্ডনৄয
ইউজনয়ন: ভোরোোিো
ডোকঘয: অলুয়ো
উখজরো: জফ-োিো
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ জিভ চোন্ডনৄয
ইউজনয়ন: ভোরোোিো
ডোকঘয: অলুয়ো
উখজরো: জফ-োিো
রজরোিঃ কুজভল্লো

৪৬১০ রভো: রুখফর রোখন

োজপজো রফগভ
আ: জজরর

গ্রোভিঃ নজযল্যো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নজযল্যো
উখজরো: ধনফোিী
রজরোিঃ টোংগোইর

৪৬১১ রভো: আবু বতয়ুফ

রভো: আবু োজনপো
ভোনছুযো রফগভ

৪৬১২ রভো: ভজতউয যভোন
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৬১৬ এ.এভ. জভকোত আরভ

োজনো রফগভ
রভো: আফদুর ক রখ

গ্রোভিঃ বোন্ডোযখকোট
ইউজনয়ন: বোন্ডোযখকোট
ডোকঘয: বোন্ডোযখকোট
উখজরো: ফটিয়োঘোটো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ বোন্ডোযখকোট
ইউজনয়ন: বোন্ডোযখকোট
ডোকঘয: বোন্ডোযখকোট
উখজরো: ফটিয়োঘোটো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

০২.১১.১৯৮৯

২৬ ফছয ৬ ভো ৪ জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬১৭ রভো: রোজোখয়ত রোখন

রভো: জপকুর ইরোভ
োরুর নোোয

গ্রোভিঃ ফোখদচাঁজন্দ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নোজন্দনো
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ ফোখদচাঁজন্দ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নোজন্দনো
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

১০.০২.১৯৯১

২৫ ফছয ২ ভো ২৫ জদন

জফ.জফ.এ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬১৮ োজফনো োফজযন

ভযহুভ নুরুর ইরোভ খাঁন
রচৌধুযী
পোখতভো রফগভ

গ্রোভিঃ এজয়োন োউজজং
রোোইটি, কুোখন্ফন োভসুর
ইরোভ িক
ডোকঘয: চোন্দগাঁ
উখজরো: াঁচরোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ এজয়োন োউজজং
রোোইটি, কুোখন্ফন োভসুর
ইরোভ িক
ডোকঘয: চোন্দগাঁ
উখজরো: াঁচরোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

১৫.১১.১৯৯৩

২২ ফছয ৫ ভো ৩ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬১৯ রভো: জনোত োোন

রভোো: আজভনো রফগভ
রভো: রোফোোন আরী রখ

গ্রোভিঃ য়োধোনগি ভধ্যোিো
ইউজনয়ন: ৪ নং
ডোকঘয: জযোজগঞ্জ
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ য়োধোনগি ভধ্যোিো
ইউজনয়ন: ৪ নং
ডোকঘয: জযোজগঞ্জ
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

২২.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ৩ ভো ১৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬২০ রভো: আজনছুয যভোন

রভোছো: আজভনো খোতুন
রভো: আব্দু রোফোন

গ্রোভিঃ য়োধোনগি ভধ্যোিো
ইউজনয়ন: ৪ নং
ডোকঘয: জযোজগঞ্জ
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ য়োধোনগি ভধ্যোিো
ইউজনয়ন: ৪ নং
ডোকঘয: জযোজগঞ্জ
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

২৬.০৫.১৯৮৮

২৭ ফছয ১১ ভো ৯ জদন

স্দোতক (ো)

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬২১ রভো: খজফয রোখন

মৃত জয়নোর আখফদীন
যজভো খোতুন

গ্রোভিঃ জিভ শুল্লু জকয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কযমূল্যো ফোজোয
উখজরো: দয
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ োফখোি অজপখয
দজক্ষণ ো ভোইজখদো ফোজোয
ডোকঘয: রনোয়োখোরী য:
নৄযোতন
উখজরো: দয
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

১২.০২.১৯৯০

২৬ ফছয ২ ভো ২৩
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬২২ রভোিঃ তজযকুর ইরোভ

রভো: আরী রোখন রভোছোিঃ
োখরো খোতুন

ত
গ্রোভিঃ দ: দূগোনৄয
ইউজনয়ন: যোধোনগয
ডোকঘয: যোধোনগয
উখজরো: আখটোয়োযী
রজরোিঃ ঞ্চগি

ত
গ্রোভিঃ দ: দূগোনৄয
ইউজনয়ন: যোধোনগয
ডোকঘয: যোধোনগয
উখজরো: আখটোয়োযী
রজরোিঃ ঞ্চগি

ঞ্চগি

০১.১০.১৯৯৪

২১ ফছয ৭ ভো ৫ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৬২৩ রভো: মুোরুর ইরোভ

যোজ্জোক আরী রভোছোিঃ
ভোখরকো রফগভ

গ্রোভিঃ চোোজত
ইউজনয়ন: যোজোযগাঁ
ডোকঘয: বফযোগী োট
উখজরো: ঠোকুযগাঁ
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

গ্রোভিঃ চোোজত
ইউজনয়ন: যোজোযগাঁ
ডোকঘয: বফযোগী োট
উখজরো: ঠোকুযগাঁ
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

ঠোকুযগাঁ

২১.১০.১৯৯৪

২১ ফছয ৬ ভো ১৫ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬২৪ রভো: জরটন রোখন

রভোছো: যোখদো রফগভ
রভো: যজকফ উজেন আকন্দ

গ্রোভিঃ কোরোই আকন্দোিো
ইউজনয়ন: ০২
ডোকঘয: কোরোই
উখজরো: কোরোই
রজরোিঃ জয়নৄযোট

গ্রোভিঃ কোরোই আকন্দোিো
ইউজনয়ন: ০২
ডোকঘয: কোরোই
উখজরো: কোরোই
রজরোিঃ জয়নৄযোট

জয়নৄযোট

১০.০৮.১৯৯৫

২০ ফছয ৮ ভো ২৬
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬২৫ রভো: এভযোন আরী

রভোছো: রভখরুন রফগভ
রভো: আইয়ুফ আরী

গ্রোভিঃ ধখনোকিো
ইউজনয়ন: ব্রহ্মনৄয
ডোকঘয: ছোতোয বোগ
উখজরো: নরডোিো
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ ধখনোকিো
ইউজনয়ন: ব্রহ্মনৄয
ডোকঘয: ছোতোয বোগ
উখজরো: নরডোিো
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

০৫.১২.১৯৯০

২৫ ফছয ৫ ভো ১ জদন

এইচএজ

এজতভ/ োজযযীক আখফদন 
প্রজতফন্ধী
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬২৬ রভোস্তোজপজুয যভোন প্রোভোজনক

রভখরুন রনছো
আউয়ুফ আরী প্রোং

গ্রোভিঃ ধখনোকিো
ইউজনয়ন: ব্রহ্মনৄয
ডোকঘয: ছোতোয বোগ
উখজরো: নরডোিো
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ ধখনোকিো
ইউজনয়ন: ব্রহ্মনৄয
ডোকঘয: ছোতোয বোগ
উখজরো: নরডোিো
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

১৭.১০.১৯৮৭

২৮ ফছয ৬ ভো ১৯
জদন

এইচএজ

এজতভ/ োজযযীক আখফদন 
প্রজতফন্ধী
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬২৭ অনু চন্দ্র প্রোং

মৃত জদরী চন্দ্র প্রোং
কজনকো যোণী

গ্রোভিঃ রভোিগ্রোভ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রগোজফন্দনৄয
উখজরো: দুচাঁজচয়ো
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ রভোিগ্রোভ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রগোজফন্দনৄয
উখজরো: দুচাঁজচয়ো
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

১৫.১০.১৯৯৪

২১ ফছয ৬ ভো ২০ জদন

এইচএজ

এজতভ/ োজযযীক আখফদন 
প্রজতফন্ধী
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬২৮ রভো: ইজরয়ো জোভোন

জনলুপো খোতুন
রভো: কোয়োয োজভদ

গ্রোভিঃ জনমুজযয়ো
ইউজনয়ন: ৪ নং
ডোকঘয: রঘোগো
উখজরো: মুক্তোগোছো
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ জনমুজযয়ো
ইউজনয়ন: ৪ নং
ডোকঘয: রঘোগো
উখজরো: মুক্তোগোছো
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

২৪.১২.১৯৯৫

২০ ফছয ৪ ভো ১২ জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬২৯ রভোজোফ্পয আরী

ভজযয়ভ রফগভ
আব্দু ছোত্তোয

গ্রোভিঃ োউজনয়ো
ইউজনয়ন: োোফোজনৄয
ডোকঘয: োউজনয়ো ফোচিো
উখজরো: জোভোরনৄয দয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ োউজনয়ো
ইউজনয়ন: োোফোজনৄয
ডোকঘয: োউজনয়ো ফোচিো
উখজরো: জোভোরনৄয দয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

২৫.১২.১৯৮৯

২৬ ফছয ৪ ভো ১১ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৬৩০ জীফ কুভোয যোয়

কল্পনো যোণী যোয়
সুীর কুভোয যোয়

গ্রোভিঃ গনকটুরী জটি কখরোনী
ইউজনয়ন: ২২ নং
ডোকঘয: জনউভোখকতট
উখজরো:
রজরোিঃ ঢোকো

গ্রোভিঃ গনকটুরী জটি কখরোনী
ইউজনয়ন: ২২ নং
ডোকঘয: জনউভোখকতট
উখজরো:
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

০৫.০৯.১৯৯৭

১৮ ফছয ৮ ভো ০ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৩১ জয়দীফ যোয়

ংগীতো যোয়
মৃত জদজর যোয়

গ্রোভিঃ গনকটুরী জটি কখরোনী
ইউজনয়ন: ২২ নং
ডোকঘয: জনউভোখকতট
উখজরো: োজোযীফোগ
রজরোিঃ ঢোকো

গ্রোভিঃ গনকটুরী জটি কখরোনী
ইউজনয়ন: ২২ নং
ডোকঘয: জনউভোখকতট
উখজরো: োজোযীফোগ
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

০৭.১২.১৯৯৭

১৮ ফছয ৪ ভো ২৮জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৩২ রভো: োোবুর রোখন

রভোো: সুযোতন রফগভ
রভো: খজফয উজেন

গ্রোভিঃ আগরো
ইউজনয়ন: রফরনৄকুয
ডোকঘয: জোজভযো
উখজরো: নৄঠিয়ো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ আগরো
ইউজনয়ন: রফরনৄকুয
ডোকঘয: জোজভযো
উখজরো: নৄঠিয়ো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

০৮.০৮.১৯৯৪

২১ ফছয ০৮ ভো ০৮
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৩৩ জফশ্বজজৎ কুভোয জভে

োযোন চন্দ্র জভে
সুলভো যোণী

গ্রোভিঃ ধরনগয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুরীফোঘো
উখজরো: কুভোযখোরী
রজরোিঃ কুজিয়ো

গ্রোভিঃ ধরনগয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুরীফোঘো
উখজরো: কুভোযখোরী
রজরোিঃ কুজিয়ো

কুজিয়ো

১৬.১১.১৯৮৬

২৯ ফছয ৫ ভো ২০ জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৩৪ রভোোম্মদ ইপখত খোয়রুর আরভ

ছজকনো খোতুন
রভোোম্মদ আব্দুর োজকভ

গ্রোভিঃ রক্ষ্মীনৄয
ইউজনয়ন: আনকয়ো
ডোকঘয: রক্ষ্মীনৄয
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ রক্ষ্মীনৄয
ইউজনয়ন: আনকয়ো
ডোকঘয: রক্ষ্মীনৄয
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

১০.০৫.১৯৮৬

২৯ ফছয ১১ ভো ২৫
জদন

স্দোতক (ো)

এজতভ/ োজযযীক আখফদন 
প্রজতফন্ধী
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৩৫ রভো: যোজদুর ইরোভ নূয

রভোছো: ছোিো খোতুন
রভো: রভোখর উজেন

গ্রোভিঃ বখজন্দ্রনৄয
ইউজনয়ন: ভোজরগোছো
ডোকঘয: রটবুজনয়ো
উখজরো: োফনো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ বখজন্দ্রনৄয
ইউজনয়ন: ভোজরগোছো
ডোকঘয: রটবুজনয়ো
উখজরো: োফনো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

০৮.০৭.১৯৮৯

২৬ ফছয ৯ ভো ২৮
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৩৬ জজরুর ইরোভ

নুযজোোন
নুরুর আজভন

গ্রোভিঃ োজকভনৄয
ইউজনয়ন: দোদনৄয
ডোকঘয: যোভফল্লফনৄয
উখজরো: রনোয়োখোরী দয
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ োজকভনৄয
ইউজনয়ন: দোদনৄয
ডোকঘয: যোভফল্লফনৄয
উখজরো: রনোয়োখোরী দয
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

২৫.১১.১৯৮৭

২৮ ফছয ৫ ভো ১০ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

টোংগোইর

১৭.১১.১৯৯০

২৫ ফছয ৫ ভো ১৮ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ ভোরজপয়ো
ইউজনয়ন: নোজজযগঞ্জ
ডোকঘয: যোইনৄয
উখজরো: সুজোনগয
রজরোিঃ োফনো

োফনো

১৫.০২.১৯৯৫

২১ ফছয ২ ভো ২০ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ. চোরোখনয
কজ রনই

ফোজতর

গ্রোভিঃ মতীন্দ্র নোযোয়ণ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জভয়োোিো
উখজরো: ফুরফোিী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ মতীন্দ্র নোযোয়ণ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জভয়োোিো
উখজরো: ফুরফোিী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

২৩.০৮.১৯৯২

২৩ ফছয ৮ ভো ১২
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রভোছো: জজযয়ো রফগভ
রভো: ভকবুর রোখন

গ্রোভিঃ াঁজচর
ইউজনয়ন: রখোকোফোজি
ডোকঘয: োটফয়িো
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ াঁজচর
ইউজনয়ন: রখোকোফোজি
ডোকঘয: োটফয়িো
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

১৪.০৬.১৯৯৫

২০ ফছয ১০ ভো ২২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৪১ প্লোফন ভজুভদোয

দীজকো ভজুভদোয
ভরখয়ন্দ্র নোথ ভজুভদোয

গ্রোভিঃ োখফোিো
ইউজনয়ন: ৩
ডোকঘয: জয়নৄযোট
উখজরো: জয়নৄযোট দয
রজরোিঃ জয়নৄযোট

গ্রোভিঃ স্কুরোিো
ইউজনয়ন: ২
ডোকঘয: ঈশ্বযদী
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

োফনো

২৭.১২.১৯৮৮

২৭ ফছয ৪ ভো ৯ জদন

এভ.জফ.এ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৪২ েোফন ভজুভদোয

দীজকো ভজুভদোয
ভরখয়ন্দ্র নোথ ভজুভদোয

গ্রোভিঃ োখফোিো
ইউজনয়ন: ৩
ডোকঘয: জয়নৄযোট
উখজরো: জয়নৄযোট দয
রজরোিঃ জয়নৄযোট

গ্রোভিঃ স্কুরোিো
ইউজনয়ন: ২
ডোকঘয: ঈশ্বযদী
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

যংনৄয

২৩.১২.১৯৮৭

২৮ ফছয ৪ ভো ১৩
জদন

এভ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৪৩ রভো: সুভন

রভো: ভজপজুর ইরোভ
ভভতোজ রফগভ

গ্রোভিঃ জক্ষয়ো
ইউজনয়ন: ৭
ডোকঘয: রফোযোনগঞ্জ
উখজরো: রফোযোনউজেন
রজরোিঃ রবোরো

গ্রোভিঃ জক্ষয়ো
ইউজনয়ন: ৭
ডোকঘয: রফোযোনগঞ্জ
উখজরো: রফোযোনউজেন
রজরোিঃ রবোরো

রবোরো

২৫.১২.১৯৯৬

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৩৭ রভো: ভোছুদ যোনো

রভোছো: রোইরী রফগভ
রভো: আব্দুর খোখরক জভয়ো

গ্রোভিঃ রোনোজরয়ো উ: োিো
ইউজনয়ন: োফরো
ডোকঘয: কযটিয়ো
উখজরো: ফোোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ রোনোজরয়ো উ: োিো
ইউজনয়ন: োফরো
ডোকঘয: কযটিয়ো
উখজরো: ফোোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

৪৬৩৮ রভো: আরোউজেন রখ

রভোছো: আখরয়ো খোতুন
রভো: ফোচ্চু রখ

গ্রোভিঃ ভোরজপয়ো
ইউজনয়ন: নোজজযগঞ্জ
ডোকঘয: যোইনৄয
উখজরো: সুজোনগয
রজরোিঃ োফনো

৪৬৩৯ রভো: এভদোদুর ক

রভো: ছজভয উজেন
এছো খোতুন

৪৬৪০ রজরভ রযজো
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৬৪৪ রভো: আফজোর হুোইন

রভোছো: আভজফয়ো রফগভ
রভো: আ: যজদ গোজী

গ্রোভিঃ নোযোননৄয
ইউজনয়ন: ফোগীরো
ডোকঘয:বোন্ডোযখোর
উখজরো: কয়যো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ নোযোননৄয
ইউজনয়ন: ফোগীরো
ডোকঘয:বোন্ডোযখোর
উখজরো: কয়যো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

১২.১০.১৯৯৫

২১ ফছয ৪ ভো ২০ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৪৫ রভো: তোজযকুর ইরোভ

রভো: রভোপোখজ্জর রোখন
তোছজরভো রফগভ

গ্রোভিঃ খোগুটিয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: খোগুটিয়ো
উখজরো: ঝোরকোঠি
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

গ্রোভিঃ খোগুটিয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: খোগুটিয়ো
উখজরো: ঝোরকোঠি
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

ঝোরকোঠী

১৭.০৭.১৯৯৩

২২ ফছয ৯ ভো ২০ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৪৬ রভো: আজযপ রোখন

রভোছো: আজছয়ো রফগভ
রভো: আব্দুর ভোন্নোন

গ্রোভিঃ ভোফরীনৄ
ইউজনয়ন: রচখরগোজী
ডোকঘয: োজফপ্রজফ
উখজরো: দয
রজরোিঃ জদনোজনৄযয

গ্রোভিঃ ভোফরীনৄ
ইউজনয়ন: রচখরগোজী
ডোকঘয: োজফপ্রজফ
উখজরো: দয
রজরোিঃ জদনোজনৄযয

জদনোজনৄয

২৫.০৮.১৯৯৩

২২ ফছয ৯ ভো ১১ জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৪৭ ইভত আযো

রভোছো: রযফো রফগভ
মৃত রভো: খজরলুয যভোন

গ্রোভিঃ বোল্লুককোজন্দ
ইউজনয়ন: ৯
ডোকঘয: কোগভোযী
উখজরো: টোংগোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ বোল্লুককোজন্দ
ইউজনয়ন: ৯
ডোকঘয: কোগভোযী
উখজরো: টোংগোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

০৩.০৮.১৯৮৪

৩১ ফছয ৯ ভো ৩ জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৪৮ জমুর জখো

তোো যোণী
সুখযন ভন্ডর

গ্রোভিঃ চয রোনোমুখী
ইউজনয়ন: রুদ্রকয
ডোকঘয:সুফচনী োট
উখজরো:োরং
রজরোিঃ যীয়তনৄয

জযচাঁদ ভন্ডর (সুভন),
উোধ্যক্ষ, ফিফন্ধু জডগ্রী
কখরজ
ডোকঘয: জভযনৄয
উখজরো: ল্লফী
রজরোিঃ ঢোকো

ভোদোযীনৄয

০৯.০৭.১৯৮৭

২৮ ফছয ৯ ভো ২৬
জদন

জফ.এ.এ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৪৯ আবু যোয়োন

আ: খোখরক
রযোখকয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ ফথুজন্দয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: চজন্ডনৄয
উখজরো: কোলুখোরী
রজরোিঃ যোজফোিী

গ্রোভিঃ ফথুজন্দয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: চজন্ডনৄয
উখজরো: কোলুখোরী
রজরোিঃ যোজফোিী

যোজফোিী

১২.০২.১৯৯৩

২৩ ফছয ২ ভো ২৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৫০ োন রভোল্লো

রদখরোয়োয রভোল্লো
এজযনো রফগভ

গ্রোভিঃ ফোন্ধোফোিী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোন্ধোফোিী
উখজরো: রকোটোরীোিো
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফোন্ধোফোিী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোন্ধোফোিী
উখজরো: রকোটোরীোিো
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

০৮.০৩.১৯৯৪

২২ ফছয ০১ ভো ২৬
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

জঝনোইদ

১০.১১.১৯৯৩

২২ ফছয ৫ ভো ২৫ জদন

এইচএজ

ফগুিো

১০.০৪.১৯৯৬

ফছয ভো জদন

গ্রোভিঃ নরবুজনয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নরবুজনয়ো
উখজরো: নরজছটি
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

ঝোরকোঠী

৩১.১২.১৯৯২

গ্রোভিঃ ভজলখখোরো
ইউজনয়ন: ৩
ডোকঘয: নিোইর
উখজরো: নিোইর দয
রজরোিঃ নিোইর

গ্রোভিঃ ভজলখখোরো
ইউজনয়ন: ৩
ডোকঘয: নিোইর
উখজরো: নিোইর দয
রজরোিঃ নিোইর

নিোইর

রভোছো: রখোখদজো রফগভ
রভো: আব্দুর ভজজদ জভয়ো

গ্রোভিঃ রকযোনী োিো
ইউজনয়ন: রোফোিী
ডোকঘয: রোফোিী
উখজরো: নীরপোভোযী
রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ রকযোনী োিো
ইউজনয়ন: রোফোিী
ডোকঘয: রোফোিী
উখজরো: নীরপোভোযী
রজরোিঃ নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

৪৬৫৬ রভো: োেোভ রোোইন

নুরুন্নোোয রফগভ
রভো: আব্দুর োজকভ

গ্রোভিঃ জিভ জং
ইউজনয়ন: ঢোখযল্লো
ডোকঘয: কংনগয
উখজরো: বুজিচং
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ জিভ জং
ইউজনয়ন: ঢোখযল্লো
ডোকঘয: কংনগয
উখজরো: বুজিচং
রজরোিঃ কুজভল্লো

৪৬৫৭ রভো: আবুর কোরোভ আজোদ

রভো: আজভনুর ক
রভোছো: নুয নোোয রফগভ

গ্রোভিঃ জচরোোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: বোগুরনৄয
উখজরো: নফোফগঞ্জ
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃ জচরোোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: বোগুরনৄয
উখজরো: নফোফগঞ্জ
রজরোিঃ জদনোজনৄয

৪৬৫১ স্বন কুভোয রদ

নজণ তভো যোণী
োজন্ত কুভোয রদ

গ্রোভিঃ জখযোজনৄয
ইউজনয়ন: কয ফোজোয
ডোকঘয: কযফোজোয
উখজরো: কোজরগঞ্জ
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ জখযোজনৄয
ইউজনয়ন: কয ফোজোয
ডোকঘয: কযফোজোয
উখজরো: কোজরগঞ্জ
রজরোিঃ জঝনোইদ

৪৬৫২ োীন আরভ

ফোফলুয যভোন
রছজরনো রফগভ

গ্রোভিঃ গাঁখিোোরী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কিই কোখফরোফোদ
উখজরো: আদভদীজঘ
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ গাঁখিোোরী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কিই কোখফরোফোদ
উখজরো: আদভদীজঘ
রজরোিঃ ফগুিো

৪৬৫৩ রভো: যোখর খোন

রভো: পজযদ খাঁন
রভোো: তোজরভো রফগভ

গ্রোভিঃ নরবুজনয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নরবুজনয়ো
উখজরো: নরজছটি
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

৪৬৫৪ রভো: ইভযোন রোখন সুজন

জভখ আকজরভো রফগভ
রভো: আব্দুর কুদ্দু আকুজঞ্চ

৪৬৫৫ রভো: জপকুর ইরোভ
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রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

২৩ ফছয ৫ ভো ২৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

২০ ফছয ৫ ভো ১৪ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

০১.০২.১৯৯৭

১৯ ফছয ৩ ভো ৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

কুজভল্লো

০১.০১.১৯৯২

২৪ ফছয ৪ ভো ৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

জদনোজনৄয

১০.০৪.১৯৯৫

২১ ফছয ১ ভো ৫ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৬৫৮ রভো: পজযদ উজ জোভোন

রভোছো: আোযন রনছো
রভো: ভফত আরী

গ্রোভিঃ রগোয়োরফোিী
ইউজনয়ন: ফোিোদী
ডোকঘয: মুজন্পগঞ্জ
উখজরো: আরভডোিো
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

গ্রোভিঃ রগোয়োরফোিী
ইউজনয়ন: ফোিোদী
ডোকঘয: মুজন্পগঞ্জ
উখজরো: আরভডোিো
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

চ্যয়োডোিো

২০.০৮.১৯৯২

২৩ ফছয ৮ ভো ১৭জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৫৯ রভো: জযপ আখভদ

রভোছো: আখনোয়োযো জফজফ
রভো: ভজজফয যভোন

গ্রোভিঃ রোউফোজিয়ো
ইউজনয়ন: দ্বীনৄয
ডোকঘয: ফীযকয়ো
উখজরো: ফোগভোযো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ রোউফোজিয়ো
ইউজনয়ন: দ্বীনৄয
ডোকঘয: ফীযকয়ো
উখজরো: ফোগভোযো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

৩০.০৭.১৯৯৭

১৮ ফছয ১০ ভো ৫ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৬০ রভো: আরভোছ জভয়ো

এখরভন খোতুন
রভো: আব্দুর জব্বোয জভয়ো

গ্রোভিঃ অজুতননৄয
ইউজনয়ন: রগোোরনৄয
ডোকঘয: যোজোনৄযোট
উখজরো: ফিোইগ্রোভ
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ অজুতননৄয
ইউজনয়ন: রগোোরনৄয
ডোকঘয: যোজোনৄযোট
উখজরো: ফিোইগ্রোভ
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

১৩.০৩.১৯৯৭

১৯ ফছয ১ ভো ২৩ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৬১ রভো: আজযফুর ইরোভ

রভোো: ভঞ্জু রফগভ
আব্দুর খোখরক পযোজী

গ্রোভিঃ ধোয়ো
ইউজনয়ন: ধোয়ো
ডোকঘয: ধোয়ো
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

গ্রোভিঃ ধোয়ো
ইউজনয়ন: ধোয়ো
ডোকঘয: ধোয়ো
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

জখযোজনৄয

১০.১২.১৯৯৩

২৩ ফছয ৪ ভো ২৭ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৬২ রগোরোভ রভোখতদ

োজদো রফগভ
জযোজ উজেন

গ্রোভিঃ যভোগঞ্জ
ইউজনয়ন: ১নং
ডোকঘয: কততোযোট
উখজরো: রোরখভোন
রজরোিঃ রবোরো

গ্রোভিঃ যভোগঞ্জ
ইউজনয়ন: ১নং
ডোকঘয: কততোযোট
উখজরো: রোরখভোন
রজরোিঃ রবোরো

রবোরো

০৪.০২.১৯৯১

২৫ ফছয ২ ভো ৭ জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৬৩ রভো: জজরুর ইরোভ

ভজযয়ভ রফগভ
রভো: আ: জজরর োরোদোয

গ্রোভিঃ রোনোখোরী
ইউজনয়ন: ফোভনো
ডোকঘয: জনজ আভতরী
উখজরো: ফোভনো
রজরোিঃ ফযগুনো

গ্রোভিঃ রোনোখোরী
ইউজনয়ন: ফোভনো
ডোকঘয: জনজ আভতরী
উখজরো: ফোভনো
রজরোিঃ ফযগুনো

ফযগুনো

১২.০৫.১৯৯২

২৩ ফছয ১১ ভো ২৩
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৬৪ রভো: আজভনুর ইরোভ

রোয়রো রফগভ
আব্দুর আরীভ

গ্রোভিঃ জরজয ফোিী ৮ নং
যকোযোিো কফযস্থোন এয
উত্তয োখশ্বত
ডোকঘয: জফ-ফোজিয়ো
উখজরো: জফ-ফোজিয়ো
রজরোিঃ জফ-ফোজিয়ো

গ্রোভিঃ রোরখোন ফোজোয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রোরখোন ফোজোয
দোভোিো
উখজরো: খুরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

২৫.০২.১৯৮৯

২৭ ফছয ৪ ভো ২০জদন

জফ.জফ.এ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

যংনৄয

২৩.০৮.১৯৯৬

১৯ ফছয ৭ ভো ১৯ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ রোরখোন ফোজোয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রোরখোন ফোজোয
দোভোিো
উখজরো: খুরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

১০.০১.১৯৯৩

২৩ ফছয ৬ ভো ৫ জদন

জফ.জফ.এ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ খোভোয ধনোরুো
ভধ্যোিো
ইউজনয়ন: মুজক্তনগয
ডোকঘয: খোভোয ধনোরুো
উখজরো: োঘোটো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ খোভোয ধনোরুো
ভধ্যোিো
ইউজনয়ন: মুজক্তনগয
ডোকঘয: খোভোয ধনোরুো
উখজরো: োঘোটো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

২৬.০৬.১৯৯৪

৩১ ফছয ৮ ভো ৯ জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

আছভোনী রফগভ
য আরী

গ্রোভিঃ চজন্ডনৄয
ইউজনয়ন: গোফোযো
ডোকঘয: জজ.যোভনৄয
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ চজন্ডনৄয
ইউজনয়ন: গোফোযো
ডোকঘয: জজ.যোভনৄয
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

২৮.০২.১৯৮৯

২৭ ফছয ২ ভো ২৩
জদন

আজরভ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৬৯ নোজভো আক্তোয

োজপয়ো খোতুন
রভো: আযফ আরী

গ্রোভিঃ ইরোভনৄয
ইউজনয়ন: বুধন্তী
ডোকঘয: ইরোভনৄয
উখজরো: জফজয়নগয
রজরোিঃ ব্রোহ্মন ফোিীয়ো

গ্রোভিঃ কোজীোিো
ইউজনয়ন: ৮নং
ডোকঘয: ব্রোহ্মনফোজিয়ো
উখজরো: ব্রোহ্মনফোজিয়ো
রজরোিঃ ব্রোহ্মনফোজিয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

১৪.০৮.১৯৯৪

২২ ফছয ৩ ভো ৯ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৭০ রভো: নোজমুর ক

রভোচো: পজজরো রফগভ
রভো: ইন্তোজ আরী

গ্রোভিঃ জচমজরয়ো জভয়োখোরীনৄয
ইউজনয়ন: কুূঁজিকোজনয়ো
ডোকঘয: নফ ত জঝজনয়ো
উখজরো: শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযনৄয

গ্রোভিঃ জনউ টোউন, নতুন ৬/এ
ফোো নং ই/৫
ইউজনয়ন: ৯নং
ডোকঘয: জদনোজনৄয দয
উখজরো: জদনোজনৄয দয
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

০১.০৮.১৯৯২

২৫ ফছয ৭ ভো ৩ জদন এর.এর.জফ (অনো ত) োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৭১ রভো: সুভন যোনো

রভো: োজনপ উজেন
োখজযো রফগভ

গ্রোভিঃ ফোখদচাঁজন্দ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নোজন্দনো
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ ফোখদচাঁজন্দ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নোজন্দনো
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

১৫.০৩.১৯৯০

২৬ ফছয ১ ভো ২০ জদন

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৬৫ রভো: ভোসুদ যোনো

রভোছো: রভোখতদো রফগভ
মৃত আব্দুর ভজতন

গ্রোভিঃ জনজোিো
ইউজনয়ন: ফোল্লোোিো
ডোকঘয: কোউজনয়ো
উখজরো: কোউজনয়ো
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ জনজোিো
ইউজনয়ন: ফোল্লোোিো
ডোকঘয: কোউজনয়ো
উখজরো: কোউজনয়ো
রজরোিঃ যংনৄয

৪৬৬৬ রভো: ভঈনুর ইরোভ

রোয়রো রফগভ
আব্দুর আরীভ

গ্রোভিঃ জরজয ফোিী ৮ নং
যকোযোিো কফযস্থোন এয
উত্তয োখশ্বত
ডোকঘয: জফ-ফোজিয়ো
উখজরো: জফ-ফোজিয়ো
রজরোিঃ জফ-ফোজিয়ো

৪৬৬৭ রভো: আযোফুর ইরোভ

রভোছো: োখরো রফগভ
রভো: োভছুর ক

৪৬৬৮ ইউসুপ আরী
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জফ.জফ.এ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এজতভ/ োজযযীক আখফদন 
প্রজতফন্ধী
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১
৪৬৭২ এরোজ খোন

রোইরী রফগভ
যজজ উজেন খোন

গ্রোভিঃ অর্জতনো
ইউজনয়ন: অজুতনো
ডোকঘয: অজুতনো
উখজরো: ভুয়োনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ অর্জতনো
ইউজনয়ন: অজুতনো
ডোকঘয: অজুতনো
উখজরো: ভুয়োনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

০২.০৩.১৯৯৩

২৩ ফছয ২ ভো ৩ জদন

এইচএজ

৪৬৭৩ রপযখদৌ রোখন

জপখযোজো রফগভ
োভসুর ক

গ্রোভিঃ পরদো নফ তোিো
ইউজনয়ন: পরদো
ডোকঘয: পরদো
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ পরদো নফ তোিো
ইউজনয়ন: পরদো
ডোকঘয: পরদো
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

০১.০৪.১৯৯৭

১৯ ফছয ১ ভো ৪ জদন

দোজখর

৪৬৭৪ োজপজুর ইরোভ

োজপজো
আখর যদোয

গ্রোভিঃ জদরোোয
ইউজনয়ন: জদরোোয
ডোকঘয: জদরোোয রফতুয়োন
উখজরো: বোঙ্গুিো
রজরোিঃোফনো

গ্রোভিঃ জদরোোয
ইউজনয়ন: জদরোোয
ডোকঘয: জদরোোয রফতুয়োন
উখজরো: বোঙ্গুিো
রজরোিঃোফনো

োফনো

০১.০৩.১৯৭

২৫ ফছয ২ ভো ৪ জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

৪৬৭৫ জভজোনুয যভোন

তোছজভনো রফগভ
রভো: লুৎপয যভোন

গ্রোভিঃ জকখোযনৄয
ইউজনয়ন: ফীযগাঁ
ডোকঘয:ফীযগজত
উখজরো: নফীনগয
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

গ্রোভিঃ জকখোযনৄয
ইউজনয়ন: ফীযগাঁ
ডোকঘয:ফীযগজত
উখজরো: নফীনগয
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

০৯.০৫.১৯৯৫

২০ ফছয ১১ ভো ২৮
জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো, রযর আখফদন 
রোষ্য
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৭৬ রভো: আজভনুর ইরোভ

রভো: রজোব্বোয প্রভোজনক
রভোো: আনজুয়োযো রফগভ

গ্রোভিঃ দরগোছো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: বটিযো
উখজরো: নন্দীগ্রোভ
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ দরগোছো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: বটিযো
উখজরো: নন্দীগ্রোভ
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

০২.০২.১৯৯৮

১৮ ফছয ২ ভো ২ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৭৭ নোঈভ যভোন

ভোকসুখদয যভোন
অজখদয রনছো

গ্রোভিঃ আব্দুর আজজজ রকযোণী
ফোিী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: মৃধ্যোযটি
উখজরো: দয
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ মুছোনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: মৃধ্যোযটি
উখজরো: দয
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

০১.০১.১৯৯৪

২২ ফছয ৪ ভো ৪ জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৭৮ রভো: মুস্তুর জফশ্বো

রভোস্তোযী রফগভ
রভো: রভোতোোয জফশ্বো

গ্রোভিঃ আজরনগয
ইউজনয়ন: আজরনগয
ডোকঘয: আজরনগয
উখজরো: রগোভস্তোনৄয
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভিঃ আজরনগয
ইউজনয়ন: আজরনগয
ডোকঘয: আজরনগয
উখজরো: রগোভস্তোনৄয
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

০১.০৯.১৯৯৩

২২ ফছয ৮ ভো ৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

চট্টগ্রোভ

১০.০৫.১৯৯০

২৫ ফছয ৯ ভো ২১ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১

৪৬৭৯ রভো: ইকফোর রোখন

পজযদো রফগভ
ভযহুভ রদোস্ত রভোোম্মদ

গ্রোভিঃ চযজখজজযনৄয
ইউজনয়ন: জিভ রগোভদন্ডী
ডোকঘয: চযকোনোই
উখজরো: রফোয়োরখোরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ চযজখজজযনৄয
ইউজনয়ন: জিভ রগোভদন্ডী
ডোকঘয: চযকোনোই
উখজরো: রফোয়োরখোরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

৪৬৮০ রভো: রুহুর আজভন

রভোছো: রযোখকয়ো রফগভ
রভো: জয়নোর আখফদীন

গ্রোভিঃ খভতনৄয
ইউজনয়ন: চকজভযনৄয
ডোকঘয: রদৌরতনৄয
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ খভতনৄয
ইউজনয়ন: চকজভযনৄয
ডোকঘয: রদৌরতনৄয
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

১২.১০.১৯৮৬

২৯ ফছয ৬ ভো ২৩
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৮১ রভো: ইযোঈর

রভো: আব্দুর ক
রভোছো: জপনখকযো খোতুন

গ্রোভিঃ নন্দগাঁ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কোভোযনৄকুয
উখজরো: জযনৄয
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

গ্রোভিঃ নন্দগাঁ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কোভোযনৄকুয
উখজরো: জযনৄয
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

ঠোকুযগাঁ

২৮.১২.১৯৯৬

১৯ ফছয ৪ ভো ৭ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৮২ রভো: যজফউর ইরোভ

ভোসুভো রফগভ
রভো: োয়দোয আরী

গ্রোভিঃ আগরো
ইউজনয়ন: রফরনৄকুয
ডোকঘয: জোজভযো
উখজরো: নৄটিয়ো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ আগরো
ইউজনয়ন: রফরনৄকুয
ডোকঘয: জোজভযো
উখজরো: নৄটিয়ো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

১১.১০.১৯৯১

২৪ ফছয ৬ ভো ০ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৮৩ রভো: জভজোনুয যভোন

রভো: আবু ছোখর োরোদোয
জভখ রজজভন রফগভ

গ্রোভিঃ উত্তয তোযোবুজনয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: চোখন্দয োট
উখজরো: যোজোনৄয
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

গ্রোভিঃ উত্তয তোযোবুজনয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: চোখন্দয োট
উখজরো: যোজোনৄয
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

ঝোরকোঠী

০৯.০৬.১৯৯৫

১৯ ফছয ১০ ভো ২৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৮৪ রভো: আর আজভন কজফযোজ

রযোখকয়ো রফগভ
রভো: ভোখজদ কজফযোজ

গ্রোভিঃ ফোজযজদয়ো
ইউজনয়ন: ভোঠচয
ডোকঘয: রকোভযনৄয
উখজরো: পজযদনৄয দয
রজরোিঃ পজযদনৄয

গ্রোভিঃ ফোজযজদয়ো
ইউজনয়ন: ভোঠচয
ডোকঘয: রকোভযনৄয
উখজরো: পজযদনৄয দয
রজরোিঃ পজযদনৄয

পজযদনৄয

০৮.০৯.১৯৯৭

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৮৫ রভো: ভোমুদুর োোন

োজরভো খোতুন
রভো: আবুর োখভ

গ্রোভিঃ আকুয়ো
ইউজনয়ন: ৬নং
ডোকঘয: ভয়ভনজং
উখজরো: দয
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ আকুয়ো
ইউজনয়ন: ৬নং
ডোকঘয: ভয়ভনজং
উখজরো: দয
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

০১.০৯.১৯৯০

২৫ ফছয ৮ ভো ৫ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৬৮৬ যোজজফ যোয়

বোযতী যোয়
আনন্দ যোয়

গ্রোভিঃ পরদো
ইউজনয়ন: ধুফজরয়ো
ডোকঘয: পরদো
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ পরদো
ইউজনয়ন: ধুফজরয়ো
ডোকঘয: পরদো
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

০১.০১.১৯৯২

২৪ ফছয ৩ ভো ১০ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৮৭ আব্দুয যজভ জয়ো

খরুর আরভ
ভভতোজ রফগভ

গ্রোভিঃ চযোী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: চযোী
উখজরো: দয
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

গ্রোভিঃ চযোী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: চযোী
উখজরো: দয
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

রক্ষ্ণীনৄয

০৩.০১.১৯৯৮

১৮ ফছয ৪ ভো ২ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৮৮ রভো: যোখর

রভোো: যোণী রফগভ
মৃত আব্দুয যোজ্জোক গোজী

গ্রোভিঃ জয়খঘোিো
ইউজনয়ন: কনমোজদয়ো
ডোকঘয: ফীযোো
উখজরো: ফোউখোর
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ কোজরন্দী
ইউজনয়ন: কোজরন্দী
ডোকঘয: ব্রোহ্মনজকত্তো
উখজরো: রকযোণীগঞ্জ
রজরোিঃ ঢোকো

টুয়োখোরী

০১.০১.১৯৮৯

২৭ ফছয ৪ ভো ৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৮৯ রভো: যোজজবুর ইরোভ

খুজভন রফগভ
রভো: োখভজ উজেন জফশ্বো

গ্রোভিঃ জদঘুজরয়ো
ইউজনয়ন: নফগ্রোভ
ডোকঘয: নফগ্রোভ
উখজরো: ভোজনকগঞ্জ
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ জদঘুজরয়ো
ইউজনয়ন: নফগ্রোভ
ডোকঘয: নফগ্রোভ
উখজরো: ভোজনকগঞ্জ
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

০৩.০৬.১৯৮৭

২৮ ফছয ১১ ভো ২ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৯০ শ্রী জনভতর যজফদো

শ্রীভজত োজন্ত যোণী
মৃত রফজনরোর যজফদো

গ্রোভিঃ আজভনৄয ভধ্যোিো
ইউজনয়ন: কোজফরনৄয
ডোকঘয: রো ফোিী
উখজরো: ীযগঞ্জ
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ আজভনৄয ভধ্যোিো
ইউজনয়ন: কোজফরনৄয
ডোকঘয: রো ফোিী
উখজরো: ীযগঞ্জ
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

১২.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ৩ ভো ২৩
জদন

এ.এ.জ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৯১ জগন্নোথ কোজন্ত দো

রপ্রভ জয দো
ভধু যোণী দো

গ্রোভিঃ বকফততু োিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুতুফজদয়ো
উখজরো: কুতুফজদয়ো
রজরোিঃ কক্সফোজোয

গ্রোভিঃ বকফততু োিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুতুফজদয়ো
উখজরো: কুতুফজদয়ো
রজরোিঃ কক্সফোজোয

কক্সফোজোয

১৪.০২.১৯৯৫

২১ ফছয ২ ভো ১৩ জদন

ইজঞ্জজনয়োজযং

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৯২ রভো: সুভন আরী

োরুরো খোতুন
রভো: আজভয রোখন

গ্রোভিঃ ফজরয়োযনৄয
ইউজনয়ন: নোগদো
ডোকঘয: নীরপোভোযী
উখজরো: আরভডোিো
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

গ্রোভিঃ ফজরয়োযনৄয
ইউজনয়ন: নোগদো
ডোকঘয: নীরপোভোযী
উখজরো: আরভডোিো
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

চ্যয়োডোিো

১৮.১২.১৯৯৩

২২ ফছয ৪ ভো ১৯ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৬৯৩ রভো: ফোদর জভয়ো

রখভো: আ: ভোখরক
রভোছো: জয়নফ রফগভ

গ্রোভিঃ টোভনী নয়োোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: গুজোজদয়ো
উখজরো: কজযভগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ টোভনী নয়োোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: গুজোজদয়ো
উখজরো: কজযভগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

০৫.১০.১৯৯২

২৩ ফছয ৭ ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৯৪ রভোছো: ভোখজদো খোতুন

রভো: আ: োভোদ জভয়ো
রভোছো: রযোজজয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ রগোোরনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যোজোনৄযোট
উখজরো: ফিোইগ্রোভ
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ রগোোরনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যোজোনৄযোট
উখজরো: ফিোইগ্রোভ
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

১১.১১.১৯৮৮

২৮ ফছয ৫ ভো ২৪ জদন

স্দোতক (ো)

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৯৫ প্রোখন চেফতী

নোযোয়ণ চেফতী
রোবো যোণী চেফতী

গ্রোভিঃ নফ ত রঘোনোযোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কক্সফোজোয
উখজরো: দয
রজরোিঃ কক্সফোজোয

গ্রোভিঃ নফ ত রঘোনোযোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কক্সফোজোয
উখজরো: দয
রজরোিঃ কক্সফোজোয

কক্সফোজোয

31.12.1992

23 ফছয 4 ভো 11
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৯৬ রভো: জপকুর ইরোভ

ভোখজদো খোতুন
রভো: মযত আরী

গ্রোভিঃ জগখভোননৄয
ইউজনয়ন: আগোনগয
ডোকঘয: আগোনগয
উখজরো: ববযফ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ জগখভোননৄয
ইউজনয়ন: আগোনগয
ডোকঘয: আগোনগয
উখজরো: ববযফ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

১৫.০৯.১৯৮৬

২৯ ফছয ৭ ভো ২১ জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৯৭ রতৌজপক আরী

রভোছো: তোছজরভো খোতুন
রভো: আব্দুয যোজ্জোক

গ্রোভিঃ দজরয়োযনৄয
ইউজনয়ন: জুিোননৄয
ডোকঘয:রগোোরনৄয
উখজরো: দোমুিহুদো
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

গ্রোভিঃ দজরয়োযনৄয
ইউজনয়ন: জুিোননৄয
ডোকঘয:রগোোরনৄয
উখজরো: দোমুিহুদো
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

চ্যয়োডোিো

১৭.০৫.১৯৯৭

১৮ ফছয ১০ ভো ২৪
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৯৮ জোভোন উজেন তুলোয

জোোন্দোয আরী
োযবীন আক্তোয

গ্রোভিঃ ভজখলযচয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োকো ভজজদ
উখজরো: ভোদোযীনৄয
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

গ্রোভিঃ টোংগোইর সুোয
ভোখকতট, ১নং গজর, ২নং
রদোকোন, চোন্দযো ল্লী জফদুুৎ
ডোকঘয: চোন্দযো এখক্স
উখজরো: কোজরয়োতকয
রজরোিঃ গোজজনৄয

ভোদোযীনৄয

০১.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ৪ ভো ৫ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৬৯৯ মৃতুুজয় দো

রক্ষ্মীকোন্ত দো
রফনুকো দো

গ্রোভিঃ রফোয়োরভোযী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নীরভজনগঞ্জ
উখজরো: চ্যয়োডোিো দয
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

গ্রোভিঃ রফোয়োরভোযী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নীরভজনগঞ্জ
উখজরো: চ্যয়োডোিো দয
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

চ্যয়োডোিো

১০.০৬.১৯৮৬

২৯ ফছয ৮ ভো ৬ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

৪৭০০ নোজছভো আক্তোয

জোোনোযো রফগভ
আবুর কোখভ

গ্রোভিঃ বোটোভোথো
ইউজনয়ন: ধযখোয
ডোকঘয: ছতুযো যীপ
উখজরো: আখোউিো
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

গ্রোভিঃ বোটোভোথো
ইউজনয়ন: ধযখোয
ডোকঘয: ছতুযো যীপ
উখজরো: আখোউিো
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

১০.০৬.১৯৯০

২৫ ফছয ১০ ভো ২৫
জদন

জফ.এ

৪৭০১ জরংকন রগোরদোয

জদখন রগোরদোয
ফুরভোরো রগোরদোয

গ্রোভিঃ রফদবীটো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োতোি
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ রফদবীটো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োতোি
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

03.05.1997

ফছয ভো জদন

৪৭০২ রভো: ইপখতখোয আরভ

কোজী যোোত আযো রফগভ
রভো: পখরুর আরভ

গ্রোভিঃ ংকুচোইর
ইউজনয়ন: ংকুচোইর ফোজোয
ডোকঘয:
উখজরো: বুজিচং
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ এ.জজ.জফ. কখরোনী
(োোতোর রজোন)
ইউজনয়ন: 10নং
ডোকঘয: জজ.জ.
উখজরো: ভজতজঝর
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

17.11.1989

৪৭০৩ রভো: ইউসুপ আরী রখ

রভোছো: রজোনো রফগভ
রভো: পজযদ আরী রখ

গ্রোভিঃ ভোমুদনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জযোজগঞ্জ
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ ভোমুদনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জযোজগঞ্জ
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

৪৭০৪ রভোছো: োোনো খোতুন

রভোছো: বুযো খোতুন
আবুর গফুয প্রোং

গ্রোভিঃ আজিয়ো রগোোইর ফোজি
ইউজনয়ন: চযতোযোনৄয
ডোকঘয: দুফজরয়ো
উখজরো: োফনো দয
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ আজিয়ো রগোোইর ফোজি
ইউজনয়ন: চযতোযোনৄয
ডোকঘয: দুফজরয়ো
উখজরো: োফনো দয
রজরোিঃ োফনো

৪৭০৫ রভো: োভছুজেন

রভো: রফরোখয়ত রোখন
আজভনখনছো রফগভ

গ্রোভিঃ জক্ষয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রফোযোনগঞ্জ
উখজরো: রফোযোন উজেন
রজরোিঃ রবোরো

৪৭০৬ রভো: জজভ উজেন

রভো: ফোফয আরী
রভোছো: পোখতভো খোতুন

গ্রোভিঃ ফোখজ ফোভনদো, রযর
রিনোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রকোট চাঁদনৄয
উখজরো: রকোট চাঁদনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ
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রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

26 ফছয 5 ভো 18
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

12.12.1997

19 ফছয 7 ভো 7 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োফনো

30.12.1991

24 ফছয 4 ভো 5 জদন

অনো ত

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ জক্ষয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রফোযোনগঞ্জ
উখজরো: রফোযোন উজেন
রজরোিঃ রবোরো

রবোরো

17.11.1997

18 ফছয 5 ভো 18
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ ফোখজ ফোভনদো, রযর
রিনোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রকোট চাঁদনৄয
উখজরো: রকোট চাঁদনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

15.09.1988

27 ফছয 7 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

30.12.1994

21 ফছয 3 ভো 12
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ অজপোয, ঢোকো ব্যোংক
জজকউজযটিজ,জর.
আদভ জী রকোট জফজডং ২য়
তরো, ১১৫-১২০, ভজতজঝর
ফো/এ
ডোকঘয: ঢোকো-1000

টুয়োখোরী

01.11.1994

21 ফছয 6 ভো 4 জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ শূণচয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: বয়জদয়ো ফোজোয
উখজরো: োজতয়ো
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ শ্যোভরী আ/এ
বুজফোগ, োজরফোোয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োোিতরী
উখজরো: োোিতরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

রনোয়োখোরী

07.12.1989

27 ফছয 7 ভো 2 জদন

জফ.এ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রোখনয়োযো রফগভ
রভো: আব্দুর ভজতন

গ্রোভিঃ ফগখকতরো
ইউজনয়ন: উক্তয ঝরভ
ডোকঘয: রোরচাঁদনৄয
উখজরো: ভখনোোযগঞ্জ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ ফগখকতরো
ইউজনয়ন: উক্তয ঝরভ
ডোকঘয: রোরচাঁদনৄয
উখজরো: ভখনোোযগঞ্জ
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

15.01.1987

29 ফছয 3 ভো 21
জদন

জডজগ্র

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭১১ ভোমুন জভয়ো

ভোখজদো রফগভ
আব্দুছ ছোরোভ

গ্রোভিঃ বোযই
ইউজনয়ন: অখরোয়ো
ডোকঘয: জনকরো
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ বোযই
ইউজনয়ন: অখরোয়ো
ডোকঘয: জনকরো
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

10.11.1997

18 ফছয 5 ভো 25
জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭১২ রভো: জোজদুর ইরোভ

রভো: আফদুর ভজজদ
জোখদো রফগভ

গ্রোভিঃ রিোতরী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নোজন্দনো
উখজরো: দয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ রিোতরী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নোজন্দনো
উখজরো: দয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

31.12.1997

18 ফছয 5 ভো 6 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭১৩ রভো: জরংকন

আবুর কোরোভ
রযোখকয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ রছোট জধরকুিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:রগোোইযোট
উখজরো: ডোমুজো
রজরোিঃ যীয়তনৄয

গ্রোভিঃ জনঝতয জবরো, 1227 /
এ যোভনৄযো োজোযীোিো
রজরোিঃ ঢোকো 1229

যীয়তনৄয

20.02.1990

26 ফছয 2 ভো 13
জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, চোরোখনয
কজ রনই

ফোজতর

৪৭০৭ রভো: নোজমুর রোখন

রভো: জয়নোর আখফদীন
রকোজনুয রফগভ

গ্রোভিঃ রবোরোচং
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রবোরোচং
উখজরো: নফীনগয
রজরোিঃ জফ-ফোজিয়ো

গ্রোভিঃআয/৩ ফোটোরী রযোড,
এনোখয়ত ফোজোয
ডোকঘয: দয
উখজরো: রকোখতোয়োরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

৪৭০৮ রভো: নোজজভ উজেন

রভো: আফদুর আরীভ
রপযখদৌী আযো

গ্রোভিঃ রখজুযফোজিয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: দোোিো
উখজরো: ফোউপর
রজরোিঃ টুয়োখোরী

৪৭০৯ তুরতুর আকতোয

জগয়ো উজেন
আখনোয়োয রফগভ

৪৭১০ রভো: কোভোর রোখন
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

োফনো

20.05.1997

18 ফছয 11 ভো 15
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ ইজদরনৄয
ইউজনয়ন: ইজদরনৄয
ডোকঘয: ভজনৄয ফোজোয
উখজরো: োদুল্লোনৄয
রজরোিঃ গোইফোন্দো

গোইফোন্ধো

01.01.1988

28 ফছয 4 ভো 4 জদন

জফ.এ.জজ.এ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ কুভোযোিো
ইউজনয়ন: 12
ডোকঘয: রঘোিোভোযো
উখজরো: রফোয়জরয়ো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ কোজদযগঞ্জ
ইউজনয়ন: 13
ডোকঘয: যোজোী জজ.জ.
উখজরো: রফোয়োজরয়ো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

11.01.1992

24 ফছয 3 ভো 24
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ন্ধুো যকোয
স্বন যকোয

গ্রোভিঃ জভতযো
ইউজনয়ন: রফজতরো জভতযো
ডোকঘয: জভতযো
উখজরো: ভোজনকগঞ্জ দয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ জভতযো
ইউজনয়ন: রফজতরো জভতযো
ডোকঘয: জভতযো
উখজরো: ভোজনকগঞ্জ দয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

11.10.1988

27 ফছয 6 ভো 9 জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭১৮ রুখফর দো

রপোরী দো
অমৃত দো

গ্রোভিঃ ভধ্যভ ভোখদফনৄয
ইউজনয়ন: ৪নং
ডোকঘয: ীতোকুন্ড
উখজরো: ীতোকুন্ড
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ ভধ্যভ ভোখদফনৄয
ইউজনয়ন: ৪নং
ডোকঘয: ীতোকুন্ড
উখজরো: ীতোকুন্ড
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

01.01.1993

23 ফছয 4 ভো 4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭১৯ জযফুর ইরোভ

মৃত রগোরোভ ভোরো
রোখনয়োযো রফগভ

গ্রোভিঃ জফনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রকযোভতগঞ্জ
উখজরো: চন্দ্রগঞ্জ
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

গ্রোভিঃ জফনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রকযোভতগঞ্জ
উখজরো: চন্দ্রগঞ্জ
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

রক্ষ্ণীনৄয

01.01.1989

27 ফছয 4 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭২০ রভো: ভজউয যভোন

রভো: আখনোয়োয রোখন
রভোছো: ভযজজনো রফগভ

গ্রোভিঃ ফনচ্যজক
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:রবরোগুজি
উখজরো: োতীফোন্ধো
রজরোিঃ রোরভজনযোট

গ্রোভিঃ ফনচ্যজক
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:রবরোগুজি
উখজরো: োতীফোন্ধো
রজরোিঃ রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

09.09.1990

26 ফছয 5 ভো 17
জদন

এইচএজ

এজতভ/ োজযযীক আখফদন 
প্রজতফন্ধী
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭১৪ রভো: আজযফুর ইরোভ

রভোছো: কখভরো খোতুন
রভো: জফফয ভন্ডর

গ্রোভিঃ চয রকিনৄয
ইউজনয়ন: োগযকোজন্দ
ডোকঘয:োগযকোজন্দ
উখজরো: সুজোনগয
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ চয রকিনৄয
ইউজনয়ন: োগযকোজন্দ
ডোকঘয:োগযকোজন্দ
উখজরো: সুজোনগয
রজরোিঃ োফনো

৪৭১৫ রভো: আবু তোখয যকোয

মৃত োখযো খোতুন
রভো: োোফ উজেন যকোয

গ্রোভিঃ ইজদরনৄয
ইউজনয়ন: ইজদরনৄয
ডোকঘয: ভজনৄয ফোজোয
উখজরো: োদুল্লোনৄয
রজরোিঃ গোইফোন্দো

৪৭১৬ রভোো: আজজজো খোতুন

রভোো: োজনো
মৃত বয়দ য়োজয যজভ

৪৭১৭ রগোজফন্দ যকোয
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৭২১ রভো: আজযফুর ইরোভ

নুযজোোন রফগভ
রভো: োজপজ উজেন

গ্রোভিঃ ধুফজরয়ো
ইউজনয়ন: পরদো
ডোকঘয: ধুফজরয়ো
উখজরো: ভয়োনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ ধুফজরয়ো
ইউজনয়ন: পরদো
ডোকঘয: ধুফজরয়ো
উখজরো: ভয়োনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

15.05.1993

22 ফছয 11 ভো 21
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭২২ রভো: রোখর যোনো

আখভনো রফগভ
রভো: আব্দুর খোখরক

গ্রোভিঃ নফগ্রোভ
ইউজনয়ন: 2
ডোকঘয: জোগীয
উখজরো: ভোজনকগঞ্জ
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ নফগ্রোভ
ইউজনয়ন: 2
ডোকঘয: জোগীয
উখজরো: ভোজনকগঞ্জ
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

05.03.1992

24 ফছয 2 ভো 1 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭২৩ ইযোজপর রখ

োোদত রখ
রযভো রফগভ

গ্রোভিঃ রোখখোোটি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জজ.ফোযোকনৄয
উখজরো: জদঘজরয়ো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ রোখখোোটি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জজ.ফোযোকনৄয
উখজরো: জদঘজরয়ো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

05.06.1997

18 ফছয 11 ভো 1 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭২৪ রভোো: পোযোনো ইয়োজভন

রভো: একযোভ রোখন
রোখখন আযো রফগভ

গ্রোভিঃ রদোটফনগ্রোভ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নৄযো
উখজরো: রফোয়োজযয়ো
রজরোিঃযোজোী

গ্রোভিঃ রদোটফনগ্রোভ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নৄযো
উখজরো: রফোয়োজযয়ো
রজরোিঃযোজোী

যোজোী

12.07.1993

22 ফছয 9 ভো 24
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭২৫ রভো: জপখযোজ খোন

ীদ খোন
জপখযোজো রফগভ

গ্রোভিঃ ফোফনোোিো
ইউজনয়ন: নোগযনৄয
ডোকঘয: নোগযনৄয
উখজরো: নোগযনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ ফোফনোোিো
ইউজনয়ন: নোগযনৄয
ডোকঘয: নোগযনৄয
উখজরো: নোগযনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

05.07.1996

20 ফছয 2 ভো 19
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭২৬ রভোছো: জফরজকছ খোতুন

মৃত রজোনো খোতুন
মৃত জোভোত উল্লো যকোয

গ্রোভিঃ ব্রোক্ষনগ্রোভ
ইউজনয়ন: স্থর
ডোকঘয: এনোখয়তনৄয
উখজরো: রচৌোরী
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ ব্রোক্ষনগ্রোভ
ইউজনয়ন: স্থর
ডোকঘয: এনোখয়তনৄয
উখজরো: রচৌোরী
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

01.01.1989

27 ফছয 4 ভো 4 জদন

জফ.এ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭২৭ রভো: জজভ উজেন

রভো: ফোফয আরী
রভোছো: পোখতভো খোতুন

গ্রোভিঃ ফোখজ ফোভনদ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রকোট চাঁদনৄয
উখজরো: রকোট চাঁদনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ ফোখজ ফোভনদ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রকোট চাঁদনৄয
উখজরো: রকোট চাঁদনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

15.09.1988

27 ফছয 7 ভো 25
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৭২৮ রভো: জুফোখয়য

স্বন্মো রফগভ
জোজকয রোখন

গ্রোভিঃ একডোরো
ইউজনয়ন: 9নং
ডোকঘয: জযোজগঞ্জ
উখজরো: জযোজগঞ্জ দয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ একডোরো
ইউজনয়ন: 9নং
ডোকঘয: জযোজগঞ্জ
উখজরো: জযোজগঞ্জ দয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

05.05.1997

19 ফছয 0 ভো 1 জদন

এ.এ.জ

অন্যোন্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭২৯ টুেো ঠোকুয

দুগোত ঠোকুয
অজনর ঠোকুয

গ্রোভিঃ োঠোনোিো
ইউজনয়ন: ২
ডোকঘয: চাঁোইনফোফগঞ্জ
উখজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভিঃ োঠোনোিো
ইউজনয়ন: ২
ডোকঘয: চাঁোইনফোফগঞ্জ
উখজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

02.11.1994

21 ফছয 5 ভো 10 জদন

এইচএজ

অন্যোন্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৩০ আজখনুয রফগভ

োজপয়ো রফগভ
োভসুর আরভ

গ্রোভিঃ কোজরচোন্নো
ইউজনয়ন: টফোজিয়ো
ডোকঘয: নৄকুযজনো
উখজরো: টুয়োখোরী
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ কোজরচোন্নো
ইউজনয়ন: টফোজিয়ো
ডোকঘয: নৄকুযজনো
উখজরো: টুয়োখোরী
রজরোিঃ টুয়োখোরী

টুয়োখোরী

20.08.1989

26 ফছয 8 ভো 15
জদন

স্দোতক (ো)

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৩১ জনভতর কুভোয

আখরো যোণী
সুীর ভোোখতো

গ্রোভিঃ রগোজনোথনৄয
ইউজনয়ন: ধুজফর
ডোকঘয: আভফোিো
উখজরো: যোয়গঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ ধোনফোজন্ধ
ইউজনয়ন: ধোনফোজন্ধ
ডোকঘয: জযোজগঞ্জ
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

09.03.1994

22 ফছয 1 ভো 23
জদন

এইচএজ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৩২ জভন্টু কুভোয ভন্ডর

রযফো যোণী ভন্ডর
প্রখফোধ কুভোয ভন্ডর

গ্রোভিঃ ফোটিকোডোিো স্কুর োিো
ইউজনয়ন: 8নং
ডোকঘয: ভোগুযো
উখজরো: ভোগুযো
রজরোিঃ ভোগুযো

গ্রোভিঃ ফোটিকোডোিো স্কুর োিো
ইউজনয়ন: 8নং
ডোকঘয: ভোগুযো
উখজরো: ভোগুযো
রজরোিঃ ভোগুযো

ভোগুযো

15.01.1990

26 ফছয 4 ভো 10
জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৩৩ রভো: আরোউজেন রখ

রভোছো: আখরয়ো খোতুন
রভো: ফোচ্চু রখ

গ্রোভিঃ ভোরজপয়ো
ইউজনয়ন: নোজজযগঞ্জ
ডোকঘয: যোইনৄয রক্ষতুোিো
উখজরো: সুজোনগয
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ ভোরজপয়ো
ইউজনয়ন: নোজজযগঞ্জ
ডোকঘয: যোইনৄয রক্ষতুোিো
উখজরো: সুজোনগয
রজরোিঃ োফনো

োফনো

15.02.1995

21 ফছয 2 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৩৪ আ: যজভ

কভরো রফগভ
রভো: রখোযখদ

গ্রোভিঃ ফোোইর
ইউজনয়ন: ফোঘুটিয়ো
ডোকঘয: জজয়ননৄয
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফোোইর
ইউজনয়ন: ফোঘুটিয়ো
ডোকঘয: জজয়ননৄয
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

13.05.1991

25 ফছয 11 ভো 22
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১
৪৭৩৫ জভজোনুয যভোন

ভখনোয়োযো
জভনোজ উজেন

গ্রোভিঃ ফোোইর
ইউজনয়ন: ফোঘুটিয়ো
ডোকঘয: জজয়ননৄয
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফোোইর
ইউজনয়ন: ফোঘুটিয়ো
ডোকঘয: জজয়ননৄয
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

01.03.1991

25 ফছয 2 ভো 4 জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৩৬ যীপ জভয়ো

রফোযোন উজেন
যজভো আক্তোয

গ্রোভিঃ ডোখিযগাঁ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কযগাঁ
উখজরো: কটিয়োদী
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ ডোখিযগাঁ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কযগাঁ
উখজরো: কটিয়োদী
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

30.06.1996

19 ফছয 10 ভো 6
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৩৭ রভো: যোখর জভয়ো

রভো: ছখযোয়োয জোন জভয়ো
রভোছো: রজোৎস্দো রফগভ

গ্রোভিঃ ভুরফোিীয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রখয
উখজরো: রফোয়োরভোযী
রজরোিঃ পজযদনৄয

গ্রোভিঃ ভুরফোিীয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রখয
উখজরো: রফোয়োরভোযী
রজরোিঃ পজযদনৄয

পজযদনৄয

01.01.1991

25 ফছয 4 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৩৮ সুজন রখ

োইদো
ভজউজেন রখ

গ্রোভিঃ ফোন্ধফোজি
ইউজনয়ন: ফোন্ধফোজি
ডোকঘয: ফোন্ধফোজি
উখজরো: রকোটোরীোিো
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফোন্ধফোজি
ইউজনয়ন: ফোন্ধফোজি
ডোকঘয: ফোন্ধফোজি
উখজরো: রকোটোরীোিো
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

24.11.1991

24 ফছয 6 ভো 9 জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৩৯ রভো: জোজকয রোোইন

রভোোম্মদ আরী আেোপ
জোোনোযো রফগভ

গ্রোভিঃ আেোপনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জভয়ো ফোজোয
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ আেোপনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জভয়ো ফোজোয
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

02.01.1987

29 ফছয 4 ভো 3 জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৪০ রভো: আবুর ফোোয

রভো: আ: কোখদয জভয়ো
জপখযোজো রফগভ

গ্রোভিঃ যোণীনৄয
ইউজনয়ন: রদউরী সুজফদখোরী
ডোকঘয: রভজন্দয়োফোদ
উখজরো: জভজতোগঞ্জ
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ জখনভো র োিো
ইউজনয়ন: চ্যয়োডোিো
ডোকঘয: চ্যয়োডোিো
উখজরো: চ্যয়োডোিো দয
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

টুয়োখোরী

20.12.1992

23 ফছয 3 ভো 12
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৪১ রভো: জফল্লোর রোখন

রভোো: জোখদো রফগভ
রভো: ভজপজুয যভোন

গ্রোভিঃ বভোতুয়ো
ইউজনয়ন: ৬নং
ডোকঘয: আভতরী ফোজোয
উখজরো: ভখনোযগঞ্জ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ বভোতুয়ো
ইউজনয়ন: ৬নং
ডোকঘয: আভতরী ফোজোয
উখজরো: ভখনোযগঞ্জ
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

12.06.1989

26 ফছয 10 ভো 30
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৭৪২ ভজপজুয যভোন

আক্তোয রোখন গোইন
যনজজরো রফগভ

গ্রোভিঃ োন্তো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: গিইখোরী
উখজরো: োইকগোছো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ োন্তো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: গিইখোরী
উখজরো: োইকগোছো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

05.09.1994

21 ফছয 8 ভো 0 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৪৩ রভো: োভসুর আরভ

রভো: আব্দুর োজরভ জফশ্বো
রভোছো: োখজযো খোতুন

ত
গ্রোভিঃ রগোস্বোভী দূগোনৄয
ইউজনয়ন:
ত
ডোকঘয: রগোস্বোভী দূগোনৄয
উখজরো: কুজিয়ো
রজরোিঃ কুজিয়ো

ত
গ্রোভিঃ রগোস্বোভী দূগোনৄয
ইউজনয়ন:
ত
ডোকঘয: রগোস্বোভী দূগোনৄয
উখজরো: কুজিয়ো
রজরোিঃ কুজিয়ো

কুজিয়ো

12.12.1997

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৪৪ শুব কুভোয অজধকোযী

কোরীদ অজধকোযী
মুজক্ত যোণী অজধকোযী

গ্রোভিঃ কুিোোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:োংো
উখজরো: োংো
রজরোিঃ যোজফোিী

গ্রোভিঃ কুিোোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:োংো
উখজরো: োংো
রজরোিঃ যোজফোিী

যোজফোিী

18.04.1992

24 ফছয 0 ভো 17 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৪৫ রভো: চঞ্চর যদোয

রভো: ভোন্নোন যদোয
রভোছো: ঝযনো রফগভ

গ্রোভিঃ ভজযচ োো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ভজযচ োো
উখজরো: ররোোগিো
রজরোিঃ নিোইর

গ্রোভিঃ ভজযচ োো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ভজযচ োো
উখজরো: ররোোগিো
রজরোিঃ নিোইর

নিোইর

07.10.1994

22 ফছয 5 ভো 28
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৪৬ যজন রন অজধকোযী

নজভতো রন অজধকোযী
যনধীয রন অজধকোযী

গ্রোভিঃ ফোঘোসুযো
ইউজনয়ন: ফোঘোসুযো
ডোকঘয: ফোঘোসুযো
উখজরো: ভোধফনৄয
রজরোিঃ জফগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফোঘোসুযো
ইউজনয়ন: ফোঘোসুযো
ডোকঘয: ফোঘোসুযো
উখজরো: ভোধফনৄয
রজরোিঃ জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

18.08.1991

24 ফছয 8 ভো 18
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৪৭ রভো: রুহুর আভীন

রভোছো: সুজপয়ো রফগভ
রভো: োভসু্ উজেন

গ্রোভিঃ োজীযগর
ইউজনয়ন: ভোইজখোন
ডোকঘয: আভীযগঞ্জ
উখজরো: জকখোযগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ োজীযগর
ইউজনয়ন: ভোইজখোন
ডোকঘয: আভীযগঞ্জ
উখজরো: জকখোযগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

01.06.1991

24 ফছয 11 ভো 5 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৪৮ রভো: োইদুর ইরোভ

মৃত আ: ছোত্তোয োং
নুযজোোন রফগভ

গ্রোভিঃ জফল্বফোিী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: গণোিো
উখজরো: ফজযোর দয
রজরোিঃ ফজযোর

গ্রোভিঃ জফল্বফোিী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: গণোিো
উখজরো: ফজযোর দয
রজরোিঃ ফজযোর

ফজযোর

5.11.1989

26 ফছয 6 ভো 1 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১
৪৭৪৯ োজফফ উল্লো

জফউটি রফগভ
পজলুর ক

গ্রোভিঃ কিোোিো
ইউজনয়ন: রগোজফন্দোী
ডোকঘয: রগোজফন্দোী
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ কিোোিো
ইউজনয়ন: রগোজফন্দোী
ডোকঘয: রগোজফন্দোী
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

01.05.1997

19 ফছয 00 ভো 4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৫০ আজভনুর ইরোভ

ছবুযো রফগভ
রভোছজরভ উজেন

গ্রোভিঃ কিোোিো
ইউজনয়ন: রগোজফন্দোী
ডোকঘয: রগোজফন্দোী
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ কিোোিো
ইউজনয়ন: রগোজফন্দোী
ডোকঘয: রগোজফন্দোী
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

02.03.1988

28 ফছয 2 ভো 3 জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৫১ কোউছোয ভইয়ো

কোজনজ পোখতভো
োজপ উজেন ভইয়ো

গ্রোভিঃ টজকনৄযো
ইউজনয়ন: রোতরী
ডোকঘয: যোয়নৄযো
উখজরো: যোয়নৄযো
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ টজকনৄযো
ইউজনয়ন: রোতরী
ডোকঘয: যোয়নৄযো
উখজরো: যোয়নৄযো
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

02.10.1989

26 ফছয 7 ভো 3 জদন

অনো ত

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৫২ রভো: আব্দুর রভোতোখরফ

রভোছো: ভোখরছো রফগভ
রভো: আবুর ফোখকয

গ্রোভিঃ উত্তয শ্রীফযদী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: পখতনৄয
উখজরো: শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযনৄয

গ্রোভিঃ উত্তয শ্রীফযদী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: পখতনৄয
উখজরো: শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযনৄয

রযনৄয

15.07.1996

19 ফছয 9 ভো 19 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৫৪ রভো: রোখর যোনো

রভো: তোইজোর জফশ্বো
রভোছো: ছখফদো খোতুন

গ্রোভিঃ োজতয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োজতয়ো আফদোরনৄয
উখজরো: ইজফ
রজরোিঃ কুজিয়ো

গ্রোভিঃ োজতয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োজতয়ো আফদোরনৄয
উখজরো: ইজফ
রজরোিঃ কুজিয়ো

কুজিয়ো

13.07.1997

18 ফছয 10 ভো 22
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৫৫ রভো: মুজজফয যভোন

নোজভো আক্তোয
রভো: খজরলুয যভোন

গ্রোভিঃ রফরোশ্বয
ইউজনয়ন: ৪নং
ডোকঘয: চোজন্দনো
উখজরো: চোজন্দনো
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ দজক্ষণ আভফোগোন
রযরখয় রিন কখরোনী
ইউজনয়ন: 13নং
ডোকঘয: োোিতরী
উখজরো: খুরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

কুজভল্লো

15.05.1986

29 ফছয 11 ভো 20
জদন

এইচএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৫৬ রভো: ভোোফুজ্জোভোন

রভোছো: ভজজতনো খোতুন
মৃত রভোজভন উজেন

গ্রোভিঃ টিটিয়ো
ইউজনয়ন: দুয়োজযয়ো
ডোকঘয: যোক্সো
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ টিটিয়ো
ইউজনয়ন: দুয়োজযয়ো
ডোকঘয: যোক্সো
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

25.12.1993

22 ফছয 4 ভো 11 জদন

এ.এ.জ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৪৭৫৭ রভো: আজতকুয যভোন

রভোছো: অজুফো খোতুন
মৃত জহুরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ টিটিয়ো
ইউজনয়ন: দুয়োজযয়ো
ডোকঘয: যোক্সো
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ টিটিয়ো
ইউজনয়ন: দুয়োজযয়ো
ডোকঘয: যোক্সো
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

15.12.1987

28 ফছয 4 ভো 21
জদন

এইচএজ

এজতভ/ োজযযীক আখফদন 
প্রজতফন্ধী
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৫৮ আোদুজ্জোভোন

যজভো রফগভ
আজযফুর যভোন

গ্রোভিঃ যোভনগয
ইউজনয়ন: 3নং
ডোকঘয: যজভনগয
উখজরো: রূো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ যোভনগয
ইউজনয়ন: 3নং
ডোকঘয: যজভনগয
উখজরো: রূো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

01.10.1995

20 ফছয 7 ভো 4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৫৯ আর আজভন

মৃত আবু োইদ
রভোছো: পজযদো োযবীন

গ্রোভিঃ নন্দোযোভনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ধজরযোি
উখজরো: রফরোফ
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ নন্দোযোভনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ধজরযোি
উখজরো: রফরোফ
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

24.10.1996

19 ফছয 6 ভো 11 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৬০ রভো: জভজোনুয যভোন

রভো: ভজজবুয যভোন
রযজনয়োফোত
সুজপয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ ফজযয়োরী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফযোজোফ
ত
উখজরো: আখগরঝোযো
রজরোিঃ ফজযোর

গ্রোভিঃ রযোড 34, োউ: 499
ডোকঘয: রকোন্টনখভন্ট
উখজরো: কুোন্টনখভন্ট
রজরোিঃ ঢোকো

ফজযোর

01.03.1988

28 ফছয 2 ভো 4 জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৬১ রভো: ভোমুন যোনো

মৃত আ: মুতোজরফ
োখজদো সুরতোনো

গ্রোভিঃ োটুরী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ধজরযোি
উখজরো: রফরোফ
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ োটুরী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ধজরযোি
উখজরো: রফরোফ
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

02.01.1997

19 ফছয 2 ভো 16
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৬২ উৎফ

রভোো: অজুপো রফগভ
রভো: োরোভ গোজী

গ্রোভিঃ মুশুযীকোযী
ইউজনয়ন: মুশুযীকোযী
ডোকঘয:আভখখোরো
উখজরো: গরোজচো
রজরোিঃ টুয়োখোজর

গ্রোভিঃ ভোখোরী, ঢোকো, কুোন্ট
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফনোনী
উখজরো: ফনোনী
রজরোিঃ ঢোকো

টুয়োখোরী

10.02.1995

21 ফছয 6 ভো 5 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৬৩ রভো: আখনোয়োয রোখন

রভো: আব্দুর ভনোপ
খোখয়যী রফগভ

গ্রোভিঃ কল্লগ্রোভ োযোন
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: খোজদভনগয
উখজরো: োযোন
রজরোিঃ জখরট

গ্রোভিঃ ঝযনো 50, িক নং
5, ঝযনোযোি, কুভোযোিো
ডোকঘয: দয জখরট
উখজরো: কখতোয়োরী
রজরোিঃ জখরট

জখরট

22.11.1990

25 ফছয 5 ভো 13
জদন

জফএএ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৭৬৪ জজরুর ইরোভ

রভো: ভজতউয যভোন
রভোো: রোইরী রফগভ

গ্রোভিঃ োয়দযোফোদ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োয়দযোফোদ
উখজরো: জয়খদফনৄয
রজরোিঃ গোজীনৄয

এ.আযয.এ. টিং এন্ড
এয়োয জফবোগ, কভরোনৄয,
ঢোকো 1217

গোজীনৄয

12.10.1992

23 ফছয 8 ভো 23
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৬৫ সুকোন্ত রঘোল

জযবো যোণী রঘোল
নখতোল রঘোল

গ্রোভিঃ রতঘযী হুদো
ইউজনয়ন: রকোরো
ডোকঘয: দোখভোদোযনৄয
উখজরো: কোরীগঞ্জ
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ রতঘযী হুদো
ইউজনয়ন: রকোরো
ডোকঘয: দোখভোদোযনৄয
উখজরো: কোরীগঞ্জ
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

20.02.1996

20 ফছয 2 ভো 16
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৬৬ জনযঞ্জন কুন্ডু

জনভোই চন্দ্র কুন্ডু
ভোরতী কুন্ডু

গ্রোভিঃ আদভদীজঘ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: আদভদীজঘ
উখজরো: আদভদীজঘ
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ আদভদীজঘ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: আদভদীজঘ
উখজরো: আদভদীজঘ
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

31.12.1990

25 ফছয 4 ভো 5 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৬৭ জফশ্বজজৎ চন্দ্র রদ

কভর চন্দ্র রদ
শ্যোভরী যোণী রদ

গ্রোভিঃ মুরোই ত্তন
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:মুজন্পযোট
উখজরো: রফোযোনউজেন
রজরোিঃ রবোরো

গ্রোভিঃ মুরোই ত্তন
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:মুজন্পযোট
উখজরো: রফোযোনউজেন
রজরোিঃ রবোরো

রবোরো

17.01.1990

26 ফছয 4 ভো 15
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৬৮ তোইজুর ইরোভ

রভো: আব্দুর কজযভ
রভোছো: জোখদো রফগভ

গ্রোভিঃ োখোযীোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ছোতোযফোগ
উখজরো: নরডোিো
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ োখোযীোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ছোতোযফোগ
উখজরো: নরডোিো
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

05.04.1996

20 ফছয 1 ভো 1জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৬৯ রভো: োইফুর ইরোভ

রভোছো: োজনো রফগভ
রভো: নুরুর ক

গ্রোভিঃ ভোটিকোটো
ইউজনয়ন: জনকযোইর
ডোকঘয: ভোটিকোটো
উখজরো: ভয়োনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ ভোটিকোটো
ইউজনয়ন: জনকযোইর
ডোকঘয: ভোটিকোটো
উখজরো: ভয়োনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

01.12.1994

21 ফছয 5 ভো 4 জদন

দোজখর

এজতভ/ োজযযীক আখফদন 
প্রজতফন্ধী
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৭০ োয়দোয আরী জফশ্বো

যজভো রফগভ
রভো: োজরভ জফশ্বো

গ্রোভিঃ জোয়গীয
ইউজনয়ন: রক্ষ্মীনৄয
ডোকঘয: রক্ষ্মীনৄয
উখজরো: কোরোজকজন
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

গ্রোভিঃফোজি জফ/119, রযোড
07, ভোখোজর, ঢোকো, কুোন্ড
ডোকঘয: ফনোনী
উখজরো: ফনোনী
রজরোিঃ ঢোকো

ভোদোযীনৄয

15.06.1997

19 ফছয 6 ভো 5 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৬

৭

৮

৯

রভো: চাঁদ জভয়ো প্রোং
রভোছো: জোখকয রফগভ

গ্রোভিঃ োত ফোজিয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: খো োতফোিীয়ো
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ োত ফোজিয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: খো োতফোিীয়ো
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

10.10.1995

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ,চোরোখনয
কজ রনই

ফোজতর

৪৭৭২ ইকফোর রোখন মৃধো

রভো: ভজনু মৃধো
ছজযয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ দখত্তয গাঁ জিভ
োিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: দখত্তয গাঁ ভধ্যোিো
উখজরো: জফনৄয
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ দখত্তয গাঁ জিভ
োিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: দখত্তয গাঁ ভধ্যোিো
উখজরো: জফনৄয
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

15.11.1992

23 ফছয 5 ভো 21
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৭৩ রভো: ভয পোরুক

োরুর রফগভ
রভো: আছভত আরী

গ্রোভিঃ রকউয়োটখোরী
ইউজনয়ন: 20
ডোকঘয: দয
উখজরো: দয
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ ভোরগুদোভ
ইউজনয়ন: 16
ডোকঘয: দয
উখজরো: দয
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

01.01.1994

22 ফছয 4 ভো 4 জদন

এইচএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৭৪ রভো: নোজছয উজেন

রভোছো: নোজছভো খোতুন
রভো: ভয়নুর ক

গ্রোভিঃ রজোতযোভ ধননৄয
ইউজনয়ন: ইফনৄয
ডোকঘয: জফন্যোকুিী
উখজরো: জচজযযফন্দয
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃ রজোতযোভ ধননৄয
ইউজনয়ন: ইফনৄয
ডোকঘয: জফন্যোকুিী
উখজরো: জচজযযফন্দয
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

18.10.1992

23 ফছয 5 ভো 23
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৭৫ রভো: যোনো জভয়ো

রভোছো: রফজরছো রফগভ
রভো: ভোমুদোরী

গ্রোভিঃ কোটোখোরী
ইউজনয়ন: 6নং
ডোকঘয: যোভচন্দ্রনৄয
উখজরো: োজযয়োকোজন্দ
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ রনোয়োগাঁ
ইউজনয়ন: 46নং
ডোকঘয: ভন্নুনগয
উখজরো: টংগী
রজরোিঃ গোজীনৄয

ফগুিো

03.06.1998

18 ফছয 1 ভো 8 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৭৬ সুভোইয়ো আক্তোয

মৃত ইজদ্র ঢোরী
রতোযো রফগভ

গ্রোভিঃ ফি ছয়গাঁ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ছয়গাঁ
উখজরো: রবদূযগঞ্জ
রজরোিঃ যীয়তনৄয

জনঝতয জবরো
১২২৭/এ, যোভনৄযো োজীোিো,
ঢোকো-1229

যীয়তনৄয

09.05.1993

22 ফছয 12 ভো 26
জদন

এ.এ.জ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৭৭ আযোফুর ইরোভ

োছনো বোনু
মৃত োয়দয আরী

গ্রোভিঃ ফন্দচযোিো
ইউজনয়ন: মুশুজে
ডোকঘয: োজদযো ফোজোয
উখজরো: ধনফোিী
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ ফন্দচযোিো
ইউজনয়ন: মুশুজে
ডোকঘয: োজদযো ফোজোয
উখজরো: ধনফোিী
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

10.06.1992

23 ফছয 8 ভো 1 জদন

এইচএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

১২

ভন্তব্য

৪৭৭১ রভো: রজরভ রোখন
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১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৭৭৮ সুযোইয়ো সুরতোনো

কোজজভ উজেন
নোজভো রফগভ

গ্রোভিঃ রগোোরনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: চোযঘোট
উখজরো: চোযঘোট
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ রগোোরনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: চোযঘোট
উখজরো: চোযঘোট
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

18.09.1994

21 ফছয 7 ভো 17 জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৭৯ রভো: আবু যোয়োন

রভোছো: ফুজতত খোতুন
রভো: আব্দুয যোজ্জোক

গ্রোভিঃ োখয়স্তোফোদ
ইউজনয়ন: কোখয়ভনৄয
ডোকঘয: কোখয়ভনৄয
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ োখয়স্তোফোদ
ইউজনয়ন: কোখয়ভনৄয
ডোকঘয: কোখয়ভনৄয
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

05.10.1995

20 ফছয 7 ভো 1 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৮০ রভোো: আছভো আক্তোয

োখদো রফগভ
মৃত রভো: োী এভযোন োঠোন

গ্রোভিঃ ভথুযডোিো
ইউজনয়ন: 16নং
ডোকঘয: নৄযো
উখজরো: রফোয়োজরয়ো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ আোভ কখরোনী
ইউজনয়ন: 18নং
ডোকঘয: নৄযো
উখজরো: রফোয়োজরয়ো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

24.07.1991

25 ফছয 9 ভো 11
জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৮১ ভোজোরুর ইরোভ

জোরোর উজেন
োয়োতুন রনছো

গ্রোভিঃ ভোধফনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কোরোরুকো
উখজরো: ছোতক
রজরোিঃ সুনোভগঞ্জ

গ্রোভিঃ ভোধফনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কোরোরুকো
উখজরো: ছোতক
রজরোিঃ সুনোভগঞ্জ

সুনোভগঞ্জ

15.12.1989

26 ফছয 4 ভো 20
জদন

জফএএ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৮২ োজনুয

ছোখযো
আব্দুর োজভদ

গ্রোভিঃ রগোজব্দনৄয
ইউজনয়ন: মদুনোথনৄয
ডোকঘয: যোভকৃষ্ণফোিী
উখজরো: ধনফোিী
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ রগোজব্দনৄয
ইউজনয়ন: মদুনোথনৄয
ডোকঘয: যোভকৃষ্ণফোিী
উখজরো: ধনফোিী
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

01.01.1998

18 ফছয 4 ভো 4 জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৮৩ রভো: এযোদ রোখন

রভো: রভোোযপ রোখন
রভোো: আখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভিঃ জয়যোভনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রযোখকয়ো স্মৃজত
উখজরো: জভঠোনৄকুয
রজরোিঃ যংনৄয

860/1 নফ ত কোজজোিো
ডোকঘয: জভযনৄয
উখজরো: কোপরুর
রজরোিঃ ঢোকো

যংনৄয

10.02.1987

29 ফছয 2 ভো 25
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৮৪ রভো: সুভন রোখন

রভোচো: োজভদো রফগভ
রভো: আকফয আরী রখ

গ্রোভিঃ উত্তয োযটিয়ো
ইউজনয়ন: জয়োরখকোর
ডোকঘয: জয়োরখকোর
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ উত্তয োযটিয়ো
ইউজনয়ন: জয়োরখকোর
ডোকঘয: জয়োরখকোর
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

07.01.1991

25 ফছয 3 ভো 28
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৭৮৫ রভোোম্মদ আরভগীয রোখন

রভোোম্মদ আব্দুর ভোন্নোন
রদখরোয়োযো রফগভ

গ্রোভিঃ াঁচগো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: চজন্ডনৄয
উখজরো: নজিয়ো
রজরোিঃ যীয়তনৄয

গ্রোভিঃ জ.ডজব্লউ জড িোপ
রকোয়োট তোয, ফোিী এ/98, ফ্ল্োট
নং 3
ডোকঘয: োইকোিো স্টোপ
রকোয়োট তোয
উখজরো: জভযনৄয
রজরোিঃ ঢোকো-1216

যীয়তনৄয

15.06.1988

27 ফছয 10 ভো
20জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৮৬ আজল দো

রক্ষন দো
জভনজত যোণী দো

গ্রোভিঃ জল্লী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জীফনগঞ্জ ফোজোয
উখজরো: নফীনগয
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

গ্রোভিঃ 76/জড রদখবোগ,
ভইয়োযফোগ
ডোকঘয: কোরীফোজোয
উখজরো: নোযোয়ণগঞ্জ
রজরোিঃ নোযোয়ণগঞ্জ

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

18.04.1996

20 ফছয 0 ভো 19
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৮৭ জদন কুভোয োো

জদরী কুভোয োো
অচ তনো যোণী োো

গ্রোভিঃ জোভনগয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জোভনগয
উখজরো: ফোগোজতোিো
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ জোভনগয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জোভনগয
উখজরো: ফোগোজতোিো
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

01.11.1984

31 ফছয 6 ভো 5 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৮৮ রজোফোখয়য রোখন জোজভর

মৃত রভো: নখয আরী
জোোনোযো রফগভ

গ্রোভিঃ বোগিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রন্ট্রোর বোলুকো
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ 57/2 যোজোযফোগ,
কোজরফোজি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোোখফো
উখজরো: বুজফোগ
রজরোিঃ ঢোকো

জোভোরনৄয

19.03.1995

21 ফছয 1 ভো 16 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৮৯ রভোছো: জয়নফ খোতুন

রভো: রজোনোফ আরী রভোল্লো
রভোছো: সুজপয়ো খোতুন

গ্রোভিঃ ফোচিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রোযজনো
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফোচিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রোযজনো
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

05.07.1998

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৯০ রভো: রুহুর আভীন

ভখনোয়োযো রফগভ
রভো: আজোোয আরী

গ্রোভিঃ নৄকুযোি
ইউজনয়ন: নজণ তভোগোতী
ডোকঘয: নজণ তভোগোতী
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ নৄকুযোি
ইউজনয়ন: নজণ তভোগোতী
ডোকঘয: নজণ তভোগোতী
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

03.01.1998

18 ফছয 4 ভো 2 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৯১ রভো: রযজোউর ক

রভো: তজপর উজেন
রভোো: যোজজয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ রদফীনৄয
ইউজনয়ন:
ত
ডোকঘয: দূগোনৄয
ত
উখজরো: দূগোনৄয
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ রদফীনৄয
ইউজনয়ন:
ত
ডোকঘয: দূগোনৄয
ত
উখজরো: দূগোনৄয
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

09.11.1989

26 ফছয 5 ভো 26
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৭৯২ োইফুর ইরোভ

রভোছো: রভজযনো রফগভ
রভো: রভোজভন ভন্ডর

গ্রোভিঃ খোজরয়োভন্ডর োিো
ইউজনয়ন: জফখনোদনৄয
ডোকঘয: জফখনোদনৄয
উখজরো: ভম্মদনৄয
রজরোিঃ ভোগুযো

গ্রোভিঃ খোজরয়োভন্ডর োিো
ইউজনয়ন: জফখনোদনৄয
ডোকঘয: জফখনোদনৄয
উখজরো: ভম্মদনৄয
রজরোিঃ ভোগুযো

ভোগুযো

05.03.1994

22 ফছয 0 ভো 2 জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৯৩ ভজভনুয যভোন

ইোযন খোতুন
রভো: আব্দুর কোখদয

গ্রোভিঃ নতুন রকোরো
ইউজনয়ন: কোজীয রফি
ডোকঘয: োভন্তো ফোজোয
উখজরো: ভখনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ নতুন রকোরো
ইউজনয়ন: কোজীয রফি
ডোকঘয: োভন্তো ফোজোয
উখজরো: ভখনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

31.12.1996

19 ফছয 3 ভো 11 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৯৪ রভো: ফোফয আরী

রভোছো: আখনছো খোতুন
রভো: আবু তোখরফ

গ্রোভিঃ নতুন রকোরো
ইউজনয়ন: কোজীয রফি
ডোকঘয: োভন্তো ফোজোয
উখজরো: ভখনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ নতুন রকোরো
ইউজনয়ন: কোজীয রফি
ডোকঘয: োভন্তো ফোজোয
উখজরো: ভখনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

22.12.1995

20 ফছয 3 ভো 19
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৯৫ রভো: যভজোন আরী

রপরুজো রফগভ
মৃত আব্দুয যোজদ

গ্রোভিঃ জয়নগয
ইউজনয়ন: জজযজনৄয
ডোকঘয: জজযজনৄয
উখজরো: ফোজজতনৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ জয়নগয
ইউজনয়ন: জজযজনৄয
ডোকঘয: জজযজনৄয
উখজরো: ফোজজতনৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

12.11.1993

22 ফছয 5 ভো 23
জদন

দোজখর

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৯৬ রভো: যীফুর রোখন

আয়ো খোতুন
রভো: য়োখদ আরী

গ্রোভিঃ জোজভযতো
ইউজনয়ন: রোযজনো
ডোকঘয: জোজভযতো
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ জোজভযতো
ইউজনয়ন: রোযজনো
ডোকঘয: জোজভযতো
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

12.12.1996

19 ফছয 4 ভো 23
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৯৭ আব্দুর ভজতন জভয়ো

রভোোযপ রোোইন
আজরয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ ফোগজোন
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রয়োইর
উখজরো: নোগযনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ ফোগজোন
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রয়োইর
উখজরো: নোগযনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

09.01.1995

21 ফছয 3 ভো 26
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৯৮ রভো: নোজদয রোখন

রভো: আরোউজেন
রভোছো: আজছয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ যোভনগয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: শ্রীভির
উখজরো: শ্রীভির
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

গ্রোভিঃ যোভনগয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: শ্রীভির
উখজরো: শ্রীভির
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

19.11.1993

22 ফছয 5 ভো 17
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৭৯৯ ভজনয রোখন

কুরসুভ আক্তোয
োোফ উজেন

গ্রোভিঃ রনোয়োগাঁ জনরখী
ইউজনয়ন: জজযজনৄয
ডোকঘয: জজযজনৄয
উখজরো: ফোজজতনৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ রনোয়োগাঁ জনরখী
ইউজনয়ন: জজযজনৄয
ডোকঘয: জজযজনৄয
উখজরো: ফোজজতনৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

01.02.1997

19 ফছয 3 ভো 4 জদন

দোজখর

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

৪৮০০ রভো: আরভিীয রোখন

জতো  ভোতোয নোভ

৩
জপখযোজো রফগভ
রভো: আফদুয যজদ

৪৮০২ নোতন কুভোয ভন্ডর

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

গ্রোভিঃ জংগুজযয়ো
ইউজনয়ন: রক্ষ্মীনৄয
ডোকঘয: নলুয়ো চাঁদনৄয
উখজরো: ফরুিো
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ জংগুজযয়ো
ইউজনয়ন: রক্ষ্মীনৄয
ডোকঘয: নলুয়ো চাঁদনৄয
উখজরো: ফরুিো
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

11.12.1986

29 ফছয 7 ভো 12
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ রোগরোয চক
ইউজনয়ন: গউখোরী
ডোকঘয: গিইখোরী
উখজরো: োইকগোছো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ জদফোকয ভন্ডর
(োখবতয়োয) দুখম তোগ ব্যফস্থোনো
অজধদন্ভয ৪থ ত তরো
9293 ভোখোরী ফো/এ ঢোকো1212

খুরনো

26 ফছয 2 ভো 21
জদন

জফ.কভ

োধোযণ

ছজফ এক কজ,
জন্ তোজযখ রনই

ফোজতর

৪৮০৫ রভো: জজরুর ইরোভ

রভোো: পজযদো রফগভ
রভো: আরী জভয়ো মুন্পী

গ্রোভিঃ জফছুন্দোইয
ইউজনয়ন: দুল্লোই নফোফনৄয
ডোকঘয: নফোফনৄয
উখজরো: চোজন্দনো
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ জফছুন্দোইয
ইউজনয়ন: দুল্লোই নফোফনৄয
ডোকঘয: নফোফনৄয
উখজরো: চোজন্দনো
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

31.12.1994

21 ফছয 4 ভো 6 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য
প্রখফে

ফোজতর

৪৮০৭ রভো: রভোস্তপো কোভোর

পোখতভো রফগভ
রভো: আরী আম্মদ

গ্রোভিঃ কোজনৄয
ইউজনয়ন: কোজনৄয
ডোকঘয: কোজনগয
উখজরো: ররোোগিো
রজরোিঃ নিোইর

গ্রোভিঃ কোজনৄয
ইউজনয়ন: কোজনৄয
ডোকঘয: কোজনগয
উখজরো: ররোোগিো
রজরোিঃ নিোইর

নিোইর

17.06.1994

21 ফছয 10 ভো 18
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৪৮০৯ রভো: ভজভন রখ

রভো: রযোখকয়ো খোতুন
মৃত রভোন্তোজ আরী রখ

গ্রোভিঃ ভোজোিো
ইউজনয়ন: ভজনোট
ডোকঘয: যোইনুয রক্ষতুোিো
উখজরো: সুজোনগয
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ ভোজোিো
ইউজনয়ন: ভজনোট
ডোকঘয: যোইনুয রক্ষতুোিো
উখজরো: সুজোনগয
রজরোিঃ োফনো

োফনো

05.11.1991

24 ফছয 6 ভো 0 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৪৮১৬ রভো: আরভো রোখন

রুো রফগভ
রভো: রফরোর রোখন

গ্রোভিঃ নফ ত রভোল্লোখটক, দজক্ষণ
খোন
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: আখকোনো
উখজরো:
রজরোিঃ ঢোকো

গ্রোভিঃ এইচ 21/22 টি.এন.টি
কখরোনী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জজ.জ.
উখজরো:
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

24.09.1991

24 ফছয 7 ভো 11 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
চোরোন রনই

ফোজতর

৪৮১৭ রভোছো: রযোজজনো খোতুন

রভোছো: পোখতভো রফগভ
মৃত আখনোয়োয রোখন

গ্রোভিঃ চয বরোফোিী
ইউজনয়ন: রখোকোফোিী
ডোকঘয: রখোকোফোিী
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ চয বরোফোিী
ইউজনয়ন: রখোকোফোিী
ডোকঘয: রখোকোফোিী
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

29.05.1995

ফছয ভো জদন

এইচএজ

এজতভ/ োজযযীক প্রখফ ে
প্রজতফন্ধী
রযরখয়য
পযখভ, ফয়
উখল্লখ নোই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

৬

৭

৮

োয়ো রফগভ
ো জোোন আরী

গ্রোভিঃ ভইদোভ
ইউজনয়ন: োথযডুফী
ডোকঘয: ফুরকুভোয
উখজরো: ভরুিোভোজয
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ ভইদোভ
ইউজনয়ন: োথযডুফী
ডোকঘয: ফুরকুভোয
উখজরো: ভরুিোভোজয
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

13.07.1990

26 ফছয 1 ভো 22
জদন

৪৮২০ রভো: োখোয়োত রোখন

রভোছো: জপখযোজো রফগভ
রভো: নুরু জভয়ো

গ্রোভিঃ কোজরয খোভোয
ইউজনয়ন: ২
ডোকঘয: কোজঞ্চফোিী
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

রভো: োখোয়োত রোখন,
জ/: রভো: নজরুর ইরোভ
(জএ) েভ আীর
ট্রোইবুন্যোর, 25/26 নৄযোন
ল্টন ররন, ঢোকো-1000

গোইফোন্ধো

04.09.1989

৪৮২১ রভো: োীন রোখন

রভোছো: োোনো খোতুন
রভো: যভজোন রভোল্লো

গ্রোভিঃ গোিোটি
ইউজনয়ন: আয আতোইকুরো
ডোকঘয: রোরোফোিীয়ো
উখজরো: াঁজথয়ো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ গোিোটি
ইউজনয়ন: আয আতোইকুরো
ডোকঘয: রোরোফোিীয়ো
উখজরো: াঁজথয়ো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

07.07.1995

20 ফছয 9 ভো 28
জদন

৪৮২২ রভো: ফোয়দুল্লো কোজফর

রভোছো: নোজভো খোতুন
রভো: রভোক্তোয রজোয়োেতোয

গ্রোভিঃ রধোোঘোটো
ইউজনয়ন: গখয়নৄয
ডোকঘয: নৄষ্পোিো
উখজরো: োফনো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ রধোোঘোটো
ইউজনয়ন: গখয়নৄয
ডোকঘয: নৄষ্পোিো
উখজরো: োফনো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

13.09.1989

৪৮২৩ রভো: রযোকনুজ্জোভোন

রভোছো: রযখফকো রফগভ
রভো: জভজোনুয যভোন

গ্রোভিঃ ভোন্দোযতরো
ইউজনয়ন: নোটিভো
ডোকঘয: োফোনৄয
উখজরো: ভখনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ ভোন্দোযতরো
ইউজনয়ন: নোটিভো
ডোকঘয: োফোনৄয
উখজরো: ভখনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

৪৮২৪ রভো: যভজোন রভোল্লো

রজরনো রফগভ
রভো: রফরোখয়ত রোখন রভোল্লো

গ্রোভিঃ রছোটকো
ইউজনয়ন: 02
ডোকঘয: ইউ.এ খোজরয়ো
উখজরো: রগোোরগঞ্জ দয
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ রছোটকো
ইউজনয়ন: 02
ডোকঘয: ইউ.এ খোজরয়ো
উখজরো: রগোোরগঞ্জ দয
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

11.11.1995

গ্রোভিঃ চযোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:কোইরোটি
উখজরো: দয
রজরোিঃ রনেখকোনো

গ্রোভিঃ নফ ত োজোযীোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:
উখজরো:
রজরোিঃ

রনেখকোণো

01.01.1992
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৪

ফততভোন ঠিকোনো

৪৮১৯ আ: যোজ্জোক

৪৮২৫ রভো: রভোোযপ খোন

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

ভন্তব্য

১২

১২

োধোযণ

প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

26 ফছয 8 ভো 1 জদন এইচএজ

োধোযণ

ফযোফয রনই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
চোরোন রনই

ফোজতর

26 ফছয 6 ভো 28
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
রনই

ফোজতর

25 ফছয 5 ভো 16
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ রনই,
প্রখফ ে ১ কজ

ফোজতর

21 ফছয 6 ভো 8 জদন এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে ১
কজ, জোতীয়
জযচয়ে নম্বয
রনই

ফোজতর

োধোযণ

পযভ নযণ
অম্পূণ ত,
আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

এ.এ.জ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

এইচএজ

ফছয ভো জদন

৯

রকোটোয
জফফযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৮

৯

১০

21 ফছয 11 ভো 2 জদন এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৪৮২৮ রভো: আবু ফকয জজেক

নোজছভো রফগভ
আব্দুর আজজজ

গ্রোভিঃ ফুরফোজি
ইউজনয়ন: য়োজরয়ো
ডোকঘয: য়োজরয়ো
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ ফুরফোজি
ইউজনয়ন: য়োজরয়ো
ডোকঘয: য়োজরয়ো
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

20.05.1994

৪৮৩০ ফোযজু আখম্মদ

ভভতোজ রফগভ
রভো: ভোখনোয়োয রোখন

গ্রোভিঃ ফরযোভনৄয
ইউজনয়ন: ভনযজদয়ো
ডোকঘয: োধুগঞ্জ
উখজরো: কুজিয়ো দয
রজরোিঃ কুজিয়ো

গ্রোভিঃ ফরযোভনৄয
ইউজনয়ন: ভনযজদয়ো
ডোকঘয: োধুগঞ্জ
উখজরো: কুজিয়ো দয
রজরোিঃ কুজিয়ো

কুজিয়ো

20.12.1997

18 ফছয 3 ভো 21
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই,
ফযোফয উখল্লখ
রনই

ফোজতর

৪৮৩৩ সুকোন্ত কুভোয জফশ্বো

রক্ষ্মী যোণী জফশ্বো
দুরোর চন্দ্র জফশ্বো

গ্রোভিঃ রফি আকজছ
ইউজনয়ন: জগদর
ডোকঘয: আকজছ
উখজরো: ভোগুিো
রজরোিঃ ভোগুিো

গ্রোভিঃ রফি আকজছ
ইউজনয়ন: জগদর
ডোকঘয: আকজছ
উখজরো: ভোগুিো
রজরোিঃ ভোগুিো

ভোগুযো

03.09.1991

24 ফছয 8 ভো 2 জদন

এইচএজ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

ছজফ রনই, ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৪৮৪১ োখযোয়োয আরভ খোন

রযজজয়ো আক্তোয খোতুন
মৃত আব্দুর আরী খোন

গ্রোভিঃ দজিজফন্নী
ইউজনয়ন: জতয়েী
ডোকঘয: ফোরোরী
উখজরো: ভদন
রজরোিঃ রনেখকোনো

গ্রোভিঃ রজুোজত কভোজতয়োর
রন্টোয, জফ-নত, রচৌধুযী
োিো,
ভোজরফোগ, ঢোকো-1219

রনেখকোণো

10.07.1989

26 ফছয 9 ভো 26
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে ১
কজ, চোরোন
রকোড ভর

ফোজতর

৪৮৪২ আবুর ফোোয

জোোনোযো রফগভ
োজফবুয যভোন

গ্রোভিঃ দজফয রভোল্লো োিো
ইউজনয়ন: জযনৄয
ডোকঘয: জযনৄয
উখজরো: ফো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ দজফয রভোল্লো োিো
ইউজনয়ন: জযনৄয
ডোকঘয: জযনৄয
উখজরো: ফো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

22.12.1997

18 ফছয 4 ভো 13
জদন

এইচএজ

এজতভ/ োজযযীক প্রখফ ে নোই
প্রজতফন্ধী

ফোজতর

৪৮৪৩ নোইভ

যজভো
ফজলুয

গ্রোভিঃ ধরযোচন্দ্র
ইউজনয়ন: ধরযোচন্দ্র
ডোকঘয: ধরযোচন্দ্র
উখজরো: বরকুো
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ ধরযোচন্দ্র
ইউজনয়ন: ধরযোচন্দ্র
ডোকঘয: ধরযোচন্দ্র
উখজরো: বরকুো
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

04.01.1992

24 ফছয 3 ভো 7 জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

প্রখফ ে ১
কজ, ছজফ ১
কজ, স্বোক্ষয নোই

ফোজতর

৪৮৪৪ রভো: আরভিীয রোখন রভোল্লো

জোোনোযো রফগভ
রভো: জোরোর উজেন রভোল্লো

গ্রোভিঃ টিকযোিো
ইউজনয়ন: 8
ডোকঘয: জয়োরদী
উখজরো: আরপোডোিো
রজরোিঃ পজযদনৄয

গ্রোভিঃ এপ 12/রক
ইউজনয়ন: 1
ডোকঘয: োযকোযখোনো
উখজরো: রো
রজরোিঃ নযজংদী

পজযদনৄয

05.12.1987

28 ফছয 5 ভো 0 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে ১
কজ,যোজস্ব
স্টুোে

ফোজতর

৪৮৪৫ জোজদুর ইরোভ

োজছনো আক্তোয
জোমোয উল্লো ভঞো

গ্রোভিঃ নূযনৄয
ইউজনয়ন: 04
ডোকঘয: জজ.এভ োট
উখজরো: ফুরগোজী
রজরোিঃ রপনী

গ্রোভিঃ নূযনৄয
ইউজনয়ন: 04
ডোকঘয: জজ.এভ োট
উখজরো: ফুরগোজী
রজরোিঃ রপনী

রপনী

23.09.1992

23 ফছয 7 ভো 13
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
রনই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৪৮৫৪ রভো: আব্দুয যভোন রখ

কখভরো খোতুন
মৃত োোবুজেন রখ

গ্রোভিঃ ভোজোিো
ইউজনয়ন: ভোজনকোট
ডোকঘয: যোইনৄ রক্ষতুোিো
উখজরো: সুজোনগয
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ ভোজোিো
ইউজনয়ন: ভোজনকোট
ডোকঘয: যোইনৄ রক্ষতুোিো
উখজরো: সুজোনগয
রজরোিঃ োফনো

োফনো

26.02.1993

23 ফছয 2 ভো 9 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে রনই,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৪৮৫৭ আভো

ডোজরভ রফগভ
রভো: কোখভ রভোল্লো

গ্রোভিঃ ঝোভো
ইউজনয়ন: রো ফোজিয়ো
ডোকঘয: ঝোভো ফোজোয
উখজরো: মুোম্মদনৄয
রজরোিঃ ভোগুযো

গ্রোভিঃ ঝোভো
ইউজনয়ন: রো ফোজিয়ো
ডোকঘয: ঝোভো ফোজোয
উখজরো: মুোম্মদনৄয
রজরোিঃ ভোগুযো

ভোগুযো

11.12.1997

18 ফছয 4 ভো 24
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

চোরোখনয কজ
রনই

ফোজতর

৪৮৫৮ রভো: অজদুর ইরোভ

আখদো
রভো: লুৎপয যভোন

গ্রোভিঃ ফোোরী োিো
ইউজনয়ন: 03
ডোকঘয: ফোোরী োিো
উখজরো: নীরপোভোযী
রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ ফোোরী োিো
ইউজনয়ন: 03
ডোকঘয: ফোোরী োিো
উখজরো: নীরপোভোযী
রজরোিঃ নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

01.01.1988

28 ফছয 4 ভো 5 জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

ছজফ ১ কজ, ডোক
টিজকট নোই,
জক্ষোগত
রমোগ্যতোয তথ্য
ভুর

ফোজতর

৪৮৫৯ রভো: জীফ জভয়ো

ভখনোয়োযো রফগভ
রভো: রফরোখয়ত রোখন

গ্রোভিঃ জীফখনশ্বয
ইউজনয়ন: োফরো
ডোকঘয: রটংগুজযয়োোিো
উখজরো: ফোোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ জীফখনশ্বয
ইউজনয়ন: োফরো
ডোকঘয: রটংগুজযয়োোিো
উখজরো: ফোোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

18.02.1996

20 ফছয 2 ভো 18
জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফ ে নোই,
ছজফ ১টি

ফোজতর

৪৮৬৩ োজভভো রফগভ

জোোনোযো রফগভ
য়োদুদ পজকয

গ্রোভিঃ রোভোকোজী ফোজোয
ইউজনয়ন: রোভোকোজী
ডোকঘয: জোরোরোফোদ
উখজরো: জফশ্বনোথ
রজরোিঃ জখরট

গ্রোভিঃ রোভোকোজী ফোজোয
ইউজনয়ন: রোভোকোজী
ডোকঘয: জোরোরোফোদ
উখজরো: জফশ্বনোথ
রজরোিঃ জখরট

জখরট

02.06.1995

20 ফছয 11 ভো 4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে
নৄযণকৃত নয়

ফোজতর

৪৮৬৪ ংকয জফশ্বো

অজনতো জফশ্বো
ংকজ জফশ্বো

গ্রোভিঃ চকভোজঝগোজত
ইউজনয়ন: রগোজফন্দনৄয
ডোকঘয: রগোয়োরগ্রোভ ভোদ্রোো
উখজরো: মুকসুদনৄয
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ চকভোজঝগোজত
ইউজনয়ন: রগোজফন্দনৄয
ডোকঘয: রগোয়োরগ্রোভ ভোদ্রোো
উখজরো: মুকসুদনৄয
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

26.04.1994

21 ফছয 11 ভো 16
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে ১
কজ, খোখভ
ডোকটিজকট নোই

ফোজতর

৪৮৬৫ রভো: োযখবজ োচোন

োযবীন রফগভ
রভো: রজরভ োছোন

গ্রোভিঃ রকোিভোযী
ইউজনয়ন: ভখনৄয
ডোকঘয: োভজফরো
উখজরো: কোজয়োনী
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ রকোিভোযী
ইউজনয়ন: ভখনৄয
ডোকঘয: োভজফরো
উখজরো: কোজয়োনী
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

03.12.1994

21 ফছয 4 ভো 8 জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফ ে ১
কজ, খোখভ
ডোকটিজকট নোই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

রনোয়োখোরী

01.01.1995

21 ফছয 3 ভো 10
জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

১
৪৮৬৬ োকোখয়ত রোখন

ফুর নোোয
রফরোখয়ত রোখন

গ্রোভিঃ সুজোনৄয
ইউজনয়ন: কোজদয োজনপ
ডোকঘয: সুজোনৄয
উখজরো: দয
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ সুজোনৄয
ইউজনয়ন: কোজদয োজনপ
ডোকঘয: সুজোনৄয
উখজরো: দয
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

৪৮৭০ োগয ফোোয

টুকটুক ফোোয
জভজন ফোোয

গ্রোভিঃ নোন্দোইর ফোজোয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নোন্দোইর
উখজরো: নোন্দোইর
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ নোন্দোইর ফোজোয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নোন্দোইর
উখজরো: নোন্দোইর
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

10.11.1992

24 ফছয 3 ভো 5 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে রদয়
নোই, মথোমথ
পযভ এ আখফদন
কখযজন

ফোজতর

৪৮৭১ যজপকুর ইরোভ

যজভো রফগভ
রভোজ্জোখম্মর ক

গ্রোভিঃ ফাঁচিো
ইউজনয়ন: োফোজোয
ডোকঘয: োউজনয়ো ফাঁচিো
উখজরো: জোভোরনৄয দয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ ফাঁচিো
ইউজনয়ন: োফোজোয
ডোকঘয: োউজনয়ো ফাঁচিো
উখজরো: জোভোরনৄয দয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

28.02.1993

22 ফছয 1 ভো 24
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোভ নোই,
প্রখফে ১ কজ

ফোজতর

৪৮৭৩ গনজত জফশ্বো

রযখো যোণী জফশ্বো
যনজজৎ জফশ্বো

গ্রোভিঃ কোরীনগয
ইউজনয়ন: বোফিোশুয
ডোকঘয: কোরীনগয
উখজরো: মুকসুদনৄয
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফি রফযোইদ
ইউজনয়ন: ফগ রফযোইদ
ডোকঘয: রফযোইদ
উখজরো: ফোড্ডো
রজরোিঃ ঢোকো

রগোোরগঞ্জ

20.08.1988

27 ফছয 8 ভো 16
জদন

জফ.এ.জ

োধোযণ

জোতীয় জযচয়
ে নম্বয রনই

ফোজতর

৪৮৭৪ জফদুুৎ রদ

জনজতরো যোণী রদ
শ্রীদ রদ

গ্রোভিঃ রগোজফন্দশ্রী
ইউজনয়ন: মুনসুযনগয
ডোকঘয: রকোনোগো
উখজরো:যোজনগয
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

গ্রোভিঃ রগোজফন্দশ্রী
ইউজনয়ন: মুনসুযনগয
ডোকঘয: রকোনোগো
উখজরো:যোজনগয
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

07.01.1995

21 ফছয 4 ভো 2 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ নোই, ডোক
টিজকট নোই

ফোজতর

৪৮৭৫ রভো: যজপকুর ইরোভ

রভোো: রযখো রফগভ
রভো: ফোদো জভয়ো আকন

গ্রোভিঃ উত্তয জভঠোখোরী
ইউজনয়ন: ভঠফোজিয়ো
ডোকঘয: ভঠফোজিয়ো
উখজরো:ভঠফোজিয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

গ্রোভিঃ উত্তয জভঠোখোরী
ইউজনয়ন: ভঠফোজিয়ো
ডোকঘয: ভঠফোজিয়ো
উখজরো:ভঠফোজিয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

জখযোজনৄয

20.08.1989

26 ফছয 8 ভো 16
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোভ নোই,
প্রখফে ১ কজ

ফোজতর

৪৮৭৬ রভোো: নোজভো জজেকো

রভোো; সুজপয়ো খোতুন
রভো: আ: আরভ দ তোয

গ্রোভিঃ খো ভথুযোনৄয
ইউজনয়ন: খো ভথুযোনৄয
ডোকঘয: খো ভথুযোনৄয
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ কুজিয়ো

গ্রোভিঃ খো ভথুযোনৄয
ইউজনয়ন: খো ভথুযোনৄয
ডোকঘয: খো ভথুযোনৄয
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ কুজিয়ো

কুজিয়ো

20.05.1991

24 ফছয 11 ভো 15
জদন

অনো ত

োধোযণ

রপযত খোভ নোই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৪৮৭৭ রভো: যজপকুর ইরোভ

রূোী খোতুন
আব্দুর োফ

গ্রোভিঃ গিোনন্দজদয়ো
ইউজনয়ন: োফোনৄয
ডোকঘয: োফোনৄয
উখজরো: োংো
রজরোিঃ যোজফোজি

গ্রোভিঃ গিোনন্দজদয়ো
ইউজনয়ন: োফোনৄয
ডোকঘয: োফোনৄয
উখজরো: োংো
রজরোিঃ যোজফোজি

যোজফোিী

10.11.1989

26 ফছয 5 ভো 26
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৪৮৭৮ রভো: ভোমুনুয যজদ

রভোচো: রভখরুন রনছো
রভো: কোভোর উজেন

গ্রোভিঃ দজক্ষণ দভদযো
ইউজনয়ন: 3
ডোকঘয: জংিো
উখজরো: জংিো
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ দজক্ষণ দভদযো
ইউজনয়ন: 3
ডোকঘয: জংিো
উখজরো: জংিো
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

25.08.1986

29 ফছয 7 ভো 16
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ খে ছজফ
নোই

ফোজতর

৪৮৭৯ কোজী কুদযত ই এরোজ

রভোছো: তোছজভয়ো খোতুন
কোজী আব্দুর কোখদয

গ্রোভিঃ ভধুগঞ্জ ফোজোয
ইউজনয়ন: ৫নং
ডোকঘয: নরডোিো
উখজরো:কোরীগঞ্জ
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ ভধুগঞ্জ ফোজোয
ইউজনয়ন: ৫নং
ডোকঘয: নরডোিো
উখজরো:কোরীগঞ্জ
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

02.05.1991

25 ফছয 0 ভো 3 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে ১
কজ নযণকৃত
নয়, রযজবনউ
স্টুোে

ফোজতর

৪৮৮০ রভো: যজপকুর ইরোভ

োভসুন নোোয
রভো: আফদুর রকয়ভ

গ্রোভিঃ কোনোই ভোদোযী
ইউজনয়ন: ফযকর
ডোকঘয: োঠোনদন্ডী
উখজরো: চন্দনোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ কোনোই ভোদোযী
ইউজনয়ন: ফযকর
ডোকঘয: োঠোনদন্ডী
উখজরো: চন্দনোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

17.12.1994

21 ফছয 3 ভো 4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
খোখভ ঠিকোনো 
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৪৮৮২ রভো: জজয়োউয যভোন

জভখ জীফন নোোয
রভো: যজপকুর ইরোভ

গ্রোভিঃ োজী ইভোইর জরংক
রযোড
ইউজনয়ন: 25
ডোকঘয: খুরনো
উখজরো: রোনোডোিো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ োজী ইভোইর জরংক
রযোড
ইউজনয়ন: 25
ডোকঘয: খুরনো
উখজরো: রোনোডোিো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

15.11.1987

29 ফছয 6 ভো 10
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ খে ছজফ
নোই, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৪৮৮৫ রভো: আজখদুর ইরোভ

রভোো: রফফীয়োযো রফগভ
রভো: আখনোয়োরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ ফসুয়ো উত্তযোিো
ইউজনয়ন: িগ্রোভ
ডোকঘয: জজজ
উখজরো: ফো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ ফসুয়ো উত্তযোিো
ইউজনয়ন: িগ্রোভ
ডোকঘয: জজজ
উখজরো: ফো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

02.06.1991

24 ফছয 11 ভো 3
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে রনই

ফোজতর

৪৮৮৯ রভো: আকো যভোন

োজভদো রফগভ
কোজী নজরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ কোজীোিো
ইউজনয়ন: ফখোরী
ডোকঘয: ফখোরী
উখজরো: নিোইর
রজরোিঃ নিোইর

গ্রোভিঃ কোজীোিো
ইউজনয়ন: ফখোরী
ডোকঘয: ফখোরী
উখজরো: নিোইর
রজরোিঃ নিোইর

নিোইর

20.09.1994

21 ফছয 7 ভো 16
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৭

৮

৯

18.10.1994

21 ফছয 6 ভো 18
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নযণ
রনই

ফোজতর

22 ফছয 7 ভো 19
জদন

এইচএজ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

ছজফ ১ কজ, জন্
তোজযখ উখল্লখ
রনই, প্রখফে
১ কজ

ফোজতর

09.09.1991

24 ফছয 7 ভো 21
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোভ নোই

ফোজতর

রযনৄয

12.12.1993

23 ফছয 7 ভো 7 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে ১
কজ, ডোক
টিজকট নোই

ফোজতর

কুজভল্লো

05.02.1994

22 ফছয 3 ভো 0 জদন

আজরভ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ করোতরী
ইউজনয়ন: কোঞ্চন
ডোকঘয: কোঞ্চন
উখজরো: রূগঞ্জ
রজরোিঃ নোযোয়ণগঞ্জ

নোযোয়ণগঞ্জ

01.07.1987

28 ফছয 10 ভো 29
জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

গ্রোভিঃ রফরভজো
ইউজনয়ন: বুজিগঞ্জ
ডোকঘয: বুজিগঞ্জ
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

16.07.1992

25 ফছয 4 ভো 7 জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

ডোক টিজকট নোই,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

গ্রোভিঃ ফোখযজদয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: সুগজন্ধয়ো
উখজরো:ঝোরকোঠি
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

গ্রোভিঃ ফোখযজদয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: সুগজন্ধয়ো
উখজরো:ঝোরকোঠি
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

৪৮৯৩ নীরজজৎ জং

চোউফী রদফী
সুখযন্দ্র জং

গ্রোভিঃ ভোখঝযগাঁ
ইউজনয়ন: আদভনৄয ফোজোয
ডোকঘয: আদভনৄয ফোজোয
উখজরো: কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

গ্রোভিঃ ভোখঝযগাঁ
ইউজনয়ন: আদভনৄয ফোজোয
ডোকঘয: আদভনৄয ফোজোয
উখজরো: কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

৪৮৯৪ রভো: তোখযক োোন

রভোছো: ভখভনো রফগভ
মৃত পজর উজেন

গ্রোভিঃ ফোোদুযনৄয
ইউজনয়ন: ফরভঝোি
ডোকঘয: তুরীঘোট
উখজরো: গোইফোন্দো দয
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

প্রজোজত কোড ত রন্টোয, 34
ফোংরো ফোজোয, ঢোকো-1100

গোইফোন্ধো

৪৮৯৬ আোদুল্লো জর গোজরফ

রজবুন রনছো
নজরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ উত্তয শ্রীফযদী
ইউজনয়ন: শ্রীফযদী
ডোকঘয: পখতনৄয
উখজরো: শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযনৄয

গ্রোভিঃ উত্তয শ্রীফযদী
ইউজনয়ন: শ্রীফযদী
ডোকঘয: পখতনৄয
উখজরো: শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযনৄয

৪৮৯৮ জোজকয রোোইন

আজপয়ো রফগভ
আব্দুয যোজ্জোক

গ্রোভিঃ জয়ভিরনৄয
ইউজনয়ন: কোজনগয
ডোকঘয: জয়ভিরনৄয
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ জয়ভিরনৄয
ইউজনয়ন: কোজনগয
ডোকঘয: জয়ভিরনৄয
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

৪৯০৩ রভো: যোখর জভয়ো

খোজদজো আক্তোয
ভোন গজণ

গ্রোভিঃ করোতরী
ইউজনয়ন: কোঞ্চন
ডোকঘয: কোঞ্চন
উখজরো: রূগঞ্জ
রজরোিঃ নোযোয়ণগঞ্জ

৪৯০৫ রভো: আব্দুর কজযভ ভন্ডর

রভোছো: উখম্ম কুরসুভ রফগভ
রভো: দজফয উজেন ভন্ডর

গ্রোভিঃ রফরভজো
ইউজনয়ন: বুজিগঞ্জ
ডোকঘয: বুজিগঞ্জ
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরোিঃ ফগুিো

১২

ভন্তব্য

৬

রভোো: ভোমুদো রফগভ
রভো: রখকন্দোয আরী খোন

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ঝোরকোঠী

৪৮৯২ রভো: ভোমুদুর োোন
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জন্ তোজযখ

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৪৯০৬ আর োোন জনয়ন

নোজজযো খোনভ
জুরজপকোয আরী

গ্রোভিঃ োরো মুজন্পোিো
ইউজনয়ন: ১৫
ডোকঘয: ফগুিো
উখজরো: ফগুিো দয
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ োরো মুজন্পোিো
ইউজনয়ন: ১৫
ডোকঘয: ফগুিো
উখজরো: ফগুিো দয
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

03.02.1998

18 ফছয 3 ভো 2 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জযচয় খেয
নং নোই

ফোজতর

৪৯০৭ রভো: োইদুর ইরোভ

রভোছো: োোযো রফগভ
রভো: আ: খোখরক

গ্রোভিঃ জফখযোোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রগোোরনৄয
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ জফখযোোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রগোোরনৄয
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

14.03.1987

29 ফছয 1 ভো 21
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই,
স্থোয়ী ঠিকোনো
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৪৯০৮ রভো: আখর ইরোভ

রভোছো: রগোরোী রফগভ
রভো: এভদোদুর গোছু

গ্রোভিঃ জফষ্ণনৄয
ইউজনয়ন: বদউজর
ডোকঘয: গোংনগয
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ জফষ্ণনৄয
ইউজনয়ন: বদউজর
ডোকঘয: গোংনগয
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

17.01.1995

21 ফছয 3 ভো 18
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

৪৯০৯ রুজনো রফগভ

নুযজোোন রফগভ
যোপ উজেন

গ্রোভিঃ কোজন্দযগাঁ
ইউজনয়ন: আদভনৄয
ডোকঘয: আদভনৄয ফোজোয
উখজরো: কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

গ্রোভিঃ কোজন্দযগাঁ
ইউজনয়ন: আদভনৄয
ডোকঘয: আদভনৄয ফোজোয
উখজরো: কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

22.06.1997

18 ফছয 10 ভো 14
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৪৯১০ রভো: ভোসুদুয যভোন

রখরনো রফগভ
রভখয আরী

গ্রোভিঃ রদখখোরো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:রফয
উখজরো: ধোভযোই
রজরোিঃ ঢোকো

গ্রোভিঃ রদখখোরো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:রফয
উখজরো: ধোভযোই
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

10.07.1997

18 ফছয 12 ভো 13
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোভ নোই

ফোজতর

৪৯১১ রভখদী োোন

জজযনো আক্তোয
আবুর কোরোভ রভোির

গ্রোভিঃ ইরোভকোটি
ইউজনয়ন:ইরোভকোটি
ডোকঘয: ইরোভকোটি
উখজরো: তোরো
রজরোিঃ োতক্ষীযো

গ্রোভিঃ ইরোভকোটি
ইউজনয়ন:ইরোভকোটি
ডোকঘয: ইরোভকোটি
উখজরো: তোরো
রজরোিঃ োতক্ষীযো

োতক্ষীযো

12.11.1993

22 ফছয 5 ভো 23
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, প্রখফ ে
রনই

ফোজতর

৪৯১৫ রভো: খোয়রুর ইরোভ

রুখদো খোতুন
রভো: ভজজবুয যভোন

গ্রোভিঃ উরোইর
ইউজনয়ন: নোন্নোয
ডোকঘয: নোন্নোয
উখজরো: ধোভযোই
রজরোিঃ ঢোকো

গ্রোভিঃ উরোইর
ইউজনয়ন: নোন্নোয
ডোকঘয: নোন্নোয
উখজরো: ধোভযোই
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

28.12.1997

18 ফছয 5 ভো 7 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোভ নোই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৯১৭ জোভোর উজেন

জোখভনো খোতুন
আব্দুর রভোতোজরফ

গ্রোভিঃ কোন্দোোিো
ইউজনয়ন: নোজজযনৄয
ডোকঘয: নোজজযনৄয
উখজরো: করভোকোন্দো
রজরোিঃ রনেখকোনো

গ্রোভিঃ কোন্দোোিো
ইউজনয়ন: নোজজযনৄয
ডোকঘয: নোজজযনৄয
উখজরো: করভোকোন্দো
রজরোিঃ রনেখকোনো

রনেখকোণো

04.08.1988

27 ফছয 8 ভো 15
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন খদয
নোভ উখল্লখ রনই,
প্রখফ খে
খদয নোভ ভুর

ফোজতর

৪৯১৮ ভজভনুয ইরোভ

রভো: ভকখছদ আরী
রভোছো; ভঞ্জুয়োযো রফগভ

গ্রোভিঃ োতকুিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রকন্দুয়ো কোজরফোজি
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ োতকুিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রকন্দুয়ো কোজরফোজি
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

31.12.1990

25 ফছয 4 ভো 4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৪৯১৯ রভো: রভোযোদ খোন জভরন

রভো: যজছ উজেন খোন
জযয়খতয রনছো

গ্রোভিঃ রছোট বকরোটী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোযোট্টো
উখজরো: ফোযোট্টো
রজরোিঃ রনেখকোণো

গ্রোভিঃ রছোট বকরোটী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোযোট্টো
উখজরো: ফোযোট্টো
রজরোিঃ রনেখকোণো

রনেখকোণো

11.08.1991

24 ফছয 8 ভো 24
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৪৯২১ রভো: আরোউজেন

রভোো: পজযদো রফগভ
রভো: খজরর ঘযোভী

গ্রোভিঃ ফাঁফোজিয়ো
ইউজনয়ন: ফাঁফোজিয়ো
ডোকঘয: গছোনী
উখজরো: দজভনো
রজরোিঃ টুয়োখোজর

এনোভ রভজডখকর কখরজ 
োোতোর 9/3 োফতী
নগয, থোনো রযোড, োবোয,
ঢোকো
ইউজনয়ন: 6
ডোকঘয: োবোয
উখজরো: োবোয
রজরোিঃ ঢোকো

টুয়োখোরী

21.07.1989

26 ফছয 9 ভো 15
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জফজ্ঞজন্ভ নম্বয
রনই, প্রখফ ে
১টি

ফোজতর

৪৯২২ কোভরুর োোন

জহুযো রফগভ
রভো: োোন আরী

গ্রোভিঃ রবোটোযো
ইউজনয়ন: বোটোযো
ডোকঘয: বোটোযো
উখজরো: জযলোফোজি
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ রবোটোযো
ইউজনয়ন: বোটোযো
ডোকঘয: বোটোযো
উখজরো: জযলোফোজি
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

30.12.1986

29 ফছয 3 ভো 12
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোক টিজকট রনই,
ছজফ ১টি

ফোজতর

৪৯২৩ আবু ফকয

রতোযো
জোরোর উজেন

গ্রোভিঃ দজক্ষণ ধরডোিো
ইউজনয়ন: 5
ডোকঘয: জরখুিী
উখজরো: ভরুিোভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ দজক্ষণ ধরডোিো
ইউজনয়ন: 5
ডোকঘয: জরখুিী
উখজরো: ভরুিোভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

09.10.1992

23 ফছয 6 ভো 3 জদন

জফএভ

োধোযণ

ডোক টিজকট রনই,
ছজফ ১টি

ফোজতর

৪৯২৪ রভো: যোখর জকদোয

োযবীন রফগভ
রভো: জদ জকদোয

গ্রোভিঃ ভোতুয়োইর
ইউজনয়ন: ৮
ডোকঘয: ভোতুয়োইর
উখজরো: মোেোফোজি
রজরোিঃ ঢোকো

গ্রোভিঃ ভোতুয়োইর
ইউজনয়ন: ৮
ডোকঘয: ভোতুয়োইর
উখজরো: মোেোফোজি
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

02.03.1997

19 ফছয 1 ভো 27 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোক টিজকট 
খোভ নোই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

৬

৭

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৯
এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ নোই, ছজফ
১টি

ফোজতর

12.12.1992

23 ফছয 4 ভো 23
জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

জযোজগঞ্জ

20.02.1996

20 ফছয 3 ভো 25
জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্বোক্ষয নোই,
চোরোখনয কজ
রনই, ছজফ ১
কজ, প্রখফ ে
১ কজ

ফোজতর

চাঁোইনোফফগঞ্জ

03.10.1996

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ফয় রদয়ো
নোই, ছজফ ১
কজ, প্রখফ ে
১ কজ

ফোজতর

110/5 নুযজোোন জবরো উত্তয
মোেোফোজি ঢোকো-1204

কুজভল্লো

08.04.1989

27 ফছয 1 ভো 8 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই,
ছজফ ১টি

ফোজতর

গ্রোভিঃ রদলুয়োফোিী
ইউজনয়ন: কুশুভো
ডোকঘয: চককোনু
উখজরো: ভোন্দো
রজরোিঃ নগাঁ

গ্রোভিঃ রদলুয়োফোিী
ইউজনয়ন: কুশুভো
ডোকঘয: চককোনু
উখজরো: ভোন্দো
রজরোিঃ নগাঁ

নগাঁ

22 ফছয 5 ভো 25
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ োর নোই,
স্বোক্ষয নোই,
প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ অজরনগয
ইউজনয়ন: ফোমুন্দী
ডোকঘয: ফোমুন্দী
উখজরো: গোংনী
রজরোিঃ রভখযনৄয

গ্রোভিঃ অজরনগয
ইউজনয়ন: ফোমুন্দী
ডোকঘয: ফোমুন্দী
উখজরো: গোংনী
রজরোিঃ রভখযনৄয

রভখযনৄয

19 ফছয 8 ভো 5 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ঠিকোনো নোই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

গ্রোভিঃ ভয়নো
ইউজনয়ন: য়োজরয়ো
ডোকঘয: য়োজরয়ো
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ ভয়নো
ইউজনয়ন: য়োজরয়ো
ডোকঘয: য়োজরয়ো
উখজরো: রোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

৪৯২৭ রভো: আর জভরন

ভোমুদো োযবীন
রভো: রদখরোয়োয রোখন

গ্রোভিঃ জনজজযো
ইউজনয়ন: মুকুন্দনৄয
ডোকঘয: ভোযোজগঞ্জ
উখজরো: কোোখযোর
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃ জনজজযো
ইউজনয়ন: মুকুন্দনৄয
ডোকঘয: ভোযোজগঞ্জ
উখজরো: কোোখযোর
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

৪৯২৮ রভো: োজন রযজো

রভোছো: আযজজনো রফগভ
রভো: রগোরোভ রোখন

গ্রোভিঃ কণ তসূজত
ইউজনয়ন: জোভততর
ডোকঘয: বফদ্য জোভততর
উখজরো: কভোযখন্দ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ কণ তসূজত
ইউজনয়ন: জোভততর
ডোকঘয: বফদ্য জোভততর
উখজরো: কভোযখন্দ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

৪৯২৯ রভো: রভফোউর ক

রভোো: রভজযনো রফগভ
রভো: আজভ আরী

গ্রোভিঃ জফযোভনৄয
ইউজনয়ন: ফোিোফোজি
ডোকঘয: ফোিোফোজি
উখজরো: রগোভস্তোনৄয
রজরোিঃ চাঁোইনফোফোগঞ্জ

গ্রোভিঃ জফযোভনৄয
ইউজনয়ন: ফোিোফোজি
ডোকঘয: ফোিোফোজি
উখজরো: রগোভস্তোনৄয
রজরোিঃ চাঁোইনফোফোগঞ্জ

৪৯৩২ ইভোঈর রোখন

তোছজরভো রফগভ
আব্দুয যজভ

গ্রোভিঃ রফতুয়ো
ইউজনয়ন: সুরতোননৄয
ডোকঘয: সুরতোননৄয
উখজরো: রদজফদ্বোযো
রজরোিঃ কুজভল্লো

৪৯৩৪ রভো: সুভন আরী

রভোো: যজভো জফজফ
রভোোম্মদ আরী

৪৯৩৭ রভো: োীন আরভ

রভোছো: আজভভন রনছো
মৃত নফীছজেন ভন্ডর

01.09.1996

১২

ভন্তব্য

৮

রভোছো: আখজভো রফগভ
রভো: আপোজ উজেন

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

25 ফছয 11 ভো 11
জদন

৪৯২৫ রভো: আ: আজরভ
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০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৯৩৮ রভো: োজোভোর ইরোভ

োোনোযো
রভো: রভখছয আরী

গ্রোভিঃ দ: ধরডোিো
ইউজনয়ন: জরখুজি
ডোকঘয: জরখুজি
উখজরো: ভরুিোভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ দ: ধরডোিো
ইউজনয়ন: জরখুজি
ডোকঘয: জরখুজি
উখজরো: ভরুিোভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

01.10.1993

22 ফছয 6 ভো 10
জদন

আজরভ

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই,
প্রখফ ে
নযণকৃত নয়

ফোজতর

৪৯৩৯ রভো: োজভভ জভয়ো

রভোছো: োজন্ত রফগভ
রভো: ভস্তুপো কোভোর

গ্রোভিঃ খোজরোিো
ইউজনয়ন: নরুজন্দ
ডোকঘয: বোোনীনগয
উখজরো: জোভোরনৄয দয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ খোজরোিো
ইউজনয়ন: নরুজন্দ
ডোকঘয: বোোনীনগয
উখজরো: জোভোরনৄয দয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

07.12.1997

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে ১টি,
ফয় উখল্লখ রনই

ফোজতর

৪৯৪০ রভো: রগোরোভ রভোযখদ

রভোছো: কজনুয রফগভ
নুয রভোোম্মদ যদোয

গ্রোভিঃ রকোচিো দ: োিো
ইউজনয়ন: ভোন্দো
ডোকঘয: কুশুম্বো
উখজরো: ভোন্দো
রজরোিঃ নগাঁ

গ্রোভিঃ রকোচিো দ: োিো
ইউজনয়ন: ভোন্দো
ডোকঘয: কুশুম্বো
উখজরো: ভোন্দো
রজরোিঃ নগাঁ

নগাঁ

10.06.1996

20 ফছয 11 ভো 23
জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্বোক্ষয রনই, র
অড তোয, প্রখফ
েনযণকৃত নয়
 ছজফ নোই

ফোজতর

৪৯৪১ রভো: সুরুজ গোজী

রভোো: ভোজপয়ো রফগভ
মৃত আ: আযোপ আরী গোজী

গ্রোভিঃ আভোনউল্লোনৄয
ইউজনয়ন: কল্যোণনৄয
ডোকঘয: ফোবুযোট
উখজরো: চাঁদনৄয
রজরোিঃ চাঁদনৄয

গ্রোভিঃ ফোকোরীজট্ট
ইউজনয়ন: ১নং
ডোকঘয: নৄযোন ফোজোয
উখজরো: চাঁদনৄয
রজরোিঃ চাঁদনৄয

চাঁদনৄয

10.02.1993

23 ফছয 1 ভো 30
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

কজেউটোয
টোই পযভ,
প্রখফ ে ১টি,
রযজবজনউ স্টুে

ফোজতর

৪৯৪২ রভো: জোোিীয আরভ

োখজনুয
রভো: ভোনসুয আরভ

গ্রোভিঃ আব্দুয যভোখনয রটোরো
(রফোড ত োিো)
ইউজনয়ন: 4
ডোকঘয: রদফীনগয
উখজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ
দয
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভিঃ আব্দুয যভোখনয রটোরো
(রফোড ত োিো)
ইউজনয়ন: 4
ডোকঘয: রদফীনগয
উখজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ
দয
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

02.11.1997

18 ফছয 6 ভো 3 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৪৯৪৪ যোজু নুজনয়ো

ভয়নো নুজনয়ো
গখন নুজনয়ো

গ্রোভিঃ ভোজজদজ চো ফোগোন
ইউজনয়ন: কোরোনৄয
ডোকঘয: নোযোইন ছিো
উখজরো: শ্রীভির
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

গ্রোভিঃ ভোজজদজ চো ফোগোন
ইউজনয়ন: কোরোনৄয
ডোকঘয: নোযোইন ছিো
উখজরো: শ্রীভির
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

04.01.1996

19 ফছয 4 ভো 5 জদন

এইচএজ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৪৯৪৫ রভো: আর ভোমুন

রভোছো: রপোরী রফগভ
রভো: জযোজুর ইরোভ

গ্রোভিঃ চাঁচতকি নৄযোন োিো
ইউজনয়ন: চাঁচতকি
ডোকঘয:চাঁচতকি
উখজরো: গুরুদোনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ চাঁচতকি নৄযোন োিো
ইউজনয়ন: চাঁচতকি
ডোকঘয:চাঁচতকি
উখজরো: গুরুদোনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

15.05.1992

23 ফছয 11 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৪৯৪৬ রভো: রুখফর যোনো

রভোো: রুজফনো খোতুন
রভো: আব্দুয যভোন

গ্রোভিঃ রচৌভোজদয়ো
ইউজনয়ন: রচৌভোজদয়ো
ডোকঘয: জকখোযনৄয
উখজরো: ফোঘো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ রচৌভোজদয়ো
ইউজনয়ন: রচৌভোজদয়ো
ডোকঘয: জকখোযনৄয
উখজরো: ফোঘো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

01.11.1994

23 ফছয 6 ভো 4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফযোফয উখল্লখ
রনই, ছজফ ১
কজ, রযজবজনউ
স্টুোে

ফোজতর

৪৯৪৭ রভো: ভোসুদুয ইরোভ

রোইরী খোতুন
োজোোন আরী

গ্রোভিঃ গোন্ধোইর
ইউজনয়ন: গোন্ধোইর
ডোকঘয: গোন্ধোইর
উখজরো: কোজজনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ গোন্ধোইর
ইউজনয়ন: গোন্ধোইর
ডোকঘয: গোন্ধোইর
উখজরো: কোজজনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

21.01.1991

25 ফছয 0 ভো 9 জদন

জফএজ

োধোযণ

প্রখফ খে
ঠিকোনো রনই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

৪৯৪৮ রভো: আব্দুর কজযভ

রভোছো: োজরভো খোতুন
রভো: আব্দু োত্তোয রভোল্লো

গ্রোভিঃ জয়নগয
ইউজনয়ন: বকখটোরো
ডোকঘয: বকখটোরো
উখজরো: রফিো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ জয়নগয
ইউজনয়ন: বকখটোরো
ডোকঘয: বকখটোরো
উখজরো: রফিো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

07.11.1993

22 ফছয 4 ভো 24
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে রনই

ফোজতর

৪৯৫০ রভো: আজকুর ইরোভ

রভোছো: োখয়যো রফগভ
রভো: ফযকত জভয়ো

গ্রোভিঃ রগৌযোযং
ইউজনয়ন: রগৌযোযং
ডোকঘয: রগৌযোযং
উখজরো: সুনোভগঞ্জ
রজরোিঃ সুনোভগঞ্জ

গ্রোভিঃ রগৌযোযং
ইউজনয়ন: রগৌযোযং
ডোকঘয: রগৌযোযং
উখজরো: সুনোভগঞ্জ
রজরোিঃ সুনোভগঞ্জ

সুনোভগঞ্জ

15.11.1994

21 ফছয 5 ভো 20
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৪৯৫১ জকখোয চন্দ্র দো

জফযজো ফোরো দো
রতখজন্দ্র কুভোয দো

গ্রোভিঃ গজোজযয়ো
ইউজনয়ন: গজোজযয়ো
ডোকঘয: ভজরমোই
উখজরো: জভযস্বযোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ গজোজযয়ো
ইউজনয়ন: গজোজযয়ো
ডোকঘয: ভজরমোই
উখজরো: জভযস্বযোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

30.12.1986

29 ফছয 4 ভো 6 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৯৫৪ জোোিীয আরভ

রপরুজো রফগভ
সুরুজ জভয়ো

গ্রোভিঃ রোখন নগয
ইউজনয়ন: নোযোয়ননৄয
ডোকঘয: রোখন নগয
উখজরো: রফরোফ
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ রোখন নগয
ইউজনয়ন: নোযোয়ননৄয
ডোকঘয: রোখন নগয
উখজরো: রফরোফ
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

10.06.1993

19 ফছয 5 ভো 25
জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফ ে রনই

ফোজতর

৪৯৫৬ রভো: ইভজতয়োজ উজেন

রোয়রো রফগভ
রভো: জোভোর উজেন

গ্রোভিঃ উত্তয কোট্টরী
ইউজনয়ন: ১৪
ডোকঘয: উত্তয কোট্টরী
উখজরো: োোিতরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ উত্তয কোট্টরী
ইউজনয়ন: ১৪
ডোকঘয: উত্তয কোট্টরী
উখজরো: োোিতরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

01.02.1998

18 ফছয 3 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৯৫৭ ভোবুবুয যভোন

আখনোয়োযো রফগভ
জীভ উজেন

গ্রোভিঃ রদয়োখনয চয
ইউজনয়ন: চয উজজরোফ
ডোকঘয: রদয়োখনয চয
উখজরো: রফরোফ
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ রদয়োখনয চয
ইউজনয়ন: চয উজজরোফ
ডোকঘয: রদয়োখনয চয
উখজরো: রফরোফ
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

28.12.1995

20 ফছয 4 ভো 8 জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফ ে রনই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১
৪৯৫৮ রভো: োজন জভয়ো

োয়ো রফগভ
রভো: জদুল্লো

গ্রোভিঃ রচিোকোজন্দ
ইউজনয়ন: নভোন্দী
ডোকঘয: ফোংরো ফোজোয
উখজরো: রোনোয গো
রজরোিঃ নোযোয়ণগঞ্জ

গ্রোভিঃ রচিোকোজন্দ
ইউজনয়ন: নভোন্দী
ডোকঘয: ফোংরো ফোজোয
উখজরো: রোনোয গো
রজরোিঃ নোযোয়ণগঞ্জ

নোযোয়ণগঞ্জ

21.03.1996

20 ফছয 1 ভো 24
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

৪৯৫৯ রভো: আ: যোজ্জোক

োযবীন রফগভ
পজলুর ক

গ্রোভিঃ জিভ জকনৄয
ইউজনয়ন: ফোভনো দয
ডোকঘয: ফোভনো
উখজরো: ফোভনো
রজরোিঃ ফযগুনো

গ্রোভিঃ জিভ জকনৄয
ইউজনয়ন: ফোভনো দয
ডোকঘয: ফোভনো
উখজরো: ফোভনো
রজরোিঃ ফযগুনো

ফযগুনো

28.09.1994

21 ফছয 6 ভো 24
জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড
ভর, ছজফ ১টি

ফোজতর

৪৯৬০ রভো: জখযোজ আরী

রভোছো: ভভতোজ োযবীন
মৃত নোজজভ উজেন

গ্রোভিঃ বকখটোরো
ইউজনয়ন: বকখটোরো
ডোকঘয: বকখটোরো
উখজরো: রফিো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ বকখটোরো
ইউজনয়ন: বকখটোরো
ডোকঘয: বকখটোরো
উখজরো: রফিো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

10.05.1987

28 ফছয 11 ভো 25
জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

চোরোন নোই

ফোজতর

৪৯৬৩ জপকুর ইরোভ

জজযপো খোতুন
আব্দু ছোত্তোয

গ্রোভিঃ নফ ত একরোনৄয
ইউজনয়ন: 2
ডোকঘয: একরোনৄয ফোজোয
উখজরো: রফগভগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ নফ ত একরোনৄয
ইউজনয়ন: 2
ডোকঘয: একরোনৄয ফোজোয
উখজরো: রফগভগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

10.01.1990

26 ফছয 3 ভো 27
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৯৬৫ যোখর জভয়ো

ইয়োছজভন রফগভ
রখোযখদ আরভ

গ্রোভিঃ রডভযো
ইউজনয়ন: রভোক্তোযনৄয
ডোকঘয: োযোইদ ফোজোয
উখজরো: কোরীগঞ্জ
রজরোিঃ গোজীনৄয

গ্রোভিঃ রডভযো
ইউজনয়ন: রভোক্তোযনৄয
ডোকঘয: োযোইদ ফোজোয
উখজরো: কোরীগঞ্জ
রজরোিঃ গোজীনৄয

গোজীনৄয

15.03.1997

19 ফছয 00 ভো 23
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

খোখভ ডোক
টিজকট রনই,
প্রখফ ে ১ কজ

ফোজতর

৪৯৬৬ আবু বতয়ফ যকোয

জখনো রফগভ
জোোিীয রোখন

গ্রোভিঃ শুকুন্দী
ইউজনয়ন: োধোযচয
ডোকঘয: কুভযোদী
উখজরো: জফনৄয
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ শুকুন্দী
ইউজনয়ন: োধোযচয
ডোকঘয: কুভযোদী
উখজরো: জফনৄয
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

11.05.1995

20 ফছয 11 ভো 15
জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

ফযোফয উখল্লখ
রনই,

ফোজতর

৪৯৬৭ রভো: যোয়োন উজেন

মুজন্ন রফগভ
আবু তোখয

গ্রোভিঃ োজপজগ্রোভ
ইউজনয়ন: ইছোখোরী
ডোকঘয: ভোদফোযোট
উখজরো: ভীযস্বযোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ োজপজগ্রোভ
ইউজনয়ন: ইছোখোরী
ডোকঘয: ভোদফোযোট
উখজরো: ভীযস্বযোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

10.10.1994

21 ফছয 4 ভো 25
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
রপযত খোভ রনই
 প্রখফ খে
ঠিকোনো রনই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৪৯৬৯ যোজু জভয়ো

কোইনুয রফগভ
োখয়দ আরী

গ্রোভিঃ চীকজণ তোিো
ইউজনয়ন: জততল্লো
ডোকঘয:কোভোর খোন োট
উখজরো: জোভোরনৄয দয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ চীকজণ তোিো
ইউজনয়ন: জততল্লো
ডোকঘয:কোভোর খোন োট
উখজরো: জোভোরনৄয দয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

27.04.1996

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, খোখভ ডোক
টিজকট  ঠিকোনো
রনই, প্রখফ ের
১টি, ফয় উখল্লখ
রনই

ফোজতর

৪৯৭২ অনৄ তোলুকদোয

নীজরভো তোলুকদোয
ইন্দু ভলণ তোলুকদোয

গ্রোভিঃ ভোতোযগাঁ
ইউজনয়ন: রপনোয ফাঁক
ডোকঘয: রক্ষ্মীনৄয
উখজরো: জোভোরগঞ্জ
রজরোিঃ সুনোভগঞ্জ

গ্রোভিঃ বোতোজরয়ো
ইউজনয়ন: ১১
ডোকঘয: জখরট দয
উখজরো: রকোতুয়োরী
রজরোিঃ জখরট

সুনোভগঞ্জ

15.10.1995

20 ফছয 5 ভো 26
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফেনযণকৃত
নয়  ছজফ রনই

ফোজতর

৪৯৭৩ আরভিীয রোোইন

রফগভ
রভো: আখফদ আরী খোন

গ্রোভিঃ ংজতযছো
ইউজনয়ন: জজয়ননৄয
ডোকঘয: আভতরী
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ ংজতযছো
ইউজনয়ন: জজয়ননৄয
ডোকঘয: আভতরী
উখজরো: রদৌরতনৄয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

13.12.1994

21 ফছয 4 ভো 22
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

৪৯৭৬ রভো: আখনোয়োয রোখন

আখভনো খোতুন
রভো: আব্দুর ভজতন

গ্রোভিঃ জতরীয়ো
ইউজনয়ন: উজজযনৄয
ডোকঘয: জভয়ো ফোজোয
উখজরো: জভয়ো ফোজোয
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ জতরীয়ো
ইউজনয়ন: উজজযনৄয
ডোকঘয: জভয়ো ফোজোয
উখজরো: জভয়ো ফোজোয
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

03.01.1987

29 ফছয 3 ভো 25
জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফ ে রনই

ফোজতর

৪৯৭৭ রভো: রযয়োজুর জোন্নোত

রভোছো: জজন্নোতুর রনছো
রভো: জপকুর ইরোভ

গ্রোভিঃ যোধোনগ যদোয োিো
ইউজনয়ন: যোধোনগয
ডোকঘয: যোধোনগয
উখজরো: ফদযগঞ্জ
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ যোধোনগ যদোয োিো
ইউজনয়ন: যোধোনগয
ডোকঘয: যোধোনগয
উখজরো: ফদযগঞ্জ
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

18 ফছয 4 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই, ছজফ
১ কজ  প্রখফ
ে ১ কজ

ফোজতর

৪৯৭৮ রভো: রভোক্তোজোরুর ক

রভোছো: রগোরোজোন রফগভ
রভো: রযজোনুর ক

গ্রোভিঃ জোজভযো
ইউজনয়ন: রফরনৄকুয
ডোকঘয: জোজভযো
উখজরো: নৄঠিয়ো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ জোজভযো
ইউজনয়ন: রফরনৄকুয
ডোকঘয: জোজভযো
উখজরো: নৄঠিয়ো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

30.08.1987

28 ফছয 5 ভো 11
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
নোই, ছজফ
তুোজয়ত নোই

ফোজতর

৪৯৭৯ রভোোম্মদ ভজউজেন

আখভনো রফগভ
রভোোম্মদ রভোরতোন

গ্রোভিঃ োতফোজিয়ো
ইউজনয়ন: 7
ডোকঘয: োজীযোিো
উখজরো: চন্দনোইকো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ োতফোজিয়ো
ইউজনয়ন: 7
ডোকঘয: োজীযোিো
উখজরো: চন্দনোইকো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

10.01.1987

29 ফছয 3 ভো 26
জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
রনই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৪৯৮০ রভো: আব্দুর খোখরক

মৃত ছোখযজনো রনছো
রভো: যোোত আরী

গ্রোভিঃ কোজরদোনৄয
ইউজনয়ন: কোজরদোনৄয
ডোকঘয: আরভডোিো
উখজরো: আরভডোিো
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

গ্রোভিঃ কোজরদোনৄয
ইউজনয়ন: কোজরদোনৄয
ডোকঘয: আরভডোিো
উখজরো: আরভডোিো
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

চ্যয়োডোিো

12.12.1986

29 ফছয 3 ভো 29
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৪৯৮১ আজভনুর যভোন

োখরো
জরয়োকত রোখন

গ্রোভিঃ মুন্পী নোযোয়ণনৄয
ইউজনয়ন: ভোযোজনৄয
ডোকঘয: ররোোচূিো
উখজরো: মুকসুদনৄয
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ মুন্পী নোযোয়ণনৄয
ইউজনয়ন: ভোযোজনৄয
ডোকঘয: ররোোচূিো
উখজরো: মুকসুদনৄয
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

20.05.1992

23 ফছয 11 ভো 15
জদন

দোজখর

োধোযণ

খদয নোভ ভর,
জফজ্ঞজন্ভ নম্বয রনই

ফোজতর

৪৯৮৩ োজফবুয যভোন

রখোখদজো রফগভ
আব্দুর ভজজদ যদোয

গ্রোভিঃ জোবুো
ইউজনয়ন: 3
ডোকঘয: জোবুো
উখজরো: রূী
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ জোবুো
ইউজনয়ন: 3
ডোকঘয: জোবুো
উখজরো: রূী
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

02.10.1993

22 ফছয 6 ভো 17
জদন

দোজখর

এজতভ /
োজযযীক
প্রজতফন্ধী

আখফদখন স্বোক্ষয
নোই

ফোজতর

৪৯৮৪ রভো: আব্দুর আজরভ

োয়ো রফগভ
রভো: জোভোর জফশ্বো

গ্রোভিঃ জযগোতী
ইউজনয়ন: ৮
ডোকঘয: দূজতনী ভর
উখজরো: রূী
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ জযগোতী
ইউজনয়ন: ৮
ডোকঘয: দূজতনী ভর
উখজরো: রূী
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

25.09.1993

22 ফছয 7 ভো 3 জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
নোই

ফোজতর

৪৯৮৫ রভো: োেোভ রোখন

রভোছো: রযোনো রফগভ
রভো: জযোজ উজেন

গ্রোভিঃ ভোমুদো রকোরো
ইউজনয়ন: ঝোঐর
ডোকঘয: জদনগয
উখজরো: কোভোযখন্দ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ ভোমুদো রকোরো
ইউজনয়ন: ঝোঐর
ডোকঘয: জদনগয
উখজরো: কোভোযখন্দ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

15.05.1995

20 ফছয 11 ভো 4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

খোখভ ঠিকোনো নোই

ফোজতর

৪৯৮৬ রভো: োভীভ রযজো

রভোছো: োোনো রফগভ
রভো: ভোজনক রখ

গ্রোভিঃ জগতগোতী
ইউজনয়ন: জয়োরখকোর
ডোকঘয: কখয়রগোতী
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ জগতগোতী
ইউজনয়ন: জয়োরখকোর
ডোকঘয: কখয়রগোতী
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

15.02.1988

28 ফছয 2 ভো 20
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

খদয নোভ রনই

ফোজতর

৪৯৮৭ রভো: জযফুর ইরোভ

রভোছোয: জজযনো রফগভ
রভো: ইয়োকুফ আরী

গ্রোভিঃ রছোট খোটোভোযী
ইউজনয়ন: জয়ভজনযোট
ডোকঘয: জয়ভজনযোট
উখজরো: ভুরুিোভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ রছোট খোটোভোযী
ইউজনয়ন: জয়ভজনযোট
ডোকঘয: জয়ভজনযোট
উখজরো: ভুরুিোভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

11.11.1987

28 ফছয 5 ভো 24
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৪৯৮৯ এইচ এভ এযোদুর নফী

রভোছো: োজপজো রফগভ
রভো: ভনসুয আখম্মদ

গ্রোভিঃ ফনোনৄয
ইউজনয়ন: ফনোনৄয
ডোকঘয: চখযযোট
উখজরো: রোফোিী
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ ফনোনৄয
ইউজনয়ন: ফনোনৄয
ডোকঘয: চখযযোট
উখজরো: রোফোিী
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

01.11.1988

27 ফছয 5 ভো 10
জদন

এভএ

োধোযণ

প্রখফ খে ছজফ
রনই

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৭

৮

৯

05.12.1986

29 ফছয 5 ভো 0 জদন

দোজখর

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নোই

ফোজতর

মৃত রভোখভনো খোতুন
গ্রোভিঃ নদোফ
মৃত রভো: আব্দুর গফুয যকোয ইউজনয়ন: ফিজবটো
ডোকঘয:যোফোইতোযী
উখজরো: ফুরফোজি
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ নদোফ
ইউজনয়ন: ফিজবটো
ডোকঘয:যোফোইতোযী
উখজরো: ফুরফোজি
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

14.02.1991

25 ফছয 2 ভো 22
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

৪৯৯২ আজগোয আরী

পজযদো রফগভ
আ: োজকভ

গ্রোভিঃ ফোযদোজিয়ো
ইউজনয়ন: রধোোখোরী
ডোকঘয: রক রদোিো
উখজরো:কচ্যয়ো
রজরোিঃ ফোখগযোট

গ্রোভিঃ ফোযদোজিয়ো
ইউজনয়ন: রধোোখোরী
ডোকঘয: রক রদোিো
উখজরো:কচ্যয়ো
রজরোিঃ ফোখগযোট

ফোখগযোট

03.02.1988

28 ফছয 2 ভো 21
জদন

আজরভ

মুজক্তখমোদ্ধো

জফজ্ঞজন্ভ নং রনই

ফোজতর

৪৯৯৩ রভো: জযয়োদ জভয়ো

রভোো: জুখফদো আক্তোয
রভো: আব্দুয যফ

গ্রোভিঃ রখখযোিো
ইউজনয়ন: ফোউী
ডোকঘয: োরুজরয়ো
উখজরো: ফোযোট্টো
রজরোিঃ রনেখকোনো

গ্রোভিঃ রখখযোিো
ইউজনয়ন: ফোউী
ডোকঘয: োরুজরয়ো
উখজরো: ফোযোট্টো
রজরোিঃ রনেখকোনো

রনেখকোণো

04.11.1993

22 ফছয 6 ভো 1 জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নোই, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট  ঠিকোনো
রনই

ফোজতর

৪৯৯৪ রভো: আখনোয়োয রোখন

যোখরো রফগভ
রভো: রগন্দো ভোমুদ

গ্রোভিঃ খজি
ইউজনয়ন: আরভনৄয
ডোকঘয: ফি আরভনৄয
উখজরো: ীযগঞ্জ
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ খজি
ইউজনয়ন: আরভনৄয
ডোকঘয: ফি আরভনৄয
উখজরো: ীযগঞ্জ
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

29.11.1986

29 ফছয 6 ভো 24
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, ডোক
টিজকট নোই

ফোজতর

৪৯৯৫ রভো: োখজদুরু যভোন

রভোছো: সুরতোনো রফগভ
রভো: আব্দুর কোখদয

গ্রোভিঃ তোজনৄয
ইউজনয়ন: আস্কযনৄয
ডোকঘয: খোননৄয
উখজরো: দয
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃ তোজনৄয
ইউজনয়ন: আস্কযনৄয
ডোকঘয: খোননৄয
উখজরো: দয
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

05.08.1991

24 ফছয 9 ভো 1 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ডোক টিজকখট
টোকো কভ আখছ

ফোজতর

৪৯৯৬ ভোমুদুর োোন

যোজদো
রভো: নুরুর আজভন

গ্রোভিঃ ফোলুয চয
ইউজনয়ন: আখরকখজন্ডোয
ডোকঘয: আখরকজোন্ডোয
উখজরো: যোভগজত
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

গ্রোভিঃ ফোলুয চয
ইউজনয়ন: আখরকখজন্ডোয
ডোকঘয: আখরকজোন্ডোয
উখজরো: যোভগজত
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

রক্ষ্ণীনৄয

06.01.1996

20 ফছয 3 ভো 20
জদন

আজরভ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

জোতীয়
জযচয়ে নম্বয
রনই, ডোক টিজকট
নোই

ফোজতর

৪৯৯১ রভো: আব্দুর ভোন্নোন
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১২

ভন্তব্য

৬

গ্রোভিঃ রদফযোজ
ইউজনয়ন: 8
ডোকঘয: রদফযোজ
উখজরো: রভোখিরগঞ্জ
রজরোিঃ ফোখগযোট

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ফোখগযোট

রভোো: যোজজয়ো রফগভ
রভো: ইউসুপ আরী রখ

৫

জনজ রজরো

গ্রোভিঃ রদফযোজ
ইউজনয়ন: 8
ডোকঘয: রদফযোজ
উখজরো: রভোখিরগঞ্জ
রজরোিঃ ফোখগযোট

৪৯৯০ এ এভ এয়ো জয়ো যভোন

৪

ফততভোন ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৪৯৯৭ রভো: আ: ভোখরক

রভোছো: ভজজতনো খোতুন
রভো: োোন ভন্ডর

গ্রোভিঃ গখয়নৄয
ইউজনয়ন: গখয়নৄয
ডোকঘয: গখয়নৄয
উখজরো: োফনো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ গখয়নৄয
ইউজনয়ন: গখয়নৄয
ডোকঘয: গখয়নৄয
উখজরো: োফনো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

30.12.1995

19 ফছয 4 ভো 6 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট 
ঠিকোনো নোই

ফোজতর

৪৯৯৮ রোোগী আক্তোয

কভরো রফগভ
রভো: ভইন উজেন

গ্রোভিঃ যক্ষীতনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ভধুখোরী
উখজরো:
রজরোিঃ পজযদনৄয

1181/এ জড/5
02
জখরগাঁ
1219
ঢোকো

ঢোকো

27.12.1995

20 ফছয 4 ভো 21
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই,
প্রখফ ে ১টি

ফোজতর

৪৯৯৯ রভো: ভোমুনুয যজদ

জোোনোযো রফগভ
রভো: আব্দুয যজদ

গ্রোভিঃ কোজজযজখর
ইউজনয়ন: ফিকূর
ডোকঘয: রন্দ্রোফোজোয
উখজরো: োজজগঞ্জ
রজরোিঃ চাঁদনৄয

গ্রোভিঃ কোজজযজখর
ইউজনয়ন: ফিকূর
ডোকঘয: রন্দ্রোফোজোয
উখজরো: োজজগঞ্জ
রজরোিঃ চাঁদনৄয

চাঁদনৄয

01.01.1987

29 ফছয 3 ভো 10
জদন

পোজমর

োধোযণ

চোরোন নোই,
প্রখফ ে ১টি,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৫০০০ রযোখফর রোোইন রভোল্লো

রখোযখদো রফগভ
োইজ উজেন রভোল্লো

গ্রোভিঃ জখরগাঁ
ইউজনয়ন: নফোইর
ডোকঘয: নফোইর
উখজরো: গোজীনৄয দয
রজরোিঃ গোজীনৄয

গ্রোভিঃ জখরগাঁ
ইউজনয়ন: নফোইর
ডোকঘয: নফোইর
উখজরো: গোজীনৄয দয
রজরোিঃ গোজীনৄয

গোজীনৄয

02.01.1991

25 ফছয 4 ভো 3 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

চোরোন নোই

ফোজতর

৫০০১ পোখতভো আক্তোয

ভভতোজ রফগভ
জনজোভ জভয়ো

গ্রোভিঃ উত্তয চথো
ইউজনয়ন: 12নং
ডোকঘয: কুজভল্লো
উখজরো: আদত দয
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ উত্তয চথো
ইউজনয়ন: 12নং
ডোকঘয: কুজভল্লো
উখজরো: আদত দয
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

05.01.1996

20 ফছয 6 ভো 00
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৫০০২ তোছজরভো আক্তোয

রযৌনোযো রফগভ
রভো: ভজপজুর যভোন

গ্রোভিঃ জরোরনগয
ইউজনয়ন: কোীনগয
ডোকঘয: কোীনগয
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ জরোরনগয
ইউজনয়ন: কোীনগয
ডোকঘয: কোীনগয
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

01.11.1996

19 ফছয 6 ভো 4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৫০০৩ রুহুর আজভন

োইভন রফগভ
চাঁন জভয়ো

গ্রোভিঃ ফোজরয়োচজন্ড
ইউজনয়ন: রগোোইনৄয
ডোকঘয: ফোজরয়োচজন্ড
উখজরো: শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযনৄয

গ্রোভিঃ ফোজরয়োচজন্ড
ইউজনয়ন: রগোোইনৄয
ডোকঘয: ফোজরয়োচজন্ড
উখজরো: শ্রীফযদী
রজরোিঃ রযনৄয

রযনৄয

05.09.1991

24 ফছয 8 ভো 1 জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

ছজফ ১ কজ,
প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৫০০৫ ব্যোচী ফসু

রদোরো যোণী ফসু
আনন্দ রভোন ফসু

গ্রোভিঃ োজজয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: াঁজজয়ো
উখজরো: রকফনৄয
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ োজজয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: াঁজজয়ো
উখজরো: রকফনৄয
রজরোিঃ মখোয

মখোয

27 ফছয 6 ভো 3
জদন

জফ জফ এ

োধোযণ

চোরোন রনই,
কর্ততক্ষ ভুর

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

৫০০৯ জভঠুন রচৌধুযী

ভোয়ো যোণী রচৌধুযী
গখণ চন্দ্র রচৌধুযী

গ্রোভিঃ আভগ্রোভ ফোজোয
ইউজনয়ন: 5নং
ডোকঘয: আভগ্রোভ ফোজোয
উখজরো: যোখজোয
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

গ্রোভিঃ আভগ্রোভ ফোজোয
ইউজনয়ন: 5নং
ডোকঘয: আভগ্রোভ ফোজোয
উখজরো: যোখজোয
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

ভোদোযীনৄয

06.07.1995

20 ফছয 6 ভো 26
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই,
ছজফ ১টি

ফোজতর

৫০১৩ রভো: ভোজোরুর ইরোভ রো

রভোছো: নোজছভো খোতুন
রভো: আব্দুর কোরোভ

গ্রোভিঃ রগোজফন্দনৄয
ইউজনয়ন: 3
ডোকঘয: রগোজফন্দনৄয
উখজরো: রোখননৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ রগোজফন্দনৄয
ইউজনয়ন: 3
ডোকঘয: রগোজফন্দনৄয
উখজরো: রোখননৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

03.11.1995

21 ফছয 6 ভো 2 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৫০১৯ রভো: আবুর োনোত

রভো: ভোসুদ
জনলুপো ইয়োজভন

গ্রোভিঃ ভোিোযখটক, জিভ
ভোজনকদী
ইউজনয়ন: 15
ডোকঘয: ঢোকো কুোন্টনখভন্ট
উখজরো:
রজরোিঃ ঢোকো

গ্রোভিঃ ভোিোযখটক, জিভ
ভোজনকদী
ইউজনয়ন: 15
ডোকঘয: ঢোকো কুোন্টনখভন্ট
উখজরো:
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

01.01.1989

27 ফছয 3 ভো 5জদন

জফ জফ এ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই,
রপযত খোখভ
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

৫০২০ রভো: রভোোযপ রোখন

যজভো
মৃত আ: গফুয

গ্রোভিঃ উত্তয জতরোই
ইউজনয়ন: 9
ডোকঘয: জরখুিী
উখজরো: ভরুিীভোযো
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ উত্তয জতরোই
ইউজনয়ন: 9
ডোকঘয: জরখুিী
উখজরো: ভরুিীভোযো
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

01.09.1993

22 ফছয 7 ভো 11
জদন

আজরভ

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই,
প্রখফে
নযণকৃত নয় 
ছজফ রনই

ফোজতর

৫০২৩ রভো: আতোউয যভোন

রভোছো: রোনোবোন জফজফ
রভো: আখম্মদ আরী যদোয

গ্রোভিঃ বনজদঘী
ইউজনয়ন: জভনয়োযী
ডোকঘয: োরো
উখজরো: আেোই
রজরোিঃ নগাঁ

গ্রোভিঃ বনজদঘী
ইউজনয়ন: জভনয়োযী
ডোকঘয: োরো
উখজরো: আেোই
রজরোিঃ নগাঁ

নগাঁ

25.05.1986

29 ফছয 10 ভো 28
জদন

এভ এ এ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৫০২৮ রভো: মুজবুয যভোন

রভো: োখজযো রফগভ
রভো: োজপজ উজেন মুজন্প

গ্রোভিঃ ভোরজদক
ইউজনয়ন: খোজদভনগয
ডোকঘয: োখফ ফোজোয
উখজরো: দয
রজরোিঃ জখরট

গ্রোভিঃ ফযইকোজন্দ
ইউজনয়ন: ফযইকোজন্দ
ডোকঘয: দয
উখজরো: দ: সুযভো
রজরোিঃ জখরট

জখরট

20.03.1994

22 ফছয 0 ভো 12
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ খে ছজফ
নোই

ফোজতর

৫০৩০ জজফ জভয়ো

রভোখতদো রফগভ
রভো: রভোোযপ প্যোদো

গ্রোভিঃ োকজয়ো
ইউজনয়ন: গরোজচো
ডোকঘয: রফোয়োজরয়ো
উখজরো: গরোজচো
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ 02 নং শ্যোভরীফোগ
ইউজনয়ন: 2নং
ডোকঘয: গরোজচো
উখজরো: গরোজচো
রজরোিঃ টুয়োখোরী

টুয়োখোরী

29.09.1994

21 ফছয 7 ভো 7 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, রপযত
খোভ নোই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ 
ফয় উখল্লখ নোই

ফোজতর

১
৫০৩১ রভোছো: জভতো খোনভ

জফনো রফগভ
আজজজুর রস্কোয

গ্রোভিঃ চন্দ্রজদঘজরয়ো
ইউজনয়ন: চন্দ্রজদঘজরয়ো
ডোকঘয: চন্দ্রজদঘজরয়ো
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ চন্দ্রজদঘজরয়ো
ইউজনয়ন: চন্দ্রজদঘজরয়ো
ডোকঘয: চন্দ্রজদঘজরয়ো
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

৫০৩৩ রযোকোনো আপখযোজ

জভনোযো আক্তোয
রভো: আব্দুয যভোন

গ্রোভিঃ নৄরফজন্দ
ইউজনয়ন: 9
ডোকঘয: গোইফোন্ধো
উখজরো: গোইফোন্ধো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ নৄরফজন্দ
ইউজনয়ন: 9
ডোকঘয: গোইফোন্ধো
উখজরো: গোইফোন্ধো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ োতোি
ইউজনয়ন: োতোি
ডোকঘয: োতোি
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ োতোি
ইউজনয়ন: োতোি
ডোকঘয: োতোি
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

৫০৩৫ অনু জফশ্বো

রগোোরগঞ্জ

গোইফোন্ধো

25.10.1987

28 ফছয 6 ভো 10
জদন

ভোস্টো ত

োধোযণ

খোখভ ঠিকোনো ভর

ফোজতর

রগোোরগঞ্জ

07.08.1995

20 ফছয 8 ভো 28
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জতো ভোতোয
নোভ নোই

ফোজতর

৫০৩৬ রভো: আবু ফকয জজেক

ছোখযো খোতুন
রভো: আব্দুর ভজজদ

গ্রোভিঃ ব্রভত্ত্বয সুন্দয জদঘী
ইউজনয়ন: সুন্দযজদঘী
ডোকঘয: সুন্দযজদঘী
উখজরো: রদফীগঞ্জ
রজরোিঃ ঞ্চগি

গ্রোভিঃ রখোিোযোি
ইউজনয়ন: দন্ডোর
ডোকঘয: কোরোগন্ডো
উখজরো: রদফীগঞ্জ
রজরোিঃ ঞ্চগি

ঞ্চগি

04.08.1986

29 ফছয 9 ভো 2 জদন

জফ এ জ

োধোযণ

রপযত খোভ নোই

ফোজতর

৫০৩৭ রোয়রোতুর জোন্নোত

রভোছো: রজোছখনয়োযো খোতুন
এুোড: রখ তোখয়ফ আরী
আছোদ

গ্রোভিঃ ভজলখখোরো
ইউজনয়ন: 3নং
ডোকঘয: নিোইর
উখজরো: নিোইর
রজরোিঃ নিোইর

গ্রোভিঃ ভজলখখোরো
ইউজনয়ন: 3নং
ডোকঘয: নিোইর
উখজরো: নিোইর
রজরোিঃ নিোইর

নিোইর

27.10.1986

29 ফছয 6 ভো 8 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ঠিকোনো  ডোক
টিখকট নোই

ফোজতর

৫০৩৯ দোউদুর ইরোভ

আবু বতয়ফ
লুৎপয নোছোয

গ্রোভিঃ সুফরনৄয
ইউজনয়ন: পযোদনগয
ডোকঘয: খোইয়োযো ফোজোয
উখজরো: রপনী
রজরোিঃ রপনী

গ্রোভিঃ সুফরনৄয
ইউজনয়ন: পযোদনগয
ডোকঘয: খোইয়োযো ফোজোয
উখজরো: রপনী
রজরোিঃ রপনী

রপনী

31.12.1992

23 ফছয 3 ভো 12
জদন

দোজখর

োধোযণ

ছজফ তুোয়ন
রনই।

ফোজতর

৫০৪০ আজতফ োইদ আযভোন রোখন

আজজভো খোতুন
রভো: োভসুজেন

গ্রোভিঃ উভোয ব্লক নং 3
ইউজনয়ন: জদনোজনৄয
ডোকঘয: জদনোজনৄয দয
উখজরো: দয
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃ উভোয ব্লক নং 3
ইউজনয়ন: জদনোজনৄয
ডোকঘয: জদনোজনৄয দয
উখজরো: দয
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

05.03.1997

19 ফছয 2 ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ তুোয়ন
রনই।

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

রভোছো: নজছযন রফগভ
রভো: নুরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ রদয়োখনয ভোভোয
ইউজনয়ন: ভরুিোভোযী
ডোকঘয: ভযোিোভোযী
উখজরো: ভরুিোভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ রদয়োখনয ভোভোয
ইউজনয়ন: ভরুিোভোযী
ডোকঘয: ভযোিোভোযী
উখজরো: ভরুিোভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

13.03.1995

20 ফছয 2 ভো 22
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৫০৪৩ রভো: জপকুর ইরোভ

যী ফোনু
রভো: োখভ আরী োরোদোয

গ্রোভিঃ রছোট রগৌযীচন্নো
ইউজনয়ন: ফুরঝুজি
ডোকঘয: ভীযভর
উখজরো: ফযগুনো দয
রজরোিঃ ফযগুনো

গ্রোভিঃ 93 জফ,
রজুোজতকভোযজয়োর রন্টোয
৪থ ত তরো
ভোজরকফোগ রচৌধুযীোিো
ঢোকো 1219

ফযগুনো

12.10.1986

29 ফছয 6 ভো 24
জদন

জফ এ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৫০৪৫ োজদকুয যভোন

রনোরুন রনছো
আবুর োনোত

গ্রোভিঃ জকোযখাঁ
ইউজনয়ন: পখতনৄয
ডোকঘয: জযনৄয
উখজরো: রজন্তোনৄয
রজরোিঃ জখরট

গ্রোভিঃ জকোযখাঁ
ইউজনয়ন: পখতনৄয
ডোকঘয: জযনৄয
উখজরো: রজন্তোনৄয
রজরোিঃ জখরট

জখরট

01.06.1989

26 ফছয 11 ভো 5
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

৫০৪৬ রভো: জফরী োখদক আকন্দ

রভোছো: োজরভো রফগভ
মৃত আ ভোন্নোন আকন্দ

গ্রোভিঃ ভজনযনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফন্যোকোন্দী
উখজরো : উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

প্রমখে রখভো: ভোসুদ কজযভ
জ এ  নতত ভন্ত্রনোরয় ২য়
১২ তরো ১১ তরো
রগুন ফোজগচো ঢোকো 1000

26 ফছয 0 ভো 0 জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ নোই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

৫০৪৮ রভো: আোদুজ্জোভোন

রভোছো: ভোসুদো রফগভ
রভো: আরতোফ রোখন

গ্রোভিঃ কোভখদফনৄয
ইউজনয়ন: ১১
ডোকঘয: রকযণীযোট
উখজরো: দয
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ কোভখদফনৄয
ইউজনয়ন: ১১
ডোকঘয: রকযণীযোট
উখজরো: দয
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

12.01.1996

20 ফছয 4 ভো 6 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ খে ছজফ
নোই

ফোজতর

৫০৪৯ জোজকয রোখন

জখভদো রফগভ
মৃত ভজনরুজ্জোভোন

গ্রোভিঃ রকোদরোোিো
ইউজনয়ন: যজতো
ডোকঘয: যজতো ফোজোয
উখজরো: ভজনযোভনৄয
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ রকোদরোোিো
ইউজনয়ন: যজতো
ডোকঘয: যজতো ফোজোয
উখজরো: ভজনযোভনৄয
রজরোিঃ মখোয

মখোয

13.10.1993

22 ফছয 6 ভো 23
জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৫০৫১ আোনুয যভোন

রজোযো খোতুন
রভোক্তোয আরী

গ্রোভিঃ াঁচভরোট
ইউজনয়ন: রগোগো
ডোকঘয: রগোগো
উখজরো: োতো
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ াঁচভরোট
ইউজনয়ন: রগোগো
ডোকঘয: রগোগো
উখজরো: োতো
রজরোিঃ মখোয

মখোয

22.04.1995

21 ফছয 0 ভো 13
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নযণ
রনই, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

জযোজগঞ্জ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৫০৪২ রভো: োজপজুয যভোন
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জদনোজনৄয

23.11.1993

22 ফছয 5 ভো 13
জদন

দোজখর

োধোযণ

রপযত খোখভ ৭
টোকোয ডোক
টিজকট

ফোজতর

গ্রোভিঃ উযগ্রোভ
ইউজনয়ন: রুস্তভনৄয
ডোকঘয: োদোযোি
উখজরো: রগোয়োইনয়োট
রজরোিঃ জখরট

জখরট

20.06.1996

19 ফছয 10 ভো 15
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

চোরোন রনই,
প্রখফ ে রনই

ফোজতর

গ্রোভিঃ কজরয়ো
ইউজনয়ন: রোনোখোিো
ডোকঘয: রোনোখোিো
উখজরো: যোয়গঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ রচৌধুযী োট
ইউজনয়ন: পখতয়োফোদ
ডোকঘয: পখতয়োফোদ
উখজরো: োটোজোযী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

জযোজগঞ্জ

02.01.1989

27 ফছয 3 ভো 9 জদন

এইচএজ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

পোখতভো রফগভ
রভো: জযোজ

গ্রোভিঃ জয়গুী
ইউজনয়ন: জয়গুী
ডোকঘয: ফোজরয়ো
উখজরো: রবোরো দয
রজরোিঃ রবোরো

গ্রোভিঃ আভফোগোন রযরখয়
কখরোনী
ইউজনয়ন: োোিতরী
ডোকঘয: োোিতরী
উখজরো: খুরজর
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

রবোরো

20.05.1996

19 ফছয 11 ভো 15
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

যোজস্ব টিজকট,
ছজফ ১টি

ফোজতর

৫০৫৭ রভো: আজক

যোজজয়ো রফগভ
রভো: োখফ আরী আকন

গ্রোভিঃ উত্তয উত্তভনৄয
ইউজনয়ন: ফিইয়ো
ডোকঘয: উত্তভনৄয
উখজরো: যোজোনৄয
রজরোিঃ ঝোরকোঠী

গ্রোভিঃ উত্তয উত্তভনৄয
ইউজনয়ন: ফিইয়ো
ডোকঘয: উত্তভনৄয
উখজরো: যোজোনৄয
রজরোিঃ ঝোরকোঠী

ঝোরকোঠী

07.05.1997

18 ফছয 11 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

খোখভ ডোকটিজকট
 ঠিকোনো নোই

ফোজতর

৫০৫৮ রভো: নুযই আরভ

আখনোয়োযো রফগভ
রভো: আবুর কোরোভ

গ্রোভিঃ কোরোইমুপোৎ
ইউজনয়ন: রগৌযীচন্নো
ডোকঘয:
উখজরো: ফযগুনো
রজরোিঃ ফযগুনো

গ্রোভিঃ কোরোইমুপোৎ
ইউজনয়ন: রগৌযীচন্নো
ডোকঘয:
উখজরো: ফযগুনো
রজরোিঃ ফযগুনো

ফযগুনো

01.08.1995

21 ফছয 7 ভো 3 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ খে ছজফ
নোই

ফোজতর

৫০৬০ নোজছভো আক্তোয

রযোখকয়ো রফগভ
আ: ছোরোভ

গ্রোভিঃ রধোফোযচয
ইউজনয়ন: ফরোইযচয
ডোকঘয: চকোোব্দী
উখজরো: রযনৄয
রজরোিঃ রযনৄয

গ্রোভিঃ রধোফোযচয
ইউজনয়ন: ফরোইযচয
ডোকঘয: চকোোব্দী
উখজরো: রযনৄয
রজরোিঃ রযনৄয

রযনৄয

20 ফছয 4 ভো 25
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্তোজযখ ভর

ফোজতর

৫০৫৩ আর ভোমুন

আখরয়ো রফগভ
নূয ইরোভ

গ্রোভিঃ রগৌযীনৄয
ইউজনয়ন: আস্কযনৄয
ডোকঘয: ঘুঘুডোিো
উখজরো: দয
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃ রগৌযীনৄয
ইউজনয়ন: আস্কযনৄয
ডোকঘয: ঘুঘুডোিো
উখজরো: দয
রজরোিঃ জদনোজনৄয

৫০৫৪ রভো: কজফয রোোইন

রভোছো: রযোজকয়ো খোতুন
রভো: জোখয জভয়ো

গ্রোভিঃ উযগ্রোভ
ইউজনয়ন: রুস্তভনৄয
ডোকঘয: োদোযোি
উখজরো: রগোয়োইনয়োট
রজরোিঃ জখরট

৫০৫৫ জঞ্জত কুভোয ভোোখতো

জফতো যোণী ভোোখতো
অনীর চন্দ্র ভোোখতো

৫০৫৬ রভো: ইব্রোজভ খজরর
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

নগাঁ

17.11.1994

22 ফছয 4 ভো 4 জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট  ঠিকোনো
রনই

ফোজতর

জয়নৄযোট

18.01.1997

19 ফছয 3 ভো 13
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ঠিকোনো নোই

ফোজতর

গ্রোভিঃ জিভ পজকযোিো
ইউজনয়ন: পজকযোিো
ডোকঘয: ফিখোতো
উখজরো:োতীফোন্ধো
রজরোিঃ রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

11.03.1995

21 ফছয 1 ভো 22
জদন

এইচএজ

এজতভ/ োজযযীক রপযত খোখভ
প্রজতফন্ধী
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

গ্রোভিঃ জিভ পজকযোিো
ইউজনয়ন: পজকযোিো
ডোকঘয: ফিখোতো
উখজরো:োতীফোন্ধো
রজরোিঃ রোরভজনযোট

গ্রোভিঃ জিভ পজকযোিো
ইউজনয়ন: পজকযোিো
ডোকঘয: ফিখোতো
উখজরো:োতীফোন্ধো
রজরোিঃ রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

27.02.1996

20 ফছয 2 ভো 9 জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

ভভতোজ রফগভ
রভো: আরতোপ রোখন

গ্রোভিঃ ফোজজতো
ইউজনয়ন: 8
ডোকঘয:ফোজজতো
উখজরো: জভজতোগঞ্জ
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ কোচোযী রযোড
ইউজনয়ন: রজরো জযলদ
ভোখকতট
ডোকঘয: োটোজোযী
উখজরো: োটোজোযী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

15.12.1995

20 ফছয 3 ভো 27
জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফ ে ১টি,
খোখভ ডোক
টিজকট  ঠিকোনো
রনই

ফোজতর

৫০৭২ োজব্বয আখভদ

যোনু রফগভ
রভো: রোখন

গ্রোভিঃ রখোখদ দোউদনৄয
ইউজনয়ন: আোদনৄয
ডোকঘয: ঘজনয়োযচয
উখজরো: রোভনো
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ নৄজর ড্রোইবোয
কখরোনী, 14নং নৄজর
ব্যোটোজরয়ন
ইউজনয়ন: 4নং
ডোকঘয: কুোন্টনখভন্ট
উখজরো: কোপরুর
রজরোিঃ ঢোকো

কুজভল্লো

08.09.1993

22 ফছয 9 ভো 27
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ ১টি, প্রোথীয
স্বোক্ষয নোই

ফোজতর

৫০৭৪ রভো: ভোবুবুয যভোন

মুজতদো রফগভ
রভো: আব্দুর ভোখরক

গ্রোভ: োিোটিী
ইউজনয়ন: 4
ডোকঘয: মুক্তোগোছো
উখজরো: মুক্তোগোছো
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভ: োিোটিী
ইউজনয়ন: 4
ডোকঘয: মুক্তোগোছো
উখজরো: মুক্তোগোছো
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

15.11.1996

19 ফছয 6 ভো 16
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

খোখভ ঠিকোনো নোই

ফোজতর

৫০৬২ আর আজভন রোখন

োনোখনো
মৃত ভভতোজ উজেন ভন্ডর

গ্রোভিঃ চকপ্রোণ
ইউজনয়ন: 6
ডোকঘয: আযজী নগাঁ
উখজরো: নগাঁ
রজরোিঃ নগাঁ

গ্রোভিঃ চকপ্রোণ
ইউজনয়ন: 6
ডোকঘয: আযজী নগাঁ
উখজরো: নগাঁ
রজরোিঃ নগাঁ

৫০৬৩ যোজু জভয়ো

রভোছো: রপোরী জফজফ
রভো: নুরুজ্জোভোন

গ্রোভিঃ ধো জকটো
ইউজনয়ন: নৄনট
ডোকঘয: নৄনট
উখজরো: কোরোই
রজরোিঃ জয়নৄযোট

গ্রোভিঃ ধো জকটো
ইউজনয়ন: নৄনট
ডোকঘয: নৄনট
উখজরো: কোরোই
রজরোিঃ জয়নৄযোট

৫০৬৪ রভো: যজফউর আউয়োর

রভোছো: পোখতভো রফগভ
মৃত রনছোয উজেন

গ্রোভিঃ জিভ পজকযোিো
ইউজনয়ন: পজকযোিো
ডোকঘয: ফিখোতো
উখজরো:োতীফোন্ধো
রজরোিঃ রোরভজনযোট

৫০৬৬ রভো: রযজয়োনুর ইরোভ

রভোছো: যোখরো ইরোভ
রভো: যজপকুর ইরোভ

৫০৭১ রভো: আরোউজেন
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৭

৮

৯

15.12.1993

22 ফছয 5 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই,
প্রখফ ে ১টি,
ছজফ ১টি

ফোজতর

চাঁদনৄয

10.06.1993

22 ফছয 10 ভো 25
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে জবন্ন
পযখভখট

ফোজতর

গ্রোভিঃ বখরযকোন্দো ব্রখম্মোত্তয
ইউজনয়ন: ইটোইর
ডোকঘয: ফকুরতরো ফোজোয
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

01.01.1993

23 ফছয 4 ভো 4 জদন

জডগ্রী

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

গ্রোভিঃ কজফযনৄয
ইউজনয়ন: নৄকিো
ডোকঘয: নৄকিো
উখজরো: ফোজনয়োচং
রজরোিঃ জফগঞ্জ

গ্রোভিঃ জফশ্বকভতো িীর পোজণ তচোয
ইউজনয়ন: ফোজনজজুক এরোকো
জফগঞ্জ
ডোকঘয: জফগঞ্জ
উখজরো: জফগঞ্জ দয
রজরোিঃ জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

30.12.1986

29 ফছয 4 ভো 7 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

রভোছো: রভোখতদো রফগভ
রভো: আব্দুর কোখদয

গ্রোভিঃ যোভডোিো
ইউজনয়ন: জডভরো
ডোকঘয:জডভরো
উখজরো: জডভরো
রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ যোভডোিো
ইউজনয়ন: জডভরো
ডোকঘয:জডভরো
উখজরো: জডভরো
রজরোিঃ নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

24.03.1994

21 ফছয 10 ভো 24
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, ডোক
টিজকট নোই

ফোজতর

রদৌরজদ
োখফ আরী

গ্রোভিঃ োযফহুরী
ইউজনয়ন: ভোমুদনগয
ডোকঘয: ভোখকোযখকোর
উখজরো: টোংগোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ োযফহুরী
ইউজনয়ন: ভোমুদনগয
ডোকঘয: ভোখকোযখকোর
উখজরো: টোংগোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

16.10.1997

18 ফছয 6 ভো 14
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে ১টি,
খোখভ ঠিকোনো নোই

ফোজতর

গ্রোভিঃ জল্লী
ইউজনয়ন:দরো
ডোকঘয: রফখখযোটি
উখজরো: রকন্দুয়ো
রজরোিঃ রনেখকোণো

গ্রোভিঃ জল্লী
ইউজনয়ন:দরো
ডোকঘয: রফখখযোটি
উখজরো: রকন্দুয়ো
রজরোিঃ রনেখকোণো

৫০৭৭ জজ এভ রুস্তভ

োখরো যজদ
আব্দুর যজদ গোজী

গ্রোভিঃ উত্তয যঘুনোথনৄয
ইউজনয়ন: চাঁদনৄয
ডোকঘয: নৄযোনফোজোয
উখজরো: চাঁদনৄয দয
রজরোিঃ চাঁদনৄয

গ্রোভিঃ উত্তয যঘুনোথনৄয
ইউজনয়ন: চাঁদনৄয
ডোকঘয: নৄযোনফোজোয
উখজরো: চাঁদনৄয দয
রজরোিঃ চাঁদনৄয

৫০৭৮ রভো: জযোজুর ইরোভ

রভোছো: ছফুযো রফগভ
রভো: ভজপজ উজেন

গ্রোভিঃ বখরযকোন্দো ব্রখম্মোত্তয
ইউজনয়ন: ইটোইর
ডোকঘয: ফকুরতরো ফোজোয
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

৫০৮২ রোকী যোণী দো

মৃত ফীনো যোণী দো
মৃত ফোযীন্দ্র চন্দ্র দো

৫০৮৩ আভজোদ রোখন

৫০৮৭ রুহুর আজভন

১২

ভন্তব্য

৬

রোখন আযো আক্তোয
আব্দু োরোভ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রনেখকোণো

৫০৭৬ আযোফুর কজফয

Page 292 of 459

জনজ রজরো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

01.01.1988

28 ফছয 4 ভো 5 জদন

দোজখর

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফ ে ১টি,
রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

কুজভল্লো

01.03.1987

29 ফছয 2 ভো 4জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফ ে ১টি
ছজফ রনই

ফোজতর

জ 6/8 ঢোকো জক্ষোখফোড ত
িোপ রকোয়োটোয
জভযনৄয 1
জভযনৄয
ঢোকো

জযোজগঞ্জ

22.11.1990

25 ফছয 5 ভো 2 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ঠিকোনো নোই 
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

গ্রোভিঃ োন্যোরোিো
ইউজনয়ন: পোগুয়োিজদয়োি
ডোকঘয: নোজজযনৄয
উখজরো: ফোগোজতোিো
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ োন্যোরোিো
ইউজনয়ন: পোগুয়োিজদয়োি
ডোকঘয: নোজজযনৄয
উখজরো: ফোগোজতোিো
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

20.10.1997

18 ফছয 6 ভো 26
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে রনই

ফোজতর

ী মুখী চোকভো
োজন্ত যঞ্জন চোকভো

গ্রোভিঃ নীরখভোন কোফ তোযীোিো
ইউজনয়ন: রজতফোন
ডোকঘয: োনছজি
উখজরো: োনছজি
রজরোিঃ খোগিোছজি

গ্রোভিঃ নীরখভোন কোফ তোযীোিো
ইউজনয়ন: রজতফোন
ডোকঘয: োনছজি
উখজরো: োনছজি
রজরোিঃ খোগিোছজি

খোগিোছজি

20.01.1988

28 ফছয 3 ভো 15
জদন

এ.এ.জ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

আখফদখন ছজফ
নোই

ফোজতর

নুয নোোয রফগভ
জনজোভ উজেন

গ্রোভিঃ োনিো
ইউজনয়ন: 8
ডোকঘয: যোউজোন
উখজরো: যোউজোন
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ জ জনজোভ উজেন
অজপ সুোয,
ফন্দয
চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

14.02.1996

20 ফছয 2 ভো 21
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে ১টি,
রপযত খোভ রনই

ফোজতর

োজভদো
নুয ইরোভ

গ্রোভিঃ দোখযোগোয তফক
ইউজনয়ন: চোকোভইয়ো
ডোকঘয: নফ ত চোকোভইয়ো
উখজরো: করোোিো
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ তোজযকোটো এভজয
ফোজোয
ইউজনয়ন: আয োিোজয়ো
ডোকঘয:তোজযকোটো
উখজরো: আভতরী
রজরোিঃ ফযগুনো

৫০৮৯ রভো: এনোমুর ক

জোোনোযো রফগভ
আবুর কোরোভ আজোদ

গ্রোভিঃ জদরোই
ইউজনয়ন: জদরোই
ডোকঘয:জদরোই
উখজরো: জফ.োিো
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ জদরোই
ইউজনয়ন: জদরোই
ডোকঘয:জদরোই
উখজরো: জফ.োিো
রজরোিঃ কুজভল্লো

৫০৯৩ রভো: পজখর যোব্বী

ভখনোয়োযো রফগভ
রভো: আফদুয যউপ

গ্রোভিঃ জিভ খোলকোউজরয়ো
ইউজনয়ন: খোলকোউজরয়ো
ডোকঘয: কোলকোউজরয়ো
উখজরো: রচৌোরী
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

৫০৯৪ রভো: আর আজভন

রভোছো জনলুপো রফগভ
রভো: আবু োজনপ

৫০৯৫ অভয রজুোজত চোকভো

৫০৯৮ আফদুল্লো আর ভোরুপ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

টুয়োখোরী

৫০৮৮ আবু োখর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৫১০০ রভো: ফোদো আরভিীয

রভোছো: পোখতভো খোতুন
রভো: রকোযফোন আরী

গ্রোভিঃ ফি ধু ুনোইর
ইউজনয়ন: রূফোটি
ডোকঘয: ফি ধুনোইর
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফি ধু ুনোইর
ইউজনয়ন: রূফোটি
ডোকঘয: ফি ধুনোইর
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

10.01.1996

20 ফছয 3 ভো 1 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই,
প্রখফ ে ১টি ,
রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৫১০৪ রভো: ভজনরুর ইরোভ

রভোছো: যজজনো রফগভ
রভো: রভোজ্জোখম্মর

গ্রোভিঃ রকোনোফোিী
ইউজনয়ন: বোিোফোিী
ডোকঘয: বোিোফোিী
উখজরো: রফরকুজচ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ রকোনোফোিী
ইউজনয়ন: বোিোফোিী
ডোকঘয: বোিোফোিী
উখজরো: রফরকুজচ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

09.06.1996

19 ফছয 10 ভো 27
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৫১০৫ রভো: এভদোদুর ক

ভখনোয়োযো রফগভ
রভো: োজফবুয যভোন

গ্রোভিঃ োছদজযল্লো
ইউজনয়ন: যোজগোতী
ডোকঘয: োছদজযল্লো
উখজরো: নোরোইন
রজরোিঃ ভয়ভনজং

রজুোজত কভোজতয়োর রন্টোয,
জফ-93 ভোজরফোগ, রচৌধুযী
োিো ৪থ ত তরো ঢোকো-1219

ভয়ভনজং

25.10.1994

21 ফছয 6 ভো 11
জদন

আজরভ

োধোযণ

চোরোন রকোড
ভর, প্রখফে
১টি

ফোজতর

৫১০৬ রভো: রুহুর আভীন রো

রভোো: রজোযো খোতুন
রভো: আব্দুর যোজ্জোক

গ্রোভিঃ দজক্ষণ গ্রোভ
ইউজনয়ন: যোজোনৄয
ডোকঘয: ংকুচোইর ফোজোয
উখজরো: বুজিচং
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ দজক্ষণ গ্রোভ
ইউজনয়ন: যোজোনৄয
ডোকঘয: ংকুচোইর ফোজোয
উখজরো: বুজিচং
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

20.06.1995

20 ফছয 10 ভো 15
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৫১০৭ রভো: রভোফোযক রোখন

অজুপো খোতুন
রভো: আজছয উজেন

গ্রোভিঃ রছেো
ইউজনয়ন: গুরুই
ডোকঘয: জরজচয়ো
উখজরো: জনকরী
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ স্বল্প ভোজযয়ো
ইউজনয়ন: ভোজযয়ো
ডোকঘয: স্বল্প ভোজযয়ো
উখজরো: জকখোযগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

27.01.1996

20 ফছয 2 ভো 23
জদন

আজরভ

মুজক্তখমোদ্ধো

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৫১১০ রভো: নুয নফী

ছবুযো রফগভ
ফজদউর আরভ

গ্রোভিঃ জিভ জুয়োজফর
ইউজনয়ন: ১১নং
ডোকঘয: বফখদ্যযোট
উখজরো: পটিকছজি
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ জিভ জুয়োজফর
ইউজনয়ন: ১১নং
ডোকঘয: বফখদ্যযোট
উখজরো: পটিকছজি
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

10.12.1996

19 ফছয 8 ভো 17
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে রনই,
রপযত খোভ রনই

ফোজতর

৫১১৩ রভো: োইফুর ইরোভ

রভোছো: জোোনোযো রফগভ
মৃত আজভন উজেন

গ্রোভিঃ জয়োযনৄয
ইউজনয়ন: ৩নং
ডোকঘয: ঈশ্বযদী
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ জয়োযনৄয
ইউজনয়ন: ৩নং
ডোকঘয: ঈশ্বযদী
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

োফনো

22 ফছয 6 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ রনই,
প্রখফ ে ১টি

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৫১১৪ রভো: োজব্বয রোখন

ভভতোজ
রভো: আবুর কোরোভ আজোদ

গ্রোভিঃ ফোনকোটো
ইউজনয়ন: জয়কো
ডোকঘয: জয়কো
উখজরো: কজযভগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফোনকোটো
ইউজনয়ন: জয়কো
ডোকঘয: জয়কো
উখজরো: কজযভগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

20.10.1996

19 ফছয 6 ভো 15
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকটি,
ঠিকোনো নোই

ফোজতর

৫১১৮ ইভরুর োোন

জজযন আক্তোয
আ: আউয়োর

গ্রোভিঃ রভই
ইউজনয়ন: োইকুিো
ডোকঘয: রভই
উখজরো: রকন্দুয়ো
রজরোিঃ রনেখকোনো

গ্রোভিঃ রভই
ইউজনয়ন: োইকুিো
ডোকঘয: রভই
উখজরো: রকন্দুয়ো
রজরোিঃ রনেখকোনো

রনেখকোণো

17.09.1992

23 ফছয 7 ভো 18
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে রনই

ফোজতর

৫১২১ রোোগ জভয়ো

যোজফয়ো খোতুন
জয়নোর আখফদীন

গ্রোভিঃ চয রক্ষীনৄয
ইউজনয়ন: চয রক্ষীনৄয
ডোকঘয: ম্ভুগঞ্জ
উখজরো: দয
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ চয রক্ষীনৄয
ইউজনয়ন: চয রক্ষীনৄয
ডোকঘয: ম্ভুগঞ্জ
উখজরো: দয
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

28.06.1997

18 ফছয 10 ভো 5 জদন

এ.এ.জ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

আখফদন খে
ছজফ রনই, চোরোখন
কজ রনই, রপযত
খোখভ ঠিকোনো 
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৫১২৪ রভোছো: ভজঞ্জরো খোতুন

রভোছো: রযোজজয়ো রফগভ
রভো: আ: োভোদ যকোয

গ্রোভিঃ জিভ বগফোননৄয
ইউজনয়ন: ৯নং
ডোকঘয: ফোজখদযনৄয
উখজরো: রোফোিী
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ জিভ বগফোননৄয
ইউজনয়ন: ৯নং
ডোকঘয: ফোজখদযনৄয
উখজরো: রোফোিী
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

22 ফছয 7 ভো 9 জদন

এইচএজ

এজতভ/ োজযযীক জন্ তোজযখ
প্রজতফন্ধী
উখল্লখ রনই, ১
কজ প্রখফ খে
ছজফ রনই

ফোজতর

৫১৩০ রভো: যজফউর ইরোভ

রভোছো: জউরী রফগভ
রভো: ভজভয উজেন

গ্রোভিঃ
ইউজনয়ন: জছনোই
ডোকঘয: কাঁঠোরফোিী
উখজরো:যোজোয োট
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ
ইউজনয়ন: জছনোই
ডোকঘয: কাঁঠোরফোিী
উখজরো:যোজোয োট
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

19 ফছয 4 ভো 21 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ফযোফয ররখো য়
নোই, রপযত খোভ
নোই

ফোজতর

৫১৩২ রযজজনো খোতুন

অজরভো জফজফ
মৃত রভো: োভসুজেন

গ্রোভিঃ জযজন্ট দ: োিো
ইউজনয়ন: জযজন্ট
ডোকঘয: জডর
উখজরো: োোোয
রজরোিঃ নগাঁ

গ্রোভিঃ জযজন্ট দ: োিো
ইউজনয়ন: জযজন্ট
ডোকঘয: জডর
উখজরো: োোোয
রজরোিঃ নগাঁ

নগাঁ

25 ফছয 9 ভো 13
জদন

আজরভ

মুজক্তখমোদ্ধো

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই,
প্রখফ ে ১টি

ফোজতর

৫১৩৩ ফোসুখদফ কুভোয োর

কল্পনো যোণী োর

গ্রোভিঃ গুনো
ইউজনয়ন: ফজনতরো
ডোকঘয: রখজুয ভর
উখজরো: যোভোর
রজরোিঃ ফোখগযোট

গ্রোভিঃ গুনো
ইউজনয়ন: ফজনতরো
ডোকঘয: রখজুয ভর
উখজরো: যোভোর
রজরোিঃ ফোখগযোট

ফোখগযোট

25 ফছয 3 ভো 24
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোভ নোই,
জতোয নোভ নোই

ফোজতর
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29.11.1996

08.01.1991

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

রভোখছনো রফগভ
রভো: এনোখয়ত উল্লো

গ্রোভিঃ রগোোইনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জোরশুকো
উখজরো: নফীনগয
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

গ্রোভিঃ রগোোইনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জোরশুকো
উখজরো: নফীনগয
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

16.11.1995

21 ফছয 5 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৫১৩৫ রভো: আরী রোোইন োভীভ

জপখযোজো রফগভ
রভো: আবুর কোখভ

গ্রোভিঃ মুছোনৄয
ইউজনয়ন: 1নং
ডোকঘয: ফোংরো ফোজোয
উখজরো: রকোেোজনগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ ইকফোর জফজডং
জনভতরো
ইউজনয়ন: 36নং
ডোকঘয: ফন্দয
উখজরো: ফন্দয
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

রনোয়োখোরী

01.10.1994

21 ফছয 7 ভো 4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভর

ফোজতর

৫১৩৬ রভো: রোখর যোনো

জভনোযো রফগভ
আ: ফোখযক

গ্রোভিঃ ভধ্য ফজযোর
ইউজনয়ন: ঘোউজরয়ো
ডোকঘয: ন্নুোী ফোজোয
উখজরো: রভোখযরগঞ্জ
রজরোিঃ ফোখগযোট

গ্রোভিঃ ৮১/জফ ভোজনক নগয,
ভোজনকনগয
ইউজনয়ন: 7
ডোকঘয: য়োযী
উখজরো: মুগদো
রজরোিঃ ঢোকো

ফোখগযোট

22 ফছয 8 ভো 11
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ 
প্রখফ ে ১
কজ, জন্তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৫১৩৭ রভো: কোভরুর োোন

রভোো: অজদো রফগভ
রভো: আজন ভোতফয

গ্রোভিঃ রৌরো
ইউজনয়ন: কোরোইয়ো
ডোকঘয: কোরোইয়ো
উখজরো: ফোউপর
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ রৌরো
ইউজনয়ন: কোরোইয়ো
ডোকঘয: কোরোইয়ো
উখজরো: ফোউপর
রজরোিঃ টুয়োখোরী

টুয়োখোরী

10.10.1996

19 ফছয 6 ভো 25
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৫১৩৯ রভো: োখজদুয যভোন রোোগ

রভোো: োোনোজ রফগভ
রভো: রজরভ োরোদোয

গ্রোভিঃ কোজছোিো
ইউজনয়ন: কোজছোিো
ডোকঘয: কোজছোিো
উখজরো: ফোউপর
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ কোজছোিো
ইউজনয়ন: কোজছোিো
ডোকঘয: কোজছোিো
উখজরো: ফোউপর
রজরোিঃ টুয়োখোরী

টুয়োখোরী

11.03.1996

20 ফছয 1 ভো 24
জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

প্রখফ খে ছজফ
রনই

ফোজতর

৫১৪২ আবু যোইোন

যোখফয়ো
রভো: ফোফলু প্রোং

গ্রোভিঃ রকযতো
ইউজনয়ন: আদভজদঘী
ডোকঘয: আদভদীজঘ
উখজরো: আদভদীজঘ
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ রকযতো
ইউজনয়ন: আদভজদঘী
ডোকঘয: আদভদীজঘ
উখজরো: আদভদীজঘ
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

18.07.1995

20 ফছয 9 ভো 10
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, রপযত
খোখভ ঠিকোনো রনই

ফোজতর

৫১৪৫ রভো: যোখর আখম্মদ

োখজদো রফগভ
রভো: আব্দুর রজতপ

গ্রোভিঃ জভজজভজজ কোন্দোোিো
ইউজনয়ন: ২
ডোকঘয: োনোযোি
উখজরো: জজদ্ধযগঞ্জ
রজরোিঃ নোযোয়ণগঞ্জ

গ্রোভিঃ জভজজভজজ কোন্দোোিো
ইউজনয়ন: ২
ডোকঘয: োনোযোি
উখজরো: জজদ্ধযগঞ্জ
রজরোিঃ নোযোয়ণগঞ্জ

28 ফছয 0 ভো 26
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে রনই,
জন্ তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

নোযোয়ণগঞ্জ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৫১৩৪ রভো: উজ্জর জভয়ো
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৫১৪৭ ভখনোযঞ্জন ধয

ন্ধুো যোণী
যজঞ্জত চন্দ্র ধয

গ্রোভিঃ নোটি
ইউজনয়ন: নোটি
ডোকঘয: োোয ফোজোয
উখজরো: রগৌযীনৄয
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ ফরোনৄয নয়োোিো
ইউজনয়ন: 20 নং
ডোকঘয: রকয়োটখোরী
উখজরো: ভয়ভনজং দয
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

05.01.1997

19 ফছয 3 ভো 6 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকটি,
ঠিকোনো নোই

ফোজতর

৫১৪৮ রভো: আখনোয়োয রোখন

আখনোয়োযো রফগভ
রভো: জোভোর ভন্ডর

গ্রোভিঃ ভন্তোোয
ইউজনয়ন: ভোমুদনৄয
ডোকঘয: ভোমুদনৄয
উখজরো: রক্ষতরোর
রজরোিঃ জয়নৄযোট

কুোখভজরয়ো জফজডং, ফোিী নং
9, রযোড নং- 13, রক্টয নং
4,উত্তযো ঢোকো 1230

জয়নৄযোট

25.11.1986

29 ফছয 6 ভো 10
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

৫১৪৯ রভো: ভজনরুজ্জোভোন

রভোো: ভজল্লকো রফগভ
ভযহুভ আরোউজেন

গ্রোভিঃ ফোোরীোিো
ইউজনয়ন: যোভনগয
ডোকঘয: ফোোরীোিো
উখজরো:নীরপোভোযী দয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ ফোোরীোিো
ইউজনয়ন: যোভনগয
ডোকঘয: ফোোরীোিো
উখজরো:নীরপোভোযী দয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

21.06.1986

29 ফছয 10 ভো 14
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৫১৫০ রভো: োযজন আরী

রভোছো: ছোখর খোতুন
রভো: োফোন আরী

গ্রোভিঃ জযনৄয
ইউজনয়ন: রজোিোদ
ডোকঘয: োধুগঞ্জ
উখজরো: জযনোকুন্ডু
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ জযনৄয
ইউজনয়ন: রজোিোদ
ডোকঘয: োধুগঞ্জ
উখজরো: জযনোকুন্ডু
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

20.06.1995

20 ফছয 09 ভো 3
জদন

এইচএজ

োধোযণ

খোখভ ডোক
টিজকটি, ঠিকোনো
নোই, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৫১৫১ রভো: রভোজ্জোখম্মর ক

রভোছো: রভখযজোন রফগভ
রভো: আব্দুয যভোন

গ্রোভিঃ রদয়োখনয খোভোয
ইউজনয়ন: ভুরুিোভোযী
ডোকঘয: ভুযোিোভোযী
উখজরো: ভুরুিোভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ রদয়োখনয খোভোয
ইউজনয়ন: ভুরুিোভোযী
ডোকঘয: ভুযোিোভোযী
উখজরো: ভুরুিোভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

১৫.১২.১৯৯২

২৩ ফছয ৪ ভো ২০
জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৫১৫২ রভো: রযোকন উজেন

রভোছো: যোখদো রফগভ
রভো: ো আরভ

গ্রোভিঃ রদয়োখনয খোভোয
ইউজনয়ন: ভুরুিোভোযী
ডোকঘয: ভুযোিোভোযী
উখজরো: ভুরুিোভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ রদয়োখনয খোভোয
ইউজনয়ন: ভুরুিোভোযী
ডোকঘয: ভুযোিোভোযী
উখজরো: ভুরুিোভোযী
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

০৮.০৫.১৯৯০

২৫ ফছয ১১ ভো ২৭
জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৫১৫৫ করুনো জফশ্বো

োরুর জফশ্বো
নৃখন জফশ্বো

গ্রোভিঃ ফযোজতয়ো
ইউজনয়ন: আটোজরয়ো
ডোকঘয: ফযোজতয়ো
উখজরো: ডুমুজযয়ো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ ফযোজতয়ো
ইউজনয়ন: আটোজরয়ো
ডোকঘয: ফযোজতয়ো
উখজরো: ডুমুজযয়ো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

১৪.০৮.১৯৯০

২৫ ফছয ৮ ভো ২১ জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফযোফয ররখো য়
নোই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৫১৫৬ রভো: আজতয়োয যভোন

ভোসুযো খোতুন
রভো: ভজনরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ রখ োিো
ইউজনয়ন: োযজদ
ডোকঘয: রকফনৄয
উখজরো: আরভডোিো
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

গ্রোভিঃ রখ োিো
ইউজনয়ন: োযজদ
ডোকঘয: রকফনৄয
উখজরো: আরভডোিো
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

চ্যয়োডোিো

১২.১২.১৯৯১

২৪ ফছয ৩ ভো ২৯
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত ঠিকোনো 
ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

৫১৫৮ রযোখফর রোখন রভোল্লো

রখোযখদো রফগভ
োইজ উজেন রভোল্লো

গ্রোভিঃ জখরগাঁ
ইউজনয়ন: নফোইর
ডোকঘয: নফোইর
উখজরো: গোজীনৄয দয
রজরোিঃ গোজীনৄয

গ্রোভিঃ জখরগাঁ
ইউজনয়ন: নফোইর
ডোকঘয: নফোইর
উখজরো: গোজীনৄয দয
রজরোিঃ গোজীনৄয

গোজীনৄয

০২.০১.১৯৯১

২৫ ফছয ৩ ভো ২২
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৫১৫৯ রভো: আজভনুর ইরোভ

রভো: আখনোয়োযো খোতুন
রভো: ছোনো উল্লো

গ্রোভিঃ রছোনকো
ইউজনয়ন: ৪
ডোকঘয: রছোনকো ফোজোয
উখজরো: রযনৄয
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ ভইয়োোিো
ইউজনয়ন: ৫৪
ডোকঘয: জখরগাঁ
উখজরো: জখরগাঁ
রজরোিঃ ঢোকো

ফগুিো

২৫.০৬.১৯৮৭

২৮ ফছয ১০ ভো ১০
জদন

জফ.এ.এ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফ ে
নযণকৃত নয়

ফোজতর

৫১৬০ জরউজো োোন ররনী

পোযজোনো ইয়োছজভন
োোন রফোযী

গ্রোভিঃ তযগাঁ
ইউজনয়ন: তযগাঁ
ডোকঘয: তযগাঁ
উখজরো: কোোজয়ো
রজরোিঃ গোজীনৄয

গ্রোভিঃ তযগাঁ
ইউজনয়ন: তযগাঁ
ডোকঘয: তযগাঁ
উখজরো: কোোজয়ো
রজরোিঃ গোজীনৄয

গোজীনৄয

১৮.১১.১৯৯৪

২১ ফছয ৫ ভো ১৭ জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৫১৬৩ অজবজজৎ জফশ্বো

জভনজত জফশ্বো
নোযোয়ণ জফশ্বো

গ্রোভিঃ জংগো
ইউজনয়ন: খজনয়ো
ডোকঘয: খজনয়ো
উখজরো: ডুমুজযয়ো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ জংগো
ইউজনয়ন: খজনয়ো
ডোকঘয: খজনয়ো
উখজরো: ডুমুজযয়ো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

২৫.০৮.১৯৯৭

১৯ ফছয ৮ ভো ৭ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই,
প্রখফখে ছজফ
রনই

ফোজতর

৫১৬৫ রভো: তোনবীয

ভোখজদো রফগভ
রভো: োজোোন ভোিোয

গ্রোভিঃ জোভতরো রধোোজট্ট
ইউজনয়ন: ১৩নং
ডোকঘয: নোযোয়ণগঞ্জ
উখজরো: নোযোয়ণগঞ্জ
রজরোিঃ নোযোয়ণগঞ্জ

গ্রোভিঃ জোভতরো রধোোজট্ট
ইউজনয়ন: ১৩নং
ডোকঘয: নোযোয়ণগঞ্জ
উখজরো: নোযোয়ণগঞ্জ
রজরোিঃ নোযোয়ণগঞ্জ

নোযোয়ণগঞ্জ

১১.১০.১৯৯৪

২২ ফছয ৭ ভো ২৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে ১টি,
জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৫১৬৬ তোনবীন সুরতোনো সুজভ

জোোনোযো রফগভ
নুরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ ভজজোিো
ইউজনয়ন: ঈদগয
ডোকঘয: ঈদগয
উখজরো: যোমু
রজরোিঃ কক্সফোজোয

গ্রোভিঃ ফোংরোফোজোয জঝরংজো
ইউজনয়ন: জএভ খোরী
ডোকঘয: জএভ খোরী
উখজরো: কক্সফোজোয
রজরোিঃ কক্সফোজোয

কক্সফোজোয

০৫.১০.১৯৮৮

২৭ ফছয ৮ ভো জদন

জফ.এ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, রপযত খোভ
রনই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

৬

৭

৮

৯

৫১৬৭ রভোছো: রযভো খোতুন

রভোছো: নুযজোোন রফগভ
রভো: রদখরোয়োয রোখন

গ্রোভিঃ কোজনৄয
ইউজনয়ন: ৮নং
ডোকঘয: আরীগঞ্জ
উখজরো: কোজরগঞ্জ
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ কোজনৄয
ইউজনয়ন: ৮নং
ডোকঘয: আরীগঞ্জ
উখজরো: কোজরগঞ্জ
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

০৮.০৩.১৯৯০

২৬ ফছয ২ ভো জদন

জডজগ্র

৫১৬৮ চোযজভং আক্তোয

রভোকখদো খোতুন
ভজজফয খাঁন

গ্রোভিঃ ছটপটিয়ো
ইউজনয়ন: রফতকো
ডোকঘয: রফতকোোট
উখজরো: টংগীফোিী
রজরোিঃ মুন্পীগঞ্জ

গ্রোভিঃ ছটপটিয়ো
ইউজনয়ন: রফতকো
ডোকঘয: রফতকোোট
উখজরো: টংগীফোিী
রজরোিঃ মুন্পীগঞ্জ

মুন্পীগঞ্জ

১০.০৯.১৯৯৩

২২ ফছয ৭ ভো ২১ জদন

এইচএজ

৫১৬৯ রভো: জোজকয রোখন

রভোছো: আখয়ো খোতুন
রভো: আবু ফক্কয

গ্রোভিঃ ফোজজদয়ো
ইউজনয়ন: আন্দুর ফোজিয়ো
ডোকঘয: আন্দুর ফোজিয়ো
উখজরো: জীফনগয
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

গ্রোভিঃ ফোজজদয়ো
ইউজনয়ন: আন্দুর ফোজিয়ো
ডোকঘয: আন্দুর ফোজিয়ো
উখজরো: জীফনগয
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

চ্যয়োডোিো

২০.০১.১৯৯২

২৪ ফছয ৩ ভো ১৬
জদন

৫১৭০ জজন খোন

টগয
রভো: জোোিীয খোন

গ্রোভিঃ ঝনঝজনয়ো
ইউজনয়ন: ফুরজক
ডোকঘয: ফুরজক ঝনঝজনয়ো
উখজরো: ফোোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ ঝনঝজনয়ো
ইউজনয়ন: ফুরজক
ডোকঘয: ফুরজক ঝনঝজনয়ো
উখজরো: ফোোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

১৫.০৯.১৯৯৫

৫১৭১ রভো: আখনোয়োয রোখন খোন

োজরভো খোনভ
আবুর রোখন খোন

গ্রোভিঃ ঝনঝজনয়ো
ইউজনয়ন: ফুরজক
ডোকঘয: ফুরজক ঝনঝজনয়ো
উখজরো: ফোোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ ঝনঝজনয়ো
ইউজনয়ন: ফুরজক
ডোকঘয: ফুরজক ঝনঝজনয়ো
উখজরো: ফোোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

৫১৭২ জদনোয খোন

নোজভো খোনভ
রভো: নজরুর ইরোভ খোন

গ্রোভিঃ ঝনঝজনয়ো
ইউজনয়ন: ফুরজক
ডোকঘয: ফুরজক ঝনঝজনয়ো
উখজরো: ফোোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ ঝনঝজনয়ো
ইউজনয়ন: ফুরজক
ডোকঘয: ফুরজক ঝনঝজনয়ো
উখজরো: ফোোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

৫১৭৪ রভো: যজফউর ইরোভ

রভোছো: োয়ো রফগভ
রভো: আ: যোজ্জোক জভয়ো

গ্রোভিঃ োইকোন নফ তোিো
ইউজনয়ন: রজতফনৄয
ডোকঘয: ফরদৌনৄকুয
উখজরো: জভঠোনৄকুয
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ োইকোন নফ তোিো
ইউজনয়ন: রজতফনৄয
ডোকঘয: ফরদৌনৄকুয
উখজরো: জভঠোনৄকুয
রজরোিঃ যংনৄয
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

খোভ নোই, প্রখফ
ে ১টি

ফোজতর

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

২১ ফছয ৮ ভো ২০ জদন

পোজমর

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, রপযত
খোখভ ঠিকোনো 
ডোকটিজকট নোই

ফোজতর

২৬.০৭.১৯৯৭

১৯ ফছয ২ ভো ২১ জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, রপযত
খোখভ ঠিকোনো 
ডোকটিজকট নোই

ফোজতর

টোংগোইর

০১.০৬.১৯৯৩

২২ ফছয ১১ ভো ৪ জদন

পোজমর

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট 
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

যংনৄয

০১.০১.১৯৯৬

২০ ফছয ৩ ভো ১২ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ খে ছজফ
রনই

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

৫১৭৮ রভো: জজয়োউয যভোন

রভোছো: নখজদো খোতুন
রভো: ইয়োজছন রভোল্লো

গ্রোভিঃ নৄযোনচয
ইউজনয়ন: রগৌযীগ্রোভ
ডোকঘয: রগৌযীগ্রোভ
উখজরো: োজথয়ো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ নৄযোনচয
ইউজনয়ন: রগৌযীগ্রোভ
ডোকঘয: রগৌযীগ্রোভ
উখজরো: োজথয়ো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

০৭.০৬.১৯৯৫

২০ ফছয ১৫ ভো ২৯
জদন

এইচএজ

৫১৭৯ আকজরভো খোনভ

ভজজতনো রফগভ
রতোফোখযক রভোল্লো

গ্রোভিঃ ফিপো
ইউজনয়ন: জোরোরফোদ
ডোকঘয: ফিপো
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফিপো
ইউজনয়ন: জোরোরফোদ
ডোকঘয: ফিপো
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

০১.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ৪ ভো ৪ জদন

দোজখর

৫১৮০ রভো: রতোপোখয়র আখম্মদ

োরুর রফগভ
রভো: রভোজোোয উজেন

রভো: রতোপোখয়র আখম্মদ,
জ/: োইদুর যভোন স্যোয,
ভোতুয়োইর, রভজন্দফোন্ডী
ভজজদ রযোড, ভোতুয়োইর,
মোেোফোিী, ঢোকো-১৩৬২

রভো: রতোপোখয়র আখম্মদ
জ/: রযজোউর কজযভ,
ব্যজক্তগত কভতকততো জ্বোরোনী 
খজনজ েদ জফবোগ, বফন
নং-০৩, কক্ষ নং ১০৫,
ফোংরোখদ জচফোরয়, ঢোকো১০০০

২৭ ফছয ৩ ভো ০ জদন

৫১৮২ োজফো রচৌধুযী

রপযখদৌী রফগভ
োজোোন রচৌধুযী

গ্রোভিঃ উত্তয মুগিোকুর
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:মোেোসুিো
উখজরো: রূগঞ্জ
রজরোিঃ নোযোয়ণগঞ্জ

গ্রোভিঃ উত্তয মুগিোকুর
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:মোেোসুিো
উখজরো: রূগঞ্জ
রজরোিঃ নোযোয়ণগঞ্জ

নোযোয়ণগঞ্জ

৩১.১২.১৯৯৫

৫১৮৪ রভো: জপকুর ইরোভ

রভোছো: সুজপয়ো রফগভ
রভো: ভজতউয যভোন

গ্রোভিঃ জনরক্ষীযো
ইউজনয়ন: ল্লোফোদ
ডোকঘয: দুরোরকোজন্দ
উখজরো: রফরোফ
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ জনরক্ষীযো
ইউজনয়ন: ল্লোফোদ
ডোকঘয: দুরোরকোজন্দ
উখজরো: রফরোফ
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

৫১৮৬ রভো: জজভ উজেন

রভোছো: জপখযোজো রফগভ
রভো: আ: যজভ

গ্রোভিঃ উযগ্রোভ জিভোিো
ইউজনয়ন: রুস্তভনৄয
ডোকঘয:োদোযোি
উখজরো: রগোয়োইনঘোট
রজরোিঃ জখরট

গ্রোভিঃ রগোয়োইন
ইউজনয়ন: জোপরং
ডোকঘয: রগোয়োইনঘোট
উখজরো: রগোয়োইনঘোট
রজরোিঃ জখরট

জখরট
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রকোটোয
জফফযণ
১০
োধোযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২
যোজস্ব টিজকট,
ছজফ ১টি

ভন্তব্য

১২
ফোজতর

এজতভ/ োজযযীক প্রখফ ে নোই,
প্রজতফন্ধী
আখফদন স্বখস্ত
নযণকৃত নয়

ফোজতর

স্দোতখকোত্তয

োধোযণ

জন্ তোজযখ নোই

ফোজতর

২১ ফছয ৪ ভো ৪ জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে রনই

ফোজতর

০২.০১.১৯৯২

২৪ ফছয ৪ ভো ৩ জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১৮.১১.১৯৯৬

১৯ ফছয ৫ ভো ১৭ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

চোরোন রনই,
প্রখফে রনই

ফোজতর

ঢোকো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৫১৮৮ রভো: আোনুর ইরোভ

রভোছো: আখয়ো খোতুন
রভো: তোখয উেীন

গ্রোভিঃ স্বল্পভোজযয়ো
ইউজনয়ন: ভোজযয়ো
ডোকঘয: স্বল্পভোজযয়ো
উখজরো: জকখোযগঞ্জ দয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ দয

গ্রোভিঃ স্বল্পভোজযয়ো
ইউজনয়ন: ভোজযয়ো
ডোকঘয: স্বল্পভোজযয়ো
উখজরো: জকখোযগঞ্জ দয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ দয

জকখোযগঞ্জ

০৭.০২.১৯৯৬

২০ ফছয ২ ভো ১২ জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৫১৮৯ কোজততক ঘটক

নৄষ্প ঘটক
সুনীর ঘটক

গ্রোভিঃ রখন্ডী
ইউজনয়ন: ৫
ডোকঘয: বোিোযোট
উখজরো: রকোটোজরোিো
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ রখন্ডী
ইউজনয়ন: ৫
ডোকঘয: বোিোযোট
উখজরো: রকোটোজরোিো
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

০৬.০৭.১৯৯৩

২২ ফছয ৯ ভো ৩০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে
রযরখয়য
পযখভ, ছজফ ১টি

ফোজতর

৫১৯০ জযন কোজী

আখরয়ো রফগভ
কোজী আছোদুজ্জোভোন

গ্রোভিঃ ফোোিো ভধ্যোিো
ইউজনয়ন: ফোটিকোভোযী
ডোকঘয: ফোোিো
উখজরো: মুকসুদনৄয
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফোোিো ভধ্যোিো
ইউজনয়ন: ফোটিকোভোযী
ডোকঘয: ফোোিো
উখজরো: মুকসুদনৄয
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

০৫.০৯.১৯৯৭

১৮ ফছয ৮ ভো ১ জদন

দোজখর

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, প্রখফ ে
১টি

ফোজতর

৫১৯৪ রভো: আযোফুর ক

রভোছো: পোখতভো রফগভ
রভো: আকফোয আরী

গ্রোভিঃ রফিোদো
ইউজনয়ন: রগোকুন্ডী
ডোকঘয: কুতোভোযী
উখজরো: রোরভজনযোট
রজরোিঃ রোরভজনযোট

গ্রোভিঃ রফিোদো
ইউজনয়ন: রগোকুন্ডী
ডোকঘয: কুতোভোযী
উখজরো: রোরভজনযোট
রজরোিঃ রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

০৫.০৪.১৯৮৭

২৯ ফছয ১ ভো ১৬ জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ 
প্রখফ ে ১
কজ, রপযত খোভ
রনই

ফোজতর

৫২০৩ আিঃ যোজ্জোক

রভোিঃজয়নোর আখফজদন প্যোদো

গ্রোভ:রকৌখোরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত:ফগো/০৯নং ,
ডোকঘয: রকৌখোরী ,
উখজরো: ফোউপর , রজরো:
টুয়োখোরী

গ্রোভ:আগোনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:আগোনগয/০১
, ডোকঘয: জজনজজযো ,
উখজরো: রকযোনীগঞ্জ ,
রজরো: ঢোকো ।

টুয়োখোরী

১৫/১১/১৯৯৭

১৮ ফছয ০৫ ভো
২১জদন

এইচএজ

োধোযণ

জতো  ভোতোয
নোভ নোই

ফোজতর

৫২০৭ আজযফুর ইরোভ

যফোনু
রভোিঃ জভজোনুয যভোন

গ্রোভ: োথযঘোটো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:০২ ,
ডোকঘয: ঝোউডোিো, ৯৪১২,
উখজরো: োতক্ষীযো, রজরো:
োতক্ষীযো।

গ্রোভ: োথযঘোটো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:০২ ,
ডোকঘয: ঝোউডোিো, ৯৪১২,
উখজরো: োতক্ষীযো, রজরো:
োতক্ষীযো।

োতক্ষীযো

01/03/1997

১৯ ফছয ০৪ ভো
০৪জদন

এ এ জ

োধোযণ

ছজফ ১কজ, স্থোয়ী
ঠিকোনো উখল্লখ
রনই

ফোজতর

৫২১৮ োইদুয যভোন

যোখদো োোন
যীপ াঁোন

গ্রোভ: গ ১৩৩/১ ভধ্যফোড্ডো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফোড্ডো ঢোকো ১২১২ ,
উখজরো: , রজরো: ঢোকো ।

গ্রোভ: ফোো ২৮০,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
উত্তযফোড্ডো ঢোকো ১২১২ ,
উখজরো: , রজরো: ঢোকো ।

ঢোকো

১৫/০৮/১৯৮৬

৩০ ফছয ০৮ ভো ২০
জদন

এ এ জ

োধোযণ

জফজ্ঞজন্ভ নম্বয রনই

ফোজতর
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১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৫২২৫ রভোিঃ রভোজভনুর ইরোভ

ভজযয়ভ রফগভ
রভোিঃ জপক উল্লো

গ্রোভ: জয়যোভনৄয ফোঘোফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৯নং
উত্তযনৄয , ডোকঘয: রচৌল্লী
ফোজোয , উখজরো: রক্ষ্মীনৄয ,
রজরো: রক্ষ্মীনৄয

গ্রোভ: প্রমখে জগয়ো উজেন
ভূঁইয়ো, ট্রোজপক জিভ
অজপ, জড এভ জ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৮/৩
অজতযিখডোফ ডোকঘয: ,
উখজরো: রভোোম্মদনৄয,
রজরো: ঢোকো ১২০৭।

রক্ষ্ণীনৄয

06/01/1994

২১ ফছয ১১ ভো ০৪
জদন

এ এ জ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

৫২৩০ োজজদুয যভোন

আজছয়ো রফগভ
োভসুখজ্জোো

গ্রোভ: োইকযোজ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রতোয়োকুর ,
ডোকঘয: রতোয়োকুর ,
উখজরো: রগোয়োইনঘোট ,
রজরো: জখরট ।

গ্রোভ: ব্লক জড, োোজোরোর
উয, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: , উখজরো: জখরট
দয, রজরো: জখরট।

জখরট

২২ ফছয ২ ভো ২৯ জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

৫২৫৫ রভোিঃ আজযফুর আরভ (শুব)

রভোছোিঃ োরভো োযবীন
রভোিঃ আোনুজ্জোভোন

গ্রোভ: জগজত, রখোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৯ নং,
ডোকঘয: জগজত , উখজরো:
কুজিয়ো দয , রজরো: কুজিয়ো।

গ্রোভ: জগজত, রখোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৯ নং,
ডোকঘয: জগজত , উখজরো:
কুজিয়ো দয , রজরো: কুজিয়ো।

কুজিয়ো

২৭ ফছয ০৭ ভো ২৯
জদন

এএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

৫২৬৬ রভোিঃ রভখদী োোন

রভোছোিঃ োজদো রফগভ
রভোিঃ আবুর কোরোভ

গ্রোভ: রফখজোিো (মুজন্পোিো),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোদরো ,
ডোকঘয: ভোদরো, উখজরো:
োজোোননৄয , রজরো: ফগুিো ।

গ্রোভ: রফখজোিো (মুজন্পোিো),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোদরো ,
ডোকঘয: ভোদরো, উখজরো:
োজোোননৄয , রজরো: ফগুিো ।

ফগুিো

২১/০৭/১৯৯৬

১৯ ফছয ০৯ ভো ১৪
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ
তুোজয়ত রনই

ফোজতর

৫২৭৭ যজফউর খন্দকোয

যোজদো রফগভ
রভোিঃ োন্নু খন্দকোয

গ্রোভ: আইকোজদয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রভোচনো ,
ডোকঘয: আইকোজদয়ো ,
উখজরো: মুকসুদনৄয , রজরো:
রগোোরগঞ্জ ।

গ্রোভ: আইকোজদয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রভোচনো ,
ডোকঘয: আইকোজদয়ো ,
উখজরো: মুকসুদনৄয , রজরো:
রগোোরগঞ্জ ।

রগোোরগঞ্জ

12/12/1990

২৫ ফছয ৪ ভো ২৯ জদন

এএজ

আখফদখন প্রোথীয
নোভ রনই

ফোজতর

৫২৯২ রভোিঃ রোখর যোনো

কজনুয
রভোিঃ আিঃ কদ্দু

গ্রোভ: রভোগরোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৬নং
জদগরকোজন্দ , ডোকঘয:
জোজদগঞ্জ , উখজরো:
ঘোটোইর , রজরো: টোংগোইর ।

গ্রোভ: রভোগরোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৬নং
জদগরকোজন্দ , ডোকঘয:
জোজদগঞ্জ , উখজরো:
ঘোটোইর , রজরো: টোংগোইর ।

টোংগোইর

12/01/1989

২৬ ফছয ০৫ ভো ০৪
জদন

এএজ

জোতীয়
জযচয়ে নম্বয
রনই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৪

৫

৬

৭

৮

৯

৫২৯৬ জপরুজ জভয়ো

নোজছভো আক্তোয
রভোিঃ কোরোচোন

গ্রোভ: খজরোউি (ফখন্দয
োিো), ইউজনয়ন/য়োড ত:
খজরোউি , ডোকঘয:
খজরোউি , উখজরো:
নফ তধরো , রজরো: রনেখকোনো ।

গ্রোভ: খজরোউি (ফখন্দয
োিো), ইউজনয়ন/য়োড ত:
খজরোউি , ডোকঘয:
খজরোউি , উখজরো:
নফ তধরো , রজরো: রনেখকোনো ।

রনেখকোণো

২০/১২/১৯৯৬

১৮ ফছয ৫ ভো ১৬ জদন

এইচএজ

৫৩০৮ রভোিঃ নোজছয উেীন

রভোোিঃ জজযনো রফগভ
রভোিঃ রগোরোভ রভোস্তপো

গ্রোভিঃ চয কৃষ্ণনৄয, ইউিঃ
রভোগর ফোো, ডোকঘযিঃ
রভোগর ফোো, উখজরোিঃ
কুজিগ্রোভ, রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ চয কৃষ্ণনৄয, ইউিঃ
রভোগর ফোো, ডোকঘযিঃ
রভোগর ফোো, উখজরোিঃ
কুজিগ্রোভ, রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

25.04.1996

19 ফছয 02 ভো 26
জদন

এ.এ.জ

৫৩২৪ জযফুর ইরোভ

জযনো আক্তোয
রভোজোপয আরী

গ্রোভিঃ তযপ োছোইর, ইউিঃ
ভগঢুরো, ডোকঘযিঃ ধীতনৄয,
উখজরোিঃ ঈশ্বযগঞ্জ, রজরোিঃ
ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ তযপ োছোইর, ইউিঃ
ভগঢুরো, ডোকঘযিঃ ধীতনৄয,
উখজরোিঃ ঈশ্বযগঞ্জ, রজরোিঃ
ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

11.12.1997

18 ফছয 04 ভো 02
জদন

এ.এ.জ

৫৩৩৬ কোজতক চন্দ্র দো

নৄষ্প যোনী দো
জফশ্বম্ভয চন্দ্র দো

গ্রোভৎ যকোযী ফোিী,
রোভচয, ইউৎ 10নং দিঃ
রগোজফন্দনৄয 6নং, ডোকঘযিঃ
রগোয়োর বোন্ডয ফোজোয,
উজরোিঃ পজযদনৄয, রজরোিঃ
চাঁদনৄয

গ্রোভৎ যকোযী ফোিী,
রোভচয, ইউৎ 10নং দিঃ
রগোজফন্দনৄয 6নং, ডোকঘযিঃ
রগোয়োর বোন্ডয ফোজোয,
উজরোিঃ পজযদনৄয, রজরোিঃ
চাঁদনৄয

চাঁদনৄয

01.09.1995

21 ফছয 03 ভো 09
জদন

এইচ.এ. জ

৫৩৪৬ মৄগর চন্দ্র যোয়

কজভরো ফোরো
রভন্ত কুভোয যোয়

গ্রোভিঃ ফোোরী োিো কোছোযী,
ইউিঃ 6নং যোভনগয/02
য়োড, ডোকঘযিঃ ফোোরী
োিো, কোছোযী, উখজরোিঃ
নীপোভোযী, রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ ফোোরী োিো কোছোযী,
ইউিঃ 6নং যোভনগয/02
য়োড, ডোকঘযিঃ ফোোরী
োিো, কোছোযী, উখজরোিঃ
নীপোভোযী, রজরোিঃ নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

14.10.1986

29 ফছয 06 ভো 21
জদন

এ.এ.জ

৫৩৯৫ রভোিঃ ভোন গজন

রভোোিঃ আখনোয়োযো রফগভ
রভোিঃ আজরভউেীন

গ্রোভিঃ ভযনৄয, ইউিঃ 6নং
আউজরয়ো নৄয, ডোকঘযিঃ
রচযোডোংগী, উখজরোিঃ দয,
রজরোিঃ জদনোজনৄয,

গ্রোভিঃ ভযনৄয, ইউিঃ 6নং
আউজরয়ো নৄয, ডোকঘযিঃ
রচযোডোংগী, উখজরোিঃ দয,
রজরোিঃ জদনোজনৄয,

জদনোজনৄয

05.01.1993

৫৪৬৩ যোজজফ রভোল্লো

জতো:োজপজুয যভোন,
ভোতো:কুসুভ আযো রফগভ

গ্রোভ:রডোভযোকোজন্দ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রডোভযোকোজন্দ, উখজরো:
কোজয়োনী, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

প্রমখে: জুখয়র রভোল্লো, ফি 
োট ভন্ত্রণোরয়, বফন-৬, কক্ষ১১২০, ফোংরোখদ জচফোরয়,
ঢোকো।

রগোোরগঞ্জ
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১৮ফছয ১০ভো
২১জদন

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

ফয় উখল্লখ নোই

ফোজতর

জফজ্ঞজন্ভ নম্বয 
স্থোয়ী ঠিকোনো
উখল্লখ রনই

ফোজতর

োধোযণ

রপযত ডোক
টিজকট  ঠিকোনো
রনই

ফোজতর

োধোযণ

প্রখফে
মথোমথ পযখভখট
নয়

ফোজতর

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

এ.এ.জ

োধোযণ

ফয় উখল্লখ নোই

ফোজতর

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ ভুর

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

৪

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

োফনো

১৩-৫-১৯৮৯

২৬ফছয ১১ভো
২২জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

স্থোয়ী ঠিকোনো ভুর

ফোজতর

জতো:রভোিঃ ভজজবুয যভোন
গ্রোভ:বযতকোঠী,
১২২, কোজী নজরুর ইরোভ
তোলুকদোয, ভোতো:কুরসুভ রফগভ ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয: এজবজনউ, োফোগ, ঢোকো।
জুযকোঠী, উখজরো: নরজছটি,
রজরো: ঝোরকোঠী।

ঝোরকোঠী

২৭-১২-১৯৯০

২৫ফছয ৪ভো ৯জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুোয়ন রনই

ফোজতর

৫৪৯৮ রভোিঃ জযভন জভয়ো

জতো:রভোিঃ আজজজুয যভোন,
ভোতো:মুক্তো আক্তোয

গ্রোভ:গোগরোজুয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োরদীঘো, উখজরো:
রভোনগঞ্জ, রজরো: রনেখকোণো।

গ্রোভ:গোগরোজুয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োরদীঘো, উখজরো:
রভোনগঞ্জ, রজরো: রনেখকোণো।

রনেখকোণো

07/06/1995

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

ফয় উখল্লখ নোই

ফোজতর

৫৫০৭ জজয়োউয যভোন

ভোতোিঃ ভভতোজ রফগভ
জতোিঃ আব্দুয যভোন

গ্রোভিঃ ফগোদী
ইউজনয়ন: জচকন্দী
ডোকঘয: জচকন্দী
উখজরো: দয
রজরোিঃ যীয়তনৄয

গ্রোভিঃ উত্তয ভোন্ডো
ইউজনয়ন: ভোন্ডো
ডোকঘয: ফোোখফো
উখজরো: বুজফোগ
রজরোিঃ ঢোকো

যীয়তনৄয

01.02.1992

24 ফছয 0৬ ভো ২5
জদন

এইচএজ

অন্যোন্য

আখফদখন ছজফ ১
কজ, ফয়
উখল্লখ রনই,
ফযোফয উখল্লখ
রনই

ফোজতর

৫৫২৫ ভোন গজণ

ভোতোিঃ ছফুযো খোতুন
জতোিঃ রপোজুর কজযভ

গ্রোভিঃ
ইউজনয়ন: করজডজোন
ডোকঘয: নফ ত করজডজোন
উখজরো: ররোোগিো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ বোন্ডোযী জফজডং,
াঁচরোই
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:
উখজরো:
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

১০.০৭.19৮৭

২৮ ফছয ০৯ ভো ২৬
জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৫৫৪০ রভোিঃ ইভদোদুর ক

ভোতোিঃ রভোছোিঃ যজদো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আব্দুর ভোন্নোন

গ্রোভিঃ আকযগ্রোভ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: আকযগ্রোভ
উখজরো: জফযন
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃ আকযগ্রোভ
ইউজনয়ন: ৪নং যগ্রোভ
ডোকঘয: আকযগ্রোভ
উখজরো: জফযন
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

১৫.০৬.১৯৯৬

১৯ ফছয ১০ ভো
১০জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোখনয কজ
রনই

ফোজতর

৫৫৬৬ জযন আখভদ

ভোতোিঃখভোছোিঃ জযনো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ ভোন গজন

গ্রোভিঃ োরফন জভজি োিো
ইউজনয়ন: ২৫
ডোকঘয: যংনৄয
উখজরো: দয
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ োরফন জভজি োিো
ইউজনয়ন: ২৫
ডোকঘয: যংনৄয
উখজরো: দয
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

২৮.১০.১৯৯২

২৩ ফছয ০৬ ভো ০৮
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, ফযোফয
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৫৪৮৪ রভোিঃ োখজদুর ইরোভ

জতো:মৃত রখফন যদোয,
ভোতো:রভোছোিঃ তোযো খোতুন

৫৪৮৯ োযখবজ আখভদ
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গ্রোভ:, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
জনফ তোী প্রখকৌরী বফন,
ডোকঘয: , উখজরো: , রজরো: ফোংরোখদ রতু কর্ততক্ষ,
।
রতু বফন, ফনোনী, ঢোকো।

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

খুরনো

২৬.১১.১৯৯২

২৩ ফছয ০৫ ভো ১৬
জদন

এইচএজ

23 ফছয 6 ভো 15
জদন

দোজখর

15.03.1994

22 ফছয 1 ভো 20
জদন

জযোজগঞ্জ

02.08.1996

কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ বোটোযখখোরো
ইউজনয়ন: স্মৃজতোিো
ডোকঘয: নগাঁ ফোজোয
উখজরো: ধোভযোই
রজরোিঃ ঢোকো
গ্রোভিঃ দ: গুখযকোজন্দ
ইউজনয়ন: চযখকয়োয
ডোকঘয:কোটোখোরী
উখজরো: মুন্পীগঞ্জ
রজরোিঃ মুন্পীগঞ্জ

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

১২

১২

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

জন্ তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নয়, আখফদন
স্বখস্ত নৄযণকৃত
নয়

ফোজতর

20 ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ এফং
তুোজয়ত নয়,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

21.11.1996

ফছয ভো জদন

দোজখর

োধোযণ

ফয় উখল্লখ রনই,
ছজফয োইজ
রছোট

ফোজতর

ঢোকো

16.04.1996

20 ফছয 0 ভো 19
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

মুন্পীগঞ্জ

15.05.1996

19 ফছয 11 ভো 21
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ. আখফদখন
স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

ভোতোিঃ জপ্রো ভণ্ডর
জতোিঃ স্বন কুভোয যোয়

গ্রোভিঃ োখখফয কোযখোনো
ইউজনয়ন: ২৩ নং য়োড ত
ডোকঘয: খুরনো
উখজরো: খুরনো দয
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ োখখফয কোযখোনো
ইউজনয়ন: ২৩ নং য়োড ত
ডোকঘয: খুরনো
উখজরো: খুরনো দয
রজরোিঃ খুরনো

৫৬১৫ রভো: তোজযকুর ইরোভ

রভোছো: তোজভনো আক্তোয
রভো: আবুর োই

গ্রোভিঃ উত্তয ধোনঘিো
ইউজনয়ন: ফল্লভঝোি
ডোকঘয: ফল্লোভঝোি
উখজরো: গোইফোন্ধো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ উত্তয ধোনঘিো
ইউজনয়ন: ফল্লভঝোি
ডোকঘয: ফল্লোভঝোি
উখজরো: গোইফোন্ধো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

৫৬১৭ োখফর রোখন

োনো রফগভ
রোযোফ আরী

গ্রোভিঃ ভোছুয়োোটো
ইউজনয়ন:রগোোজরয়োফোিী
ডোকঘয:জনকযোইর
উখজরো: কোজরোতী
রজরোিঃ টোিোইর

গ্রোভিঃ ভোছুয়োোটো
ইউজনয়ন:রগোোজরয়োফোিী
ডোকঘয:জনকযোইর
উখজরো: কোজরোতী
রজরোিঃ টোিোইর

টোংগোইর

৫৬৩৫ রভো: োজপজুর ইরোভ

রভোো: োজপজো খোতুন
রভো: আব্দু োরোভ

গ্রোভিঃ জদয়োযোিো
ইউজনয়ন: োট োংগোী
ডোকঘয: োট োংগোী
উখজরো: যোয়গঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফোগোিো
ইউজনয়ন: ফোগোিো
ডোকঘয: রঘোিোোর
উখজরো:রো
রজরোিঃ নযজংদী

৫৬৭৫ রভো: োন আরী

রভোছো: োখরো রফগভ
রভো: নয়ন আরী

গ্রোভিঃ রজোত গফ তদোন
ইউজনয়ন: কোঠোরফোিী
ডোকঘয: খজররগঞ্জ
উখজরো: কুজিগ্রোভ
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ রজোত গফ তদোন
ইউজনয়ন: কোঠোরফোিী
ডোকঘয: খজররগঞ্জ
উখজরো: কুজিগ্রোভ
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

৫৬৭৬ প্রকো যকোয

কজনকো যোণী যকোয
আনন্দ যকোয

গ্রোভিঃ বোটোযখখোরো
ইউজনয়ন: স্মৃজতোিো
ডোকঘয: নগাঁ ফোজোয
উখজরো: ধোভযোই
রজরোিঃ ঢোকো

৫৬৮০ আকো আখভদ

আভো রফগভ
োজনপ যকোয

গ্রোভিঃ দ: গুখযকোজন্দ
ইউজনয়ন: চযখকয়োয
ডোকঘয:কোটোখোরী
উখজরো: মুন্পীগঞ্জ
রজরোিঃ মুন্পীগঞ্জ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

োধোযণ

৫৫৭৭ জভত যোয়
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জন্ তোজযখ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

১

৫৬৯১ রভো: আজতকুয যভোন

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

গ্রোভিঃ রঘোলোিো
ইউজনয়ন: জোভনগয
ডোকঘয: জোভনগয ফোজোয
উখজরো: ফোগোজোিো
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ রঘোলোিো
ইউজনয়ন: জোভনগয
ডোকঘয: জোভনগয ফোজোয
উখজরো: ফোগোজোিো
রজরোিঃ নোখটোয

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

নোখটোয

04.05.1993

23 ফছয 0 ভো 2 জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

জতো ভোতোয
নোভ নোই

ফোজতর

১২

৫৭০২ শ্রী ভুখন চন্দ্র যোয়

শ্রীভজত বগজত যোনী যোয়
শ্রী খয চন্দ্র যোয়

গ্রোভ: জচিোজবজো রগোরনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪নং য়োড ত
, ডোকঘয: রগোরনো কোচোজয
ফোজোয , উখজরো: জরঢোকো
, রজরো: নীরপোভোযী ।

গ্রোভ: জচিোজবজো রগোরনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪নং য়োড ত
, ডোকঘয: রগোরনো কোচোজয
ফোজোয , উখজরো: জরঢোকো
, রজরো: নীরপোভোযী ।

নীরপোভোযী

৩১/১২/১৯৯৫

২০ ফছয ০৩ ভো
১২জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, আখফদখন
স্বোক্ষয রনই, ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৫৭১১ রভোিঃ যোজকফ জভয়ো

রভোছোিঃ কল্পনো রফগভ
রভোিঃ আবু নোখয়ভ

গ্রোভ: নোঘোট,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আশুগঞ্জ ,
ডোকঘয: তোরয ,
উখজরো: আশুগঞ্জ,
রজরো:ব্রোহ্মণফোজিয়ো ।

গ্রোভ: নোঘোট,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আশুগঞ্জ ,
ডোকঘয: তোরয ,
উখজরো: আশুগঞ্জ,
রজরো:ব্রোহ্মণফোজিয়ো ।

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

১৫/০৯/১৯৯৪

২১ ফছয ৭ ভো ১৮জদন

এইচ এ জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৫৭১৯ রভোিঃ আব্দুয যভোন

োোনোযো খোতুন
রভোিঃ জভয়োযোজ জফশ্বো

গ্রোভ: কয়রো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কয়রো ৭ নং
য়োড ত , ডোকঘয: মুযোযীকোটি
, উখজরো: করোখযোয়ো ,
রজরো: োতক্ষীযো ।

গ্রোভ: কয়রো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কয়রো ৭ নং
য়োড ত , ডোকঘয: মুযোযীকোটি
, উখজরো: করোখযোয়ো ,
রজরো: োতক্ষীযো ।

োতক্ষীযো

06/07/1996

১৯ ফছয ১০ ভো
২৮জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
রযজবনউ স্টুোে

ফোজতর

৫৭২১ ঞ্জু যকোয

কল্পনো যোনী যকোয
রখভন্দ্র নোথ যকোয

গ্রোভ: জনভতরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জফনৄয,
ডোকঘয: খোননৄয , উখজরো:
োতক্ষীযো , রজরো: োতক্ষীযো।

গ্রোভ: জনভতরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জফনৄয,
ডোকঘয: খোননৄয , উখজরো:
োতক্ষীযো , রজরো: োতক্ষীযো।

োতক্ষীযো

05/06/1994

২১ ফছয ১১ ভো ২৯
জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

৫৭২৫ রখ োজপজুর ইরোভ

সুজপয়ো খোতুন
রখ মুজজফয যভোন

গ্রোভ: চাঁদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: নয়োোিো ,
ডোকঘয: জমুজরয়ো ,
উখজরো: রদফোটো , রজরো:
োতক্ষীযো।

গ্রোভ: চাঁদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: নয়োোিো ,
ডোকঘয: জমুজরয়ো ,
উখজরো: রদফোটো , রজরো:
োতক্ষীযো।

োতক্ষীযো

২০/১২/১৯৯৩

২২ ফছয ০৪ ভো
১৫জদন

এ এ জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

৭

৪

৫

৬

৫৭২৬ রভোিঃ পজলুর ক

রভোছোিঃ টুলু খোতুন
রভোিঃ আফিঃ গজন রখ

গ্রোভ: ভোজনকোট
(জফেভোজদতু),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোজনকোট ,
ডোকঘয: কোখদোয়ো ,
উখজরো: সুজোনগয , রজরো:
োফনো ।

গ্রোভ: ভোজনকোট
(জফেভোজদতু),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোজনকোট ,
ডোকঘয: কোখদোয়ো ,
উখজরো: সুজোনগয , রজরো:
োফনো ।

োফনো

৫৭৩০ রভোিঃ আজযফুজ্জোভোন

রছয়োখনোখন্নছো
রভোিঃ আক্তোরুজ্জোভোন

গ্রোভ: ফিফোজিয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফিফোজিয়ো ,
ডোকঘয: ফিফোজিয়ো ,
উখজরো:জচতরভোযী , রজরো:
ফোখগযোট ।

গ্রোভ: ফিফোজিয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফিফোজিয়ো ,
ডোকঘয: ফিফোজিয়ো ,
উখজরো:জচতরভোযী , রজরো:
ফোখগযোট ।

ফোখগযোট

৫৭৩৯ রভোিঃ ররোর রোখন

ভোকসুদো রফগভ
রভোিঃ খজফয রফোযী

গ্রোভ: ভধ্যচক,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রখোয়োজনৄয,
ডোকঘয: ভখঠয ফোজোয
উখজরো: ভোদোযীনৄয, রজরো:
ভোদোযীনৄয ।

গ্রোভ: ভধ্যচক,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রখোয়োজনৄয,
ডোকঘয: ভখঠয ফোজোয
উখজরো: ভোদোযীনৄয, রজরো:
ভোদোযীনৄয ।

৫৭৪১ রভোিঃ মুখখরছুয যভোন

রভোছোিঃ োখজযো খোতুন
রভোিঃ আব্দুর রজরভ

ত
গ্রোভ: দুগোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৮ ,
ডোকঘয: ধীতনৄয , উখজরো:
ঈশ্বযগঞ্জ , রজরো:
ভয়ভনজং ।

৫৭৪৩ পখরুর ইরোভ রচৌধুযী

রোরভজত রফগভ রচৌিঃ
আজভনুর ইরোভ রচৌিঃ

৫৭৪৫ রভোোম্মদ যোকীফ উজেন

৫৭৫০ রভোিঃ োজনুয আরভ
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০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৮

৯

১২

১২

২১ ফছয ১০ ভো
০৮জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনোই,জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

১৯/০৩/১৯৯০

ফছয ভো জদন

অনো ত

োধোযণ

জোতীয়
জযচয়ে নম্বয
রনই, ফয় উখল্লখ
রনই

ফোজতর

ভোদোযীনৄয

03/05/1995

২১ ফছয ০২ ভো
০১জদন

এইচএজ

র্

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, কর্ততক্ষ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

ত
গ্রোভ: দুগোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৮ ,
ডোকঘয: ধীতনৄয , উখজরো:
ঈশ্বযগঞ্জ , রজরো:
ভয়ভনজং ।

ভয়ভনজং

01/01/1989

২৭ ফছয ০৪ ভো
০৪জদন

৮ভ রেণী

োধোযণ

জক্ষোগত
রমোগ্যতো কভ

ফোজতর

গ্রোভ: োকনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োকনৄয ,
ডোকঘয: োকনৄয , উখজরো:
ফরুিো , রজরো:কুজভল্লো ।

গ্রোভ: োকনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: োকনৄয ,
ডোকঘয: োকনৄয , উখজরো:
ফরুিো , রজরো:কুজভল্লো ।

কুজভল্লো

৩০/০৩/১৯৯২

২৪ ফছয ১ ভো ১১জদন

জফ জফ এ

োধোযণ

খদয নোভ ভুর

ফোজতর

জখো আক্তোয
রভোোম্মদ আব্দুর ভজফন

গ্রোভ: চই, ইউজনয়ন/য়োড ত:
ভোরুকো , ডোকঘয: চই স্কুর ,
উখজরো: দোউদকোজন্দ,
রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ: চই, ইউজনয়ন/য়োড ত:
ভোরুকো , ডোকঘয: চই স্কুর ,
উখজরো: দোউদকোজন্দ,
রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

১৫/০২/১৯৯১

২৫ ফছয ০৩ ভো ০৯
জদন

আজরভ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

রভোছোিঃ যন আযো রফগভ
রভোিঃ যভজোন আরী

গ্রোভ: োইকোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৬নং
আউজরয়োনৄয ইউ , ডোকঘয:
রচযোডোিী , উখজরো:
জদনোজনৄয দয, রজরো:
জদনোজনৄয।

গ্রোভ: োইকোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৬নং
আউজরয়োনৄয ইউ , ডোকঘয:
রচযোডোিী , উখজরো:
জদনোজনৄয দয, রজরো:
জদনোজনৄয।

জদনোজনৄয

২৫/০৯/১৯৮৬

২৯ ফছয ০৭ ভো
১০জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

৫৭৫৬ রভোিঃ আইনুর ইরোভ

রভোছোিঃ আজভনো রফগভ
মৃত ছপয উজেন

গ্রোভ: জযশ্বয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০১ নং ,
ডোকঘয: কোউজনয়ো ,
উখজরো: কোউজনয়ো , রজরো:
যংনৄয ।

গ্রোভ:জফ-৯৩ ভোজরফোগ
রচৌধুযীোিো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
২৩ নং , ডোকঘয: জখরগাঁ ,
উখজরো: জখরগাঁ , রজরো:
ঢোকো।

যংনৄয

07/01/1988

২৭ ফছয ১০ ভো ০৫
জদন

ভোস্টো ত

োধোযণ

খদয নোভ ভুর

ফোজতর

৫৭৮৩ ভোসুদ যোনো

নূয রভোোম্মদ

গ্রোভ: ফোজোযগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
কুশুজরয়ো/০১, ডোকঘয:
কোজরগঞ্জ , উখজরো:
কোজরগঞ্জ , রজরো: োতক্ষীযো।

গ্রোভ: ফোজোযগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
কুশুজরয়ো/০১, ডোকঘয:
কোজরগঞ্জ , উখজরো:
কোজরগঞ্জ , রজরো: োতক্ষীযো।

োতক্ষীযো

২০/০২/১৯৯১

২৫ ফছয ০১ ভো ০৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জতো-ভোতোয
নোভ নোই

ফোজতর

৫৮০৯ ভয পোরুক

ভোতোিঃ সুযোইয়ো রফগভ
জতোিঃ ররোর উেীন

গ্রোভিঃ রতজরয়ো
ইউজনয়ন: নৄটিয়ো
ডোকঘয: কুভিোজদ
উখজরো: জফনৄয
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ রতজরয়ো
ইউজনয়ন: নৄটিয়ো
ডোকঘয: কুভিোজদ
উখজরো: জফনৄয
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

১৮.০৫.১৯৯৭

১৮ ফছয ১১ ভো ০২
জদন

এএজ

অন্যোন্য

রপযত খোখভ
টিজকট রনই

ফোজতর

৫৮১৪ রভোিঃ নোজমুর োোন

ভোতোিঃ োরুর আক্তোয
জতোিঃ রভো যজপকুর ইরোভ

গ্রোভিঃ দজক্ষণ রডোয়োতরো
ইউজনয়ন: ৪ নং রডোয়োতরো
ডোকঘয: দজক্ষণ রডোয়োতরো
উখজরো: ফোভনো
রজরোিঃ যীয়তনৄয

গ্রোভিঃ োরং ফোজোয
ইউজনয়ন: ১নং
ডোকঘয: যীয়তনৄয দয
উখজরো: োরং ফোজোয
রজরোিঃ যীয়তনৄয

যীয়তনৄয

১০.১২.১৯৯১

২৪ ফছয ০৪ ভো ২৬
জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

ছজফ তুোজয়ত নয়

ফোজতর

৫৮৪৩ রভোিঃ ভোসুদ

ভোতোিঃ রম্নোজো খোতুন
জতোিঃ রগোরোভ রভোস্তপো

গ্রোভিঃ ফোনোফোিীয়ো
ইউজনয়ন: ৬ নং যোজগঞ্জ
ডোকঘয: যোজগঞ্জ ফোজোয
উখজরো: রফগভগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ ফোনোফোিীয়ো
ইউজনয়ন: ৬ নং যোজগঞ্জ
ডোকঘয: যোজগঞ্জ ফোজোয
উখজরো: রফগভগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

১৫.০২.১৯৯৩

২৩ ফছয ০২ ভো ২০
জদন

৮ভ রেনী

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদখন ছজফ ১
কজ, প্রখফে
নযণকৃত নয়

ফোজতর

৫৮৯২ বুজ ভণ্ডর

ভোতোিঃ জভো ভন্ডর
জতোিঃ রকফ ভণ্ডর

ত
গ্রোভিঃ দুগোনৄয
ইউজনয়ন: রদলুটী
ডোকঘয: দোরুর ভজল্লক
উখজরো: োইকগোছো
রজরোিঃ খুরনো

ত
গ্রোভিঃ দুগোনৄয
ইউজনয়ন: রদলুটী
ডোকঘয: দোরুর ভজল্লক
উখজরো: োইকগোছো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

০৮.০৬.১৯৭৯

২২ ফছয ০১ ভো ০৮
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, জন্
তোজযখখ উখল্লখ
রনই

ফোজতর

৫৯২০ রভোিঃ রযোখফর

জতো:োজী ছোখয়দ উল্যো,
ভোতো:োজদো রফগভ

গ্রোভ:চয ডোিোজরয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োজীয োট, উখজরো:
কভরনগয, রজরো: রক্ষীনৄয।

গ্রোভ:চয ডোিোজরয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োজীয োট, উখজরো:
কভরনগয, রজরো: রক্ষীনৄয।

রক্ষ্ণীনৄয

01/11/1995

২১ফছয ৬ভো ৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ
,রপযতখোখভ
ডোকটিজকট রনই

ফোজতর
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১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

01/01/1996

২০ফছয ৩ভো ১২জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ ,
রপযতখোখভ
ডোকটিজকট রনই

ফোজতর

১

৫৯৩০ রভোছোিঃ তোনজজনো আপজযন তোন্নী

জতো:রভোিঃ আজনছুয যভোন,
ভোতো:রভোছোিঃ সুইটি রফগভ

গ্রোভ:খগোখজি ফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফন্দয খজিফোিী, উখজরো:
জডভরো, রজরো: নীরপোভোযী।

গ্রোভ:খগোখজি ফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফন্দয খজিফোিী, উখজরো:
জডভরো, রজরো: নীরপোভোযী।

নীরপোভোযী

৫৯৩২ রভোিঃ ইব্রোজভ

জতো:আিঃ খোখরক,
ভোতো:োজদো খোতুন

গ্রোভ:চযভোজনকনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ধোজযয়োযচয ফোজোয,
উখজরো: ফোঞ্ছোযোভনৄয,
রজরো: ব্রোক্ষণফোিীয়ো।

৫০১/জ, জখরগাঁ, ঢোকো।

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

২৭ফছয ৩ভো ১জদন

জফএএ

োধোযণ

,আখফদখন ছজফ ১
কজ,জন্ তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

৫৯৩৪ রভোিঃ জভযোজুর ইরোভ

জতো:রভোিঃ রভোনখছয রক,
ভোতো:জনছো রফগভ

গ্রোভ:আব্দুর রভোল্লোয গজর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: অজম্বকোনৄয,
ডোকঘয: ফোকীগঞ্জ, উখজরো:
দয, রজরো: পজযদনৄয।

গ্রোভ:আব্দুর রভোল্লোয গজর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: অজম্বকোনৄয,
ডোকঘয: ফোকীগঞ্জ, উখজরো:
দয, রজরো: পজযদনৄয।

পজযদনৄয

২১ফছয ৩ভো ১৫জদন

এএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ ভুর

ফোজতর

৫৯৩৯ কুভোযী জফথী যোণী

জতো: শ্রী রকিদ সুেধয,
ভোতো:শ্রীভজত আদুযী যোণী
সুেধয

গ্রোভ:কোদোইফোদরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
শ্রীপরতরো, উখজরো:
োজোদনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ:কোদোইফোদরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
শ্রীপরতরো, উখজরো:
োজোদনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

18/12/1995

২০ফছয ৪ভো ১৮জদন

এএজ

োধোযণ

রপযতখোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৫৯৪৭ রভোোম্মদ রযোকনুজ্জোভোন

জতো:মৃত নূয রভোোম্মদ,
ভোতো:রযোখকয়ো রফগভ

গ্রোভ:য়রো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:গোজযন্দো ,
ডোকঘয: টি-বোতকুিো,
উখজরো: দয, রজরো:
টোংগোইর।

গ্রোভ:য়রো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:গোজযন্দো ,
ডোকঘয: টি-বোতকুিো,
উখজরো: দয, রজরো:
টোংগোইর।

টোংগোইর

14/04/1992

২৩ফছয ১১ভো
২৭জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

রপযতখোভ রনই

ফোজতর

৫৯৫২ রভোিঃ যোখর জভয়ো

জতো:জপক োরোদোয,
ভোতো:যোজজয়ো রফগভ

গ্রোভ:চযরক্ষীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জছরোযচয ফোজোয, উখজরো:
দয, রজরো: ভোদোযীনৄয।

২৪৬/১ জ-২, জিভ
আগোযগাঁ, ঢোকো।

ভোদোযীনৄয

15/02/1990

২৬ফছয ২ভো ২১জদন

জফজফএ (ো)

োধোযণ

আখফদখন ছজফ 1
কজ তুজয়ত নয়

ফোজতর

৫৯৬৩ রভোিঃ নোজদ োোন

জতো:আব্দু োরোভ,
ভোতো:োরভো আক্তোয

গ্রোভ:উত্তয কোজরোকোঠী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোজরোকোঠী, উখজরো:
ফোখখযগঞ্জ, রজরো: ফজযোর।

৯২/জফ, ধোভোরখকোট, ঢোকো
কুোন্টনখভন্ট, বোলোনখটক,
ঢোকো।

ফজযোর

01/02/1995

২১ফছয ৪ভো ৩জদন

এইচএজ

োধোযণ

তুোয়নজফীন
ছজফ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৪

৫

৬

৭

৮

৯

৫৯৬৯ োযজভন সুরতোনো

জতো:এভ এ আব্দুর খোখরক,
ভোতো:ভজনযো রফগভ

গ্রোভ:দযগোইনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দযগোইনৄয, উখজরো:
আোশুজন, রজরো: োতক্ষীযো।

গ্রোভ:দযগোইনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দযগোইনৄয, উখজরো:
আোশুজন, রজরো: োতক্ষীযো।

োতক্ষীযো

07/02/1992

ফছয ভো জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

৫৯৭৩ রগৌতভ কুভোয যোয়

জতো:মৃত জচত্তযঞ্জন যোয়,
ভোতো:ভোয়ো যোণী

গ্রোভ:জফতোযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জফতোযো, উখজরো: কচ্যয়ো,
রজরো: চাঁদনৄয।

গ্রোভ:জফতোযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জফতোযো, উখজরো: কচ্যয়ো,
রজরো: চাঁদনৄয।

চাঁদনৄয

২৮ফছয ৬ভো ১৯জদন

৫৯৮৮ রভোোিঃ যোখফয়ো আক্তোয

জতো:রভোিঃ আব্দুর োখভ,
ভোতো:আখয়ো আক্তোয

ফোো:২৫নং, গ্রোভ:রটক
কোখথোযো, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: োরনো, উখজরো:
জয়খদফনৄয, রজরো: গোজীনৄয।

ফোো:২৫নং, গ্রোভ:রটক
কোখথোযো, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: োরনো, উখজরো:
জয়খদফনৄয, রজরো: গোজীনৄয।

গোজীনৄয

৬০০১ রভোিঃ োজপজুয যভোন

রভোছোিঃ োছনো রফগভ রভোিঃ
পজলুর ক

গ্রোভ:, যভনো যকোযী ফোিী
ইউজনয়ন: যভনো ইউজনয়ন/
য়োড ত
ডোকঘয: যভনো
উখজরো: জচরভোযী
রজরো: কূজিগ্রোভ

গ্রোভ:, যভনো যকোযী ফোিী
ইউজনয়ন: যভনো ইউজনয়ন/
য়োড ত
ডোকঘয: যভনো
উখজরো: জচরভোযী
রজরো: কূজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

৬০২৩ রভাোঃ শুব হাওলাদাে

ভোতোিঃ রযবো খোন
গ্রোভ: কটকস্থর
জতোিঃ রভোিঃ পোরুক োরোদোয ইউজনয়ন: ফোজথ
ডোকঘয: কটকস্থর
উখজরো: রগৌযনদী
রজরো: ফজযোর

গ্রোভ: িঃ সুজন কোঠি
ইউজনয়ন: রগরো
ডোকঘয: আতগরঝোিো
উখজরো: আতগরঝোিো
রজরো: ফজযোর

ফবেশাল

৬০২৪ জ্ঞানভে চাকভা

ভোতোিঃ আনন্দমুখী চোকভো
জতোিঃ জোরোর চোকভো

গ্রোভ: কখরজখগইট, ভন্ত্রীোিো
ইউজনয়ন: যোিোভোটি
ডোকঘয: যোংগোভোটি
উখজরো: যোিোভোটি দয
রজরো: যোিোভোটি

োঙ্গাভাবি
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

গ্রোভ: উকছজি
ইউজনয়ন: ১ নং সুফরং
ইউজনয়ন
ডোকঘয: সুফরং
উখজরো: ফযকর
রজরো: যোিোভোটি

০৯.১১.১৯৯১

০৫.০৩.১৯৯৩

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

ফয় উখল্লখ নোই

ফোজতর

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ 1
কজ, জন্ তজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

২৪ফছয ৭ভো ২৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ ভুর

ফোজতর

২৪ ফছয ০৫ ভো ২৬
জদন

এএজ

োধোযণ

রপেতখায়ভ
োজস্ব বিবকি

ফোজতর

১৮ ফছয ০৮ ভো ০১
জদন

এসএসবস

োধোযণ

জন্ম তবেখ
উয়েখ রনই

ফোজতর

২৩ ফছয ০২ ভো ০০
জদন

এসএসবস

োধোযণ

রপেতখায়ভ
ডাকবিবকি
রনই, ছবফ 1
কব

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৬০৫১ োবকফ রভাো

ভোতোিঃ রযোজজনো রফগভ
জতোিঃ ইভযোন রোখন

গ্রোভ: রবন্নোফিী
ইউজনয়ন: রফোিোী
ডোকঘয: দোরুর রকোযআন
উখজরো: রগোোরগঞ্জ দয
রজরো: রগোোরগঞ্জ

গ্রোভ: রবন্নোফিী
ইউজনয়ন: রফোিোী
ডোকঘয: দোরুর রকোযআন
উখজরো: রগোোরগঞ্জ দয
রজরো: রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

১৫.০৪.১৯৯৭

১৮ ফছয ১১ ভো ২৭
জদন

এইচএসবস

োধোযণ

প্রয়ফশত্র
১বিয়ত ছবফ
রনই,
আয়ফদয়ন ছবফ
১কব

ফোজতর

৬০৮৪ এ রক এভ বশহাফউবিন

ভোতোিঃ রভোছো নূযজোোন রফগভ গ্রোভ: যোজফোিী
জতোিঃ রভোিঃ আর জজরর জভয়ো ইউজনয়ন: যোজফোিী য়োড ত
নং- ০৮
ডোকঘয: যোজফোিী
উখজরো: যোজফোিী
রজরো: যোজফোিী

গ্রোভ: যোজফোিী
ইউজনয়ন: যোজফোিী য়োড ত
নং- ০৮
ডোকঘয: যোজফোিী
উখজরো: যোজফোিী
রজরো: যোজফোিী

োজফাড়ী

১৫.১২.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৬ ভো ২০
জদন

এসএসবস

অন্যোন্য

স্থােী বিকানা
উয়েখ রনই,
আয়ফদয়ন ছবফ
১ কব

ফোজতর

৬১০৯ রখোযখদ

কজফতো
আ: যজভ

গ্রোভিঃ জযণধযো নফ তোিো
আভতরো
ইউজনয়ন: 9নং
ডোকঘয: মুন্পীযচয
উখজরো: রযনৄয
রজরোিঃ রযনৄয

গ্রোভিঃ জযণধযো নফ তোিো
আভতরো
ইউজনয়ন: 9নং
ডোকঘয: মুন্পীযচয
উখজরো: রযনৄয
রজরোিঃ রযনৄয

রযনৄয

01.11.1995

20 ফছয 6 ভো 5 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, কর্ততক্ষ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৬১১৪ রভো: ছোরোউজেন

নুযজোোন রফগভ
আ: যজদ

গ্রোভিঃ চয আনন্দ
ইউজনয়ন: ইজরো
ডোকঘয: কোলুনৄয
উখজরো: রবোরো
রজরোিঃ রবোরো

গ্রোভিঃ 163/1 এ জফজভল্লো
বফন দজক্ষণ জফজর রফোড নং
7
ইউজনয়ন: জভযনৄয ১
ডোকঘয: জভযনৄয
উখজরো: ঢোকো
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

10.03.1992

24 ফছয 1 ভো 26
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জফজ্ঞজন্ভ নম্বয রনই

ফোজতর

৬১৫৮ জফজফ পোখতভো

আখনোয়োযো রফগভ
রভো: ফোবুর

গ্রোভিঃ োভোদোয
ইউজনয়ন: 2
ডোকঘয: যোনগঞ্জ
উখজরো: রবোরো
রজরোিঃ রবোরো

জদ মুন কভোযজয়োর ইন.
আগোযগাঁ, তোরতরো, ঢোকো
1207

রবোরো

22.08.1997

18 ফছয 8 ভো 1 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই ,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৬১৬৮ োইফুর ইরোভ

রযখফকো রফগভ
আ: োভোদ রখ

গ্রোভিঃ ফহুরো ডোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োটফনগ্রোভ
উখজরো: োংো
রজরোিঃ যোজফোজি

গ্রোভিঃ ফহুরো ডোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োটফনগ্রোভ
উখজরো: োংো
রজরোিঃ যোজফোজি

যোজফোিী

08.07.1986

29 ফছয 10 ভো 29
জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

রপযত খোখভ ৬
টোকোয টিজকট

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

কুসুভ রফগভ
মৃত-রভোিঃ নয়োফ আরী রখ

গ্রোভৎ নইকযো যকোযী
প্রোথজভক জফদ্যোরয় িক,
বুইকযো, ইউিঃ 05নংয়োড,
ডোকঘযিঃ নয়োোিো,
উখজরোিঃ অবয়নগয,
রজরোিঃ মখোয

ভোমুদনৄয ব্লক এ রযোড,-2
ফোিী-21, ভোমুদনৄয, ইউিঃ
কুতুফনৄয, ডোকঘযিঃ ভুইগি,
উখজরোিঃ পতুল্লো, রজরোিঃ
নোযোয়নগঞ্জ

মখোয

26.09.1987

28 ফছয 07 ভো 09
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

৬২০৩ এ. এভ. ইয়ো জয়ো যভোন

রভোোিঃ যোজজয়ো রফগভ
রভোিঃ ইউসুপ আরী রখ

গ্রোভিঃ রদফযোজ, ইউিঃ 2নং
ঞ্চকযন ইউিঃ 08নং ,
ডোকঘযিঃ রদফযোজ,
উখজরোিঃ রভোখডরগঞ্জ,
রজরোিঃ ফোখগযোট

গ্রোভিঃ রদফযোজ, ইউিঃ 2নং
ঞ্চকযন ইউিঃ 08নং ,
ডোকঘযিঃ রদফযোজ,
উখজরোিঃ রভোখডরগঞ্জ,
রজরোিঃ ফোখগযোট

ফোখগযোট

05.12.1986

29 ফছয 04 ভো 06
জদন

দোজখর

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

৬২০৭ জযয়োজুর ইরোভ

রভোোিঃ রোইরী রফগভ
রভোিঃ পোরুক রোখন

গ্রোভিঃ খোন ফোিী,
োনজকবোিো, ইউিঃ
রোগরোবুজনয়ো, ডোকঘযিঃ
োনজকবোিো, উখজরোিঃ
রভোখডরগঞ্জ, রজরোিঃ
ফোখগযোট

গ্রোভিঃ খোন ফোিী,
োনজকবোিো, ইউিঃ
রোগরোবুজনয়ো, ডোকঘযিঃ
োনজকবোিো, উখজরোিঃ
রভোখডরগঞ্জ, রজরোিঃ
ফোখগযোট

ফোখগযোট

23.11.1991

24 ফছয 7 ভো 10 জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

খদয নোভ ভুর

ফোজতর

৬২০৯ রভোিঃ আখতোয রোখন

মৃত-োখজযো খোতুন
রভোিঃ রতোযোফ আরী প্রোং

গ্রোভিঃ নৄটি গোিো, ইউিঃ আয
আতোইকুরো, ডোকঘযিঃ
আতোইকুরো, উখজরোিঃ
োজথয়ো, রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ নৄটি গোিো, ইউিঃ আয
আতোইকুরো, ডোকঘযিঃ
আতোইকুরো, উখজরোিঃ
োজথয়ো, রজরোিঃ োফনো

োফনো

01.03.1988

28 ফছয 06 ভো 20
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৬২১১ জকখোয কুভোয

রযনু ফোরো
ননীখগোোর জফশ্বো

গ্রোভিঃ কোছোযী রতোরো, ইউিঃ
যঘুনোথনৄয, ডোকঘযিঃ জনজ
রতোরো, উখজরোিঃ জযনোকুন্ডু,
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ কোছোযী রতোরো, ইউিঃ
যঘুনোথনৄয, ডোকঘযিঃ জনজ
রতোরো, উখজরোিঃ জযনোকুন্ডু,
রজরোিঃ জঝনোইদ

28 ফছয10ভো 26জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

জোতীয়
জযচয়ে নম্বয
রনই, জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৬২১২ োীনুজ্জোভোন

োীদো খোতুন
জরয়োকত আরী

গ্রোভিঃ রফোফিো খোরী, ইউিঃ
রদোগোছী-02, ডোকঘযৎ
রদোগোছী, উখজরোিঃ োফনো
দয, রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ রফোফিো খোরী, ইউিঃ
রদোগোছী-02, ডোকঘযৎ
রদোগোছী, উখজরোিঃ োফনো
দয, রজরোিঃ োফনো

োফনো

23.10.1986

29ফছয 06 ভো 13
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৬২১৮ সুভী যোনী ভজুভদোয

ভীযো যোনী ভজুভদোয
স্বন কুভোয ভজুভদোয

গ্রোভিঃ োধুয ফোজোয, ইউিঃ
026নং, ডোকঘযিঃ জখরট,
উখজরোৎ জখরট, দয,
রজরোিঃ জখরট

গ্রোভিঃ োধুয ফোজোয, ইউিঃ
026নং, ডোকঘযিঃ জখরট,
উখজরোৎ জখরট দয,
রজরোিঃ জখরট

জখরট

05.03.1992

24 ফছয 7 ভো 10 জদন

এইচ.এ.জ

চোরোখনয তথ্য
রনই

ফোজতর

জঝনোইদ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৬২০১ জউরী খোতুন
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৭

৮

৯

23 ফছয 05 ভো 04
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

25 ফছয 7 ভো 15
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

16.01.1991

25 ফছয 03 ভো 20
জদন

এ.এ.জ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

জয়নৄযোট

30.04.1997

19 ফছয 05 ভো 21
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জোতীয়
জযচয়ে নম্বয
রনই, জন্
জনফন্ধন নম্বয ভুর

ফোজতর

টুয়োখোরী

01.01.1993

23 ফছয 05 ভো 04
জদন

আজরভ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

চাঁদনৄয

02.03.1989

27 ফছয 08 ভো 21
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

22 ফছয 3 ভো 10
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, জন্
তোজযখ উখল্লখ রনই

ফোজতর

গ্রোভিঃ ফোধোনগয, ঈদগো
রযোড, ইউিঃ 11নং, ডোকঘযিঃ
োফনো দয, উখজরোিঃ
োফনো দয, রজরোিঃ োফনো

৬২৪১ ররোর উজদদন

রভোোিঃ রোইরী খোতুন
রভোিঃ রখোযখদ আরভ

গ্রোভিঃ রোযজনো, ইউিঃ
রোযজনো, ডোকঘযিঃ
রোযজনো, উখজরোিঃ
োজোদনৄয, রজরোিঃ
জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ রোযজনো, ইউিঃ
রোযজনো, ডোকঘযিঃ
রোযজনো, উখজরোিঃ
োজোদনৄয, রজরোিঃ
জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

৬২৬১ রভোিঃ ইজতয়োজ

জফ উটি রফগভ
রভোৎ ররোর উজেন

গ্রোভিঃ যসুর নৄয, ইউিঃ 3নং
্য়ভো যসুরনৄয, ডোকঘযিঃ
জফষ্ণুনৄয, উখজরোিঃ
াঁচজফজফ, রজরোিঃ জয়নৄযোট

গ্রোভিঃ যসুর নৄয, ইউিঃ 3নং
্য়ভো যসুরনৄয, ডোকঘযিঃ
জফষ্ণুনৄয, উখজরোিঃ
াঁচজফজফ, রজরোিঃ জয়নৄযোট

জয়নৄযোট

৬২৬৫ রভোিঃ সুভন রোখন

রভোোিঃ োোনোজ রফগভ
রভোিঃ রগোরোভ রভোস্তপো

গ্রোভিঃ আউগোিো, ইউিঃ
রভোোম্মদোফোদ, ডোকঘযিঃ
নোযোয়নোিো, উখজরোিঃ
জয়নৄযোট, রজরোৎ
জয়নৄযোট

গ্রোভিঃ আউগোিো, ইউিঃ
রভোোম্মদোফোদ, ডোকঘযিঃ
নোযোয়নোিো, উখজরোিঃ
জয়নৄযোট, রজরোৎ
জয়নৄযোট

৬২৬৯ আব্দুয যভোন

রভোোিঃ রভোখভনো রফগভ
রভোিঃ আব্দুর ছত্তোয

গ্রোভিঃ জিভ বচতো, ইউিঃ
06, ডোকঘযিঃ বচতো,
উখজরোিঃ জভজতোগঞ্জ, রজরোিঃ
টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ জিভ বচতো, ইউিঃ
06, ডোকঘযিঃ বচতো,
উখজরোিঃ জভজতোগঞ্জ, রজরোিঃ
টুয়োখোরী

৬২৭০ রভোিঃ ভোইন উজেন খোন

ফুর বোনু রফগভ
রভোিঃ চভোন খোন

গ্রোভিঃ দজক্ষন োোজনয়ো, ইউিঃ গ্রোভিঃ দজক্ষন োোজনয়ো, ইউিঃ
2নং আজকোটি, উখজরোিঃ 2নং আজকোটি, উখজরোিঃ
চাঁদনৄয দয, রজরোিঃ চাঁদনৄয চাঁদনৄয দয, রজরোিঃ চাঁদনৄয

৬২৮০ রভোিঃ নজরুর ইরোভ

নুয নোোয
আক্তোযজ্জোভোন

গ্রোভৎ রযৌন আরী োজী
ফোিী, একোফফযনৄয, ইউিঃ
4নং আরোইয়োয নৄয,
ডোকঘযিঃ একোফফয নৄয,
উখজরোিঃ রফগভগঞ্জ, রজরোিঃ
রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

১২

ভন্তব্য

01.01.1993

গ্রোভিঃ ফোধোনগয, ঈদগো
রযোড, ইউিঃ 11নং, ডোকঘযিঃ
োফনো দয, উখজরোিঃ
োফনো দয, রজরোিঃ োফনো

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৬

জজযন আক্তোয
রভোিঃ রতোপোজ্জর রোখন
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০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

োফনো

৬২২৪ রভোিঃ োজব্বয রোখন

গ্রোভৎ রযৌন আরী োজী
ফোিী, একোফফযনৄয, ইউিঃ
4নং আরোইয়োয নৄয,
ডোকঘযিঃ একোফফয নৄয,
উখজরোিঃ রফগভগঞ্জ, রজরোিঃ
রনোয়োখোরী

জন্ তোজযখ

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জফষ্ণু জপ্রয়ো যোনী দো
খযন্দ্র চন্দ্র দো

গ্রোভিঃ উত্তয কুরোউিো, ইউিঃ
4নং জয় চন্ডী, ডোকঘযিঃ
কুরোউিো, উখজরোিঃ
কুরোউিো, রজরোিঃ রভৌরবী
ফোজোয

গ্রোভিঃ উত্তয কুরোউিো, ইউিঃ
4নং জয় চন্ডী, ডোকঘযিঃ
কুরোউিো, উখজরোিঃ
কুরোউিো, রজরোিঃ রভৌরবী
ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

10.06.1988

28 ফছয 06 ভো 20
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, চোরোখনয
তথ্য রনই

ফোজতর

৬২৯২ রভোিঃ জকফজযয়ো

রভোোিঃ রতো আক্তোয
আব্দুর ফোখতন

গ্রোভৎ ভোমুদনগয, ইউিঃ
ভোমুদনগয, ডোকঘযিঃ
ভোমুদনগয, উখজরোিঃ
নোগযনৄয, রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভৎ ভোমুদনগয, ইউিঃ
ভোমুদনগয, ডোকঘযিঃ
ভোমুদনগয, উখজরোিঃ
নোগযনৄয, রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

08.03.1993

22 ফছয 01 ভো 27
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৬২৯৫ রভোিঃ আকযোভ রোোইন

আভজোদ রোোই

গ্রোভিঃ আটিয়োয োিো,
এরংজোনী, রোি এরংজোনী,
উখজরোিঃ উল্লোোিো,
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ আটিয়োয োিো,
এরংজোনী, রোি এরংজোনী,
উখজরোিঃ উল্লোোিো,
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

15.12.1992

24 ফছয 7 ভো 10 জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফখে ছজফ
রনই

ফোজতর

৬২৯৯ জফদোয়ন ফড়ুয়ো

ফীনো ফড়ুয়ো
মৃত-জযভর ফড়ুয়ো

গ্রোভিঃ নফ ত রকোদোরো, ডোকঘযিঃ গ্রোভিঃ নফ ত রকোদোরো, ডোকঘযিঃ
নফ ত রকোদোরো, থোনোিঃ
নফ ত রকোদোরো, থোনোিঃ
যোিনীয়ো, রজরোিঃ চট্টগ্রোভ
যোিনীয়ো, রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

14.08.1988

27 ফছয 08 ভো 21
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

চোরোনয তথ্য
রনই, আখফদখন
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৬৩১৭ রভোিঃ ভোসুভ জভয়ো

রভোছোিঃ োযবীন আক্তোয
রভোিঃ ভস্তুপো

গ্রোভিঃ পজযদনৄয, ইউিঃ
পজযদনৄয, ডোকঘযিঃ
নরফোইদ, উখজরোিঃ
কুজরয়োযচয, রজরোিঃ
জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ পজযদনৄয, ইউিঃ
পজযদনৄয, ডোকঘযিঃ
নরফোইদ, উখজরোিঃ
কুজরয়োযচয, রজরোিঃ
জকখোযগঞ্জ

21 ফছয 06 ভো 10
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, জন্
তোজযখ উখল্লখ
রনই, প্রখফে
একটিখত ঠিকোনো
রনই

ফোজতর

৬৩২৫ রভোিঃ রভোজোখম্মর ক

রভোোিঃ োনজজদো রফগভ
রভোিঃ মুছো প্রোভোজনক

গ্রোভিঃ দোগ্রোভ, চাঁন্দোই ইউিঃ
জযলদ, ডোকঘযিঃ চোন্দোই,
উখজরোিঃ ফিোইগ্রোভ, রজরোিঃ
নোখটোয

গ্রোভিঃ দোগ্রোভ, চাঁন্দোই ইউিঃ
জযলদ, ডোকঘযিঃ চোন্দোই,
উখজরোিঃ ফিোইগ্রোভ, রজরোিঃ
নোখটোয

নোখটোয

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফয
োইজ রছোট,
রপযত খোখভ
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

৬৩৩২ রভোিঃ নোজছয যদোয

রভোোিঃ রোইরী
রভোিঃ যোখযক যদোয

গ্রোভৎ ফি রক্ষীনৄয,
জভজোননৄয 01, ডোকঘযিঃ
যোজফোিী, উখজরোিঃ
যোজফোিী, রজরোিঃ যোজফোিী

গ্রোভৎ ফি রক্ষীনৄয,
জভজোননৄয 01, ডোকঘযিঃ
যোজফোিী, উখজরোিঃ
যোজফোিী, রজরোিঃ যোজফোিী

যোজফোিী

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

জকখোযগঞ্জ

14.06.1996

19ফছয 4 ভো 5জদন

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৬২৮৭ জফপ্লফ চন্দ্র দো
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৬৩৭০ জপকুর ইরোভ

ফুরচাঁন রফগভ
আব্দুয যোজ্জোক জভয়ো

গ্রোভিঃ রদফগ্রোভ, ইউিঃ
আখোউিো, দিঃ 1নং,
ডোকঘযিঃ আখোউিো,
উখজরোিঃ আখোউিো, রজরোৎ
ব্রোহ্মনফোিীয়ো

গ্রোভিঃ রদফগ্রোভ, ইউিঃ
আখোউিো, দিঃ 1নং,
ডোকঘযিঃ আখোউিো,
উখজরোিঃ আখোউিো, রজরোৎ
ব্রোহ্মনফোিীয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

23.11.1988

27 ফছয 06 ভো 07
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ তুোজয়ত
নয়

ফোজতর

৬৩৮৯ রভোিঃ ইজদ্র রোখন

খোখদজো রফগভ
রভোিঃ কুদ্দু মুন্পী

গ্রোভিঃ রকোকনো োিো, 34 ,
ইউিঃ যোঘফদোইি, ডোকঘযিঃ
রফিো রফযইর, উখজরোিঃ
ভোগুযো দয, রজরোিঃ ভোগুযো

গ্রোভিঃ রকোকনো োিো, 34 ,
ইউিঃ যোঘফদোইি, ডোকঘযিঃ
রফিো রফযইর, উখজরোিঃ
ভোগুযো দয, রজরোিঃ ভোগুযো

ভোগুযো

29.10.1993

22 ফছয 5 ভো 25
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

৬৪১১ রভোিঃ আব্দু োরোভ

রভোছোিঃ জখয়দো খোতুন
রভোিঃ আজজভ উজেন যদোয

গ্রোভ: রগোোরনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: বোয়নো,
ডোকঘয: জনজিন্তনৄয,
উখজরো: সুজোনগয রজরো:
োফনো।

গ্রোভ: রগোোরনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: বোয়নো,
ডোকঘয: জনজিন্তনৄয,
উখজরো: সুজোনগয রজরো:
োফনো।

োফনো

06/10/1986

ফছয ভো জদন

এভ এ জ

োধোযণ

ফয় উখল্লখ নোই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৬৪২০ রভোিঃ জুখয়র

োরভো রফগভ
আরোউজেন খজরপো

গ্রোভ: যোয়োো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১ নং
যোয়োো কিোনৄয, ডোকঘয:
যোয়োো, উখজরো: ফজযোর
দয রজরো: ফজযোর।

গ্রোভ: যোয়োো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১ নং
যোয়োো কিোনৄয, ডোকঘয:
যোয়োো, উখজরো: ফজযোর
দয রজরো: ফজযোর।

ফজযোর

১৮/০১/১৯৮৮

ফছয ভো জদন

ভোস্টো ত

োধোযণ

ফয় উখল্লখ নোই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৬৪২৮ জোখন আরভ জফশ্বো

োজজরুন খোতুন
কোরোচোন জফশ্বো

গ্রোভ: রগোোরনৄয বোদুটিয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রফজতরো
জতযো/ ০৩, ডোকঘয:
রফজতরো, উখজরো:
ভোজনকগঞ্জ দয, রজরো:
ভোজনকগঞ্জ।

গ্রোভ: রগোোরনৄয বোদুটিয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রফজতরো
জতযো/ ০৩, ডোকঘয:
রফজতরো, উখজরো:
ভোজনকগঞ্জ দয, রজরো:
ভোজনকগঞ্জ।

ভোজনকগঞ্জ

01/07/1989

২৭ ফছয ০৩ভো ২৯জদন

জফএএ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৬৪৩৯ রভোিঃ আযোফুর ইরোভ

রভোছোিঃ জখভরো জফজফ
রভোিঃ ইয়োদ আরী কোজী

গ্রোভ: খয়যো, চকোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৯,
ডোকঘয: জোভগ্রোভ, উখজরো:
ফোগভোযো রজরো: যোজোী।

গ্রোভ: ররক ড্রোইব রযোড,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রক্টয ৭,
ডোকঘয: উত্তযো, উখজরো:
উত্তযো রজরো: ঢোকো।

যোজোী

২৮/১২/১৯৯৫

২০ ফছয ০৪ভো ০৮জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

৬৪৪২ রভোিঃ রুহুর আজভন ভইয়ো

মৃত রোইরী রফগভ
রভোিঃ আব্দুর ভোন্নোন ভইয়ো

গ্রোভ: জনজোরীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ঘুিকো/০৭ ,
ডোকঘয: জখগোন্নোথনৄয,
উখজরো: যোয়গঞ্জ রজরো:
জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ: জনজোরীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ঘুিকো/০৭ ,
ডোকঘয: জখগোন্নোথনৄয,
উখজরো: যোয়গঞ্জ রজরো:
জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

২৫ ফছয ০৬ভো
০৫জদন

এ এ জ

োধোযণ

জন্তোজযখ
উখল্লখ নোই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৬৪৫৯ রভোিঃ লুৎপয যভোন

রভোছোিঃ রোবরী রফগভ
রভো; খয়যোত রোখন

গ্রোভ: নতুন ফোবু োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১২,
ডোকঘয: বয়দনৄয,
উখজরো: বয়দনৄয রজরো:
নীরপোভোযী ।

গ্রোভ: নতুন ফোবু োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১২,
ডোকঘয: বয়দনৄয,
উখজরো: বয়দনৄয রজরো:
নীরপোভোযী ।

নীরপোভোযী

08/01/1991

২৪ ফছয ০৯ভো ০৪জদন

জডখপ্লোভো

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

৬৪৬৮ রভোিঃ জভজোনুয যভোন

রভোোিঃ রজজযনো খোতুন
রভোিঃ আোদুর ইরোভ

গ্রোভ: জনভতরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোভস্তোনৄয/
০৮, ডোকঘয:রগোভস্তোনৄয ,
উখজরো: রগোভস্তোনৄয রজরো:
চাঁোইনফোফগঞ্জ ।

গ্রোভ: জনভতরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোভস্তোনৄয/
০৮, ডোকঘয:রগোভস্তোনৄয ,
উখজরো: রগোভস্তোনৄয রজরো:
চাঁোইনফোফগঞ্জ ।

চাঁোইনোফফগঞ্জ

২০/১০/১৯৮৭

২৮ ফছয ০৬ভো
১৫জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ,
রপযতখোখত ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৬৪৬৯ রভোিঃ সুভন রোোইন

রভোোিঃ োজভদো খোতুন
রভোিঃ আবুর রোখন

গ্রোভ: রকোরছোি োতোযচয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কুচোইজট্ট,
ডোকঘয: কুচোইজট্ট ,
উখজরো: রগোোইযোট
রজরো: জযয়তনৄয।

গ্রোভ: রকোরছোি োতোযচয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কুচোইজট্ট,
ডোকঘয: কুচোইজট্ট ,
উখজরো: রগোোইযোট
রজরো: জযয়তনৄয।

যীয়তনৄয

২০/১২/১৯৮৯

২৬ ফছয ০৪ভো ১৫জদন

এ এ জ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই , আখফদখন
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৬৪৭৬ গোজী রভোিঃ আর-আজভন

রযোখকয়ো রফগভ
রভোিঃ আরীমুজেন

গ্রোভ: নগাঁ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৫ নং
উোদী উত্তয, ডোকঘয:ভধ্য
নগাঁ , উখজরো: ভতরফ
দজক্ষণ রজরো: চাঁদনৄয।

গ্রোভ: পজলুর ক র ঢোিঃ
জফিঃ, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: যভনো , উখজরো:
যভনো, রজরো: ঢোকো।

চাঁদনৄয

08/10/1995

২০ ফছয ০৮ভো
২৫জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন রনই, র
অড তোয

ফোজতর

৬৪৮৩ জুখয়র রদয়োন

জনধুয ফোরো চোকভো
নণ ত জীফন রদয়োন

গ্রোভ: রচৌধুযী ছিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪ নং
জঘনোছজি, ডোকঘয:
গোজনয়োচয, উখজরো:
নোজনয়োচয, রজরো: যোিোভোটি।

গ্রোভ: কখরজ রগইট ভন্ত্রীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪ নং
জঘনোছজি, ডোকঘয:
গোজনয়োচয, উখজরো:
নোজনয়োচয, রজরো: যোিোভোটি।

যোিোভোটি

২৭/০২/১৯৯৭

১৯ ফছয ০২ভো ০৯জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ রছোট
োইজ, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৬৪৮৬ ফীযখজুজত চোকভো

কভরো রক্ষ্মী চোকভো
ফোনচন্দ্র চোকভো

গ্রোভ: ফদনীছিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৭ নং রংগচ্য
ইউজনয়ন, ডোকঘয: রংগচ্য,
উখজরো: রংগচ্য রজরো:
যোিোভোটি।

গ্রোভ: কখরজখগইট ভন্ত্রী
োঙ্গাভাবি
োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:যোিোভোটি ,
ডোকঘয:যোিোভোটি ,
উখজরো: যোিোভোটি রজরো:
যোিোভোটি।

২২/১১/১৯৯৫

২০ ফছয ০৫ভো ১৪জদন এস এস বস

সাধােণ

ছবফ ১ কব
রছাি
সাইয়জে,
রপেত খায়ভ
ডাকবিবকি
রনই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৭

৮

৯

১৮/০৯/১৯৯৫

২০ ফছয ০৭ভো ১৭জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন রনই, র
অড তোয

ফোজতর

োফনো

01.02.1992

২১ ফছয ০৪ ভো ০২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

গ্রোভিঃ ভজতয়োোিো
ইউজনয়ন: বোিোফোিী/ ৮ নং
ডোকঘয: গুনো
উখজরো: রফরকুজচ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

৩১.১২.19৯৬

২০ ফছয ০৩ ভো ২৩
জদন

এএজ

োধোযণ

জফজ্ঞজন্ভ নম্বয
ভুর, ছজফ
তুোজয়ত রনই,
প্রখফখে ছজফ
রনই

ফোজতর

গ্রোভিঃ জনখঘোয কোন্দো(ভিখরয
ফোজোয)
ইউজনয়ন: জযযোভনৄয
ডোকঘয: োউথ কোন্দো
উখজরো: জেোর
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ জনখঘোয কোন্দো(ভিখরয
ফোজোয)
ইউজনয়ন: জযযোভনৄয
ডোকঘয: োউথ কোন্দো
উখজরো: জেোর
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

০৩.১২.১৯৯৫

২০ ফছয ০৫ ভো ০২
জদন

এএজ

োধোযণ

জন্ জনফন্ধন
নম্বয রনই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

গ্রোভিঃ রখোেত ফয়যো
ইউজনয়ন: ১ নং যতন কোজন্দ
ডোকঘয: রবন্নোফোিী
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ রখোেত ফয়যো
ইউজনয়ন: ১ নং যতন কোজন্দ
ডোকঘয: রবন্নোফোিী
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

৩০.০৪.১৯৮৭

২৯ ফছয ০০ ভো ০৬
জদন

জডজগ্র

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, প্রখফখে
খদয নোভ ভুর

ফোজতর

২৯ ফছয ০৩ ভো ০৩
জদন

জফএএ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

১৯ ফছয ০২ ভো ৩০
জদন

এএজ

োধোযণ

স্থোয় ঠিকোনো
উখল্লখ রনই

ফোজতর

গ্রোভ: োনোইঝুজি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ডোকঘযিঃ
োটুজযয়ো, উখজরো: োটুজযয়ো
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ ।

গ্রোভ: নফ ত রদোরোইযোি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ধজনয়ো, উখজরো: কদভতরী
রজরো: ঢোকো ।

৬৫০৭ কনো খোতুন

ভোতোিঃ ভনখজরো খোতুন
জতোিঃ রভোিঃ আবুর কোরোভ
পজকয

গ্রোভিঃ নোজিয়োগদোই
ইউজনয়ন: রধোোদো/০৪
ডোকঘয: নোজিয়োগদোই
উখজরো: োজথয়ো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ নোজিয়োগদোই
ইউজনয়ন: রধোোদো/০৪
ডোকঘয: নোজিয়োগদোই
উখজরো: োজথয়ো
রজরোিঃ োফনো

৬৫১৩ ইন্দ্রজজৎ যকোয

ভোতোিঃ সুজভেো যোনী
জতোিঃ সুবুর চন্দ্র যকোয

গ্রোভিঃ ভজতয়োোিো
ইউজনয়ন: বোিোফোিী/ ৮ নং
ডোকঘয: গুনো
উখজরো: রফরকুজচ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

৬৫৪৯ জজরুর ইরোভ

ভোতোিঃ ভজনযো মুজন্ন
জতোিঃ আব্দুর ফোখযক

৬৫৫১ রভোিঃ আব্দুর রভোজভন

ভোতোিঃ রকোজনুয
জতোিঃ রভোিঃ রকোযফোন আরী

৬৫৫৪ এভ োজজন্নুয ফোচ্চু

ভোতোিঃ রভোছো নুযজোোন রফগভ গ্রোভিঃ গুিদ
জতোিঃ এভ ভজপজউজেন
ইউজনয়ন: ৫ নং শ্যোভনৄয
আখভদ
ইউজনয়ন
ডোকঘয: গুিদ
উখজরো: ভখনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ খোরধোয রযোড,
ফযপকর রভোি
ইউজনয়ন: য়োড ত নং ২
ডোকঘয: মখোয
উখজরো: রকোখতোয়োরী
রজরোিঃ মখোয

মখোয

৬৫৭৮ রভোিঃ রপযখদৌ রোোইন

ভোতোিঃ রনোরু রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ সুরতোন আকন

গ্রোভিঃ ফরই বুজনয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: তোরোফোজি ফরই
বুজনয়ো
উখজরো: রফতোগী
রজরোিঃ ফযগুনো

ফযগুনো

গ্রোভিঃ ফরই বুজনয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: তোরোফোজি ফরই
বুজনয়ো
উখজরো: রফতোগী
রজরোিঃ ফযগুনো

০৬.০২.১৯৯৭

১২

ভন্তব্য

৬

োজনো রফগভ
জজয রোখন

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভোজনকগঞ্জ

৬৪৯০ োজফবুয যভোন জখভর
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জন্ তোজযখ

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৬৬০৪ রখ তোজযক ভোমুদ

যোখপজো আক্তোয জফউটি
রখ ভোবুবুয যভোন

গ্রোভ: ফোযোজয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: পজকযোট,
ডোকঘয: জংগোতী,
উখজরো: পজকযোট,
রজরো: ফোখগযোট।

গ্রোভ: ফোযোজয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: পজকযোট,
ডোকঘয: জংগোতী,
উখজরো: পজকযোট,
রজরো: ফোখগযোট।

ফোখগযোট

11/10/1996

১৯ ফছয ০৫ভো ২৫জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ
তুোজয়ত জর
রনই

ফোজতর

৬৬২১ আযোফুর ইরোভ

রখরনো রফগভ
রভোিঃ আকতোয রফোযী

গ্রোভ:জোপযোফোদ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৪ ,
ডোকঘয: ভোদোযীনৄয,
উখজরো: ভোদোযীনৄয,
রজরো: ভোদোযীনৄয।

গ্রোভ:জোপযোফোদ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৪ ,
ডোকঘয: ভোদোযীনৄয,
উখজরো: ভোদোযীনৄয,
রজরো: ভোদোযীনৄয।

ভোদোযীনৄয

১৫/০৪/১৯৯৮

১৮ ফছয ০ভো ২০জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফে পযভ
নযণকৃত নয়

ফোজতর

৬৬২৩ রভোিঃ যোোদুজ্জোভোন

চোয়নো রফগভ
রভোিঃ মুকুর খোন

গ্রোভ: যোয়নোো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১০/৪,
ডোকঘয: রকোটোখকোর,
উখজরো: ররোোগিো,
রজরো: খুরনো।

গ্রোভ: রযরখয় কখরোজন,
খুরনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২১,
ডোকঘয: খুরনো,
উখজরো: খুরনো দয,
রজরো: খুরনো।

নিোইর

২২ ফছয ০৪ভো ০৭জদন

এইচ এ জ

োধোযণ

জন্তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

৬৬৫৬ রভোিঃ আব্দু োভোদ

মৃতিঃ জযজজয়ো সুরতোনো
রভোিঃ আব্দুর গজন

গ্রোভ: রগোভোয ফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৮,
ডোকঘয: রচৌেগ্রোভ,
উখজরো: রচৌেগ্রোভ,
রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ: রভজডখকর কখরজ
কুোেো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১০,
ডোকঘয: জজজ,
উখজরো: যোজোিো,
রজরো: যোজোী।

কুজভল্লো

২৭ফছয ০২ভো ২০জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

৬৬৫৭ রভোিঃ নয়ন

ভভফুর রফগভ
রভো; আব্দুয যফ

গ্রোভ: দজক্ষন চয োতো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০২,
ডোকঘয: ফোগোযোট,
উখজরো: রবোরো,
রজরো: রবোরো।

গ্রোভ: ঢোকো উেোন,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩৩,
ডোকঘয: রভোিঃনৄয,
উখজরো: আদোফয,
রজরো: ঢোকো।

রবোরো

04/03/1994

২২ফছয ০১ভো ০২জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফযোফয উখল্লখ
রনই

ফোজতর

৬৬৮০ রভোিঃ আব্দুর োজভদ

লুজভোন রফগভ
রভোিঃ আব্দুর রজকভ

গ্রোভ: রঘোিোভোযো (ফন্দয
গাঁ),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৭ নং
আদভনৄয, ডোকঘয: আদভনৄয
ফোজোয,
উখজরো: কভরগঞ্জ,
রজরো: রভৌরবীফোজোয।

গ্রোভ: রঘোিোভোযো (ফন্দয
গাঁ),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৭ নং
আদভনৄয, ডোকঘয: আদভনৄয
ফোজোয,
উখজরো: কভরগঞ্জ,
রজরো: রভৌরবীফোজোয।

রভৌরবীফোজোয

01/01/1987

২৯ফছয ০৪ভো ৫জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
নোই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৬৬৮৯ রভোিঃ নূরুর ইরোভ

রভোোিঃ নরুন্নোোয
রভোিঃ ভজজবুয যভোন

গ্রোভ: যঘুনোথনৄয োতোজন,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৬ নং
জবটিকোজন্দ, ডোকঘয: ছোজরয়ো
কোজন্দ ফোজোয,
উখজরো: জততো,
রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ: যঘুনোথনৄয োতোজন,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৬ নং
জবটিকোজন্দ, ডোকঘয: ছোজরয়ো
কোজন্দ ফোজোয,
উখজরো: জততো,
রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

১৩/০৫/১৯৯০

২৫ফছয ১১ভো ২২জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

৬৬৯৯ জুজরয়ো খোনভ

রনো আক্তোয
রভো; জযোজুর ইরোভ

গ্রোভ: ভোতুয়োইর, উত্তযোিো
রভন্দীফোিী ইউজনয়ন/য়োড ত:
ভোতুয়োইর, ডোকঘয:
ভোতুয়োইর, উখজরো:
মোেোফোিী, রজরো: ঢোকো।

গ্রোভ: প্রমখে রযজোউর কজযভ,
ব্যজক্তগত কভতকততো বফন নং৬, কক্ষ নং ১০৫, জ্বোরোজন 
খজনজ েদ জফবোগ,
ফোংরোখদ জচফোরয় রজরো:
ঢোকো ।

ঢোকো

২৫/১/১৯৯১

২৫ফছয ১ভো ৭জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

৬৭৩২ রভো: কজফয তোলুকদোয

রপোরী রফগভ
গ্রোভিঃ জফরোজরভো
রভো: রভোতোোয আরী তোলুকদোয ইউজনয়ন: ফোংিো
ডোকঘয: োজরভো
উখজরো: কোজরোতী
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ জফরোজরভো
ইউজনয়ন: ফোংিো
ডোকঘয: োজরভো
উখজরো: কোজরোতী
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

21 ফছয 11 ভো 4 জদন

আজরভ

মুজক্তখমোদ্ধো

জন্তোজযখ
রদয়ো নোই

ফোজতর

৬৭৩৮ রভো: ভজউয যভোন

রভোছো: ভযজজনো রফগভ
রভো: আখনোয়োয রোখন

গ্রোভিঃ ফনচ্যজক
ইউজনয়ন: রবরোগুজি
ডোকঘয: রবরোগুজি
উখজরো: োতীফোন্ধো
রজরোিঃ রোরভজনযোট

গ্রোভিঃ ফনচ্যজক
ইউজনয়ন: রবরোগুজি
ডোকঘয: রবরোগুজি
উখজরো: োতীফোন্ধো
রজরোিঃ রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

09.09.1990

ফছয ভো জদন

এইচএজ

এজতভ/ োজযযীক ফয় উখল্লখ নোই,
প্রজতফন্ধী
ছজফ ১ কজ,
চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

৬৭৪৬ রভোছো: নুযনোোয খোতুন

রভোছো: আখনোয়োযো রফগভ
রভো: নুয ইরোভ রখ

গ্রোভিঃ চকজয়োরখকোর
ইউজনয়ন: জয়োরখকোর
ডোকঘয: জয়োরখকোর
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ চকজয়োরখকোর
ইউজনয়ন: জয়োরখকোর
ডোকঘয: জয়োরখকোর
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

10.10.1994

21 ফছয 6 ভো 26
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট নোই,
কর্ততক্ষ উখল্লখ
রনই

ফোজতর

৬৭৬৬ মুজরভ উজেন

োজভদো খোতুন
আরোউজেন

গ্রোভিঃ ভোতফ
ইউজনয়ন: জংযইর
ডোকঘয: ফোযোিো
উখজরো: নোন্দোইর
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ 13/জড ফোজগচো জখরগাঁ
ইউজনয়ন: 11
ডোকঘয: োজন্তনগয
উখজরো:োজোোননৄয
রজরোিঃ ঢোকো

ভয়ভনজং

15.01.1987

29 ফছয 3 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, চোরোন
রকোড ভুর

ফোজতর

৬৮০০ রভো: রখ োদী

জভরন রফগভ
রভো: োভছুজেন

গ্রোভিঃ জরোী
ইউজনয়ন: গপযগাঁ
ডোকঘয: গপযগাঁ
উখজরো: গপযগাঁ
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ জরোী
ইউজনয়ন: গপযগাঁ
ডোকঘয: গপযগাঁ
উখজরো: গপযগাঁ
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

02.12.1987

ফছয ভো জদন

ভোস্টো ত

োধোযণ

ফয় উখল্লখ নোই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৬৮০২ রভো: আজযফুর যভোন খোন

জোভোরো খোতুন
মৃত রভো: জুযোন আরী খোন

গ্রোভিঃ োকুল্যো
ইউজনয়ন: জোমুকী
ডোকঘয: জোমুকী
উখজরো: জভজতোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ োকুল্যো
ইউজনয়ন: জোমুকী
ডোকঘয: জোমুকী
উখজরো: জভজতোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

27.09.1986

29 ফছয 5 ভো 7 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ তুোয়ন
রনই, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৬৮০৩ অজভত কুভোয অজধকোযী

কল্পনো যোণী অজধকোযী
ভোজনক কুভোয অজধকোযী

গ্রোভিঃ রোউোরো
ইউজনয়ন: ফোরুইোিো
ডোকঘয: যোংজদয়ো
উখজরো:ফোখগযোট
রজরোিঃ ফোখগযোট

গ্রোভিঃ রোউোরো
ইউজনয়ন: ফোরুইোিো
ডোকঘয: যোংজদয়ো
উখজরো:ফোখগযোট
রজরোিঃ ফোখগযোট

ফোখগযোট

02.03.1987

29 ফছয 2 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৬৮০৫ োোনুজ জোভোন

োজছনো রফগভ
আবুর কোরোভ

গ্রোভিঃ শ্রীযোভনৄয
ইউজনয়ন: বনোটী
ডোকঘয: বনোটি শ্রীযোভনৄয
উখজরো: রূো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ শ্রীযোভনৄয
ইউজনয়ন: বনোটী
ডোকঘয: বনোটি শ্রীযোভনৄয
উখজরো: রূো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

17.08.1995

21 ফছয 3 ভো 12
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৬৮১০ রভো: আজজজুর ক

রভোছো: োখযো জফজফ
রভো: পজরোর যভোন

গ্রোভিঃ রফংদ োতোইয
ইউজনয়ন: জকচক
ডোকঘয: জকচক
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ রফংদ োতোইয
ইউজনয়ন: জকচক
ডোকঘয: জকচক
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

13.10.1996

22 ফছয 6 ভো 19
জদন

দোজখর

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৬৮২৪ রভো: োভসুর আজযপীন (পয়োর)

োজরভো রফগভ
রভো: নোজয উজেন জভয়ো

গ্রোভিঃ ফোজরয়ো
ইউজনয়ন: ১নং
ডোকঘয: োযকোযখোনো
উখজরো: রো
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ ফোজরয়ো
ইউজনয়ন: ১নং
ডোকঘয: োযকোযখোনো
উখজরো: রো
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

23.04.1990

26 ফছয 0 ভো 12
জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৬৮২৭ রভো: োীন আরভ

রভোছো: োোনোজ রফগভ
রভো: আব্দু োরোভ

গ্রোভিঃ োযোের
ইউজনয়ন: 2
ডোকঘয: করভ
উখজরো: জংিো
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ োযোের
ইউজনয়ন: 2
ডোকঘয: করভ
উখজরো: জংিো
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

15.02.1997

19 ফছয 1 ভো 28
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ স্টুোে
োইজ

ফোজতর

৬৮৩৪ রভো: জযন আখম্মদ

রভো: শুকচোদ আরী
রভোছো: রোইরী রফগভ

গ্রোভিঃ ছোতোযবোগ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ছোতোযবোগ
উখজরো: নরডোিো
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ ছোতোযবোগ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ছোতোযবোগ
উখজরো: নরডোিো
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

05.01.1996

20 ফছয 3 ভো 28
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর
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১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৭

৮

৯

07.06.1998

17 ফছয 10 ভো
28জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ফয় কভ

ফোজতর

20 ফছয 5 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

20 ফছয 6 ভো 28
জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

ছজফ তুোজয়ত নয়

ফোজতর

23 ফছয 7 ভো 2 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

27 ফছয 11 ভো 10
জদন

জফ জফ এ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নয়, রপযত খোখভ
ডোক টিজকট 
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

26 ফছয 7 ভো 0 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ ভর
 আখফদখন ছজফ
১ কজ

ফোজতর

19 ফছয 2 ভো 24
জদন

দোজখর

োধোযণ

ছজফ তুোয়ন
রনই।

ফোজতর

গ্রোভিঃ শ্রীযোভনৄয
ইউজনয়ন: চোজতরো
ডোকঘয: োক গোজীনৄয
উখজরো: মুযোদনগয
রজরোিঃ কুজভল্লো

আয ১ জফ ৪, এ.জজ.জফ
কখরোনী ভজতজঝর
ইউজনয়ন: 10নং
ডোকঘয: জজজ
উখজরো: ভজতজঝর
রজরোিঃ ঢোকো

৬৮৫৪ রভো: রগোরোভ জোকোজযয়ো

রভোো: বজগন রনছো
মৃত আব্দুর যজভ

গ্রোভিঃ রফহুরো
ইউজনয়ন: রগোফযোতরো
ডোকঘয: রগোফযোতরো
উখজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভিঃ রফহুরো
ইউজনয়ন: রগোফযোতরো
ডোকঘয: রগোফযোতরো
উখজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

৬৮৫৭ তোজনয়ো আপখযোজ ঝুভো

আরভ আযো খোতুন
আব্দুয যজদ যকোয

গ্রোভিঃ জভখযয চক
ইউজনয়ন: 27
ডোকঘয: রঘোিোভোযো
উখজরো: রফোয়োজরয়ো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ জভখযয চক
ইউজনয়ন: 27
ডোকঘয: রঘোিোভোযো
উখজরো: রফোয়োজরয়ো
রজরোিঃ যোজোী

৬৮৮৩ রভো: নুরুনফী

রভোো: নুযজোোন
রভো: আয়ুফ রোখন

গ্রোভিঃ আদতোিো
ইউজনয়ন: ২নং
ডোকঘয: ভোগুযো
উখজরো: ভোগুযো দয
রজরোিঃ ভোগুযো

গ্রোভিঃ ফোজযধোযো জডএইচএ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুোন্টনখভন্ট
উখজরো: কুোন্টনখভন্ট
রজরোিঃ ঢোকো

ভোগুযো

৬৮৯২ রভো: নজজবুর ইরোভ

রভোছো: রযখো রফগভ
রভো: আখয়ফ উজেন রখ

গ্রোভিঃ ধযোইর
ইউজনয়ন: 3
ডোকঘয: ধযোইর
উখজরো: নোখটোয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ ফরোযীোিো
ইউজনয়ন: 3
ডোকঘয: নোখটোয
উখজরো: নোখটোয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

৬৯১২ রভো: কোখয় ইফখন ভোমুদ

রভোো: আভো রফগভ
রভো: ভোোবুফ আরভ

গ্রোভিঃ রল্লোোিো
ইউজনয়ন: ২
ডোকঘয: যোজোী রকোট
উখজরো:যোজোিো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ রল্লোোিো
ইউজনয়ন: ২
ডোকঘয: যোজোী রকোট
উখজরো:যোজোিো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

৬৯১৭ রভো: ভোইন উজেন

ছজফরুন রফগভ
ভয়নুর জভয়ো

গ্রোভিঃ রোখভযজোন
ইউজনয়ন: আদভনৄয
ডোকঘয: আদভনৄয ফোজোয
উখজরো: কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

গ্রোভিঃ রোখভযজোন
ইউজনয়ন: আদভনৄয
ডোকঘয: আদভনৄয ফোজোয
উখজরো: কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

চাঁোইনোফফগঞ্জ

যোজোী

09.10.1995

18.08.1988

12.02.1997

১২

ভন্তব্য

৬

যীনো আক্তোয
রভো: অজর উল্লো

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

কুজভল্লো

৬৮৪০ খোজদজো আক্তোয রূো
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জন্ তোজযখ

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

21 ফছয 10 ভো 16
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ নোই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

22 ফছয 3 ভো 25
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

25 ফছয 7 ভো 10
জদন

আজরভ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

23 ফছয 4 ভো 10
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

কর্ততক্ষ উখল্লখ
রনই

ফোজতর

20 ফছয 11 ভো 22
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

20 ফছয 2 ভো 5 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ তুোয়ন
রনই।

ফোজতর

20 ফছয 9 ভো 23
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

১
৬৯২০ রগৌতভ চন্দ্র কুলু

জফউটি যোণী
রগৌযি চন্দ্র কুলু

গ্রোভিঃ রোনোফোদ
ইউজনয়ন: জযকর
ডোকঘয: জনজোভ উজেন
কখরজ
উখজরো: রগৌযনদী
রজরোিঃ ফজযোর

গ্রোভিঃ চ্যনকুটিয়ো
ইউজনয়ন: শুবোট্যো
ডোকঘয: শুবোট্যো
উখজরো: রকযোণীগঞ্জ
রজরোিঃ ঢোকো

ফজযোর

৬৯৩৮ রভো: রজরভ জভয়োন

রভোছো: রপোরী রফগভ
রভো: রযোন জভয়ো

গ্রোভিঃ হুজুযীকোন্দো
ইউজনয়ন: চন্দ্রখকোণো
ডোকঘয: চন্দ্রখকোণো
উখজরো: নকরো
রজরোিঃ রযনৄয

গ্রোভিঃ হুজুযীকোন্দো
ইউজনয়ন: চন্দ্রখকোণো
ডোকঘয: চন্দ্রখকোণো
উখজরো: নকরো
রজরোিঃ রযনৄয

রযনৄয

৬৯৪২ োভীভ জভয়ো

োরুর রফগভ
রুকুন উজেন

গ্রোভিঃ রভোোম্মদনৄয
ইউজনয়ন: চয ইরোভ
ডোকঘয: রভোোম্মদনৄয ভোদ্রোো
উখজরো: জফজয়নগয
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

গ্রোভিঃ রভোোম্মদনৄয
ইউজনয়ন: চয ইরোভ
ডোকঘয: রভোোম্মদনৄয ভোদ্রোো
উখজরো: জফজয়নগয
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

৬৯৪৩ রভো: রযজোউর কজযভ

রভোছো: রোইজর
রভো: আফদুর গজণ

গ্রোভিঃ রফোন্ধো
ইউজনয়ন: 7
ডোকঘয: রফোন্ধো
উখজরো: ইরোভনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ রফোন্ধো
ইউজনয়ন: 7
ডোকঘয: রফোন্ধো
উখজরো: ইরোভনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

৬৯৫৯ জুরজপকোয যভোন

যোখদো রফগভ
আ: যজদ

গ্রোভিঃ ফোোদুযনৄয
ইউজনয়ন: রফোন্ধো
ডোকঘয: জযোজোফোদ
উখজরো: ইরোভনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ ফোোদুযনৄয
ইউজনয়ন: রফোন্ধো
ডোকঘয: জযোজোফোদ
উখজরো: ইরোভনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

৬৯৬০ জফজয় আচ তোয্য

ফোন্ত্রী আচোয্যত
স্বগীয় প্রবোত আচোয্যত রফনু

গ্রোভিঃ রগোঠোটিফোয
ইউজনয়ন: 27
ডোকঘয: কদভতরী
উখজরো: দয
রজরোিঃ জখরট

গ্রোভিঃ রগোঠোটিফোয
ইউজনয়ন: 27
ডোকঘয: কদভতরী
উখজরো: দয
রজরোিঃ জখরট

৬৯৬৮ রভো: রভোফোযক রোখন

জভনো রফগভ
মৃত আ: আজজজ রজোেোয

গ্রোভিঃ জযোজোফোদ
ইউজনয়ন: রফোন্ধো
ডোকঘয: জযোজোফোদ
উখজরো: ইরোভনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ জযোজোফোদ
ইউজনয়ন: রফোন্ধো
ডোকঘয: জযোজোফোদ
উখজরো: ইরোভনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয
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31.12.1993

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

জখরট

জোভোরনৄয

25.12.1992

01.03.1996

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

জকখোযগঞ্জ

05.11.1991

24 ফছয 6 ভো 1 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

20 ফছয 1 ভো 25
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ ভর

ফোজতর

১
৬৯৮৯ রভো: আনো জভয়ো

যোজফয়ো খোতুন
রভো: আফদুর জব্বোয

গ্রোভিঃ ভজনন্দ ভোইজোিো
ইউজনয়ন: ভজনন্দ
ডোকঘয: আভীযগঞ্জ
উখজরো: জকখোযগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ ভজনন্দ ভোইজোিো
ইউজনয়ন: ভজনন্দ
ডোকঘয: আভীযগঞ্জ
উখজরো: জকখোযগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

৬৯৯২ রভো: যোজকফ উজেন

যোজজয়ো রফগভ
রভো: ভোবুয যভোন

গ্রোভিঃ জরোিো
ইউজনয়ন: ভোরুকো
ডোকঘয:চই
উখজরো: দোউদকোজন্দ
রজরোিঃ কুজভল্লো

জযয়ন পোভতো জর. 153/154
রতজগাঁ জল্প এরোকো,
ইউজনয়ন: 24 নং য়োড ত
ডোকঘয: জরখটকজনকুোর
ইজঞ্জ.
উখজরো: রতজগাঁ জল্পো
অঞ্চর
রজরো: ঢোকো

৬৯৯৪ খন্তোল বকযী

সুফজন্ত বকযী
ম্ভু বকযী

গ্রোভিঃ োল্লোকোজন্দ চো ফোগোন
ইউজনয়ন: টিরোগো
ডোকঘয: রংরো চো ফোগোন
উখজরো: কুরোউিো
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

গ্রোভিঃ োল্লোকোজন্দ চো ফোগোন
ইউজনয়ন: টিরোগো
ডোকঘয: রংরো চো ফোগোন
উখজরো: কুরোউিো
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

20.10.1996

19 ফছয 6 ভো 15
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, জফজ্ঞজন্ভ
নম্বয ভুর

ফোজতর

৬৯৯৫ দীক দো

তুরজ দো
মৃত অজতন্দ্র দো

গ্রোভিঃ উ. গুখরয োি
ইউজনয়ন: ইরোভনৄয
ডোকঘয: ইরোভনৄয
উখজরো: কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

গ্রোভিঃ উ. গুখরয োি
ইউজনয়ন: ইরোভনৄয
ডোকঘয: ইরোভনৄয
উখজরো: কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

30.12.1992

23 ফছয 4 ভো 6 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

,

ফোজতর

৭০০১ রভো: যজপকুর ইরোভ

রভোো: রুখভনো রফগভ
রভো: খজরর ভন্ডর

গ্রোভিঃ কাঁঠোর ফোিীয়ো
ইউজনয়ন: ঝোলুকো
ডোকঘয: কাঁঠোরফোজিয়ো
ত
উখজরো: দূগোনৄয
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ কাঁঠোর ফোিীয়ো
ইউজনয়ন: ঝোলুকো
ডোকঘয: কাঁঠোরফোজিয়ো
ত
উখজরো: দূগোনৄয
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

19 ফছয 7 ভো 18
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

৭০১২ রভো: আকযোভ রোখন

যোখরো খোতুন
োভছুয যভোন

গ্রোভিঃ যোজনগয
ইউজনয়ন: োতো
ডোকঘয: োতো
উখজরো: তো
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ যোজনগয
ইউজনয়ন: োতো
ডোকঘয: োতো
উখজরো: তো
রজরোিঃ মখোয

28 ফছয 0 ভো 30
জদন

এভ এ এ

োধোযণ

খদয নোভ ভুর

ফোজতর
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কুজভল্লো

মখোয

06.04.1988

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

টোংগোইর

29.12.1996

19 ফছয 4 ভো 6 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, জফজ্ঞজন্ভ
নম্বয উখল্লখ রনই

ফোজতর

১
৭০১৫ রোখর যোনো

নুযজোোন
রভো: সুখভ আরী

গ্রোভিঃ ফন্নী, জকশুযী/দ.োিো
ইউজনয়ন: ফোোইর
ডোকঘয: ফোোইর
উখজরো: ফোোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ ফোো 14, িক 6,
গুরোন 1
ইউজনয়ন: গুরোন ১
ডোকঘয: গুরোন ১
উখজরো: ঢোকো
রজরোিঃ ঢোকো

৭০২৮ রজুোজত আক্তোয

মুন্নী রফগভ
মৃত কোজী জজরুর ক

গ্রোভিঃ কুচোইতরী
ইউজনয়ন: জগন্নোথনৄয
ডোকঘয: যোজোোিো
উখজরো: আদত দয
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ কুচোইতরী
ইউজনয়ন: জগন্নোথনৄয
ডোকঘয: যোজোোিো
উখজরো: আদত দয
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

07.08.1994

22 ফছয 7 ভো 8 জদন

এইচএজ

োধোযণ

খদয নোভ ভুর

ফোজতর

৭০৪০ স্বন কুভোয ফড়ুয়ো

নীলু যোণী ফড়ুয়ো
মৃত বৃোখখতু ফড়ুয়ো

গ্রোভিঃ সুখ জফরো
ইউজনয়ন: 5
ডোকঘয: উত্তয দুয়ো
উখজরো: যোঙ্গুজনয়ো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ বুজফোগ
ইউজনয়ন: 5নং
ডোকঘয:ফোোখফো
উখজরো: বুজফোগ
রজরোিঃ ঢোকো

চট্টগ্রোভ

07.10.1994

21 ফছয 6 ভো 5 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৭০৬৪ রভো: ো আরভ রো

রভোছো: জজযন রনছো
রভো: োজোোন আরী

গ্রোভিঃ োপদোযনৄয
ইউজনয়ন: োপদোযনৄয
ডোকঘয:জয়জদয়ো
উখজরো:রকোট চাঁদনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ োপদোযনৄয
ইউজনয়ন: োপদোযনৄয
ডোকঘয:জয়জদয়ো
উখজরো:রকোট চাঁদনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

05.07.1996

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

ফয় উখল্লখ নোই

ফোজতর

৭০৭৩ রভো: আজতকুর ইরোভ

রভোছো: জোখভনো খোতুন
রভো: োীন উজেন

গ্রোভিঃ কুক গোউয
ইউজনয়ন: রংগোনৄয
ডোকঘয: ভোইজফোিী
উখজরো: গফুযগাঁ
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ কুক গোউয
ইউজনয়ন: রংগোনৄয
ডোকঘয: ভোইজফোিী
উখজরো: গফুযগাঁ
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

22.04.1997

19 ফছয 0 ভো 15 জদন

এ.এ.জ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, স্থোয়ী
ঠিকোনো উখল্লখ
রনই

ফোজতর

৭০৭৪ রভো: জফল্লোর রোখন

োজরভো রফগভ
রভো: জুরজপকোয আরী

গ্রোভিঃ জিভ কুভিো কোন
ইউজনয়ন: 8
ডোকঘয: রকযোভতনগয
উখজরো: কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

গ্রোভিঃ জিভ কুভিো কোন
ইউজনয়ন: 8
ডোকঘয: রকযোভতনগয
উখজরো: কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

21 ফছয 11 ভো 24
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ , জন্
তোজযখ উখল্লখ রনই

ফোজতর

৭০৭৮ রভো: আরভিীয রোখন

রভোখভনো
রভো: জভজোনুয যভোন

গ্রোভিঃ আচরগোতী
ইউজনয়ন: রভোননৄয
ডোকঘয: নফ ত ফংজকযোট
উখজরো:উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ আচরগোতী
ইউজনয়ন: রভোননৄয
ডোকঘয: নফ ত ফংজকযোট
উখজরো:উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

29 ফছয 8 ভো 19
জদন

এভ জফ এ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

৭০৭৯ রভো: এভদোদুর ক

োোনো খোতুন
রভো: আব্দুর ভোখরক

গ্রোভিঃ োইধনখোরী
ইউজনয়ন: গুজোজদয়ো
ডোকঘয: গুজোজদয়ো
উখজরো: কজযভগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ োইধনখোরী
ইউজনয়ন: গুজোজদয়ো
ডোকঘয: গুজোজদয়ো
উখজরো: কজযভগঞ্জ
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

18.10.1997

18 ফছয 5 ভো 17
জদন

আজরভ

৭০৮৬ রভো: মুো যকোয

রভোছো: জোখভনো রফয়ো
আবু ফক্কয যকোয

গ্রোভিঃ জরদ ফোিী
ত
ইউজনয়ন: দূগোোটো
ত
ডোকঘয: দূগোোটো
উখজরো: গোফতরী
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ জরদ ফোিী
ত
ইউজনয়ন: দূগোোটো
ত
ডোকঘয: দূগোোটো
উখজরো: গোফতরী
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

06.01.1997

19 ফছয 3 ভো 30
জদন

৭০৯৬ ভোজোরুর ইরোভ

রজোনো খোতুন
চোন জভয়ো

গ্রোভিঃ ফোিীঘোগুযী
ইউজনয়ন: ফোিীঘোগুযী
ডোকঘয: জয়োযনৄয ফোজোয
উখজরো: জোভোরনৄয দয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ ফোিীঘোগুযী
ইউজনয়ন: ফোিীঘোগুযী
ডোকঘয: জয়োযনৄয ফোজোয
উখজরো: জোভোরনৄয দয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

৭১০৪ ভয পোরুক

আজছয়ো রফগভ
আ: োজক যকোয

গ্রোভ: আরোজদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আজরনৄয,
ডোকঘয: ভদভনৄয,
উখজরো: যোজফোিী,
রজরো: যোজফোিী।

গ্রোভ: আরোজদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আজরনৄয,
ডোকঘয: ভদভনৄয,
উখজরো: যোজফোিী,
রজরো: যোজফোিী।

যোজফোিী

৭১০৮ এ এভ যোজদুর আরভ

রভোছো: োজরভো খোতুন
রভো: আব্দু োরোভ

গ্রোভ: জগন্নোথনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: খুিকো,
ডোকঘয: জগন্নোথনৄয,
উখজরো: যোয়গঞ্জ,
রজরো: জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ: জগন্নোথনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: খুিকো,
ডোকঘয: জগন্নোথনৄয,
উখজরো: যোয়গঞ্জ,
রজরো: জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

৭১২০ রভো: আরভগীয রোখন

রভোছো: োখজদো খোতুন
রভো: নূয ইরোভ

গ্রোভ: সুয়োদী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২নং
রদোিো/৪নং য়োড ত,
ডোকঘয: োোনৄয,
উখজরো: রকোটচোদনৄয,
রজরো: জঝনোইদ।

গ্রোভ: সুয়োদী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২নং
রদোিো/৪নং য়োড ত,
ডোকঘয: োোনৄয,
উখজরো: রকোটচোদনৄয,
রজরো: জঝনোইদ।

জঝনোইদ

৭১৩৫ রভো: নয়ন রোখন

যোনী রফগভ
আখফদ আরী

গ্রোভ: নন তকর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 4নং য়োড ত,
ডোকঘয: যোজোনৄয োট,
উখজরো: ফিইগ্রোভ,
রজরো: নোখটোয।

গ্রোভ: নন তকর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 4নং য়োড ত,
ডোকঘয: যোজোনৄয োট,
উখজরো: ফিইগ্রোভ,
রজরো: নোখটোয।
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

নোখটোয

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

১২

১২

আখফদখন ছজফ ১
কজ, জফজ্ঞজন্ভ
নম্বয রনই

ফোজতর

এ.এ.জ

এজতভ/ োজযযীক আখফদখন ছজফ ১
প্রজতফন্ধী
কজ , কর্ততক্ষ
ভুর

ফোজতর

21 ফছয 5 ভো 11 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

06/10/1996

19 ফছয 10 ভো 25
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ. জফজ্ঞজন্ভ
নম্বয রনই,
আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

20-04-22

20 ফছয 04 ভো 22
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

19 ফছয 09 ভো 14
জদন

এএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

18 ফছয 06 ভো 15
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ , জফজ্ঞজন্ভ
নম্বয উখল্লখ রনই

ফোজতর

20-10-1997

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৭১৩৭ রভো: সুজন জফশ্বো

যোখরো রফগভ
রভো: জজভ জফশ্বো

গ্রোভ: ফোযইোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: শ্রীখকোর,
ডোকঘয: খোভোযোিো,
উখজরো: শ্রীনৄয,
রজরো: ভোগুযো।

গ্রোভ: ফোযইোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: শ্রীখকোর,
ডোকঘয: খোভোযোিো,
উখজরো: শ্রীনৄয,
রজরো: ভোগুযো।

ভোগুযো

07/06/1994

21 ফছয 10 ভো 01
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ এক কজ,
জফজ্ঞজন্ভ নম্বয
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৭১৪৬ রভো: নজরুর ইরোভ

রখোখদজো
আজভয োভজো

গ্রোভ: জিভ জোরোরনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৫নং
নয়োনগয,
ডোকঘয: জোরোরনৄয,
উখজরো:রভরোন্দ,
রজরো: জোভোরনৄয।

গ্রোভ: জিভ জোরোরনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৫নং
নয়োনগয,
ডোকঘয: জোরোরনৄয,
উখজরো:রভরোন্দ,
রজরো: জোভোরনৄয।

জোভোরনৄয

01/01/1995

21 ফছয 03 ভো 12
জদন

এএজ

োধোযণ

জফজ্ঞজন্ভ নম্বয
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৭১৫৩ রভো: নোজছয উজেন

রভোছো: নোজভো খোতুন
রভো: ভনছুয আরী

গ্রোভ: জযলো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কযভজো ১
নং য়োড ত,
ডোকঘয: রফিো,
উখজরো: াঁজথয়ো,
রজরো: োফনো।

গ্রোভ: জযলো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কযভজো ১
নং য়োড ত,
ডোকঘয: রফিো,
উখজরো: াঁজথয়ো,
রজরো: োফনো।

োফনো

21 ফছয 08 ভো 13
জদন

এএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ, জফজ্ঞজন্ভ
নম্বয উখল্লখ রনই

ফোজতর

৭১৫৮ আব্দুর োজভ

জুখফদো রফগভ
োোফ উজেন

গ্রোভ: জফন্নোফোইদ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জফন্নোফোইদ,
ডোকঘয: জফন্নফোইদ,
উখজরো:রফরোফ,
রজরো: নযজংদী।

গ্রোভ: জফন্নোফোইদ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জফন্নোফোইদ,
ডোকঘয: জফন্নফোইদ,
উখজরো:রফরোফ,
রজরো: নযজংদী।

নযজংদী

01/04/1988

24 ফছয 04 ভো 12
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

৭১৫৯ রভো: ছোখনোয়োয রোখন

ভজজয রফয়ো
রভো: চোন জভয়ো

গ্রোভ: দ্মনৄকুয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৭নং,
ডোকঘয: পজযদনৄয,
উখজরো: জভঠোনৄকুয,
রজরো: যংনৄয।

গ্রোভ: ফুরফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 2নং,
ডোকঘয: ফগুিো,
উখজরো:ফগুিো,
রজরো: ফগুিো।

যংনৄয

07/03/1990

25 ফছয 10 ভো 02
জদন

এএজ

এজতভ/োজযযীক
প্রজতফন্ধী

আখফদখন ছজফ ১
কজ, কর্ততক্ষ
ভুর

ফোজতর

৭১৬৭ রভোো: যীনো আক্তোয

যোখরো রফগভ
আব্দু োত্তোয

গ্রোভ:জখযোোয রভোন নৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৮নং
ফযকইট,
ডোকঘয: ফযকইট,
উখজরো: চোজন্দনো,
রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ:জখযোোয রভোন নৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৮নং
ফযকইট,
ডোকঘয: ফযকইট,
উখজরো: চোজন্দনো,
রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

01/06/1990

26 ফছয 04 ভো 00
জদন

জফএ অনো ত

োধোযণ

স্থোয়ী ঠিকোনো
উখল্লখ রনই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

৭১৭৭ যজপকুর ইরোভ

োজরভো
রভো: আবু ফকয আকন্দ

গ্রোভ: নোগখডভযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: নোগখডভযো,
ডোকঘয: নোগখডভযো,
উখজরো: োজথয়ো,
রজরো: োফনো।

গ্রোভ: নোগখডভযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: নোগখডভযো,
ডোকঘয: নোগখডভযো,
উখজরো: োজথয়ো,
রজরো: োফনো।

োফনো

12/09/1996

19 ফছয 04 ভো 24
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ
তুোজয়ত রনই

ফোজতর

৭১৯৭ জংকু বফদ্য

শুিো যোনী বফদ্য
নৃখন্দ্র বফদ্য

ত
গ্রোভ: দূগোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪নং
জয়চন্ডী,
ডোকঘয: ফীযকুর,
উখজরো: কুরোউিো,
রজরো: রভৌরবীফোজোয।

ত
গ্রোভ: দূগোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪নং
জয়চন্ডী,
ডোকঘয: ফীযকুর,
উখজরো: কুরোউিো,
রজরো: রভৌরবীফোজোয।

রভৌরবীফোজোয

21-12-1994

21 ফছয 04 ভো 15
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, জোতীয়
জযচয়ে নম্বয
রনই, আখফদখন
স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

৭১৯৮ রভো: আরভ রযজো

রভোছো: জোজভরো রফগভ
রভো: দোযগো আজর রখ

গ্রোভ: শ্যোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জয়োরখকোর
২নং,
ডোকঘয: জয়োরখকোর,
উখজরো: জযোজগঞ্জ,
রজরো: জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ: শ্যোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জয়োরখকোর
২নং,
ডোকঘয: জয়োরখকোর,
উখজরো: জযোজগঞ্জ,
রজরো: জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

20 ফছয 03 ভো 25
জদন

এএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৭২০০ জোজকয রোখন

রভোছো: োযবীন খোতুন
রভো: ীদ জভয়ো

গ্রোভ: গিোখজোফো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: গিোখজোফো,
ডোকঘয: গিোখজোফো,
উখজরো: রকন্দুয়ো,
রজরো: রনেখকোনো।

গ্রোভ: গিোখজোফো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: গিোখজোফো,
ডোকঘয: গিোখজোফো,
উখজরো: রকন্দুয়ো,
রজরো: রনেখকোনো।

রনেখকোণো

13-01-1998

18 ফছয 04 ভো 21
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

৭২০৯ োপী ইরোভ

আকজরভো রফগভ
রভোখন্ন্জোয যভোন

গ্রোভ: োকুযতরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৯নং
ইউজনয়ন কোভোখরয োিো,
ডোকঘয: কোভোখরয োিো,
উখজরো: োঘোটো,
রজরো: গোইফোন্ধো।

গ্রোভ: োকুযতরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৯নং
ইউজনয়ন কোভোখরয োিো,
ডোকঘয: কোভোখরয োিো,
উখজরো: োঘোটো,
রজরো: গোইফোন্ধো।

গোইফোন্ধো

08/10/1993

25 ফছয 08 ভো 22
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৭২২৯ রভো: নজরুর ইরোভ

নোোয খোতুন
রভো: আজজফোয রভোল্যো

গ্রোভ:ভখী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জোগরো,
ডোকঘয: ভোগুযো ,
উখজরো: ভোগুিো,
রজরো: ভোগুিো।

গ্রোভ:ভখী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জোগরো,
ডোকঘয: ভোগুযো ,
উখজরো: ভোগুিো,
রজরো: ভোগুিো।

ভোগুযো

16-01-1986

29 ফছয 05 ভো 25
জদন

কোজভর

এজতভ/ োজযযীক আখফদখন ছজফ ১
প্রজতফন্ধী
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

আখয়ো রফগভ
ফকুর

গ্রোভ: পোউো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ব্রোহ্মন্দী,
য়োড ত ৭নং,
ডোকঘয: পোউো ফোজোয,
উখজরো: আিোইোজোয,
রজরো: নোযোয়নগঞ্জ।

১৯/এ/জড োজোোননৄয,
োজন্তনগয, ঢোকো-1217

নোযোয়ণগঞ্জ

23-02-1997

19 ফছয 02 ভো 13
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ তুোজয়ত
রনই, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৭২৫২ রভোছো: রপোরী খোতুন

রভোছো: যকন আযো খোতুন
রভো: আব্দুর জুব্বোয

গ্রোভ: কুতুযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কোোডোিো,
ডোকঘয: ীযনৄযকুল্লো,
উখজরো: দোভযহুদো,
রজরো: চ্যয়োডোংগো।

গ্রোভ: কুতুযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কোোডোিো,
ডোকঘয: ীযনৄযকুল্লো,
উখজরো: দোভযহুদো,
রজরো: চ্যয়োডোংগো।

চ্যয়োডোিো

20-11-1987

28 ফছয 6 ভো 15
জদন

অনো ত

োধোযণ

রপযত খোখভ
রযজবজনউ স্টুোে

ফোজতর

৭২৫৬ রভো: ভজনয রোোইন

রভোো: যী ফোনু
রভো: োজোোন রোদোয

গ্রোভ: জিভ নলুয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৮নং নলুয়ো,
ডোকঘয: ভধ্য নলুয়ো,
উখজরো: ফোখকয গঞ্জ,
রজরো: ফজযোর।

োউথ ইি ব্যোংক জর:
োনোফোদ গঞ্জ, োনোফোদ
যজক টোয়োয, শুবোট্যো, ঢোকো
জুট জভর, দজক্ষন
রকযোনীগঞ্জ।

ফজযোর

03/07/1990

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফয় উখল্লখ রনই

ফোজতর

৭২৬৩ প্রনফ চন্দ্র রঘোল

প্রবোতী যোনী রঘোল
মৃত কৃষ্ণ চন্দ্র রঘোল

গ্রোভ: শ্রীযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 07,
ডোকঘয: জজজ 6000,
উখজরো: যোজোিো,
রজরো: যোজোী।

গ্রোভ: শ্রীযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: 07,
ডোকঘয: জজজ 6000,
উখজরো: যোজোিো,
রজরো: যোজোী।

যোজোী

১৫-09-1986

29 ফছয 07 ভো 20
জদন

জফএএ

োধোযণ

রপযত খোখভ
রযজবজনউ স্টুোে

ফোজতর

৭২৯৮ রভো: জোোজিয আরভ

রভোছো: জোোনোযো রফগভ
মৃত য়োখজদ আরী যদোয

গ্রোভ: ফোজন্দকোঠি,
ডোকঘয: গদোইনৄয,
উখজরো:োইকগোছো,,
রজরো: খুরনো।

গ্রোভ: ফোজন্দকোঠি,
ডোকঘয: গদোইনৄয,
উখজরো:োইকগোছো,,
রজরো: খুরনো।

খুরনো

01/02/1982

34 ফছয 03 ভো 03
জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

ফয়ীভো
অজতেোন্ত,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৭৩১৮ রভো: এনোমুর ইরোভ

রখোখদজো
আব্দুর খোখরক

গ্রোভিঃ রখজেদোদনৄয
ইউজনয়ন: খোনগঞ্জ
ডোকঘয: খোনগঞ্জ
উখজরো: যোজফোজি দয
রজরোিঃ যোজফোজি

গ্রোভিঃ রখজেদোদনৄয
ইউজনয়ন: খোনগঞ্জ
ডোকঘয: খোনগঞ্জ
উখজরো: যোজফোজি দয
রজরোিঃ যোজফোজি

যোজফোিী

26 ফছয 2 ভো 30
জদন

আজরভ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

৭৩৪১ রভো: জভখয আরী

আজছয়ো খোতুন
রভো: আ: কজযভ

গ্রোভিঃ রপোউনগয রভোল্লোোিো
ইউজনয়ন: ধল্লো ফোজোয
ডোকঘয: ধল্লো ফোজোয
উখজরো: জংগোইর
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ রপোউনগয রভোল্লোোিো
ইউজনয়ন: ধল্লো ফোজোয
ডোকঘয: ধল্লো ফোজোয
উখজরো: জংগোইর
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

28 ফছয 4 ভো 10
জদন

জডজগ্র

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

25.12.1987

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৭২৪৪ রজোযো আক্তোয রজছী
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

ভোজনকগঞ্জ

10.01.1991

25 ফছয 3 ভো 25
জদন

এ.এ.জ

গ্রোভিঃ আখভোল
ইউজনয়ন: রৌয
ডোকঘয: াঁজথয়ো
উখজরো: াঁজথয়ো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

19.02.1998

18 ফছয 2 ভো 16
জদন

গ্রোভিঃ ভোতফ
ইউজনয়ন: জংযইর
ডোকঘয:ফোযোিো
উখজরো: নোন্দোইর
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ ভোতফ
ইউজনয়ন: জংযইর
ডোকঘয:ফোযোিো
উখজরো: নোন্দোইর
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

14.01.1992

োজফেী যোণী
অতুর চন্দ্র যোয়

গ্রোভিঃ চোযোরকোজন্দ
ইউজনয়ন: জদগদোইি
ডোকঘয:ভজচযনোট
উখজরো: রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ চোযোরকোজন্দ
ইউজনয়ন: জদগদোইি
ডোকঘয:ভজচযনোট
উখজরো: রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

৭৩৭৯ ভজদুর ইরোভ

একজোন রফয়ো
ভজজফয যভোন

গ্রোভিঃ গোফতরী পজকযোিো
ইউজনয়ন: ৩
ডোকঘয: গোফতরী
উখজরো: গোফতরী
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ গোফতরী পজকযোিো
ইউজনয়ন: ৩
ডোকঘয: গোফতরী
উখজরো: গোফতরী
রজরোিঃ ফগুিো

৭৩৯৬ রভো: আফদুর কজযভ

যোখফয়ো রফগভ
ভোোবুফ আরী

গ্রোভিঃ জিভ বফরতরী
ইউজনয়ন: বফরতরী
ডোকঘয: বফরতরী
উখজরো: চন্দনোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

৭৩৯৮ জউরী আক্তোয সুজচ

আজভনো রফগভ
রভো: জভজোনুয যভোন

গ্রোভিঃ ফনকুট
ইউজনয়ন: গুনইঘয
ডোকঘয: গুনোইঘয
উখজরো: রদজফদ্বোয
রজরোিঃ কুজভল্লো

ভন্তব্য

১২

১২

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

দোজখর

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ রযজবনউ
স্টুোে

ফোজতর

24 ফছয 2 ভো 28
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
রযজবজনউ স্টুোে

ফোজতর

01.09.1989

26 ফছয 8 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন খে
নোভ রনই, ছজফ ১
কজ

ফোজতর

ফগুিো

22.06.1995

20 ফছয 10 ভো 14
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

গ্রোভিঃ জিভ বফরতরী
ইউজনয়ন: বফরতরী
ডোকঘয: বফরতরী
উখজরো: চন্দনোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

17.05.1989

27 ফছয 10 ভো 24
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
রযজবজনউ স্টুোে

ফোজতর

গ্রোভিঃ ফনকুট
ইউজনয়ন: গুনইঘয
ডোকঘয: গুনোইঘয
উখজরো: রদজফদ্বোয
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

20 ফছয 5 ভো 17
জদন

এ.এ.জ

জন্তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

সুযোইয়ো যভোন
আব্দুয যভোন

গ্রোভিঃ রগোোরনগয
ইউজনয়ন: োখয়স্তো
ডোকঘয: োযোইর
উখজরো: জংগোইয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ রগোোরনগয
ইউজনয়ন: োখয়স্তো
ডোকঘয: োযোইর
উখজরো: জংগোইয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

৭৩৫৬ এ এভ োজকফ োোন রোোগ

রভোছো: যোজজয়ো খোতুন
রভো: জোরোর উজেন

গ্রোভিঃ আখভোল
ইউজনয়ন: রৌয
ডোকঘয: াঁজথয়ো
উখজরো: াঁজথয়ো
রজরোিঃ োফনো

৭৩৬৬ রভো: আকযোমুর ইরোভ

রভোছো: পোজতভো আকতোয
রভো: রভোপোজ্জর রোখন

৭৩৭০ জফখপ্র চন্দ্র যোয়

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

৭৩৫৪ োজদকুয যভোন ভঞ্জু
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রকোটোয
জফফযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

ভয়ভনজং

25.06.1992

23 ফছয 9 ভো 18
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
রযজবজনউ স্টুোে

ফোজতর

ফগুিো

20.10.1993

22 ফছয 6 ভো 15
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ডোকটিজকট
রনই

ফোজতর

গ্রোভিঃ বদ্রখখোরো
ইউজনয়ন: ঘটভোজঝ
ডোকঘয: খোজতয়োর
উখজরো: ভোদোযীনৄয
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

ভোদোযীনৄয

12.10.1991

24 ফছয 6 ভো 23
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
রযজবজনউ স্টুোে

ফোজতর

গ্রোভিঃ শ্রীযোভনৄয
ইউজনয়ন: রোউকোঠী
ডোকঘয:শ্রীযোভনৄয
উখজরো: টুয়োখোরী
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ শ্রীযোভনৄয
ইউজনয়ন: রোউকোঠী
ডোকঘয:শ্রীযোভনৄয
উখজরো: টুয়োখোরী
রজরোিঃ টুয়োখোরী

টুয়োখোরী

25 ফছয 2 ভো 12
জদন

দোজখর

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

তুরী ভন্ডর
জচত্ত যঞ্জন ভন্ডর

গ্রোভিঃ জদঘরীয়ো
ইউজনয়ন: রদলুটি
ডোকঘয: আখরোকদ্বী
উখজরো: োইকগোছো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ জদঘরীয়ো
ইউজনয়ন: রদলুটি
ডোকঘয: আখরোকদ্বী
উখজরো: োইকগোছো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

15.06.1994

21 ফছয 10 ভো 21
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, আখফদখন
স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

৭৪৫২ রযভো োযজভন

োজনো আক্তোয
আবুর ফোোয রখ

গ্রোভিঃ দস্তন
ইউজনয়ন: ৪
ডোকঘয: রজোনোসুয
উখজরো:কোজয়োনী
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রভো: জভোখয়ত রোখন,
অজপ কোযী কোভ
কজেউটোয মুদ্রোক্ষজযক,
জফদুুৎ জফবোগ, বফন নং 6,
কক্ষ নং 206, ফোংরোখদ
জচফোরয় ঢোকো

রগোোরগঞ্জ

24.11.1995

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফয় উখল্লখ নোই

ফোজতর

৭৪৫৭ রভো: োইদুয যভোন

সুজপয়ো খোতুন
রভো: আজভনুয ইরোভ

গ্রোভিঃ ভোজজদয়ো
ইউজনয়ন: চোচিো
ডোকঘয: রুদ্রনৄয
উখজরো: দয
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ ভোজজদয়ো
ইউজনয়ন: চোচিো
ডোকঘয: রুদ্রনৄয
উখজরো: দয
রজরোিঃ মখোয

মখোয

10.11.1996

19 ফছয 6 ভো 8 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, চোরোন রনই

ফোজতর

৭৪০৯ রভোছো: জোন্নোতুর তোনজজনো

রভোছো: জোোনোযো রফগভ
রভো: আব্দুর য়োোফ

গ্রোভিঃ নোযোয়ননৄয
ইউজনয়ন: জংযইর
ডোকঘয: ফোকচোিো
উখজরো: নোন্দোইর
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ নোযোয়ননৄয
ইউজনয়ন: জংযইর
ডোকঘয: ফোকচোিো
উখজরো: নোন্দোইর
রজরোিঃ ভয়ভনজং

৭৪১৪ রভো: যোজন যদোয

রভোছো: ফুখরযো রফগভ
রভো: যোজু যদোয

গ্রোভিঃ কোজরফোরো, যদোয োি
ইউজনয়ন: ১৯
ডোকঘয: ল্লীভঈরোট
উখজরো: ফগুিো
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ কোজরফোরো, যদোয োি
ইউজনয়ন: ১৯
ডোকঘয: ল্লীভঈরোট
উখজরো: ফগুিো
রজরোিঃ ফগুিো

৭৪২৩ নুরুজ্জোভোন রখ

দুলুপো রফগভ
োখফ আরী রখ

গ্রোভিঃ বদ্রখখোরো
ইউজনয়ন: ঘটভোজঝ
ডোকঘয: খোজতয়োর
উখজরো: ভোদোযীনৄয
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

৭৪৪১ রভো: োইফুর ইরোভ

কুজনুয
আ: যোজ্জোক

৭৪৪৭ মৃন্য় ভন্ডর
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৭৪৬২ রভৌসুভী খোতুন

োযবীনো খোতুন
রভোোযপ রোখন

গ্রোভিঃ কুোফোজিয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যজফ নোজযখকর
ফোজিয়ো
উখজরো:
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ চোনোিো আযোনৄয
ইউজনয়ন: 8
ডোকঘয: জঝনোইদ
উখজরো: জঝনোইদ
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

15.12.1997

18 ফছয 4 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জোতীয় জযচয়
ে নম্বয নোই

ফোজতর

৭৫০১ নুযজোোন

তোজভনো
রভো: নবুয উজেন

গ্রোভিঃ জজন্নোনগয
ইউজনয়ন: 16
ডোকঘয: নৄযো
উখজরো: রফোয়োজরয়ো
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ জজন্নোনগয
ইউজনয়ন: 16
ডোকঘয: নৄযো
উখজরো: রফোয়োজরয়ো
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

09.06.1993

22 ফছয 11 ভো 2
জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে, চোরোন
রনই

ফোজতর

৭৫০২ রভোছো: পযজোনো আক্তোয লুনো

মৃত রখ পজযদ জভয়ো
রভোছো: নজজযণ রফগভ

গ্রোভিঃ ফোবুোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রোরভজনযোট
উখজরো: রোরভজনযোট
রজরোিঃ রোরভজনযোট

গ্রোভিঃ ফোবুোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রোরভজনযোট
উখজরো: রোরভজনযোট
রজরোিঃ রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

11.10.1993

23 ফছয 4 ভো 4 জদন

এএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫০৩ রভো: আরভ রভোল্লো

জভখ নুযজোোন আক্তোয
রভো: আব্দুর কোখদয রভোল্লো

গ্রোভিঃকোজচোইয
ইউজনয়ন: এরোোফোদ
ডোকঘয: ধোভতী
উখজরো: রদজফদ্বোয
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃকোজচোইয
ইউজনয়ন: এরোোফোদ
ডোকঘয: ধোভতী
উখজরো: রদজফদ্বোয
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

25.10.1989

26 ফছয 5 ভো 16
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫০৪ রভো: জুরো জভয়ো

ছোখয়যো আক্তোয
রভোোম্মদ আবুর কোখভ

গ্রোভিঃ ভোজছভনৄয
ইউজনয়ন: যোযচয
ডোকঘয: যোযচয
উখজরো: ফোজজতনৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ ভোজছভনৄয
ইউজনয়ন: যোযচয
ডোকঘয: যোযচয
উখজরো: ফোজজতনৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

26.11.1988

27 ফছয 5 ভো 10
জদন

এইচএজ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫০৫ যোয়োনুর ক

আখনোয়োরুর ক
রযোনো রফগভ

গ্রোভিঃ সুইনগি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: শ্রীভির
উখজরো: শ্রীভির
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

গ্রোভিঃ সুইনগি
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: শ্রীভির
উখজরো: শ্রীভির
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

30.01.1990

26 ফছয 3 ভো 6 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫০৬ খোজদজো আক্তোয

রভো: আব্দু ছোত্তোয
রভোছো: ছোখরো খোতুন

গ্রোভিঃ অযন্যোো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোরুইগ্রোভ
উখজরো: নোন্দোইর
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ অযন্যোো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোরুইগ্রোভ
উখজরো: নোন্দোইর
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

10.04.1996

20 ফছয 00 ভো 26
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

৭৫০৭ রভো: জভরন রোখন

রভো: আবুর কোখভ
রভোছো: জভনোযো খোতুন

গ্রোভিঃ মুরোডুজর
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: মুরোডুজর
উখজরো: ইশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ মুরোডুজর
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: মুরোডুজর
উখজরো: ইশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

োফনো

16.10.1986

29 ফছয 6 ভো 26
জদন

জফ এ

৭৫০৮ রভো: ীদ আখভদ

ঝণ তো রফগভ
োরোউজেন আখভদ

গ্রোভিঃ উত্তয কোজরোযোি
ইউজনয়ন: ভোতুয়োইর
ডোকঘয: দজনয়ো
উখজরো: মোেোফোিী
রজরোিঃ ঢোকো

গ্রোভিঃ উত্তয কোজরোযোি
ইউজনয়ন: ভোতুয়োইর
ডোকঘয: দজনয়ো
উখজরো: মোেোফোিী
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

26.06.1997

18 ফছয 10 ভো 10
জদন

৭৫০৯ রভোছো: ইয়োজভন

মৃত জোোনোযো রফগভ
রভো: োখযজ ভন্ডর

গ্রোভিঃ দুরোরনৄয
ইউজনয়ন: োজকভনৄয
ডোকঘয: োজকভনৄয
উখজরো: রচৌগোছো
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ দুরোরনৄয
ইউজনয়ন: োজকভনৄয
ডোকঘয: োজকভনৄয
উখজরো: রচৌগোছো
রজরোিঃ মখোয

মখোয

13.05.1986

৭৫১০ রভো: জোকোজযয়ো রোখন যোহুর

রভোছো: নুযজোোন খোতুন
রভো: আব্দুর কজযভ রভোল্লো

গ্রোভিঃ খোননৄয
ইউজনয়ন: নোজযখকর ফোজিয়ো
ডোকঘয: নোজযখকর ফোজিয়ো
উখজরো: ফোঘোযোিো
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ খোননৄয
ইউজনয়ন: নোজযখকর ফোজিয়ো
ডোকঘয: নোজযখকর ফোজিয়ো
উখজরো: ফোঘোযোিো
রজরোিঃ মখোয

মখোয

৭৫১১ আখর রভোল্লো

নোজভো রফগভ
মৃত দুরোর রভোল্লো

গ্রোভিঃ ীতোযোভনৄয
ইউজনয়ন: নৄইয
ডোকঘয: ীতোযোভনৄয
উখজরো: কোজয়োনো
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ ীতোযোভনৄয
ইউজনয়ন: নৄইয
ডোকঘয: ীতোযোভনৄয
উখজরো: কোজয়োনো
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

৭৫১২ ভজউজেন

পোখতভো রফগভ
ইভোইর জভয়ো

গ্রোভিঃ কোজীযখফি ভোতরোয
আইট
ইউজনয়ন: কোজীযখফি
ডোকঘয: জজন্নোনগয
উখজরো: ভখনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ

৭৫১৩ রভো: রভখদী োোন

রভোছো: ভখভনো রফগভ
রভো: আ: কুদ্দু

গ্রোভিঃ রফগভনৄয
ইউজনয়ন: ১
ডোকঘয: ভখনৄয
উখজরো: ভখনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

29 ফছয 11 ভো 23
জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

09.10.1995

20 ফছয 10 ভো 2
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

রগোোরগঞ্জ

05.02.1997

19 ফছয 3 ভো 1 জদন

এ.এ.জ

এজতভ/ োজযযীক রযরখয়য পযখভ
প্রজতফন্ধী
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভিঃ কোজীযখফি ভোতরোয
আইট
ইউজনয়ন: কোজীযখফি
ডোকঘয: জজন্নোনগয
উখজরো: ভখনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

12.02.1994

22 ফছয 1 ভো 29
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভিঃ রফগভনৄয
ইউজনয়ন: ১
ডোকঘয: ভখনৄয
উখজরো: ভখনৄয
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

11.09.1990

25 ফছয 7 ভো 1 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১
৭৫১৪ রভো: সুভন জভয়ো

নুয আোম্মদ ো
রয়োযো রফগভ

গ্রোভিঃ দজক্ষণ রজোয়োজযয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জজযজনৄয ফোজোয
উখজরো: ফোজজতনৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ দজক্ষণ রজোয়োজযয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জজযজনৄয ফোজোয
উখজরো: ফোজজতনৄয
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

10.12.1993

22 ফছয 4 ভো 25
জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫১৫ রভো: আখনোয়োয রোখন

লুৎপয যভোন
রযৌন আযো রফগভ

গ্রোভিঃ কজযভনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:োন্তোজতো
উখজরো: দয
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ কজযভনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:োন্তোজতো
উখজরো: দয
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

01.02.1997

19 ফছয 3 ভো 5 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫১৬ আরী উভোন

আখরো আক্তোয
নোজজয উজেন

গ্রোভিঃ কভরনৄয
ইউজনয়ন: রকন্দুয়ো
ডোকঘয: রকন্দুয়ো
উখজরো: রকন্দুয়ো
রজরোিঃ রনেখকোণো

গ্রোভিঃ কভরনৄয
ইউজনয়ন: রকন্দুয়ো
ডোকঘয: রকন্দুয়ো
উখজরো: রকন্দুয়ো
রজরোিঃ রনেখকোণো

রনেখকোণো

15.05.1995

21 ফছয 0 ভো 14 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫১৭ রভো: রভখদী োোন

রভোছো: রপোরী খোতুন
রভো: আব্দুর খোখরক

গ্রোভিঃ আন্দুর ফোিীয়ো
ইউজনয়ন: আন্দুর ফোিীয়ো
ডোকঘয: আন্দুর ফোিীয়ো
উখজরো: জীফননগয
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

গ্রোভিঃ আন্দুর ফোিীয়ো
ইউজনয়ন: আন্দুর ফোিীয়ো
ডোকঘয: আন্দুর ফোিীয়ো
উখজরো: জীফননগয
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

চ্যয়োডোিো

18.07.1994

21 ফছয 9 ভো 18
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫১৮ রভো: আজযপ

রভো: আক্তোয রোখন
ফকুর রফগভ

গ্রোভিঃ জগতনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জগতনৄয ভোদ্রোো
উখজরো: বুজিচং
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ জগতনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জগতনৄয ভোদ্রোো
উখজরো: বুজিচং
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

08.10.1998

17 ফছয 6 ভো 21
জদন

দোজখর

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫১৯ রভো: জীভ উজেন

আ: োজকভ
রভোছো: ভনুযো রফগভ

গ্রোভিঃ গংগোদোনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: দত্তনগয
উখজরো:জীফননগয
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

গ্রোভিঃ গংগোদোনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: দত্তনগয
উখজরো:জীফননগয
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

চ্যয়োডোিো

15.11.1995

18 ফছয 5 ভো 20
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫২০ রভো: রভখদী োোন

রভো: রগোরোভ রোোইন
রভোছো: ফুলু খোতুন

গ্রোভিঃ কযতকোজন্দ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জযপোফোদ
উখজরো: বোংগুিো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ কযতকোজন্দ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জযপোফোদ
উখজরো: বোংগুিো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

03.03.1996

20 ফছয 2 ভো 3 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জযোজগঞ্জ

10.10.1995

20 ফছয 6 ভো 26
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভিঃ নফনীদো
ইউজনয়ন: গংগোচিো
ডোকঘয: গংগোচিো
উখজরো: গংগোচিো
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

09.08.1986

29 ফছয 8 ভো 26
জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভিঃ কজযভনৄয
ইউজনয়ন: চংধুর
ডোকঘয: আব্দুরনৄয
উখজরো: রগোোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ কজযভনৄয
ইউজনয়ন: চংধুর
ডোকঘয: আব্দুরনৄয
উখজরো: রগোোরনৄয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

01.11.1987

28 ফছয 5 ভো 10
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

োোন আরী
যজভো

গ্রোভিঃ াঁচ কোহুনীভো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রদনৄয
উখজরো: দয
রজরোিঃ রনেখকোণো

গ্রোভিঃ াঁচ কোহুনীভো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রদনৄয
উখজরো: দয
রজরোিঃ রনেখকোণো

রনেখকোণো

05.10.1993

23 ফছয 7 ভো 25
জদন

দোজখর

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫২৬ আরোভ ভজল্লক

আখরয়ো রফগভ
আ: কোখদয ভজল্লক

গ্রোভিঃ রজোত আতোউল্যো
ইউজনয়ন: জভজতোনৄয
ডোকঘয: পরদো
উখজরো: রগোোরনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ রজোত আতোউল্যো
ইউজনয়ন: জভজতোনৄয
ডোকঘয: পরদো
উখজরো: রগোোরনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

05.11.1993

22 ফছয 6 ভো 6 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫২৭ যোখর খোন

মুকুর রফগভ
োজোোন খোন

গ্রোভিঃ অজুতনো
ইউজনয়ন: অর্জতনো
ডোকঘয: অজুতনো
উখজরো: ভয়োনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ অজুতনো
ইউজনয়ন: অর্জতনো
ডোকঘয: অজুতনো
উখজরো: ভয়োনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

08.10.1995

20 ফছয 5 ভো 3 জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫২৮ রুজদো ভন্ডর

কোজরদোী ভন্ডর
বচতন্য ভন্ডর

গ্রোভিঃ রভরুগোতী
ইউজনয়ন: োজযদোকোটি
ডোকঘয: জ.জ ফোজিয়ো
উখজরো:ভজনযোভনৄয
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ দজক্ষণ টুউোিো
ইউজনয়ন: ে রযোড
ডোকঘয:খুরনো দয
উখজরো: খুরনো
রজরোিঃ খুরনো

মখোয

14.09.1990

25 ফছয 7 ভো 21
জদন

স্দোতখকোত্তয

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫২৯ রভো: রযোকনুজ্জোভোন

রভোছো: োজযছুন রফগভ
রভো; কত আরী

গ্রোভিঃ পযোনৄয
ইউজনয়ন: জনয়জভতনৄয
ডোকঘয: রখোে যোয়গ্রোভ
উখজরো:কোরীগঞ্জ
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ পযোনৄয
ইউজনয়ন: জনয়জভতনৄয
ডোকঘয: রখোে যোয়গ্রোভ
উখজরো:কোরীগঞ্জ
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

06.07.1993

22 ফছয 8 ভো 5 জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫২১ রভো: নুয রভোোম্মদ রখ

রভোছো: আনজু রফগভ
রভো: আরভ রখ

গ্রোভিঃ যঘুনোথনৄয
ইউজনয়ন: জয়োরখকোর
ডোকঘয: জয়োরখকোর
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ যঘুনোথনৄয
ইউজনয়ন: জয়োরখকোর
ডোকঘয: জয়োরখকোর
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

৭৫২২ জনফোযণ চন্দ্র যোয়

োজফেী যোণী
ভখন চন্দ্র যোয়

গ্রোভিঃ নফনীদো
ইউজনয়ন: গংগোচিো
ডোকঘয: গংগোচিো
উখজরো: গংগোচিো
রজরোিঃ যংনৄয

৭৫২৩ সুভন কুভোয ব্যোনোজ্জী

প্রতী যোনো ব্যোনোজ্জী
কোজর কুভোয ব্যোনোজ্জী

৭৫২৪ আজতকুয যভোন
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৭৫৩০ ইস্রোজপর রোখন

রযোখকয়ো রফগভ
রভো: ফোচ্চু জভয়ো

গ্রোভিঃ নফ ত কুজিয়ো
ইউজনয়ন: ফোজরয়োটি
ডোকঘয: ফোজরয়োটি
উখজরো: োটুজযয়ো
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ নফ ত কুজিয়ো
ইউজনয়ন: ফোজরয়োটি
ডোকঘয: ফোজরয়োটি
উখজরো: োটুজযয়ো
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

19.07.1992

23 ফছয 9 ভো 16
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৩১ তো কুভোয অজধকোযী

রক্ষী যোণী অজধকোযী
ভোইখতোল অজধকোযী

গ্রোভিঃ জফনগয
ইউজনয়ন: 9
ডোকঘয: নরডোিো
উখজরো: কোরীগঞ্জ
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ জফনগয
ইউজনয়ন: 9
ডোকঘয: নরডোিো
উখজরো: কোরীগঞ্জ
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

03.02.1994

22 ফছয 3 ভো 2
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৩২ খোজরদ রোখন

পজযদো রফগভ
ছখরভোন জকদোয

গ্রোভিঃ ফনগ্রোভ
ইউজনয়ন: ফোিোযো
ডোকঘয:ভধ্য ফনগ্রোভ
উখজরো: রগোোরগাঁ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফনগ্রোভ
ইউজনয়ন: ফোিোযো
ডোকঘয:ভধ্য ফনগ্রোভ
উখজরো: রগোোরগাঁ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

01.01.197

19 ফছয 4 ভো 4 জদন

দোজখর

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৩৩ োজোভোর

রজোনো
য়োখদ আরী

গ্রোভিঃ ঝনঝজনয়ো
ইউজনয়ন: 8
ডোকঘয: পরদো
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ ঝনঝজনয়ো
ইউজনয়ন: 8
ডোকঘয: পরদো
উখজরো: ভঞোনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

01.06.1993

22 ফছয 10 ভো 27
জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৩৪ জযন ভোেোয

ভনীন্দ্রনোথ ভোেোয
োজন্ত রতো ভোেোয

গ্রোভিঃ নোযোয়ণখোনো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: শুয়োগ্রোভ
উখজরো: রকোটোরীোিো
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ 27/1 দ. আনন্দনগয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: ফোড্ডো
উখজরো: ফোড্ডো
রজরোিঃ ঢোকো

রগোোরগঞ্জ

25.10.1990

25 ফছয 5 ভো 17
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৩৫ নুয নফী জভয়ো

আপখযোজো রফগভ
রভো: আবুর ফোোয

গ্রোভিঃ োধুকুটিযঘোট
ইউজনয়ন: ীদফোগ
ডোকঘয: ভীযফোগ
উখজরো: কোউজনয়ো
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ োধুকুটিযঘোট
ইউজনয়ন: ীদফোগ
ডোকঘয: ভীযফোগ
উখজরো: কোউজনয়ো
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

23.09.1996

19 ফছয 7 ভো 12 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৩৬ রভো: আজযপ আদ জফন োোন

মৃত রছোযোফ আরী
মৃত আয়ো খোতুন

গ্রোভিঃ বদ্রখকোর
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: উল্লোোিো
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ বদ্রখকোর
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: উল্লোোিো
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

24.12.1990

25 ফছয 4 ভো 12
জদন

জডগ্রী

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৭৫৩৭ রভো: োোন উজ্জোভোন

রভোছো: রপযখদৌী খোতুন
রভো: রগোরোভ রোখন

গ্রোভিঃ জযলোডোিো
ইউজনয়ন: রভোজভননৄয
ডোকঘয: নীরভজনগঞ্জ
উখজরো: চ্যয়োডোিো
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

গ্রোভিঃ জযলোডোিো
ইউজনয়ন: রভোজভননৄয
ডোকঘয: নীরভজনগঞ্জ
উখজরো: চ্যয়োডোিো
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

চ্যয়োডোিো

20.10.1996

19 ফছয 6 ভো 15
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৩৮ আর আজভন রোখন

আপখযোজো খোতুন
আব্দুয যজদ

গ্রোভিঃ চেোিো
ইউজনয়ন: 6
ডোকঘয: রবিোভোযো
উখজরো: বোঙ্গুিো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ চেোিো
ইউজনয়ন: 6
ডোকঘয: রবিোভোযো
উখজরো: বোঙ্গুিো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

10.12.1996

19 ফছয 5 ভো 1 জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৩৯ ভোসুভ জফল্লো

রোনোযো রফগভ

গ্রোভিঃ ভনতরো
ইউজনয়ন: জখজদযনৄয
ডোকঘয: জখজদযনৄয
উখজরো: ভখনোযদী
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ ভনতরো
ইউজনয়ন: জখজদযনৄয
ডোকঘয: জখজদযনৄয
উখজরো: ভখনোযদী
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

10.09.1997

18 ফছয 7 ভো 25জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৪০ জোজদ কজফয

জুখরখো রফগভ
আব্দুয যজদ

গ্রোভিঃ ভনভথ
ইউজনয়ন: ফোভনডোিো
ডোকঘয: ফোভনডোিো
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ ভনভথ
ইউজনয়ন: ফোভনডোিো
ডোকঘয: ফোভনডোিো
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

05.08.1992

23 ফছয 9 ভো 1 জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৪১ রভো: তোখযকুয যভোন

নুয জোোন রফগভ
মৃত ইয়োজছন আরী

গ্রোভিঃ ফোয়খোইর
ইউজনয়ন: জোরোরনৄয
ডোকঘয: জোরোরনৄয
উখজরো: দ. সুযভো
রজরোিঃ জখরট

গ্রোভিঃ ফোয়খোইর
ইউজনয়ন: জোরোরনৄয
ডোকঘয: জোরোরনৄয
উখজরো: দ. সুযভো
রজরোিঃ জখরট

জখরট

10.07.1990

25 ফছয 9 ভো 1 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৪২ রভো: রভোফোযক রোখন

জউরী
যন আরী

গ্রোভিঃ ফোগধুনোইর
ইউজনয়ন: রূফোটি
ডোকঘয: ফিধুনোইর
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফোগধুনোইর
ইউজনয়ন: রূফোটি
ডোকঘয: ফিধুনোইর
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

08.12.1991

25 ফছয 12 ভো 5
জদন

পোজমর

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৪৩ ো োইফুর ইরোভ

োখফো খোতুন
ো রভো: ভজজম্মর আরী

গ্রোভিঃ যোয়খোইর
ইউজনয়ন: জোরোরনৄয
ডোকঘয:জোরোরনৄয
উখজরো: দ. সুযভো
রজরোিঃ জখরট

গ্রোভিঃ যোয়খোইর
ইউজনয়ন: জোরোরনৄয
ডোকঘয:জোরোরনৄয
উখজরো: দ. সুযভো
রজরোিঃ জখরট

জখরট

02.04.1991

25 ফছয 1 ভো 3 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৪৪ রভো: সুভন আরী

রভোছো: োয়ো জফজফ
রভো: মুনছুয যভোন

গ্রোভিঃ রজফয়ো ধনোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:নন্দনোরো
উখজরো: যোভনগয
রজরোিঃ নগাঁ

গ্রোভিঃ রজফয়ো ধনোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:নন্দনোরো
উখজরো: যোভনগয
রজরোিঃ নগাঁ

নগাঁ

25.11.1997

18 ফছয 5 ভো 8 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১
৭৫৪৫ জদক জফশ্বো

মৃত রগৌযোংি জফশ্বো
সুজভেো যোণী োজযো

গ্রোভিঃ রবন্নোফোিী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: উত্তয রবন্নোফোিী
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ রবন্নোফোিী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: উত্তয রবন্নোফোিী
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

01.10.1991

24 ফছয 4 ভো 27
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৪৬ রভো: োোন ইভোভ

আখনোয়যো রফগভ
মুকবুর রোখন

গ্রোভিঃ এনোখয়তনৄয
ইউজনয়ন: জোভোরনৄয
ডোকঘয: ফি জোভোরনৄয
উখজরো: োদুল্লুোনৄয
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ এনোখয়তনৄয
ইউজনয়ন: জোভোরনৄয
ডোকঘয: ফি জোভোরনৄয
উখজরো: োদুল্লুোনৄয
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

01.01.1998

18 ফছয 4 ভো 5 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৪৭ োোদত রোোইন

রভো: আবুর কোরোভ
রভোছো: যনোযো ইয়োজভন

গ্রোভিঃ যোণীগ্রোভ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যোজনোযোয়ণনৄয
উখজরো: রফিো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ যোণীগ্রোভ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যোজনোযোয়ণনৄয
উখজরো: রফিো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

14.04.1998

18 ফছয 1 ভো 21 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৪৮ রভো: আজভোইন রোখন

রভোছো: োোয ফোনু
রভো: যজপকুর ইরোভ

গ্রোভিঃ উজরনৄয
ইউজনয়ন: কুতুফনৄয
ডোকঘয: উজরনৄয
উখজরো: রভখযনৄয
রজরোিঃ রভখযনৄয

গ্রোভিঃ উজরনৄয
ইউজনয়ন: কুতুফনৄয
ডোকঘয: উজরনৄয
উখজরো: রভখযনৄয
রজরোিঃ রভখযনৄয

রভখযনৄয

07.10.1996

19 ফছয 6 ভো 25
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৪৯ রভো: জভজোনুয যভোন

রভোোম্মদ আরী
সুজপয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ জফষ্ণুনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োংো
উখজরো: োংো
রজরোিঃ যোজফোিী

গ্রোভিঃ জফষ্ণুনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োংো
উখজরো: োংো
রজরোিঃ যোজফোিী

যোজফোিী

10.11.1993

22 ফছয 4 ভো 18
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৫০ রভোোম্মদ তজরভ

পোখতভো রফগভ
রভো: নুরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ জযছোৎ ফোজোয
ইউজনয়ন: ১
ডোকঘয: যোিোভোটি
উখজরো: যোিোভোটি দয
রজরোিঃ যোিোভোটি

গ্রোভিঃ জযছোৎ ফোজোয
ইউজনয়ন: ১
ডোকঘয: যোিোভোটি
উখজরো: যোিোভোটি দয
রজরোিঃ যোিোভোটি

যোিোভোটি

16.10.1989

26 ফছয 6 ভো 19
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৫১ নোজভো খোতুন

অজভছো খোতুন
মৃত নুরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ োয়োয োউজ
কখরোনী জ. রকো.
ইউজনয়ন: 4
ডোকঘয: োফ ততীনৄয
উখজরো: োফ ততীনৄয
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃ োয়োয োউজ
কখরোনী জ. রকো.
ইউজনয়ন: 4
ডোকঘয: োফ ততীনৄয
উখজরো: োফ ততীনৄয
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

05.11.1989

28 ফছয 6 ভো 1 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৭৫৫২ রভো: আর আজভন

আ: কোজদয
োোনুয রফগভ

গ্রোভিঃ নফ ত ইজরো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যোনগঞ্জ
উখজরো: রবোরো দয
রজরোিঃ রবোরো

প্রমখে, রভো: নজু যোনগঞ্জ
ফোজোখযয কোখিয রদোকোন,
জবআই রযোড খাঁ ফোিী, গ্রোভ:
সুন্দযখোরী, যোনগঞ্জ, রবোরো

রবোরো

25.12.1992

23 ফছয 2 ভো 0 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৫৩ রভো: কোভোর রভোল্লো

এখভরো রফগভ
মৃত ইউনুছ রভোল্লো

গ্রোভিঃ োজনোিো
ইউজনয়ন: জয়গ্রোভ
ডোকঘয: জয়গ্রোভ
উখজরো: কোজরয়ো
রজরোিঃ নিোইর

গ্রোভিঃ োজনোিো
ইউজনয়ন: জয়গ্রোভ
ডোকঘয: জয়গ্রোভ
উখজরো: কোজরয়ো
রজরোিঃ নিোইর

নিোইর

18.10.1990

25 ফছয 6 ভো 3
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৫৪ ভোজনক চন্দ্র যকোয

জননী ফোরো যকোয
রজরত চন্দ্র যকোয

গ্রোভিঃ টুোভোযী
ইউজনয়ন: 8
ডোকঘয: যোভগঞ্জোট
উখজরো: নীরপোভোযী
রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ টুোভোযী
ইউজনয়ন: 8
ডোকঘয: যোভগঞ্জোট
উখজরো: নীরপোভোযী
রজরোিঃ নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

05.12.1996

19 ফছয 4 ভো 17 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৫৫ রভো: জপকুর ইরোভ

রভো: যভ আরী
রভোছো: ছজকনো রফগভ

গ্রোভিঃ োনন্দ ফোিী বুি োিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োনন্দ ফোিী ফোজোয
উখজরো: রদয়োনগঞ্জ
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ োনন্দ ফোিী বুি োিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োনন্দ ফোিী ফোজোয
উখজরো: রদয়োনগঞ্জ
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

01.01.1990

26 ফছয 4 ভো 5 জদন

জফ এ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৫৬ নোঈভ খোন

সুরতোনো খোনভ
আব্দুয যউপ খোন

গ্রোভিঃ যোভকোন্তনৄয
ইউজনয়ন: ফরধোযো
ডোকঘয: ফরধোযো
উখজরো: জংগোইয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ যোভকোন্তনৄয
ইউজনয়ন: ফরধোযো
ডোকঘয: ফরধোযো
উখজরো: জংগোইয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

12.07.1986

29 ফছয 9 ভো 23
জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৫৭ রভো: আজযপ রোখন

রভো: োজফবুয যভোন
নুযজোোন রফগভ

গ্রোভিঃ যভজোনকোঠী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যভজোনকোঠি
উখজরো: ফোবুগঞ্জ
রজরোিঃ ফজযোয

গ্রোভিঃ যভজোনকোঠী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যভজোনকোঠি
উখজরো: ফোবুগঞ্জ
রজরোিঃ ফজযোয

ফজযোর

05.02.1998

18 ফছয 3 ভো 0 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৫৮ োইফুর আরভ টিটু

রখ োজফবুয যভোন
রযোনো রফগভ

গ্রোভিঃ খিভখোরী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জচতরভোযী
উখজরো: জচতরভোযী
রজরোিঃ ফোখগযোট

গ্রোভিঃ খিভখোরী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জচতরভোযী
উখজরো: জচতরভোযী
রজরোিঃ ফোখগযোট

ফোখগযোট

19.10.1989

26 ফছয 8 ভো 16
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

Page 338 of 459

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

যোিোভোটি

15.04.1995

21 ফছয ভো 20জদন

দোজখর

যংনৄয

01.10.1986

29 ফছয 7 ভো 5 জদন

গ্রোভিঃ দ. নৄটিয়োখোরী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োট নৄটিয়োখোরী
উখজরো: যোজনৄয
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

ঝোরকোঠী

01.01.1988

গ্রোভিঃ রগোয়োযো
ইউজনয়ন: 4
ডোকঘয: যোয়টুটী
উখজরো: ইটনো
রজরোিঃজকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ 14/এ 31/এ কোযোন
োইফোয কুোপ রতজকুনীোিো
ইউজনয়ন: 26
ডোকঘয:রতজগাঁ
উখজরো: রতজগাঁ
রজরোিঃ রতজগাঁ

জকখোযগঞ্জ

মমুনো যোণী দো
োজখ রোর দো

গ্রোভিঃ নোরী
ইউজনয়ন: আরুয়ো
ডোকঘয:নোরী
উখজরো: জফোরয়
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ নোরী
ইউজনয়ন: আরুয়ো
ডোকঘয:নোরী
উখজরো: জফোরয়
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

৭৫৬৪ রভো: োঈদ আখম্মদ

জউরী রফগভ
রভো: ভজজফয যভোন

গ্রোভিঃ আইোযফোিী
ইউজনয়ন: ডোোয
ডোকঘয:দতনো ফোজোয
উখজরো: ভোদোযীনৄয দয
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

৭৫৬৫ রভো: কত রোখন

অজরজফয়ো রফগভ
গ্রোভিঃ ভোটিবোিো
রভো: রভোোখযপ রোখন রভোল্লো ইউজনয়ন: রগৌযীনৄয
ডোকঘয:নয়োখোরী
উখজরো:বোন্ডোজযয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

ভন্তব্য

১২

১২

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

28 ফছয 4 ভো 5 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

01.08.1991

25 ফছয 6 ভো 9 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

ভোজনকগঞ্জ

21.09.1989

26 ফছয 7 ভো 14
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভিঃ াঁিো রগোোরনৄয
ইউজনয়ন: ঈশ্বযদী
ডোকঘয: োকী
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

ভোদোযীনৄয

11.07.1996

19 ফছয 9 ভো 25
জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভিঃ 5নং ঘোট খুরনো
ইউজনয়ন: 21
ডোকঘয:খুরনো
উখজরো: খুরনো
রজরোিঃ খুরনো

জখযোজনৄয

02.01.1994

22 ফছয 4 ভো 3 জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

খোখরদো রফগভ
রভো: ইয়োকুফ

গ্রোভিঃ জফোৎ ফোজোয
ইউজনয়ন: 1
ডোকঘয: যোিোভোটি
উখজরো: যোিোভোটি দয
রজরোিঃ যোিোভোটি

গ্রোভিঃ জফোৎ ফোজোয
ইউজনয়ন: 1
ডোকঘয: যোিোভোটি
উখজরো: যোিোভোটি দয
রজরোিঃ যোিোভোটি

৭৫৬০ ভোজজতয়ো খোতুন

োভছুন্নোোয
রভোজোখম্মর রোখন

গ্রোভিঃ কজযভরক্ষীনৄয
ইউজনয়ন: ভদনখোরী
ডোকঘয: কোজদযোফোদ
উখজরো: ীযগঞ্জ
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ কজযভরক্ষীনৄয
ইউজনয়ন: ভদনখোরী
ডোকঘয: কোজদযোফোদ
উখজরো: ীযগঞ্জ
রজরোিঃ যংনৄয

৭৫৬১ রভোো: নোজভো

রভো: রুস্তভ আরী োরোন
জভখ আজভযন রনছো

গ্রোভিঃ দ. নৄটিয়োখোরী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োট নৄটিয়োখোরী
উখজরো: যোজনৄয
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

৭৫৬২ রভোোম্মদ োইফুর ইরোভ তোলুকদোয

আখনোয়োযো রফগভ
কোজী আ: োজভদ তোলুকদোয

৭৫৬৩ আীল কুভোয দো

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

োধোযণ

৭৫৫৯ খযোয়োয জজেকী তোজনভ
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রকোটোয
জফফযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

৬

৭

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৮

৯

১২

১২

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

12.05.1988

27 ফছয 11 ভো 24
জদন

জফ এ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

নীরপোভোযী

02.05.1996

19 ফছয 11 ভো 27
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভিঃ পজযদনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োখফগঞ্জ
উখজরো: রংগো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

12.01.1995

21 ফছয 3 ভো 24
জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভিঃ ফোখযীোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:োখুয়ো ভোখঝয চয
উখজরো: ঈশ্বযগঞ্জ
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ ফোখযীোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:োখুয়ো ভোখঝয চয
উখজরো: ঈশ্বযগঞ্জ
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

06.08.1992

23 ফছয 8 ভো 30
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

আম্মদ আরী
যোজজয়ো রফগভ

গ্রোভিঃ জিভ বফোনীনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:জুিী
উখজরো: জুিী
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

গ্রোভিঃ জিভ বফোনীনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:জুিী
উখজরো: জুিী
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

15.07.1990

25 ফছয 9 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

চরু জভয়ো
জোখযো খোতুন

গ্রোভিঃ ফোজছযনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জুিী
উখজরো: জুিী
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

গ্রোভিঃ ফোজছযনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জুিী
উখজরো: জুিী
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

14.01.1991

25 ফছয 3 ভো 21
জদন

স্দোতক

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

রজোনো যোণী োর
বম্বর োর

গ্রোভিঃ প্রোণনোথনৄয
ইউজনয়ন: ৫নং
ডোকঘয: োজোদনৄয
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ প্রোণনোথনৄয
ইউজনয়ন: ৫নং
ডোকঘয: োজোদনৄয
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

৭৫৬৭ রভো: জভজোনুয যভোন

রভোছো: জোখরকো খোতুন
রভো: আ: যোজ্জোক

গ্রোভিঃ চিোজচথুজরয়ো
ইউজনয়ন: রোতোজজয়ো
ডোকঘয: জরন্দো
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃজযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ চিোজচথুজরয়ো
ইউজনয়ন: রোতোজজয়ো
ডোকঘয: জরন্দো
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃজযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

৭৫৬৮ ইভত আযো

রভো: আজভনুর ইরোভ
রভোজভনো রফগভ

গ্রোভিঃ ীদ কুোখন্ফন
োভসুর ক রযোড, নীচ্য
কখরোনী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: বয়দনৄয
উখজরো: বয়দনৄয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ ীদ কুোখন্ফন
োভসুর ক রযোড, নীচ্য
কখরোনী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: বয়দনৄয
উখজরো: বয়দনৄয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

৭৫৬৯ রভো: আবু যোয়োন

রভো: মযত আরী
রভোছো: আখভনো খোতুন

গ্রোভিঃ পজযদনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োখফগঞ্জ
উখজরো: রংগো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

৭৫৭০ রভো: আখম্মদ রোখন ভীয

রভো: োজপজ উজেন ভীয
রভোছো: আখরয়ো খোতুন

৭৫৭১ ভোসুভ আভদ

৭৫৭২ আব্দুর কোজদয

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

21 ফছয 6 ভো 18জদন

৭৫৬৬ সুজন কুভোয োর
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০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৭৫৭৩ রভো: আখনোয়োয রোোইন

মৃত অজভদ রোোইন
ভচাঁন খোতুন

গ্রোভিঃ বোত কোটিয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নন্দননৄয
উখজরো:ফোফন
রজরোিঃ জফগঞ্জ

গ্রোভিঃ বোত কোটিয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নন্দননৄয
উখজরো:ফোফন
রজরোিঃ জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

21.07.1991

24 ফছয 7 ভো 21
জদন

জফ এ এ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৭৪ রভো: নোজয উজেন

যোখজপো রফগভ
রভো: আভজোদ রোখন

গ্রোভিঃ ফটতরী
ইউজনয়ন: রগোগ্রোভ
ডোকঘয: রগোগ্রোভ
উখজরো: রগোদোগোিী
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ ফটতরী
ইউজনয়ন: রগোগ্রোভ
ডোকঘয: রগোগ্রোভ
উখজরো: রগোদোগোিী
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

15.11.1991

24 ফছয 5 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৭৫ রুখফর মুন্পী

কুজনুয রফগভ
রভো: জদ মুন্পী

গ্রোভিঃ উযজপ জিভোিো
ইউজনয়ন: উযপ
ডোকঘয:ভোজনকোয
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ উযজপ জিভোিো
ইউজনয়ন: উযপ
ডোকঘয:ভোজনকোয
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

20.11.1987

28 ফছয 5 ভো 16
জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৭৬ রভো: আ: আজজজ

রভোছো: মুক্তোযো
রভো: ইভোইর

গ্রোভিঃ নুযোিো
ইউজনয়ন: রবোগডোবুযী
ডোকঘয: জচরোোটি
উখজরো: রডোভোয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ রগোোইগঞ্জ
ইউজনয়ন: রবোগডোবুযী
ডোকঘয: মুজক্তযোট
উখজরো: রডোভোয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

17.10.1996

20 ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৭৭ তহুযো খোতুন

মৃত রযোস্তভ আরী
রভোছো: োজনো রফয়ো

গ্রোভিঃ জফগঞ্জ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: দজযয়োনৄয
উখজরো: ভোখদফনৄয
রজরোিঃ নগাঁ

গ্রোভিঃ জফগঞ্জ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: দজযয়োনৄয
উখজরো: ভোখদফনৄয
রজরোিঃ নগাঁ

নগাঁ

20.10.1993

22 ফছয 6 ভো 17
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৭৮ আজতকুয যভোন

মুনজজরো রফগভ
আছোরত জোভোন

গ্রোভিঃ োজরখো
ইউজনয়ন: ভধুনৄয
ডোকঘয: োজরখো
উখজরো: রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ োজরখো
ইউজনয়ন: ভধুনৄয
ডোকঘয: োজরখো
উখজরো: রোনোতরো
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

22.07.1997

18 ফছয 10 ভো 13
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৭৯ আবু হুযোইয়ো

সুযবী খোনভ
রখ আব্দুর োফ

গ্রোভিঃ োজিখোরী
ইউজনয়ন: ফোযোোত
ডোকঘয: োজিখোরী
উখজরো: রতযখোদো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ োজিখোরী
ইউজনয়ন: ফোযোোত
ডোকঘয: োজিখোরী
উখজরো: রতযখোদো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

30.11.1989

26 ফছয 5 ভো 5 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৮০ জভরন রোখন

নোজজনো রফগভ
আখনোয়োয রোখন

গ্রোভিঃ থোনোোিো
ইউজনয়ন: চোযঘোট
ডোকঘয: োযদো
উখজরো: চোযঘোট
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ থোনোোিো
ইউজনয়ন: চোযঘোট
ডোকঘয: োযদো
উখজরো: চোযঘোট
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

10.10.1988

27 ফছয 7 ভো 25
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৭৫৮১ যোয়োন উজেন আকন্দ

নোজছভো
আব্দুয যজদ আকন্দ

গ্রোভিঃ ভনতরো
ইউজনয়ন: জখজদযনৄয
ডোকঘয: জখজদযনৄয
উখজরো: ভখনোযদী
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ ভনতরো
ইউজনয়ন: জখজদযনৄয
ডোকঘয: জখজদযনৄয
উখজরো: ভখনোযদী
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

03.02.1997

19 ফছয 3 ভো 2 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৮২ রভো: জোকোজযয়ো রোখন

রভোছো: জোজকয়ো রফগভ
রভো: আব্দুর ভোন্নোন

গ্রোভিঃ রভজযয়ো ধনোিো
ইউজনয়ন: জভযোট
ডোকঘয:নন্দনোরো
উখজরো:যোণীনগয
রজরোিঃ নগাঁ

গ্রোভিঃ রভজযয়ো ধনোিো
ইউজনয়ন: জভযোট
ডোকঘয:নন্দনোরো
উখজরো:যোণীনগয
রজরোিঃ নগাঁ

নগাঁ

05.03.1998

18 ফছয 1 ভো 25
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৮৩ ফরুন কুভোয

উজ্জর চন্দ্র
প্রজভরো যোণী

গ্রোভিঃ জভদনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:োোিনৄয
উখজরো: ভোখদনৄয
রজরোিঃনগাঁ

গ্রোভিঃ জভদনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:োোিনৄয
উখজরো: ভোখদনৄয
রজরোিঃনগাঁ

নগাঁ

12.04.1995

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৮৪ রভো: যভজোনুয ইরোভ

রভোছো: রভজযনো রফগভ
মৃত আজোোরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ ভনভথ
ইউজনয়ন: ফোভনডোিো
ডোকঘয: ফোভনডোিো
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ ভনভথ
ইউজনয়ন: ফোভনডোিো
ডোকঘয: ফোভনডোিো
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

22.02.1991

25 ফছয 2 ভো 13
জদন

এ.এ.জ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৮৫ রভোো: ীভো আক্তোয

রভোো: যোখফয়ো রফগভ
রভো: নইমুর ক

গ্রোভিঃ কোজরকোনৄয
ইউজনয়ন: কোজরকোনৄয
ডোকঘয: খযনগয
উখজরো:আেোই
রজরোিঃ নগাঁ

গ্রোভিঃ কোজরকোনৄয
ইউজনয়ন: কোজরকোনৄয
ডোকঘয: খযনগয
উখজরো:আেোই
রজরোিঃ নগাঁ

নগাঁ

31.12.1988

27 ফছয 4 ভো 5 জদন

এভ এ জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৮৬ রৌযব ফজনক

মৃত অমৃত ফজনক
রূী ফজনক

গ্রোভিঃ দ. রকোরোোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:যশুযোভ
উখজরো: যশুযোভ
রজরোিঃ রপনী

গ্রোভিঃ জচথজরয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:যশুযোভ
উখজরো: যশুযোভ
রজরোিঃ রপনী

রপনী

05.10.1992

24 ফছয 4 ভো 8 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৮৭ রভো: জুখয়র রখ

রভো: লুৎপয যভোন
রভোছো: জজযনো রফগভ

গ্রোভিঃ উ. রোরোগোিী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রকোচোয
উখজরো: রগোজফন্দগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ উ. রোরোগোিী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রকোচোয
উখজরো: রগোজফন্দগঞ্জ
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

30.08.1992

24 ফছয 4 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৮৮ সুভন ভজল্লক

আখরয়ো রফগভ
কোখদয ভজল্লক

গ্রোভিঃ রজোত আতোউল্লো
ইউজনয়ন: জভজতোনৄয
ডোকঘয: পরদো
উখজরো: রগোোরনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ রজোত আতোউল্লো
ইউজনয়ন: জভজতোনৄয
ডোকঘয: পরদো
উখজরো: রগোোরনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

31.12.1992

23 ফছয 3 ভো 10
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

রবোরো

15.10.1991

ফছয ভো জদন

দোজখর

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভিঃ োজদনৄয
ইউজনয়ন: 1
ডোকঘয:যদ
উখজরো: চোযঘোট
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

28.08.1988

27 ফছয 7 ভো 14
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভিঃ চাঁন জভয়ো োিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুতুফজদয়ো
উখজরো: কুতুফজদয়ো
রজরোিঃ কক্সফোজোয

গ্রোভিঃ ফিখখো রটম্পু
রিখনয দ. োখশ্বত
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুতুফজদয়ো
উখজরো: কুতুফজদয়ো
রজরোিঃ কক্সফোজোয

কক্সফোজোয

05.12.1997

18 ফছয 5 ভো 1 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

আরী রোখন
ভভতোজ রফগভ

গ্রোভিঃ গুন্দী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জভন্নত আরী োট
উখজরো:আখনোয়োযো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ জইউএর োউজজং
কখরোনী ফোো নং এপ 2/17,
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জইউএপএর
উখজরো: আখনোয়োযো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

12.04.1990

26 ফছয 10 ভো 23
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৯৩ প্রদী চন্দ্র দো

জদরী চন্দ্র দো
কোষ্ণু যোণী দো

গ্রোভিঃ উ. রকোরোোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যশুযোভনৄয
উখজরো:যশুযোভনৄয
রজরোিঃ রপনী

গ্রোভিঃ উ. রকোরোোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যশুযোভনৄয
উখজরো:যশুযোভনৄয
রজরোিঃ রপনী

রপনী

18.11.1991

25 ফছয 7 ভো 15
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৯৪ ইভযোন রোোইন

রযোখকয়ো
ভজনরুজ্জোভোন

গ্রোভিঃ ীযগোছো
ইউজনয়ন: কুজরয়ো
ডোকঘয: কোংগোরকুো
উখজরো: রভরোন্দ
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ ীযগোছো
ইউজনয়ন: কুজরয়ো
ডোকঘয: কোংগোরকুো
উখজরো: রভরোন্দ
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

22.05.1993

22 ফছয 11 ভো 14
জদন

দোজখর

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৯৫ নোজমুর রভোল্লো

খুজয়ো রফগভ
ইকফোর রভোল্লো

গ্রোভিঃ ফনগ্রোভ
ইউজনয়ন: কযোিো
ডোকঘয: ভধ্য ফনগ্রোভ
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফনগ্রোভ
ইউজনয়ন: কযোিো
ডোকঘয: ভধ্য ফনগ্রোভ
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

28.12.1994

21 ফছয 4 ভো 7 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৫৮৯ রভো: ভোইনুর ইরোভ

রভো: নুরুর ইরোভ
নুপো জফজফ

গ্রোভিঃউত্তযচয রোটকো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যোনগঞ্জ
উখজরো: রবোরো দয
রজরোিঃ রবোরো

গ্রোভিঃউত্তযচয রোটকো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যোনগঞ্জ
উখজরো: রবোরো দয
রজরোিঃ রবোরো

৭৫৯০ রভো: োজফবুয যভোন

রভোো: রোনোফোন রফগভ
মৃত রপোয উজেন

গ্রোভিঃ োজদনৄয
ইউজনয়ন: 1
ডোকঘয:যদ
উখজরো: চোযঘোট
রজরোিঃ যোজোী

৭৫৯১ রভোোম্মদ ভোমুন

আব্দু ছোত্তোয
আখয়ো রফগভ

৭৫৯২ রভো: জোজদ রোখন টিনৄ
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

ভয়ভনজং

25.08.1989

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভিঃ চোউর বোন্ডোয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:মৄজক্তখখোরো ফোজোয
উখজরো: দয দজক্ষণ
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

01.12.1987

28 ফছয 5 ভো 5জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভিঃ পজযদোিোী
ইউজনয়ন: োফীবুল্লোনগয
ডোকঘয: ীপরতরো
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ পজযদোিোী
ইউজনয়ন: োফীবুল্লোনগয
ডোকঘয: ীপরতরো
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

02.03.1992

24 ফছয 1 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

রভো: আরভিীয রোখন
রভোছো: রকোজনুয খোতুন

গ্রোভিঃ খোোত ফোজিয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:খোোত ফোজিয়ো
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ খোোত ফোজিয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:খোোত ফোজিয়ো
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

10.04.1995

21 ফছয 0 ভো 26
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৬০০ নুয আরভ

ছোখরো খোতুন
রভো: রোর চাঁদ

গ্রোভিঃ জগতরো
ইউজনয়ন: বকজুযী
ডোকঘয: জোজভযতো
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ জগতরো
ইউজনয়ন: বকজুযী
ডোকঘয: জোজভযতো
উখজরো: োজোদনৄয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

05.04.1995

21 ফছয 0 ভো 23
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

৭৬০৩ ভোকসুদো আক্তোয

ফুরবোনু রফগভ
মৃত আব্দুর োজকভ োরোদোয

গ্রোভিঃ খজরোখোরী
ইউজনয়ন: ফদুযনৄয
ডোকঘয: খজরোখোরী
উখজরো: টুয়োখোরী
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ খজরোখোরী
ইউজনয়ন: ফদুযনৄয
ডোকঘয: খজরোখোরী
উখজরো: টুয়োখোরী
রজরোিঃ টুয়োখোরী

টুয়োখোরী

25.10.1989

26 ফছয 5 ভো 20
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, প্রখফে
১ কজ, রপযত
খোভ ডোকটিজকট
 ঠিকোনোজফীন

ফোজতর

গ্রোভিঃ বচেোটি
ইউজনয়ন: আতোইকুরো
ডোকঘয:তাঁজতফন্দ
উখজরো: াঁজথয়ো
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ বচেোটি
ইউজনয়ন: আতোইকুরো
ডোকঘয:তাঁজতফন্দ
উখজরো: াঁজথয়ো
রজরোিঃ োফনো

োফনো

10.11.1997

19 ফছয 3 ভো 17
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোভ ডোকটিজকট
 ঠিকোনোজফীন

ফোজতর

৭৫৯৬ রভো: োজফবুয যভোন

আব্দুয যজদ
োজদো খোতুন

গ্রোভিঃ জফরুনীয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জফরুনীয়ো
উখজরো: বোলুকো
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ জফরুনীয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জফরুনীয়ো
উখজরো: বোলুকো
রজরোিঃ ভয়ভনজং

৭৫৯৭ রভো: ভোইন উজেন

রভো: বয়দ আখম্মদ
কভরো রফগভ

গ্রোভিঃ চোউর বোন্ডোয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:মৄজক্তখখোরো ফোজোয
উখজরো: দয দজক্ষণ
রজরোিঃ কুজভল্লো

৭৫৯৮ রভো: আজযফুয যভোন

রভো: পোজভো রফগভ
মৃত আজনছুয যভোন

৭৫৯৯ রভো: রকৌজক আম্মদ

৭৬০৪ রভো: আযোফুর ইরোভ
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৭৬০৫ রভো: ভনজুরুর ইরোভ

জয়ফুন রনছো
রভো: তোজুর ইরোভ

গ্রোভিঃ জিভ এয়োজনৄয
ইউজনয়ন: এয়োজনৄয
ডোকঘয: ীভলণ
উখজরো: চযপুোন
রজরোিঃ রবোরো

55/4/ক জজোদ রিোয, ঈভোন
নগয নফ ত ফোই রটকী ৪নং,
জভযনৄয ১৩, কোপরুর ঢোকো

রবোরো

28.10.1992

23 ফছয 6 ভো 8 জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফ ে ১
কজ, চোরোন রনই

ফোজতর

৭৬০৬ নোজদো সুরতোনো জঝনুক

জভনোযো রফগভ
আবুর কোখভ আকন

গ্রোভিঃ গ্রোভেন
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:যেদী তোরতরী
উখজরো: গরোজচো
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ োজোননৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: োজন্তনগয
উখজরো: োজোোননৄয
রজরোিঃ ঢোকো

টুয়োখোরী

25.01.1988

ফছয ভো জদন

৮ভ রেণী

োধোযণ

ফয় উখল্লখ রনই,
প্রখফ ে ১ কজ

ফোজতর

৭৬০৮ রভো: োজফবুল্লো োভীভ

োজদো খোতুন
রভো: আখনোয়োয রভোল্লো

গ্রোভিঃ ভঠফোিী
ইউজনয়ন: ভোযোজনৄয
ডোকঘয: ভোযোজনৄয
উখজরো: কয়ফো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ ভঠফোিী
ইউজনয়ন: ভোযোজনৄয
ডোকঘয: ভোযোজনৄয
উখজরো: কয়ফো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

14.06.1994

21 ফছয 10 ভো 22
জদন

এইচএজ

োধোযণ

খোখভ ডোক
টিজকট রনই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

৭৬১২ রভো: নয়ন

ভোনছুযো রফগভ
রভো : নোজজভ উজেন

গ্রোভিঃ দ. চযোতো
ইউজনয়ন: 2
ডোকঘয: রভদুয়ো
উখজরো: রবোরো দয
রজরোিঃ রবোরো

গ্রোভিঃ দ. চযোতো
ইউজনয়ন: 2
ডোকঘয: রভদুয়ো
উখজরো: রবোরো দয
রজরোিঃ রবোরো

রবোরো

31.12.1996

19 ফছয 4 ভো 5 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
টিজকট  ঠিকোনো
নোই

ফোজতর

৭৬১৩ রভো: যোজদুর ইরোভ

রভোছো: যোজদো রফগভ
রভো: রোযোফ আরী

গ্রোভিঃ আকনোজদঘী
ইউজনয়ন: রভছিো
ডোকঘয: রূো
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ আকনোজদঘী
ইউজনয়ন: রভছিো
ডোকঘয: রূো
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

22.11.1995

20 ফছয 5 ভো 13
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ
, আখফদখন ছজফ
১ কজ

ফোজতর

৭৬১৫ নোজগত জোোন রখরন

রজরনো খোতুন
এ এভ আব্দুছ ছোত্তোয

গ্রোভিঃ ফোয়রোোযোজনয়ো
ইউজনয়ন: ফোগোরী
ডোকঘয:ফোজভয়ো
উখজরো: কয়যো
রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ ফোয়রোোযোজনয়ো
ইউজনয়ন: ফোগোরী
ডোকঘয:ফোজভয়ো
উখজরো: কয়যো
রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

01.02.1985

31 ফছয 3 ভো 4 জদন

দোজখর

োধোযণ

রপযত খোভ নোই

ফোজতর

৭৬১৬ নজজফ ভজুভদোয

মৃত জযভর ফোরো ভজুভদোয
মৃত উখভ ভজুভদোয

গ্রোভিঃ চযোফ ততী
ইউজনয়ন: চয োফ ততী
ডোকঘয: কদভতরো
উখজরো: রকোেোনীগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ চযোফ ততী
ইউজনয়ন: চয োফ ততী
ডোকঘয: কদভতরো
উখজরো: রকোেোনীগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

07.03.1997

19 ফছয 2 ভো 2 জদন

এ.এ.জ

এজতভ/ োজযযীক প্রখফ ে ১টি,
প্রজতফন্ধী
কর্ততক্ষ উখল্লখ
রনই

ফোজতর

৭৬১৮ রোোগ চন্দ্র যকোয

ঝণ তো যোণী যকোয
স্বন চন্দ্র যকোয

গ্রোভিঃ ভদীনৄয
ইউজনয়ন: ফরো
ডোকঘয: আজভনৄয
উখজরো: ফুরনৄয
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ ভদীনৄয
ইউজনয়ন: ফরো
ডোকঘয: আজভনৄয
উখজরো: ফুরনৄয
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

09.07.1994

21 ফছয 9 ভো 26
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রপযত খোখভ
টিজকট নোই

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৭৬১৯ রভোছো: ছোজফনো খোতুন জযজন

রভোছো: োজরভো খোতুন
রভো: জদুর ইরোভখোন

গ্রোভিঃ রখোে আইরচোযো
ইউজনয়ন: আইরচোযো
ডোকঘয: রখোেআইরচোযো
উখজরো: কুজিয়ো দয
রজরোিঃ কুজিয়ো

গ্রোভিঃ রখোে আইরচোযো
ইউজনয়ন: আইরচোযো
ডোকঘয: রখোেআইরচোযো
উখজরো: কুজিয়ো দয
রজরোিঃ কুজিয়ো

কুজিয়ো

28.11.1991

24 ফছয 4 ভো 14
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
রনই

ফোজতর

৭৬২৪ রভো: োরো উজেন

আখভনো খোতুন
রভো: োোফ উজেন

গ্রোভিঃ জফশ্বকখরোনী জফ.
ইউজনয়ন: 9
ডোকঘয: জপখযোজো
উখজরো: আকফযো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ জফশ্বকখরোনী জফ.
ইউজনয়ন: 9
ডোকঘয: জপখযোজো
উখজরো: আকফযো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

13.09.1989

26 ফছয 6 ভো 28
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে ১
কজ, কর্ততক্ষ
ভুর

ফোজতর

৭৬২৫ শ্রী খয চন্দ্র যজফদো

যোজভজত যোণী
মৃত নখগন চন্দ্র যজফদো

গ্রোভিঃ খোভোয ফজযো
ইউজনয়ন: ফজযো
ডোকঘয: ফোবুযোট
উখজরো: উজরনৄয
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ খোভোয ফজযো
ইউজনয়ন: ফজযো
ডোকঘয: ফোবুযোট
উখজরো: উজরনৄয
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিয়ো

20.07.1997

19 ফছয 10 ভো 20
জদন

এ.এ.জ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

প্রখফ ে রনই,
রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৭৬২৬ রভো: যোয়োন

জযজজয়ো রফগভ
আবুর খোখয়য

গ্রোভিঃ নফ ত চয ীতো ভোিোয
োিো
ইউজনয়ন: চয ফোদোভ
ডোকঘয: চয ীতো
উখজরো: যোভগজত
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

গ্রোভিঃ নফ ত চয ীতো ভোিোয
োিো
ইউজনয়ন: চয ফোদোভ
ডোকঘয: চয ীতো
উখজরো: যোভগজত
রজরোিঃ রক্ষ্মীনৄয

রক্ষ্ণীনৄয

11.01.1998

18 ফছয 3 ভো 10
জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফ ে রনই

ফোজতর

৭৬২৮ োজদো আক্তোয

খোজদজো
আব্দুর ভোন্নোন

গ্রোভিঃ োপোইশ্রী
ইউজনয়ন: কোোজয়ো
ডোকঘয: কোোজয়ো
উখজরো: কোোজয়ো
রজরোিঃ গোজীনৄয

গ্রোভিঃ োপোইশ্রী
ইউজনয়ন: কোোজয়ো
ডোকঘয: কোোজয়ো
উখজরো: কোোজয়ো
রজরোিঃ গোজীনৄয

গোজীনৄয

08.04.1990

26 ফছয 0 ভো 3 জদন

জফ এ

োধোযণ

প্রখফ ে রনই,
রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৭৬৩০ তোভোন্নো

রোকী রফগভ
আব্দুর ভোখরক

গ্রোভিঃ চোোতরী
ইউজনয়ন: নোযোয়ণনৄয ফোজোয
ডোকঘয: নোযোয়ণনৄয
উখজরো: ভতরফ
রজরোিঃ চাঁদনৄয

গ্রোভিঃ চোোতরী
ইউজনয়ন: নোযোয়ণনৄয ফোজোয
ডোকঘয: নোযোয়ণনৄয
উখজরো: ভতরফ
রজরোিঃ চাঁদনৄয

চাঁদনৄয

07.05.1996

19 ফছয 11 ভো 29
জদন

আজরভ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

৭৬৩১ রভো: ইভোইর রোখন

রভো: আজভয রোখন
রপযদোউ

গ্রোভিঃ জভল্লোত রোইখব্রযী
ইউজনয়ন: নোিরখকোট
ডোকঘয: নোিরখকোট
উখজরো: নোিরখকোট
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ জভল্লোত রোইখব্রযী
ইউজনয়ন: নোিরখকোট
ডোকঘয: নোিরখকোট
উখজরো: নোিরখকোট
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

10.10.1995

20 ফছয 6 ভো 25
জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

প্রখফ ে রনই,
কর্ততক্ষ উখল্লখ
রনই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৭৬৩৩ রভো: রযজোউর কজযভ

রভোছো: রযো রফগভ
রভো: োজোোন আরী

গ্রোভিঃ রভোিগ্রোভ
ইউজনয়ন: কোজরয়ো জযনৄয
ডোকঘয: ফনফোজিয়ো
উখজরো: জযোজগঞ্জ দয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ রভোিগ্রোভ
ইউজনয়ন: কোজরয়ো জযনৄয
ডোকঘয: ফনফোজিয়ো
উখজরো: জযোজগঞ্জ দয
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

18.06.1986

29 ফছয 10 ভো 17
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৭৬৩৪ রভো: জোখকয রোখন

জহুযো খোতুন
রভো: জজফউর ক

গ্রোভিঃ চযজব্বয
ইউজনয়ন: ৪নং
ডোকঘয: জিভ চযজব্বয
উখজরো: সুযনচয
রজরোিঃ রনোয়োযখোরী

গ্রোভিঃ আয ১৩/৮ ভজতজঝর
এজজজফ কখরোনী
ইউজনয়ন: ১০
ডোকঘয: ভজতজঝর
উখজরো:
রজরোিঃ ঢোকো

রনোয়োখোরী

01.06.1989

26 ফছয 11 ভো 4
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৭৬৩৮ রভো: আব্দুল্লো আর ভোমুন

োখযো রফগভ
রভো: আখনোয়োয রোখন

গ্রোভিঃ ফোঘভোযো
ইউজনয়ন: ৩নং
ডোকঘয: োনোযোি
উখজরো: নোযোয়ণগঞ্জ দয
রজরোিঃ নোযোয়ণগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফোঘভোযো
ইউজনয়ন: ৩নং
ডোকঘয: োনোযোি
উখজরো: নোযোয়ণগঞ্জ দয
রজরোিঃ নোযোয়ণগঞ্জ

নোযোয়ণগঞ্জ

20.11.1985

30 ফছয 5 ভো 1 জদন

জফ জফ এ

এজতভ/ োজযযীক প্রখফ ে নোই,
প্রজতফন্ধী
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৭৬৩৯ রভো: জভজোনুয যভোন

জফউটি রফগভ
রভো: ভোযোজ

গ্রোভিঃ ভোজনকখোরী
ইউজনয়ন: নোচনোোিো
ডোকঘয: নোচনোোিো
উখজরো: োোযঘোটো
রজরোিঃ ফযগুনো

গ্রোভিঃ ভোজনকখোরী
ইউজনয়ন: নোচনোোিো
ডোকঘয: নোচনোোিো
উখজরো: োোযঘোটো
রজরোিঃ ফযগুনো

ফযগুনো

05.02.1991

25 ফছয 1 ভো 28
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ডোকটিজকট নোই,
প্রখফ ে ১টি

ফোজতর

৭৬৪০ ভীয চন্দ্র ফোরো

তুরী যোণী ফোরো
জনজখর চন্দ্র ফোরো

গ্রোভিঃ রখোন্তোখোরী
ইউজনয়ন: আভখখোরো
ডোকঘয: চোজরতোবুজনয়ো
উখজরো: গরোজচো
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ রখোন্তোখোরী
ইউজনয়ন: আভখখোরো
ডোকঘয: চোজরতোবুজনয়ো
উখজরো: গরোজচো
রজরোিঃ টুয়োখোরী

টুয়োখোরী

01.09.1990

26 ফছয 2 ভো 27
জদন

জফ এ এ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

চোরোন
নোই,আখফদখন
ছজফ ১ কজ
প্রখফ ে ১টি

ফোজতর

৭৬৪৩ রভো: রুখফর জভয়ো

আছভো রফগভ
রভো: তোজুর ইরোভ

গ্রোভিঃ ঢোকরোটি
ইউজনয়ন: ৩
ডোকঘয: রযনৄয
উখজরো: রযনৄয দয
রজরোিঃ রযনৄয

গ্রোভিঃ ঢোকরোটি
ইউজনয়ন: ৩
ডোকঘয: রযনৄয
উখজরো: রযনৄয দয
রজরোিঃ রযনৄয

রযনৄয

10.10.1997

18 ফছয 6 ভো 25
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ খে ছজফ
নোই

ফোজতর

৭৬৪৪ আজভনুর ইরোভ

আজভনো খোতুন
নুরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ গরদোোিো
ইউজনয়ন: কোফোইদ
ডোকঘয: জয়খদফনৄয
উখজরো: শ্রীনৄয
রজরোিঃ গোজীনৄয

গ্রোভিঃ আফদোয
ইউজনয়ন: রতজরোটি
ডোকঘয: রতজরোটি
উখজরো: শ্রীনৄয
রজরোিঃ গোজীনৄয

গোজীনৄয

01.01.1996

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফয় উখল্লখ নোই,
প্রখফ ে ১ কজ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৭৬৪৬ রভোছো: যন আযো খোতুন

রুভো রফগভ
দ্বীন রভোোম্মদ

গ্রোভিঃ যভচন্দ্রনৄয
ইউজনয়ন: 24
ডোকঘয:রঘোিোভোযো
উখজরো:
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ যভচন্দ্রনৄয
ইউজনয়ন: 24
ডোকঘয:রঘোিোভোযো
উখজরো:
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

06.12.1992

24 ফছয 4 ভো 13
জদন

এইচএজ

৭৬৪৭ রভো: আর আজভন

আজরমুন রনছো
রভো: রফরোখয়ত রোখন

গ্রোভিঃ যোনোট
ত
ইউজনয়ন: দূগোনৄয
ডোকঘয: যোনোট
উখজরো: কোোজয়ো
রজরোিঃ গোজীনৄয

গ্রোভিঃ যোনোট
ত
ইউজনয়ন: দূগোনৄয
ডোকঘয: যোনোট
উখজরো: কোোজয়ো
রজরোিঃ গোজীনৄয

গোজীনৄয

01.01.1991

25 ফছয 4 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

৭৬৪৮ রভো: জভজোনুয যভোন

রভোছো: ভখভনো রফগভ
রভো: আবু ফক্কয প্রোভোজনক

গ্রোভিঃ ডোংগো োিো
ইউজনয়ন: জদঘোপ্রজতয়ো
ডোকঘয:ধযোইর
উখজরো: নোখটোয দয
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ ডোংগো োিো
ইউজনয়ন: জদঘোপ্রজতয়ো
ডোকঘয:ধযোইর
উখজরো: নোখটোয দয
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

07.03.1987

29 ফছয 1 ভো 28
জদন

এ.এ.জ

৭৬৫১ রভো: জয়নোর আখফদীন

কভরো রফগভ
রভো: তোখয রোখন

গ্রোভিঃ ফন্তফোগ
ইউজনয়ন: রগোোরনৄয
ডোকঘয: ফোংরো ফোজোয
উখজরো: রফগভগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ ফন্তফোগ
ইউজনয়ন: রগোোরনৄয
ডোকঘয: ফোংরো ফোজোয
উখজরো: রফগভগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

12.08.1993

22 ফছয 8 ভো 24
জদন

৭৬৫২ রোখর জভয়ো

আয়তন জফজফ
রভো: জোখফদ আরী

গ্রোভিঃ 6নং চয
ইউজনয়ন: কোভোখযযচয
ডোকঘয: ৬নং চয
উখজরো: রযনৄয দয
রজরোিঃ রযনৄয

গ্রোভিঃ 6নং চয
ইউজনয়ন: কোভোখযযচয
ডোকঘয: ৬নং চয
উখজরো: রযনৄয দয
রজরোিঃ রযনৄয

রযনৄয

25.09.1995

৭৬৫৪ রভোছো: ভোরো রফগভ

রভোছো: তোোজছনো রফগভ
রভো: ভস্তু জভয়ো

গ্রোভিঃ ফোনুোিো োখটোয়োযী
টোযী
ইউজনয়ন: 6নং
ডোকঘয: োযোগোছ
উখজরো: কোউজনয়ো
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ ফোনুোিো োখটোয়োযী
টোযী
ইউজনয়ন: 6নং
ডোকঘয: োযোগোছ
উখজরো: কোউজনয়ো
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

৭৬৫৭ রভো: আজজজুর োজকভ

রভোছো: যোজজয়ো রফগভ
রভো: জরয়োকত আরী

গ্রোভিঃ জর খাঁনৄয
ইউজনয়ন: মুকুন্দনৄয
ডোকঘয: মুকুন্দনৄয
উখজরো: জফযোভনৄয
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃ জর খাঁনৄয
ইউজনয়ন: মুকুন্দনৄয
ডোকঘয: মুকুন্দনৄয
উখজরো: জফযোভনৄয
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয
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োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

রযরখয়য পযখভ
প্রখফ ে,
রপযত খোখভ
ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

20 ফছয 8 ভো 28
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

20.12.1994

21 ফছয 4 ভো 15 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ
 খোখভ ডোক
টিজকট নোই

ফোজতর

08.09.1990

25 ফছয 7 ভো 28
জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্থোয়ী ঠিকোনো
উখল্লখ রনই,
প্রখফে ১
কজ, আখফদখন
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৬

৭

৮

৯

30.12.1996

19 ফছয 4 ভো 6 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে
নযণকৃত নয়

ফোজতর

গ্রোভিঃ কোনোই ভোদোযী
ইউজনয়ন: ফযকুর
ডোকঘয: োঠোনদন্ডী
উখজরো: চন্দনোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

01.01.1995

21 ফছয 3 ভো 18
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোকটিজকট 
ঠিকোনো রনই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

গ্রোভিঃ ইরোভনৄয
ইউজনয়ন: জোোিীযনগয
ডোকঘয: ইরোভনৄয
উখজরো: ফোবুগঞ্জ
রজরোিঃ ফজযোর

গ্রোভিঃ স্বজন টোয়োয ২,
রগুন ফোজগচো
ইউজনয়ন: ২0
ডোকঘয: জজজ
উখজরো: োোফোগ
রজরোিঃ ঢোকো

ফজযোর

01.01.1993

23 ফছয 3 ভো 24
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

রভোছো: তোজভয়ো খোতুন
কোজী আব্দুর কোখদয

গ্রোভিঃ ভধুগঞ্জ ফোজোয
ইউজনয়ন: ৫নং
ডোকঘয: নরডোিো
উখজরো: কোরীগঞ্জ
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ ভধুগঞ্জ ফোজোয
ইউজনয়ন: ৫নং
ডোকঘয: নরডোিো
উখজরো: কোরীগঞ্জ
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

02.05.1991

25 ফছয 0 ভো 3 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট,
প্রখফ ে ১টি

ফোজতর

৭৬৬৪ রভো: জপখযোজ আরভ

োরুর রফগভ
আবুর কোরোভ

গ্রোভিঃ ফোজদুরী খাঁখয ফোিী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নোোযজখর
উখজরো: চোটজখর
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ ফোজদুরী খাঁখয ফোিী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নোোযজখর
উখজরো: চোটজখর
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

01.02.1994

22 ফছয 3 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৭৬৬৫ রভো: আর আজভন

রভোছো: োজছনো রফগভ
মৃত নজজয রোখন

গ্রোভিঃ নফ ত দজিচয োিো
ইউজনয়ন: ধোভখেণী
ডোকঘয: ধোভখেণী
উখজরো: উজরনৄয
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ চযজকখোযগঞ্জ
ইউজনয়ন: 7
ডোকঘয: মুজন্পগঞ্জ
উখজরো: মুজন্পগঞ্জ
রজরোিঃ মুজন্পগঞ্জ

কুজিগ্রোভ

15.08.1995

20 ফছয 7 ভো 29
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৭৬৬৭ রভো: আভোনুর ক

আখয়ো খোতুন
রভো: আব্দুয যজভ

গ্রোভিঃ বভন্দ
ইউজনয়ন: ভজজরনৄয
ডোকঘয: ভজজরনৄয
উখজরো: ব্রোহ্মণফোজিয়ো
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

গ্রোভিঃ বভন্দ
ইউজনয়ন: ভজজরনৄয
ডোকঘয: ভজজরনৄয
উখজরো: ব্রোহ্মণফোজিয়ো
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

30.11.1994

21 ফছয 5 ভো 24
জদন

এইচএজ

এজতভ/ োজযযীক প্রখফ ে নোই
প্রজতফন্ধী

ফোজতর

রভোছো: যোখফয়ো রফগভ
রভো: আজনছোয যভোন

গ্রোভিঃ ভযনৄয
ইউজনয়ন: োরো
ডোকঘয: রচৌধুযী রগোোরনৄয
উখজরো: রঘোিোঘোট
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃ ভযনৄয
ইউজনয়ন: োরো
ডোকঘয: রচৌধুযী রগোোরনৄয
উখজরো: রঘোিোঘোট
রজরোিঃ জদনোজনৄয

৭৬৫৯ রভো: ভজউজেন

ভযহুভ যন আযো রফগভ
ভযহুভ রভো: কোক্কো রভোখছপ

গ্রোভিঃ কোনোই ভোদোযী
ইউজনয়ন: ফযকুর
ডোকঘয: োঠোনদন্ডী
উখজরো: চন্দনোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

৭৬৬০ রভো: জপখযোজ রোখন

রখরনুয রফগভ
রভো: আরপোজ উজেন রফোযী

৭৬৬১ কোজী কুদযত ই ইরোী
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১২

ভন্তব্য

জদনোজনৄয

৭৬৫৮ রভো: রযজয়োনুর কজফয

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১
৭৬৭০ োইফুর ইরোভ

রজজভন আক্তোয
নুয ইরোভ ভোমুন

গ্রোভিঃ ফোনোফোজিয়ো
ইউজনয়ন: যোজগঞ্জ
ডোকঘয: যোজগঞ্জ
উখজরো: রফগভগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃ ফোনোফোজিয়ো
ইউজনয়ন: যোজগঞ্জ
ডোকঘয: যোজগঞ্জ
উখজরো: রফগভগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

30.04.1994

22 ফছয 0 ভো 8 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৭৬৭২ ভোগফুয যভোন

োজভদো খোতুন
আব্দুর গফ্পোয

গ্রোভিঃ কোভোয ফোয়ো
ইউজনয়ন: ফাঁদোো
ডোকঘয: ঠোৎগঞ্জ
উখজরো: োতক্ষীযো
রজরোিঃ োতক্ষীযো

গ্রোভিঃ কোভোয ফোয়ো
ইউজনয়ন: ফাঁদোো
ডোকঘয: ঠোৎগঞ্জ
উখজরো: োতক্ষীযো
রজরোিঃ োতক্ষীযো

োতক্ষীযো

07.01.1996

20 ফছয 3 ভো 17
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই,
আখফদখন ছজফ
স্টুোে োইজ
এফং তুোজয়ত
নয়

ফোজতর

৭৬৭৩ ভোসুভ রখ

ভজজতনো রফগভ
মৃত জদুর ক

গ্রোভিঃ কোঠিগ্রোভ
ইউজনয়ন: জনজুযী
ডোকঘয: রকোটোরীোিো
উখজরো: রকোটোযীোিো
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ জভজতোনগয
ইউজনয়ন: োথোজরয়ো
ডোকঘয: জভজতোনগয
উখজরো: োবোয
রজরোিঃ ঢোকো

রগোোরগঞ্জ

15.08.1993

22 ফছয 5 ভো 13
জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফ ে রনই

ফোজতর

৭৬৭৪ রোজনয়ো আক্তোয

োরুর রফগভ
রভো: আরোউজেন ভজুভদোয

গ্রোভিঃ প্রন্নকো
ইউজনয়ন: ভখদফনৄয
ডোকঘয: তুরোই ফখথনৄয
উখজরো:কচ্যয়ো
রজরোিঃ চাঁদনৄয

গ্রোভিঃ ধরনৄয
ইউজনয়ন: 49
ডোকঘয: মোেোফোিী
উখজরো: মোেোফোিী
রজরোিঃ ঢোকো

চাঁদনৄয

26.07.1992

23 ফছয 9 ভো 6 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে রনই

ফোজতর

৭৬৭৫ আব্দুর আউয়োর

রযোখকয়ো রফগভ
এভদোদুর ক

গ্রোভিঃ টিকোযোকোজন্দ
ইউজনয়ন: 5
ডোকঘয: রডৌয়োতরো
উখজরো:জোভোরনৄয দয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ জোরোরনৄয
ইউজনয়ন: 4
ডোকঘয:নকরো
উখজরো: নকরো
রজরোিঃ রযনৄয

জোভোরনৄয

01.01.1994

22 ফছয 3 ভো 10
জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

প্রখফ ে ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৭৬৭৭ সুজন রচৌধুযী

রভোছো: জুখভযো রচৌধুযী
মৃত আ: আজজজ রচৌধুযী

গ্রোভিঃ বোদুঘয নগযোিো
ইউজনয়ন: ১২
ডোকঘয: বোদুঘয
উখজরো: ব্রোহ্মণফোজিয়ো
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

গ্রোভিঃ বোদুঘয নগযোিো
ইউজনয়ন: ১২
ডোকঘয: বোদুঘয
উখজরো: ব্রোহ্মণফোজিয়ো
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

20.07.1987

28 ফছয 10 ভো 16
জদন

অনো ত

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৭৬৮০ রভো: ইরোভ জভয়ো

রভো: ফজলু জভয়ো
োভসুন নোোয

গ্রোভিঃ জযয়োফ
ইউজনয়ন: চন্ডীদ্বোয
ডোকঘয: চন্ডীদ্বোয
উখজরো: কফো
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

গ্রোভিঃ জযয়োফ
ইউজনয়ন: চন্ডীদ্বোয
ডোকঘয: চন্ডীদ্বোয
উখজরো: কফো
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

11.11.1993

22 ফছয 5 ভো 30
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

Page 350 of 459

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

টুয়োখোরী

01.01.1998

18 ফছয 4 ভো 5 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ ফি যঘুনোথনৄয
ইউজনয়ন: োদ্রীজফনৄয
ডোকঘয: যঘুনোথনৄয
উখজরো: ফোখকযগঞ্জ
রজরোিঃ ফজযোর

ফজযোর

31.03.1995

21 ফছয 1 ভো 5 জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ যোভচন্দ্রনৄয
ইউজনয়ন: ২৪
ডোকঘয: রঘোযোভোিো
উখজরো:
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ রফোোিো
ইউজনয়ন: ২3
ডোকঘয: রঘোযোভোিো
উখজরো:
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

10.05.1986

30 ফছয 1 ভো 9 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

রজতপো
রভো: আজজজুর

গ্রোভিঃ চক আরভ
ইউজনয়ন: 3
ডোকঘয: োউযো
উখজরো: রভোননৄয
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ চক আরভ
ইউজনয়ন: 3
ডোকঘয: োউযো
উখজরো: রভোননৄয
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

23.10.1988

18 ফছয 6 ভো 4 জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৭৬৯১ পোযজোনো আক্তোয জভজর

রভোছো: জদরোযো
আব্দুর খোখরক

গ্রোভিঃ পোভতোিো
ইউজনয়ন: ৮নং
ডোকঘয: চ্যয়োডোিো
উখজরো: চ্যয়োডোিো
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

গ্রোভিঃ পোভতোিো
ইউজনয়ন: ৮নং
ডোকঘয: চ্যয়োডোিো
উখজরো: চ্যয়োডোিো
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

চ্যয়োডোিো

25.10.1987

28 ফছয 7 ভো 18
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই,
কর্ততক্ষ উখল্লখ
নোই,

ফোজতর

৭৬৯২ রভো: োোদোত রোখন

রভোো: জজযন রফগভ
রভো: রযোন উজেন

গ্রোভিঃ ভনোইযকোজন্দ
ইউজনয়ন: 9
ডোকঘয: ফোউজয়ো
উখজরো: গজোজযয়ো
রজরোিঃ মুন্পীগঞ্জ

গ্রোভিঃ ভনোইযকোজন্দ
ইউজনয়ন: 9
ডোকঘয: ফোউজয়ো
উখজরো: গজোজযয়ো
রজরোিঃ মুন্পীগঞ্জ

মুন্পীগঞ্জ

03.01.1997

19 ফছয 4 ভো 2 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ডোকটিজকট ৫
টোকোয

ফোজতর

৭৬৯৩ রভো: ভজভ ইরোভ মুন্নো

রভোো: আজযপো রফগভ
রভো: নোজদভ ইরোভ

গ্রোভিঃ নতুন জফরজভরো
ইউজনয়ন: 3
ডোকঘয: জজজ
উখজরো:
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ নতুন জফরজভরো
ইউজনয়ন: 3
ডোকঘয: জজজ
উখজরো:
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

30.06.1997

19 ফছয 6 ভো 30
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

৭৬৯৪ রভো: জরভোনুয যভোন জরভন

রভোছো: জযনো রফগভ
রভো: নুরু রোখন

গ্রোভিঃ নফ ত খোভোয রফোয়োরী
ইউজনয়ন: 8নং রফোয়োরী
ডোকঘয: রফোয়োরী
উখজরো: গোইফোন্ধো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ নফ ত খোভোয রফোয়োরী
ইউজনয়ন: 8নং রফোয়োরী
ডোকঘয: রফোয়োরী
উখজরো: গোইফোন্ধো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

08.03.1998

18 ফছয 1 ভো 28
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

৭৬৮১ রভো: জজরুর ইরোভ

জরজর রফগভ
রভো: জজরর তোরকুদোয

গ্রোভিঃ কোজরশুযী
ইউজনয়ন: কোজরশুযী
ডোকঘয: কোজরশুযী
উখজরো: ফোউপর
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ কোজরশুযী
ইউজনয়ন: কোজরশুযী
ডোকঘয: কোজরশুযী
উখজরো: ফোউপর
রজরোিঃ টুয়োখোরী

৭৬৮৬ রভো: োোন ভোমুদ

রভো: তজভনো রফগভ
রভো: আ: ভজজদ ফোগদো

গ্রোভিঃ ফি যঘুনোথনৄয
ইউজনয়ন: োদ্রীজফনৄয
ডোকঘয: যঘুনোথনৄয
উখজরো: ফোখকযগঞ্জ
রজরোিঃ ফজযোর

৭৬৮৮ রভো: খজফরুর ইরোভ

রভোো: তজরভো রফগভ
রভো: জভয উজেন

৭৬৮৯ রভো: রগোরোভ যোব্বোনী
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৭৬৯৮ জফউটি যোয়

োজন্তরতো যোয়
মৃত অভখয চন্দ্র যোয়

গ্রোভিঃ কোজতয়ো নোংরো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কোজতয়ো নোংরো
উখজরো: ফটিয়োঘোটো
রজরোিঃ খুরনো

1471/এ ৪থ ত তরো, জখরগাঁ
রচৌযোস্তো
ঢোকো 1219

খুরনো

01.02.1992

24 ফছয 2 ভো 10
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

চোরোন নোই

ফোজতর

৭৭০৫ পজখর োোন

রপযখদৌী আক্তোয
আভজোদ রোখন

গ্রোভিঃ ইনোভ
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: দযগ্রোভ
উখজরো: োটুজযয়ো
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ প্র: আভজোদ রোখন টি
নং 1465, জ/জপটোয ১ভ
কুোখযজ
ইউজনয়ন: জফ আয কোযখোনো
ডোকঘয: োোিতরী
উখজরো: খুরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

ভোজনকগঞ্জ

18.09.1993

24 ফছয 8 ভো 17
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আফদখন ছজফ নোই

ফোজতর

৭৭০৮ রভোছো: োরুর রফগভ

রভোছো: নোজভো রফগভ
রভো: রভোখখরসুয যভোন

গ্রোভিঃ আযোজী রভোরোনী
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রবরোজোন
উখজরো: ঠোকুযগাঁ দয
রজরোিঃ ঠোকুযগাঁ

গ্রোভিঃ প্রমখে, রভো: আব্দুর
কুদ্দু, ফোো নং 7 জজ,
ইউজনয়ন: রযরখয় ভজজদ
ংরগ্ন
ডোকঘয: রযর কখরোনী
উখজরো: জদনোজনৄয দয
রজরোিঃ জদনোজনৄয

ঠোকুযগাঁ

01.02.1989

27 ফছয 3 ভো 4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৭৭১৪ রভো: োযখবজ রোখন

নুয আকতোয
রভো: নোজছয

গ্রোভিঃ োোিতরী, 12
রকোয়োটোয জিভ নোজছযোফোদ
ইউজনয়ন: যোইোিো
ডোকঘয: োোিতরী
উখজরো: োোিতরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ োজী ইরোভ
রকোেোনীয ফোিী
ইউজনয়ন: ধুভোিো
ডোকঘয: ভধ্যভ খতিো
উখজরো: খতিো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

01.01.1994

22 ফছয 3 ভো 10
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, জন্
জনফন্ধন নম্বয
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৭৭১৫ রভো: আজতকুয যভোন

মৃত আখরয়ো খোতুন
রভো: োভসুর ক

গ্রোভিঃ কয়োজভিীোিো
ইউজনয়ন: কয়োজভিীোিো
ডোকঘয:বয়দনৄয
উখজরো: বয়দনৄয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ কয়োজভিীোিো
ইউজনয়ন: কয়োজভিীোিো
ডোকঘয:বয়দনৄয
উখজরো: বয়দনৄয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

01.06.1986

29 ফছয 11 ভো 5
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৭৭২০ যনজু জভয়ো

আভো রফগভ
রভো: কুজনুয জভয়ো

গ্রোভিঃ ফোংগোরো
ইউজনয়ন: য়রো
ডোকঘয: ফোংগোরো
উখজরো: জঘয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফোংগোরো
ইউজনয়ন: য়রো
ডোকঘয: ফোংগোরো
উখজরো: জঘয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

05.01.1998

18 ফছয 4 ভো 0 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

01.01.1997

ফছয ভো জদন

আজরভ

োধোযণ

ফয় উখল্লখ নোই

ফোজতর

১
৭৭২২ রভো: ভজ উজেন

রভোো: নোযজগছ রফগভ
রভো: আবু কোউছোয

গ্রোভিঃ যোধোনগয
ইউজনয়ন: 4
ডোকঘয: খোখিযো
উখজরো: কফো
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

গ্রোভিঃ যোধোনগয
ইউজনয়ন: 4
ডোকঘয: খোখিযো
উখজরো: কফো
রজরোিঃ ব্রোহ্মণফোজিয়ো

৭৭২৬ রভোোম্মদ জভনোজ

রফফী আকতোয
রভো: আবু তোখয

গ্রোভিঃ দ. ভধ্যভ োজরয
ইউজনয়ন: ৩৮
ডোকঘয: ফন্দয
উখজরো: ফন্দয
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ দ. ভধ্যভ োজরয
ইউজনয়ন: ৩৮
ডোকঘয: ফন্দয
উখজরো: ফন্দয
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

15.06.1994

21 ফছয 10 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৭৭২৭ জভটন রন

যেো রন
প্রদী রন

গ্রোভিঃ জদয়োকুর
ইউজনয়ন: 9
ডোকঘয: ফোজোজরয়ো
উখজরো: চন্দনোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ জদয়োকুর
ইউজনয়ন: 9
ডোকঘয: ফোজোজরয়ো
উখজরো: চন্দনোই
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

10.05.1991

24 ফছয 11 ভো 25
জদন

এইচএজ

োধোযণ

কর্ততক্ষ উখল্লখ
রনই

ফোজতর

৭৭২৮ রকোজনুয আক্তোয

োজরভো রফগভ
রভো: আফদুয যজভ

গ্রোভিঃ কু তযো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জনকজর
উখজরো: জনকজর
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ য়োখরত ৯নং ররইন
ইউজনয়ন: ১৩নং
ডোকঘয: োোিতরী
উখজরো: খুরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

জকখোযগঞ্জ

13.07.1997

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ফয় উখল্লখ নোই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৭৭৩৩ রভো: োকোয়োত রোখন

রভোছো: করন্মো খোতুন
রভো: রোযোফ আরী

গ্রোভিঃ ফরযোভনৄয
ইউজনয়ন: দ্বীগঞ্জ
ডোকঘয: ফদরগোছো
উখজরো: ফদরগোছো
রজরোিঃ নগাঁ

গ্রোভিঃ ফরযোভনৄয
ইউজনয়ন: দ্বীগঞ্জ
ডোকঘয: ফদরগোছো
উখজরো: ফদরগোছো
রজরোিঃ নগাঁ

নগাঁ

20.01.1997

19 ফছয 4 ভো 25
জদন

দোজখর

োধোযণ

রপযত খোখভ
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

৭৭৪৫ যোইসুর ইরোভ

যজভো রফগভ
োজভ আরী

গ্রোভিঃ আজজকতরো
ইউজনয়ন: জয়নগয
ডোকঘয: জয়নগয
উখজরো: জফনৄয
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ আজজকতরো
ইউজনয়ন: জয়নগয
ডোকঘয: জয়নগয
উখজরো: জফনৄয
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

08.12.1990

25 ফছয 8 ভো 3 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৭৭৪৭ রভখদী োোন পযোজী

মুজতদো রফগভ
যজপকুর ইরোভ পযোজী

গ্রোভিঃ চযজনয়োভত
ইউজনয়ন: যোভবদ্রনৄয
ডোকঘয: রগোয়োডোিো
উখজরো: ফুরনৄয
রজরোিঃ ভয়ভনজং

জুোজত কভোযজয়োর রন্টোয,
জফ 93, ভোজরফোগ রচৌধুযী
োিো, ঢোকো 1219

ভয়ভনজং

17.07.1997

18 ফছয 9 ভো 19
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৭৭৫৩ প্রখনজজত কুভোয ভন্ডর

যজফতো যোণী
প্রদুুৎ কুভোয ভন্ডর

গ্রোভিঃ ফোগধোনো
ইউজনয়ন: রচযোগনৄয
ডোকঘয:
উখজরো: ভোখদফনৄয
রজরোিঃ নগাঁ

গ্রোভিঃ ফোগধোনো
ইউজনয়ন: রচযোগনৄয
ডোকঘয:
উখজরো: ভোখদফনৄয
রজরোিঃ নগাঁ

নগাঁ

12.08.1995

20 ফছয 8 ভো 23
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, খদয নোভ
ভুর

ফোজতর

৭৭৬৯ রভো: রযজবী আখম্মদ রতোো

রভোছো: রযোজজনো রফগভ
রভো: যজপকুর ইরোভ

গ্রোভিঃ জোননৄয জিভ োিো
ইউজনয়ন: 8
ডোকঘয: জযোজগঞ্জ
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ জয়োরখকোর
ইউজনয়ন: 3
ডোকঘয: জয়োরখকোর
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

02.11.1996

19 ফছয 6 ভো 3 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ , রপযত
খোখভ ডোকটিজকট
রনই

ফোজতর

৭৭৭০ রভো: ভজপজুর ইরোভ

ভজযয়ভ
রভো: দ্বীন ইরোভ

গ্রোভিঃ নয়োনগয
ইউজনয়ন: গজোজযয়ো
ডোকঘয: গজোজযয়ো
উখজরো: গজোজযয়ো
রজরোিঃ মুন্পীগঞ্জ

গ্রোভিঃ নয়োনগয
ইউজনয়ন: গজোজযয়ো
ডোকঘয: গজোজযয়ো
উখজরো: গজোজযয়ো
রজরোিঃ মুন্পীগঞ্জ

মুন্পীগঞ্জ

04.06.1986

29 ফছয 11 ভো 2
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জফজ্ঞজন্ভ নম্বয রনই

ফোজতর

গ্রোভিঃ ভতরফনৄয
ইউজনয়ন: ৫
ডোকঘয: ফরিো
উখজরো: ভোজনকগঞ্জ দয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ ভতরফনৄয
ইউজনয়ন: ৫
ডোকঘয: ফরিো
উখজরো: ভোজনকগঞ্জ দয
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

11.12.1995

20 ফছয 4 ভো 25
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ভোতো জতোয
নোভ নোই

ফোজতর

৭৭৭৫ জয়খগোোর োো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৭৭৭৭ আকফয আরী

আখভনো খোতুন
রভো: ভোযপত আরী

গ্রোভিঃ গোজীনৄয
ইউজনয়ন: 23
ডোকঘয: জফএপ
উখজরো: গোজীনৄয দয
রজরোিঃ গোজীনৄয

গ্রোভিঃ গোজীনৄয
ইউজনয়ন: 23
ডোকঘয: জফএপ
উখজরো: গোজীনৄয দয
রজরোিঃ গোজীনৄয

গোজীনৄয

08.11.1988

27 ফছয 5 ভো 26
জদন

জফ জফ এ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

৭৭৭৮ রভো: আযোফুর ইরোভ

ভখনোয়োযো রফগভ
রভো: নজজয উজেন

গ্রোভিঃ কুজচয়োখভোি
ইউজনয়ন: কোোত কোজরজদঘী
ডোকঘয: টুজনযোট
উখজরো: ঞ্চগি
রজরোিঃ ঞ্চগি

গ্রোভিঃ কুজচয়োখভোি
ইউজনয়ন: কোোত কোজরজদঘী
ডোকঘয: টুজনযোট
উখজরো: ঞ্চগি
রজরোিঃ ঞ্চগি

ঞ্চগি

03.03.1992

24 ফছয 2 ভো 8 জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৭৭৭৯ রভো: োজকর রোখন

নোজভো আক্তোয
রভো: রভোোযপ রোখন

গ্রোভিঃ গোজীনৄয
ইউজনয়ন: 23
ডোকঘয: জফএপ
উখজরো: গোজীনৄয দয
রজরোিঃ গোজীনৄয

গ্রোভিঃ গোজীনৄয
ইউজনয়ন: 23
ডোকঘয: জফএপ
উখজরো: গোজীনৄয দয
রজরোিঃ গোজীনৄয

গোজীনৄয

30.11.1989

26 ফছয 5 ভো 4 জদন

জফ জফ এ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোকটিজকট রনই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৭৭৮০ জযফুর ইরোভ

৩
আখনোয়োযো রফগভ
রভো: আজভয উজেন

৭৭৮১ রভো: রোখর যোনো

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

গ্রোভিঃ গোজীনৄয
ইউজনয়ন: 23
ডোকঘয: জফএপ
উখজরো: গোজীনৄয দয
রজরোিঃ গোজীনৄয

গ্রোভিঃ গোজীনৄয
ইউজনয়ন: 23
ডোকঘয: জফএপ
উখজরো: গোজীনৄয দয
রজরোিঃ গোজীনৄয

গোজীনৄয

05.04.1992

24 ফছয 1 ভো 0 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

গ্রোভিঃ াঁচকোজন্দ
ইউজনয়ন: রগোতোজয়ো
ডোকঘয: চ্যরো ফোজোয
উখজরো: ভখনোযদী
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ াঁচকোজন্দ
ইউজনয়ন: রগোতোজয়ো
ডোকঘয: চ্যরো ফোজোয
উখজরো: ভখনোযদী
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

05.01.1994

22 ফছয 4 ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

জতো ভোতোয
নোভ নোই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৭৮০১ রভোোম্মদ জীফ জকদোয

োফোনো রফগভ
রভোোম্মদ আরী আকফয

গ্রোভিঃ রততুজরয়ো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: শুক্তগ্রোভ
উখজরো: কোজয়োনী
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

অগ্রণী এোট তখভন্ট 128, ফ্ল্োট
নং এ টু, যভনো, রঞ্চযী
এজবজনউ ঢোকো, 1217

রগোোরগঞ্জ

25.04.1996

20 ফছয 0 ভো 8 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৭৮০২ আরী কদয

আখভনো রফগভ
পজলুর ক

গ্রোভিঃ খোনোযোি
ইউজনয়ন: কোঠী
ডোকঘয: কোঠী
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ খোনোযোি
ইউজনয়ন: কোঠী
ডোকঘয: কোঠী
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

02.02.1997

19 ফছয 3 ভো 3 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন খে
ছজফ নোই

ফোজতর

৭৮০৩ ভোইনুর ইরোভ

োভসুন নোোয
রভো: জপকুর ইরোভ

গ্রোভিঃ নফ ত ফোজগচোগাঁ ,
ঝোউতরো
ইউজনয়ন: 10
ডোকঘয: আদত দয
উখজরো: আদত দয
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ নফ ত ফোজগচোগাঁ ,
ঝোউতরো
ইউজনয়ন: 10
ডোকঘয: আদত দয
উখজরো: আদত দয
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

29.01.1990

26 ফছয 3 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

৭৮০৪ তোজনয়ো সুরতোনো

রযখনো খোতুন
জফল্লোর রোখন

গ্রোভিঃ নোখগযগ্রোভ
ইউজনয়ন: ধনজকোিো ফনগ্রোভ
ডোকঘয: ধনজকোিো
উখজরো: কটিয়োদী
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ নোখগযগ্রোভ
ইউজনয়ন: ধনজকোিো ফনগ্রোভ
ডোকঘয: ধনজকোিো
উখজরো: কটিয়োদী
রজরোিঃ জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

12.07.1986

29 ফছয 8 ভো 23
জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৭৮০৭ তোজনয়ো আক্তোয

রজরনো রফগভ
োরুন অয যজদ

গ্রোভিঃ ফি যঘুনোথনৄয
ইউজনয়ন: োদ্রী জফনৄয
ডোকঘয: যঘুনোথনৄয
উখজরো: ফোখকযগঞ্জ
রজরোিঃ ফজযোর

গ্রোভিঃ রজড 5 ধোনভজন্ড 8/এ
নতুন 15 নৄযোতন, 15 নং
স্টোপ রকোয়োটোয
ডোকঘয: জজগোতরো
উখজরো: ধোনভজন্ড
রজরোিঃ ঢোকো

ফজযোর

15.01.1990

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে ১
কজ, ফয়
উখল্লখ নোই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৭৮০৯ রভো: ফোদো আরভ

রোভোতন
ইউনুছ আকন্দ

গ্রোভিঃ রকোয়োজরকোজন্দ
ইউজনয়ন: চয োখকযদ
ডোকঘয: রতঘজযয়ো ফোজোয
উখজরো: ভোদোযগঞ্জ
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ ফি রফরোইর
ইউজনয়ন: ফগুিো
ডোকঘয: ফগুিো
উখজরো: ফগুিো দয
রজরোিঃ ফগুিো

জোভোরনৄয

06.02.1987

29 ফছয 2 ভো 29
জদন

আজরভ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৭৮১০ রভো: কোয়োয আখম্মদ

কল্পনো রফগভ
রভো: োজভদুয যভোন

গ্রোভিঃ কোঞ্চননৄয োলুয়োোিো
ইউজনয়ন: কোঞ্চননৄয
ডোকঘয: কোঞ্চননৄয
উখজরো: ফোোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ কোঞ্চননৄয োলুয়োোিো
ইউজনয়ন: কোঞ্চননৄয
ডোকঘয: কোঞ্চননৄয
উখজরো: ফোোইর
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

20 ফছয 2 ভো 1 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে ১
কজ, জন্
তোজযখ উখল্লখ রনই

ফোজতর

৭৮১১ োজফবুয যভোন

ছুখরভো খোতুন
আবুর কোখভ

গ্রোভিঃ রভখছিো
ইউজনয়ন: জফকো
ডোকঘয: চোন্দনৄয
উখজরো: তোযোকোন্দো
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ রভখছিো
ইউজনয়ন: জফকো
ডোকঘয: চোন্দনৄয
উখজরো: তোযোকোন্দো
রজরোিঃ ভয়ভনজং

৭৮১৫ রভো: রখোযখদ আরভ

মৃত ভনজকখযয রনছো
রভো: আবুর রোখন

গ্রোভিঃ এনোখয়তনৄয নফ তোিো
ইউজনয়ন: ৩নং ডমুরুয়ো
ডোকঘয: গোজজযোট
উখজরো: রনফোগ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

৭৮১৬ রভো: আব্দুর োজকভ

রভোছো: োজপজো রফগভ
রভো: রছপোত রখ

৭৮২৮ রভো: আব্দুল্লো কজফয

৭৮২৯ রভো: আর ইয়োজছন
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ভয়ভনজং

23.12.1991

24 ফছয 3 ভো 12
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ এনোখয়তনৄয নফ তোিো
ইউজনয়ন: ৩নং ডমুরুয়ো
ডোকঘয: গোজজযোট
উখজরো: রনফোগ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

01.07.1988

27 ফছয 9 ভো 13
জদন

আজরভ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই,
কর্ততক্ষ ভুর,
চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

গ্রোভিঃ জোভততর ভধ্য োিো
ইউজনয়ন: জোভততর
ডোকঘয: বফদ্য জোভততর
উখজরো: কোভোযখন্দ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ জোভততর ভধ্য োিো
ইউজনয়ন: জোভততর
ডোকঘয: বফদ্য জোভততর
উখজরো: কোভোযখন্দ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

12.01.1997

19 ফছয 3 ভো 23
জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন নোই

ফোজতর

রভোছো: পোখতভো খোতুন
রভো: োজোোন কজফয

গ্রোভিঃ ফোজি নৄকুয
ইউজনয়ন: ফোজি নৄকুয
ডোকঘয: কোয়যো
উখজরো: োতো
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ ফোজি নৄকুয
ইউজনয়ন: ফোজি নৄকুয
ডোকঘয: কোয়যো
উখজরো: োতো
রজরোিঃ মখোয

মখোয

04.12.1987

29 ফছয 3 ভো 1 জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

প্রখফে
নযণকৃত নয়,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

ইয়োছজভন রফগভ
োইফুর ইরোভ

গ্রোভিঃ রফজুযো
ইউজনয়ন: দুরোরনৄয
ডোকঘয: রফজুযো
উখজরো: ব্রোহ্মণোিো
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ রফজুযো
ইউজনয়ন: দুরোরনৄয
ডোকঘয: রফজুযো
উখজরো: ব্রোহ্মণোিো
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

31.12.1997

ফছয ভো জদন

জফ এ জ

োধোযণ

প্রখফ ে
রযরখয়য
পযখভ,আখফদখন
ছজফ ১ কজ ,
ফয় উখল্লখ নোই

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৭৮৩৪ রভো: আর আজভন

োখরো রফগভ
আ: রজতপ রখ

গ্রোভিঃ োয়যো
ইউজনয়ন: োয়যো
ডোকঘয: োয়যো োট
উখজরো: অবয়নগয
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ োয়যো
ইউজনয়ন: োয়যো
ডোকঘয: োয়যো োট
উখজরো: অবয়নগয
রজরোিঃ মখোয

মখোয

25.08.1991

23 ফছয 7 ভো 10
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ঠিকোনো নোই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৭৮৩৬ রোজনয়ো জোজদ তন্নী

জজজনয়ো ক োন্নো
জোজদুর ক জোজদ

গ্রোভিঃ যোভঘোট জবখক্টোজযয়ো
কখরজ . রগইট
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুজভল্লো
উখজরো: কুজভল্লো আদত দয
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ যোভঘোট জবখক্টোজযয়ো
কখরজ . রগইট
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: কুজভল্লো
উখজরো: কুজভল্লো আদত দয
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

01.01.1993

23 ফছয 4 ভো 4 জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৭৮৩৭ োনজজদো নোজযন

জোোনোযো রফগভ
রখ রভো: ররোকভোন রোখন

গ্রোভিঃ দুরোরোফোদ
ইউজনয়ন: োোিতরী
ডোকঘয: জপখযোজো
উখজরো: োোিতরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ দুরোরোফোদ
ইউজনয়ন: োোিতরী
ডোকঘয: জপখযোজো
উখজরো: োোিতরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

27.04.1997

19 ফছয 0 ভো 8 জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

প্রখফখে ছজফ
রনই

ফোজতর

৭৮৩৮ রভো: রযোভোন জভয়ো

রভোছো: আছভো রফগভ
রভো: তোজুর ইরোভ

গ্রোভিঃ ঢোকরোটি
ইউজনয়ন: ৩
ডোকঘয: রযনৄয দয
উখজরো: রযনৄয
রজরোিঃ রযনৄয

গ্রোভিঃ ঢোকরোটি
ইউজনয়ন: ৩
ডোকঘয: রযনৄয দয
উখজরো: রযনৄয
রজরোিঃ রযনৄয

রযনৄয

29.12.1996

19 ফছয 4 ভো 6 জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন নোই,
প্রখফ খে ছজফ
নোই

ফোজতর

৭৮৪০ রভো: ভোমুনুয যজদ

রভোছো: ভখনোয়োযো খোতুন
রভো: ভঞ্জুরুর আরভ

গ্রোভিঃ যোভকৃষ্ণনৄয
ইউজনয়ন: রভোকোজফভনৄয
ডোকঘয:রক্ষজভজদয়োয
উখজরো: রবিোভোযো
রজরোিঃ কুজিয়ো

গ্রোভিঃ যোভকৃষ্ণনৄয
ইউজনয়ন: রভোকোজফভনৄয
ডোকঘয:রক্ষজভজদয়োয
উখজরো: রবিোভোযো
রজরোিঃ কুজিয়ো

কুজিয়ো

25.08.1996

19 ফছয 8 ভো 10 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৭৮৪১ যোজু আখম্মদ

ফণ তো খোতুন
রোল্টু রোখন

গ্রোভিঃ উত্তয কোটদ
ইউজনয়ন: রোিোদ
ডোকঘয: রোিোদ
উখজরো: জভযনৄয
রজরোিঃ কুজিয়ো

গ্রোভিঃ উত্তয কোটদ
ইউজনয়ন: রোিোদ
ডোকঘয: রোিোদ
উখজরো: জভযনৄয
রজরোিঃ কুজিয়ো

কুজিয়ো

24.05.1997

18 ফছয 11 ভো 21
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

৭৮৪২ রভো: আজযপ

আকজরভো রফগভ
রভো: োযখবজ

গ্রোভিঃ ভোনগঞ্জ
ইউজনয়ন: ভোনগঞ্জ
ডোকঘয: ভোনগঞ্জ
উখজরো: চযপুোন
রজরোিঃ রবোরো

গ্রোভিঃ ভোনগঞ্জ
ইউজনয়ন: ভোনগঞ্জ
ডোকঘয: ভোনগঞ্জ
উখজরো: চযপুোন
রজরোিঃ রবোরো

রবোরো

01.02.1997

19 ফছয 3 ভো 5 জদন

অনো ত

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোকটিজকট 
ঠিকোনো রনই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৭৮৪৩ রভো: আঙ্গুয জভয়ো

রভোছো: আজভনো রফগভ
রভো: নজরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ ভদোমুদন
ইউজনয়ন: োযোই
ডোকঘয: বগীযথ ভোছোিী
উখজরো: কোউজনয়ো
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ ভদোমুদন
ইউজনয়ন: োযোই
ডোকঘয: বগীযথ ভোছোিী
উখজরো: কোউজনয়ো
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

11.06.1986

30 ফছয 1 ভো 21
জদন

৮ভ রেণী

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই,প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৭৮৪৪ জদফ চন্দ্র ঢোরী

রোবো যোণী ঢোরী
মৃত রমোখগন্দ্রনোথ ঢোরী

গ্রোভিঃ রফদগ্রোভ
ইউজনয়ন: 1
ডোকঘয: রফদগ্রোভ
উখজরো: রগোোরদঞ্জ দয
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ রফদগ্রোভ
ইউজনয়ন: 1
ডোকঘয: রফদগ্রোভ
উখজরো: রগোোরদঞ্জ দয
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

27.08.1994

21 ফছয 8 ভো 9 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে রনই

ফোজতর

৭৮৪৬ ভোইনুর ইরোভ

ছজকনো রফগভ
রভো; আচভত আরী

গ্রোভিঃ াঁচজুজথয়ো
ইউজনয়ন: ধোনখোরী
ডোকঘয: াঁচজুজথয়ো
উখজরো: করোোিো
রজরোিঃ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ জকখোযগঞ্জ রভোল্লোোি
ইউজনয়ন: 7
ডোকঘয: মুজন্পগঞ্জ
উখজরো: মুজন্পগঞ্জ
রজরোিঃ মুজন্পগঞ্জ

টুয়োখোরী

27 ফছয 5 ভো 24
জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

প্রখফ ে ১
কজ, জন্
তোজযখ উখল্লখ রনই

ফোজতর

৭৮৪৭ যোজু আখম্মদ

আখরপো যভোন
রভো: জরয়োয যভোন

গ্রোভিঃ ফি আচিো
ইউজনয়ন: রফনোখোর
ডোকঘয: রফনোখোর
উখজরো: োতো
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ ফি আচিো
ইউজনয়ন: রফনোখোর
ডোকঘয: রফনোখোর
উখজরো: োতো
রজরোিঃ মখোয

মখোয

01.04.1987

29 ফছয 1 ভো 4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে রনই

ফোজতর

৭৮৪৮ যীফুর ইরোভ

োভসুন নোোয
আব্দু োীদ

গ্রোভিঃ কৃষ্ণনৄয
ইউজনয়ন: কৃষ্ণনৄয
ডোকঘয: কৃষ্ণনৄয
উখজরো: ভখনোযদী
রজরোিঃ নযজংদী

গ্রোভিঃ কৃষ্ণনৄয
ইউজনয়ন: কৃষ্ণনৄয
ডোকঘয: কৃষ্ণনৄয
উখজরো: ভখনোযদী
রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

25.12.1994

21 ফছয 4 ভো 11 জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
রনই

ফোজতর

৭৮৪৯ োখভ রযজো

োছনো রফগভ
রভো: আয়নোর ক

গ্রোভিঃ যঘুনোথনৄয
ইউজনয়ন: কোভোজযয়ো
ডোকঘয: খুনুয়ো চযোিো
উখজরো: রযনৄয
রজরোিঃ রযনৄয

গ্রোভিঃ যঘুনোথনৄয
ইউজনয়ন: কোভোজযয়ো
ডোকঘয: খুনুয়ো চযোিো
উখজরো: রযনৄয
রজরোিঃ রযনৄয

রযনৄয

20.01.1995

21 ফছয 4 ভো 15 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৭৮৫৫ রভো: ভজপজ উজেন

ভজযয়ভ
রভো: আব্দুয যজভ

গ্রোভিঃ কোোযতো
ইউজনয়ন: 2নং
ডোকঘয: কচ্যয়ো
উখজরো: জখনৄয
রজরোিঃ টোিোইর

গ্রোভিঃ কোোযতো
ইউজনয়ন: 2নং
ডোকঘয: কচ্যয়ো
উখজরো: জখনৄয
রজরোিঃ টোিোইর

টোংগোইর

01.01.1992

24 ফছয 4 ভো 4 জদন

আজরভ

োধোযণ

জোতীয় জযচয়
ে নম্বয নোই.
প্রখফে ১ কজ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৬

৭

৮

৯

15.11.1990

26 ফছয 6 ভো 14
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে
১কজ, কর্ততক্ষ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

রভো: কোউছোয আখম্মদ
অজপোয কুোজন্টন, 3নং
বফন ফোংরোখদ জচফোরয়,
ঢোকো

রবোরো

01.02.1994

22 ফছয 3 ভো 5 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, প্রখফ ে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভিঃ আপোরকোয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয:
উখজরো: ফোখকযগঞ্জ
রজরোিঃ ফজযোর

প্র: রভো: োজ্জোত রোখন
68, ভজতজঝর ররখবর 12,
ডজব্লউ ডজব্লউ টোয়োয

ফজযোর

15.10.1990

26 ফছয 7 ভো 15
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে নোই,
ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

রভোছো: রভোখনোয়োযো রফগভ
রভো: ফোচ্চো জভয়ো

গ্রোভিঃ যোিোভোটি
ইউজনয়ন: কোজফরনৄয
ডোকঘয: রদীফোিী
উখজরো: ীযগঞ্জ
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ যোিোভোটি
ইউজনয়ন: কোজফরনৄয
ডোকঘয: রদীফোিী
উখজরো: ীযগঞ্জ
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

02.11.1987

28 ফছয 5 ভো 29
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই
 প্রখফ খে
ছজফ নোই

ফোজতর

৭৮৬২ রভো: যোখদুয যভোন

রভোছো: যোখনো রফগভ
রভো: ভজজবুয যভোন

গ্রোভিঃ জজরী
ইউজনয়ন: কোগইর
ডোকঘয: কোগইর
উখজরো: গোফতরী
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ জজরী
ইউজনয়ন: কোগইর
ডোকঘয: কোগইর
উখজরো: গোফতরী
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

26.12.1994

21 ফছয 3 ভো 15
জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

প্রখফে
নযণকৃত নয়ু

ফোজতর

৭৮৬৩ রভো: রদখরোয়োয রোখন

আখপদো খোতুন
পখয়জ উজেন

গ্রোভিঃ ফুরতরী
ইউজনয়ন: আরীনগয
ডোকঘয: কভরগঞ্জ
উখজরো: কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

গ্রোভিঃ ফুরতরী
ইউজনয়ন: আরীনগয
ডোকঘয: কভরগঞ্জ
উখজরো: কভরগঞ্জ
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

01.01.1993

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ফয় উখল্লখ রনই
 প্রখফ ে নোই

ফোজতর

৭৮৬৪ রযোদ রোখন

নুযজোোন রফগভ
আব্দুয যউ রোখন

গ্রোভিঃ ভোিনডোিো
ইউজনয়ন: কোজদযোিো
ডোকঘয:যোধোনগয
উখজরো:শ্রীনৄয
রজরোিঃ ভোগুযো

গ্রোভিঃ ভোিনডোিো
ইউজনয়ন: কোজদযোিো
ডোকঘয:যোধোনগয
উখজরো:শ্রীনৄয
রজরোিঃ ভোগুযো

ভোগুযো

06.07.1986

29 ফছয 9 ভো 29
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

োখয োর ঠিক
নোই

ফোজতর

৭৮৬৫ রভো: যজন রস্কোয

রভোছো: আজি্ফয়ো রফগভ
রভো: ভোখনোয়োয রোখন

গ্রোভিঃ োগোন্নো
ইউজনয়ন: োগোন্নো
ডোকঘয: োগোন্নো
উখজরো: জঝনোইদ
রজরোিঃ জঝনোইদ

গ্রোভিঃ োগোন্নো
ইউজনয়ন: োগোন্নো
ডোকঘয: োগোন্নো
উখজরো: জঝনোইদ
রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

01.01.1997

19 ফছয 5 ভো 5 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

আকজরভো রফগভ
রভো: রোর জভয়ো

গ্রোভিঃ ফরুন জিভোিো
ইউজনয়ন: ৭
ডোকঘয: ফরুন
উখজরো: কোোজয়ো
রজরোিঃ গোজীনৄয

গ্রোভিঃ ফরুন জিভোিো
ইউজনয়ন: ৭
ডোকঘয: ফরুন
উখজরো: কোোজয়ো
রজরোিঃ গোজীনৄয

৭৮৫৮ রভো: কোউোয আখম্মদ

রভোো: রোখনয়োযো রফগভ
রভো: আইয়ুফ আরী ফোিী

গ্রোভিঃ শ্যোভনৄয
ইউজনয়ন: যোজনৄয
ডোকঘয: যোভদোনৄয
উখজরো: রবোরো
রজরোিঃ রবোরো

৭৮৫৯ রভো: জুরো গোজী

রভোো: পোজভো রফগভ
রভো: রভোকখছদ গোজী

৭৮৬১ রভো: ভজউয যভোন
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১২

ভন্তব্য

গোজীনৄয

৭৮৫৬ রভো: োজন

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

চ্যয়োডোিো

29.10.1997

18 ফছয 6 ভো 6 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

নগাঁ

01.06.1987

28 ফছয 11 ভো 4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

খদয নোভ ভর

ফোজতর

গ্রোভিঃ জফকোো
ইউজনয়ন: কুরকোঠী
ডোকঘয: নরজছটি
উখজরো: নরজছটি
রজরোিঃ ঝোরকোঠী

ঝোরকোঠী

01.04.1994

22 ফছয 1 ভো 4 জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফ ে
মথোমথ পযখভ
নয়

ফোজতর

গ্রোভিঃ ইরোভকোঠি
ইউজনয়ন: ইরোভকোঠি
ডোকঘয: ইরোভকোঠি
উখজরো: তোরো
রজরোিঃ োতক্ষীযো

গ্রোভিঃ ইরোভকোঠি
ইউজনয়ন: ইরোভকোঠি
ডোকঘয: ইরোভকোঠি
উখজরো: তোরো
রজরোিঃ োতক্ষীযো

োতক্ষীযো

17.04.1986

29 ফছয 11 ভো 25
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে রনই,
রপযত খোভ রনই

ফোজতর

রগোর যোয়োন রফগভ
রভো: রগোরোভ রভোস্তপো

গ্রোভিঃ জংনৄয
ইউজনয়ন: জংনৄয
ডোকঘয: ছজরভোফোদ
উখজরো: ফোঞ্ছোযোভনৄয
রজরোিঃ জফ-ফোজিয়ো

গ্রোভিঃ জংনৄয
ইউজনয়ন: জংনৄয
ডোকঘয: ছজরভোফোদ
উখজরো: ফোঞ্ছোযোভনৄয
রজরোিঃ জফ-ফোজিয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

01.01.1996

20 ফছয 4 ভো 5 জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, রপযত খোভ
রনই

ফোজতর

৭৮৭৪ পোযজোনো আক্তোয

োযবীন আক্তোয
রভো: আবু তোখয

গ্রোভিঃ ধোভতী
ইউজনয়ন: ধোভতী
ডোকঘয:ধোভতী
উখজরো: রদজফদ্বোয
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ নফোফ ষ্ট্রোট য়োযী
ইউজনয়ন: 41
ডোকঘয: য়োযী
উখজরো: য়োযী
রজরোিঃ ঢোকো

কুজভল্লো

15.12.1995

20 ফছয 3 ভো 27
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

৭৮৭৫ রভো: জদুর ইরোভ

জুখরখো রফগভ
আজোমুজেন

গ্রোভিঃ োনোইজুযী
ইউজনয়ন: োটুজযয়ো
ডোকঘয: োটুজযয়ো
উখজরো: োটুজযয়ো
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ োনোইজুযী
ইউজনয়ন: োটুজযয়ো
ডোকঘয: োটুজযয়ো
উখজরো: োটুজযয়ো
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

15.04.1997

19 ফছয 0 ভো 21 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

৭৮৬৬ জোফ উজেন

ফোনুয়োযো
রভো: ফজলুয যভোন

গ্রোভিঃ নৄযোতন োোতোর
ইউজনয়ন: 3 নং
ডোকঘয: চ্যয়োডোিো
উখজরো: চ্যয়োডোিো
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

গ্রোভিঃ নৄযোতন োোতোর
ইউজনয়ন: 3 নং
ডোকঘয: চ্যয়োডোিো
উখজরো: চ্যয়োডোিো
রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

৭৮৬৮ রদফদো কুভোয ভন্ডর

অঞ্জরী যোণী
নজজত কুভোয ভন্ডর

গ্রোভিঃ ফোগধোনো
ইউজনয়ন: রচযোগনৄয
ডোকঘয: ভোখদফনৄয
উখজরো: ভোখদফনৄয
রজরোিঃ নগাঁ

গ্রোভিঃ ফোগধোনো
ইউজনয়ন: রচযোগনৄয
ডোকঘয: ভোখদফনৄয
উখজরো: ভোখদফনৄয
রজরোিঃ নগাঁ

৭৮৬৯ জপকুর ইরোভ (ভোমুন)

ভোকসুদো রফগভ
গ্রোভিঃ জফকোো
রভো: আব্দুর জব্বোয োরোদোয ইউজনয়ন: কুরকোঠী
ডোকঘয: নরজছটি
উখজরো: নরজছটি
রজরোিঃ ঝোরকোঠী

৭৮৭১ রভো: খোয়রুর আরভ

যোজদো রফগভ
রকযোভত আরী রভোির

৭৮৭৩ রভো: পয়জুর ইরোভ
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৭৮৭৬ রভো: আজযফুয যভোন

রভোছো: আজজযন রফগভ
রভো: োজু রফোযী

গ্রোভিঃ রকচিো নফ তোিো
ইউজনয়ন: কোভোখরয োিো
ডোকঘয:ফোযখকোনো
উখজরো: োঘোটো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ রকচিো নফ তোিো
ইউজনয়ন: কোভোখরয োিো
ডোকঘয:ফোযখকোনো
উখজরো: োঘোটো
রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

03.08.1996

20 ফছয 9 ভো 2 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ খে ছজফ
রনই

ফোজতর

৭৮৭৮ োজকরো খোতুন

যোজভো খোতুন
রভো: ইব্রোজভ জফশ্বো

গ্রোভিঃ জদয়োি ফোঘইর
ইউজনয়ন: 7
ডোকঘয: জদয়োি োোনৄয
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ জদয়োি ফোঘইর
ইউজনয়ন: 7
ডোকঘয: জদয়োি োোনৄয
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

োফনো

10.12.1990

25 ফছয 3 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ ,খোখভ
ঠিকোনো  ডোক
টিজকট নোই

ফোজতর

৭৮৭৯ রভো: নুয আরভ

রভোছো: নুযফোনু
রভো: আজজজুর ক

গ্রোভিঃ কাঁচদ
ইউজনয়ন: কাঁচদ
ডোকঘয: জফখনোদ নগয
উখজরো: নফোফগঞ্জ
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃ কাঁচদ
ইউজনয়ন: কাঁচদ
ডোকঘয: জফখনোদ নগয
উখজরো: নফোফগঞ্জ
রজরোিঃ জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

03.01.1988

28 ফছয 4 ভো 2 জদন

8ভ রেণী

োধোযণ

প্রখফখে ছজফ
রনই

ফোজতর

৭৮৮০ রভো: যোখদুর ইরোভ

রভোছো: ভোোফুজো রফগভ
রভো: আোদুজ্জোভোন

প্রখপয কখরোনী গোইফোন্ধো
গ্রোভিঃ লুকো রভোি
রজুোজত কোজরকো প্রোদ 5নং ইউজনয়ন: 38
য়োড ত, গোইফোন্ধো দয
ডোকঘয:
উখজরো:
রজরোিঃ ঢোকো

ঢোকো

12.01.1998

18 ফছয 3 ভো 21
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ঠিকোনো রনই

ফোজতর

৭৮৮১ রপোযকোন আরী

রপযখদৌী আকতোয
যজপকুর ইরোভ

গ্রোভিঃ োোজনয়ো
ইউজনয়ন: নোড়ুয়োভোরো
ডোকঘয: নোড়ুয়োভোরো
উখজরো: গোফতরী
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ োোজনয়ো
ইউজনয়ন: নোড়ুয়োভোরো
ডোকঘয: নোড়ুয়োভোরো
উখজরো: গোফতরী
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

16.06.1995

20 ফছয 10 ভো 16
জদন

দোজখর

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই, জফজ্ঞজন্ভ
নম্বয উখল্লখ রনই

ফোজতর

৭৮৮৪ তভো যোণী োর

চন্দনো যোণী োর
দুরোর চন্দ্র োর

গ্রোভিঃ রদউরী
ইউজনয়ন: রদউরী
ডোকঘয: রদউরী
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ রদউরী
ইউজনয়ন: রদউরী
ডোকঘয: রদউরী
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

10.03.1993

23 ফছয 1 ভো 25
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই,
প্রখফে ১
কজ, জফজ্ঞজন্ভ
নম্বয ভুর

ফোজতর

৭৮৮৫ যন্টু চন্দ্র যকোয

ভন্দোফিী যকোয
জচেযঞ্জন যকোয

গ্রোভিঃ বোটিয়ো
ইউজনয়ন: সুযোইয়ো
ডোকঘয: কযোচোনৄয
উখজরো: রভোনগঞ্জ
রজরোিঃ রনেখকোণো

গ্রোভিঃ বোটিয়ো
ইউজনয়ন: সুযোইয়ো
ডোকঘয: কযোচোনৄয
উখজরো: রভোনগঞ্জ
রজরোিঃ রনেখকোণো

রনেখকোণো

10.10.1993

22 ফছয 6 ভো 22
জদন

এ.এ.জ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

ডোক টিজকট নোই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১০

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৭৮৮৬ রভো: হৃদয় জভয়ো

োযজবন আক্তোয
রভো: গজণ জভয়ো

গ্রোভিঃ কদভ রদউরী
ইউজনয়ন: োোতো
ডোকঘয: কদভ রদউরী
উখজরো: ফোযোট্টো
রজরোিঃ রনেখকোণো

গ্রোভিঃ কদভ রদউরী
ইউজনয়ন: োোতো
ডোকঘয: কদভ রদউরী
উখজরো: ফোযোট্টো
রজরোিঃ রনেখকোণো

রনেখকোণো

11.01.1997

19 ফছয 3 ভো 22
জদন

এ.এ.জ

এজতভ/ োজযযীক প্রখফ ে ১
প্রজতফন্ধী
কজ, ছজফখত
তুোজয়ত ীর
রনই

ফোজতর

৭৮৮৭ রভো: রোরন আরী

রভোছো: নোজভো খোতুন
রভো: আব্দুয যজভ

গ্রোভিঃ ভোযোজনৄয
ইউজনয়ন: রভোকোজযভনৄয
ডোকঘয: রগোরোনগয
উখজরো: রবিোভোযো
রজরোিঃ কুজিয়ো

গ্রোভিঃ ভোযোজনৄয
ইউজনয়ন: রভোকোজযভনৄয
ডোকঘয: রগোরোনগয
উখজরো: রবিোভোযো
রজরোিঃ কুজিয়ো

কুজিয়ো

27.01.1998

18 ফছয 3 ভো 9 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

স্বোক্ষয রনই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৭৮৮৮ রভো: রৌযব োোন

রভোছো: যোজভো রফগভ
রভো: ইব্রোজভ জফশ্বো

গ্রোভিঃ জদয়োি ফোঘইর
ইউজনয়ন: ৭
ডোকঘয: জদয়োি োোনৄয
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ জদয়োি ফোঘইর
ইউজনয়ন: ৭
ডোকঘয: জদয়োি োোনৄয
উখজরো: ঈশ্বযদী
রজরোিঃ োফনো

োফনো

08.04.1998

18 ফছয 1 ভো 7 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ , রপযত
খোখভ ঠিকোনো 
ডোক টিজকট নোই

ফোজতর

৭৮৮৯ রভো: নুরুর ইরোভ

রখভোছো: জযনো রফগভ
রভো: োভছুর ক

গ্রোভিঃ ছয় ফোজিয়ো
ইউজনয়ন: নজণ তভো গোতী
ডোকঘয: নজণ তভো গোতী
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ ছয় ফোজিয়ো
ইউজনয়ন: নজণ তভো গোতী
ডোকঘয: নজণ তভো গোতী
উখজরো: উল্লোোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

02.07.1996

19 ফছয 10 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৭৮৯১ রভো: ইজোবুর ইরোভ

জরজ রফগভ
ভোসুদ খোন

গ্রোভিঃ জচেোোিো
ইউজনয়ন: আভতরো
ডোকঘয: গচোোিো
উখজরো: রকোটোরীোিো
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ জচেোোিো
ইউজনয়ন: আভতরো
ডোকঘয: গচোোিো
উখজরো: রকোটোরীোিো
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

19 ফছয 3 ভো 21
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই,
জন্তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৭৮৯৬ োরুন অয যজদ

রভোছো: রজোখরখো রফগভ
রভো: আব্দুর োই

গ্রোভিঃ যজতযোভনৄয
ইউজনয়ন: জযখদফনৄয
ডোকঘয: োগরীয
উখজরো: যংনৄয দয
রজরোিঃ যংনৄয

গ্রোভিঃ যজতযোভনৄয
ইউজনয়ন: জযখদফনৄয
ডোকঘয: োগরীয
উখজরো: যংনৄয দয
রজরোিঃ যংনৄয

যংনৄয

15.06.1992

23 ফছয 10 ভো 20
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৭৮৯৮ রভো: আরভিীয রোখন

রযোখকয়ো রফগভ
রভো: আখক্কর আরী

গ্রোভিঃ ফি চনো
ইউজনয়ন: কোজরয়ো
ডোকঘয: ফি চনো
উখজরো: জখনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

গ্রোভিঃ ফি চনো
ইউজনয়ন: কোজরয়ো
ডোকঘয: ফি চনো
উখজরো: জখনৄয
রজরোিঃ টোংগোইর

টোংগোইর

15.04.1987

29 ফছয 0 ভো 28
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে ১
কজ, ছজফ
তুোজয়ত রনই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

ঝোরকোঠী

01.03.1988

28 ফছয 2 ভো 4 জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ , প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ফোিী 14, িক 13, রক্টয
12, উত্তযো ভখডর টোউন
ডোকঘয: উত্তয
উখজরো: উত্তয জিভ
রজরোিঃ ঢোকো

কুজভল্লো

28.07.1997

18 ফছয 9 ভো 7 জদন

আজরভ

োধোযণ

প্রখফ ে ১
কজ, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট নোই

ফোজতর

গ্রোভ:চকভোজনক,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দোভনো, উখজরো: ভোন্দো,
রজরো: নগাঁ।

গ্রোভ:চকভোজনক,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দোভনো, উখজরো: ভোন্দো,
রজরো: নগাঁ।

নগাঁ

05/05/1986

২৯ফছয ১১ভো
৩০জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোন নোই

ফোজতর

জতো:রজরভ োরোদোয,
ভোতো:জফউটি রফগভ

ফোো:৪১, গ্রোভ:কনকজদয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কনকজদয়ো, উখজরো:
ফোউপর, রজরো: টুয়োখোরী।

ফোো:৪১, গ্রোভ:কনকজদয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কনকজদয়ো, উখজরো:
ফোউপর, রজরো: টুয়োখোরী।

টুয়োখোরী

10/05/1991

২৪ফছয ১১ভো
২৫জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

৭৯০৫ রভোিঃ মুকুর রোখন

জতো:ভযহুভ মুক্তোয রোখন,
ভোতো:রভোছোিঃ আভো খোতুন

গ্রোভ:নোগখডভযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
নোগখডভযো, উখজরো:
োজথয়ো, রজরো:োফনো ।

গ্রোভ:নোগখডভযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
নোগখডভযো, উখজরো:
োজথয়ো, রজরো:োফনো ।

োফনো

10/09/1996

১৯ফছয ৭ভো ২৩জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
রনই, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৭৯০৬ রভোিঃ ভোমুন জভয়ো

জতো:রভোিঃ পজলু জভয়ো,
ভোতো:নুয জোোন রফগভ

ফোো:২৯৭, গ্রোভ:ধভতোগয
জিভোি, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: দয, উখজরো:
দয, রজরো: কুজভল্লো।

ফোো:২৯৭, গ্রোভ:ধভতোগয
জিভোি, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: দয, উখজরো:
দয, রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

01/01/1987

২৯ফছয ৩ভো ১১জদন

এএজ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

৭৯১০ রভোিঃ নোজমুর ক

জতো:রভোিঃ জজরলুয যভোন
োরোদোয, ভোতো:যোনু রফগভ

গ্রোভ:উত্তয বছরোবুজনয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ঝোটিবুজনয়ো, উখজরো:
জভজতোগঞ্জ, রজরো: টুয়োখোরী।

গ্রোভ:উত্তয বছরোবুজনয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ঝোটিবুজনয়ো, উখজরো:
জভজতোগঞ্জ, রজরো: টুয়োখোরী।

টুয়োখোরী

25/09/1990

২৫ফছয ৭ভো ১১জদন

এইচএজ

চোরোন নোই

ফোজতর

৭৮৯৯ রভো: জভজোনুয যভোন

রভোো: আখরয়ো রফগভ
মৃত আ: ছত্তোয ভজল্লক

গ্রোভিঃ নোজন্দকোঠী
ইউজনয়ন: 3নং
ডোকঘয:নরোজছটি
উখজরো: নরোজছটি
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

গ্রোভিঃ ভজননৄযীোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: রতজগাঁ
উখজরো: রতজগাঁ
রজরোিঃ ঢোকো

৭৯০০ রভো: আবু ফকয

পোজতভো রফগভ
রভো: নুরুজ্জোভোন

গ্রোভিঃ তোখজয রবোভযো
ইউজনয়ন: রফরঘয
ডোকঘয: রদৌজিয়ো ফোজোয
উখজরো: কুজভল্লো দয
রজরোিঃ কুজভল্লো

৭৯০৩ রভোিঃ ফোখদো আরী

জতো:রভোিঃ আিঃ োজভদ রখ,
ভোতো:রভোছোিঃ োজরভো জফজফ

৭৯০৪ োইদুর ইরোভ
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৭৯১২ ভজনযো

জতো:োভছুর , ভোতো:রযখনো

গ্রোভ:রকোচোয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রকোচোয, উখজরো:
রগোজফন্দগঞ্জ, রজরো: গোইফোন্ধো।

গ্রোভ:রকোচোয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রকোচোয, উখজরো:
রগোজফন্দগঞ্জ, রজরো: গোইফোন্ধো।

গোইফোন্ধো

12/10/1994

২১ফছয ৭ভো ২৩জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফে ১
কজ, রপযত খোভ
রনই

ফোজতর

৭৯১৩ রকফ চন্দ্র সূেধয

জতো:মৃত সুনীর চন্দ্র সূেধয ,
ভোতো:কভরো যোনী সূেধয

গ্রোভ:শ্যোখভয গো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোজজযজখর, উখজরো:
রনফোগ, রজরো: রনোয়োখোরী।

গ্রোভ:শ্যোখভয গো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোজজযজখর, উখজরো:
রনফোগ, রজরো: রনোয়োখোরী।

রনোয়োখোরী

02/01/1995

২১ফছয ৩ভো ৯জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

ছজফ স্টুোে
োইজ, প্রখফে
১ কজ

ফোজতর

৭৯১৫ রভোিঃ আব্দুল্লো আর রনোভোন

জতো:রভোিঃ জোখকয রোখন,
ভোতো:ভখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ:োযরো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: নফ ত রজোয়োযী,
উখজরো: চন্দনোই, রজরো:
চট্টগ্রোভ।

গ্রোভ:োযরো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: নফ ত রজোয়োযী,
উখজরো: চন্দনোই, রজরো:
চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

01/02/1998

১৮ফছয ৩ভো ১জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন নোই

ফোজতর

৭৯১৬ খোয়রুর ইরোভ যোজু

জতো:রভোিঃ রফরোর উজেন,
ভোতো:রভোোিঃ ভোখরকো খোতুন

গ্রোভ:জিভ ঠোকুখযয ভোটি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বজন্তোনৄয, উখজরো:
বজন্তোনৄয, রজরো: জখরট।

গ্রোভ:জিভ ঠোকুখযয ভোটি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বজন্তোনৄয, উখজরো:
বজন্তোনৄয, রজরো: জখরট।

জখরট

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ফোংরো
নোভ রনই, স্বোক্ষয
রনই,

ফোজতর

৭৯১৭ খদফ চন্দ্র

জতো:দযত চন্দ্র ফভতন,
ভোতো:মমুনো যোনী

গ্রোভ:োগোছো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কযভজজ, উখজরো:
দুচোজচয়ো, রজরো: ফগুিো।

গ্রোভ:োগোছো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কযভজজ, উখজরো:
দুচোজচয়ো, রজরো: ফগুিো।

ফগুিো

25/11/1997

১৭ফছয ৪ভো ১৮জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৭৯১৮ োজফদ ইফখন আবুর

জতো:নুরুর ইরোভ,
ভোতো:পজযদো রফগভ

গ্রোভ:উযগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োদোযোয, উখজরো:
রগোয়োইনঘোট, রজরো: জখরট।

গ্রোভ:উযগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োদোযোয, উখজরো:
রগোয়োইনঘোট, রজরো: জখরট।

জখরট

13/05/1996

১৯ফছয ১১ভো ২২জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৭৯১৯ রভোিঃ জজভ উজেন

জতো:আব্দুয যজভ,
ভোতো:জপখযোজো রফগভ

গ্রোভ:উযগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োদোযোয, উখজরো:
রগোয়োইনঘোট, রজরো: জখরট।

গ্রোভ:উযগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োদোযোয, উখজরো:
রগোয়োইনঘোট, রজরো: জখরট।

জখরট

18/11/1996

১৯ফছয ৫ভো ১৭জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, রপযত
খোভ রনই

ফোজতর

৭৯২০ রভোিঃ কোইয়ুভ রযজো

জতো:রভোিঃ রুহুর আজভন,
ভোতো:রগজন্দ রফগভ

গ্রোভ:জফখনোদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জফখনোদনৄয, উখজরো:
জফগঞ্জ, রজরো:
চাঁোইনফোফগঞ্জ।

গ্রোভ:জফখনোদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জফখনোদনৄয, উখজরো:
জফগঞ্জ, রজরো:
চাঁোইনফোফগঞ্জ।

চাঁোইনোফফগঞ্জ

10/04/1994

২২ফছয ০ভো ২৫জদন

এএজ

এজতভ

প্রখফে নোই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১
৭৯২১ রভোিঃ সুভন রোখন

জতো:রভোিঃ োোদৎ রোখন,
ভোতো:োজভদো রফগভ

গ্রোভ:দজন্ভয়য,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দজন্ভয়য, উখজরো: নোগযনৄয,
রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ:দজন্ভয়য,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দজন্ভয়য, উখজরো: নোগযনৄয,
রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর

20/12/1992

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে রনই,
রপযত খোভ রনই

ফোজতর

৭৯২২ রভোিঃ ইউনু খোন

জতো:রভোিঃ খোখদভ রভোল্লো,
ভোতো:যীভো খোতুন

গ্রোভ:চযকোটোযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
চযকোটোযী, উখজরো:
রদৌরতনৄয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ।

গ্রোভ:চযকোটোযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
চযকোটোযী, উখজরো:
রদৌরতনৄয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ।

ভোজনকগঞ্জ

26/12/1996

১৯ফছয ৩ভো ১৫জদন

এইচএজ

োধোযণ

খদয নোভ নোই,
প্রখফে ১ কজ

ফোজতর

৭৯২৩ রভোিঃ রোযোফ রোখন

জতো:রভোিঃ োইদুয যভোন,
ভোতো:যজভো রফগভ

গ্রোভ:োথুজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
খখঞ্জননৄয, উখজরো: দয,
রজরো: জয়নৄযোট।

গ্রোভ:োথুজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
খখঞ্জননৄয, উখজরো: দয,
রজরো: জয়নৄযোট।

জয়নৄযোট

10/10/1997

১৯ফছয ০ ভো ২৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ডোকটিজকট
রনই

ফোজতর

৭৯২৪ রভোিঃ যোজীফ আোম্মদ

জতো:রভোিঃ ো আরভ,
ভোতো:এযনো রফগভ
জতো:রভোিঃ রজোনো রফগভ,
ভোতো:রভোছোিঃ ডোজরভ রফগভ

৫৯নং নফ ত ফোোখফো,
যোজোযফোগ, ঢোকো।
গ্রোভ:আত্তজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
সুফণ তোিো, উখজরো:
রফরকুজচ, রজরো: জযোজগঞ্জ।

৫৯নং নফ ত ফোোখফো,
যোজোযফোগ, ঢোকো।
গ্রোভ:আত্তজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
সুফণ তোিো, উখজরো:
রফরকুজচ, রজরো: জযোজগঞ্জ।

ঢোকো

13/01/1994

২২ফছয ৩ভো ২জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোজতর

জযোজগঞ্জ

12/03/1996

২৩ফছয ০ভো ২৯জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই
চোরোন নোই

৭৯২৬ অজনতো যোনী যকোয

জতো:দয়োর জয যকোয,
ভোতো:জয়ো যোনী যকোয

গ্রোভ:রখোরোখভোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ব্রোহ্মণকীত্ততো, উখজরো:
রকযোণীগঞ্জ, রজরো: ঢোকো।

গ্রোভ:রখোরোখভোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ব্রোহ্মণকীত্ততো, উখজরো:
রকযোণীগঞ্জ, রজরো: ঢোকো।

ঢোকো

09/09/1987

২৪ফছয ৬ভো ৫জদন

অনো ত

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৭৯২৭ রভোিঃ রভোছোজেকুয যভোন

জতো:রভোিঃ নুয ইরোভ,
ভোতো:রভোছোিঃ যোখফয়ো জফজফ

গ্রোভ:কুোফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কুন্দগ্রোভ, উখজরো:
আদভজদঘী, রজরো: ফগুিো।

গ্রোভ:কুোফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কুন্দগ্রোভ, উখজরো:
আদভজদঘী, রজরো: ফগুিো।

ফগুিো

20/08/1991

২৪ফছয ৮ভো ১৬জদন

আজরভ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ঠিকোনো উখল্লখ
রনই

ফোজতর

৭৯২৮ রখোকন ফভতন

জতো:রগৌযোি ফভতন,
ভোতো:জভরন যোণী ফভতন

গ্রোভ:চজন্ডোো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
নোন্দোইর, উখজরো:
নোন্দোইর, রজরো: ভয়ভনজং।

গ্রোভ:চজন্ডোো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
নোন্দোইর, উখজরো:
নোন্দোইর, রজরো: ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

01/11/1994

২১ফছয ৫ভো ১০জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

৭৯২৫ রভোিঃ ভয আরী
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ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

এ/২৮-রজ, োজোোননৄয
রযরখয় কখরোনী, োজন্তনগয,
ঢোকো।

পজযদনৄয

03/10/1989

২৬ফছয ৭ভো ২জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ , রপযত
খোখভ ডোকটিজকট
রনই

ফোজতর

গ্রোভ:চজন্ডোো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
নোন্দোইর, উখজরো:
নোন্দোইর, রজরো: ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

30/12/1996

১৯ফছয ৩ভো ১১জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ তুোজয়ত
নয়

ফোজতর

জতো:রভোিঃ আব্দুর ভজজদ
গ্রোভ:দভদভো নফ তোিো,
আকন্দ, ভোতো:রভোছোিঃ সুকজোন ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রফগভ
জফন্যোকোজন্দ, উখজরো:
উল্লোোিো, রজরো: জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ:দভদভো নফ তোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জফন্যোকোজন্দ, উখজরো:
উল্লোোিো, রজরো: জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

28/11/1991

২৫ফছয ৩ভো ১৪জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
নোই

ফোজতর

৭৯৩৪ রভোিঃ জজরুর ইরোভ

জতো:রভোিঃ আখনোয়োয রোখন, গ্রোভ:খোখননৄয,
ভোতো:রভোছখরভো রফগভ
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রঘোিোোর োয কোযখোনো,
উখজরো: রো, রজরো:
নযজংদী।

গ্রোভ:খোখননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রঘোিোোর োয কোযখোনো,
উখজরো: রো, রজরো:
নযজংদী।

নযজংদী

11/06/1995

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

৭৯৩৫ রভোিঃ ভজদুর ইরোভ

জতো:রভোিঃ আব্দুর ভজতন,
ভোতো:রভোছোিঃ োখজযো রফগভ

গ্রোভ:জনজকাঁকিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কদভতরী, উখজরো:
গোফতরী, রজরো: ফগুিো।

গ্রোভ:জনজকাঁকিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কদভতরী, উখজরো:
গোফতরী, রজরো: ফগুিো।

ফগুিো

14/10/1992

২৩ফছয ৬ভো ২৭জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে
নযণকৃত নয়

ফোজতর

৭৯৩৬ নফীন োোন

জতো:মৃত মুজবুয যভোন
রভৌরো, ভোতো:সুরতোনো রফগভ

গ্রোভ:কোয়স্থগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রপঞ্চুগঞ্জ, উখজরো:
রপঞ্চুগঞ্জ, রজরো: জখরট।

গ্রোভ:কোয়স্থগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রপঞ্চুগঞ্জ, উখজরো:
রপঞ্চুগঞ্জ, রজরো: জখরট।

জখরট

14/08/1993

২২ফছয ৮ভো ৯জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
নোই, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৭৯৩৭ রভোিঃ রোখর যোনো

জতো:মৃত ো ভোমুদ,
ভোতো:রভোছোিঃ নোজভো রফগভ

গ্রোভ:নরকুিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
নরুজন্দফোজোয, উখজরো:
দয, রজরো: জোভোরনৄয।

গ্রোভ:নরকুিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
নরুজন্দফোজোয, উখজরো:
দয, রজরো: জোভোরনৄয।

জোভোরনৄয

16/11/1992

২৩ফছয ৫ভো ১৯জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে ১
কজ, জোতীয়
জযচয়ে নম্বয
রনই

ফোজতর

৭৯২৯ রভোিঃ োজফবুয যভোন

জতো:রভোিঃ , ভোতো:

৭৯৩০ সুভন চন্দ্র ফভতন

জতো:যজঞ্জত চন্দ্র ফভতন,
ভোতো:কল্পনো যোনী ফভতন

৭৯৩৩ রভোিঃ কোউছোয আরী
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গ্রোভ:চজন্ডোো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
নোন্দোইর, উখজরো:
নোন্দোইর, রজরো: ভয়ভনজং।

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১০

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৭৯৪৩ োখফ আরী ভন্ডর

ভখনোয়োযো রফগভ
মৃত রভোজোোয ভন্ডর

গ্রোভিঃ দয়োর নগয
ইউজনয়ন: জভজোননৄয
ডোকঘয: সূম তনগয
উখজরো: যোজফোজি দয
রজরোিঃ যোজফোজি

গ্রোভিঃ দয়োর নগয
ইউজনয়ন: জভজোননৄয
ডোকঘয: সূম তনগয
উখজরো: যোজফোজি দয
রজরোিঃ যোজফোজি

যোজফোিী

11.10.1993

22 ফছয 6 ভো 14
জদন

এ.এ.জ

এজতভ/ োজযযীক প্রখফে রনই
প্রজতফন্ধী

ফোজতর

৭৯৪৪ রভো: বুজ ভন্ডর

রভোছো: নুযজোোন রফগভ
রভো: জদ ভন্ডর

গ্রোভিঃ ফি রক্ষীনৄয
ইউজনয়ন: জভজোননৄয
ডোকঘয: যোজফোিী
উখজরো: যোজফোিী
রজরোিঃ যোজফোিী

গ্রোভিঃ ফি রক্ষীনৄয
ইউজনয়ন: জভজোননৄয
ডোকঘয: যোজফোিী
উখজরো: যোজফোিী
রজরোিঃ যোজফোিী

যোজফোিী

26.01.1996

20 ফছয 2 ভো 28
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
রনই

ফোজতর

৭৯৪৫ রভো: ফোখয়োজজদ

জোোনোযো রফগভ
ফোচ্চু জভয়ো

গ্রোভিঃ নফ ত গোফতরী
ইউজনয়ন: রছোটফোগ
ডোকঘয: রছোটফোগ
উখজরো: তোরতরী
রজরোিঃ ফযগুনো

6/11, তোজভর রযোড, ব্লক
জ. রভোোভম্মদনৄয ঢোকো

ফযগুনো

19 ফছয 4 ভো 1 জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফ ে ১
কজ, জন্
তোজযখ উখল্লখ রনই

ফোজতর

৭৯৪৬ রখ আ: কোখদয

তজভনো রফগভ
ভযহুভ আ: োই রখ

গ্রোভিঃ ভোযছোেো
ইউজনয়ন: ররোোগোিো
ডোকঘয: ররোোগোিো
উখজরো: ররোোগোিো
রজরোিঃ নিোইর

6/11, তোজভর রযোড, ব্লক
জ. রভোোভম্মদনৄয ঢোকো

নিোইর

10.02.1992

23 ফছয 11 ভো 27
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফ ে ১
কজ, জফজ্ঞজন্ভ
নম্বয রনই

ফোজতর

৭৯৫২ রভোিঃ জপকুর ইরোভ

নূযচোন জফজফ
ইযোইর জভয়াঁ

গ্রোভ: ররোোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:চ্যন্টো
ডোকঘয:চ্যন্টো
উখজরো:ঘযোইর
রজরো: ব্রোক্ষনফোিীয়ো

গ্রোভ: ররোোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:চ্যন্টো
ডোকঘয:চ্যন্টো
উখজরো:ঘযোইর
রজরো: ব্রোক্ষনফোিীয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

২৩.১১.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৭ ভো ০১
জদন

জডজগ্র

োধোযণ

কর্ততক্ষ ভর,
রোস্টোর অড তোয

ফোজতর

৭৯৫৪ তোনবীয

রখোযখদো
আবুর কোখভ

গ্রোভ: জনউ কখরোনী
(োগযজদঘী)
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৯
ডোকঘয: দয
উখজরো:দয
রজরো: ভয়ভনজং

গ্রোভ: জনউ কখরোনী
(োগযজদঘী)
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৯
ডোকঘয: দয
উখজরো:দয
রজরো: ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

১৪.০৯.১৯৯১

২৪ ফছয ০৭ ভো ১১
জদন

এইচএজ

এজতভ/ োজযযীক রপযত খোখভ
প্রজতফন্ধী
ঠিকোনো  ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৭৯৫৫ রভোিঃ আজনছুয যভোন

রভোছোিঃ আঞ্জুয়োযো রফগভ
রভোিঃ োজফবুয যভোন

গ্রোভ: চক যোনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:চক যোনৄয
ডোকঘয:ভোঝোইনগয
উখজরো: রফোয়োজরয়ো
রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: চক যোনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:চক যোনৄয
ডোকঘয:ভোঝোইনগয
উখজরো: রফোয়োজরয়ো
রজরো: জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

২০ ফছয ০২ ভো ২০
জদন

এএজ

োধোযণ

ফোজতর
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জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই,
রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৭৯৬০ রভোিঃ আোদুয নফী

রপযখদৌ রফগভ
রভোিঃ নুরু নফী

গ্রোভ: নফ ত ফিজরয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফিজরয়ো ০৯
ডোকঘয: রভৌরবী োট
উখজরো: টিয়ো
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: নফ ত ফিজরয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফিজরয়ো ০৯
ডোকঘয: রভৌরবী োট
উখজরো: টিয়ো
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

২০.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ০২ ভো ২৪
জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৭৯৬২ রভোিঃ আর-আজভন জভয়াঁ

রভোোিঃ রভখরুন রনছো
রভোিঃ চ্যন্নু জভয়াঁ

গ্রোভ: ডয োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: গুঠিয়ো
ডোকঘয: ডয োিো
উখজরো:উজজযনৄয
রজরো: ফজযোর

গ্রোভ: জেখভোজন
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৬
ডোকঘয:দোখয কোজন্দ
উখজরো: জখরগো
রজরো: ঢোকো

ফজযোর

২৭.০১.১৯৮৯

২৭ ফছয ০৩ ভো ০৮
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে ১
কজ,রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৭৯৬৩ রভোিঃ কোভরুর োোন

শুকুযন রনছো
রভোিঃ আবু তোখরফ

গ্রোভ: ফি ধুনোইর
ইউজনয়ন/য়োড ত:রুকোট
ডোকঘয:ফি ধুনোইর
উখজরো:োজোদনৄয
রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: ফি ধুনোইর
ইউজনয়ন/য়োড ত:রুকোট
ডোকঘয:ফি ধুনোইর
উখজরো:োজোদনৄয
রজরো: জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

১৯.১০.১৯৯৭

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে ১
কজ, ছজফ
তুোজয়ত রনই,
রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৭৯৬৪ উৎর কুভোয োর

ততী যোনী োর
যতন োর

গ্রোভ: যসুরনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
যোয়খদৌরতনৄয
ডোকঘয: যসুরনৄয
উখজরো:কোভোযখন্দ
রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: যসুরনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
যোয়খদৌরতনৄয
ডোকঘয: যসুরনৄয
উখজরো:কোভোযখন্দ
রজরো: জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

০২.০৩.১৯৮৯

২৭ ফছয ০২ ভো ০৩
জদন

কৃজল জডখপ্লোভো

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, আখফদখন
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৭৯৬৫ রভোিঃ কোজদয খোন

খোজদজো রফগভ
রভোিঃ তোপোজ্জুর খোন

গ্রোভ: ফোখযনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩ নং
ডোকঘয: ফোখযনৄয
উখজরো:দয
রজরো: চাঁদনৄয

গ্রোভ: ফোখযনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩ নং
ডোকঘয: ফোখযনৄয
উখজরো:দয
রজরো: চাঁদনৄয

চাঁদনৄয

০১.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ০৪ ভো ০৫
জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে
মথোমথ পযখভ
নয়

ফোজতর

৭৯৬৮ পোরুক আোম্মদ

রভোছোিঃ রজোখফদো খোতুন
মৃতিঃ জযোজউেীন

গ্রোভ: ফুরতরো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩ নং
রফঙ্ঘোযী ইউজ
ডোকঘয:ফুরতরোয োট
উখজরো:রফোদো
রজরো: ঞ্চগি

গ্রোভ: ফুরতরো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩ নং
রফঙ্ঘোযী ইউজ
ডোকঘয:ফুরতরোয োট
উখজরো:রফোদো
রজরো: ঞ্চগি

ঞ্চগি

১৪.০৯.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৭ ভো ২২
জদন

৮ভ রেণী

োধোযণ

আখফদন টোই
কযো, জক্ষোগত
রমোগ্যতো ৮ভ
রেজণ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

৭

৪

৫

৬

৭৯৭০ রভোিঃ আকভোর রোখন

রভোোিঃ সুজপয়ো রফগভ
রভোিঃ পজলুয যভোন

গ্রোভ: রোনোট্টী
ইউজনয়ন/য়োড ত: চযফোগডোিো
ডোকঘয:চযফোগডোিো
উখজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ
দয
রজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভ: রোনোট্টী
ইউজনয়ন/য়োড ত: চযফোগডোিো
ডোকঘয:চযফোগডোিো
উখজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ
দয
রজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

৭৯৭১ রভোিঃ জুখয়র

জরজর রফগভ
রভোিঃ রোর জভয়াঁ োং

গ্রোভ: উরোজনয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৫ নং
যতনদী, তোরতরী
ডোকঘয:উরোজনয়ো ফোজোয
উখজরো:গরোজচো
রজরো: টুয়োখোরী

গ্রোভ: উরোজনয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৫ নং
যতনদী, তোরতরী
ডোকঘয:উরোজনয়ো ফোজোয
উখজরো:গরোজচো
রজরো: টুয়োখোরী

৭৯৭৮ রভো: আব্দুয যোজ্জোক জফন ইউসুপ

রভোছো: রযখনো োযবীন
রভো: আইয়ুফ আরী

গ্রোভিঃ োযনৄকুয
ইউজনয়ন: োযনৄকুয
ডোকঘয: োযনৄকুয
উখজরো: আজদতভোযী
রজরোিঃ রোরভজনযোটি

গ্রোভিঃ োযনৄকুয
ইউজনয়ন: োযনৄকুয
ডোকঘয: োযনৄকুয
উখজরো: আজদতভোযী
রজরোিঃ রোরভজনযোটি

৭৯৭৯ রভো: নুরুর আপোয োজ্জোদ

যজভজো রফগভ
রভো: নুরুন নফী

গ্রোভিঃ মুহুযীোিো
ইউজনয়ন: উত্তয আগ্রোফোদ
ডোকঘয: ফন্দয
উখজরো:
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ মুহুযীোিো
ইউজনয়ন: উত্তয আগ্রোফোদ
ডোকঘয: ফন্দয
উখজরো:
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

৭৯৮০ রভো: আব্দুল্লো আর ভোমুদ

রভোছো: আখভনো রফগভ
রভো: আরী আজভ

গ্রোভিঃ ঢোকোযোিো
ইউজনয়ন: ঢোকোযোিো
ডোকঘয: ঢোকোযোিো
উখজরো: ঢোকোযোিো
রজরোিঃ জয়নৄযোট

গ্রোভিঃ ঢোকোযোিো
ইউজনয়ন: কুসুভনৄয
ডোকঘয: োরোইনৄয
উখজরো: োচজফজফ
রজরোিঃ জয়নৄযোট

৭৯৮১ রভো: ভোফুজোয যভোন

রভোছো: ছোখরো রফগভ
রভো: আবুর কোরোভ

গ্রোভিঃ দীঘরটোযী
ত
ইউজনয়ন: দূগোনৄয
ত
ডোকঘয: দূগোনৄয
উখজরো: আজদতভোযী
রজরোিঃ রোরভজনযোট

গ্রোভিঃ দীঘরটোযী
ত
ইউজনয়ন: দূগোনৄয
ত
ডোকঘয: দূগোনৄয
উখজরো: আজদতভোযী
রজরোিঃ রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

৭৯৮২ রভো: োজফবুয যভোন

রভোছো: োখজযো রফগভ
রভো: ফজছয উজেন

গ্রোভিঃ োোতোরোিো
ইউজনয়ন: ৭
ডোকঘয: কুজিগ্রোভ
উখজরো: কুজিগ্রোভ
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ োোতোরোিো
ইউজনয়ন: ৭
ডোকঘয: কুজিগ্রোভ
উখজরো: কুজিগ্রোভ
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৮

৯

১৮ ফছয ০৪ ভো ১৬
জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে ১
কজ, জন্
তোজযখ উখল্লখ
রনই, আখফদখন
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

১২

টুয়োখোরী

১০.০৮.১৯৯০

২৫ ফছয ০৭ ভো ২৬
জদন

জফএএ

োধোযণ

প্রখফে ১
কজ, আখফদখন
ছজফ ১ কজ
তুোজয়ত নয়

ফোজতর

রোরভজনযোট

29.06.1993

22 ফছয 9 ভো 12
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

চট্টগ্রোভ

28.08.1994

21 ফছয 7 ভো 13
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

জয়নৄযোট

15.05.1996

19 ফছয 11 ভো 21
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

20 ফছয 8 ভো 27
জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

জন্
তোজযখউখল্লখ
নোই, প্রখফ ে
১ কজ

ফোজতর

23 ফছয 5 ভো 4 জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
রনই

ফোজতর

20.12.1992

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

03.07.1995

21 ফছয 11 ভো
15জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

জখরট

10.08.1986

29 ফছয 8 ভো 26
জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

প্রখফ ে
মথোমথ পযখভ
নয়

ফোজতর

রোরভজনযোট

10.08.1992

25 ফছয 10 ভো 26
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

চাঁদনৄয

02.01.1992

24 ফছয 4 ভো 3 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ফোখগযোট

20.11.1992

23 ফছয 5 ভো 15
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে রনই

ফোজতর

গ্রোভিঃ খোজযজ্জভো
ইউজনয়ন: জন্দুযখোন
ডোকঘয: জক্কো
উখজরো: শ্রীভির
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

রভৌরবীফোজোয

16.12.1996

19 ফছয 3 ভো 16
জদন

আজরভ

োধোযণ

কর্ততক্ষ ভুর,
প্রখফে রনই,
চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

গ্রোভিঃ দ. কোইনভোযী
ইউজনয়ন: চাঁদোই
ডোকঘয: জচরো ফোজোয
উখজরো: রভোংরো
রজরোিঃ ফোখগযোট

ফোখগযোট

15.07.1993

22 ফছয 9 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে ১
কজ, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

লুৎফুন নোোয
রভো: আজভন উল্লো

গ্রোভিঃভধ্য একরোনৄয
ইউজনয়ন: 4
ডোকঘয: একরোনৄয ফোজোয
উখজরো: রফগভগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

গ্রোভিঃভধ্য একরোনৄয
ইউজনয়ন: 4
ডোকঘয: একরোনৄয ফোজোয
উখজরো: রফগভগঞ্জ
রজরোিঃ রনোয়োখোরী

৭৯৮৪ পোযজোনো ইয়োছজভন

ভজযয়ভ রফগভ
ভঞ্জুয আখম্মদ

গ্রোভিঃ যোখয়য গ্রোভ
ইউজনয়ন: ফযইকোজন্দ
ডোকঘয: জখরট
উখজরো: দ. সুযভো
রজরোিঃ জখরট

গ্রোভিঃ ধযোধযনৄয
ইউজনয়ন: রততরী
ডোকঘয: জখরট
উখজরো: দ. সুযভো
রজরোিঃ জখরট

৭৯৮৭ জীফন কৃষ্ণ যোয়

ভোয়ো যোণী
সুধোংশু যোয় নোখয়ক

গ্রোভিঃ আইযখোভোয
ইউজনয়ন: ফি ফোিী
ডোকঘয: রখদোফোগোট
উখজরো: রোরভজনযোট দয়
রজরোিঃ রোরভজনযোট

গ্রোভিঃ আইযখোভোয
ইউজনয়ন: ফি ফোিী
ডোকঘয: রখদোফোগোট
উখজরো: রোরভজনযোট দয়
রজরোিঃ রোরভজনযোট

৭৯৮৯ ভোকসুদুয যভোন

পোখতভো রফগভ
লুৎপয যভোন

গ্রোভিঃ খোজুজযয়ো
ইউজনয়ন: গুজন্ফ
ডোকঘয: জংখযগো
উখজরো: পজযদগঞ্জ
রজরোিঃ চাঁদনৄয

গ্রোভিঃ খোজুজযয়ো
ইউজনয়ন: গুজন্ফ
ডোকঘয: জংখযগো
উখজরো: পজযদগঞ্জ
রজরোিঃ চাঁদনৄয

৭৯৯০ রভো: ইজতয়োক আখভদ

আখরয়ো রফগভ
মৃত আবু জোপয

রভোখতদ িক, রভোংরো
গ্রোভিঃ রভোখতদ িক,
0138, ঐ রোজডং নং 0138 রভোংরো, ঐ রোজডং 0138
ইউজনয়ন: 2
ডোকঘয: রভোংরো
উখজরো: রভোংরো
রজরোিঃ ফোখগযোট

৭৯৯১ বয়দ আর আজভন

সুজপয়ো খোতুন
বয়দ আব্দুর আউয়োর

গ্রোভিঃ খোজযজ্জভো
ইউজনয়ন: জন্দুযখোন
ডোকঘয: জক্কো
উখজরো: শ্রীভির
রজরোিঃ রভৌরবী ফোজোয

৭৯৯৩ এজডন জফশ্বো

লুইজনো জফশ্বো
দোনন্দ জফশ্বো

গ্রোভিঃ দ. কোইনভোযী
ইউজনয়ন: চাঁদোই
ডোকঘয: জচরো ফোজোয
উখজরো: রভোংরো
রজরোিঃ ফোখগযোট

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রনোয়োখোরী

৭৯৮৩ রভো: আব্দুর ভজতন
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জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

৭৯৯৫ রভো: ইকফোর রোখন

রভোছো: ভভতোজ রফগভ
রভো: রতোযোফ আরী

গ্রোভিঃ ঢোকোয োিো
ইউজনয়ন: ঢোকোয োিো
ডোকঘয: ঢোকোয োিো
উখজরো: াঁচজফজফ
রজরোিঃ জয়নৄযোট

গ্রোভিঃ ঢোকোয োিো
ইউজনয়ন: কুসুম্বো
ডোকঘয: োরোনৄয
উখজরো: াঁচজফজফ
রজরোিঃ জয়নৄযোট

৭৯৯৬ ভোসুদ যোনো

যজভো
চয়ন উজেন

গ্রোভিঃ জোখরোিো
ইউজনয়ন: 4নং
ডোকঘয: রক্ষ্মীচোভোিী
উখজরো: ফিোইগ্রোভ
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ জোখরোিো
ইউজনয়ন: 4নং
ডোকঘয: রক্ষ্মীচোভোিী
উখজরো: ফিোইগ্রোভ
রজরোিঃ নোখটোয

৭৯৯৮ রভো: যোইসুর ইরোভ

রভোছো: কোভরুন্নোোয রোইরী
রভো: আব্দুয যোজ্জোক

গ্রোভিঃ আখন্দোর োখকাঁোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নৄটিভোযো
উখজরো: নফোফগঞ্জ
রজরোিঃ জদনোজনৄয

গ্রোভিঃ আখন্দোর োখকাঁোিো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নৄটিভোযো
উখজরো: নফোফগঞ্জ
রজরোিঃ জদনোজনৄয

৮০১২ রভোিঃ োজবুর ইরোভ রোোন

ভোতোিঃ রজরনো আপখযোজ
জতোিঃ রভোিঃ আব্দুয যজভ

গ্রোভিঃ দজযজফরো
ইউজনয়ন: শ্রীখকোর
ডোকঘয: শ্রীখকোর
উখজরো: শ্রীনৄয
রজরোিঃ ভোগুযো

৮০৩৮ সুখফর দো

ভোতোিঃ রযবো দো
জতোিঃ যনজজত দো

গ্রোভিঃ জন্দু োিো
ইউজনয়ন: ভোস্টোয ফোিী
ডোকঘয: দুয়ো
উখজরো: ররোোগিো
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

৮০৫৮ রভোিঃ জর জকদোয

ভোতোিঃ োজফনো ইয়োজভন
গ্রোভিঃ নতুন শ্যোভনৄয
জতোিঃ রভোিঃ জয়নোর আখফদীন ইউজনয়ন: শ্যোভনৄয
জকদোয
ডোকঘয: পজযদোফোদ
উখজরো: কদভতরী
রজরোিঃ ঢোকো

গ্রোভিঃ নতুন শ্যোভনৄয
ইউজনয়ন: শ্যোভনৄয
ডোকঘয: পজযদোফোদ
উখজরো: কদভতরী
রজরোিঃ ঢোকো

৮০৬৫ জজরুর ইরোভ

ভোতোিঃ োযফোনু
জতোিঃ োভউজেন

গ্রোভিঃ রচৌজকধযো
ইউজনয়ন: রভোজোোযনৄয/০৩
ডোকঘয: োজজউিো
উখজরো: রকন্দুয়ো
রজরোিঃ রনেখকোনো
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গ্রোভিঃ রচৌজকধযো
ইউজনয়ন: রভোজোোযনৄয/০৩
ডোকঘয: োজজউিো
উখজরো: রকন্দুয়ো
রজরোিঃ রনেখকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জয়নৄযোট

29.11.1997

18 ফছয 6 ভো 7 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

20 ফছয 4 ভো 4 জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফ ে ১
কজ, জন্
তোজযখ উখল্লখ নোই

ফোজতর

নোখটোয

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

জদনোজনৄয

13. .1995

21 ফছয 5 ভো 4 জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

জন্ তোজযখ
অম্পূণ ত, প্রখফ
ে ১ কজ

ফোজতর

গ্রোভিঃ দজযজফরো
ইউজনয়ন: শ্রীখকোর
ডোকঘয: শ্রীখকোর
উখজরো: শ্রীনৄয
রজরোিঃ ভোগুযো

ভোগুযো

১৩.০৪.19৯১

২৪ ফছয ০৯ ভো ২৩
জদন

জফএএ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

গ্রোভিঃ োইট, রগোোইরডোিো
ইউজনয়ন: কোরীফোিী, জফ নোগ
ররইন
ডোকঘয: ফন্দয
উখজরো: চট্টগ্রোভ
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ.

চট্টগ্রোভ

২৫.১২.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৪ ভো ১১
জদন

অনো ত

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

ঢোকো

২৬.০৯.১৯৯৩

২২ ফছয ০৮ ভো ০৯
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ,রপযত খোভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

রনেখকোণো

২৮.১০.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৬ ভো ০৯
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জফজ্ঞজন্ভ নম্বয ভুর

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৮০৭৩ রভোিঃ আবু োখয়ভ

ভোতোিঃ রয়োযো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আবু তোখয

গ্রোভিঃ বকভোরী
ইউজনয়ন: জন্দুযনৄয
ডোকঘয: জন্দুযনৄয
উখজরো: দোগনভুঞ্চো
রজরোিঃ রপনী

গ্রোভিঃ ইজঞ্জিঃ কখরোনী,
োোিতজর
ইউজনয়ন: ১২ নং য়োড ত, ৩
নং রযরখগইট
ডোকঘয: য়োোিতরী
উখজরো: োোিতরী
রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

রপনী

০১.০৭.১৯৯৭

১৮ ফছয ১০ ভো ২৯
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ এফং
তুোজয়ত নয়

ফোজতর

৮০৮৪ রভোিঃ োজনুয ইরোভ

ভোতোিঃ রভোছোিঃ পজযদো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ জজল্লুয যভোন

গ্রোভিঃ রজোরোোিো
ইউজনয়ন: জফরোফোজি
ডোকঘয: নোজজযনৄয
উখজরো: ফদরগোছী
রজরোিঃ নগাঁ

গ্রোভিঃ রজোরোোিো
ইউজনয়ন: জফরোফোজি
ডোকঘয: নোজজযনৄয
উখজরো: ফদরগোছী
রজরোিঃ নগাঁ

নগাঁ

১৫.০২.১৯৯৩

২৩ ফছয ০২ ভো ২০
জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৮১০৫ রভোিঃ জপখযোজ আখভদ

ভোতোিঃ ছবুযো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আব্বো আরী

গ্রোভিঃ চকখগোজফন্দনৄয
ইউজনয়ন: খুিপো
ডোকঘয: খুিপো
উখজরো: যোয়গঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ চকখগোজফন্দনৄয
ইউজনয়ন: খুিপো
ডোকঘয: খুিপো
উখজরো: যোয়গঞ্জ
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

১১.০৯.19৯২

২৩ ফছয ০৭ ভো ২৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৮১০৮ তোজরভো আক্তোয

ভোতোিঃ জভনোযো রফগভ
জতোিঃ কজরভ উজেন

গ্রোভিঃ কোছোইট
ইউজনয়ন: ভোজছোতো
ডোকঘয: ভোজছোতো
উখজরো: ব্রোক্ষণফোিীয়ো
রজরোিঃ ব্রোক্ষণফোিীয়ো

গ্রোভিঃ কোছোইট
ইউজনয়ন: ভোজছোতো
ডোকঘয: ভোজছোতো
উখজরো: ব্রোক্ষণফোিীয়ো
রজরোিঃ ব্রোক্ষণফোিীয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

০১.0১.199১

২৪ ফছয ০৫ ভো ২৮
জদন

দোজখর

এজতভ/ োজযযীক আখফদখন স্বোক্ষয
প্রজতফন্ধী
রনই

ফোজতর

৮১২৮ যোজীফ যদোয

ভোতোিঃ রভোোিঃ ভজজতনো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ োরোভ যদোয

গ্রোভিঃ ঘটভোজঝ
ইউজনয়ন: ঘটভোজজ ১ নং
য়োড ত
ডোকঘয: ঘটভোজঝ
উখজরো: ভোদোযীনৄয
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

গ্রোভিঃ ঘটভোজঝ
ইউজনয়ন: ঘটভোজজ ১ নং
য়োড ত
ডোকঘয: ঘটভোজঝ
উখজরো: ভোদোযীনৄয
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

ভোদোযীনৄয

২৫.০১.19৯৭

১৯ ফছয ০৩ ভো ১১
জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

৮১৩৪ রভোিঃ নোজছউয যভোন

ভোতোিঃ নোজছভো আক্তোয
জতোিঃ রভোস্তোজপজুয যভোন

গ্রোভিঃ ফোখনদী
ইউজনয়ন: ০৫ নং
ফোখনদী/০৬ নং য়োড ত
ডোকঘয: ফোখনদী
উখজরো: নকরো
রজরোিঃ রযনৄয

গ্রোভিঃ স্টোয রটকজনকুোর
রট্রজনং রন্টোয,
ইউজনয়ন: ১৭ নফ ত যোভনৄযো,
জড আই টি রযোড
ডোকঘয:
উখজরো: যোভনৄযো
রজরোিঃঢোকো

রযনৄয

০১.০২.১৯৯৭

১৯ ফছয ০৩ ভো ০৪
জদন

এএজ

অন্যোন্য(োধোযন) চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৮১৩৫ রভোিঃ যোখর োরোদোয

ভোতোিঃ যন আযো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ খজরলুয যভোন

গ্রোভিঃ নফ ত বোন্ডোজযয়ো
ইউজনয়ন: বোন্ডোজযয়ো দয
০৫
ডোকঘয: বোন্ডোজযয়ো
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

গ্রোভিঃ নফ ত বোন্ডোজযয়ো
ইউজনয়ন: বোন্ডোজযয়ো দয
০৫
ডোকঘয: বোন্ডোজযয়ো
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো
রজরোিঃ জখযোজনৄয

জখযোজনৄয

১২.০৮.১৯৯৩

২২ ফছয ০৮ ভো ২৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, প্রখফে
নযণকৃত নয়

ফোজতর

৮১৩৬ এ এভ রগোরোভ ভোরো

ভোতোিঃ মুজনযো রভোস্তপো
জতোিঃ এ এ রগোরোভ
রভোস্তপো

গ্রোভিঃ রঘোখলযচয
ইউজনয়ন: ০৬
ডোকঘয: এনজ স্কুর
উখজরো: মুরোদী
রজরোিঃ ফজযোর

গ্রোভিঃ খুরনো জফদুুৎ রকন্দ্র
কখরোনী
ইউজনয়ন: ০৮
ডোকঘয: খোজরনৄয
উখজরো: খোজরনৄয
রজরোিঃ খুরনো

ফজযোর

০২.০৮.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৮ ভো ০৪
জদন

দোজখর

োধোযণ

যোজস্ব টিজকট ৪
টোকো, ডোক
টিজকট ৬ টোকোয

ফোজতর

৮১৩৯ রভোিঃ জরখন রোখন

ভোতোিঃ রভোছোিঃ ছোজফনো খোতুন
জতোিঃ মৃত আবু কোরোভ

গ্রোভিঃ োঠোন োইক োিো
ইউজনয়ন: ফন্দজফরো
ডোকঘয: জভোখোরী
উখজরো: ফোঘোযোিো
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ োঠোন োইক োিো
ইউজনয়ন: ফন্দজফরো
ডোকঘয: জভোখোরী
উখজরো: ফোঘোযোিো
রজরোিঃ মখোয

মখোয

২৯.০৩.১৯৯২

২৪ ফছয ০০ ভো ২৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

৮১৪১ রখয জফশ্বো

ভোতোিঃ রকৌল্যো জফশ্বো
জতোিঃ যজফন জফশ্বো

গ্রোভিঃ জযনো
ইউজনয়ন: দফোডোিো
ডোকঘয: রকোনোখখোরো
উখজরো: ভজনযভোনৄয
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ জযনো
ইউজনয়ন: দফোডোিো
ডোকঘয: রকোনোখখোরো
উখজরো: ভজনযভোনৄয
রজরোিঃ মখোয

মখোয

০৬.১১.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৫ ভো ০৬
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
নয়, আখফদখন
স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

৮১৪২ রভোিঃ রযজয়োন খোন

ভোতোিঃ রভোোিঃ চোয়নো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ রযজোউর খোন

গ্রোভিঃ নৄফ তজনজিো
ইউজনয়ন: ১২ নং উরনৄয
ডোকঘয: রফোরতরো
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

গ্রোভিঃ নৄফ তজনজিো
ইউজনয়ন: ১২ নং উরনৄয
ডোকঘয: রফোরতরো
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরোিঃ রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

০১.০১.১৯৯৮

১৮ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ঠিকোনো রনই

ফোজতর

৮১৫১ যোখর যদোয

ভোতোিঃ যোখরো রফগভ
জতোিঃ এছরোভ যদোয

গ্রোভিঃ জভ ফোজরগ্রোভ
ইউজনয়ন: ফোজরগ্রোভ/০৩
ডোকঘয: ধূয়োোয
উখজরো:
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

গ্রোভিঃ জভ ফোজরগ্রোভ
ইউজনয়ন: ফোজরগ্রোভ/০৩
ডোকঘয: ধূয়োোয
উখজরো:
রজরোিঃ ভোদোযীনৄয

ভোদোযীনৄয

১০.০১.১৯৯৭

১৯ ফছয ০৩ ভো ২৬
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ফোংরো
নোভ রনই

ফোজতর

৮১৭০ রক এভ হুভোয়ুন কজফয

ভোতোিঃ রভোছোিঃ ছোখরভো রফগভ
জতোিঃ রক এভ আব্দুর কোখদয

গ্রোভিঃ োযখোজুযো
ইউজনয়ন: ১০ নং ভোজিনগয
ডোকঘয: োযখোজুযো
উখজরো: ভজনযোভনৄয
রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ োযখোজুযো
ইউজনয়ন: ১০ নং ভোজিনগয
ডোকঘয: োযখোজুযো
উখজরো: ভজনযোভনৄয
রজরোিঃ মখোয

মখোয

১৭.১১.১৯৯৫

২২ ফছয ০৫ ভো ২৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ
রনই,আখফদখন
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

Page 373 of 459

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

২৮ ফছয ০৪ ভো ০৩
জদন

আজরভ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

১
৮১৯৩ রভোিঃ রোখর

ভোতোিঃ আয়ো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ োরোভ

৮১৯৬ ফোোরুর আরভ

গ্রোভিঃ ফোো নং ৩১৪/এ,
ফ্ল্ুোট নং- AB-5
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: জভযনৄয
উখজরো: জভযনৄয
রজরোিঃ ঢোকো

টুয়োখোরী

ভোতোিঃ রযনু রফগভ
গ্রোভিঃ জফোইকোঠী
জতোিঃ এভ এ রজতপ খন্দকোয ইউজনয়ন: ২নং জফনয়কোঠী
ডোকঘয: সুগজন্ধয়ো
উখজরো: ঝোরকোঠী
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

গ্রোভিঃ ভোখ আরভ, ৮/এ,
৮ভ তরো
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: যংধনু বফন
উখজরো: রগোরোফোগ,
োয়দো ফোদ
রজরোিঃ ঢোকো

ঝোরকোঠী

১০.০১.১৯৯২

২৪ ফছয ০৭ ভো ০১
জদন

জডখপ্লোভো

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ এফং
তুোজয়ত নয়

ফোজতর

৮২০৩ যোখদুর ইরোভ

ভোতোিঃ যখভছো
জতোিঃ আব্দু োভোদ

গ্রোভিঃ নতুন ফোিোফোিীয়ো
ইউজনয়ন: থোজরগোছো
ডোকঘয: রটবুজনয়ো
উখজরো: োফনো দয
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ নতুন ফোিোফোিীয়ো
ইউজনয়ন: থোজরগোছো
ডোকঘয: রটবুজনয়ো
উখজরো: োফনো দয
রজরোিঃ োফনো

োফনো

০২.০১.19৯১

২৫ ফছয ০৪ ভো ০২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৮২০৬ রভোিঃ োোদোত রোখন

ভোতোিঃ রভোিঃ োয়দোয আরী
জতোিঃ রভোোিঃ তোজখজযো
রফগভ

গ্রোভিঃ জনতোোিো
ইউজনয়ন: ০৪
ডোকঘয: আভনুযো
উখজরো: নফোফগঞ্জ দয
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভিঃ জনতোোিো
ইউজনয়ন: ০৪
ডোকঘয: আভনুযো
উখজরো: নফোফগঞ্জ দয
রজরোিঃ চাঁোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

১৬.০৮.19৯২

২৩ ফছয ০৭ ভো ২৫
জদন

স্দোতক

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ এফং
তুোজয়ত নয়,
প্রখফে ১ কজ

ফোজতর

৮২১১ রভোিঃ রুখফর রোোইন

ভোতোিঃ রভোছোিঃ রযনুকো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ রোোইন আরী

গ্রোভিঃ চকযোনৄয
ইউজনয়ন: ভোধোইনগয
ডোকঘয: রফোয়োজরয়ো
উখজরো: তোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ চকযোনৄয
ইউজনয়ন: ভোধোইনগয
ডোকঘয: রফোয়োজরয়ো
উখজরো: তোিো
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

১৯ ফছয ০৩ ভো ২৩
জদন

এএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই,
রপযত খোখভ
ডোক টিজকট 
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

৮২২১ রভোিঃ োোদোত রোখন

ভোতোিঃ আজভরুন রনছো
গ্রোভিঃ জংিো
জতোিঃ কোজী রভোক্তোয রোখন ইউজনয়ন: ২ নং শুক্তোগি
ইউজনয়ন জযলদ
ডোকঘয: জংিো
উখজরো: যোজোনৄয
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

গ্রোভিঃ জংিো
ইউজনয়ন: ২ নং শুক্তোগি
ইউজনয়ন জযলদ
ডোকঘয: জংিো
উখজরো: যোজোনৄয
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

ঝোরকোঠী

২৮ ফছয ০৯ ভো ২৯
জদন

এভএএ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই ,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর
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গ্রোভিঃ ছোজতয়োন োিো
ইউজনয়ন: ০৬ নং য়োড ত
ডোকঘয: টুংজগফোজিয়ো
উখজরো: যোিোফোরী
রজরোিঃ টুয়োখোরী

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৮২২৪ রভোিঃ রভোোযপ রোখন

ভোতোিঃ রভোছোিঃ নুযজোোন রফগভ গ্রোভিঃ গখননৄয
জতোিঃ রভোিঃ োজপজুয যভোন ইউজনয়ন: ৮ নং য়োড ত
োফোজনৄয
ডোকঘয: জফয়োযো ফোজোয
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

গ্রোভিঃ গখননৄয
ইউজনয়ন: ৮ নং য়োড ত
োফোজনৄয
ডোকঘয: জফয়োযো ফোজোয
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরোিঃ জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

৩১.১২.19৯৫

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

জোতীয় জযচয়
ে নম্বয নোই

ফোজতর

৮২৪২ রভোিঃ নোজমুর ইরোভ

ভোতোিঃ রভোোিঃ ভোকসুদো রফগভ গ্রোভিঃ নোযোয়ন রকোট
জতোিঃ রভোিঃ ভজপজুয যভোন ইউজনয়ন: রজোড্ডো ফোজোয
ডোকঘয: রজোড্ডো ফোজোয
উখজরো: নোিরখকোট
রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ নোযোয়ন রকোট
ইউজনয়ন: রজোড্ডো ফোজোয
ডোকঘয: রজোড্ডো ফোজোয
উখজরো: নোিরখকোট
রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

০১.০৭.১৯৯১

২৪ ফছয ১০ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৮২৫০ রদখরোয়োয রোখন

ভোতোিঃ রদোখরনো খোতুন
জতোিঃ োজপজোয যভোন

গ্রোভিঃ জয়নগয
ইউজনয়ন: গোডীদ
ডোকঘয: খোভোযকোন্দী
উখজরো: রযনৄয
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ জয়নগয
ইউজনয়ন: গোডীদ
ডোকঘয: খোভোযকোন্দী
উখজরো: রযনৄয
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

১০.১১.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৫ ভো ০১
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৮২৬৭ আজভনুর ইরোভ

ভোতোিঃ আজম্বয়ো রফগভ
জতোিঃ নুরুর ইরোভ

গ্রোভিঃ জয়নগয
ইউজনয়ন: গোডীদ
ডোকঘয: খোভোযকোজন্দ
উখজরো: রযনৄয
রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ জয়নগয
ইউজনয়ন: গোডীদ-০৮
ডোকঘয: খোভোযকোজন্দ
উখজরো: রযনৄয
রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

২০.০২.১৯৯৭

১৯ ফছয ০১ ভো ২১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৮২৭৪ রভোিঃ আরআভীন

ভোতোিঃ ছোখযো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ জতয়োফ আরী
োরোদোয

গ্রোভিঃ কোভখদফনৄয
ইউজনয়ন:
ডোকঘয: নোচনভর
উখজরো:
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

গ্রোভিঃ প্রমখে- রভোিঃ আব্দুর
যজভ তোলুকদোয, উোধ্যক্ষ,
ইউজনয়ন: ঝোরকোঠি যকোযী
ভজরো কখরজ
ডোকঘয: ঝোরকোঠি
উখজরো:
রজরোিঃ ঝোরকোঠি

ঝোরকোঠী

১৫.১১.১৯৯৪

২১ ফছয ০৫ ভো ২০
জদন

দোজখর

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৮২৮০ রভোিঃ আব্দুর কুদ্দু

ভোতোিঃ রভোছোিঃ ডজর রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ রভোজোোয রভোল্লো

গ্রোভিঃ যতনগঞ্জ
ইউজনয়ন: ভোশুভজদয়ো
ডোকঘয: নতুন জভযনৄয
উখজরো:
রজরোিঃ োফনো

গ্রোভিঃ যতনগঞ্জ
ইউজনয়ন: ভোশুভজদয়ো
ডোকঘয: নতুন জভযনৄয
উখজরো:
রজরোিঃ োফনো

োফনো

১৫.০২.১৯৯৩

২৩ ফছয ০২ ভো ০৬
জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
খদয নোভ ভুর

ফোজতর

Page 375 of 459

৫

জনজ রজরো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

ভোতোিঃ রভোছোিঃ রজরনো রফগভ গ্রোভিঃ রফোতরোগোিী(যকোয
জতোিঃ রভোিঃ জভজোনুয যভোন োিো)
যকোয
ইউজনয়ন: ৪ নং
রফোতরোগোিী জযলদ
ডোকঘয: োজফকোন্দয
উখজরো: বয়দনৄয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ রফোতরোগোিী(যকোয
োিো)
ইউজনয়ন: ৪ নং
রফোতরোগোিী জযলদ
ডোকঘয: োজফকোন্দয
উখজরো: বয়দনৄয
রজরোিঃ নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

২০.০৯.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৭ ভো ১৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখনয ছজফয
োইজ রছোট

ফোজতর

৮৩০১ ইভোইর ফোযী

ভোতোিঃ আভো ফোযী
জতোিঃ মৃত রভো ইফজুর ফোযী

গ্রোভ:নগযোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১২
ডোকঘয: বোদুঘয
উখজরো: জফ-ফোযীয়ো
রজরো: জফ-ফোযীয়ো

গ্রোভ: োজয়োোননৄয
রযরখয় কখরোনী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১১
ডোকঘয:োজন্তনগয
উখজরো:
রজরো: ঢোকো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

০৯.০৮.১৯৯৫

২০ ফছয ০৮ ভো ২৬
জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোখনয কজ
রনই

ফোজতর

৮৩২০ রভোিঃ ঈো আরী

ভোতোিঃ রভোছোিঃ রোখন আযো
রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ ইয়োকুফ আরী

গ্রোভ: উথযোইর
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৭ নং
উথযোইর
ডোকঘয:উথযোইর
উখজরো: দয
রজরো: জদনোজনৄয

গ্রোভ: জনজোভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২নং
ভোইজগো
ডোকঘয: এপ এপ পুোক্টযী
উখজরো: রপঞ্চুগঞ্জ
রজরো: জখরট

জদনোজনৄয

১৭.১১.১৯৯৫

২০ ফছয ০৫ ভো ১৮
জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৮৩২৩ রভোিঃ জযন জভয়ো

ভোতোিঃ রভোোিঃ যনো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আরভগীয
রোোইন

গ্রোভ: চযজয রদফনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২ নং
রগোরখোরী/০১ নং য়োড ত
ডোকঘয: রছোট গোবুয়ো
উখজরো: গরোজচো
রজরো: টুয়োখোরী

গ্রোভ: চযজয রদফনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২ নং
রগোরখোরী/০১ নং য়োড ত
ডোকঘয: রছোট গোবুয়ো
উখজরো: গরোজচো
রজরো: টুয়োখোরী

টুয়োখোরী

২০.০১.১৯৯০

২৬ ফছয ০৪ ভো ২৫
জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ঠিকোনো রনই

ফোজতর

৮৩২৫ রভোিঃ পজখর যোব্বী

ভোতোিঃ পোজতভো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আব্দুর রজতপ
জভঞ্চো

গ্রোভ: ফোোদুযনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০২ নং
ডোকঘয: তোরতরো
উখজরো: নরজছটি
রজরো: ঝোরকোঠি

গ্রোভ: জফ আই জ রগইট োখো
িক
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১১ নং
ডোকঘয: ফজযোর দয
উখজরো: ফজযোর
রজরো: ফজযোর

ফজযোর

০১.০৬.১৯৯৭

১৮ ফছয ১১ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৮৩৩০ রভোিঃ নুখয আরভ

ভোতোিঃ ভখনোয়োযো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আজজজর ক

গ্রোভ: দজক্ষণ চযখনোয়োফোদ
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৮ নং
য়োড ত, ০৫ নং ফোন্ভো
ডোকঘয: রবোরো
উখজরো:রবোরো দয
রজরো: রবোরো

গ্রোভ: খয়স্টোণ ত োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রবোরো
রৌযবো ০৬ নং য়োড ত
ডোকঘয: রবোরো
উখজরো: রবোরো দয
রজরো: রবোরো

২০ ফছয ০৩ ভো ১৮
জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

রবোরো

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৮২৯৫ রভোিঃ রজরভ যকোয( আব্দুয যজভ)
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৫

জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

গ্রোভ: ফোরোকোজন্দ
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৬ নং উভয
ভজজদ , ০৬ নং য়োড ত
ডোকঘয: পযখকয োট
উখজরো: যোজোয োট
রজরো: কুজিগ্রোভ

গ্রোভ: ফোরোকোজন্দ
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৬ নং উভয
ভজজদ , ০৬ নং য়োড ত
ডোকঘয: পযখকয োট
উখজরো: যোজোয োট
রজরো: কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

০১.০৩.১৯৯২

২৪ ফছয ০২ ভো ০৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

ভোতোিঃ োজভদো খোতুন
গ্রোভ: রবরোখকোো
জতোিঃ রভোিঃ আজভনুর ইরোভ ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৯ নং
জযনোথনৄয ইউজ
ডোকঘয: তোলুক জোজভযো
উখজরো: রো ফোিী
রজরো: গোইফোন্ধো

গ্রোভ: ৪৫০ দজক্ষণ রগোিোন,
োজন্তনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২ নং য়োড ত
ডোকঘয: জখরগো
উখজরো: জখরগো
রজরো: ঢোকো

গোইফোন্ধো

১২.১২.১৯৯৩

২২ ফছয ০৪ ভো ২৪
জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৮৩৪২ রভোিঃ তোনবীয রোখন

ভোতোিঃ যোখফয়ো োোন চেো
জতোিঃ রভোিঃ আউয়োর রোখন

গ্রোভ: রভজদনীভন্ডর
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪ নং
ডোকঘয: রভজদনী ভন্ডর
উখজরো:ররৌজং
রজরো: মুজন্পগঞ্জ

গ্রোভ: দজনয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০১ নং
ডোকঘয: দজনয়ো
উখজরো: মোেোফোিী
রজরো: ঢোকো

ঢোকো

১৯.০২.১৯৯৭

১৯ ফছয ০২ ভো ১৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

৮৩৪৫ জফভু চোকভো

ভোতোিঃ রোভোজদ চোকভো
জতোিঃ দ্মো যঞ্জন চোকভো

গ্রোভ: জঘরোছজি
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪ নং
জঘরোছজি ইউজ
ডোকঘয: নোজনয়োযচয
উখজরো: নোজনয়োয চয
রজরো: যোিোভোটি

গ্রোভ: প্রমখেিঃ প্রতুর
চোকভো(কোযী জক্ষক)
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোরছজি
আদত ফোজরকো উচ্চ জফদ্যোরয়
ডোকঘয:ভোরছজি
উখজরো:ভোরছজি
রজরো: খোগিোছজি

যোিোভোটি

২৬ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

জন্ তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

৮৩৫০ রভোিঃ যোজীফ রোোইন

ভোতোিঃ রভোছোিঃ যজভো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ ফোচ্চু জভয়ো

গ্রোভ: যগজ নফ তনগয
ইউজনয়ন/য়োড ত: যগজ
ডোকঘয:যগজ
উখজরো:োটুজযয়ো
রজরো: ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভ: যগজ নফ তনগয
ইউজনয়ন/য়োড ত: যগজ
ডোকঘয:যগজ
উখজরো:োটুজযয়ো
রজরো: ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

১৯ ফছয ০৪ ভো ১৭
জদন

স্দোতক

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৮৩৪০ যতন কুভোয ফভতন

ভোতোিঃ জফো যোনী
জতোিঃ গদোধয চন্দ্র ফভতন

৮৩৪১ রভোিঃ আখনোয়োয রোখন
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২৫.১১.১৯৯৬

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

৬

৭

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৮

৯

১২

১২

১৮ ফছয ১১ ভো ৩০
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন জন্
তোজযখ রনই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

ভোতোিঃ োজদো রফগভ
গ্রোভ: ডোংগোয োি
জতোিঃ রভোিঃ কুয আরী রভোল্লো ইউজনয়ন/য়োড ত: ৯ নং ঘোরুয়ো
ডোকঘয:যীপো ফোদ
উখজরো: বোংগো
রজরো: পজযদনৄয

গ্রোভ: ডোংগোয োি
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৯ নং ঘোরুয়ো
ডোকঘয:যীপো ফোদ
উখজরো: বোংগো
রজরো: পজযদনৄয

পজযদনৄয

১৯ ফছয ০৪ ভো ০১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন জন্
তোজযখ রনই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৮৩৮৩ রভোিঃ ইভযোন রোখন

ভোতোিঃ রভোোিঃ যজভো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আব্দু োত্তোয
োরোদোয

গ্রোভ: ভধ্য বোন্ডোজযয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৪
ডোকঘয: বোন্ডোজযয়ো
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো
রজরো: জখযোজনৄয

গ্রোভ: নৄফ ত ফোোখফো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:বুজফোগ
উখজরো:
রজরো: ঢোকো

জখযোজনৄয

০১.০৬.১৯৯৭

১৮ ফছয ১১ ভো ০৪
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জোতীয় জযচয়
ে নম্বয ফো জন্
জনফন্ধন নম্বয রনই

ফোজতর

৮৩৮৬ নূযজোোন আক্তোয

ভোতোিঃ জোোনোযো রফগভ
জতোিঃ রভোোম্মদ জোোিীয

গ্রোভ: ভধ্য বোন্ডোজযয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৪
ডোকঘয: বোন্ডোজযয়ো
উখজরো:বোন্ডোজযয়ো
রজরো: জখযোজনৄয

গ্রোভ: নফ ত ফোোখফো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:বুজফোগ
উখজরো:
রজরো: ঢোকো

ঢোকো

১৭.০১.১৯৮৯

২৭ ফছয ০৩ ভো ১৮
জদন

এএজ

োধোযণ

জোতীয় জযচয়
ে নম্বয ফো জন্
জনফন্ধন নম্বয রনই

ফোজতর

৮৩৯১ রভোিঃ নূযনফী ভণ্ডর

ভোতোিঃখভোছোিঃ রজোখফদো খোতুন
জতোিঃ মৃতিঃ ইজরয়ো ভন্ডর

গ্রোভ: ফোিোরইনৄয, জনজোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: য়োড ত নং০৮
ডোকঘয:বয়দনৄয
উখজরো: বয়দনৄয
রজরো: নীরপোভোযী

গ্রোভ: ফোিোরইনৄয, জনজোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: য়োড ত নং০৮
ডোকঘয:বয়দনৄয
উখজরো: বয়দনৄয
রজরো: নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

#VALUE!

৩১ ফছয ০৩ ভো ২৭
জদন

দোজখর

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদখন ছজফ ১
কজ, জন্
তোজযখ উখল্লখ রনই

ফোজতর

৮৩৯৮ যথীন্দ্রনোথ যোয়

ভোতোিঃ সুজভজত যোনী যোয়
জতোিঃ সুখয চন্দ্র যোয়

গ্রোভ: কয়ো জভিী োি
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৫
ডোকঘয: বয়দনৄয
উখজরো: বয়দনৄয
রজরো: নীরপোভোযী

গ্রোভ: কয়ো জভিী োি
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৫
ডোকঘয: বয়দনৄয
উখজরো: বয়দনৄয
রজরো: নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

০৬.১১.১৯৯২

২৩ ফছয ০৫ ভো ০৫
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৮৩৬৯ রভোিঃ সুজন রভোল্লো
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গ্রোভ: হুগরী
ইউজনয়ন/য়োড ত:হুগরী
ডোকঘয:হুগরী
উখজরো:
রজরো:

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভোদোযীনৄয

ভোতোিঃ জভনোযো রফগভ
জতোিঃ ররোর খন্দকোয

৫

জনজ রজরো

গ্রোভ: প্রমখে- রভোিঃ জদুয
যভোন, অজতজযক্ত নৄজর
সুোয
ইউজনয়ন/য়োড ত: রবোরো
জফখল োখো
ডোকঘয: ১৬ জনন রযোড
উখজরো: ভোদোযীনৄয
রজরো: ভোদোযীনৄয

৮৩৬৮ আব্দুয যজভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

ভোদোযীনৄয

১৫.০৪.১৯৯৭

১৯ ফছয ০০ ভো ২১
জদন

দোজখর

ভোতোিঃ রভোিঃ আযজজনো খোতুন গ্রোভ: জনজ
জতোিঃ রভোিঃ আইবুর ইরোভ রবোগডোবুিী(কোনো)
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জচরোোটী
উখজরো:রডোভোয
রজরো: নীরপোভোযী

গ্রোভ: জনজ
রবোগডোবুিী(কোনো)
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জচরোোটী
উখজরো:রডোভোয
রজরো: নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

৩১.১২.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

৮৪০৩ রভোোম্মদ ছোনোউল্লো রচৌধুযী

ভোতোিঃ জফজফ আখয়ো
গ্রোভ: ঈশ্বযখোইন, রচৌধুযী ফোজি
জতোিঃ রভোোম্মদ আরী রচৌধুযী ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ধরঘোট
উখজরো:টিয়ো
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: ঈশ্বযখোইন, রচৌধুযী ফোজি
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ধরঘোট
উখজরো:টিয়ো
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

১৭.০১.১৯৯৩

৮৪০৪ রভোিঃ ভজকবুয যভোন

ভোতোিঃ রভোছোিঃ জোোনোযো রফগভ গ্রোভ: জকভত রো ফোিী
জতোিঃ রভোিঃ আিঃ গোপপোয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪ নং ফি
রোফোিী
ডোকঘয:জভয নগয
উখজরো: ফোজরয়ো ডোংগী
রজরো: ঠোকুযগো

গ্রোভ: জকভত রো ফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪ নং ফি
রোফোিী
ডোকঘয:জভয নগয
উখজরো: ফোজরয়ো ডোংগী
রজরো: ঠোকুযগো

ঠোকুযগাঁ

৮৪০৫ রভোিঃ ইভযোন রভখদী

ভোতোিঃ রভোছোিঃ রযজজয়ো খোতুন
জতোিঃ রভোিঃ ভঈভ উেীন

গ্রোভ: জংোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: োরন্দয
ডোকঘয:োরন্দয
উখজরো: ঠোকুযগো
রজরো: ঠোকুযগো

গ্রোভ: ফোংরোখদ
রফতোয,ঠোকুযগো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:োরন্দয
উখজরো:ঠোকুযগো
রজরো: ঠোকুযগো

৮৪০৬ কন তখভোন যকোয

ভোতোিঃ কল্পনো যোনী যকোয
জতোিঃ করুনো কোন্ত যকোয

গ্রোভ: যংনোথ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: অন্নদোনগয
উখজরো:ীযগোছো
রজরো: যংনৄয

গ্রোভ: যংনোথ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: অন্নদোনগয
উখজরো:ীযগোছো
রজরো: যংনৄয

ভোতোিঃ োজয়ো রফগভ
জতোিঃ মৃতিঃ োভশুর ক
ভোতুব্বয

৮৪০২ রভোোিঃ চোভো রফগভ
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গ্রোভ: ইটখখোরো ফোজজতনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ধুযোইর
উখজরো:ভোদোযীনৄয
রজরো: ভোদোযীনৄয

৫

জনজ রজরো

গ্রোভ: ইটখখোরো ফোজজতনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ধুযোইর
উখজরো:ভোদোযীনৄয
রজরো: ভোদোযীনৄয

৮৪০১ রভোিঃ নুরুর ইরোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

২৩ ফছয ০৩ ভো ১৬
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১৯.১০.১৯৯০

২৫ ফছয ০৬ ভো ১৫
জদন

এএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ঠোকুযগাঁ

০৮.১১.১৯৯০

২৫ ফছয ০৫ ভো ২৮
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

যংনৄয

০১.০৪.১৯৯২

২৪ ফছয ০১ ভো ০৪
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৮৪০৭ রভোিঃ রোজোখয়ত রোখন

ভোতোিঃ আখভনো খোতুন
জতোিঃ মৃতিঃ রভোিঃ এনোখয়ত
আরী

গ্রোভ: জয়নৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জয়নৄয
উখজরো:ভজনযোভনৄয
রজরো: মখোয

গ্রোভ: জয়নৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জয়নৄয
উখজরো:ভজনযোভনৄয
রজরো: মখোয

মখোয

১৪.০২.১৯৯১

২৫ ফছয ০৩ ভো ১১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪০৮ োথ ত প্রদী জফশ্বো

ভোতোিঃ জফযরো যোনী
জতোিঃ ধীযোংশু ভলণ জফশ্বো

গ্রোভ: জিভ ফযগুনো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৯ নং
য়োড ত
ডোকঘয: ফযগুনো
উখজরো:ফযগুনো
রজরো: ফযগুনো

গ্রোভ: জিভ ফযগুনো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৯ নং
য়োড ত
ডোকঘয: ফযগুনো
উখজরো:ফযগুনো
রজরো: ফযগুনো

ফযগুনো

৩০.০৬.১৯৮৬

২৯ ফছয ১০ ভো ০৭
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪০৯ রভোিঃ জপকুর ইরোভ রুখফর

ভোতোিঃ মৃতিঃ রযোজজপো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ রকন্দোয আরী

গ্রোভ: সুটিোিো(খোজরোোিো)
ইউজনয়ন/য়োড ত: কুন্দনৄকুয
০৯
ডোকঘয: দোখযোয়োন সুতোকর
উখজরো:নীরপোভোযী
রজরো: নীরপোভোযী

গ্রোভ: সুটিোিো(খোজরোোিো)
ইউজনয়ন/য়োড ত: কুন্দনৄকুয
০৯
ডোকঘয: দোখযোয়োন সুতোকর
উখজরো:নীরপোভোযী
রজরো: নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

০৮.০২.১৯৯৫

২১ ফছয ০২ ভো ০৩
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪১০ রভোোম্মদ ভয পোরুক

ভোতোিঃ োরুর রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আব্দুয যজদ

গ্রোভ: রকোজগি
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১নং
রকন্দুয়ো ইউজনয়ন
ডোকঘয: কোচোিো
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরো: জোভোরনৄয

গ্রোভ: রকোজগি
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১নং
রকন্দুয়ো ইউজনয়ন
ডোকঘয: কোচোিো
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরো: জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

০২.০৩.১৯৯০

২৬ ফছয ০২ ভো ০৩
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪১১ রখ োনোতুর আজযজপন

ভোতোিঃ রভোছোিঃ রজতপো রফগভ
জতোিঃ রখ রভোিঃ রতৌজদুর
ইরোভ

গ্রোভ: ফোভন আরী(রখোিো)
ইউজনয়ন/য়োড ত: গদখোরী
ডোকঘয: জঝকযগোছো
উখজরো: মখোয
রজরো: মখোয

গ্রোভ: ফোভন আরী(রখোিো)
ইউজনয়ন/য়োড ত: গদখোরী
ডোকঘয: জঝকযগোছো
উখজরো: মখোয
রজরো: মখোয

মখোয

০১.১০.১৯৯২

২৪ ফছয ০৫ ভো ০৪
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪১২ রুভো আক্তোয

ভোতোিঃ োজরভো
জতোিঃ রোযোফ উজেন

গ্রোভ: জফন্নোটি আতকোোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫
ডোকঘয:জফন্নোটি
উখজরো: জকখোযগঞ্জ
রজরো: জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ: জফন্নোটি আতকোোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫
ডোকঘয:জফন্নোটি
উখজরো: জকখোযগঞ্জ
রজরো: জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

০১.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ০৩ ভো ১৪
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৮৪১৩ রভোিঃ জোভোর রোখন

ভোতোিঃ আজপয়ো রফগভ
জতোিঃ যভত আরী

গ্রোভ: রগোয়োর ভথন
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২৬ নং০
ডোকঘয: যোজোোিো
উখজরো: কুজভল্লো দয দজক্ষণ
রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: রগোয়োর ভথন
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২৬ নং০
ডোকঘয: যোজোোিো
উখজরো: কুজভল্লো দয দজক্ষণ
রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো

০৫.০৪.১৯৯৬

২০ ফছয ০১ ভো ২৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪১৪ রভোিঃ জোভোর জভয়ো

ভোতোিঃ রভোিঃ নোজগত রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আফদুর োজকভ

গ্রোভ: কুভোযদী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩নং য়োড ত,
৩ নং নৄটিয়ো ইউজ
ডোকঘয:কুভোযদী
উখজরো:জফনৄয
রজরো: নযজংদী

গ্রোভ: আযোভফোগ
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৯ নং
ডোকঘয: জজজ
উখজরো: ভজতজঝর
রজরো: ঢোকো

নযজংদী

০১.০৭.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৯ ভো ০৪
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪১৫ রভোিঃ এভদোদুর ক

ভোতোিঃ রভোছোিঃ আজম্বয়ো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আব্দুচ ছোত্তোয
ভন্ডর

গ্রোভ: জখতোফ খাঁ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ঘোজিয়োর িোিো
উখজরো:যোজোযোট
রজরো: কুজিগ্রোভ

গ্রোভ: জখতোফ খাঁ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ঘোজিয়োর িোিো
উখজরো:যোজোযোট
রজরো: কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

০৩.০২.১৯৯৪

২২ ফছয ০২ ভো ০৩
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪১৬ রদফব্রত োো

ভোতোিঃ ভয়নো যোনী োো
জতোিঃ জদখন চন্দ্র োো

গ্রোভ: যঘুনোথনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: যঘুনোথনৄয
ডোকঘয: এয রকোভযোইর
উখজরো:ডুমুজযয়ো
রজরো: খুরনো

গ্রোভ: যঘুনোথনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: যঘুনোথনৄয
ডোকঘয: এয রকোভযোইর
উখজরো:ডুমুজযয়ো
রজরো: খুরনো

খুরনো

০৭.০৮.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৮ ভো ২৯
জদন

এএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪১৭ যহুর আজভন

ভোতোিঃ োপো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আবুর কোরোভ

গ্রোভ:ভজজরনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:কফো
উখজরো:কফো
রজরো: জফ-ফোিীয়ো

গ্রোভ:ভজজরনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:কফো
উখজরো:কফো
রজরো: জফ-ফোিীয়ো

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

২৩.০৭.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৯ ভো ১২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪১৮ ভোমুনুয যজদ

ভোতোিঃ রজরনো আক্তোয
জতোিঃ মৃতিঃ রগোরো

গ্রোভ: ইকয আটিয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:যোয চয
উখজরো: ফোজজতনৄয
রজরো: জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ: ইকয আটিয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:যোয চয
উখজরো: ফোজজতনৄয
রজরো: জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

২০.১২.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৪ ভো ১৬
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৮৪১৯ রভোিঃ ভোসুদুয যভোন

ভোতোিঃ রভোোম্মত সুযভো খোতুন গ্রোভ: যোভনৄয
জতোিঃ রভোিঃ আব্দুর ভজতন
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ফোভনীয়ো
উখজরো:রকোেোনীগঞ্জ
রজরো: রনোয়োখোরী

গ্রোভ: জফ-৫, এইচ-১৬
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:আগোযগো
উখজরো:রখয ফোংরো নগয
রজরো: ঢোকো

রনোয়োখোরী

০৪.১২.১৯৯৫

২০ ফছয ০৪ ভো ২০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪২০ রভোিঃ জযফুর োোন সুভন

ভোতোিঃ রভোছোিঃ রপোরী রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ ভভতোজ আরী

গ্রোভ: নটখোনো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রোফোিী
ডোকঘয: নীরপোভোযী
উখজরো: নীরপোভোযী
রজরো: নীরপোভোযী

গ্রোভ: নটখোনো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রোফোিী
ডোকঘয: নীরপোভোযী
উখজরো: নীরপোভোযী
রজরো: নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

০১.০৭.১৯৯৩

২২ ফছয ১০ ভো ০৪
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪২১ রভোিঃ ভোজন রভোল্লো

ভোতোিঃ ভজযয়ভ রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ যতন রভোল্লো

গ্রোভ: জমুখরশ্বয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: নফগ্রোভ
উখজরো:ঝোরকোঠি
রজরো: ঝোরকোঠি

গ্রোভ: জমুখরশ্বয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: নফগ্রোভ
উখজরো:ঝোরকোঠি
রজরো: ঝোরকোঠি

ঝোরকোঠী

১০.০৩.১৯৯৭

১৯ ফছয ০১ ভো ২৭
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪২২ জফপ্লফ কুভোয রঘোল

ভোতোিঃ প্রজভরো যোনী রঘোল
জতোিঃ অজবরো চন্দ্র রঘোল

গ্রোভ: ভোছোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোছোিো
ডোকঘয: যোভখকোর
উখজরো: োংো
রজরো: যোজফোিী

গ্রোভ: ভোছোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোছোিো
ডোকঘয: যোভখকোর
উখজরো: োংো
রজরো: যোজফোিী

যোজফোিী

১৯.০৫.১৯৮৬

২৯ ফছয ১১ ভো ১৫
জদন

এভএএ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪২৩ যোজব্ব জভয়ো

ভোতোিঃ জভনু রফগভ
জতোিঃ আব্দুর কজযভ

গ্রোভ: যোজোনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: আউজরয়োফোদ
উখজরো: ভোধফনৄয
রজরো:জফগঞ্জ

গ্রোভ: যোজোনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: আউজরয়োফোদ
উখজরো: ভোধফনৄয
রজরো:জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

০৫.০৮.১৯৯৬

২০ ফছয ০৯ ভো ০০
জদন

স্দোতক

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪২৪ রোোগ রোোইন

ভোতোিঃ মৃতিঃ জজযন
জতোিঃ আব্দুর খোখরক

গ্রোভ: ভোস্টোযোিো,
নতুনফোজোয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৩
ডোকঘয: োন্তোোয
উখজরো:আদভজদঘী
রজরো: ফগুিো

গ্রোভ: ভোস্টোযোিো,
নতুনফোজোয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৩
ডোকঘয: োন্তোোয
উখজরো:আদভজদঘী
রজরো: ফগুিো

ফগুিো

৩০.১০.১৯৯৩

২২ ফছয ০৬ ভো ১০
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪২৫ আভো রচৌধুযী

ভোতোিঃ জফজফ আখয়ো
জতোিঃ রভোিঃ আরী রচৌধুযী

গ্রোভ: ঈশ্বযখকোইন
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ধরঘোট
উখজরো:টিয়ো
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: ঈশ্বযখকোইন
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ধরঘোট
উখজরো:টিয়ো
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

২০.০৬.১৯৯৬

১৭ ফছয ১০ ভো ০০
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

Page 382 of 459

৫

জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৮৪২৬ মুোম্মদ নুয উজেন

ভোতোিঃ মৃত জয়োযো রফগভ
জতোিঃ মুোম্মদ জযোজ উজেন

গ্রোভ: উত্তয চযভোন্দোজরয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:চযভোন্দোজরয়ো
উখজরো:ভখনোযদী
রজরো: নযজংদী

গ্রোভ: উত্তয চযভোন্দোজরয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:চযভোন্দোজরয়ো
উখজরো:ভখনোযদী
রজরো: নযজংদী

নযজংদী

২২.১০.১৯৯৪

২১ ফছয ০৭ ভো ১৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪২৭ রভোিঃ রুখফর জভয়ো

ভোতোিঃ রভোছোিঃ নুখযজো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ জযয়োজ উজেন

গ্রোভ: ভোজছভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জোভোরনৄয
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরো: জোভোরনৄয

গ্রোভ: ভোজছভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জোভোরনৄয
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরো: জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

০৪.০৯.১৯৯২

২৩ ফছয ০৮ ভো ২০
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪২৮ রভোিঃ ভজনু রখ

ভোতোিঃখভোছোিঃ রভোখতদো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ োখতভ আরী

গ্রোভ: ভোজছভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জোভোরনৄয
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরো: জোভোরনৄয

গ্রোভ: ভোজছভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জোভোরনৄয
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরো: জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

১০.১২.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৪ ভো ১৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪২৯ আরোভ উজেন

ভোতোিঃ আজছয়ো খোতুন
জতোিঃ আপতোফ উজেন

গ্রোভ: রগোটিয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: জফরদয
উখজরো: জংিো
রজরো: নোখটোয

গ্রোভ: রগোটিয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: জফরদয
উখজরো: জংিো
রজরো: নোখটোয

নোখটোয

০৮.০৭.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৯ ভো ২৯
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৩০ জযয়োজুয যভোন

ভোতোিঃ োখদো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ পজদউর আরভ

গ্রোভ: গন্ধফ তনৄয, রকযোভত
আরী োটয়োযী ফোিী,
য়োদোয রফিী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জযোভন ফোজোয
উখজরো:দয
রজরো: রক্ষীনৄয

গ্রোভ: গন্ধফ তনৄয, রকযোভত
আরী োটয়োযী ফোিী,
য়োদোয রফিী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জযোভন ফোজোয
উখজরো:দয
রজরো: রক্ষীনৄয

রক্ষ্ণীনৄয

১৫.২২.১৯৯৪

২২ ফছয ০২ ভো ০৩
জদন

পোজমর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৩১ রভোিঃ োেোভ রোখন

ভোতোিঃ আজম্বয়ো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আরো উজেন

গ্রোভ: ফোযই টর
ইউজনয়ন/য়োড ত: জংনো
ডোকঘয: জংনো
উখজরো:জযলোফোিী
রজরো: জোভোরনৄয

গ্রোভ: ফোযই টর
ইউজনয়ন/য়োড ত: জংনো
ডোকঘয: জংনো
উখজরো:জযলোফোিী
রজরো: জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

১৪.১০.১৯৯২

২৩ ফছয ০৬ ভো ২০
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৩২ রভোিঃ োজনফুয যভোন

ভোতোিঃ রযোখকয়ো রফগভ
জতোিঃ মৃত োজফবুয
যভোন(ফোবুর)

গ্রোভ: োটগুদোভ রযরখয়
জনউ রকোরনী
ইউজনয়ন/য়োড ত:১৯
ডোকঘয: ভয়ভনজং
উখজরো: দয
রজরো: ভয়ভনজং

গ্রোভ: োটগুদোভ রযরখয়
জনউ রকোরনী
ইউজনয়ন/য়োড ত:১৯
ডোকঘয: ভয়ভনজং
উখজরো: দয
রজরো: ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

২১.১১.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৫ ভো ১৪
জদন

জডজগ্র

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

২০.১০.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

পজযদনৄয

০১.০৩.১৯৯২

২৪ ফছয ০২ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ঢোকো

১৭.০৮.১৯৯২

২৩ ফছয ০৮ ভো ১৫
জদন

এএজ(রবোকিঃ) এজতভ/ োজযযীক আখফদন 
প্রজতফন্ধী
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভ: চজন্ডনৄয( ধুরদী
রযরখগট)
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জফযোভনৄয
উখজরো: দয
রজরো: পজযদনৄয

পজযদনৄয

০৩.০৪.১৯৯৩

২৩ ফছয ০১ ভো ০২
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভ: োধু কুটিয ঘোট
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪নং
ীদফোগ
ডোকঘয:ভীযফোগ
উখজরো:কোউজনয়ো
রজরো: যংনৄয

গ্রোভ: োধু কুটিয ঘোট
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪নং
ীদফোগ
ডোকঘয:ভীযফোগ
উখজরো:কোউজনয়ো
রজরো: যংনৄয

যংনৄয

২৫.১২.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৪ ভো ১০
জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ভোতোিঃ নোজছভো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ জদ মুন্পী

গ্রোভ: উজোনী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: উজোনী
উখজরো: মুকসুদনৄয
রজরো: রগোোরগঞ্জ

গ্রোভ: উজোনী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: উজোনী
উখজরো: মুকসুদনৄয
রজরো: রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

০৭.০৬.১৯৯৩

২২ ফছয ০৬ ভো ২৯
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ভোতোিঃ জফজয় রক্ষী যোনী রদফ
জতোিঃ গজফন্দ্র চন্দ্র রদফ

গ্রোভ: ফজিকোজন্দ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রজরভনগয
উখজরো: ফোহুফর
রজরো: জফগঞ্জ

গ্রোভ: ফজিকোজন্দ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রজরভনগয
উখজরো: ফোহুফর
রজরো: জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

১০.১১.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৫ ভো ২৬
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ভোতোিঃ োজদো
জতোিঃ ইউসুপ আরী

গ্রোভ: চি বোঙ্গুযো, খাঁ োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: বোঙ্গুিো
ডোকঘয:বোঙ্গুিো
উখজরো:বোঙ্গুিো
রজরো:োফনো

গ্রোভ: চি বোঙ্গুযো, খাঁ োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: বোঙ্গুিো
ডোকঘয:বোঙ্গুিো
উখজরো:বোঙ্গুিো
রজরো:োফনো

৮৪৩৪ রভোিঃ রতৌজদুর ইরোভ

ভোতোিঃ রভোিঃ রুজফয়ো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ ভোফুজোয যভোন

গ্রোভ: রদউরী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৮
ডোকঘয: চযনোযোনজদয়ো
উখজরো:আরপোডোিো
রজরো: পজযদনৄয

গ্রোভ: য়োযী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: য়োযী
উখজরো: সুেোনৄয
রজরো: ঢোকো

৮৪৩৫ রভোিঃ োজকর োোন

ভোতোিঃ রভোছোম্মত যোজদো রফগভ গ্রোভ: ইছোজযয়ো
জতোিঃ মৃতিঃ নুরু জভয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রভভোজনয়ো,
০৭ নং য়োড ত
ডোকঘয: রভভোজনয়ো
উখজরো: জজরো
রজরো: ফজযোর

গ্রোভ: ভোমুদো ভজভন জভতু,
োফ রোস্ট ভোস্টোয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:োজন্তনগয
উখজরো:যভনো
রজরো: ঢোকো

৮৪৩৬ রভোিঃ রভখদী োোন

ভোতোিঃ নুযজোোন রফগভ
জতোিঃ আব্দুয যোজ্জোক রখ

গ্রোভ: চজন্ডনৄয( ধুরদী
রযরখগট)
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জফযোভনৄয
উখজরো: দয
রজরো: পজযদনৄয

৮৪৩৭ রভোিঃ জভজোনুয যভোন

ভোতোিঃ মৃতিঃ রভোছোিঃ োখজযো
রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আব্দু োরোভ

৮৪৩৮ রভোিঃ ভোসুদ মুন্পী

৮৪৩৯ রগৌতভ রদফ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

োফনো

৮৪৩৩ জর আখভদ
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জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১

৮৪৪০ রভোিঃ রভোখখরছুয যভোন

ভোতোিঃ ভজরদো রফগভ
জতোিঃ মৃতিঃ রভখছয আরী

গ্রোভ: খরুজযয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: বয়দনৄয
উখজরো:রগোোরনৄয
রজরো: টোংগোইর

গ্রোভ: খরুজযয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: বয়দনৄয
উখজরো:রগোোরনৄয
রজরো: টোংগোইর

টোংগোইর

০১.০৮.১৯৯০

২৫ ফছয ০৯ ভো ০৫
জদন

এএজ

৮৪৪১ ভোইভোনো খোতুন

ভোতোিঃ পজযদো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আফদুর ক

গ্রোভ: ভজনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: গোিোদ
ডোকঘয:ভজনৄয
উখজরো:োজোদনৄয
রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: ভজনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: গোিোদ
ডোকঘয:ভজনৄয
উখজরো:োজোদনৄয
রজরো: জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

০১.০১.১৯৯৮

১৮ ফছয ০৩ ভো ১০
জদন

আজরভ

৮৪৪২ রভোিঃ পোরুক রোখন

ভোতোিঃ রভোছোিঃ রভোখনো আযো
জতোিঃ রভোিঃ মুনসুয যভোন

গ্রোভ: জফজগ্রোভ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জফজগ্রোভ
উখজরো: আদভজদঘী
রজরো: ফগুিো

গ্রোভ: জফজগ্রোভ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জফজগ্রোভ
উখজরো: আদভজদঘী
রজরো: ফগুিো

ফগুিো

২১.১২.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৪ ভো ০৮
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৪৩ রভোিঃ জীফ আখভদ

ভোতোিঃ আখনোয়োযো রফগভ
জতোিঃ আজজজোয যভোন

গ্রোভ: কোনচোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: জতরকনৄয
উখজরো: আখক্করনৄয
রজরো: জয়নৄযোট

গ্রোভ: কোনচোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: জতরকনৄয
উখজরো: আখক্করনৄয
রজরো: জয়নৄযোট

জয়নৄযোট

০১.০২.১৯৯৭

১৯ ফছয ০৩ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৪৪ রভোিঃ জোরোরোয যভোন

ভোতোিঃ রভোছোিঃ রছোখফদো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আজজফয যভোন

গ্রোভ:রধোোই কুিী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: জতরকনৄয
উখজরো:নগো
রজরো: নগো

গ্রোভ:রধোোই কুিী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: জতরকনৄয
উখজরো:নগো
রজরো: নগো

নগাঁ

২৬.০৭.১৯৯৫

২১ ফছয ০৮ ভো ১০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৪৫ রভোিঃ আফদুর ফোজযক

ভোতোিঃ রভোছোিঃ খোখরদো ফোনু
জতোিঃ রভোিঃ রফরোর রোখন
ভন্ডর

গ্রোভ: যোভোরো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: জোপযনৄয
উখজরো: আখক্করনৄয
রজরো: জয়নৄযোট

গ্রোভ: যোভোরো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: জোপযনৄয
উখজরো: আখক্করনৄয
রজরো: জয়নৄযোট

জয়নৄযোট

২১.০৭.১৯৯৪

২১ ফছয ০৯ ভো ১৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৪৬ রভোিঃ রতৌজদুর ইরোভ

ভোতোিঃ স্বয বোনু
জতোিঃ রভোিঃ আব্দুর ভোন্নোন

গ্রোভ: জফরচোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোজফন্দোী
ডোকঘয: রগোজফন্দোী
উখজরো: ভঞ্চোনৄয
রজরো: টোংগোইর

গ্রোভ: জফরচোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোজফন্দোী
ডোকঘয: রগোজফন্দোী
উখজরো: ভঞ্চোনৄয
রজরো: টোংগোইর

টোংগোইর

০১.০৮.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৯ ভো ০৪
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৮৪৪৭ রভোিঃ োজদ জভয়ো

ভোতোিঃ রভোছোিঃ ছোখয়দো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ এরোক জভয়ো

গ্রোভ: শ্যোভনৄয নফ ত োিো,
যোস্তোয উত্তয োখ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:যজকনগয
উখজরো:রগোজফন্দগঞ্জ
রজরো: গোইফোন্ধো

গ্রোভ: শ্যোভনৄয নফ ত োিো,
যোস্তোয উত্তয োখ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:যজকনগয
উখজরো:রগোজফন্দগঞ্জ
রজরো: গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

১২.০৪.১৯৯৬

২০ ফছয ০০ ভো ২৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৪৮ রভোোম্মদ আরীনুয রচৌধুযী

ভোতোিঃ ভোয়মুনো খোতুন
জতোিঃ নুরুর ইরোভ রচৌধুযী

গ্রোভ: দুধকুভিো(োযজক)
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রফোয়োজরয়ো
উখজরো: আখনোয়োযো
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: জ ইউ এপ এর
োউজজং কখরোনী ফাঁ নংএপ০৭/২২
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জইউএপএর
উখজরো:আখনোয়োযো
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

২৫.০১.১৯৯৩

২৩ ফছয ০৩ ভো ১০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৪৯ রভোিঃ নোজমুর রোখন

ভোতোিঃ ভোফুজো রফগভ
জতোিঃ কোজী আবুর রোখন

গ্রোভ: যসুরনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: যোহুতোিো
উখজরো: োরথো
রজরো: পজযদনৄয

গ্রোভ: যসুরনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: যোহুতোিো
উখজরো: োরথো
রজরো: পজযদনৄয

পজযদনৄয

২০.০৫.১৯৮৬

২৯ ফছয ১১ ভো ১৬
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৫০ রভোিঃ চঞ্চর রোখন

ভোতোিঃ রভোোিঃ জজযন আখতোয গ্রোভ: জফকন্দখো
জতোিঃ রভোিঃ আবুর কোখভ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: বোতুকুন্ডূ
উখজরো: ধোভযোই োট
রজরো: নগো

গ্রোভ: জফকন্দখো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: বোতুকুন্ডূ
উখজরো: ধোভযোই োট
রজরো: নগো

নগাঁ

০৩.০৭.১৯৯০

২৫ ফছয ১০ ভো ০৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য
পযখভ, চোরোন
রনই

ফোজতর

৮৪৫১ রভোিঃ ভজদুর ইরোভ

ভোতোিঃ রভোছোিঃ রুজর রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ রভোন্তোজ রফোযী

গ্রোভ: োজরখো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৫ নং
ভধুনৄয ইউজ
ডোকঘয:োজরখো
উখজরো:রোনোতরো
রজরো: ফগুিো

গ্রোভ: োজরখো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৫ নং
ভধুনৄয ইউজ
ডোকঘয:োজরখো
উখজরো:রোনোতরো
রজরো: ফগুিো

ফগুিো

১০.১০.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৭ ভো ২৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৫২ অনৄ ফড়ুয়ো

ভোতোিঃ ন্ধুো ফড়ুয়ো
জতোিঃ মৃত বোনুখদফ ফড়ুয়ো

গ্রোভ: দিঃ োজভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:োজভনৄয
উখজরো: চন্দনোই
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: দিঃ োজভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:োজভনৄয
উখজরো: চন্দনোই
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

২৬ ফছয ০৮ ভো ২৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৮৪৫৩ রভোোম্মদ আযভোন

ভোতোিঃ রভোছোম্মত আভোর গ্রোভ: দিঃ োজভনৄয(বোন্তোরী
রোনো
োিো)
জতোিঃ মৃতিঃ ভপজর আভদ ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:োজভনৄয
উখজরো: চন্দনোই
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: দিঃ োজভনৄয(বোন্তোরী
োিো)
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:োজভনৄয
উখজরো: চন্দনোই
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

০৩.০৩.১৯৯৫

২২ ফছয ০২ ভো ০২
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৫৪ আজদতু রদ

ভোতোিঃ আযজত রদ
জতোিঃ নোযোয়ন চন্দ্র রদ

গ্রোভ: দজক্ষণ ত্তো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:কুখন্ডশ্বযী
উখজরো:যোউজোন
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: ফন্দয নফ ত আফোজক
এরোকো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ফন্দয
উখজরো:
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

২৮.০৬.১৯৯৪

২১ ফছয ১০ ভো ০৭
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৫৫ ভোজোরুর ইরোভ

ভোতোিঃ ভখনোয়োযো রফগভ
জতোিঃ আব্দুর ভোন্নোন

গ্রোভ: আগখতজযল্যো
ইউজনয়ন/য়োড ত: পরদো
ডোকঘয:ধুফজনয়ো
উখজরো:ভঞ্চোনৄয
রজরো: টোংগোইর

গ্রোভ: আগখতজযল্যো
ইউজনয়ন/য়োড ত: পরদো
ডোকঘয:ধুফজনয়ো
উখজরো:ভঞ্চোনৄয
রজরো: টোংগোইর

টোংগোইর

০৬.০৬.১৯৯৬

১৯ ফছয ১০ ভো ২৯
জদন

এএজ

অন্যোন্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৫৬ খন্দকোয আর পয়োর

ভোতোিঃ রযক্সনো আখনোয়োরুর
জতোিঃ খন্দকোয আখনোয়োরুর
ইরোভ

গ্রোভ: কোজীোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:বরকূো
উখজরো: বরকূো
রজরো: জঝনোইদ

গ্রোভ: কোজীোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:বরকূো
উখজরো: বরকূো
রজরো: জঝনোইদ

জঝনোইদ

০১.০১.১৯৮৯

২৭ ফছয ০৪ ভো ০৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৫৭ োোদোত রোখন ফোবু

ভোতোিঃকোজর রযখো
জতোিঃ রভোিঃ আজভয রোখন

গ্রোভ: যোভচন্দ্রনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪ নং
ীদর
ডোকঘয: োরদোনদী
উখজরো:ব্রোক্ষণোিো
রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: রোট ত কখরোনী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩৭ নং
য়োড ত
ডোকঘয: ফন্দয
উখজরো:ফন্দয
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

০৮.০৫.১৯৯০

২৫ ফছয ১১ ভো ০৩
জদন

এএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৫৮ রভোিঃ জভখদ আরী

ভোতোিঃ রভোছোিঃ জজযনো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ দজছভ উেীন

গ্রোভ: নোযোয়ননৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪ নং
রদলুয়োফিী, ০৫ অনং য়োড ত
ডোকঘয:ফখজতয়োযনৄয
ত
উখজরো:দূগোনৄয
রজরো: যোজোী

গ্রোভ: নোযোয়ননৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪ নং
রদলুয়োফিী, ০৫ অনং য়োড ত
ডোকঘয:ফখজতয়োযনৄয
ত
উখজরো:দূগোনৄয
রজরো: যোজোী

যোজোী

০৪.০৯.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৮ ভো ০১
জদন

এএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৫

জনজ রজরো

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৮৪৫৯ রভোিঃ োজভউর রোখন

ভোতোিঃ রভোছোিঃ চোয়নো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ োইফুর ইরোভ

গ্রোভ: ফয়িোফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত: রফরকুজচ
রৌযবো/০১ নং য়োড ত
ডোকঘয: রফরকুজচ
উখজরো:রফরকুজচ
রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: ফয়িোফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত: রফরকুজচ
রৌযবো/০১ নং য়োড ত
ডোকঘয: রফরকুজচ
উখজরো:রফরকুজচ
রজরো: জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

০১.০৪.১৯৯৬

২০ ফছয ০১ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৬০ রভোিঃ সুরুত জোভোন

ভোতোিঃ জয়োযো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ োভসুর ক

গ্রোভ: রফরকুজচ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
রফরকুজচ/০৫ নং য়োড ত
ডোকঘয:রফরকুজচ
উখজরো:রফরকুজচ
রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: রফরকুজচ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
রফরকুজচ/০৫ নং য়োড ত
ডোকঘয:রফরকুজচ
উখজরো:রফরকুজচ
রজরো: জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

১৫.০৫.১৯৯৭

১৯ ফছয ০০ ভো ১০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৬১ রভোিঃ এনোমুর ক

ভোতোিঃখভোিঃ নোযজগছ আক্তোয গ্রোভ: রফজুযো
জতোিঃ রভোিঃ কোজপ উল্লো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৫ নং
দুরোরনৄয, ০৯ নং য়োড ত
ডোকঘয: রফজুযো
উখজরো:ব্রোক্ষণোিো
রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: রফজুযো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৫ নং
দুরোরনৄয, ০৯ নং য়োড ত
ডোকঘয: রফজুযো
উখজরো:ব্রোক্ষণোিো
রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো

২৫.১১.১৯৯৭

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৬২ জয়ন্তী যোনী

ভোতোিঃ সুখদফী যোনী
জতোিঃ ফোদর চন্দ্র োরোদোয

গ্রোভ: জচংগুজিয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫ নং
ডোকঘয:রখনৄোিো
উখজরো:করোোিো
রজরো: টুয়োখোরী

গ্রোভ: ৩১৮/২, রোরফোগ রযোড
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২৫ নং
ডোকঘয: রোস্তো(টি এ )
উখজরো: রোরফোগ
রজরো: ঢোকো

টুয়োখোরী

১২.১১.১৯৯০

২৫ ফছয ০৫ ভো ২৩
জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৬৩ সুভন কুভোয রফোযী

ভোতোিঃ বুলু যোনী
জতোিঃ সুনীর কুভোয রফোযী

গ্রোভ: আইচো
ইউজনয়ন/য়োড ত: োখয়স্তোফোদ
ডোকঘয:োখয়স্তোফোদ
উখজরো: দয
রজরো: ফজযোর

গ্রোভ: আইচো
ইউজনয়ন/য়োড ত: োখয়স্তোফোদ
ডোকঘয:োখয়স্তোফোদ
উখজরো: দয
রজরো: ফজযোর

ফজযোর

২২.০২.১৯৮৮

২৮ ফছয ০৩ ভো ১৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৬৪ জয়খদফ চন্দ্র ফভতন

ভোতোিঃ রফখরো যভণী
জতোিঃ ধীখযন্দ্র নোথ ফভতণ

গ্রোভ: উত্তয রফোয়োজরয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২১ নং
রঢোরোয োট
ডোকঘয: রঢোরোয োট
উখজরো: ঠোকুযগো
রজরো: ঠোকুযগো

গ্রোভ: উত্তয রফোয়োজরয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২১ নং
রঢোরোয োট
ডোকঘয: রঢোরোয োট
উখজরো: ঠোকুযগো
রজরো: ঠোকুযগো

ঠোকুযগাঁ

০৮.০৫.১৯৯৪

২১ ফছয ০৯ ভো ০১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

নগাঁ

২৭.১০.১৯৯১

২৪ ফছয ০৫ ভো ১৬
জদন

আজরভ

গ্রোভ: রুনগয আফোজক
জভযনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ল্লফী
উখজরো: জভযনৄয
রজরো: ঢোকো

ঠোকুযগাঁ

১৫.১০.১৯৯৫

২০ ফছয ০৬ ভো ২০
জদন

এইচএজ

গ্রোভ: োজরভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:োজরভনৄয
উখজরো:ফোজজতনৄয
রজরো: জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ: োজরভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:োজরভনৄয
উখজরো:ফোজজতনৄয
রজরো: জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

২৫.১২.১৯৯৪

২১ ফছয ০৪ ভো ১১
জদন

এইচএজ

গ্রোভ: জভযোখরো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: গল্লোই
উখজরো: চোজন্দনো
রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: রযজোোন রযোড
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: োিোযগোয
উখজরো:রডভযো
রজরো: ঢোকো

কুজভল্লো

০১.০৫.১৯৮৬

৩০ ফছয ০০ ভো ০৩
জদন

ভোতোিঃ োজছনো রফগভ
গ্রোভ: রুহুর আজভন জবরো
জতোিঃ মৃত রভোিঃ রুহুর আভীন ৯৪/১/জ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রগন্ডোজযয়ো
উখজরো: মোেোফোিী
রজরো: ঢোকো

গ্রোভ: রুহুর আজভন জবরো
৯৪/১/জ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রগন্ডোজযয়ো
উখজরো: মোেোফোিী
রজরো: ঢোকো

ঢোকো

০৩.০১.১৯৮৮

৮৪৭০ রভোিঃ যীপ রোখন

ভোতোিঃ জফউটি রফগভ
গ্রোভ: বফোনীনৄয
জতোিঃ রভোিঃ রভোোযপ রোখন ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:বফোনীনৄয
উখজরো:উজজযনৄয
রজরো:ফজযোর

গ্রোভ: ২৫, গ্রীন খয় ভগফোজোয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:োজন্তনগয
উখজরো:যভনো
রজরো: ঢোকো

ফজযোর

৮৪৭১ রভোিঃ নুয আরভ

ভোতোিঃ রভোিঃ োযজবন রফগভ গ্রোভ: ১৯, জযনৄয, ফোবুোিো
জতোিঃ রভোিঃ োজদক্কুর ইরোভ ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: রচৌেীখটোরো
উখজরো:দয
রজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভ: ১৯, জযনৄয, ফোবুোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: রচৌেীখটোরো
উখজরো:দয
রজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

৮৪৬৫ নুরুননোোয

ভোতোিঃ রফগভ রযোখকয়ো োযবীন গ্রোভ:োযইর
জতোিঃ রভোিঃ রফরোর রোখন
ইউজনয়ন/য়োড ত: য়োড তনং-০৬
ডোকঘয:জকজয়ো
উখজরো: যোজননগয
রজরো: নগো

গ্রোভ: উচোটোযী
ইউজনয়ন/য়োড ত: য়োড ত নং০৮
ডোকঘয:
উখজরো:রোরভজনযোট
রজরো: রোরভজনযোট

৮৪৬৬ ভোইখকর চন্দ্র ফজনক (কোঞ্চন)

ভোতোিঃ রপোরী যোনী ফজনক
জতোিঃ গখন চন্দ্র ফজনক

গ্রোভ: কদভ যসুর
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪ নং
ফোগো , ০৭নং য়োড ত
ডোকঘয:ফিোগো
উখজরো:ঠোকুযগো
রজরো: ঠোকুযগো

৮৪৬৭ রভোিঃ োজনপ ভোমুদ

ভোতোিঃ জভনু আক্তোয
জতোিঃ রভোিঃ জতলু জভয়ো

৮৪৬৮ রভোিঃ জুফোইখয়য রোোইন

ভোতোিঃ আখয়ো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আবু তোখয

৮৪৬৯ রভোিঃ আরভগীয রোখন
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রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

২৮ ফছয ০৪ ভো ০২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১৫.০৮.১৯৯১

২৪ ফছয ০৮ ভো ২১
জদন

জফজফএ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১৯.০৭.১৯৯৫

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

৬

৭

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৮

৯

১২

১২

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১৮.১০.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৭ ভো ১৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

খুরনো

০৫.১০.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৭ ভো ০১
জদন

এইচএজ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভ: গ্রীণ আস্টোর
এোট তখভন্ট৬-জড, আউটোয
োকুতরোয রযোড, ভগফোজোয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:যভনো
উখজরো: যভনো
রজরো: ঢোকো

নিোইর

২৫.০২.১৯৮৭

২৯ ফছয ০২ ভো ১১
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভ: ব্রোক্ষণফোিীয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: োটোযগোী
ডোকঘয:নোযোয়ন োলুয়ো
উখজরো:যোয়গঞ্জ
রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: রগোীফোগ
ইউজনয়ন/য়োড ত: য়োযী
ডোকঘয: য়োযী
উখজরো: য়োযী
রজরো: ঢোকো

জযোজগঞ্জ

৩০.০৮.১৯৯০

২৫ ফছয ০৪ ভো ০৬
জদন

এ.এ.জ

অন্যোন্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভ: নযজংনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: জহুযনৄয
ডোকঘয: ছোন্দিো
উখজরো:ফোঘোযোিো
রজরো: মখোয

গ্রোভ: নযজংনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: জহুযনৄয
ডোকঘয: ছোন্দিো
উখজরো:ফোঘোযোিো
রজরো: মখোয

মখোয

১১.১২.১৯৯৩

২২ ফছয ০৪ ভো ২৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

ভোতোিঃ নুযনোোয
জতোিঃ আরতোপ রোখন

গ্রোভ: কোঞ্চন োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১নং চিো
ফযগোছো , য়োড ত নং০৫
ডোকঘয: রোিোয োট
উখজরো:নীরপোভোযী
রজরো: নীরপোভোযী

গ্রোভ: কোঞ্চন োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১নং চিো
ফযগোছো , য়োড ত নং০৫
ডোকঘয: রোিোয োট
উখজরো:নীরপোভোযী
রজরো: নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

৮৪৭৩ ইকরোছ উেীন

ভোতোিঃ ফুরজোন রফগভ
জতোিঃ রভোোখযপ খোন

গ্রোভ: োখকয আরী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: চোিো জবটো
উখজরো: ফোঘোযোিো
রজরো: মখোয

গ্রোভ: োখকয আরী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: চোিো জবটো
উখজরো: ফোঘোযোিো
রজরো: মখোয

মখোয

৮৪৭৪ পোযজোনো জফথী

ভোতোিঃ রজোহুযো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ োজফবুয যভোন

গ্রোভ: জতরক
ইউজনয়ন/য়োড ত: জতরক স্বল্প
ফোজয জদয়ো
ডোকঘয: জতরক
উখজরো:রুো
রজরো: খুরনো

গ্রোভ: জতরক
ইউজনয়ন/য়োড ত: জতরক স্বল্প
ফোজয জদয়ো
ডোকঘয: জতরক
উখজরো:রুো
রজরো: খুরনো

৮৪৭৫ এ এভ রযপোখয়যত রোখন

ভোতোিঃ রফগভ রখরনো খোনভ
জতোিঃ রখ রগোরোভ রভোস্তপো

গ্রোভ: যোয়খোরী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ফোগ্রোভ
উখজরো:দয
রজরো: নিোইর

৮৪৭৬ রভোিঃ জহুরুর ইরোভ

ভোতোিঃ মৃত রকোজনুয রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ তজজমুজেন রখ

৮৪৭৭ জভন্টু কুভোয জফশ্বো

ভোতোিঃ প্রজভরো জফশ্বো
জতোিঃ জফদুুৎ জফশ্বো

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ফছয ভো জদন

৮৪৭২ আখযপো
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০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১
৮৪৭৮ রভোিঃ আজযফুর ক

ভোতোিঃ আখনোয়োযো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ হুভোয়ুন কজফয

গ্রোভ: ীযকোজভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ীযকোজভনৄয
উখজরো: মুযোদনগয
রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: ীযকোজভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ীযকোজভনৄয
উখজরো: মুযোদনগয
রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো

২৫.০২.১৯৮৭

২৯ ফছয ০২ ভো ১০১
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৭৯ জযক্ষীত চন্দ্র যোয়

ভোতোিঃ অঞ্জরী যোনী যোয়
জতোিঃ অজনর চন্দ্র যোয়

গ্রোভ: জনজোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভীযগঞ্জ
ডোকঘয:ভীযগঞ্জ
উখজরো:জরঢোকো
রজরো: নীরপোভোযী

গ্রোভ: জনজোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভীযগঞ্জ
ডোকঘয:ভীযগঞ্জ
উখজরো:জরঢোকো
রজরো: নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

১৫.১০.১৯৯০

২৫ ফছয ০৬ ভো ২০
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৮০ আব্দুয যভোন ভজজফয

ভোতোিঃ জন রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ করভ রখ

গ্রোভ: মোেোফিী, য়োড ত নং-০৮
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রগোোরো
উখজরো:মুকসুদনৄয
রজরো: রগোোরগঞ্জ

গ্রোভ: রখোয়োজনৄয(ফোফরোতরো)
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ভখঠয ফোজোয
উখজরো: ভোদোযীনৄয
রজরো: ভোদোযীনৄয

রগোোরগঞ্জ

০৫.০৩.১৯৯৬

২০ ফছয ০১ ভো ০০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৮১ অীভ ফয

ভোতোিঃ প্রবোত চন্দ্র ফয
জতোিঃ ন্ধুো ফয

গ্রোভ: গুয়ো ফোোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ফোোিো
উখজরো:মুকসুদনৄয
রজরো: রগোোরগঞ্জ

গ্রোভ: গুয়ো ফোোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ফোোিো
উখজরো:মুকসুদনৄয
রজরো: রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

৩০.১২.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৫ ভো ০৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৮২ নুযোত োযভীন

ভোতোিঃনোদো আক্তোয
জতোিঃ এ যভোন

গ্রোভ: ফোতোোয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রগোোয়ো
উখজরো:দয
রজরো: জফগঞ্জ

গ্রোভ: োযখোনোর অজপোয,
মৄগ্ন জচফ এয কোম তোরয়
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রভোোম্মদনৄয
উখজরো:রখযফোংরো নগয
রজরো: ঢোকো

জফগঞ্জ

১১.০৯.১৯৯৫

২০ ফছয ০৭ ভো ১৪
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৮৩ নোজযন আক্তোয

ভোতোিঃ আজঞ্জ রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আভজোদ
তোলুকদোয

গ্রোভ: রখোয়োজনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: রখোয়োজনৄয
ডোকঘয: ভখঠয ফোজোয
উখজরো: ভোদোযীনৄয
রজরো: ভোদোযীনৄয

গ্রোভ: উত্তয োজোোননৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: োজন্তনগয
উখজরো:
রজরো: ঢোকো

ভোদোযীনৄয

২৫.০৭.১৯৯১

২৪ ফছয ০৯ ভো ২০
জদন

এ.এ.জ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৮৪৮৪ ফোবুর রোখন

ভোতোিঃ যোখদো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ পজয আরী

গ্রোভ: গোয়োইর
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১ নং
রোভফোগ/০৯ নং
ডোকঘয: জরীন
উখজরো:ধোভযোই
রজরো: ঢোকো

গ্রোভ: গোয়োইর
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১ নং
রোভফোগ/০৯ নং
ডোকঘয: জরীন
উখজরো:ধোভযোই
রজরো: ঢোকো

ঢোকো

০৫.১০.১৯৯২

২৩ ফছয ১১ ভো ২৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৮৫ রভোিঃ য়োখদ আরী

ভোতোিঃ যজভো খোতুন
জতোিঃ রভোিঃ আখর উজেন

গ্রোভ: যোভজীফন
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৭ নং
উইজ/১নং য়োড ত
ডোকঘয: যোজোযোিো
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ
রজরো: গোইফোন্ধো

গ্রোভ: যোভজীফন
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৭ নং
উইজ/১নং য়োড ত
ডোকঘয: যোজোযোিো
উখজরো: সুন্দযগঞ্জ
রজরো: গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

০১.১২.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৫ ভো ০৪
জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৮৬ জয়ন্ত যোয়

ভোতোিঃ সুজভেো যোয়
জতোিঃ প্রকো যোয়

গ্রোভ: রকোভযোইর
ইউজনয়ন/য়োড ত: আযডোকঘয: রকোভযোইর
উখজরো: ডূমুজযয়ো
রজরো: খুরনো

গ্রোভ: রকোভযোইর
ইউজনয়ন/য়োড ত: আযডোকঘয: রকোভযোইর
উখজরো: ডূমুজযয়ো
রজরো: খুরনো

খুরনো

০৪.১২.১৯৯৪

২১ ফছয ০৫ ভো ০২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৮৭ রভোিঃ আজরপ আকন্দ

ভোতোিঃ রভোছোিঃ অখরদো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ রযজোউর কজযভ

গ্রোভ: োফজদন (বগফতীনৄয)
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪নং
ফজযোর
ডোকঘয: আভরোগোছো
উখজরো: রোফোিী
রজরো: গোইফোন্ধো

গ্রোভ: যোভখগোজফন্দ, োজীোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৯ নং
তখোধন ইউজ
ডোকঘয:জনউ োখফগঞ্জ
উখজরো:রকোখতোয়োরী থোনো
রজরো: যংনৄয

গোইফোন্ধো

৩০.০১.১৯৯৮

১৮ ফছয ০৩ ভো ০৬
জদন

এএজ

অন্যোন্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৮৮ কোজী রভখদী োোন

ভোতোিঃ ভোমুদো আক্তোয
জতোিঃ কোজী মুযোদ রোখন

গ্রোভ: রভৌরবীোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০১
ডোকঘয: রগোোরগঞ্জ
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরো: রগোোরগঞ্জ

গ্রোভ: রভৌরবীোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০১
ডোকঘয: রগোোরগঞ্জ
উখজরো: রগোোরগঞ্জ
রজরো: রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

৩০.১১.১৯৯৪

২১ ফছয ০৫ ভো ০৬
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৮৪৮৯ আব্দুয যোজ্জোক

ভোতোিঃ ভখনোয়োযো
জতোিঃ রখোযখদ আরী

গ্রোভ: যোয়নৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভথুখযনৄয
ডোকঘয: রভৌখটোরো
উখজরো: কোরীগঞ্জ
রজরো: োতক্ষীযো

গ্রোভ: যোয়নৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভথুখযনৄয
ডোকঘয: রভৌখটোরো
উখজরো: কোরীগঞ্জ
রজরো: োতক্ষীযো

োতক্ষীযো

০৭.০৬.১৯৮৯

২৬ ফছয ১০ ভো ৩০
জদন

জফএ(অনো ত)

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

৮৪৯০ রভোিঃ ভোজযফুর ক জরন

ভোতোিঃ রভোছোিঃ োজনো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ আব্দু োত্তোয

গ্রোভ: জভযনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: জভযনৄয
উখজরো: জভযনৄয
রজরো: কুজিয়ো

গ্রোভ: গণনতত ভজনটজযং 
অডইট োখকতর, গণনতত
অজধদন্ভয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: নতত বফন,
রগুনফোজগচো
উখজরো:
রজরো: ঢোকো

কুজিয়ো

০৫.০৬.১৯৮৯

২৬ ফছয ১১ ভো ০১
জদন

এইচএজ

৮৪৯১ কোজনজ পোখতভো

ভোতোিঃ োখজদো আক্তোয
োযবীন
জতোিঃ আফদুয যজভ

গ্রোভ: রক্ষী নোযোয়ননৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: য়োড ত নং০৩
ডোকঘয: ভোইজদী রকোট ত
উখজরো: দয
রজরো: রনোয়োখোরী

গ্রোভ:এইএন/ অজপ ংরগ্ন
রযর কখরোনী
ইউজনয়ন/য়োড ত: য়োড ত ১১
ডোকঘয: ববযফফোজোয
উখজরো: ববযফ
রজরো: জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

১০.০১.১৯৯৮

১৮ ফছয ০৩ ভো ২৫
জদন

এএজ

৮৪৯২ রভোিঃ রয়োয আোম্মদ

ভোতোিঃ ছোখরো রফগভ
জতোিঃ মৃত রভোোম্মদ আরী

গ্রোভ: ছোজতয়োনী
ইউজনয়ন/য়োড ত: মুন্পীয োট
ডোকঘয: জখযনোর ফোজোয
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরো:কুজভল্লো

গ্রোভ: ছোজতয়োনী
ইউজনয়ন/য়োড ত: মুন্পীয োট
ডোকঘয: জখযনোর ফোজোয
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরো:কুজভল্লো

কুজভল্লো

০১.০৩.১৯৯৬

২০ ফছয ০২ ভো ০৫
জদন

এইচএজ

৮৪৯৩ রভোিঃ রখকন্দোয আরী

ভোতোিঃ রভোছোিঃ রপোরী রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ োখদক রোখন

গ্রোভ: জিভ ব্রোক্ষনীকুন্ডো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ব্রোক্ষনীকুন্ডো
উখজরো: ীযগোছো
রজরো: যংনৄয

গ্রোভ: জিভ ব্রোক্ষনীকুন্ডো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ব্রোক্ষনীকুন্ডো
উখজরো: ীযগোছো
রজরো: যংনৄয

যংনৄয

১১.০৯.১৯৯২

২৩ ফছয ০৯ ভো ২৪
জদন

৮৪৯৪ রভোিঃ পয়োর রোখন

ভোতোিঃ ভজজতনো জফজফ
জতোিঃ রভোিঃ নুরুর ইরোভ

গ্রোভ: দুফরোটী
ইউজনয়ন/য়োড ত: দুফরোটী
ডোকঘয:দুফরোটী
উখজরো: দয
রজরো: নগো

গ্রোভ: দুফরোটী
ইউজনয়ন/য়োড ত: দুফরোটী
ডোকঘয:দুফরোটী
উখজরো: দয
রজরো: নগো

নগাঁ

২৫.১২.১৯৯৪

৮৪৯৫ রভোিঃ রখোকন োরোদোয

ভোতোিঃ জযজজয়ো রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ োখতভ আরী
োরোদোয

গ্রোভ: দিঃ জয়োর ঘুনী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জয়োর ঘুনী
উখজরো:ফোখকযগঞ্জ
রজরো: ফজযোর

গ্রোভ: ২৩, োজন্ন রটৌরো,
তোখরফ বফন, তোতীফোজোয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: দযঘোট
উখজরো: রকোখতোয়োরী
রজরো: ঢোকো

ফজযোর

১২.০১.১৯৮৭
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রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

২১ ফছয ০৪ ভো ১১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

২৯ ফছয ০৩ ভো ২৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৬

৭

৮

৯

ঞ্চগি

১৫.০২.১৯৯৪

২২ ফছয ০২ ভো ২০
জদন

এইচএজ

ভোতোিঃ রভোোিঃ রপোরী রফগভ গ্রোভ: দিঃ চয ডোকোজতয়ো
জতোিঃ জজরর রভোল্লো
ইউজনয়ন/য়োড ত: মুরোদী
ডোকঘয: তোতীযচয
উখজরো:মুরোদী
রজরো: ফজযোর

গ্রোভ: কয়োজযয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: কয়োজযয়ো
ডোকঘয: ভয়োদোন
উখজরো:কোরজকজন
রজরো: ভোদোযীনৄয

ফজযোর

২২.০১.১৯৯০

২৬ ফছয ০৩ ভো ০৭
জদন

জফএ

৮৪৯৮ রজোফোয়দো আক্তোয

ভোতোিঃ রভোছোর রভোখরভো
রফগভ
জতোিঃ রভোিঃ দোনু জভয়ো

গ্রোভ: ৪৭ নং োফ কখরোনী
দিঃ ফোোখফো, ঢোকো রযোড-০২
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:বুজফোগ
উখজরো: বুজফোগ
রজরো: ঢোকো

গ্রোভ: ৪৭ নং োফ কখরোনী
দিঃ ফোোখফো, ঢোকো রযোড-০২
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:বুজফোগ
উখজরো: বুজফোগ
রজরো: ঢোকো

ঢোকো

২০.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ০৪ ভো ২০
জদন

৮৪৯৯ তো কুভী

ভোতোিঃ োজফেী কুভী
জতোিঃ জযরোর কুভী

গ্রোভ: কুযভো চো ফোগোন
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ইরোভনৄয
উখজরো: কভরগঞ্জ
রজরো: রভৌরবীফোজোয

গ্রোভ: কুযভো চো ফোগোন
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ইরোভনৄয
উখজরো: কভরগঞ্জ
রজরো: রভৌরবীফোজোয

রভৌরবীফোজোয

০১.০১.১৯৯৪

৮৫০০ রভোিঃ রভোকোখে রোখন

ভোতোিঃ মৃতিঃ আখরয়ো খোতুন
গ্রোভ: কোভোন্নো
জতোিঃ মৃতিঃ চাঁদ আরী রভোল্যো ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: কোভোন্নো
উখজরো: বরকুো
রজরো: জঝনোইদ

গ্রোভ: কোভোন্নো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: কোভোন্নো
উখজরো: বরকুো
রজরো: জঝনোইদ

জঝনোইদ

৮৫১০ রভোিঃ জযফুর ইরোভ

োজদো আক্তোয
রভো; ভজজবুয যভোন

গ্রোভ: োদুল্যোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩ নং
োদুল্যোনৄয/ ১ নং য়োড ত,
ডোকঘয: রফরতরী ফোজোয,
উখজরো: ভতরফ (উিঃ),
রজরো: চাঁদনৄয ।

গ্রোভ: ভখনশ্বয রযোড,
রটনোযীখভোি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: জঝগোতরো,
ডোকঘয: জঝগোতরো,
উখজরো: োজোযীফোগ,
রজরো: ঢোকো।

৮৫২০ যোয়োন আখভদ

কল্পনো আক্তোয
উভোন গজন

গ্রোভ: যসুরনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভশুল্লী,
ডোকঘয: ফোযোিো,
উখজরো: নোন্দোইর,
রজরো: ভয়ভনজং।

গ্রোভ: যসুরনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভশুল্লী,
ডোকঘয: ফোযোিো,
উখজরো: নোন্দোইর,
রজরো: ভয়ভনজং।

ভোতোিঃ রভোছোিঃ আজভযন রনো
জতোিঃ রভোিঃ ইোক আরী

৮৪৯৭ রুখফর রোখন
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গ্রোভ: জংযো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ঞ্চগি
উখজরো: ঞ্চগি
রজরো: ঞ্চগি

৫

জনজ রজরো

গ্রোভ: জংযো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ঞ্চগি
উখজরো: ঞ্চগি
রজরো: ঞ্চগি

৮৪৯৬ রভোিঃ আব্দুয যজদ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

আজরভ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

২২ ফছয ০৪ ভো ০৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

১৭.০৭.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৯ ভো ১৮
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন 
প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

চাঁদনৄয

১৬/১১/১৯৯১

২৪ফছয ০৫ভো ২৫জদন

এইচ এ জ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

ভয়ভনজং

01/01/1997

ফছয ভো জদন

আজরভ

োধোযণ

ফয় উখল্লখ নোই

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৫

৬

৭

৮

৯

৮৫৩৮ জদো যোনী

সুজভতো যোনী
শ্রী ফংী রোর

গ্রোভ: ৫৯ নোম্বোয জফজডং ২
নোম্বোয রুভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: গনকটুরী
জটি কখরোনী, ডোকঘয:
োজোযীফোগ,
উখজরো: জনউভোখকতট,
রজরো: ঢোকো-১২০৫।

গ্রোভ: ভজভ রযকড ত 
জজযঅজধদন্ভয,ইউজনয়ন/য়ো
ড ত: স্টোপ রকোয়োটোয ,
ডোকঘয: জরখটকজনকুোর,
উখজরো: রতজগাঁ,
রজরো: ঢোকো- ১২০৮।

ঢোকো

২৪/১২/১৯৯১

২৩ফছয ০৪ভো ১১জদন

৮ভ

োধোযণ

৮ভ রেজণ ো

ফোজতর

৮৫৪৪ রভোিঃ োভীভ োোন

রযোজকয়ো আক্তোয
রভোিঃ আরকোছ জভয়ো

গ্রোভ: কোঞ্চননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১নং
রভৌগোতী, ডোকঘয: োটখরো
ফোজোয,
উখজরো: রনেখকোনো,
রজরো: রনেখকোনো।

গ্রোভ: কোঞ্চননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১নং
রভৌগোতী, ডোকঘয: োটখরো
ফোজোয,
উখজরো: রনেখকোনো,
রজরো: রনেখকোনো।

রনেখকোণো

03/01/1990

২৬ফছয ২ভো ৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট 
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

৮৫৪৮ যোজদুর ক

রোখন আযো রফগভ
তোইজ উজেন

গ্রোভ: োকুজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আভজদয়ো,
ডোকঘয: আভজদয়ো,
উখজরো:নযজংদী ,
রজরো: নযজংদী।

গ্রোভ: োকুজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আভজদয়ো,
ডোকঘয: আভজদয়ো,
উখজরো:নযজংদী ,
রজরো: নযজংদী।

নযজংদী

২৪ফছয ০৫ভো ০৫জদন

এএজ

োধোযণ

জন্তোজযখ 
ফযোফয উখল্লখ
নোই

ফোজতর

৮৫৫০ রভোিঃ যোখর খজরপো

রভোোিঃ জোখদো রফগভ
রভোিঃ ইফোদত খজরপো

গ্রোভ: কোজয়োনী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কোজয়োনী,
ডোকঘয: কোজয়োনী,
উখজরো: কোজয়োনী,
রজরো: রগোোরগঞ্জ ।

গ্রোভ: রভজডখনোবো রভজডখকর
োিঃ জরিঃ, রযোড ৫/এ ফোো
৭১/এ
ইউজনয়ন/য়োড ত: ধোনভজন্ড,
ডোকঘয: জজগোতরো,
উখজরো: ,
রজরো: ঢোকো।

রগোোরগঞ্জ

01/01/1995

২১ফছয ০৪ভো ০৫জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৮৫৫৩ রভোিঃ আজতয়োয যভোন

রভোছোিঃ নুযজোোন খোতুন
মৃত ভজনরুজেন রখ

গ্রোভ: ফোবুোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২ নং য়োড ত
আরভডোিো রৌযবো,
ডোকঘয: আরভডোিো,
উখজরো: আরভডোিো,
রজরো: চ্যয়োডোিো।

গ্রোভ: ফোবুোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২ নং য়োড ত
আরভডোিো রৌযবো,
ডোকঘয: আরভডোিো,
উখজরো: আরভডোিো,
রজরো: চ্যয়োডোিো।

চ্যয়োডোিো

09/10/1986

২৯ফছয ০৭ভো ০১জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ঠিকোনো রনই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৮৫৫৫ জভযোজুর ইরোভ

রযোনো
আব্দুর োফ প্রোভোজনক

গ্রোভ: উত্তয আরীনৄয,
প্রোভোজনক োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রৌযবো,
ডোকঘয: পজযদনৄয,
উখজরো: পজযদনৄয দয,
রজরো: পজযদনৄয।

গ্রোভ: উত্তয আরীনৄয,
প্রোভোজনক োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রৌযবো,
ডোকঘয: পজযদনৄয,
উখজরো: পজযদনৄয দয,
রজরো: পজযদনৄয।

পজযদনৄয

১৫/১০/১৯৯০

২৫ফছয ০৬ভো
২০জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৮৫৫৮ রযৌন আযো রফগভ

চাঁনখভখয রফগভ
জপকুয যভোন

গ্রোভ: কূন্দ্রো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রৌযবো
য়োড ত নং ০২, ডোকঘয:
ডুজযয়ো জফষ্ণুনৄয,
উখজরো: রোকোভ,
রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ: কূন্দ্রো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রৌযবো
য়োড ত নং ০২, ডোকঘয:
ডুজযয়ো জফষ্ণুনৄয,
উখজরো: রোকোভ,
রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

01/05/1996

২০ফছয ০৩ভো
০৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই,
ছজফ এক কজ

ফোজতর

৮৫৬৫ ভোফুজ আখভদ

ভজযয়ভ রফগভ
আব্দুয যজদ

গ্রোভ: রফগভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: য়োড ত নং
১, ডোকঘয: ভখনৄয,
উখজরো: ভখনৄয,
রজরো: জঝনোইদ।

গ্রোভ: রফগভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: য়োড ত নং
১, ডোকঘয: ভখনৄয,
উখজরো: ভখনৄয,
রজরো: জঝনোইদ।

জঝনোইদ

01/01/1991

২৫ফছয ০৪ভো ০৪জদন

অনো ত

োধোযণ

প্রখফে
নযণকৃত নয়,
রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৮৫৬৬ রভোস্তপো যীপ

তোজরভো খোতুন
োোদোত োনো

গ্রোভ: ৫ নং কয়যো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কয়যো,
ডোকঘয: কয়যো,
উখজরো: কয়যো,
রজরো: খুরনো।

গ্রোভ: ৫ নং কয়যো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কয়যো,
ডোকঘয: কয়যো,
উখজরো: কয়যো,
রজরো: খুরনো।

খুরনো

২৫/০৩/১৯৯৫

২১ফছয ০১ভো ০৭জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
নোই

ফোজতর

৮৫৭৩ জকখোয কোজন্ত ভন্ত

ফকুর যোনী ভহুন্ত
বখফ চন্দ্র ভন্ত

গ্রোভ: এযোদনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২৮ নং,
ডোকঘয: কুোখডট কখরজ,
উখজরো: যংনৄয দয,
রজরো: যংনৄয।

গ্রোভ: এযোদনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২৮ নং,
ডোকঘয: কুোখডট কখরজ,
উখজরো: যংনৄয দয,
রজরো: যংনৄয।

যংনৄয

১৭/০১/১৯৯১

২৫ফছয ০২ভো ২৫জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

৮৫৭৫ রভোিঃ রতৌজদ এরোী

রভোছোিঃ সুযোইয়ো রফগভ
রভোিঃ রগোরোভ রভোস্তপো

গ্রোভ: ইরোভনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১১,
ডোকঘয: ঠোকুযগো রযোড,
উখজরো: ঠোকুযগাঁ দয,
রজরো: ঠোকুযগাঁ।

গ্রোভ: ইরোভনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১১,
ডোকঘয: ঠোকুযগো রযোড,
উখজরো: ঠোকুযগাঁ দয,
রজরো: ঠোকুযগাঁ।

ঠোকুযগাঁ

৩০/০৮/১৯৯৭

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ  ফয়
উখল্লখ নোই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

৭

৪

৫

৬

৮৫৭৬ রভোোম্মদ জোরোর জভয়ো

যোজজয়ো আক্তোয
রভোোম্মদ আব্দুর ভোন্নোন

গ্রোভ: বোটিয়ো নদীয নফ ত োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রদোন্দো,
ডোকঘয: জনয়োভতনৄয,
উখজরো: কজযভগঞ্জ,
রজরো: জকখোযগঞ্জ।

গ্রোভ: প্রমখে ডোিঃ জজয জভে,
ইউজনয়ন/য়োড ত: নয়ন
রভজডখকর র, ধোয়োরখকোট,
ডোকঘয: ঢোকো কোস্ট ,
উখজরো: বোলোনখটক,
রজরো: ঢোকো।

জকখোযগঞ্জ

৮৫৮১ জযদ চন্দ্র যোয়

জফখন্দশ্বযী ফোরো
খযন চন্দ্র যোয়

গ্রোভ: আযতনৄয, ভড তোন রভোি
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৫নং,
ডোকঘয: কুোখডট কখরজ,
উখজরো: যংনৄয দয,
রজরো: যংনৄয।

গ্রোভ: আযতনৄয, ভড তোন রভোি
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৫নং,
ডোকঘয: কুোখডট কখরজ,
উখজরো: যংনৄয দয,
রজরো: যংনৄয।

যংনৄয

৮৫৮২ োজভউর আজীভ

োোনোজ রফগভ
আতোউয যভোন (মৃত)

গ্রোভ: যখঙয গো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩নং
কল্যোণনৄয ইউজনয়ন, ডোকঘয:
ফোবুযোট,
উখজরো: ,
রজরো: চাঁদনৄয।

গ্রোভ: ২০/জফ উত্তয
ভোদোযখটক,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২৭ নং
য়োড ত, ডোকঘয: ফোোখফো
উখজরো: ,
রজরো: ঢোকো।

৮৫৮৪ রভোিঃ আব্দুয যোজ্জোক (ভন্ডর)

রভোছোিঃ রযখফকো খোতুন
রভোিঃ োভছুর (ভন্ডর)

গ্রোভ: রখতোযচয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০২,
ডোকঘয: দাঁতবোিো,
উখজরো: রযৌভোযী,
রজরো: কুজিগ্রোভ।

গ্রোভ: রখতোযচয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০২,
ডোকঘয: দাঁতবোিো,
উখজরো: রযৌভোযী,
রজরো: কুজিগ্রোভ।

৮৫৮৬ রভোিঃ রযোকনুজ্জোভোন

রভোছোিঃ রযখফকো খোতুন
রভোিঃ যজপকুর ইরোভ

গ্রোভ: ব্রখক্ষোত্তয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
কোভোযনৄকুয, ডোকঘয:
কোভোযনৄকুয,
উখজরো: বয়দনৄয,
রজরো: নীরপোভোযী ।

গ্রোভ: ব্রখক্ষোত্তয,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
কোভোযনৄকুয, ডোকঘয:
কোভোযনৄকুয,
উখজরো: বয়দনৄয,
রজরো: নীরপোভোযী ।

৮৫৮৭ রভোিঃ যোয়োন ভজল্লক

যোখফয়ো রফগভ
রভোিঃ আব্দু বুয ফোবু

গ্রোভ: যোভচন্দ্র দো ররন,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২৩,
ডোকঘয: খুরনো,
উখজরো: খুরনো দয,
রজরো: খুরনো।

গ্রোভ: প্রতোোজদতু ররন,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২৩,
ডোকঘয: খুরনো,
উখজরো: খুরনো দয,
রজরো: খুরনো।
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০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৮

৯

১২

১২

২৭ফছয ০৯ভো ১১জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, প্রখফখে
এক কজ ছজফ 
জন্ তোজযখখয
উখল্লখ নোই

ফোজতর

১৯/০৭/১৯৮৭

২৯ফছয ০৮ভো
০৬জদন

৮ভ রেনী

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, জক্ষোগত
রমোগ্যতোয তথ্য
ভুর

ফোজতর

চাঁদনৄয

10/04/1994

২১ফছয ০৬ভো ০৭জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

কুজিগ্রোভ

01/01/1990

২৬ফছয ০৪ভো ০৪জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

এইচএসবস

সাধােণ

জন্ম তাবেখ
উয়েখ নাই ও
আয়ফদয়ন ছবফ
১ কব

ফোজতর

২২ফছয ০৭ভো ০২জদন এসএসবস

সাধােণ

আয়ফদয়ন ছবফ
১ কব,
রপেত খায়ভ
োজস্ব বিবকি

ফোজতর

২৭ফছয ০৬ভো
২৮জদন

নীলপাভােী

খুলনা

08/12/1994

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৮৬০৪ রভোিঃ আবু সুজপয়োন

রযোজজনো রফগভ
রভোিঃ আব্দুর কোখদয রখ

গ্রোভ: ফোজনয়োখোরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: যোপনৄয,
ডোকঘয: যোপনৄয,
উখজরো: ডুমুজযয়ো, রজরো:
খুরনো।

গ্রোভ: ফোজনয়োখোরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: যোপনৄয,
ডোকঘয: যোপনৄয,
উখজরো: ডুমুজযয়ো, রজরো:
খুরনো।

খুরনো

২০/১২/১৯৯৬

১৯ফছয ০৪ভো ১৬জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ছজফ এক
কজ 
প্রখফখে ছজফ
একটি

ফোজতর

৮৬৩৯ জপখযোজ পজকয

আখছোযো রফগভ
রভোিঃ আপছোয পজকয

গ্রোভ: মুজরভ ডোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: গোজীযোট,
ডোকঘয: আভফোজিয়ো,
উখজরো: জদঘজরয়ো, রজরো:
খুরনো।

গ্রোভ: মুজরভ ডোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: গোজীযোট,
ডোকঘয: আভফোজিয়ো,
উখজরো: জদঘজরয়ো, রজরো:
খুরনো।

খুরনো

২৯/০৭/১৯৯০

২৬ফছয ০৯ভো
০৬জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ছজফ এক
কজ, জোতীয়
জযচয়ে নম্বয
রনই

ফোজতর

৮৬৬২ সুরোয়ভোন

জুখবদো খোতুন
রভোিঃ রুহুর আজভন

গ্রোভ:, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
গ্রোভ: খজরোনৄয (ফখন্দয
ডোকঘয: , উখজরো: , রজরো: োিো), ইউজনয়ন/য়োড ত: ৯নং
।
খজরোনৄয , ডোকঘয:
খজরোনৄয, উখজরো:
নফ তধরো, রজরো: রনেখকোনো।

রনেখকোণো

২৫/১২/১৯৯৫

২০ফছয ৪ভো ২জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

স্থোয়ী ঠিকোনো
উখল্লখ নোই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৮৬৭৬ আবুর কোরোভ আজোদ

পোখতভো খোতুন
আিঃ গফুয আকন

গ্রোভ: োখদকনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫ নং
রভখজন্দগঞ্জ, ডোকঘয: রুকুজন্দ,
উখজরো: রভখজন্দগঞ্জ,
রজরো: ফজযোর।

গ্রোভ: োখদকনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫ নং
রভখজন্দগঞ্জ, ডোকঘয: রুকুজন্দ,
উখজরো: রভখজন্দগঞ্জ,
রজরো: ফজযোর।

ফজযোর

২৯ফছয ০৫ভো
২৬জদন

এএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ নোই.
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৮৬৯৮ রভোিঃ ছোইদ উজেন

রোইরী রফগভ
রভোিঃ ভজপজ উজেন

গ্রোভ: রছোটনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৬নং
রভোননৄয ইউজনয়ন, ডোকঘয:
রছোটনো, উখজরো: রদজফদ্বোয,
রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ: রছোটনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৬নং
রভোননৄয ইউজনয়ন, ডোকঘয:
রছোটনো, উখজরো: রদজফদ্বোয,
রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

২৮/১২/১৯৯৭

১৮ফছয ০৪ভো ০৮জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফখে ছজফ
রনই

ফোজতর

৮৭০৯ রখ আজভরুর ইরোভ

রভোছোিঃ যোখকয়ো রফগভ
রখ আব্দু রোকয

গ্রোভ: নফ ত রভৌতরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: য়োড ত নং
০১ রভৌতরো, ডোকঘয:
রভৌতরো, উখজরো: কোজরগঞ্জ,
রজরো: োতক্ষীযো।

গ্রোভ: , ভখনশ্বয রযোি রটনোযী
রভোি, ইউজনয়ন/য়োড ত:
জঝগোতরো, ডোকঘয:
জঝগোতরো, উখজরো:
োজোযীফোগ, রজরো: ঢোকো।

োতক্ষীযো

২৯/০১/১৯৯২

২৪ফছয ০২ভো ১৫জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

৭

৪

৫

৬

৮৭১০ আব্দুর রজোফোখয়য

নুযজোোন
আব্দুয যভোন

গ্রোভ: রোনোযোয় (োজীোিো),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৯নং
ইউজনয়ন ১নং য়োড ত,
ডোকঘয: রোনোযোয় পোভত োট,
উখজরো: রডোভোয, রজরো:
নীরপোভোযী।

গ্রোভ: রোনোযোয় (োজীোিো),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৯নং
ইউজনয়ন ১নং য়োড ত,
ডোকঘয: রোনোযোয় পোভত োট,
উখজরো: রডোভোয, রজরো:
নীরপোভোযী।

নীরপোভোযী

৮৭৩৫ জজল্প ভেোয

জফে ভেোয
সুখযন্দ্রনোথ ভেোয

গ্রোভ: জদঘীয োি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কদভফোিী,
ডোকঘয: কদভফোিী,
উখজরো: যোতজয, রজরো:
ভোদোযীনৄয।

গ্রোভ: যোভীর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: যোভীর,
ডোকঘয: যোভীর, উখজরো:
রকোটোরীোিো, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

ভোদোযীনৄয

৮৭৬২ রভোিঃ যজফউর ইরোভ

জয়োযো রফগভ
রভোিঃ আজনছুয যভোন

গ্রোভ: কয়যোোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আভদই/০৯,
ডোকঘয: ফোজনয়োোিো,
উখজরো: জয়নৄযোট, রজরো:
জয়নৄযোট।

গ্রোভ: কয়যোোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আভদই/০৯,
ডোকঘয: ফোজনয়োোিো,
উখজরো: জয়নৄযোট, রজরো:
জয়নৄযোট।

জয়নৄযোট

৮৭৭৫ রভোিঃ খোজরদ রোখন

নূযজোোন রফগভ
রভোিঃ রোযোফ রোখন

গ্রোভ: জচংিোখোরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৬নং
জচংিোখোরী, ডোকঘয:
জচংিোখোরী, উখজরো:
রভোখিরগঞ্জ, রজরো:
ফোখগযোট।

গ্রোভ: প্রমখে রভোিঃ কোছোয,
োখরো জরিঃ রপ্রোখগ্রজব
টোয়োয, ১৮৩৭ এ রক
মুজজফ রযোড, আগ্রোফোদ,
রজরো: চট্টগ্রোভ।

৮৭৮৪ রভোছোিঃ নোজভো রফগভ

রভোছোিঃ আখরয়ো খোতুন
রভোিঃ আব্দুর ভোখরক

গ্রোভ: চাঁদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩নং
খনগো, ডোকঘয: রবোভযোদ,
উখজরো: ীযগঞ্জ, রজরো:
ঠোকুযগাঁ।

৮৮১৯ রভোিঃ যোখর আরভ

রখভোোিঃ আখরপো রফগভ
রভোিঃ রখোদো ফক্স

গ্রোভিঃ ভোজরয়োন ডোিো, ইউিঃ
ফোজরয়োজদঘী, ডোকঘযিঃ
করোখকোো, উখজরোিঃ
গোফতরী, জরোিঃ ফগুিী

Page 399 of 459

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৮

৯

২০ফছয ০৫ভো
২৬জদন

এ এ জ

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

আখফদখন ছজফ ১
কজ  জন্
তোজযখ উখল্লখ নোই

ফোজতর

২০ফছয ০৫ভো ১০জদন এ এ জ(রবোক) োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, জন্তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

01/01/1996

২০ফছয ০৪ভো ০৪জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ছজফ এক
কজ

ফোজতর

ফোখগযোট

১৫/০৫/১৯৮৬

২৯ফছয ১০ভো ২৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

গ্রোভ: চাঁদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩নং
খনগো, ডোকঘয: রবোভযোদ,
উখজরো: ীযগঞ্জ, রজরো:
ঠোকুযগাঁ।

ঠোকুযগাঁ

৩০/০১/১৯৯২

২৩ফছয ০৫ভো
০৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

গ্রোভিঃ ভোজরয়োন ডোিো, ইউিঃ
ফোজরয়োজদঘী, ডোকঘযিঃ
করোখকোো, উখজরোিঃ
গোফতরী, জরোিঃ ফগুিী

ফগুিো

24.08.1996

19 ফছয 08 ভো
12জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৮৮২৪ জনখফন্টু চোকভো

সুজজরকো চোকভো
ভোয়োযোভ চোকভো

গ্রোভিঃ গোদোফোন্যোছোিো, ইউিঃ
1নং , ডোকঘযিঃ ভোইনীভখ,
উখজরোিঃ রংগদ, রজরোিঃ
যোংগোভোটি

গ্রোভিঃ গোদোফোন্যোছোিো, ইউিঃ
1নং , ডোকঘযিঃ ভোইনীভখ,
উখজরোিঃ রংগদ, রজরোিঃ
যোংগোভোটি

যোিোভোটি

07.06.1994

21 ফছয 10 ভো
28জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ঠিকোনো রনই

ফোজতর

৮৮২৬ রভোিঃ পজলুর ক

রখভোোিঃ পোখতভো রফগভ
রভোিঃ রভোজোখম্মর ক

গ্রোভিঃ আগুজনয়োতোইি ভোস্টোয
োিো, ইউিঃ 07নং, ডোকঘযিঃ
রোনোতরো, উখজরোিঃ
রোনোতরো, রজরোিঃ ফগুিো

গ্রোভিঃ আগুজনয়োতোইি ভোস্টোয
োিো, ইউিঃ 07নং, ডোকঘযিঃ
রোনোতরো, উখজরোিঃ
রোনোতরো, রজরোিঃ ফগুিো

ফগুিো

20.10.1996

19 ফছয 06ভো
15জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

৮৮২৮ জদুর ইরোভ তুলোয

োজদো আক্তোয
রভোিঃ রতোপোজ্জর রোখন

গ্রোভিঃ চনগযদী, ইউিঃ জনোযদী, গ্রোভিঃ চনগযদী, ইউিঃ জনোযদী,
ডকঘযিঃ গখয়নৄয, উজরোিঃ ডকঘযিঃ গখয়নৄয, উজরোিঃ
রো, রজরোিঃ নযজংদী
রো, রজরোিঃ নযজংদী

নযজংদী

09.01.1990

26ফছয 03 ভো
26জদন

এভ.এ.এ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

৮৮৩০ রভোিঃ োইফুর ইরোভ

ছোখরো রফগভ
রভোিঃ আবুর কোখ

গ্রোভিঃ গোফতীর ইউিঃ 1নং
জফজয়নৄয, ডোকঘযিঃ
এরোীনৄয, উখজরোিঃ দয
দজক্ষন, রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ গোফতীর ইউিঃ 1নং
জফজয়নৄয, ডোকঘযিঃ
এরোীনৄয, উখজরোিঃ দয
দজক্ষন, রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

15.12.1989

26ফছয 4ভো 20জদন

এ.এ.জ

এজতভ

প্রখফখে ছজফ
রনই

ফোজতর

৮৮৩৯ রভোিঃ রোোনুয যভোন রোোন

জযপো রফগভ
রভোিঃ রভোস্তোজপজুয যভোন
জফলু তোলুকদোয

গ্রোভিঃ জদগদোযী, ইউিঃ
কোজকরোকুিো, ডোকঘযিঃ
কোজকরোকুিো ফোজোয,
উখজরোৎ শ্রীফযদী, রজরোিঃ
রযনৄয

গ্রোভিঃ জদগদোযী, ইউিঃ
কোজকরোকুিো, ডোকঘযিঃ
কোজকরোকুিো ফোজোয,
উখজরোৎ শ্রীফযদী, রজরোিঃ
রযনৄয

রযনৄয

20 ফছয 00 ভো
00জদন

এএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৮৮৪১ আব্দুর খোখরক

খোয়রুন রফগভ
আরী উজদদন

গ্রোভিঃ জফরজয ফোিী,
ডোকঘযিঃ োফগোিী,
উখজরোিঃ গুরুদো নৄয,
রজরোিঃ নোখটোয

গ্রোভিঃ জফরজয ফোিী,
ডোকঘযিঃ োফগোিী,
উখজরোিঃ গুরুদো নৄয,
রজরোিঃ নোখটোয

নোখটোয

06.09.1995

20 ফছয 07 ভো
30জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
রনই

ফোজতর

৮৮৫৬ তোজযন আখম্মদ

আছভো খোন
ভইন উজেন

গ্রোভিঃ ীখয়ভ গাঁ, ইউিঃ 7নং
রভোগর গাঁ/2নং, ডোকঘযিঃ
কজযভগঞ্জ ফোজোয ,
উখজরোিঃ জোরোরোফোদ,
রজরোিঃ জখরট

গ্রোভিঃ ীখয়ভ গাঁ, ইউিঃ 7নং
রভোগর গাঁ/2নং, ডোকঘযিঃ
কজযভগঞ্জ ফোজোয ,
উখজরোিঃ জোরোরোফোদ,
রজরোিঃ জখরট

জখরট

17.04.1988

27 ফছয 00 ভো
00জদন

এইচএজ

জোতীয়
জযচয়ে নম্বয
রনই, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৮৮৬২ সুরতোন উজদদন খোন

োখজযো রফগভ
রভোখরভ উজদদন খোন

গ্রোভিঃ 35, খোন োিো, ইউিঃ
3নং, ডোকঘযিঃ অনন্ত গঞ্জ,
উখজরোিঃ রগৌযীনৄয, রজরোিঃ
ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ 35, খোন োিো, ইউিঃ
3নং, ডোকঘযিঃ অনন্ত গঞ্জ,
উখজরোিঃ রগৌযীনৄয, রজরোিঃ
ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

22.09.1997

19 ফছয 7 ভো 13জদন

এ.এ.জ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর
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োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

৭

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৪

৫

৬

৮

৯

রভোোিঃ তজভনো খোতুন
রভোিঃ আব্দুয যভোন

গ্রোভিঃ োইকোিো, কুোে
োিো, ইউিঃ
কোরদোনৄয,ডোকঘযিঃ োইক
োিো, উখজরোিঃ
আরভডোিো, উখজরোিঃ
চ্যয়োডোিো।

গ্রোভিঃ োইকোিো, কুোে
োিো, ইউিঃ
কোরদোনৄয,ডোকঘযিঃ োইক
োিো, উখজরোিঃ
আরভডোিো, উখজরোিঃ
চ্যয়োডোিো।

চ্যয়োডোিো

29 ফছয 10 ভো
12জদন

এএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৮৮৬৬ পয়োর

ফুরজোন
ফোদর খোন

গ্রোভিঃ গিজফশু জদয়ো, ইউিঃ
জদরো / 05, ডোকঘযিঃ
রভখছিো, উখজরোিঃ
রোখননৄয, রজরোিঃ
জকখোযগঞ্জ

গ্রোভিঃ গিজফশু জদয়ো, ইউিঃ
জদরো / 05, ডোকঘযিঃ
রভখছিো, উখজরোিঃ
রোখননৄয, রজরোিঃ
জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

18 ফছয 05ভো
15জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৮৮৭০ রভোিঃ োজু জভয়ো

রভোোিঃ োজদো রফগভ
রভোিঃ আপছোয আরী

গ্রোভিঃ 16 ফোসুজযয়ো, 16
ফোিী, য়োড, নং 08,
ডকঘযিঃ রখদোফোগোট,
উখজরোিঃ রোরভজনযোট,
দয, রজরোিঃ রোরভজনযোট

গ্রোভিঃ 16 ফোসুজযয়ো, 16
ফোিী, য়োড, নং 08,
ডকঘযিঃ রখদোফোগোট,
উখজরোিঃ রোরভজনযোট,
দয, রজরোিঃ রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

24.02.1998

18ফছয 2ভো 11জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, চোরোন রনই
৫০/- টোকোয জডজড

ফোজতর

৮৮৮০ রভোিঃ োোদৎ রোখন

রখভোোিঃ রোখনকো খোতুন
রভোিঃ আিঃ যজভ

গ্রোভিঃ গাঁিোফোিী, ইউিঃ
ফোিোরো, ডোকঘযিঃ রভোডদ,
উখজরোিঃ উল্লোোিো, রজরোিঃ
জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ গাঁিোফোিী, ইউিঃ
ফোিোরো, ডোকঘযিঃ রভোডদ,
উখজরোিঃ উল্লোোিো, রজরোিঃ
জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

25.12.1996

19 ফছয 4 ভো10 জদন

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৮৮৮৮ অজনখভল জং

রভরতো জনো
যোজকুভোয জং

গ্রোভিঃ দজক্ষন ভোখঝয গাঁ,
ইউিঃ 8নং ভোধফনৄয,
ডোকঘযিঃ রকযোভত নগয,
উখজরোিঃ কভরগঞ্জ, রজরোিঃ
রভৌরবীফোজোয

গ্রোভিঃ দজক্ষন ভোখঝয গাঁ,
ইউিঃ 8নং ভোধফনৄয,
ডোকঘযিঃ রকযোভত নগয,
উখজরোিঃ কভরগঞ্জ, রজরোিঃ
রভৌরবীফোজোয

রভৌরবীফোজোয

10.06.1995

21 ফছয 11 ভো
01জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৮৮৯৪ ইভোইর রোখন

আখয়ো রফগভ
জয়নোর আখফদীন

গ্রোভিঃ অজরনৄয, 1নং
সুজরনৄয, ডোকঘযিঃ
ইজরয়টগঞ্জ, উখজরোিঃ
চোজন্দনো, রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ অজরনৄয, 1নং
সুজরনৄয, ডোকঘযিঃ
ইজরয়টগঞ্জ, উখজরোিঃ
চোজন্দনো, রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

03.07.1988

27 ফছয 10 ভো
02জদন

দোজখর

োধোযণ

রপযত খোখভ
যজোস্ব টিজকট

ফোজতর

৮৮৯৯ রভোিঃ নুরুর ক

ইভোরুন রফগভ

130, দজক্ষন কুভিো কোন,
ইউিঃ 6নং য়োন্ত রৌযবো,
ডোকঘযিঃ রকযোভত নগয,
উখজরোিঃ করগঞ্জ, রজরোিঃ
রভৌরবীফোজোয

130, দজক্ষন কুভিো কোন,
ইউিঃ 6নং য়োন্ত রৌযবো,
ডোকঘযিঃ রকযোভত নগয,
উখজরোিঃ করগঞ্জ, রজরোিঃ
রভৌরবীফোজোয

রভৌরবীফোজোয

02.05.1995

21ফছয 11ভো
06জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফখে ছজফ
রনই

ফোজতর

এএজ (রবোক:) োধোযণ

১২

ভন্তব্য

৮৮৬৪ রভোিঃ রতৌজদুর ইরোভ
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১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৮৯২১ রভোিঃ জভজোনূয যভোন

রযখনো রফগভ
রভোিঃ পজলুয যভোন

গ্রোভ: জোজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪নং
জোজযয়ো, ডোকঘয: জোজযয়ো
আঞ্জোইর, উখজরো: নফ তধরো,
রজরো: রনেখকোনো।

গ্রোভ: জফ/১৮ (ঙ),
োজোোননৄয রযরখয়
কখরোজন, ইউজনয়ন/য়োড ত:
োজোোননৄয, ডোকঘয:
োজন্তনগয, উখজরো: , রজরো:
ঢোকো।

রনেখকোণো

07/01/1990

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

ফয় উখল্লখ নোই

ফোজতর

৮৯২৪ মুক্তো খোতুন

রভোছোিঃ বোনু খোতুন
রজর রোখন

গ্রোভ: গোন্ধোইর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: গোন্ধোইর,
ডোকঘয: গোন্ধোইর, উখজরো:
কোজজনৄয, রজরো: জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ: গোন্ধোইর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: গোন্ধোইর,
ডোকঘয: গোন্ধোইর, উখজরো:
কোজজনৄয, রজরো: জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

২৩ফছয ১১ভো ১জদন

এ এ জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ নোই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

৮৯২৬ রভোিঃ ফোখয়জীদ রোখন

ভখনোয়োযো রফগভ
আব্দুর আজজজ োরোদোয

গ্রোভ: উিঃ কোজরকোফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৬নং
কোজজযোফোদ ইউজনয়ন/১ নং
য়োড ত, ডোকঘয: কুভিোখোরী,
উখজরো: রফতোগী, রজরো:
ফযগুনো।

গ্রোভ: আবুর খোখয়খযয ফোো,
যীপনৄয (োজযখকন রযোড)
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩৪নং,
ডোকঘয: জোতীয়
জফশ্বজফদ্যোরয় উখজরোিঃ
গোজীনৄয দয , রজরো:
গোজীনৄয।

ফযগুনো

২৯ফছয ০২ভো ০২জদন

অনো ত

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

৮৯৩৫ রভোিঃ জর জকদোয

োজফনো ইয়োজভন
রভোিঃ জয়নোর আখফদীন
জকদোয

গ্রোভ: নতুন শ্যোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: শ্যোভনৄয,
ডোকঘয: পজযদোফোদ,
উখজরো: কদভতরী, রজরো:
ঢোকো।

গ্রোভ: নতুন শ্যোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: শ্যোভনৄয,
ডোকঘয: পজযদোফোদ,
উখজরো: কদভতরী, রজরো:
ঢোকো।

ঢোকো

২৬/০৯/১৯৯৩

২২ফছয ০৮ভো
০৯জদন

অনো ত

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৮৯৫২ রভোিঃ জজভ উজেন

আখনোয়োযো রফগভ
আফদুর য়োদুদ

গ্রোভ: আোয রপোটো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২নং
রজিয়ো ইউজনয়ন, ডোকঘয:
আোয রপোটো, উখজরো:
নোিরখকোট, রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ: আোয রপোটো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২নং
রজিয়ো ইউজনয়ন, ডোকঘয:
আোয রপোটো, উখজরো:
নোিরখকোট, রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

11/05/1990

২৫ফছয ০৬ভো
০০জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যজোস্ব টিজকট

ফোজতর

৮৯৫৪ রভোিঃ ফোয়দুয যভোন

োখজদো রফগভ
রভোিঃ রুস্তভ পজকয

গ্রোভ: আদভনৄয (তজছ
রভোল্লুোয ডোিী),
ইউজনয়ন/য়োড ত: অজম্বকোনৄয,
ডোকঘয: ফোকীগঞ্জ, উখজরো:
পজযদনৄয, রজরো: পজযদনৄয ।

গ্রোভ: আদভনৄয (তজছ
রভোল্লুোয ডোিী),
ইউজনয়ন/য়োড ত: অজম্বকোনৄয,
ডোকঘয: ফোকীগঞ্জ, উখজরো:
পজযদনৄয, রজরো: পজযদনৄয ।

পজযদনৄয

১৫/১২/১৯৯৫

২০ফছয ০৪ভো
২১জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ছজফ এক
কজ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

৪

৫

৬

৭

৮

৯

৯০১২ রভোিঃ আজযপ রোখন

রভোোিঃ আখভনো খোতুন
মৃত-আব্দুয যভোন

গ্রোভিঃ জফযর ধভদ, ইউিঃ
5নং জফযর, ডোকঘযিঃ জফযর,
উখজরোিঃ জফযর, রজরোিঃ
জদনোজনৄয,

গ্রোভিঃ জফযর ধভদ, ইউিঃ
5নং জফযর, ডোকঘযিঃ জফযর,
উখজরোিঃ জফযর, রজরোিঃ
জদনোজনৄয,

জদনোজনৄয

23.10.1996

20ফছয 06 ভো 13
জদন

এ.এ.জ

৯০৪৬ রভোিঃ নোজমুর রোোইন

রভোিঃ নুয রভোোম্মদ

গ্রোভিঃ যঘুযোভনৄয, ইউিঃ
ফোখনস্বয, ডোকঘযিঃ জফনৄয
োট, উখজরোিঃ নৄঠিয়ো,
রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ যঘুযোভনৄয, ইউিঃ
ফোখনস্বয, ডোকঘযিঃ জফনৄয
োট, উখজরোিঃ নৄঠিয়ো,
রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

24.10.1989

26 ফছয 06 ভো 11
জদন

দোজখর

৯০৪৮ রভোিঃ ভোসুদ যোনো

রভোোিঃ ভোখজদো রফগভ
রভোিঃ আজোোয আরী

গ্রোভিঃ দোই, ইউিঃ 5763
গ্রোভিঃ দোই, ইউিঃ 5763
ফন্যোকোন্দী, উখজরোিঃ
ফন্যোকোন্দী, উখজরোিঃ
উল্লোোিো, রজরোিঃ জযোজগঞ্জ উল্লোোিো, রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

19 ফছয 06 ভো 20
জদন

এইচ.এ.জ

৯০৫১ রভোোম্মদ আরী

ভোজফয়ো খোতুন
মৃতিঃ আফদুয ছভদ

গ্রোভিঃ উিঃ ছদোো, ইউিঃ 15নং
ইউিঃ, ডোকঘযিঃ ছদোো
পজযযোট,উখজরোিঃ
োতকোজনয়ো, রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ উিঃ ছদোো, ইউিঃ 15নং
ইউিঃ, ডোকঘযিঃ ছদোো
পজযযোট,উখজরোিঃ
োতকোজনয়ো, রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

16.12.1987

28 ফছয 04 ভো 04
জদন

৯০৫৩ রভোিঃ পোরুক

মৃত-নুযজোোন রফগভ
মৃত-োখভ গোজী

গ্রোভিঃ জচং গুজিয়ো, ইউিঃ
আভখখোরো, ডোকঘযিঃ
আভখখোরো, উখজরোিঃ
গরোজচো, রজরোৎ টুয়োখোরী

গ্রোভিঃ জচং গুজিয়ো, ইউিঃ
আভখখোরো, ডোকঘযিঃ
আভখখোরো, উখজরোিঃ
গরোজচো, রজরোৎ টুয়োখোরী

টুয়োখোরী

03.11.1997

৯০৫৯ রভোিঃ ইভযোন যদোয

রভোোিঃ এখভজর রফগভ
রভোিঃ জোজদ যদোয

গ্রোভিঃ বট্টোিো, ইউিঃ 06নং,
ডোকঘযিঃ ভোধনগয,
উখজরোৎ নরডোিো, রজরোিঃ
নোখটোয

গ্রোভিঃ বট্টোিো, ইউিঃ 06নং,
ডোকঘযিঃ ভোধনগয,
উখজরোৎ নরডোিো, রজরোিঃ
নোখটোয

নোখটোয

৯০৬২ রভোিঃ নোজয উেীন

রভোোিঃ খোজদজো রফগভ
রভোিঃ রভোজোখম্মর ক

গ্রোভিঃ ফয়ো, ইউিঃ ফরোজদয়ো,
ডোকঘযিঃ যোজোফোিী,
উখজরোিঃ রছোযোফোদ, রজরোিঃ
জখযোজনৄয

গ্রোভিঃ ফয়ো, ইউিঃ ফরোজদয়ো,
ডোকঘযিঃ যোজোফোিী,
উখজরোিঃ রছোযোফোদ, রজরোিঃ
জখযোজনৄয

জয়নৄযোট
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

১২

১২

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

আখফদখন ছজফ ১
কজ, আখফদখন
স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, জন্
তোজযখ রনই, ছজফ
এক কজ

ফোজতর

জফ. এ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ , রপযত
খোখভ ঠিকোনো রনই

ফোজতর

18 ফছয 05 ভো 04
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

10.08.1996

19 ফছয 09 ভো 04
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

01.01.1990

26 ফছয 05 ভো 04
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

জোতীয়
জযচয়ে ফো
জন্ জনফন্ধন
নম্বয রনই,
আফখদন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

জযোজগঞ্জ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯০৬৩ োযজভন সুরতোন

রপযখদৌ সুরতোনো
ভভতোজ উজেন জভয়ো

গ্রোভিঃ 153, যোজোয োতো,
যোজক য়োড ত নং-11,
জজ.জ.-6000, থোনোিঃ
রফোয়োজরয়ো, রজরোিঃ যোজোী

গ্রোভিঃ 153, যোজোয োতো,
যোজক য়োড ত নং-11,
জজ.জ.-6000, থোনোিঃ
রফোয়োজরয়ো, রজরোিঃ যোজোী

যোজোী

09.11.1988

27 ফছয 05 ভো 27
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৯০৭৭ রভোোিঃ নুযজোন্নোত

রভোোিঃ যোজদো খোতুন
খন্দিঃ ইজোবুর ক

গ্রোভিঃ জচরোবোরজক, ইউিঃ
নোগদো, ডোকঘযিঃ রঘোরদোজি
ফোজোয, উখজযরোিঃ
আভডোিো, রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

গ্রোভিঃ জচরোবোরজক, ইউিঃ
নোগদো, ডোকঘযিঃ রঘোরদোজি
ফোজোয, উখজযরোিঃ
আভডোিো, রজরোিঃ চ্যয়োডোিো

চ্যয়োডোিো

09.02.1996

20 ফছয 04 ভো 15
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৯০৮৭ ভখনোজ যকোয

অজনতো যকোয
ঞ্চোনন যকোয

গ্রোভিঃ যদোয ফোিী,
ফটবুজনয়ো, জতরডোিো,
ফটফজনয়ো, উখজরোিঃ
দোখকো, রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ যদোয ফোিী,
ফটবুজনয়ো, জতরডোিো,
ফটফজনয়ো, উখজরোিঃ
দোখকো, রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

10.06.1988

28 ফছয 06 ভো 20
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফে
নযণকৃত নয়

ফোজতর

৯০৯৬ রভোিঃ জযোজ জভয়ো

রোইরী রফগভ
জয়নোর োরোদোয

গ্রোভিঃ ফোজোযচয, যোজোযচয
রগোজফন্দ দফয কোজন্দ,
ন্নোীযচয-1নং,
আরজোজভয়োতুর ইরোভীয়ো,
জফচয, ভোদোযীনৄয

গ্রোভিঃ ফোজোযচয, যোজোযচয
রগোজফন্দ দফয কোজন্দ,
ন্নোীযচয-1নং,
আরজোজভয়োতুর ইরোভীয়ো,
জফচয, ভোদোযীনৄয

ভোদোযীনৄয

25.06.1990

25 ফছয 10 ভো 10
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

জোতীয় জযচয়
ে ফো জন্
জনফন্ধন নম্বয রনই

ফোজতর

৯১০১ রভোিঃ োোবুজেন

োখজরো খোতুন
রভোিঃ আফদুর ক

গ্রোভিঃ তজুভজেন োটমোযী
ফোিী, 5নং য়োড, নফ
জভযনৄয, 7নং জভযনৄয,
যতননৄয, রবোরো দয,
রজরোিঃ রবোরো

গ্রোভিঃ তজুভজেন োটমোযী
ফোিী, 5নং য়োড, নফ
জভযনৄয, 7নং জভযনৄয,
যতননৄয, রবোরো দয,
রজরোিঃ রবোরো

রবোরো

12.10.1986

29ফছয 06 ভো 24
জদন

এইচ.এ.জ

আয়ফদয়ন ছবফ
১ কব,
রপেত খায়ভ
োজস্ব বিবকি

ফোজতর

৯১০৪ তোজনয়ো সুরতোনো

আপখযোজো রফগভ
রভোিঃ ফোচ্চু জভয়ো

গ্রোভিঃ রডমুযো িক, রডমুযো,
ইউিঃ োতো, ডোকঘযিঃ
রডমুযো, উখজরোিঃ ফোযোট্টো,
রজরোিঃ রনেখকোনো

আফদুর োজভদ িক,
করোফোগোন, ইউিঃ রগৌযীনৄ,
ডোকঘযিঃ রগৌযীনৄয,
উখজরোিঃ রগৌযীনৄয, রজরোিঃ
ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

25.10.1997

18 ফছয 06 ভো 10
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপেত খায়ভ
ডাক বিবকি
রনই

ফোজতর

৯১১৫ রভোিঃ ভয পোরুক

রভোোিঃ জপখযোজো
রভোৎ ভয়নুর ইরোভ

গ্রোভিঃ উত্তয আভফোিী, ইউিঃ
রগোভনোতী/02, ডোকঘযিঃ
রগোভনোতী, উখজরোিঃ
রডোভোয, রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ উত্তয আভফোিী, ইউিঃ
রগোভনোতী/02, ডোকঘযিঃ
রগোভনোতী, উখজরোিঃ
রডোভোয, রজরোিঃ নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

01.12.1994

21 ফছয 3 ভো 28
জতন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছবফ সতযাবেত
নে

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

৪

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

৯১১৯ রভখদী োোন

লুৎপো রফগভ
আযোপ আরী

গ্রোভিঃ আজজকতরো, জয়নগয, গ্রোভিঃ আজজকতরো, জয়নগয,
জয়নগয, জফনৄয, নযজংদী জয়নগয, জফনৄয, নযজংদী

নযজংদী

04.09.1996

19 ফছয 05 ভো 21
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আয়ফদয়ন
স্বাক্ষে রনই

ফোজতর

৯১২৫ রভোস্তোক আখম্মদ

রভোোিঃ ভখনোয়োযো রফগভ
রভোিঃ যজপকুর ইরোভ

গ্রোভিঃ রগোোরনৄয, ইউিঃ
রভৌগোজছ, ডোকঘযিঃ ধূযইর,
উখজরোিঃ রভোননৄয, রজরোিঃ
যোজোী

গ্রোভিঃ রগোোরনৄয, ইউিঃ
রভৌগোজছ, ডোকঘযিঃ ধূযইর,
উখজরোিঃ রভোননৄয, রজরোিঃ
যোজোী

যোজোী

10.04.1988

27 ফছয 01 ভো 05
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপেত খায়ভ
ডাক বিবকি
রনই

ফোজতর

৯১৩১ রভোিঃ োজন ফোদো

রভোোিঃ োখয ফোনু
রভোিঃ জযয়োজুর ক

গ্রোভিঃ জফফো, ইউিঃ
ফিফোিী-03, ডোকঘযিঃ
ফিফোিী, উখজরোিঃ
রোরভজনয োট দয রজরোিঃ
রোরভজনযোট

গ্রোভিঃ জফফো, ইউিঃ
ফিফোিী-03, ডোকঘযিঃ
ফিফোিী, উখজরোিঃ
রোরভজনয োট দয রজরোিঃ
রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

06.02.1997

19ফছয 05 ভো 21
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আয়ফদয়ন
স্বাক্ষে রনই,
ছবফ এক কব

ফোজতর

৯১৩৭ রভোোিঃ নোজমুন নোোয

রভোোিঃ নুরুন নোোয
রভোিঃ আযোপ আরী

গ্রোিঃ কুড়ুর গোজছ, ইউিঃ কুড়ুর
গোজছ, ডোকঘযিঃ কুড়ুর গোছ,
উখজরোিঃ দোমুহুদো, রজরোিঃ
চ্যয়োডোংগো

গ্রোিঃ কুড়ুর গোজছ, ইউিঃ কুড়ুর
গোজছ, ডোকঘযিঃ কুড়ুর গোছ,
উখজরোিঃ দোমুহুদো, রজরোিঃ
চ্যয়োডোংগো

চ্যয়োডোিো

25.10.1988

27ফছয 04 ভো 04
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আয়ফদয়ন ছবফ
১ কব, জন্ম
তাবেখ উয়েখ
রনই, রপেত
খায়ভ ডাক
বিবকি রনই

ফোজতর

৯১৪১ রভোিঃ আখখকয যভোন

জয়োযো রফগভ
রভোিঃ পজযদ উজেন

গ্রোভিঃ রুহুর আজভন জভয়োয
ফোজি, গ্রোভিঃ চযরক্ষন, ইউিঃ
09 নং চযগোজী, ডোকঘযিঃ
যোভগজতয োট, উজরোিঃ
যোভগজত, রজরোিঃ রক্ষীনৄয

গ্রোভিঃ রুহুর আজভন জভয়োয
ফোজি, গ্রোভিঃ চযরক্ষন, ইউিঃ
09 নং চযগোজী, ডোকঘযিঃ
যোভগজতয োট, উজরোিঃ
যোভগজত, রজরোিঃ রক্ষীনৄয

রক্ষ্ণীনৄয

20.08.1985

30 ফছয 08 ভো 15
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

ছবফ সতযাবেত
রনই

ফোজতর

৯১৪৭ রভোিঃ দস্তগীয োোন

ভোমুদো রফগভ
আব্দুর ভোখরক কোয়োর

গ্রোভিঃ রভোয আরী ত্তিঃ
ররইন, ইব্রোীভ খোন ফোিী
রযোড, ইউিঃ 12নং
যোজোিো, ডোকঘযিঃ
োোিতরী, উখজরোিঃ
োোিতরী, রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

গ্রোভিঃ রভোয আরী ত্তিঃ
ররইন, ইব্রোীভ খোন ফোিী
রযোড, ইউিঃ 12নং
যোজোিো, ডোকঘযিঃ
োোিতরী, উখজরোিঃ
োোিতরী, রজরোিঃ চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

31.12.1994

21ফছয 04 ভো 04
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আয়ফদয়ন
স্বাক্ষে রনই,
ছবফ ১ কব

ফোজতর

৯১৬৪ রভোিঃ োভছুজ্জোভোন

নুরুন্নোোয রফগভ
রভোিঃ রভোখছনুজ্জোভোন

গ্রোভিঃ মৃত-ভয়দোন আরী
রজোয়োেোয, আজুগিো,
ডোকঘযিঃ গোখফযোযো,
6740, উখজরোিঃ রফরকুজচ,
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ মৃত-ভয়দোন আরী
রজোয়োেোয, আজুগিো,
ডোকঘযিঃ গোখফযোযো,
6740, উখজরোিঃ রফরকুজচ,
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

21 ফছয 7 ভো 10 জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

ছবফ সতযাবেত
রনই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

৯১৬৭ রভোিঃ আজতক োোন

যজভো রফগভ
রভোিঃ আিঃ যভোন

গ্রোভিঃ যোভ যোভ নৄয, োজতয়ো, গ্রোভিঃ যোভ যোভ নৄয, োজতয়ো,
ফোগুযো, উজরনৄয, কুজিগ্রোভ
ফোগুযো, উজরনৄয, কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

09.02.1989

27 ফছয 08 ভো 21
জদন

ভোস্টো ত

োধোযণ

৯১৬৯ জদরী ফোতি

োজ যোনী ফোখি
ভর্ত-দয়োভয় ফোখি

গ্রোভিঃ উিঃচরফর, রোিঃ
নফগ্রোভ, উিঃ কোরজকজন,
রজরোিঃ ভোদোজযনৄয

গ্রোভিঃ উিঃচরফর, রোিঃ
নফগ্রোভ, উিঃ কোরজকজন,
রজরোিঃ ভোদোজযনৄয

ভোদোযীনৄয

19 ফছয 02 ভো 09
জদন

আজরভ

োধোযণ

৯১৭৪ রভোোম্মোদ আব্দুর কোখদয

রভোোম্মত ভজযয়ভ রফগভ
মৃত-রভোোম্মদ আরী

গ্রোভিঃ শ্যোভনৄয, 01নং যতন
কোজন্দ 08নং য়োড,
ডোকঘযিঃ ববয়োভোযো,
উখজরোিঃ জযোজগঞ্জ,
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ শ্যোভনৄয, 01নং যতন
কোজন্দ 08নং য়োড,
ডোকঘযিঃ ববয়োভোযো,
উখজরোিঃ জযোজগঞ্জ,
রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

06.06.1992

23 ফছয 10 ভো 10
জদন

এ.এ.জ

৯১৭৯ জয়ন্তী যোনী োো

শ্রীভজত জভনু যোনী
শ্রী ভখগন োো

রযরখকরনী 2নং রিন
রযোড, ইউিঃ4নং, ডোকঘযিঃ
জয়নৄযোট, উখজরোিঃ
জয়নৄযোট, রজরোিঃ
জয়নৄযোট

রযরখকরনী 2নং রিন
রযোড, ইউিঃ4নং, ডোকঘযিঃ
জয়নৄযোট, উখজরোিঃ
জয়নৄযোট, রজরোিঃ
জয়নৄযোট

জয়নৄযোট

20.08.1996

18 ফছয 05 ভো 24
জদন

৯২১৭ রভোোিঃ রোজনয়ো

রভোোিঃ োোনোজ রফগভ
রভোিঃ রগোরোভ রোখন

চাঁোই ভখলনৄয, রকোফযস্থোন
োিো, ডোকঘযিঃ রগোফযোতরো,
উখজরোিঃ রগোফযোতরো,
উখজরোিঃ চাঁোই নফোফগঞ্জ,
রজরোিঃ চাঁোই নফোফগঞ্জ

োো আরী ফোগ 37/4/1,
োআরী ফোগ, ইউিঃ12,
ডোকঘযিঃ জভযনৄয-2,
উখজরোিঃ জভযনৄয-1 রজরোিঃ
জভযনৄয-1

চাঁোইনোফফগঞ্জ

19.19.1997

৯২৩৪ রভোিঃ োজোরোর খোন োখবর

রভোোিঃ োভছুন্নোোয রফগভ
মৃতিঃ জযয়োজ উজদদন

গ্রোভিঃ ভন্ডর োিো, ইউিঃ 08,
ডকঘযিঃ জচরভোযী,,
উখজরোিঃ জচরভোযী, রজরোিঃ
কুজিগ্রোভ

গ্রোভিঃ ভন্ডর োিো, ইউিঃ 08,
ডকঘযিঃ জচরভোযী,,
উখজরোিঃ জচরভোযী, রজরোিঃ
কুজিগ্রোভ

কুজিগ্রোভ

৯২৪১ রভোিঃ রভোপোখচ্ছর রোোইন

ভভতো খোতুন
রভোিঃ আফদু োত্তোয

গ্রোভিঃ শ্রীোিাঁী, ইউিঃ
ফিোিোী, ডকঘযিঃ োিো,
উখজরোিঃ উল্লোোিো, রজরোিঃ
জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ শ্রীোিাঁী, ইউিঃ
ফিোিোী, ডকঘযিঃ োিো,
উখজরোিঃ উল্লোোিো, রজরোিঃ
জযোজগঞ্জ

৯২৪৮ রভোিঃ ইজরয়োছ

োভছূর নোোয রফগভ
রভোিঃ রভোখরভ জভয়ো

গ্রোভিঃ আনুয়ো খরো, ভোরীগাঁ, গ্রোভিঃ আনুয়ো খরো, ভোরীগাঁ,
কোরো রোনো, দোউদ কোজন্দ,
কোরো রোনো, দোউদ কোজন্দ,
কুজভল্লো
কুজভল্লো

১
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রপেত খায়ভ
ডাক বিবকি
রনই
জন্ম তাবেখ
উয়েখ রনই

ফোজতর

োধোযণ

জন্ম তাবেখ
উেখ রনই,
আয়ফদয়ন ছবফ
১ কব

ফোজতর

এইচ.এ.জ

োধোযণ

ছবফ স্ট্যাম্প
সাইজ এক
কব

ফোজতর

19ফছয 09 ভো 01
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

স্টুোে োইজ
ছজফ এক কজ,
রপযত খোখভ
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

15.05.1990

25 ফছয 11 ভো 21
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

জযোজগঞ্জ

20.08.1994

21 ফছয 09 ভো 25
জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে,
স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

কুজভল্লো

19.12.1992

23 ফছয 06 ভো 20
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ছজফ এক
কজ

ফোজতর

ফোজতর

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৬

৭

৮

৯

গ্রোভিঃ যোজগোজত, ডোকঘযিঃ
াঁছদজযল্লো, থোনোিঃ নোন্দোইর,
রজরোিঃ ভয়ভনজং

গ্রোভিঃ যোজগোজত, ডোকঘযিঃ
াঁছদজযল্লো, থোনোিঃ নোন্দোইর,
রজরোিঃ ভয়ভনজং

ভয়ভনজং

01.01.1994

22ফছয 03 ভো 14
জদন

দোজখর

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট 
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

৯২৫৩ রভোিঃ আযোফুর ইরোভ

রভোোিঃ ভোখরকো রফগভ
রভোিঃ এনছোি আরী

গ্রোভিঃ উিঃভরুফোদ, ইউিঃজ
9নং ছোি োতী, ডোকঘযিঃ
রোবোগঞ্জ, উখজরোিঃ সুন্দয
গঞ্জ, রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গ্রোভিঃ উিঃভরুফোদ, ইউিঃজ
9নং ছোি োতী, ডোকঘযিঃ
রোবোগঞ্জ, উখজরোিঃ সুন্দয
গঞ্জ, রজরোিঃ গোইফোন্ধো

গোইফোন্ধো

03.11.1997

18 ফছয 05 ভো 04
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৯২৮১ জপকুর ইরোভ

আজজফয যদোয

গ্রোভিঃ ফোস্তয়োিী, ডোকঘযিঃ
ফোশুয়োিী, উখজরোিঃ
অবয়নগয, রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ ফোস্তয়োিী, ডোকঘযিঃ
ফোশুয়োিী, উখজরোিঃ
অবয়নগয, রজরোিঃ মখোয

মখোয

01.10.1992

23 ফছয 05 ভো 04
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই

ফোজতর

৯২৮৩ আব্দুয যভোন

ভজযয়োভ খোতুন
জোভখদ আরী
রভোোিঃ জয়নোফ রফগভ
রভোিঃ নোজভো উদদীন

গ্রোভিঃ রগোনীনোত নৄয,
অবয়নগয, মখোয
গ্রোভিঃ ফোয়ো, জচভ োিো,
ইউিঃ02নং, ডোকঘযিঃ
বকফনৄয, উখজরোিঃ
রকফনৄয, রজরোিঃ মখোয

গ্রোভিঃ রগোনীনোত নৄয,
অবয়নগয, মখোয
গ্রোভিঃ ফোয়ো, জচভ োিো,
ইউিঃ02নং, ডোকঘযিঃ
বকফনৄয, উখজরোিঃ
রকফনৄয, রজরোিঃ মখোয

মখোয

26.09.1987

এইচ.এ.জ

োধোযণ

জন্ তোজযখ রনই

ফোজতর

মখোয

17.09.1985

28 ফছয 07 ভো 09
জদন
31 ফছয 03 ভো 03
জদন

জন্ তোজযখ রনই,
ছজফ তুোজয়ত
রনই, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৯২৮৮ রভোিঃ রজরভ রযজো

রভোোিঃ জজযনো খোতুন
রভোিঃ কোজফর রোোই

গ্রোভিঃ আজিয়ো, আজিয়ো,
ফিগোংজদয়ো, উখজরোিঃ
রদৌরতনৄয, রজরোিঃ কুজস্টয়ো

গ্রোভিঃ আজিয়ো, আজিয়ো,
ফিগোংজদয়ো, উখজরোিঃ
রদৌরতনৄয, রজরোিঃ কুজস্টয়ো

কুজিয়ো

20.10.1992

23 ফছয 06 ভো 15
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

জন্ জনফন্ধন 
জোতীয়
জযচয়ে নম্মবয
রনই, ছজফ এক
কজ

ফোজতর

৯৩০১ োীনুয ইরোভ

জতো:আব্দুর কুদ্দুছ,
ভোতো:জপখযোজো রফগভ

গ্রোভ:চযজখরোতো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োফইফোজোয, উখজরো:
দয, রজরো: জোভোরনৄয।

গ্রোভ:চযজখরোতো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োফইফোজোয, উখজরো:
দয, রজরো: জোভোরনৄয।

জোভোরনৄয

10/05/1986

২৯ফছয ১১ভো
২৬জদন

স্দোতখকোত্তয

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৩০৪ রভোিঃ রযজোউর ইরোভ

জতো:রভোিঃ আরো উজেন,
ভোতো:রভোছোিঃ আজভনুখন্নছো

গ্রোভ:ফখনোযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভোখদফনৄয, উখজরো:
নোন্দোইর, রজরো: ভয়ভনজং।

গ্রোভ:ফখনোযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভোখদফনৄয, উখজরো:
নোন্দোইর, রজরো: ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

29/11/1988

২৭ফছয ৭ভো ৬জদন

জডগ্রী

োধোযণ

১টি প্রখফে,
আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

এ.এ.জ

১২

ভন্তব্য

জপখযোজো খোতুন
রভোিঃ দস্তয আরী মৃডো
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৪

ফততভোন ঠিকোনো

৯২৪৯ রভোিঃ আবুর োোন

৯২৮৫ রভোিঃ ইভোইর রোখন

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

২৮ফছয ২ভো ১৫জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে ১
কজ, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

১
৯৩০৮ রভোিঃ ফকুর জভয়ো

জতো:রভোিঃ কোচ্যয়ো রখ,
গ্রোভ:পজকযোয োট,
ভোতো:রভোছোিঃ আখনোয়োযো রফগভ ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োটয়োযী, উখজরো:
জচরভোযী, রজরো: কুজিগ্রোভ।

গ্রোভ:পজকযোয োট,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োটয়োযী, উখজরো:
জচরভোযী, রজরো: কুজিগ্রোভ।

কুজিগ্রোভ

৯৩১২ োযখবজ

জতো:রুচাঁন, ভোতো:জপখযোজো
রফগভ

ফোো:২৭৪, িক:উইরন,
গ্রোভ:দজক্ষন একযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফন্দয, উখজরো: ফন্দয,
রজরো: নোযোয়নগঞ্জ।

ফোো:২৭৪, িক:উইরন,
গ্রোভ:দজক্ষন একযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফন্দয, উখজরো: ফন্দয,
রজরো: নোযোয়নগঞ্জ।

নোযোয়ণগঞ্জ

01/02/1992

২৪ফছয ২ভো ১০জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, খোখভ
ঠিকোনো  ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৯৩১৪ রভোিঃ রভোস্তপো কোভোর ভোসুভ

জতো:মৃত ইউসুপ আরী জভয়ো
খোজো, ভোতো:রভোছোিঃ রভোখভনো
রফগভ

গ্রোভ:টোংফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোজনোথনৄয, উখজরো:
রফিো, রজরো: োফনো।

গ্রোভ:টোংফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোজনোথনৄয, উখজরো:
রফিো, রজরো: োফনো।

োফনো

30/11/1990

২৫ফছয ৫ভো ৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৯৩১৮ রভোিঃ ভজভনুর ইরোভ

জতো:রভোিঃ উছভোন আরী,
ভোতো:রভোছোিঃ আজভনো রফগভ

গ্রোভ:ফরোইয োঠ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভীখযয ফোিী, উখজরো:
দয, রজরো: রোরভজনযোট।

গ্রোভ:ফরোইয োঠ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভীখযয ফোিী, উখজরো:
দয, রজরো: রোরভজনযোট।

রোরভজনযোট

05/06/1994

২২ফছয ১ভো ২০জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৯৩১৯ রভোিঃ ভোমুন আয যজদ

জতো:রভোিঃ জপকুর ইরোভ,
ভোতো:রভোখতদো রফগভ

গ্রোভ:জকভত নগয ফন্দ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফিফোিী, উখজরো: দয,
রজরো: রোরভজনযোট।

গ্রোভ:জকভত নগয ফন্দ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফিফোিী, উখজরো: দয,
রজরো: রোরভজনযোট।

রোরভজনযোট

10/03/1995

২১ফছয ১ভো ২৫জদন

এইচএজ

এজতভ/ োজযযীক প্রখফে নোই
প্রজতফন্ধী

ফোজতর

৯৩২৩ দীক দো

জতো:নোযোয়ন চন্দ্র দো,
ভোতো:রজোনো যোনী দো

গ্রোভ:রগোজনোথনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জফনৄয, উখজরো: সুধোযনৄয,
রজরো: রনোয়োখোরী।

গ্রোভ:রগোজনোথনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জফনৄয, উখজরো: সুধোযনৄয,
রজরো: রনোয়োখোরী।

রনোয়োখোরী

26/12/1994

২১ফছয ৪ভো ১০জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৯৩২৬ রভোিঃ ভোোবুফ আরভ

জতো:রভোিঃ ররোকভোন রোখন, গ্রোভ:ভনুয়ো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
ভোতো:ভোসুদো
, ডোকঘয: ভনুয়ো, উখজরো:
রবখদযগঞ্জ, রজরো:
যীয়তনৄয।

গ্রোভ:ভনুয়ো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: ভনুয়ো, উখজরো:
রবখদযগঞ্জ, রজরো:
যীয়তনৄয।

যীয়তনৄয

30/05/1995

২২ফছয ৫ভো ২৫জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই, ১টি
প্রখফে

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৩২৭ রভোিঃ আজনছুয যভোন

জতো:রভোিঃ আযোফুর
ইরোভ, ভোতো:নোজছভো রফগভ

গ্রোভ:ফোিোফোিীয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ছোতনী, উখজরো: দয,
রজরো: নোখটোয।

গ্রোভ:ফোিোফোিীয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ছোতনী, উখজরো: দয,
রজরো: নোখটোয।

নোখটোয

07/01/1989

২৭ফছয ৩ভো ২৯জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৩৩১ জনরয় োর

জতো:মৃত জফকো োর,
ভোতো:জঞ্জতো োর

ফোো:৬৯৫, গ্রোভ:নফ ত দোিো
(নোগোিো), ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: দয, উখজরো:
দয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ।

ফোো:৬৯৫, গ্রোভ:নফ ত দোিো
(নোগোিো), ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: দয, উখজরো:
দয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ।

ভোজনকগঞ্জ

05/05/1992

২৪ফছয ০ভো ০জদন

জডগ্রী

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, প্রখফে
১ কজ

ফোজতর

৯৩৩২ ভোমুদুর োোন

জতো:ররোর উজেন,
ভোতো:ভোপরুজো

গ্রোভ:বোদুযীয চয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োজদয়ো ফোজোয, উখজরো:
রগোোরনৄয, রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ:বোদুযীয চয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োজদয়ো ফোজোয, উখজরো:
রগোোরনৄয, রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর

24/12/1997

১৮ফছয ৪ভো ১১জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই,
ডোকটিজকটজফীন
খোভ

ফোজতর

৯৩৩৩ রভোিঃ োজকর আখভদ

জতো:রভোিঃ আিঃ োত্তোয,
ভোতো:রভোছোিঃ োজপয়ো রফগভ

গ্রোভ:দিঃ জখরগোতী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জখরগোতী এজতভখোনো,
উখজরো: ঘোটোইর, রজরো:
টোংগোইর।

গ্রোভ:দিঃ জখরগোতী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জখরগোতী এজতভখোনো,
উখজরো: ঘোটোইর, রজরো:
টোংগোইর।

টোংগোইর

07/02/1997

১৯ফছয ২ভো ২৮জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই,
ডোকটিজকটজফীন
খোভ

ফোজতর

৯৩৩৪ জোভোর খোন

জতো:জোপয খোন,
ভোতো:োরভো খোতুন

ফোো:২১০, এ৩ (তয়তরো),
গ্রোভ:িঃ নোখোরোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রতজগাঁ, উখজরো:
রতজগাঁ, রজরো: ঢোকো।

ফোো:২১০, এ৩ (তয়তরো),
গ্রোভ:িঃ নোখোরোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রতজগাঁ, উখজরো:
রতজগাঁ, রজরো: ঢোকো।

ঢোকো

13/06/1988

২৭ফছয ১০ভো
২২জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৩৩৫ রযোজজনো োযবীন

জতো:রভোিঃ কোভোর উজেন,
ভোতো:জভখ যন আযো
রফগভ

গ্রোভ:কজরয়ো রবকুটিয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রবকুটিয়ো, উখজরো:
রকোতয়োরী, রজরো: মখোয।

গ্রোভ:কজরয়ো রবকুটিয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রবকুটিয়ো, উখজরো:
রকোতয়োরী, রজরো: মখোয।

মখোয

06/05/1986

২৯ফছয ১১ভো
২৯জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে ১
কজ,রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৩৩৬ রভোিঃ োন জকদোয

জতো:মৃত রভোিঃ আরতোপ
জকদোয, ভোতো:নোজছভো রফগভ

গ্রোভ:োকুজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
গোখোরী ফোজোয, উখজরো:
নোজজযনৄয, রজরো:
জখযোজনৄয।

গ্রোভ:োকুজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
গোখোরী ফোজোয, উখজরো:
নোজজযনৄয, রজরো:
জখযোজনৄয।

জখযোজনৄয

28/02/1994

ফছয ভো জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৩৩৭ রভোিঃ োজবুয যভোন

জতো:রভোিঃ আবুর কোখভ,
ভোতো:োজযজোন জফজফ

গ্রোভ:কোোমূর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োট রগোদোগোিী, উখজরো:
ফো, রজরো: যোজোী।

গ্রোভ:কোোমূর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োট রগোদোগোিী, উখজরো:
ফো, রজরো: যোজোী।

যোজোী

10/06/1989

২৫ফছয ০ ভো ২৭জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৯৩৩৯ রভোিঃ আজযফুর যভোন

জতো:মৃত জজল্লুয যভোন,
ভোতো:রভোোিঃ োজদো রফগভ

গ্রোভ:ভোখরোোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রঘোিোভোযো, উখজরো:
রফোয়োজরয়ো, রজরো: যোজোী।

গ্রোভ:ভোখরোোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রঘোিোভোযো, উখজরো:
রফোয়োজরয়ো, রজরো: যোজোী।

যোজোী

12/03/1994

২২ফছয ১ ভো ২৩জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৯৩৪১ রগোজ নোথ োো

জতো:নীর যতন োো,
গ্রোভ:োযোইর,
ভোতো:শ্রীভজত প্রবোতী যোনী োো ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
করভ, উখজরো: জংিো,
রজরো: নোখটোয।

গ্রোভ:োযোইর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
করভ, উখজরো: জংিো,
রজরো: নোখটোয।

নোখটোয

29/07/1993

২৩ফছয ১০ভো ৭জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই, ১টি
প্রখফে

ফোজতর

৯৩৪৩ জজভ উজেন

জতো:আব্দুয যভোন,
ভোতো:পজযদো

গ্রোভ:আযজ রফগী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আযজ রফগী, উখজরো:
দজভনো, রজরো: টুয়োখোরী।

গ্রোভ:আযজ রফগী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আযজ রফগী, উখজরো:
দজভনো, রজরো: টুয়োখোরী।

টুয়োখোরী

05/01/1989

২৭ফছয ৪ভো ১জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ , রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৯৩৪৫ জ যোনী

জতো:ঝোন্টু রোর দো,
ভোতো:রযতী যোনী

গ্রোভ:রৌরজোজরয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রৌরজোজরয়ো, উখজরো:
কোঠোজরয়ো, রজরো: ঝোরকোঠী।

গ্রোভ:রৌরজোজরয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রৌরজোজরয়ো, উখজরো:
কোঠোজরয়ো, রজরো: ঝোরকোঠী।

ঝোরকোঠী

22/09/1997

২১ফছয ২ভো ২৭জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোভ নোই

ফোজতর

৯৩৪৮ রভোিঃ আজোদ রোখন

জতো:আিঃ ফোখযক পজকয,
ভোতো:পজযদো

গ্রোভ:নফ ত ফোভযোইর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফোভযোইর, উখজরো:
উজজযনৄয, রজরো: ফজযোর।

গ্রোভ:নফ ত ফোভযোইর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফোভযোইর, উখজরো:
উজজযনৄয, রজরো: ফজযোর।

ফজযোর

01/03/1990

২৬ফছয ২ ভো ৫জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই,
প্রখফে ১ কজ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৩৫০ রভোিঃ আজভয রোখন

জতো:রভোিঃ োজফফ উল্লো,
ভোতো:ভভতোজ রফগভ

গ্রোভ:বোউজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যপোযজদয়ো, উখজরো:
দোউদকোজন্দ, রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ:বোউজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যপোযজদয়ো, উখজরো:
দোউদকোজন্দ, রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

01/03/1991

২৫ফছয ১ভো ১০জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

যোজস্ব টিজকট,
প্রখফে ১ কজ

ফোজতর

৯৩৫১ জভজত চোকভো

জতো:মৃত স্মৃজতভয় চোকভো,
ভোতো:রজোৎস্দো চোকভো

গ্রোভ:জিভ ট্রোইখফর আদোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দয, উখজরো: দয,
রজরো: যোিোভোটি।

গ্রোভ:জিভ ট্রোইখফর আদোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দয, উখজরো: দয,
রজরো: যোিোভোটি।

যোিোভোটি

05/06/1991

২৪ফছয ১১ভো ০জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোভ নোই

ফোজতর

৯৩৫৩ রভোিঃ যোজকবুর োোন

জতো:রভোিঃ োখভ জভয়ো,
ভোতো:রভোছোিঃ োজরভো খোতুন

গ্রোভ:রডজবড রকোেোনী োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দয, উখজরো: দয,
রজরো: গোইফোন্ধো।

গ্রোভ:রডজবড রকোেোনী োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দয, উখজরো: দয,
রজরো: গোইফোন্ধো।

গোইফোন্ধো

01/01/1992

২৪ফছয ৩ভো ০জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফযোফয নোই, ছজফ
১ কজ

ফোজতর

৯৩৫৪ রভোিঃ োভীভ রখ

জতো:রভোিঃ ছোখকন রখ,
ভোতো:আখরয়ো রফগভ

গ্রোভ:োটঘোটো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যোয়নৄয োট, উখজরো:
ভধুখোরী, রজরো: পজযদনৄয।

গ্রোভ:োটঘোটো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যোয়নৄয োট, উখজরো:
ভধুখোরী, রজরো: পজযদনৄয।

পজযদনৄয

05/08/1997

১৮ফছয ৮ভো ৭জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফযোফয ভুর

ফোজতর

৯৩৫৫ রভোিঃ পোরুক ইরোভ

জতো:রভোিঃ নজরুর ইরোভ,
ভোতো:রপোরী রফগভ

গ্রোভ:রগোোরনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োথযোইর, উখজরো:
রদরদুয়োয, রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ:রগোোরনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োথযোইর, উখজরো:
রদরদুয়োয, রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর

06/10/1997

১৮ফছয ৪ভো ১৮জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন নোই

ফোজতর

৯৩৫৬ শ্যোভর ভোনজখন

জতো:মৃত জখন্দ্র চোম্বুগং,
ভোতো:রকৌরো ভোনজখন

গ্রোভ:জরছে,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জরছে, উখজরো: ভধুনৄয,
রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ:জরছে,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জরছে, উখজরো: ভধুনৄয,
রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর

05/02/1988

২৮ফছয ২ভো ৬জদন

এইচএজ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

চোরোন নোই

ফোজতর

৯৩৫৮ রভোিঃ োজভউর ইরোভ

জতো:রভোিঃ দুরোর আকন্দ,
ভোতো:রভোছোিঃ জউরী রফগভ

গ্রোভ:ফুরফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োট ফুরফোিী, উখজরো:
োজযয়োকোজন্দ, রজরো: ফগুিো।

গ্রোভ:ফুরফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োট ফুরফোিী, উখজরো:
োজযয়োকোজন্দ, রজরো: ফগুিো।

ফগুিো

04/07/1995

২০ফছয ৯ভো ২০জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

Page 411 of 459

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জতো:মৃত খন্তোল জফশ্বো,
ভোতো:মৃত ভোয়োযোণী জফশ্বো

গ্রোভ:ফাঁবুজনয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
তোরতরো, উখজরো:
কাঁঠোজরয়ো, রজরো: ঝোরকোঠী।

গ্রোভ:ফাঁবুজনয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
তোরতরো, উখজরো:
কাঁঠোজরয়ো, রজরো: ঝোরকোঠী।

ঝোরকোঠী

23/08/1995

২০ফছয ৭ভো ১৮জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট নআ

ফোজতর

৯৩৬১ রভোিঃ খজরলুয যভোন

জতো:রভোিঃ োহ্জোোন আরী,
ভোতো:রযোখকয়ো রফগভ

গ্রোভ:তোযোকোজন্দ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রচচ্যয়ো ফোজোয, উখজরো:
মুক্তোগোছো, রজরো:
ভয়ভনজং।

গ্রোভ:তোযোকোজন্দ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রচচ্যয়ো ফোজোয, উখজরো:
মুক্তোগোছো, রজরো:
ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

17/01/1987

২৯ফছয ৩ভো ১৮জদন

এইচএজ

োধোযণ

জোতীয়
জযচয়ে 
জন্ জনফন্ধন
রনই, ১টি
প্রখফে

ফোজতর

৯৩৬২ রভোিঃ জজভউজেন

জতো:মৃত জভখদ আরী,
ভোতো:রভোছোিঃ খোখরদো রফগভ

গ্রোভ:রকয়োটখোরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রকয়োটখোরী, উখজরো:
দয, রজরো: ভয়ভনজং।

গ্রোভ:রকয়োটখোরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রকয়োটখোরী, উখজরো:
দয, রজরো: ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

01/03/1992

২৪ফছয ২ভো ৪জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৯৩৬৩ রভোিঃ োভীভ রোখন

জতো:আবু ফকয, ভোতো:রভোছোিঃ গ্রোভ:োযবফোনীনৄয,
পজযদো রফগভ
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
খোভোযকোজন্দ, উখজরো:
রযনৄয, রজরো: ফগুিো।

গ্রোভ:োযবফোনীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
খোভোযকোজন্দ, উখজরো:
রযনৄয, রজরো: ফগুিো।

ফগুিো

18/05/1987

২৮ফছয ১১ভো
১৭জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৩৬৫ রভোিঃ যোজকফ োোন

জতো:রভোিঃ তোইখজর ইরোভ,
ভোতো:আখনোয়োযো রফগভ

ফোো:১৪৫/১৪, গ্রোভ:জিভ
টুটোিো, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: দয, উখজরো:
দয, রজরো: খুরনো।

খুরনো

15/12/1995

২০ফছয ৩ভো ২৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৯৩৬৮ রভোিঃ ভোছুভ যোনো

জতো:রভোিঃ আজতকুর ইরোভ, গ্রোভ:খোদরো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
ভোতো:রভোোিঃ ভোখজো রফগভ , ডোকঘয: শ্যোভনৄয,
উখজরো: কফো, রজরো:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো।

গ্রোভ:খোদরো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: শ্যোভনৄয,
উখজরো: কফো, রজরো:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো।

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

31/01/1989

২৭ফছয ৩ভো ৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফযোফয নোই, ছজফ
এক কজ,
আখফদন
টোইকৃত

ফোজতর

৯৩৬৯ মৃতুুঞ্জয় োরদোয

জতো:জচত্তযঞ্জন োরদোয,
ভোতো:গীতো যোণী োরদোয

গ্রোভ:ফি জযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রৌরখোরী, উখজরো:
রভোিরগঞ্জ, রজরো: ফোখগযোট।

ফোখগযোট

30/10/1994

২১ফছয ৬ভো ৬জদন

এএজ

োধোযণ

খোখভ ঠিকোনো রনই

ফোজতর

ফোো:১৪৫/১৪, গ্রোভ:জিভ
টুটোিো, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: দয, উখজরো:
দয, রজরো: খুরনো।

গ্রোভ:ফি জযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রৌরখোরী, উখজরো:
রভোিরগঞ্জ, রজরো: ফোখগযোট।

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৯৩৬০ ফোন্যী জফশ্বো
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৩৭৪ রভোিঃ রফোযোন উজেন ো

জতো:রভোিঃ আরীখনয়োজ ো, গ্রোভ:ভনততর,
ভোতো:রভোছোিঃ জদরোযো রফগভ
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বুল্লোফোজোয, উখজরো:
রোখোই, রজরো: জফগঞ্জ।

গ্রোভ:ভনততর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বুল্লোফোজোয, উখজরো:
রোখোই, রজরো: জফগঞ্জ।

জফগঞ্জ

25/12/1993

২২ফছয ৪ভো ১০জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৯৩৭৬ রভোিঃ আব্দুর ভোজতন

জতো:রভোিঃ একরো আরী,
ভোতো:রভোোিঃ নোজভো রফগভ

গ্রোভ:ফজোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যননৄয, উখজরো:
রগোভস্তোনৄয, রজরো:
চাঁোইনফোফগঞ্জ।

গ্রোভ:ফজোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যননৄয, উখজরো:
রগোভস্তোনৄয, রজরো:
চাঁোইনফোফগঞ্জ।

চাঁোইনোফফগঞ্জ

10/10/1996

১৯ফছয ৬ভো ১জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৯৩৭৯ সুজজত ভজল্লক

জতো:সুব্রত ভজল্লক,
ভোতো:জভনজত ভজল্লক

গ্রোভ:জফজডআয ভজল্লকোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দয, উখজরো: দয,
রজরো: কক্সফোজোয।

গ্রোভ:জফজডআয ভজল্লকোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দয, উখজরো: দয,
রজরো: কক্সফোজোয।

কক্সফোজোয

01/01/1998

১৮ফছয ৪ভো ০জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে
নযণকৃত নয়

ফোজতর

৯৩৮৫ রভোিঃ জোোিীয ভন্ডর

জতো:রভোিঃ ভোোতোফ ভন্ডর,
ভোতো:রভোছোিঃ জোজভযণ রফগভ

গ্রোভ:দয়োরনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
সূয্যতনগয, উখজরো: দয,
রজরো: যোজফোিী।

গ্রোভ:দয়োরনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
সূয্যতনগয, উখজরো: দয,
রজরো: যোজফোিী।

যোজফোিী

31/03/1996

২০ফছয ১ভো ৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৯৩৯০ আরোজভন

জতো:এনখছয জভজতো,
ভোতো:ছবুযো

গ্রোভ:রজয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জনকযোইর, উখজরো:
ভঞোনৄয, রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ:রজয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জনকযোইর, উখজরো:
ভঞোনৄয, রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর

02/04/1996

২০ফছয ২ভো ০জদন

আজরভ

োধোযণ

প্রখফে ১
কজ, রপযত খোভ
রনই

ফোজতর

৯৩৯৬ োখর আখভদ োজন

জতো:তোজনূয যভোন,
ভোতো:জজযনো রফগভ

গ্রোভ:ফীযগো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফীযগো, উখজরো: দয
দজক্ষন, রজরো: সুনোভগঞ্জ।

গ্রোভ:ফীযগো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফীযগো, উখজরো: দয
দজক্ষন, রজরো: সুনোভগঞ্জ।

সুনোভগঞ্জ

18/09/1994

২২ফছয ৪ভো ১৩জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, প্রখফে
নোই

ফোজতর

৯৩৯৮ রভোিঃ তজযকুর ইরোভ

জতো:রভোিঃ জহুরুর ইরোভ,
ভোতো:তোখযো রফগভ

গ্রোভ:উত্তয কযভজো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
হুয়োকুয়ো, উখজরো:
রোনোতরো, রজরো: ফগুিো।

গ্রোভ:উত্তয কযভজো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
হুয়োকুয়ো, উখজরো:
রোনোতরো, রজরো: ফগুিো।

ফগুিো

01/01/1996

২০ফছয ৩ভো ২৩জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর
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৫

জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৩৯৯ রভোিঃ যোয়োন উর ইরোভ

জতো:যজপকুর ইরোভ,
ভোতো:যীনো োযবীন

গ্রোভ:দিঃ রটংযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োরুজরয়ো, উখজরো: রডভযো,
রজরো: ঢোকো।

গ্রোভ:দিঃ রটংযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োরুজরয়ো, উখজরো: রডভযো,
রজরো: ঢোকো।

ঢোকো

25/05/1997

১৯ফছয ০ভো ২০জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

৯৪১১ ররোর উজেন খোন

রফফী রফগভ
রভোিঃ আিঃ োরোভ খোন

গ্রোভিঃ খোন ফোজি, জযোরো
আ/এ. ইউিঃ24, ডোকঘযিঃ
খুরনো দয, উখজরোিঃ
খুরনো, রজরোিঃ খুরনো

গ্রোভিঃ খোন ফোজি, জযোরো
আ/এ. ইউিঃ24, ডোকঘযিঃ
খুরনো দয, উখজরোিঃ
খুরনো, রজরোিঃ খুরনো

খুরনো

27.07.1987

28ফছয10ভো 26জদন

জডগ্রী ো

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৯৪১৩ রভোিঃ আর আজভন রোোইন

খভজোন
রভোিঃ রোরটু

গ্রোভিঃ কোজদভ কোকনো, ইউিঃ
দজন্ভয়য, ডোকঘযিঃ দজন্ভয়য,
উখজরোিঃ নোগযনৄয, রজরোিঃ
টোংগোইর

গ্রোভিঃ কোজদভ কোকনো, ইউিঃ
দজন্ভয়য, ডোকঘযিঃ দজন্ভয়য,
উখজরোিঃ নোগযনৄয, রজরোিঃ
টোংগোইর

টোংগোইর

01.11.1995

20 ফছয 03 ভো 14
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৯৪২৮ রভোিঃ জনজোভ উজেন

জোখযো খোতুন
রভোিঃ আফদুয যজদ

গ্রোভিঃ োযোখোর/উিঃোিো,
ইউৎ 5নং /2নং, ডোকঘযিঃ
রোখোর ফোজোয, উখজরোিঃ
রোকোভ, রজরোিঃ কুজভল্লো

গ্রোভিঃ োযোখোর/উিঃোিো,
ইউৎ 5নং /2নং, ডোকঘযিঃ
রোখোর ফোজোয, উখজরোিঃ
রোকোভ, রজরোিঃ কুজভল্লো

কুজভল্লো

05.03.1994

23ফছয 02 ভো 01
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ এফং
তুোজয়ত রনই,
রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৯৪৩০ রভোিঃ ভজনরুর ইরোভ

রভোোিঃ ভজজনো খোতুন
রভোিঃ আরোউজেন

গ্রোভিঃ কোটোয ভর ফোিোরো,
ইউিঃ ফোিোরী-02, ডোকঘযিঃ
রভোিদ, উখজরোিঃ
উল্লোোিো, রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

গ্রোভিঃ কোটোয ভর ফোিোরো,
ইউিঃ ফোিোরী-02, ডোকঘযিঃ
রভোিদ, উখজরোিঃ
উল্লোোিো, রজরোিঃ জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

18.11.1994

22ফছয 06 ভো 04
জদন

এইচ.এ.জ

আখফদখন ছজফ ১
কজ এফং ছজফ
তুোয়জত নয়

ফোজতর

৯৪৩১ রভোিঃ আজভনুর ইরোভ

ভবনো রফগভ
ফাদল ভাতুব্বাে

গ্রোভিঃ ভোতুব্বোয ফোজি,
ঝোউদী, ইউিঃ ঝউদী,
ডোকঘযিঃ ভোদোযীনৄয,
উখজরোিঃ ভোদোযীনৄ, রজরোিঃ
ভোদোযীনৄয

গ্রোভিঃ ভোতুব্বোয ফোজি,
ঝোউদী, ইউিঃ ঝউদী,
ডোকঘযিঃ ভোদোযীনৄয,
উখজরোিঃ ভোদোযীনৄ, রজরোিঃ
ভোদোযীনৄয

ভোদোযীনৄয

06.02.1997

19ফছয 05 ভো 21
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৯৪৪৯ অনু জফশ্বো

ছজফ জফশ্বো
অজত কুভোয জফশ্বো

গ্রোভিঃ প্রোভোজনক োিো,
আিোিো, ইউিঃ 07নং
ডকঘযিঃ নরডোিো,
উখজরোিঃ কোরীগঞ্জ, রজরোিঃ
জঝনোইদ

গ্রোভিঃ প্রোভোজনক োিো,
আিোিো, ইউিঃ 07নং
ডকঘযিঃ নরডোিো,
উখজরোিঃ কোরীগঞ্জ, রজরোিঃ
জঝনোইদ

জঝনোইদ

01.01.1994

22ফছয 03 ভো 14
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

৯৪৬৭ সুজপ্রয় যোয় রগৌয

ন্ধুো যোয়
শ্রী সুখয চন্দ্র যোয়

গ্রোভিঃ ক জস্টট ররন রযোড,
কয়ো জভজি োিো, ডোকঘযিঃ
বয়দনৄয, উখজরোিঃ
বয়দনৄয, রজরোিঃ নীরপোভোযী

গ্রোভিঃ ক জস্টট ররন রযোড,
কয়ো জভজি োিো, ডোকঘযিঃ
বয়দনৄয, উখজরোিঃ
বয়দনৄয, রজরোিঃ নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

25.09.1996

19 ফছয 06 ভো
016জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৬

৭

৮

৯

07.01.1997

18 ফছয 03 ভো 28
জদন

দোজখর

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

গ্রোভিঃ 65/1 ফোটি
রভোল্লোোিো, ইউিঃ1নং,
জঝনোইদ, উখজরোিঃ
জঝনোইদ, রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

01.01.1987

29 ফছয 4 ভো 4 জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ এফং
তুোজয়ত নয়

ফোজতর

সুজপয়ো আজভন
রভোিঃ রুর আজভন

গ্রোভিঃ গোবো, রোিঃ গোবোয
গ্রোভিঃ গোবো, রোিঃ গোবোয
ফোজোয, থোনোিঃ ফোনোযী োিো, ফোজোয, থোনোিঃ ফোনোযী োিো,
রজরোিঃ ফজযোর
রজরোিঃ ফজযোর

ফজযোর

10.07.1988

28 ফছয 09 ভো 25
জদন

এ.এ.জ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৯৪৮৯ রভোিঃ োইফুর ইরোভ খোন

রপোরী রফগভ
রভোিঃ ভজদুয যভোন খোন

গ্রোভিঃ ফোিোই জবকযো, ইউিঃ
রফজতরো জভতযো/09নং,
ডোকঘযিঃ ফোিোই জবকযো,
উখজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ দয,
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভিঃ ফোিোই জবকযো, ইউিঃ
রফজতরো জভতযো/09নং,
ডোকঘযিঃ ফোিোই জবকযো,
উখজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ দয,
রজরোিঃ ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

30.12.1992

23 ফছয 7 ভো 10
জদন

এইচ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৯৪৯৫ জজফ কুভোয

জোর যোনী

প্রোভোজনক োিো, ইউিঃ
আিোিো, ইউিঃ07, ডোকঘযিঃ
নরডোিো, উখজরোিঃ
কোরোগঞ্জ, রজরোিঃ জঝনোইদ

প্রোভোজনক োিো, ইউিঃ
আিোিো, ইউিঃ07, ডোকঘযিঃ
নরডোিো, উখজরোিঃ
কোরোগঞ্জ, রজরোিঃ জঝনোইদ

জঝনোইদ

15.12.1995

21 ফছয 7 ভো 10 জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই

ফোজতর

৯৫০১ রভোিঃ আরো উজেন

রভোোিঃ রযোনোযো রফগভ
রভোিঃ ভজজবুয যভোন

গ্রোভ: ফোজরনো
ইউজনয়ন/য়োড ত: দুরোরনৄয ১
নং য়োড ত
ডোকঘয: দুরোরনৄয
উখজরো: ব্রোক্ষণোিো
রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: ফোজরনো
ইউজনয়ন/য়োড ত: দুরোরনৄয ১
নং য়োড ত
ডোকঘয: দুরোরনৄয
উখজরো: ব্রোক্ষণোিো
রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো

১১.১১.১৯৯৪

২২ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫০২ রভোিঃ আবুর কোরোভ

রভোছোিঃ োোনোযো রফগভ
রভোিঃ ভজজফয যভোন

গ্রোভ: গজননৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: চোখন্দয আিো
উখজরো: ফোগভোযো
রজরো: যোজোী

গ্রোভ: গজননৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: চোখন্দয আিো
উখজরো: ফোগভোযো
রজরো: যোজোী

যোজোী

০৭.১২.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৪ ভো ২৯
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

যোনী
রভোিঃ আফদুয যফ

গ্রোভিঃ কোইঘোর ঘোতী,
ইউিঃখভোকোজভয়ো, ডোকঘযিঃ
কোইয়োর ঘোটো, উখজরোিঃ
রফতোগী, রজরোিঃ ফযগুনো

গ্রোভিঃ কোইঘোর ঘোতী,
ইউিঃখভোকোজভয়ো, ডোকঘযিঃ
কোইয়োর ঘোটো, উখজরোিঃ
রফতোগী, রজরোিঃ ফযগুনো

৯৪৮০ রভোিঃ রোখর োোন

সুজপয়ো রফগভ
রভোিঃ জোজকয রোখন

গ্রোভিঃ 65/1 ফোটি
রভোল্লোোিো, ইউিঃ1নং,
জঝনোইদ, উখজরোিঃ
জঝনোইদ, রজরোিঃ জঝনোইদ

৯৪৮৪ আব্দুল্লো আর আজভন

Page 415 of 459

১২

ভন্তব্য

ফযগুনো

৯৪৭৩ জজফ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জযোজগঞ্জ

২০.১০.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৫ ভো ২১
জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভ: ধরঘোট
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ধরঘোট
উখজরো: টিয়ো
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

০১.০২.১৯৯৭

১৯ ফছয ০২ ভো ১১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভ: করোফোগোন
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১ নং
চন্দ্রখঘোনো ইউজ, ৮নং য়োড ত
ডোকঘয:চন্দ্রখঘোনো
উখজরো: কোন্ভোই
রজরো: যোিোভোটি

রক্ষ্ণীনৄয

০৭.০৬.১৯৯৩

২২ ফছয ১০ ভো ২৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

যজভো রফগভ
গ্রোভ: জিভ নখযোত্তয নৄয
মৃতিঃ রভোোম্মদ জছজেক উল্যো ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩ নং
ইউজ, ৯ নং য়োড ত
ডোকঘয: ধোখধয োট
উখজরো: দয
রজরো: রনোয়োখোরী

গ্রোভ: জিভ নখযোত্তয নৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩ নং
ইউজ, ৯ নং য়োড ত
ডোকঘয: ধোখধয োট
উখজরো: দয
রজরো: রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

১২.০৩.১৯৯২

২৪ ফছয ০০ ভো ২৯
জদন

এইচএজ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫০৭ রভোিঃ রতৌজপকুর ইরোভ

লুতফুখনছো
রভোিঃ ররোর উজেন

গ্রোভ: দুযগোজত
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০১
ডোকঘয: রোখননৄয
উখজরো: রোখননৄয
রজরো: জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ: দুযগোজত
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০১
ডোকঘয: রোখননৄয
উখজরো: রোখননৄয
রজরো: জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

০১.০৯.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৮ ভো ০৪
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫০৮ োগয োো

জপ্রো োো
জভজয োো

গ্রোভ: ফন্দয
ইউজনয়ন/য়োড ত: নোিো
ডোকঘয: ফোগোট
উখজরো: ভধুখোরী
রজরো: পজযদনৄয

গ্রোভ: ফন্দয
ইউজনয়ন/য়োড ত: নোিো
ডোকঘয: ফোগোট
উখজরো: ভধুখোরী
রজরো: পজযদনৄয

পজযদনৄয

০৯.০৭.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৯ ভো ০২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫০৩ আখয়ো জজেকো

রভোছোিঃ কোভরুননোোয জফউটি
রভোিঃ োোদোৎ রোখন

গ্রোভ: ভজনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: গোিোদ
ডোকঘয: ভজনৄয
উখজরো: োজোদনৄয
রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: ভজনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: গোিোদ
ডোকঘয: ভজনৄয
উখজরো: োজোদনৄয
রজরো: জযোজগঞ্জ

৯৫০৪ রভোোম্মোদ রতৌজপকুর ইরোভ

নোজছভো োযবীন
নুরুর আরভ

গ্রোভ: ধরঘোট
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ধরঘোট
উখজরো: টিয়ো
রজরো: চট্টগ্রোভ

৯৫০৫ রভোিঃ জোজকয রোখন

রোখনয়োযো রফগভ
রভোিঃ আজভয রোখন

গ্রোভ: ফোভনী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৭ নং
ফোভনী ইউজ/০৪ নং য়োড ত
ডোকঘয: উরপত নগয
উখজরো: যোয়নৄয
রজরো: রক্ষীনৄয

৯৫০৬ কোউছোযো আক্তোয
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৫০৯ রভোিঃ যোজজফ রোোইন

োখজযো রফগভ
রভোিঃ মৃত তোইজুজেন

গ্রোভ: চযখঘোস্তো
ইউজনয়ন/য়োড ত: নৄটোইর/
য়োড ত ০৩
ডোকঘয: চযখঘোস্তো
উখজরো:দয
রজরো: ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভ: চযখঘোস্তো
ইউজনয়ন/য়োড ত: নৄটোইর/
য়োড ত ০৩
ডোকঘয: চযখঘোস্তো
উখজরো:দয
রজরো: ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

০৮.০১.১৯৯৪

২২ ফছয ০৩ ভো ২৮
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫১০ আবুর োোন

োখজযো রফগভ
রভোিঃ আখনোয়োয রখ

গ্রোভ: ফোজরয চয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৮ নং
ফল্লবদী
ডোকঘয: ফুরফোিীয়ো োট
উখজরো: োরথো
রজরো: পজযদনৄয

গ্রোভ: ফোজরয চয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৮ নং
ফল্লবদী
ডোকঘয: ফুরফোিীয়ো োট
উখজরো: োরথো
রজরো: পজযদনৄয

পজযদনৄয

১৫.০৯.১৯৯০

২৫ ফছয ০৮ ভো ২১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫১১ জোন্নোতুর রপযখদৌ শুজচ

োনোজ োযবীন
রভোিঃ আফদুছ োরোভ জভয়ো

গ্রোভ: বোযোরুর
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩১ নং
য়োড ত
ডোকঘয: ধীযোেভ
উখজরো: দয
রজরো: গোজীনৄয

গ্রোভ: বোযোরুর
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩১ নং
য়োড ত
ডোকঘয: ধীযোেভ
উখজরো: দয
রজরো: গোজীনৄয

গোজীনৄয

২৪.০২.১৯৯৪

২২ ফছয ০১ ভো ১৮
জদন

এএজ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫১২ জযন আখভদ

জুখরখো রফগভ
আব্দুর রজতপ

গ্রোভ: চযখঘোস্তো
ইউজনয়ন/য়োড ত: নৄটোইর/
য়োড ত ০৩
ডোকঘয: চযখঘোস্তো
উখজরো:দয
রজরো: ভোজনকগঞ্জ

গ্রোভ: চযখঘোস্তো
ইউজনয়ন/য়োড ত: নৄটোইর/
য়োড ত ০৩
ডোকঘয: চযখঘোস্তো
উখজরো:দয
রজরো: ভোজনকগঞ্জ

ভোজনকগঞ্জ

১২.০৯.১৯৯৪

২১ ফছয ০৭ ভো ২৪
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫১৩ োজফবুয যভোন

যোজদো খোতুন
ভোঈন উজেন

গ্রোভ: তোযোোো
ইউজনয়ন/য়োড ত: জদরো
ডোকঘয: রভখছিো
উখজরো: রোখননৄয
রজরো: জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ: তোযোোো
ইউজনয়ন/য়োড ত: জদরো
ডোকঘয: রভখছিো
উখজরো: রোখননৄয
রজরো: জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

৩১.১২.১৯৯১

২৪ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

দোজখর

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫১৪ রভোিঃ নোজমুর ইরোভ

রভোছোিঃ সুজপয়ো রফগভ
রভোিঃ োজফবুয যভোন যদোয

গ্রোভ: উিঃ চয নোযোনজদয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০২
ডোকঘয: উিঃ চয নোযোনজদয়ো
উখজরো: আরকোজদো
রজরো: পজযদনৄয

গ্রোভ: ১৫/২, রতোখোনো রযোড
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:
উখজরো:
রজরো: ঢোকো

পজযদনৄয

০৮.০৩.১৯৯২

২৪ ফছয ০২ ভো ১১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৫১৫ ভজউেীন

কোজনজ পোখতভো
োখকয আরী

গ্রোভ: যঘুনোথনৄয, ফোযী নং৮৪
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: রভোোম্মোদনগয
উখজরো: কোজরগঞ্জ
রজরো: োতক্ষীযো

গ্রোভ: যঘুনোথনৄয, ফোযী নং৮৪
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: রভোোম্মোদনগয
উখজরো: কোজরগঞ্জ
রজরো: োতক্ষীযো

োতক্ষীযো

০৩.০২.১৯৯৪

২২ ফছয ০৩ ভো ০২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫১৬ রভোফোযক রোখন

আজছয়ো
জগয়ো উজেন

গ্রোভ: আম্মদনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ধভতোো
উখজরো: ধভতোো
রজরো: সুনোভগঞ্জ

গ্রোভ: ভোদযোোতুর আফযোয,
১-এপ/৩/৩, জভযনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জভযনৄয
উখজরো:োখোরী
রজরো: ঢোকো

সুনোভগঞ্জ

০৭.০৩.১৯৯৫

ফছয ভো জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫১৭ রভোিঃ সুভন আখভদ

রভোছোিঃ োভছুন্নোোয
রভোিঃ আবু োঈদ

গ্রোভ: ভজনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: গোিোদ
ডোকঘয: ভজনৄয
উখজরো: োজোদনৄয
রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: ভজনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: গোিোদ
ডোকঘয: ভজনৄয
উখজরো: োজোদনৄয
রজরো: জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

২০.১০.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৫ ভো ২১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫১৮ রভোছোিঃ জভোরো খোতুন

োজরভো খোতুন
রভোিঃ ভজতয়োয যভোন

গ্রোভ: নুন্দীখফিো
ত
ইউজনয়ন/য়োড ত: দুগোনগয
ডোকঘয: যোজভোন
উখজরো: উল্লোোিো
রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: নুন্দীখফিো
ত
ইউজনয়ন/য়োড ত: দুগোনগয
ডোকঘয: যোজভোন
উখজরো: উল্লোোিো
রজরো: জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

১৫.০৬.১৯৯৫

২০ ফছয ১০ ভো ২১
জদন

এইচএজ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫১৯ রভোিঃ আবুর কোরোভ আজোদ

রভোছোিঃ কোভরুননোোয জফউটি
রভোিঃ োোদোৎ রোখন

গ্রোভ: ভজনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: গোিোদ
ডোকঘয: ভজনৄয
উখজরো: োজোদনৄয
রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: ভজনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: গোিোদ
ডোকঘয: ভজনৄয
উখজরো: োজোদনৄয
রজরো: জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

০৫.০৩.১৯৯৭

১৯ ফছয ০১ ভো ০৬
জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫২০ রভোিঃ রগোরোভ রভোস্তপো

সুযোতন খোতুন
রভোিঃ রছফোত প্রোভোজনক

গ্রোভ: গুজধফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত: বকজুযী
ডোকঘয: জোজভযতো
উখজরো: োজোদনৄয
রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: গুজধফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত: বকজুযী
ডোকঘয: জোজভযতো
উখজরো: োজোদনৄয
রজরো: জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

০৫.০২.১৯৯৭

১৯ ফছয ০৩ ভো ০০
জদন

এএজ

অন্যোন্য

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৫২১ রভোিঃ জভনোরুর ইরোভ

রভোছোিঃ চোয়নো রফগভ
মৃতিঃ আব্দুয যভোন

গ্রোভ: ফোখদগোংনই
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ভোজিদ
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরো: ফগুিো

গ্রোভ: ফোখদগোংনই
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ভোজিদ
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরো: ফগুিো

ফগুিো

০৩.০১.১৯৯০

২৬ ফছয ০৪ ভো ০৩
জদন

ভোস্টো ত

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫২২ রভোিঃ রভোখখরছুয যভোন

রভোছোিঃ আকজরভো রফগভ
রভোিঃ ভজপজুর ক

গ্রোভ: ফন্দধোযো (জদঘীয োি)
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: নন্নী ফোজোয
উখজরো: নোজরতোফোজি
রজরো: রযনৄয

গ্রোভ: োতোই
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: োতোই
উখজরো: টংগী
রজরো: গোজীনৄয

রযনৄয

২৪.১১.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৫ ভো ১১
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫২৩ রভোিঃ রোখর যোনো

রোকী রফগভ
যীদ জফশ্বো

গ্রোভ: োইকোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: োটখগোোরনৄয
উখজরো: জঝনোইদ
রজরো: জঝনোইদ

গ্রোভ: োইকোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: োটখগোোরনৄয
উখজরো: জঝনোইদ
রজরো: জঝনোইদ

জঝনোইদ

০৫.০৩.১৯৯৫

২০ ফছয ১০ ভো ০১
জদন

স্দোতক

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫২৪ অক্ষয় জং

জনভতরো রদফী
অনু জং

গ্রোভ: ফহুয ভজননৄযী োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:খোজদভ নগয
উখজরো: োযোন
রজরো: জখরট

গ্রোভ: ফহুয ভজননৄযী োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:খোজদভ নগয
উখজরো: োযোন
রজরো: জখরট

জখরট

১৭.০৮.১৯৯২

২৩ ফছয ০৮ ভো ২৮
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫২৫ োখদুর ইরোভ

োখভদো
মৃতিঃ আবুর খোখয়য

গ্রোভ: োতীফোন্ধো
ইউজনয়ন/য়োড ত: োতীফোন্ধো
ডোকঘয:োতীফোন্ধো
উখজরো: জঝনোইগোতী
রজরো: রযনৄয

গ্রোভ: োতীফোন্ধো
ইউজনয়ন/য়োড ত: োতীফোন্ধো
ডোকঘয:োতীফোন্ধো
উখজরো: জঝনোইগোতী
রজরো: রযনৄয

রযনৄয

১৮.০৪.১৯৮৮

২৮ ফছয ০০ ভো ০৫
জদন

জফএএ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫২৬ ইয়োজছন আরভ

ভোফুজো
লুতপয যভোন

গ্রোভ: যঘুনোথনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রভোোম্মদনগয
উখজরো: কোজরগঞ্জ
রজরো: োতক্ষীযো

গ্রোভ: যঘুনোথনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রভোোম্মদনগয
উখজরো: কোজরগঞ্জ
রজরো: োতক্ষীযো

োতক্ষীযো

০১.০২.১৯৮৭

২৯ ফছয ০৩ ভো ০৪
জদন

অনো ত

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫২৭ জপখযোজো খোতুন

রভোছোিঃ চোনজফজফ
রভোিঃ মযত আরী

গ্রোভ: দুফরোই
ইউজনয়ন/য়োড ত: গোন্ধোইর
ডোকঘয:দুফরোই
উখজরো: কোজজনৄয
রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: দুফরোই
ইউজনয়ন/য়োড ত: গোন্ধোইর
ডোকঘয:দুফরোই
উখজরো: কোজজনৄয
রজরো: জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

২৯.০৫.১৯৮৬

২৯ ফছয ১১ ভো ০৭
জদন

জফএএ(ো)

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৫২৮ রভোিঃ আব্বোছ আরী

ফোোতন রফগভ
রভোিঃ আিঃ রভোতোখরফ

গ্রোভ: জফরচোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোজফন্দোী
ডোকঘয:রগোজফন্দোী
উখজরো: ভঞ্চোনৄয
রজরো: টোিোগোইর

গ্রোভ: জফরচোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোজফন্দোী
ডোকঘয:রগোজফন্দোী
উখজরো: ভঞ্চোনৄয
রজরো: টোিোগোইর

টোংগোইর

২৫.১০.১৯৯৪

২১ ফছয ০৬ ভো ১০
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫২৯ রভোিঃ যজফউর ইরোভ

রভোোিঃ কোছোযী রফগভ
রভোিঃ ইোক আরী

গ্রোভ: োগযোইর
ইউজনয়ন/য়োড ত: োতুি
ডোকঘয: রফরকুজি
উখজরো:ভোখদফনৄয
রজরো: নগো

গ্রোভ: কোজদযগঞ্জ আভফোগোন
ইউজনয়ন/য়োড ত: আভফোগোন১৫
ডোকঘয: রনোজনফো
উখজরো: রফোয়োজরয়ো
রজরো: যোজোী

নগাঁ

০১.০৩.১৯৮৭

২৯ ফছয ০২ ভো ০৪
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৩০ রভোিঃ রোখয়ফ রোখন

োজরভো রফগভ
রভোিঃ জোোিীয রোখন

গ্রোভ: শুখজযয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: উদয়কোঠী
উখজরো: জখযোজনৄয
রজরো: জখযোজনৄয

গ্রোভ: শুখজযয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: উদয়কোঠী
উখজরো: জখযোজনৄয
রজরো: জখযোজনৄয

জখযোজনৄয

১০.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ০৩ ভো ২৬
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৩১ সুব্রত যোয়

সুভোরো যোয়
ভয যোয়

গ্রোভ: ভোছোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:করো ফোিী
উখজরো: রকোটোরীোিো
রজরো: রগোোরগঞ্জ

গ্রোভ: ভোছোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:করো ফোিী
উখজরো: রকোটোরীোিো
রজরো: রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

০১.০১.১৯৯২

২৪ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৩২ স্বন রখ

চরো রফগভ
জজভ উজেন

গ্রোভ: কুতুফনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১ নং
য়োড ত, ভঞ্চোনৄয রৌযবো
ডোকঘয:যোখয়য ফোোজরয়ো
উখজরো: ভঞ্চোনৄয
রজরো: টোংগোইর

গ্রোভ: কুতুফনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১ নং
য়োড ত, ভঞ্চোনৄয রৌযবো
ডোকঘয:যোখয়য ফোোজরয়ো
উখজরো: ভঞ্চোনৄয
রজরো: টোংগোইর

টোংগোইর

১০.১০.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৬ ভো ২৬
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য
পযখভ, চোরোন
রকোড ভুর

ফোজতর

৯৫৩৩ রভোোম্মদ ভজনরুর ইরোভ

ভখনোয়োযো রফগভ
মৃত মুোম্মদ তোজুর ইরোভ

গ্রোভ: উত্তয কোঞ্চনো,
রগোরজোন োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: কোঞ্চনো
উখজরো:োতকোজনয়ো
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: উত্তয কোঞ্চনো,
রগোরজোন োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: কোঞ্চনো
উখজরো:োতকোজনয়ো
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

০৩.০২.১৯৮৮

২৮ ফছয ০৩ ভো ০২
জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১
৯৫৩৪ জয়ন্তী প্রবো ফজনক

ভখনোযভো ধয
যফীন্দ্র কুভোয ফজনক

গ্রোভ: টুভচয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০২ নং
ডোকঘয: টুভচয ভোদ্রোো
উখজরো: দয
রজরো: রক্ষীনৄয

গ্রোভ: টুভচয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০২ নং
ডোকঘয: টুভচয ভোদ্রোো
উখজরো: দয
রজরো: রক্ষীনৄয

রক্ষ্ণীনৄয

২৮.১০.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৪ ভো ০৭
জদন

জফএড

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৩৫ রভোোম্মদুল্লো

রজোযো রফগভ
আিঃ ভজভন

গ্রোভ: রোয়োফই
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: যলনৄয
উখজরো: ভোধফনৄয
রজরো: জফগঞ্জ

গ্রোভ: রোয়োফই
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: যলনৄয
উখজরো: ভোধফনৄয
রজরো: জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

০১.০১.১৯৯৪

২২ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৩৬ রভোতোজয আরী

যোজপয়ো খোতুন
সুন্দয আরী

গ্রোভ: রভোিোকজয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রভোিোকজয
উখজরো:রোখোই
রজরো: জফগঞ্জ

গ্রোভ: রভোিোকজয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রভোিোকজয
উখজরো:রোখোই
রজরো: জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

০১.০১.১৯৯৮

১৮ ফছয ০৫ ভো ০২
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৩৭ শুব োো

ফোনো োো
যজফ োো

গ্রোভ: জগন্নোথ োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫ নং
য়োড ত
ডোকঘয: রযনৄয
উখজরো: রযনৄয
রজরো: ফগূিো

গ্রোভ: জগন্নোথ োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫ নং
য়োড ত
ডোকঘয: রযনৄয
উখজরো: রযনৄয
রজরো: ফগূিো

ফগুিো

২৮.১১.১৯৯২

২৩ ফছয ০৩ ভো ০৭
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৩৮ রভোিঃ আিঃ োজরভ

আখনোয়োযো রফগভ
মৃতিঃ আিঃ গজন

গ্রোভ: গল্লোই
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:গল্লোই
উখজরো:চোজন্দনো
রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: গল্লোই
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:গল্লোই
উখজরো:চোজন্দনো
রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো

৩১.১২.১৯৯২

২৩ ফছয ০৩ ভো ২৫
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৩৯ রভোিঃ আজভয রোখন

রভোছোিঃ আজজভো খোতুন
রভোিঃ আবু তোখরফ

গ্রোভ: নফ ত োিডূফী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জভরন ফোজোয
উখজরো: োতীফোন্ধো
রজরো: রোরভজনযোট

গ্রোভ: নফ ত োিডূফী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জভরন ফোজোয
উখজরো: োতীফোন্ধো
রজরো: রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

১০.০৫.১৯৮৭

২৮ ফছয ১১ ভো ২৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য
পযখভ, চোরোন
রনই

ফোজতর

৯৫৪০ রভোিঃ ইকফোর রোখন

রভোোিঃ োোনোজ রফগভ
মৃতিঃ আব্দুর ফোযী

গ্রোভ: বোখটোোিো, রগোদোগোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: বোখটোোিো
উখজরো:রগোদোগোিী
রজরো: যোজোী

গ্রোভ: বোখটোোিো, রগোদোগোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: বোখটোোিো
উখজরো:রগোদোগোিী
রজরো: যোজোী

যোজোী

১৮.০৩.১৯২৩

১৮ ফছয ০৩ ভো ২৩
জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৫৪১ জভরটন ভণ্ডর

স্বযতী ভন্ডর
জনভ চাঁদ ভণ্ডর

গ্রোভ: জফোয কোজন্দ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: জফোয কোজন্দ
উখজরো: ফোনোযীোিো
রজরো: ফজযোর

গ্রোভ: যোখয়য ফোজোয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জঝকোতরো
উখজরো: োজোযীফোগ
রজরো: ঢোকো

ফজযোর

০৩.০২.১৯৯৫

২১ ফছয ০৩ ভো ০২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৪২ োভীভো জোোন

নোজগত আক্তোয
রভোিঃ আয়ুফ রোখন

গ্রোভ: য়োযখর োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জঝনোইদ
উখজরো: জঝনোইদ
রজরো: জঝনোইদ

গ্রোভ: য়োযখর োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জঝনোইদ
উখজরো: জঝনোইদ
রজরো: জঝনোইদ

জঝনোইদ

২৮.০২.১৯৯৯

১৭ ফছয ০৩ ভো ০৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৪৩ রভোিঃ রোখর যোনো

জয়োযো রফগভ
রভোিঃ যজফউর ইরোভ

গ্রোভ: ফোজজতনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫
ডোকঘয: কোনঘোট
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভ: ফোজজতনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫
ডোকঘয: কোনঘোট
উখজরো: জফগঞ্জ
রজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

০৮.১২.১৯৯৫

ফছয ভো জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৪৪ রভোিঃ জজয়োউয যভোন

রভোছোিঃ রজবুখন্নো
রভোিঃ আব্দুর ফোজয ভন্ডর

গ্রোভ: খোভোয োথুযীয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:নোিো োট
উখজরো: গুরুদোনৄয
রজরো: নোখটোয

গ্রোভ: খোভোয োথুযীয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:নোিো োট
উখজরো: গুরুদোনৄয
রজরো: নোখটোয

নোখটোয

০১.০৬.১৯৯১

২৪ ফছয ১০ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য
পযখভ, চোরোন
রনই

ফোজতর

৯৫৪৫ রভোিঃ োোনুজ্জোভোন

োখজযো রফগভ
রভোিঃ আফদুর োজকভ

গ্রোভ: োোনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: রখোফো
ডোকঘয: নফ ত োোনৄয
উখজরো: ফরুিো
রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: োোনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: রখোফো
ডোকঘয: নফ ত োোনৄয
উখজরো: ফরুিো
রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো

২০.১০.১৯৯০

২৫ ফছয ০৬ ভো ১২
জদন

জফজফএ(জডজগ্র)

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৪৬ রভোিঃ আযোপোত রোখন

রভোছোিঃ আখনোয়োযো রফগভ
রভোিঃ আব্দু রছোফোোন

গ্রোভ: নফ ত পজকযোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১২ নং
পজকযোিো/০৪ নং য়োড ত
ডোকঘয:ফিখোতো
উখজরো: োতীফোন্ধো
রজরো: রোরভজনযোট

গ্রোভ: নফ ত পজকযোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১২ নং
পজকযোিো/০৪ নং য়োড ত
ডোকঘয:ফিখোতো
উখজরো: োতীফোন্ধো
রজরো: রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

১৭.০১.১৯৯০

২৬ ফছয ০৩ ভো ১৯
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৪৭ রভোিঃ ফক্তোয ফসুজনয়ো

রভোছোিঃ আখভনো রফগভ
রভোিঃ আকফোয আরী

গ্রোভ: উত্তয জংগীভোযী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জংগীভোযী
উখজরো: োতীফোন্ধো
রজরো: রোরভজনযোট

গ্রোভ: উত্তয জংগীভোযী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:জংগীভোযী
উখজরো: োতীফোন্ধো
রজরো: রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

০৬.১১.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৬ ভো ০০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৫৪৮ আব্দুল্লো আর রযোভোন

রযোজী যকোয
রভোিঃ রতোতো জভয়ো

গ্রোভ:ফোলুয়ো জদঘীয োি
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: আজভননৄয
উখজরো: রোনোযগো
রজরো: নোযোয়নগঞ্জ

গ্রোভ:ফোলুয়ো জদঘীয োি
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: আজভননৄয
উখজরো: রোনোযগো
রজরো: নোযোয়নগঞ্জ

নোযোয়ণগঞ্জ

১০.১২.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৪ ভো ২৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৪৯ রভোিঃ নোজজভ উজেন

সুযোইয়ো রফগভ
রভোিঃ োজফবুয যভোন

গ্রোভ: ঝগিোয চয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩ নং
দুরোরনৄয
ডোকঘয: উজোনচয
উখজরো: রোভনো
রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ:োজোোননৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১১ নং
ডোকঘয: োজন্তনগয
উখজরো:ভজতজঝর
রজরো: ঢোকো

কুজভল্লো

০১.০১.১৯৯৬

২০ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৫০ রভোছোিঃ োথী োযবীন

রভোছোিঃ কোজর রযখো
রভোিঃ পোরুক রোখন

গ্রোভ: যোই
ইউজনয়ন/য়োড ত: যোইগো
ডোকঘয: রঘোনগয
উখজরো:ভোখদফনৄয
রজরো: নগো

গ্রোভ: বগয়দোয রটক
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১০
ডোকঘয: দোরু োরোভ
উখজরো: জভযনৄয-০৯
রজরো: ঢোকো

নগাঁ

০১.০১.১৯৯৩

২৩ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৫১ রভোিঃ মুক্তোয রোখন

রভোছোিঃ আতোোয জফজফ
রভোিঃ এভদোদুর ক

গ্রোভ: নিোটোয যোস্তোফিগোজছ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ফিগোজছ
উখজরো: ফো
রজরো: যোজোী

গ্রোভ: নগোয যোস্তো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: নৄযো
উখজরো: োো মুখদুভ
রজরো: যোজোী

যোজোী

১০.০২.১৯৯০

২৬ ফছয ০২ ভো ২৩
জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৫২ রভোিঃ োভীভ আরভ

োোনোযো রফগভ
রভোিঃ আিঃ যভোন

গ্রোভ:কোোরনৄয (জিভোিো)
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:কোোরনৄয
উখজরো: রভোল্লোট
রজরো: ফোখগযোট

গ্রোভ: ৫২ কোটোসুয, ৩ নং গজর
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রভোোম্মদনৄয
উখজরো:রভোোম্মদনৄয
রজরো: ঢোকো

ফোখগযোট

২১.১১.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৫ ভো ১৪
জদন

এভএ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৫৩ আিঃ যোজ্জোক

রভোোিঃ জজযনো রফগভ
তোই-ই-বুয যভোন

গ্রোভ: রকোন্ডরো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রফভযতো
ডোকঘয: োজতরোখোরী
উখজরো: ফোখগযোট
রজরো: ফোখগযোট

গ্রোভ: রকোন্ডরো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রফভযতো
ডোকঘয: োজতরোখোরী
উখজরো: ফোখগযোট
রজরো: ফোখগযোট

ফোখগযোট

০১.০২.১৯৯০

২৬ ফছয ০২ ভো ১০
জদন

পোজমর

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৫৪ রভোিঃ নুরুর আফছোয

ছোখফযো রফগভ
রভোিঃ নুরুর ক

গ্রোভ: দুল্লব োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৯ নং য়োড ত
ডোকঘয: গোছফোজিয়ো
উখজরো: চন্দনোই
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: দুল্লব োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৯ নং য়োড ত
ডোকঘয: গোছফোজিয়ো
উখজরো: চন্দনোই
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

১৮.১১.১৯৯২

২৩ ফছয ০৪ ভো ২৩
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৪

ফততভোন ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

গ্রোভ: গনযোজদী, ভোস্তোন
ফোিী, জনউ ট্রোক রযোড
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:চাঁদনৄয
উখজরো: চাঁদনৄয
রজরো: চাঁদনৄয

গ্রোভ: গনযোজদী, ভোস্তোন
ফোিী, জনউ ট্রোক রযোড
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:চাঁদনৄয
উখজরো: চাঁদনৄয
রজরো: চাঁদনৄয

চাঁদনৄয

১০.০১.১৯৮৮

২৮ ফছয ০৩ ভো ২৪
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৫৬ রভোিঃ জুখয়র রোখন

কজনুয রফগভ
আবুর কোখভ

গ্রোভ: কুঞ্চজট্ট
ইউজনয়ন/য়োড ত:রবলুজভয়ো
ডোকঘয: চন্দ্রপ্রোদ
উখজরো: রবোরো দয
রজরো: রবোরো

গ্রোভ: কুঞ্চজট্ট
ইউজনয়ন/য়োড ত:রবলুজভয়ো
ডোকঘয: চন্দ্রপ্রোদ
উখজরো: রবোরো দয
রজরো: রবোরো

রবোরো

২০.০৭.১৯৯৫

২০ ফছয ০৮ভো ২০
জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৫৭ রভোিঃ জোরোরউেীন নূযী

রোরতোনো যোজজয়ো
ভযহুভ নূয আভদ

গ্রোভ: জিভ ফোোযখঘোনো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ভনজকচয
উখজরো: ফোখোরী
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: জভ  োখখফয ফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রক জফ ফোজোয
উখজরো: ফোখোরী
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

০১.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ০৪ ভো ০৫
জদন

আজরভ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৫৮ আদনোন কজফয

খোখরদো কজফয
মৃতিঃ হুভোয়ুন কজফয

গ্রোভ: ফি োজতয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ফি োজতয়ো
উখজরো: ররোোগিো
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: ৫৭০, শুরক ফয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: চোন্দগো
উখজরো: োচরোই
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

১১.০৫.১৯৮৮

২৭ ফছয ১১ ভো ২৪
জদন

জডজগ্র

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৫৯ রভোোম্মদ জয়নোর আখফদীন

জনলুপো আক্তোয
রভোিঃ খজরলুয যভোন

গ্রোভ: ফোযখখোনীয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৬ নং
য়োড ত, ১ নং চন্দ্রখঘোনো
ডোকঘয: চন্দ্রখঘোনো
উখজরো: কোন্ভোই
রজরো: যোিোভোটি

গ্রোভ: ফোযখখোনীয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৬ নং
য়োড ত, ১ নং চন্দ্রখঘোনো
ডোকঘয: চন্দ্রখঘোনো
উখজরো: কোন্ভোই
রজরো: যোিোভোটি

যোিোভোটি

১০.১০.১৯৯৪

২১ ফছয ০৬ ভো ০১
জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভ: রদউরী
ইউজনয়ন/য়োড ত: োতো
ডোকঘয: কদভ রদউরী
উখজরো: ফোযোট্টো
রজরো: রনেখকোনো

গ্রোভ: রদউরী
ইউজনয়ন/য়োড ত: োতো
ডোকঘয: কদভ রদউরী
উখজরো: ফোযোট্টো
রজরো: রনেখকোনো

রনেখকোণো

১৮.০৭.১৯৯৪

২১ ফছয ০৯ ভো ১৮
জদন

এএজ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভ: করোইয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: রক আভতরো
উখজরো: রনেখকোনো
রজরো: রনেখকোনো

গ্রোভ: করোইয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: রক আভতরো
উখজরো: রনেখকোনো
রজরো: রনেখকোনো

রনেখকোণো

০২.০৫.১৯৯৮

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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জহুযো রফগভ
ভজনু জভয়ো

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রজরনো রফগভ
আবু ফকয জছজেক রনোভোন

৯৫৬১ রভোিঃ জজরুর ইরোভ

৫

জনজ রজরো

৯৫৫৫ রভোিঃ তোজপমুর ইরোভ

৯৫৬০ রভোিঃ আজভরুর ইরোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৫৬২ রভোফোযক রোোইন

সুযোইয়ো রফগভ
মৃতিঃ আব্দুর রজকভ

গ্রোভ: যোয়নৄযো কুখিযোি,
যোয়নৄয রৌযবো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:যোয়নৄযো
উখজরো:যোয়নৄযো
রজরো: নযজংদী

গ্রোভ: যোয়নৄযো কুখিযোি,
যোয়নৄয রৌযবো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:যোয়নৄযো
উখজরো:যোয়নৄযো
রজরো: নযজংদী

নযজংদী

২৫.১০.১৯৯৪

২১ ফছয ০৬ ভো ০৮
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৬৩ আজজজুর ক

আজতকো রফগভ
নুরুর ক

গ্রোভ: উত্তয ধুযং
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ধুযং ফোজোয
উখজরো: কুতুফজদয়ো
রজরো: কক্সফোজোয

গ্রোভ: ৫৭০ শুরক ফয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:চোন্দগো
উখজরো:োচরোই
রজরো: চট্টগ্রোভ

কক্সফোজোয

০১.০১.১৯৯৬

২১ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৬৪ যোনো রদ

জল্পী রচৌধুযী
খখগশ্বয রদ

গ্রোভ: দজক্ষণ বহূজত
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: রকজরয
উখজরো: টিয়ো
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: োজী জজফয ভোখকতট,
৩য় তরো, কখরজ রযোড
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:টিয়ো
উখজরো: টিয়ো
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

২০.০৪.১৯৮৯

২৬ ফছয ০২ ভো ১৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৬৫ জজভয উেীন

জোখদো রফগভ
আবুর কোখভ

গ্রোভ: ভোটোয োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:চখকোজযয়ো
রৌযবো
ডোকঘয: জচজযিো
উখজরো: চকজযয়ো
রজরো: কক্সফোজোয

গ্রোভ: ভোটোয োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:চখকোজযয়ো
রৌযবো
ডোকঘয: জচজযিো
উখজরো: চকজযয়ো
রজরো: কক্সফোজোয

কক্সফোজোয

১২.০৫.১৯৯৪

২২ ফছয ১১ ভো ২৩
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৬৬ রভোিঃ রতৌজদুয যভোন

আনজুভোন খোতুন
োজী রভোিঃ আফদুর খোখরক

গ্রোভ: নৄফ ত চন্দনোই,
রচৌধুযীোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৭ নং
য়োড ত, চন্দনোই রৌযবো
ডোকঘয: গোছফোিীয়ো
উখজরো:চন্দনোই
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: নৄফ ত চন্দনোই,
রচৌধুযীোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৭ নং
য়োড ত, চন্দনোই রৌযবো
ডোকঘয: গোছফোিীয়ো
উখজরো:চন্দনোই
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

০৪.০৮.১৯৯০

২৫ ফছয ০৮ ভো ০৭
জদন

এএজ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৬৭ রভোিঃ ম্রোট রচৌধুযী

রোখনয়োযো রফগভ
মৃতিঃ রপোযক আভদ রচৌধুযী

গ্রোভ: নৄফ ত চন্দনোই,
রচৌধুযীোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৭ নং
য়োড ত, চন্দনোই রৌযবো
ডোকঘয: গোছফোিীয়ো
উখজরো:চন্দনোই
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: নৄফ ত চন্দনোই,
রচৌধুযীোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৭ নং
য়োড ত, চন্দনোই রৌযবো
ডোকঘয: গোছফোিীয়ো
উখজরো:চন্দনোই
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

১১.০৬.১৯৯৭

১৮ ফছয ১০ ভো ০০
জদন

এইচএজ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১
৯৫৬৮ গুরোন আযো

োজদো রফগভ
রভোিঃ গুরজোয আখম্মদ

গ্রোভ: কোঠিোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:শুকতোঘয
উখজরো: যোজোনৄয
রজরো: ঝোরকোঠি

গ্রোভ: জননৄন জভজতয োখ,
পজকয রভোিঃ দোগয রযোড
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: রইর ত কখরোজন
উখজরো: ফন্দয
রজরো: চট্টগোভ

ঝোরকোঠী

০১.০৯.১৯৯৪

২১ ফছয ০৮ ভো ০৪
জদন

জফজফএ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৬৯ রভোিঃ জজয়োউর ক

রভোছোিঃ োযজোোন রফগভ
রভোিঃ আজজজর ক

গ্রোভ: চাঁদনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:নজুযনৄয
উখজরো: রনফোগ
রজরো: রনোয়োখোরী

গ্রোভ: ফোগদোদ োড,ত আছোদগঞ্জ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রোভোফোজোয
উখজরো: রকোখতোয়োরী
রজরো: চট্টগ্রোভ

রনোয়োখোরী

২২.০৭.১৯৯৫

২০ ফছয ০৯ ভো ২৩
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৭০ রভোিঃ োখদক উল্লো

রখোন্দকোয োিো কোজী
আখভখদয ফোিী

গ্রোভ: রখোন্দকোয োিো কোজী
আখভখদয ফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: কুতুফজদয়ো
উখজরো: ভখখোরী
রজরো: কক্সফোজোয

গ্রোভ: ফন্দয টিরো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: রইরো ত কখরোনী
উখজরো: জইজখজড
রজরো: চট্টগ্রোভ

কক্সফোজোয

১৩.১২.১৯৯০

২৬ ফছয ০৭ ভো ১১
জদন

জফএ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৭১ মৃনোর বফদ্য

ভজনকো বফদ্য
অজনর বফদ্য

গ্রোভ: জজর ফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: কদভ ফোিী
উখজরো: যোতজি
রজরো: ভোদোযীনৄয

গ্রোভ: বোিনো, মুজজফনগয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: কোজরন্দী
উখজরো:রকযোনীগঞ্জ
রজরো: ঢোকো

ভোদোযীনৄয

০১.০৩.১৯৯৪

২২ ফছয ০২ ভো ০৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৭২ রভোিঃ উফোয়দুল্লো

রভোছোিঃ নোজচভো রফগভ
রভোিঃ রদখরোয়োয রোখন

গ্রোভ: কুজরয়োয চয
ইউজনয়ন/য়োড ত: কুজরয়োয চয
ডোকঘয: কুজরয়োয চয
উখজরো: কুজরয়োয চয
রজরো: জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ: কুজরয়োয চয
ইউজনয়ন/য়োড ত: কুজরয়োয চয
ডোকঘয: কুজরয়োয চয
উখজরো: কুজরয়োয চয
রজরো: জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

৩১.১২.১৯৯৩

২২ ফছয ০৪ ভো ০৫
জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৭৩ রভোিঃ জুখয়র যোনো

রভোছোিঃ কদবোন রফগভ
রভোিঃ জুযোন কোজী

গ্রোভ: চককোন্তনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৬ নং
চোজরো
ডোকঘয: নোিো োট
উখজরো: গুরুদোনৄয
রজরো: নোখটোয

গ্রোভ: চককোন্তনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৬ নং
চোজরো
ডোকঘয: নোিো োট
উখজরো: গুরুদোনৄয
রজরো: নোখটোয

নোখটোয

২০.০৬.১৯৯৬

১৯ ফছয ১০ ভো ১৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৫৭৪ যোজু আখম্মদ

রভোছোিঃ পোখতভো রফগভ
রভোিঃ োভছুয যভোন

গ্রোভ: একতোয নৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৭ নং
ফোয়গ্রোভ
ডোকঘয: ভির রতো
উখজরো: কোরীগঞ্জ
রজরো: জঝনোইদ

গ্রোভ: একতোয নৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৭ নং
ফোয়গ্রোভ
ডোকঘয: ভির রতো
উখজরো: কোরীগঞ্জ
রজরো: জঝনোইদ

জঝনোইদ

১০.০৮.১৯৯৬

১৯ ফছয ০৮ ভো ০১
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৭৫ রভোিঃ ভোমুন োরোদোয

রপোরী রফগভ
জযোজ োরোদোয

গ্রোভ: খোজতয়োজর
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: খোজতয়োজর
উখজরো:ডোোফ
রজরো: ভোদোযীনৄয

গ্রোভ: খোজতয়োজর
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: খোজতয়োজর
উখজরো:ডোোফ
রজরো: ভোদোযীনৄয

ভোদোযীনৄয

১২.১২.১৯৯৫

২০ ফছয ০৪ ভো ২৩
জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৭৬ রভোিঃ যজফউর আউয়োর

রভোছোিঃ জজযনো রফগভ
রভোিঃ আবুর রোখন

গ্রোভ: জোংগীযোয োি
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:দুখধযচয
উখজরো: নকরো
রজরো: রযনৄয

গ্রোভ: জোংগীযোয োি
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:দুখধযচয
উখজরো: নকরো
রজরো: রযনৄয

রযনৄয

১২.০৯.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৭ ভো ২৩
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৭৭ খন্দকোয অনুভ ভোমুদ

নোজভো রফগভ
মৃতিঃ রভোিঃ দোখয়ভ উল্যো

গ্রোভ: জযিীয়োখোনো রযোড
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৩নং
ডোকঘয: োোিতরী
উখজরো:খুরী
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: রযোড-১, দজক্ষণ খুরী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৩নং
ডোকঘয: োোিতরী
উখজরো:খুরী
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

০২.০৩.১৯৯৩

২৩ ফছয ০২ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৭৮ রভোিঃ জভযোজ োরোদোয

খোজদজো রফগভ
আব্দুর কোখদয োরোদোয

গ্রোভ: দিঃ জবটোফোিীয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১নং
জবটোফোিীয়ো/০৬ নং য়োড ত
ডোকঘয: জবটোফোিীয়ো
উখজরো: বোন্ডোজযয়ো
রজরো: জখযোজনৄয

গ্রোভ: নফ ত জুিোইন
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৮৯
ডোকঘয: পজযদোফোদ
উখজরো:
রজরো: ঢোকো

জখযোজনৄয

২০.০৯.১৯৯৭

ফছয ভো জদন

এইচএজ

অন্যোন্য

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৭৯ রভোিঃ জরভন জভয়ো

রভোছোিঃআখনোয়োযো রফগভ
রভোিঃ আব্দুর জজরর

গ্রোভ: ডোকোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৬
ডোকঘয: জোভোরনৄয
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরো: জোভোরনৄয

গ্রোভ: ডোকোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৬
ডোকঘয: জোভোরনৄয
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরো: জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

০২.০১.১৯৯৮

১৮ ফছয ০৪ ভো ০৩
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৮০ যজকবুর ইরোভ

রজোনো রফগভ
জজয়োউর ক

গ্রোভ: ডোকোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৬
ডোকঘয: জোভোরনৄয
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরো: জোভোরনৄয

গ্রোভ: ডোকোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৬
ডোকঘয: জোভোরনৄয
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরো: জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

০৬.০৪.১৯৯৮

১৮ ফছয ০০ ভো ২৯
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

২৪.১০.১৯৮৪

৩১ ফছয ০৫ ভো ১২
জদন

জডজগ্র

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

কুজিয়ো

৩০.১২.১৯৯২

২৪ ফছয ০৫ ভো ০৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

চাঁোইনোফফগঞ্জ

১৮.১১.১৯৯৪

২১ ফছয ০৫ ভো ১৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভ: খোজতয়োর
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: খোজতয়োর
উখজরো: ভোদোযীনৄয
রজরো: ভোদোযীনৄয

ভোদোযীনৄয

১৪.০৮.১৯৯৬

২০ ফছয ০৪ ভো ২১
জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

গ্রোভ: নৄকুযজোনো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: নৄকুযজোনো
উখজরো:টুয়োখোরী
রজরো: টুয়োখোরী

গ্রোভ: ১ নং শুেোফোদ, রুফো
রজনোখযর রস্টোয, জভযনৄয
রযোড
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রভোোম্মদনৄয
উখজরো:রখয ফোংরো নগয
রজরো: ঢোকো

টুয়োখোরী

১৫.১১.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৫ ভো ২১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রভোোিঃ োইফুন রনো
রভোিঃ আব্দুর ক

গ্রোভ:কোজরো
ইউজনয়ন/য়োড ত:কোজরো
ডোকঘয:কফো
উখজরো:নোখচোর
রজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভ:কোজরো
ইউজনয়ন/য়োড ত:কোজরো
ডোকঘয:কফো
উখজরো:নোখচোর
রজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ

চাঁোইনোফফগঞ্জ

৩০.১০১.১৯৯১

২৪ ফছয ০৬ ভো ০৫
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

জভনোযো রফগভ
মৃতিঃ রোর জভয়ো

গ্রোভ: দজভনো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:দজভনো
উখজরো:দজভনো
রজরো: টুয়োখোরী

গ্রোভ: দজভনো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:দজভনো
উখজরো:দজভনো
রজরো: টুয়োখোরী

টুয়োখোরী

০২.১১.১৯৯৩

২২ ফছয ০৬ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

রভোছোিঃ রজোখফদো রফগভ
রভোিঃ জনোফ আরী

গ্রোভ: ভল্লো- ভধ্য সুজোনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ফুরফোজি
উখজরো: ফুরফোিী
রজরো: জদনোজনৄয

গ্রোভ: ভল্লো- ভধ্য সুজোনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ফুরফোজি
উখজরো: ফুরফোিী
রজরো: জদনোজনৄয

৯৫৮২ রভোছোিঃ জনলুপো ইয়োজভন

রভোছোিঃ ভজযয়ভ রফগভ
রভোিঃ আব্দুর কুদ্দু

গ্রোভ: ফি আইরচোযো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২
ডোকঘয: রোিোদ
উখজরো: কুজিয়ো
রজরো: কুজিয়ো

গ্রোভ: ফি আইরচোযো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২
ডোকঘয: রোিোদ
উখজরো: কুজিয়ো
রজরো: কুজিয়ো

৯৫৮৩ রভোিঃ নুয ইরোভ

রভোোিঃ োযজবন রফগভ
রভোিঃ োজদকুর ইরোভ

গ্রোভ: জযনৄয(ফোবুোিো)
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রচৌজেখটোরো
উখজরো:চাঁোইনফোফগঞ্জ
রজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ

গ্রোভ: জযনৄয(ফোবুোিো)
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রচৌজেখটোরো
উখজরো:চাঁোইনফোফগঞ্জ
রজরো: চাঁোইনফোফগঞ্জ

৯৫৮৪ রভোিঃ রোোগ োরোদোয

মৃতিঃ আবু আজরভ

গ্রোভ: রভোস্তপোনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রভোস্তপোনৄয
উখজরো:ভোদোযীনৄয
রজরো: ভোদোযীনৄয

৯৫৮৫ রভোিঃ আবু জোপয

রভোোিঃ কজনুয রফগভ
রভোিঃ ইউসুপ আরী োরোদোয

৯৫৮৬ রভোিঃ তুলোয আরী

৯৫৮৭ রভোিঃ জযপোত রোখন

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

জদনোজনৄয

৯৫৮১ রভোছোিঃ জয়তুন রনছো
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জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৫৮৮ রজুোজত প্রকো োর

ভোয়ো যোনী োর
জযখতোল কুভোয োর

গ্রোভ: ভোমুদকোটী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ভোমুদকোটী
উখজরো: োইকগোছো
রজরো: খুরনো

গ্রোভ: ভোমুদকোটী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ভোমুদকোটী
উখজরো: োইকগোছো
রজরো: খুরনো

খুরনো

০৯.০৯.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৭ ভো ২৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৮৯ অরক চন্দ্র োো

নীরো যোনী োো
জনজখর চন্দ্র

গ্রোভ: উত্তয জিভগো
যোজোোট
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: রোকোভ
উখজরো:রোকোভ
রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: জজনয়য রজনটোযী
ইন্পখক্টয অজপ, কভরোনৄয
রযরখয় রস্টন
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:োজন্তনগয
উখজরো:োোজোোননৄয
রজরো: ঢোকো

কুজভল্লো

১৩.০৭.১৯৯৬

১৯ ফছয ১৯ ভো ২২
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৯০ রভোিঃ কজফয রোখন

রভোিঃ পজলুর ক
সুজপয়ো খোতুন

গ্রোভ: জকদোয ফোিী
জনজোরো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:যতনদী তোরতরো
উখজরো:গরোজচো
রজরো: টুয়োখোরী

গ্রোভ: োউজ নং-২০, রযোড
নং-৪/এ, রক্টয-০৫
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:উত্তযো
উখজরো: উত্তযো
রজরো: ঢোকো

টুয়োখোরী

২৭.১১.১৯৮৮

২৮ ফছয ০৫ ভো ২২
জদন

জফজফএ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৯১ রুো যোনী দো

ফোন্তী যোনী দো
প্রদী কুভোয দো

গ্রোভ: ভোমুদকোটী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ভোমুদকোটী
উখজরো: োইকগোছো
রজরো: খুরনো

গ্রোভ: ভোমুদকোটী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ভোমুদকোটী
উখজরো: োইকগোছো
রজরো: খুরনো

খুরনো

১০.১১.১৯৮৭

২৮ ফছয ০৫ ভো ২৬
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৯২ স্বজর দ্বী

রফফী যোনী
মৃতিঃ জকখোয দ্বী

গ্রোভ: গনকটুরী জটি কখরোনী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২২ নং
য়োড ত
ডোকঘয: জনউ ভোখকতট
উখজরো:োজোযীোিো
রজরো: ঢোকো

গ্রোভ: গনকটুরী জটি কখরোনী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২২ নং
য়োড ত
ডোকঘয: জনউ ভোখকতট
উখজরো:োজোযীোিো
রজরো: ঢোকো

ঢোকো

১০.১২.১৯৯৫

২০ ফছয ০৪ ভো ২৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৯৩ রভোিঃ োজফবুয যভোন

রভোছোিঃ রযোখকয়ো রফগভ
রভোিঃ নুরুর ইরোভ

গ্রোভ: খন্তোলনৄয, রোিঃ
কোলুঘোট
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: কোলুঘোটফোজোয
উখজরো:ফুরফোিীয়ো
রজরো: ভয়ভনজং

গ্রোভ: জভযনৄয, জডএইচএ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ল্লফী
উখজরো:ল্লফী
রজরো: ঢোকো

ভয়ভনজং

০২.১১.১৯৯৭

১৬ ফছয ০৬ ভো ১৩
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৫৯৪ কোজিযী দো

নীজরভো দো
ভখনোযঞ্জন দো

গ্রোভ: ফোদর ভোটোখযয ফোিী,
নন্দীোিো, ধভতনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:দজক্ষণ োিো
উখজরো: োতকোজনয়ো
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: জযোজ জবরো, ফোদুিতরো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: শুরক ফয য়োড ত
উখজরো: োচরোই
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

২৩.০৫.১৯৮৬

২৯ ফছয ১১ ভো ১২
জদন

জফএএ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৯৫ রভোিঃ এনোমুর ক রচৌধুযী

যন আযো রচৌধুযী
আভদ নফী রচৌধুযী

গ্রোভ: ভধ্যভ োজভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৩ নং
ডোকঘয: গোছফোজিয়ো
উখজরো:চন্দনোই
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: ভধ্যভ োজভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩ নং
ডোকঘয: গোছফোজিয়ো
উখজরো:চন্দনোই
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

০৮.০১.১৯৯৫

২১ ফছয ০৩ ভো ১০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৯৬ রভোিঃ ভজনরুর ইরোভ

ভভতোজ রফগভ
আব্দুর কুে

গ্রোভ:রয়োইর
ইউজনয়ন/য়োড ত: োকুটিয়ো
ডোকঘয: োকুটিয়ো
উখজরো:নোগযনৄয
রজরো: টোংগোইর

গ্রোভ:রয়োইর
ইউজনয়ন/য়োড ত: োকুটিয়ো
ডোকঘয: োকুটিয়ো
উখজরো:নোগযনৄয
রজরো: টোংগোইর

টোংগোইর

০১.০১.১৯৮৯

২৭ ফছয ০৪ ভো ০৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৯৭ কোকন রদফ নোথ

তুরী যোনী খোতুন
চীন রদফ নোথ

গ্রোভ: চাঁদনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: োট-ীগঞ্জ
উখজরো: তজুভজেন
রজরো: রবোরো

গ্রোভ: ৯৪/১/জ, উত্তয
মোেোফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রগন্ডোজযয়ো
উখজরো:মোেোফোিী
রজরো: ঢোকো

রবোরো

০৯.০১.১৯৮৮

২৮ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৯৮ রভোিঃ োীনুয যভোন

রভোছোিঃ জোোনোযো রফগভ
রভোিঃ আিঃ ছবুয

গ্রোভ: নফ ত করতোোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৩ নং
রভস্টো ইউজ, ০৮ নং য়োড ত
ডোকঘয:রডমৄরী ফোিী
উখজরো দয
রজরো: জোভোরনৄয

গ্রোভ: নফ ত করতোোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৩ নং
রভস্টো ইউজ, ০৮ নং য়োড ত
ডোকঘয:রডমৄরী ফোিী
উখজরো দয
রজরো: জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

২১.০৯.১৯৯৪

২১ ফছয ০৭ ভো ১৪
জদন

এ.এ.জ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৫৯৯ শুব ভজুভদোয

ডজর ভজুভদোয
জযন কৃষ্ণ ভজুভদোয

গ্রোভ: টুভচয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২ নং
ডোকঘয: টুভচয
উখজরো: রক্ষীনৄয দয
রজরো: রক্ষীনৄয

গ্রোভ: টুভচয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২ নং
ডোকঘয: টুভচয
উখজরো: রক্ষীনৄয দয
রজরো: রক্ষীনৄয

রক্ষ্ণীনৄয

০২.১২.১৯৯৫

২০ ফছয ০৫ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৬০০ রভোিঃ নয়ন আরী

রভোছোিঃ োখজদো রফগভ
রভোিঃ োইদোয আরী

গ্রোভ: ফযকতনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: জনভোিো
ডোকঘয: নন্দনগোছী
উখজরো:চোযঘোট
রজরো: যোজোী

গ্রোভ: ফযকতনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: জনভোিো
ডোকঘয: নন্দনগোছী
উখজরো:চোযঘোট
রজরো: যোজোী

যোজোী

১৫.১০.১৯৯৪

২১ ফছয ০৬ ভো ২১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদন
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৬০২ রভোিঃ ভোন গজন

জতো:রভোিঃ তজছয উজেন,
ভোতো:রভোছোিঃ োছনো খোতুন

গ্রোভ:যোজনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ঞ্চগি, উখজরো: দয,
রজরো: ঞ্চগি।

গ্রোভ:যোজনগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ঞ্চগি, উখজরো: দয,
রজরো: ঞ্চগি।

ঞ্চগি

03/02/1991

২৫ফছয ৩ভো ৩জদন

দোজখর

োধোযণ

ছজফ ১ কজ,
জোতীয়
জযচয়ে জন্
জনফন্ধন নম্বয রনই

ফোজতর

৯৬১১ রভোিঃ আবু ইউসুফ

জতো:রভোিঃ আবু মুছো,
ভোতো:রফদোনো খোতুন

গ্রোভ:জোজভযতো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জোজভযতো, উখজরো:
োজোদনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ:জোজভযতো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জোজভযতো, উখজরো:
োজোদনৄয, রজরো:
জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

২৭ফছয ১০ভো
২৬জদন

জফজফএ (ো)

োধোযণ

জন্তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

৯৬১৩ োীন আরভ

জতো:মৃত আজরভ উজেন,
গ্রোভ:ফোভনখোরী,
ভোতো:রভোছোিঃ আখনোয়োযো রফগভ ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফাঁজয়ো, উখজরো: গপযগাঁ,
রজরো: ভয়ভনজং।

গ্রোভ:ফোভনখোরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফাঁজয়ো, উখজরো: গপযগাঁ,
রজরো: ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

24/11/1991

২৪ফছয ৫ভো ১১জদন

এএজ

কর্তক্ষ উখল্লখ
রনই

ফোজতর

৯৬২২ রভোিঃ আজজজুর ইরোভ

জতো:রভোিঃ আবুর কোখভ,
ভোতো:রভোছো যজজো খোতুন

গ্রোভ:জংগীভোযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জংগীভোযী, উখজরো:
োজতফোন্ধো, রজরো:
রোরভজনযোট।

গ্রোভ:জংগীভোযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জংগীভোযী, উখজরো:
োজতফোন্ধো, রজরো:
রোরভজনযোট।

রোরভজনযোট

17/12/1996

১৯ফছয ৪ভো ১৮জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, রপযত
খোখভ ডোকটিজকট
রনই

ফোজতর

৯৬২৯ রভোিঃ োযখবজ কোভোর

জতো:রভোিঃ জপকুর ইরোভ,
ভোতো:রভোছোিঃ োযবীন রফগভ

গ্রোভ:ভধুনৄয কোজীফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোজীয োট, উখজরো:
ফদযগঞ্জ, রজরো: যংনৄয।

গ্রোভ:ভধুনৄয কোজীফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোজীয োট, উখজরো:
ফদযগঞ্জ, রজরো: যংনৄয।

যংনৄয

10/02/1997

১৯ফছয ২ভো ১০জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন
স্বোক্ষয রনই,
ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৯৬৪৮ ভোসুভো আক্তোয

জতো:রভোিঃ রভোখরভ উজেন,
ভোতো:জজযন আক্তোয

ফোো:১৭৫৪, গ্রোভ:রফরোশ্বয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:চোজন্দনো,
উখজরো:চোজন্দনো,
রজরো:কুজভল্লো।

ফোো:১৭৫৪, গ্রোভ:রফরোশ্বয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:চোজন্দনো,
উখজরো:চোজন্দনো,
রজরো:কুজভল্লো।

কুজভল্লো

01/01/1997

১৯ফছয ৪ভো ৪জদন

এএজ

োধোযণ

তুোজয়ত ছজফ
নোই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

১

৯৬৫৩ রভোিঃ োজদুর ইরোভ

জতো:রভোিঃ রভোস্তপো,
ভোতো:রভোছোিঃ োখরো খোতুন

গ্রোভ:কোঞ্চন কখরোনী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ফোোদুয ফোজোয,
উখজরো:রকোতয়োরী,
রজরো:জদনোজনৄয।

গ্রোভ:কোঞ্চন কখরোনী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ফোোদুয ফোজোয,
উখজরো:রকোতয়োরী,
রজরো:জদনোজনৄয।

জদনোজনৄয

15/10/1988

২৭ফছয ৬ভো ২০জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৯৬৫৫ রভোিঃ জদুর ইরোভ

জতো:রভোিঃ জদরফয রোখন
প্রোভোজনক, ভোতো:রভোছোিঃ
আখরপো রফগভ

গ্রোভ:রজোিোগোছো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রজোিোগোছো,
উখজরো:োজযয়োকোন্দী,
রজরো:ফগুিো।

গ্রোভ:রজোিোগোছো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রজোিোগোছো,
উখজরো:োজযয়োকোন্দী,
রজরো:ফগুিো।

ফগুিো

08/10/1994

২১ফছয ৬ভো ১৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফখে ছজফ
রনই

ফোজতর

৯৬৬৩ রভন্ত ভন্ডর

জতো:সুফর চন্দ্র ভন্ডর,
ভোতো:রকৌল্যো ভন্ডর

গ্রোভ:বোগফো, ইউজনয়ন/য়োড ত: গ্রোভ:বোগফো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয:চোজন্নযচক,
, ডোকঘয:চোজন্নযচক,
উখজরো:কয়যো, রজরো:খুরনো। উখজরো:কয়যো, রজরো:খুরনো।

খুরনো

03/12/1986

২৯ফছয ৫ভো ৩জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

৯৬৬৯ জযন কুভোয যোয়

জতো:অজশ্বনী কুভোয যোয়,
ভোতো:স্বন্মো যোনী

গ্রোভ:জকোভত ফিোইফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:জকোভত ফিোইফোিী,
উখজরো:আজদতভোযী,
রজরো:রোরভজনযোট।

গ্রোভ:জকোভত ফিোইফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:জকোভত ফিোইফোিী,
উখজরো:আজদতভোযী,
রজরো:রোরভজনযোট।

রোরভজনযোট

16/11/1994

২১ফছয ৫ভো ২০জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৯৬৮৫ প্রদী কুভোয দো

জতো:রনী কুভোয দো,
ভোতো:রগৌযী যোনী দো

গ্রোভ:জয়চাঁদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:শুবনৄয,
উখজরো:ছোগরনোইয়ো,
রজরো:রপনী।

গ্রোভ:জয়চাঁদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:শুবনৄয,
উখজরো:ছোগরনোইয়ো,
রজরো:রপনী।

রপনী

01/03/1998

১৮ফছয ২ভো ৫জদন

এস্এজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ঠিকোনো রনই

ফোজতর

৯৬৯৭ রভোিঃ আোদুর ইরোভ

জতো:রভোিঃ দোউদ আরী,
ভোতো:রভোছোিঃ যোখফয়ো খোতুন

গ্রোভ:উরোী, ইউজনয়ন/য়োড ত: গ্রোভ:উরোী, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয:উরোী,
, ডোকঘয:উরোী,
উখজরো:োতো , রজরো:মখোয। উখজরো:োতো , রজরো:মখোয।

মখোয

28/11/1987

২৮ফছয ৭ভো ৮জদন

জডগ্রী

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

৯৭২২ রভোিঃ ইজরয়োছ রোখন

জতো:ইছভোইর রোখন,
ভোতো:রছখনোয়োযো রফগভ

গ্রোভ:রোযকয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রোযকয়ো,
উখজরো:রোনোইমুিী,
রজরো:রনোয়োখোরী।

রনোয়োখোরী

17/01/1994

২১ফছয ৩ভো ০জদন

এস্এজ

োধোযণ

ফযোফয উখল্লখ
নোই, আখফদখন
ছজফ ১ কজ

ফোজতর
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গ্রোভ:রোযকয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রোযকয়ো,
উখজরো:রোনোইমুিী,
রজরো:রনোয়োখোরী।

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জতো:ভখয চন্দ্র ঢোরী,
ভোতো:উত্তযো যোণী ঢোরী

গ্রোভ:চন্ডীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:আভোদী,
উখজরো:কয়যো, রজরো:খুরনো।

গ্রোভ:চন্ডীনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:আভোদী,
উখজরো:কয়যো, রজরো:খুরনো।

খুরনো

21/07/1988

২৭ফছয ৯ভো ১৫জদন

এইচএজ

োধোযণ

জোতীয় জযচয়
ে ফো জন্
জনফন্ধন নম্বয রনই

ফোজতর

৯৭৩৮ রভোিঃ ো আরভ

জতো:মৃত ইভোইর রোখন,
ভোতো:রভোোিঃ োখয়যো রফগভ

গ্রোভ:জযনৄয(োোোি),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রচৌজরখটোরো,
উখজরো:দয,
রজরো:চাঁোইনফোফগঞ্জ।

গ্রোভ:জযনৄয(োোোি),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রচৌজরখটোরো,
উখজরো:দয,
রজরো:চাঁোইনফোফগঞ্জ।

চাঁোইনোফফগঞ্জ

01/01/1990

২৬ফছয ৪ ভো ১জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৯৭৩৯ রভোিঃ আরোজ উজেন

জতো:রভোিঃ আব্দুর জব্বোয,
ভোতো:যজভো জফজফ

গ্রোভ:শ্রীজতোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রকোনোফোিীয়ো,
উখজরো:ফোগভোযো,
রজরো:যোজোী।

গ্রোভ:শ্রীজতোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রকোনোফোিীয়ো,
উখজরো:ফোগভোযো,
রজরো:যোজোী।

যোজোী

২১ফছয ১১ভো ১জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

৯৭৪২ রভোিঃ রোোগ জভয়ো

জতো:মৃত আবুর রোখন,
ভোতো:রখোযখদো রফগভ

গ্রোভ:দজক্ষন চয ববযফী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:চয ববযফী,
উখজরো:োইভচয,
রজরো:চাঁদনৄয।

গ্রোভ:দজক্ষন চয ববযফী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:চয ববযফী,
উখজরো:োইভচয,
রজরো:চাঁদনৄয।

চাঁদনৄয

01/01/1992

২৪ফছয ৪ভো ৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৯৭৪৩ রভোিঃ রযোভোন োঠোন

জতো:রভোিঃ জোভোর োঠোন,
ভোতো:যোনুয়োযো রফগভ

গ্রোভ:ধভতনৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয:তোরতরো,
উখজরো:কফো,
রজরো:ব্রোহ্মণফোিীয়ো।

গ্রোভ:ধভতনৄয, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয:তোরতরো,
উখজরো:কফো,
রজরো:ব্রোহ্মণফোিীয়ো।

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

10/07/1986

২৯ফছয ৯ভো ২৭জদন

এস্এজ

মুজক্তখমোদ্ধো

ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

৯৭৪৪ রভোিঃ োজোরোর

জতো:রভোিঃ োজোোন পজকয, গ্রোভ:চযখোনোফোদ,
ভোতো:ভনুজো রফগভ
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফোফোজিয়ো,
ডোকঘয:গছোনী,
উখজরো:দজভনো,
রজরো:টুয়োখোরী।

গ্রোভ:চযখোনোফোদ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ফোফোজিয়ো,
ডোকঘয:গছোনী,
উখজরো:দজভনো,
রজরো:টুয়োখোরী।

টুয়োখোরী

12/07/1986

২৯ফছয ৯ভো ২৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৯৭৪৭ রভোিঃ মুযোদ

জতো:লুৎফুয যভোন,
ভোতো:জোোনোযো রফগভ

গ্রোভ:চযভনযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:বফোনীগঞ্জ,
উখজরো:দয,
রজরো:রক্ষীনৄয।

রক্ষ্ণীনৄয

06/08/1995

২০ফছয ৮ভো ৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

গ্রোভ:চযভনযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:বফোনীগঞ্জ,
উখজরো:দয,
রজরো:রক্ষীনৄয।

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৯৭২৯ প্রদুুজত রখয ঢোরী
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জতো:আফদুয যভোন মুন্পী,
ভোতো:জোোনোযো রফগভ

গ্রোভ:োোনীয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:আজকোটি,
উখজরো:দয, রজরো:চাঁদনৄয।

গ্রোভ:োোনীয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:আজকোটি,
উখজরো:দয, রজরো:চাঁদনৄয।

চাঁদনৄয

01/01/1991

২৫ফছয ৩ভো ১০জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, প্রখফে
মথোমথ পযখভ
নয়

ফোজতর

৯৭৫০ প্রকো যোয়

জতো:প্রভোনন্দ যোয়,
ভোতো:রপোরী যোয়

গ্রোভ:যোজোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:যোভীর,
উখজরো:রকোটোরীোিো,
রজরো:রগোোরগঞ্জ।

গ্রোভ:যোজোনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:যোভীর,
উখজরো:রকোটোরীোিো,
রজরো:রগোোরগঞ্জ।

রগোোরগঞ্জ

২৫ফছয ১ভো ১৫জদন

জফজফএ

োধোযণ

জন্তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

৯৭৫৩ স্বজর দো

জতো:যনজজৎ দো,
ভোতো:রযফতী দো

গ্রোভ:জোভজোজভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:কুয়োদো ফোজোয,
উখজরো:ভজনযোভনৄয,
রজরো:মখোয।

গ্রোভ:জোভজোজভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:কুয়োদো ফোজোয,
উখজরো:ভজনযোভনৄয,
রজরো:মখোয।

মখোয

01/01/1997

১৯ফছয ৪ভো ৪জদন

এস্এজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৯৭৫৪ উত্তভ ভন্ডর

জতো:জযখতোল ভন্ডর,
ভোতো:সুলভো ভন্ডর

গ্রোভ:ভোইটবোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ফটিয়োঘোটো,
উখজরো:ফটিয়োঘোটো,
রজরো:খুরনো।

গ্রোভ:ভোইটবোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ফটিয়োঘোটো,
উখজরো:ফটিয়োঘোটো,
রজরো:খুরনো।

খুরনো

13/06/1996

১৯ফছয ৯ভো ২৯জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

৯৭৫৬ ভোধফ কুভোয যকোয

জতো:মৃত ভধুযোভ যকোয,
ভোতো:রভনকো যোনী যকোয

গ্রোভ:জকভত োোি বোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:আখোনগয,
উখজরো:দয,
রজরো:ঠোকুযগাঁ।

গ্রোভ:জকভত োোি বোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:আখোনগয,
উখজরো:দয,
রজরো:ঠোকুযগাঁ।

২৯ফছয ৫ভো ১১জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্তোজযখ ভুর,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৯৭৬৫ রভোিঃ নোজমুর ক

জতো:রভোিঃ রগোরোভ রভোস্তপো,
ভোতো:রভোছোিঃ নোজভো রফগভ

ফোো:৬৬, গ্রোভ:কোজীয
চিো, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ভখন্দ্রনগয,
উখজরো:দয,
রজরো:রোরভজনযোট।

ফোো:৬৬, গ্রোভ:কোজীয
চিো, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ভখন্দ্রনগয,
উখজরো:দয,
রজরো:রোরভজনযোট।

রোরভজনযোট

05/11/1989

২৬ফছয ৬ভো ০জদন

দোজখর

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

৯৭৬৮ যোখদুর ইরোভ

জতো:রভোিঃ জজয়োযত রোখন,
ভোতো:রখোদোজো রফগভ

গ্রোভ:কুমুল্লী নোভদোয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:কুমুল্লী নোভদোয,
উখজরো:দয,
রজরো:টোংগোইর।

গ্রোভ:কুমুল্লী নোভদোয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:কুমুল্লী নোভদোয,
উখজরো:দয,
রজরো:টোংগোইর।

টোংগোইর

07/10/1987

২২ফছয ৪ভো ৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

ঠোকুযগাঁ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৯৭৪৯ রভোিঃ আখনোয়োয রোখন মুন্পী
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জতো:রভোিঃ আিঃ ভোন্নোন,
ভোতো:রভোছোিঃ জনলুপো রফগভ

গ্রোভ:খোভোয রভোনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:আরভ জফজদতয,
উখজরো:গংগোচিো,
রজরো:যংনৄয।

গ্রোভ:খোভোয রভোনো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:আরভ জফজদতয,
উখজরো:গংগোচিো,
রজরো:যংনৄয।

যংনৄয

04/01/1988

২৮ফছয ৪ভো ১জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৯৭৭৩ রভোিঃ যজপকুর ইরোভ

জতো:রভোিঃ হুভোয়ূন কজফয,
ভোতো:যজভো রফগভ

গ্রোভ:রকোভোযখডোগো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:জভয়োযফোজোয,
উখজরো:রচৌেগ্রোভ,
রজরো:কুজভল্লো।

গ্রোভ:রকোভোযখডোগো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:জভয়োযফোজোয,
উখজরো:রচৌেগ্রোভ,
রজরো:কুজভল্লো।

কুজভল্লো

04/02/1989

২৭ফছয ৩ভো ১জদন

পোজমর

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৯৭৯৬ রভোিঃ োেোভ রোখন

জতো:মৃত আবুর কোরোভ
আজোদ, ভোতো:রভোছোিঃ
আখনোয়োযো োযবীন

গ্রোভ:জফচজতয়োোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:নোজযখকরী,
উখজরো:দয,
রজরো:জোভোরনৄয।

গ্রোভ:জফচজতয়োোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:নোজযখকরী,
উখজরো:দয,
রজরো:জোভোরনৄয।

জোভোরনৄয

২৫ফছয ৩ভো ২১জদন

এএজ

োধোযণ

জন্তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

৯৭৯৯ রভোিঃ রভোস্তোজপজোয যভোন

জতো:রভোিঃ রোখন জভয়ো,
ভোতো:রভোছোিঃ ভখভনো রফগভ

গ্রোভ:জকোভতফোনু(োজীোিো),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ফোরোফোিী োট,
উখজরো:জচরভোযী,
রজরো:কুজিগ্রোভ।

গ্রোভ:জকোভতফোনু(োজীোিো),
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ফোরোফোিী োট,
উখজরো:জচরভোযী,
রজরো:কুজিগ্রোভ।

কুজিগ্রোভ

10/12/1991

২৪ফছয ৪ভো ২৬জদন

এইচএজ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

৯৮০৩ রৌযব যোয়

জতো:জকযন চন্দ্র যোয়,
ভোতো:নজণ তভো যোনী

গ্রোভ:কয়ো জভিী োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:বয়দনৄয,
উখজরো:বয়দনৄয,
রজরো:নীরপোভোযী।

গ্রোভ:কয়ো জভিী োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:বয়দনৄয,
উখজরো:বয়দনৄয,
রজরো:নীরপোভোযী।

নীরপোভোযী

11/08/1993

২২ফছয ৮ভো ০জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ যোজস্ব
টিজকট

ফোজতর

৯৮০৬ রভোিঃ োখদকুয যভোন

জতো:রভোিঃ ইয়োজছন রচৌধুযী,
ভোতো:কুরসুভো রফগভ

১১৬/১, দজক্ষন কুভিো কোনন, ১১৬/১, দজক্ষন কুভিো কোনন,
রকযোভতনগয, কভরগঞ্জ,
রকযোভতনগয, কভরগঞ্জ,
রভৌরবীফোজোয।
রভৌরবীফোজোয।

রভৌরবীফোজোয

20/03/1994

২২ফছয ১ ভো ১৬জদন

দোজখর

মুজক্তখমোদ্ধো

প্রখফখে ছজফ
রনই

ফোজতর

৯৮১৩ রভোিঃ লুৎপয যভোন

জতো:রভোিঃ ফজছয উজেন,
ভোতো:রভোছোিঃ রোবরী রফগভ

গ্রোভ:কোভোত আিোযীয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ভুরুিোভোযী,
উখজরো:ভুরুিোভোযী,
রজরো:কুজিগ্রোভ।

কুজিগ্রোভ

10/07/1994

২১ফছয ৯ভো ২৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ , জোতীয়
জযচয়ে জন্
জনফন্ধন নম্বয রনই

ফোজতর

গ্রোভ:কোভোত আিোযীয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ভুরুিোভোযী,
উখজরো:ভুরুিোভোযী,
রজরো:কুজিগ্রোভ।

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৯৭৭২ রভোিঃ রভোতোখরফ
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৯

১০

৬

৭

৮

৯৮২১ রভোিঃ রভোোযযপ রোখন

জতো:রভোিঃ রুহুর আজভন,
ভোতো:রভোছোিঃ জনরীভো রফগভ

গ্রোভ:রদোোজোযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ইকযচোরী,
উখজরো:তোযোগঞ্জ,
রজরো:যংনৄয।

গ্রোভ:রদোোজোযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ইকযচোরী,
উখজরো:তোযোগঞ্জ,
রজরো:যংনৄয।

যংনৄয

26/10/1987

ফছয ভো জদন

৯৮৩৫ রভোিঃ ইভোইর রোখন

জতো:জয়নোর আখফদীন,
ভোতো:নুয আখয়ো

গ্রোভ:রম্বোমুিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ফোযফোজকয়ো,
উখজরো:রকুয়ো,
রজরো:কক্সফোজোয।

গ্রোভ:রম্বোমুিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ফোযফোজকয়ো,
উখজরো:রকুয়ো,
রজরো:কক্সফোজোয।

কক্সফোজোয

26/10/1995

২০ফছয ৬ভো ৯জদন

এইচএজ

৯৮৩৮ ভজন আক্তোয

জতো:মৃত রভোিঃ আব্দুর
গ্রোভ:গজতনবুজনয়ো,
রভোতোখরফ, ভোতো:োোযো রফগভ ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:জয়োজরয়ো,
উখজরো:দয,
রজরো:ফযগুনো।

গ্রোভ:গজতনবুজনয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:জয়োজরয়ো,
উখজরো:দয,
রজরো:ফযগুনো।

ফযগুনো

২৩ফছয ১০ভো ৫জদন

৯৮৩৯ রভোিঃ আর ভোমুন

জতো:রভোিঃ আফদুর োফ,
ভোতো:রভোোিঃ ইযোনী রফগভ

গ্রোভ:গজতনবুজনয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:জয়োজরয়ো,
উখজরো:দয,
রজরো:ফযগুনো।

গ্রোভ:গজতনবুজনয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:জয়োজরয়ো,
উখজরো:দয,
রজরো:ফযগুনো।

ফযগুনো

৯৮৪৩ যোইসুর ইরোভ

জতো:মৃত জজফউল্লুো,
ভোতো:রভোছোিঃ যজছয়ো রফগভ

গ্রোভ:নোগদো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রদউজত,
উখজরো:ীযগোছো,
রজরো:যংনৄয।

গ্রোভ:নোগদো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রদউজত,
উখজরো:ীযগোছো,
রজরো:যংনৄয।

যংনৄয

৯৮৪৪ জদুর ইরোভ

জতো:আব্দুর যজদ,
ভোতো:আফতোখফোন রনছো

গ্রোভ:কুতো ফরযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রভোজভননৄয,
উখজরো:দয, রজরো:যংনৄয।

গ্রোভ:কুতো ফরযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:রভোজভননৄয,
উখজরো:দয, রজরো:যংনৄয।

যংনৄয

৯৮৫৭ রভোিঃ আপজোলুয যভোন

জতো:রভোিঃ োজপজ উজেন,
গ্রোভ:রজনোযী,
ভোতো:রভোছোিঃ আজতোফো রফগভ ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:সুরতোননৄয,
উখজরো:রফোচোগঞ্জ,
রজরো:জদনোজনৄয।

গ্রোভ:রজনোযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:সুরতোননৄয,
উখজরো:রফোচোগঞ্জ,
রজরো:জদনোজনৄয।

জদনোজনৄয

৯৮৭২ বয়দ তোজযন আখভদ

জতো:বয়দ য়োজভ আখভদ, গ্রোভ:দজক্ষন রভৌিোইর,
ভোতো:োজন আক্তোয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:দয,
উখজরো:দয,
রজরো:ব্রোহ্মণফোজিয়ো।

গ্রোভ:দজক্ষন রভৌিোইর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:দয,
উখজরো:দয,
রজরো:ব্রোহ্মণফোজিয়ো।

ব্রোহ্মণফোিীয়ো
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

১২

১২

ফয় উখল্লখ নোই

ফোজতর

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ , প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

এইচএজ

োধোযণ

জন্তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

২৮ফছয ৭ভো ২৫জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

12/05/1997

১৮ফছয ১১ভো
২৩জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

11/01/1990

২৬ফছয ৩ভো ২৬জদন

আজরভ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

১৮ফছয ১০ভো
১৮জদন

এএজ

োধোযণ

জন্তোজযখ
উখল্লখ নোই

ফোজতর

১৮ফছয ১১ভো
১৩জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

22/05/1997

এএজ (রবোখকিঃ) োধোযণ

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

জতো:রভোিঃ ভোজভদুর ইরোভ,
ভোতো:রভোছোিঃ জয়োযো রফগভ

গ্রোভ:ফোিোফোিীয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ছোতনী,
উখজরো:দয,
রজরো:নোখটোয।

গ্রোভ:ফোিোফোিীয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ছোতনী,
উখজরো:দয,
রজরো:নোখটোয।

নোখটোয

10/10/1993

২২ফছয ৬ ভো ২৫
জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৯০১ রভোিঃ যোজ্জোকুর

জতো:রভোিঃ োখদকুর,
ভোতো:রভোছোিঃ রভোযখদো

গ্রোভ:ভধুনৄয কোজীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:কোজীযোট,
উখজরো:ফদযগঞ্জ,
রজরো:যংনৄয।

গ্রোভ:ভধুনৄয কোজীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:কোজীযোট,
উখজরো:ফদযগঞ্জ,
রজরো:যংনৄয।

যংনৄয

17/03/1996

২০ফছয ৩ ভো ১৭
জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ছজফ ১ কজ

ফোজতর

৯৯০২ রভোিঃ রোরোয়ভোন

জতো:রভোিঃ োজপজুয যভোন,
ভোতো:োখজযো খোতুন

গ্রোভ:, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
জভজোন রট্রডো ত, জএভজফ
ডোকঘয:, উখজরো:, রজরো:। রযোড, দয, ফজযোর

ফজযোর

15/12/1992

২৩ফছয ৪ভো ২০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ছজফ ১ কজ,

ফোজতর

৯৯০৬ জফপ্লফ কুন্ডু

জতো:জফধোন কুন্ডু, ভোতো:জযতো
যোনী কুন্ডু

গ্রোভ:জফলখোরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ফোধোর ফোজোয,
উখজরো:রভোখিরগঞ্জ,
রজরো:ফোখগযোট।

গ্রোভ:জফলখোরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:ফোধোর ফোজোয,
উখজরো:রভোখিরগঞ্জ,
রজরো:ফোখগযোট।

ফোখগযোট

25/07/1995

২১ফছয ১০ ভো ১১
জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে রনই

ফোজতর

৯৯১০ রভোিঃ আব্দুর আরীভ

জতো:রভোিঃ খভদ আরী,
গ্রোভ:গোরুোিো,
ভোতো:রভোছোিঃ আতয জোন রফগভ ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:মোেোনৄয,
উখজরো:দয,
রজরো:কুজিগ্রোভ।

গ্রোভ:গোরুোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:মোেোনৄয,
উখজরো:দয,
রজরো:কুজিগ্রোভ।

কুজিগ্রোভ

25/03/1992

২৪ফছয ১ ভো
২০জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, প্রখফে
নযণকৃত নয়

ফোজতর

৯৯১২ রভোিঃ আফদুয যজভ

জতো:রভোিঃ আজোোয আরী
গ্রোভ:নফ ত আরীনৄযো,
জকদোয, ভোতো:রভোছোিঃ যোজদো ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
রফগভ
ডোকঘয:আরীনৄযো োট,
উখজরো:দজভনো,
রজরো:টুয়োখোরী।

গ্রোভ:নফ ত আরীনৄযো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:আরীনৄযো োট,
উখজরো:দজভনো,
রজরো:টুয়োখোরী।

টুয়োখোরী

30/09/1988

২৭ ফছয ৭ ভো
৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয়য পযখভ

ফোজতর

৯৯১৫ সুখলণ জফশ্বো

জতো:বগীযথ জফশ্বো,
ভোতো:ঊলো জফশ্বো

গ্রোভ:দ্মডুজফ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:গোখোরী,
উখজরো:নোজজযনৄয,
রজরো:জখযোজনৄয।

জখযোজনৄয

15/05/1996

২৩ফছয ৩ভো ৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে
নযণকৃত
নয়,আখফদখন
ছজফ ১ কজ
,জোতীয়
জযচয়ে নম্বয
রনই

ফোজতর

গ্রোভ:দ্মডুজফ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:গোখোরী,
উখজরো:নোজজযনৄয,
রজরো:জখযোজনৄয।

৫

জনজ রজরো

৯৮৯২ রভোিঃ সুভন আরী
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

৬

৭

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৮

৯

১২

১২

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ঠিকোনো 
ডোকটিজকট রনই

ফোজতর

১৪-৪-১৯৮৭

২৯ফছয ১ভো ২২জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে
নযণকৃত নয়,
রপযতখোভ
ঠিকোনোজফীন

ফোজতর

জদনোজনৄয

02/05/1996

২০ফছয ২ভো ৬জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ
রনট, 
প্রখফখে ছজফ
এফং ঠিকোনো রনই

ফোজতর

গ্রোভ:তোরয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
তোরয, উখজরো:
আশুগঞ্জ, রজরো:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো।

ব্রোহ্মণফোিীয়ো

12/12/1992

২৩ফছয ৪ভো ২৭জদন

এএজ

োধোযণ

রপযতখোভ নোই

ফোজতর

গ্রোভ:ফি রঘযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যোভগজত োট, উখজরো:
যোভগজত, রজরো: রক্ষীনৄয।

গ্রোভ:ফি রঘযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যোভগজত োট, উখজরো:
যোভগজত, রজরো: রক্ষীনৄয।

রক্ষ্ণীনৄয

২৫ফছয ৫ভো ১৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

জতো:রভোিঃ যজজ উজেন,
ভোতো:জজযনো

গ্রোভ:রদোোই,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রোভবোগ,
ডোকঘয: কোরোভনৄয,
উখজরো: ধোভযোই, রজরো:
ঢোকো।

গ্রোভ:রদোোই,
ইউজনয়ন/য়োড ত: রোভবোগ,
ডোকঘয: কোরোভনৄয,
উখজরো: ধোভযোই, রজরো:
ঢোকো।

ঢোকো

২১-৯-১৯৯৫

২০ফছয ৭ভো ১৪জদন

এএজ

োধোযণ

রপযতখোভ
ঠিকোনোজফীন

ফোজতর

জতো:রভোিঃ নজরুর ইরোভ,
ভোতো:রভোছোিঃ তোখযো রফগভ

গ্রোভ:রগোকুন্ডো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয: ,
উখজরো: দয, রজরো:
রোরভজনযোট।

গ্রোভ:রগোকুন্ডো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয: ,
উখজরো: দয, রজরো:
রোরভজনযোট।

রোরভজনযোট

06/01/1991

২৫ফছয ৯ভো ৪জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোন নোই

ফোজতর

জতো:ভোন, ভোতো:আখনোয়োযো গ্রোভ:নৄযোতন ফোবুোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:বয়দনৄয,
উখজরো:বয়দনৄয,
রজরো:নীরপোভোযী।

গ্রোভ:নৄযোতন ফোবুোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:বয়দনৄয,
উখজরো:বয়দনৄয,
রজরো:নীরপোভোযী।

নীরপোভোযী

৯৯২২ নুখয আরভ

জতো:জয়নোর আখফজদন,
ভোতো:যজভছো রফগভ

গ্রোভ:রতযকোনীয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জফদ্যোগঞ্জ, উখজরো: দয,
রজরো: ভয়ভনজং।

গ্রোভ:রতযকোনীয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জফদ্যোগঞ্জ, উখজরো: দয,
রজরো: ভয়ভনজং।

ভয়ভনজং

৯৯২৩ জনভোই চন্দ্র

জতো:মৃত জফরোর ফাঁখপোি,
ভোতো:যীতো যোনী

গ্রোভ:ভোদোযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আপতোফগঞ্জ, উখজরো:
নফোফগঞ্জ, রজরো: জদনোজনৄয।

গ্রোভ:ভোদোযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আপতোফগঞ্জ, উখজরো:
নফোফগঞ্জ, রজরো: জদনোজনৄয।

৯৯২৪ রভোছোিঃ জনলুপো আক্তোয

জতো:রভোিঃ রজতপ জভয়ো,
ভোতো:যনোযো রফগভ

গ্রোভ:তোরয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
তোরয, উখজরো:
আশুগঞ্জ, রজরো:
ব্রোহ্মণফোিীয়ো।

৯৯২৫ রভোিঃ নুরুর আজভন

জতো:ইব্রোজভ খজরর,
ভোতো:কোউছোয রফগভ

৯৯২৬ রভোিঃ ইব্রোীভ

৯৯২৮ রভোিঃ তোজনভ ইরোভ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

২৪ ফছয ৫ ভো ১৮
জদন

৯৯১৬ রভোিঃ রনোভোন আনোযী
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০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৯২৯ রভোিঃ রোখর োটয়োযী

জতো:মৃত আজফদ জভয়ো
োটয়োযী, ভোতো:আখনোয়োযো
রফগভ

ফোো:৯৫১, িক:জনতোইগঞ্জ
রযোড, গ্রোভ:নৄযোন ফোজোয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
নৄযোন ফোজোয, উখজরো:
দয, রজরো: চাঁদনৄয।

ফোো:৯৫১, িক:জনতোইগঞ্জ
রযোড, গ্রোভ:নৄযোন ফোজোয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
নৄযোন ফোজোয, উখজরো:
দয, রজরো: চাঁদনৄয।

চাঁদনৄয

01/01/1994

২২ফছয ৪ভো ৪জদন

আজরভ

োধোযণ

প্রখফে
নোই,রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৯৯৩০ ধখনশ্বয চন্দ্র যোয়

জতো:সুজফন চন্দ্র যোয়,
ভোতো:যনজজতো যোনী যোয়

গ্রোভ:োজযোোটি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভজভননৄয, উখজরো: দয,
রজরো: যংনৄয।

গ্রোভ:োজযোোটি,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভজভননৄয, উখজরো: দয,
রজরো: যংনৄয।

যংনৄয

02/01/1989

২৬ফছয ৩ভো ৫জদন

জফএ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৯৯৩১ রোফনী খোতুন

জতো:রভোিঃ আিঃ যজদ,
ভোতো:আয়তুখন্নছো

গ্রোভ:যনজজখতয হুরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জফযোট, উখজরো: ফটিয়োোটো,
রজরো: খুরনো।

গ্রোভ:যনজজখতয হুরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জফযোট, উখজরো: ফটিয়োোটো,
রজরো: খুরনো।

খুরনো

১৫-৫-১৯৯৫

২১ফছয ০ভো ১৩জদন

আজরভ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৯৯৩২ বুখরট ভজল্লক

জতো:সুবোল ভজল্লক,
ভোতো:নজভতো যোনী ভজল্লক

গ্রোভ:ীিোয ফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বনয়োযফোিী, উখজরো:
রকোটোরীোিো, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

গ্রোভ:ীিোয ফোিী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বনয়োযফোিী, উখজরো:
রকোটোরীোিো, রজরো:
রগোোরগঞ্জ।

রগোোরগঞ্জ

06/05/1991

২৪ফছয ১১ভো ০জদন এর.এর.জফ (অনো ত) োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৯৯৩৩ অজভত কুভোয অজধকোযী

জতো: ভোজনক কুভোয
অজধকোযী, ভোতো:কল্পনো যোণী
অজধকোযী

গ্রোভ:রোউোরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যোংজদয়ো, উখজরো: দয,
রজরো: ফোখগযোট।

গ্রোভ:রোউোরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যোংজদয়ো, উখজরো: দয,
রজরো: ফোখগযোট।

ফোখগযোট

03/02/1987

২৯ফছয ১ভো ১০জদন

এএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

৯৯৩৫ নুরুর ইরোভ

জতো:আভসু জভয়ো,
ভোতো:োজভদো খোতুন

গ্রোভ:যতননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রতজরয়োোিো, উখজরো:
ভোধফনৄয, রজরো: জফগঞ্জ।

গ্রোভ:যতননৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রতজরয়োোিো, উখজরো:
ভোধফনৄয, রজরো: জফগঞ্জ।

জফগঞ্জ

১৭-১০-১৯৯৭

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৯৯৩৬ রভোিঃ ভয পোরুক

জতো:আব্দুর গফুয খোন,
ভোতো:যজপয়ো রফগভ

ফোো:১৪৩ উইরন রযোড,
গ্রোভ:একযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফন্দয, উখজরো: ফন্দয,
রজরো: নোযোয়নগঞ্জ।

ফোো:১৪৩ উইরন রযোড,
গ্রোভ:একযোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফন্দয, উখজরো: ফন্দয,
রজরো: নোযোয়নগঞ্জ।

নোযোয়ণগঞ্জ

২০-১২-০৯৯১

২৫ফছয ৮ভো ৯জদন

আজরভ

মুজক্তখমোদ্ধো

খোখভ ঠিকোনো 
ডোক টিখকট
রনই, আখফদখন
ছজফ ১ কজ

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৯৩৭ রভোিঃ জভযোজুর ইরোভ

জতো:রভোিঃ োরুন অয যজদ,
ভোতো:রভোছোিঃ োজরভো

গ্রোভ:ত্রুজজতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ত্রুজজতনৄয, উখজরো: দয,
রজরো: ভোগুযো।

গ্রোভ:ত্রুজজতনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ত্রুজজতনৄয, উখজরো: দয,
রজরো: ভোগুযো।

ভোগুযো

১৫-৭-১৯৯৭

১৮ফছয ৯ভো ১২জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ১টি
প্রখফে

ফোজতর

৯৯৪০ রভোিঃ যজক োোন টুটুর

জতো:রভোিঃ আযোপ আরী
ভন্ডর, ভোতো:রভোছোিঃ নোজছভো
খোতুন

গ্রোভ:ঢোকোযোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োরোইনৄয, উখজরো:
াঁচজফজফ, রজরো: জয়নৄযোট।

গ্রোভ:ঢোকোযোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োরোইনৄয, উখজরো:
াঁচজফজফ, রজরো: জয়নৄযোট।

জয়নৄযোট

২০-১১-১৯৯৬

১৯ফছয ৫ভো ১৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

জোতীয়
জযচয়ে নম্বয
রনই. রপযত
খোভ রনই

ফোজতর

৯৯৪৫ রভোিঃ এনোখয়ত রোখন

জতো:ভভতোজ উজেন আম্মদ, গ্রোভ:বকযোইর,
ভোতো:আজপয়ো খোতুন
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আদভনৄয ফোজোয, উখজরো:
দয, রজরো: জকখোযগঞ্জ।

গ্রোভ:বকযোইর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আদভনৄয ফোজোয, উখজরো:
দয, রজরো: জকখোযগঞ্জ।

জকখোযগঞ্জ

২৯ফছয ৫ভো ১৬জদন

এএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ
উখল্লখ রনই, ১টি
প্রখফে,
আখফদখন ছজফ ১
কজ

ফোজতর

৯৯৪৯ পোখতভো আক্তোয

জতো:আরোউজেন ভজুভদোয,
ভোতো:োরুর রফগভ

গ্রোভ:প্রন্নকোচো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
তুরোই পখতনৄয, উখজরো:
কচ্যয়ো, রজরো: চাঁদনৄয।

গ্রোভ:প্রন্নকোচো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
তুরোই পখতনৄয, উখজরো:
কচ্যয়ো, রজরো: চাঁদনৄয।

চাঁদনৄয

06/01/1996

১৯ফছয ১১ভো ১জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৯৯৫০ কোভরুর ভজুভদোয

জতো:আরোউজেন ভজুভদোয,
ভোতো:োরুর রফগভ

গ্রোভ:প্রন্নকোচো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
তুরোই পখতনৄয, উখজরো:
কচ্যয়ো, রজরো: চাঁদনৄয।

গ্রোভ:প্রন্নকোচো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
তুরোই পখতনৄয, উখজরো:
কচ্যয়ো, রজরো: চাঁদনৄয।

চাঁদনৄয

01/02/1999

১৭ফছয ৪ভো ৩জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৯৯৫১ আখয়ো জজেকো

জতো:রদখরোয়োয রোখন,
ভোতো:ভোজপয়ো রফগভ

গ্রোভ:নতুন োজজযোট,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োজজযোট, উখজরো:
কজফযোট, রজরো: রনোয়োখোরী।

গ্রোভ:নতুন োজজযোট,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োজজযোট, উখজরো:
কজফযোট, রজরো: রনোয়োখোরী।

রনোয়োখোরী

২০-৫-১৯৯৬

১৯ফছয ১১ভো
১৬জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৯৯৫২ রভোিঃ আরভগীয রোোইন সুভন

জতো:আরী আোম্মদ,
ভোতো:সুজপয়ো নোযীন

গ্রোভ:ফোযো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: োটখখোরো,
উখজরো: দোউদকোজন্দ,
রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ:ফোযো, ইউজনয়ন/য়োড ত:
, ডোকঘয: োটখখোরো,
উখজরো: দোউদকোজন্দ,
রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

১৫-৭-১৯৯৭

১৮ফছয ১০ ভো
২১জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর
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স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৯৯৫৪ আফদুর কোইয়ুভ

জতো:রভোিঃ ফজলুয যভোন,
ভোতো:দুলু রফগভ

গ্রোভ:োটিবুজনয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভজলকোঠী, উখজরো:
জভজতোগঞ্জ, রজরো: টুয়োখোরী।

গ্রোভ:োটিবুজনয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ভজলকোঠী, উখজরো:
জভজতোগঞ্জ, রজরো: টুয়োখোরী।

টুয়োখোরী

৩১-১২-১৯৮৯

২৬ফছয ৪ভো ৫জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ , রপযত
খোখভ ডোকটিজকট
রনই

ফোজতর

৯৯৫৬ রভোিঃ জোন্নোতুর রপযখদৌ তোলুকদোয

জতো:রভোিঃ ভোখজদ তোলুকদোয, গ্রোভ:জকোভত জফষু ভোনজোই,
ভোতো:রভোছোিঃ রপযখদৌী রফগভ ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আখক্করনৄয, উখজরো: দয,
রজরো: যংনৄয।

গ্রোভ:জকোভত জফষু ভোনজোই,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আখক্করনৄয, উখজরো: দয,
রজরো: যংনৄয।

যংনৄয

১৭-১-১৯৯৫

২১ফছয ৬ভো ১৮জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

৯৯৫৭ রভোিঃ োভীভ প্রোভোজণক

জতো:মৃত আরোউজেন
গ্রোভ:কয়ো জভজিোিো,
প্রোভোজণক, ভোতো:রভোছোিঃ ফুযো ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
খোতুন
বয়দনৄয, উখজরো:
বয়দনৄয, রজরো: নীরপোভোযী।

গ্রোভ:কয়ো জভজিোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বয়দনৄয, উখজরো:
বয়দনৄয, রজরো: নীরপোভোযী।

নীরপোভোযী

11/01/1988

২৭ফছয ৫ভো ২৫জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ,রপযত
খোখভ ডোক
টিজকট রনই

ফোজতর

৯৯৫৮ রভোিঃ রোখর জভয়ো

জতো:রভোিঃ জভযোজ আরী,
ভোতো:োখযো খোতুন

গ্রোভ:ফোভন আদোউিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কুভিী, উখজরো: দয,
রজরো: রনেখকোণো।

গ্রোভ:ফোভন আদোউিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কুভিী, উখজরো: দয,
রজরো: রনেখকোণো।

রনেখকোণো

12/01/1996

১৯ফছয ৫ভো ৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোকটিজকট 
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

৯৯৫৯ রভোিঃ তোখযক রোখন

জতো:রভোিঃ রোরোয়ভোন
রোখন, ভোতো:রভোোিঃ
তোজরভো রফগভ

গ্রোভ:, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয: , উখজরো: , রজরো:
।

৩১-৩-১৯৯১

২৫ফছয ১ভো ২০জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৯৯৬০ রভোিঃ আব্দুর ভোখজদ যভোন

জতো:রভোিঃ আরোউজেন রখ,
ভোতো:রভোছোিঃভোখজদো রফগভ

গ্রোভ:খিকী দিঃোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দয, উখজরো: দয,
রজরো: মখোয।

৯৯৬১ রভোিঃ আজভনুয যভোন

৯৯৬৪ রভোিঃ নুরুজ্জোভোন ভজুভদোয
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

গ্রোভ:খিকী দিঃোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দয, উখজরো: দয,
রজরো: মখোয।

মখোয

12/07/1996

১৯ফছয ৪ভো ২৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ , রপযত
খোভ রনই

ফোজতর

জতো:রভোিঃ আবু ফককয
গ্রোভ:োদনৄয,
জজেক, ভোতো:আঞ্জুয়োযো রফগভ ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোজরগঞ্জ, উখজরো:
কোজরগঞ্জ, রজরো: োতক্ষীযো।

গ্রোভ:োদনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
কোজরগঞ্জ, উখজরো:
কোজরগঞ্জ, রজরো: োতক্ষীযো।

োতক্ষীযো

১৭-১২-১৯৯৭

১৯ফছয ৫ ভো ৩জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

জতো:আরোউজেন ভজুভদোয,
ভোতো:োরুর রফগভ

গ্রোভ:প্রন্নকোচো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
তুরোই পখতনৄয, উখজরো:
কচ্যয়ো, রজরো: চাঁদনৄয।

চাঁদনৄয

01/01/1988

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

গ্রোভ:প্রন্নকোচো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
তুরোই পখতনৄয, উখজরো:
কচ্যয়ো, রজরো: চাঁদনৄয।

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

২৮-২-১৯৯৫

২১ফছয ২ভো ৮জদন

এএজ

োধোযণ

চোরোন নোই

ফোজতর

৩০ফছয ২ভো ২৩জদন

অিভ রেনী

মুজক্তখমোদ্ধো

প্রখফে নোই,
আখফদখন ছজফ ১
কজ এফং
তুোজয়ত রনই

ফোজতর

১
৯৯৬৭ রভোিঃ জোজদ ভোসুদ

জতো:রভোিঃ আব্দু োভোদ,
ভোতো:রভোোিঃ জপখযোজো রফগভ

গ্রোভ:ংকযনৄয বোংগোখগট,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দয, উখজরো: দয,
রজরো: মখোয।

গ্রোভ:ংকযনৄয বোংগোখগট,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দয, উখজরো: দয,
রজরো: মখোয।

মখোয

৯৯৭১ যতন দো

জতো:জযফর দো, ভোতো:ঝন তো
যোনী যোয়

গ্রোভ:খোগোউিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যজনগয, উখজরো: জদযোই,
রজরো: সুনোভগঞ্জ।

গ্রোভ:খোগোউিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যজনগয, উখজরো: জদযোই,
রজরো: সুনোভগঞ্জ।

সুনোভগঞ্জ

৯৯৭৪ রভোিঃ ইভরুর কোখয়

জতো:রভোিঃ ইউসুপ আরী,
ভোতো:রভোছোিঃ খদো রফগভ

গ্রোভ:আখন্দোরগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
নৄটিভোযো, উখজরো:
নফোফগঞ্জ, রজরো: জদনোজনৄয।

গ্রোভ:আখন্দোরগ্রোভ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
নৄটিভোযো, উখজরো:
নফোফগঞ্জ, রজরো: জদনোজনৄয।

জদনোজনৄয

02/03/1987

২৯ফছয ৩ভো ২জদন

দোজখর

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, প্রখফে
নযণকৃত নয়

ফোজতর

৯৯৭৭ ভোফুজুয যভোন

জতো:রগোরো উল্লো,
ভোতো:আজযপো রফগভ

গ্রোভ:দয়োর নগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
সূম তনগয, উখজরো: দয,
রজরো: যোজফোিী।

গ্রোভ:দয়োর নগয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
সূম তনগয, উখজরো: দয,
রজরো: যোজফোিী।

যোজফোিী

02/01/1989

২৭ফছয ৩ভো ৫জদন

দোজখর

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৯৯৭৮ ো যোন

জতো:জোভোরউজেন,
ভোতো:জদো রফগভ

গ্রোভ:রগোজফন্দনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জগতনৄয, উখজরো: জততো,
রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ:রগোজফন্দনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জগতনৄয, উখজরো: জততো,
রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

২১-৯-১৯৯৪

২১ফছয ৭ভো ১৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই, ১টি
প্রখফে

ফোজতর

৯৯৭৯ রভোিঃ রো উজেন

জতো:রভোিঃ আপোয আরী,
ভোতো:রভোোিঃ ভজজতনো রফগভ

গ্রোভ:রগোোরনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ধুযইর, উখজরো: রভোননৄয,
রজরো: যোজোী।

গ্রোভ:রগোোরনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ধুযইর, উখজরো: রভোননৄয,
রজরো: যোজোী।

যোজোী

08/06/1991

২৪ফছয ৮ভো ৫জদন

অনো ত

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোকটিজকট রনই

ফোজতর

৯৯৮১ আজকুয যভোন

জতো:আব্দুয যোজ্জোক,
ভোতো:যজদো রফগভ

গ্রোভ:গজযোোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আভতরী ফোজোয, উখজরো:
ভখনোযগঞ্জ, রজরো: কুজভল্লো।

গ্রোভ:গজযোোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আভতরী ফোজোয, উখজরো:
ভখনোযগঞ্জ, রজরো: কুজভল্লো।

কুজভল্লো

২৯-১২-১৯৮৮

২৭ফছয ৪ভো ৬জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

আখফদখন ছজফ ১
কজ, প্রখফে
মথোমথ পযখভ
নয়ু

ফোজতর
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রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

৯৯৮৪ জপখযোজ রোখন

জতো:রভোিঃ কোভরুর রোখন,
ভোতো:রপোজর রফগভ

গ্রোভ:আভতরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আভতরী, উখজরো:
রদৌরতনৄয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ।

গ্রোভ:আভতরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
আভতরী, উখজরো:
রদৌরতনৄয, রজরো: ভোজনকগঞ্জ।

ভোজনকগঞ্জ

12/08/1986

২৯ফছয ৩ভো ২৭জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৯৯৮৫ রভোিঃ যোোত জভয়ো

জতো:আবু তোখয,
ভোতো:কোজনজ পোখতভো

গ্রোভ:দিঃ ররোটনী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জচজযংডগো, উখজরো:
চকজযয়ো, রজরো: কক্সফোজোয।

গ্রোভ:দিঃ ররোটনী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জচজযংডগো, উখজরো:
চকজযয়ো, রজরো: কক্সফোজোয।

কক্সফোজোয

06/09/1995

ফছয ভো জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৯৯৮৬ রভোিঃ ইউসুপ োোন

জতো:ইউনুছ আরী,
ভোতো:ভোরতী রফগভ

গ্রোভ:োগযদীজঘ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োগযদীজঘ, উখজরো:
ঘোটোইর, রজরো: টোংগোইর।

গ্রোভ:োগযদীজঘ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োগযদীজঘ, উখজরো:
ঘোটোইর, রজরো: টোংগোইর।

টোংগোইর

07/05/1997

১৮ফছয ৯ভো ২৯জদন

এএজ

োধোযণ

আখফদনখে ছজফ
নোই

ফোজতর

৯৯৮৭ সুরব দো

জতো:মৃত নোযোয়ন চন্দ্র দো,
ভোতো:মৃত ফোজন্ত ফোরো দো

গ্রোভ:জিভ চযফোটো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
চযফোটো, উখজরো: সুফণ তচয,
রজরো: রনোয়োখোরী।

গ্রোভ:জিভ চযফোটো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
চযফোটো, উখজরো: সুফণ তচয,
রজরো: রনোয়োখোরী।

রনোয়োখোরী

08/10/1994

২১ফছয ৬ভো ২৯জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে ১
কজ, রপযত খোভ
রনই

ফোজতর

৯৯৯০ রভোিঃ তুজন মৃধো

জতো:আজোখয মৃধো,
ভোতো:তোছজরভো রফগভ

গ্রোভ:রভোচিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ররোোগিো, উখজরো:
ররোোগিো, রজরো: নিোইর।

গ্রোভ:রভোচিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ররোোগিো, উখজরো:
ররোোগিো, রজরো: নিোইর।

নিোইর

01/03/1998

১৮ফছয ৪ভো ৩জদন এএজ (রবোখকিঃ) োধোযণ

প্রখফে
নোই,রপযত খোখভ
রনই

ফোজতর

৯৯৯৩ রভোিঃ রজরভ জভয়ো

জতো:রভোিঃ কজপর উজেন,
ভোতো:রজরনো রফগভ

গ্রোভ:ফোংগোরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফোংগোরো, উখজরো: জত্তয,
রজরো: ভোজনকগঞ্জ।

গ্রোভ:ফোংগোরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফোংগোরো, উখজরো: জত্তয,
রজরো: ভোজনকগঞ্জ।

ভোজনকগঞ্জ

11/09/1994

২১ফছয ৬ভো ২৬জদন

এ.এ.জ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

৯৯৯৪ মুোম্মদ হুভোয়ূন কজফয

জতো:আব্দু শুকুয,
ভোতো:যোজজয়ো রফগভ

গ্রোভ:মুহুযীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফন্দয, উখজরো: ডফর মুজযং,
রজরো: চট্টগ্রোভ।

গ্রোভ:মুহুযীোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ফন্দয, উখজরো: ডফর মুজযং,
রজরো: চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

২৫-১২-১৯৯১

২৪ফছয ৪ ভো ৭জদন

আজরভ

োধোযণ

রপযত খোভ নোই

ফোজতর

৯৯৯৫ রভোিঃ জোজকয রোখন

জতো:রভোিঃ আব্দুর কোখদয,
ভোতো:োজপজো রফগভ

গ্রোভ:োনুয়োয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যোজগঞ্জ, উখজরো:
ভজনযোভনৄয, রজরো: মখোয।

গ্রোভ:োনুয়োয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
যোজগঞ্জ, উখজরো:
ভজনযোভনৄয, রজরো: মখোয।

মখোয

09/01/1993

২২ফছয ৫ভো ১০জদন

পোজমর

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১২

১২

চাঁদনৄয

01/01/1988

২৮ফছয ৩ভো ২৯জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে নোই

ফোজতর

১

৯৯৯৬ রভোিঃ আোনউল্লো

জতো:মৃত রভোিঃ জোরোর উজেন, গ্রোভ:জংগোইয,
ভোতো:পোখতভো রফগভ
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রভনোনৄয ফোজোয, উখজরো:
োজীগঞ্জ, রজরো: চাঁদনৄয।

গ্রোভ:জংগোইয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রভনোনৄয ফোজোয, উখজরো:
োজীগঞ্জ, রজরো: চাঁদনৄয।

৯৯৯৭ পজকয রভোিঃ নোজয উজেন

জতো:ভঈন উজেন পজকয,
ভোতো:জফউটি রফগভ

গ্রোভ:আট্রোকী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
পজকযোট, উখজরো:
পজকযোট, রজরো: ফোখগযোট।

গ্রোভ:আট্রোকী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
পজকযোট, উখজরো:
পজকযোট, রজরো: ফোখগযোট।

ফোখগযোট

07/01/1993

২২ফছয ১০ভো ৫জদন

এ.এ.জ

ক্ষুদ্র নৃ-রগোষ্ঠী

রপযত খোভ রনই

ফোজতর

৯৯৯৮ রভোোম্মদ উল্লো জপখযোজ

জতো:রভোিঃ আজজজুর ক,
ভোতো:রভোছোিঃ রপযখদৌী আযো

গ্রোভ:উজজযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দোমুিহুদো, উখজরো:
দোমুিহুদো, রজরো: চ্যয়োডোিো।

গ্রোভ:উজজযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
দোমুিহুদো, উখজরো:
দোমুিহুদো, রজরো: চ্যয়োডোিো।

চ্যয়োডোিো

01/02/1993

২৩ফছয ৪ ভো ৩জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্বোক্ষয রনই, ১টি
প্রখফে

ফোজতর

৯৯৯৯ রভোিঃ কোভরুর োোন

জতো:রভোিঃ যজভ উল্লো,
ভোতো:পোখতভো রফগভ

গ্রোভ:রভোজোপপয রযোড,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জটিআই, উখজরো: খুরী,
রজরো: চট্টগ্রোভ।

গ্রোভ:রভোজোপপয রযোড,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জটিআই, উখজরো: খুরী,
রজরো: চট্টগ্রোভ।

চট্টগ্রোভ

04/01/1991

২৫ফছয ১ভো ৪জদন

ছজফ ১কজ.
চোরোন রনই

ফোজতর

১০০০১ যভজোন আজর

রযখাঁ রফগভ
জোখকয রোখন

গ্রোভ: চযয়োচো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:থোনোযোট
উখজরো: সূফন তচয
রজরো: রনোয়োখোরী

গ্রোভ: চযয়োচো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:থোনোযোট
উখজরো: সূফন তচয
রজরো: রনোয়োখোরী

রনোয়োখোরী

০১.০১.১৯৯৪

২২ ফছয ০৪ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০০২ রভোিঃ আজকফ জভয়ো

রভোছোিঃ জভো রফগভ
রভোিঃ ররজরন জভয়ো

গ্রোভ:জখগ্নোথ তনৄয, দিঃ
োিো(আয়োর কোন্দো িক
ভজজখদয োখ)
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ববযফ
উখজরো:ববযফ
রজরো: জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ:জখগ্নোথ তনৄয, দিঃ
োিো(আয়োর কোন্দো িক
ভজজখদয োখ)
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ববযফ
উখজরো:ববযফ
রজরো: জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

০৩.০১.১৯৯৩

২৩ ফছয ০৩ ভো ১৮
জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০০৩ রভোিঃ নুরুর ইরোভ

জোোনোযো রফগভ

গ্রোভ: আম্মদনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:ধভতঘয
ডোকঘয:আম্মদনৄয
উখজরোিঃ ভোধফনৄয
রজরো: জফগঞ্জ

গ্রোভ: আম্মদনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:ধভতঘয
ডোকঘয:আম্মদনৄয
উখজরোিঃ ভোধফনৄয
রজরো: জফগঞ্জ

জফগঞ্জ

১৭.০৯.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৭ ভো ১৯
জদন

এএজ

অন্যোন্য

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর
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এএজ (রবোখকিঃ) মুজক্তখমোদ্ধো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

১০০০৪ রভোিঃ োভীভ রোখন

রভোছোিঃ জোখভনো খোতুন
রভোিঃ োজনপ রখ

গ্রোভ: জফরভোজিয়ো(নফ তোিো)
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: রধোকিোকুর
উখজরো:নৄঠিয়ো
রজরো: যোজোী

গ্রোভ: জফরভোজিয়ো(নফ তোিো)
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: রধোকিোকুর
উখজরো:নৄঠিয়ো
রজরো: যোজোী

যোজোী

১৯.১০.১৯৮৬

২৯ ফছয ০৬ ভো ১৬
জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০০৫ রভোোম্মদ আরী জজন্নো

রুজফয়ো খোতুন
জয়নোর আখফদীন

গ্রোভ: জিভ খুকজয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: কোজচোযো
উখজরো:কোজজনৄয
রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: জিভ খুকজয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: কোজচোযো
উখজরো:কোজজনৄয
রজরো: জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

০২.১০.১৯৯১

২৪ ফছয ০৭ ভো ০৪
জদন

আজরভ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০০৬ রভোিঃ জভজোনুয যভোন

রভোছোিঃ জফজরী রফগভ
রভোিঃ আব্দুর ভজতন

গ্রোভ:গুরোরবুদোই
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ভয়নোকুঠি
উখজরো:দয
রজরো: যংনৄয

গ্রোভ:গুরোরবুদোই
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: ভয়নোকুঠি
উখজরো:দয
রজরো: যংনৄয

যংনৄয

১২.০৪.১৯৯৩

২৩ ফছয ০০ ভো ২৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০০৭ রভোছোিঃ আয়ো জজেকো

রভোছোিঃ রকোজনুয রফগভ
মৃত আবু ফকয জজেক

গ্রোভ: ফোসুোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩ নং
যোভনৄয
ডোকঘয: ফোসুোিো
উখজরো:োফ ততীনৄয়
রজরো: জদনোজনৄয

গ্রোভ: ফোসুোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩ নং
যোভনৄয
ডোকঘয: ফোসুোিো
উখজরো:োফ ততীনৄয়
রজরো: জদনোজনৄয

জদনোজনৄয

০৮.০৭.১৯৯১

২৪ ফছয ০৯ ভো ২৮
জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০০৮ রভোিঃ রজরভ ইরোভ

রভোছোিঃ রজরনো রফগভ
রভোিঃ জপকুর ইরোভ

গ্রোভ: োজন্তনগয জিভ
ফোবুোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫ নং
ডোকঘয: নীরপোভোযী
উখজরো:নীরপোভোযী
রজরো: নীরপোভোযী

গ্রোভ: োজন্তনগয জিভ
ফোবুোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫ নং
ডোকঘয: নীরপোভোযী
উখজরো:নীরপোভোযী
রজরো: নীরপোভোযী

নীরপোভোযী

০৮.১২.১৯৯০

২৫ ফছয ০৪ ভো ২৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০০৯ োগয আখভদ

রভোছোিঃ োযজভন আক্তোয
রভোিঃ নোন্নু জভয়ো

গ্রোভ: বদ্রখকোর
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:উল্লোোিো
উখজরো:উল্লোোিো
রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: ফোোখফো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ফোোখফো
উখজরো:বুজফোগ
রজরো: ঢোকো

জযোজগঞ্জ

০১.০৯.১৯৯৪

২২ ফছয ০৮ ভো ০৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০১০ ইজদ্র যোনো

নফীযন রফগভ
আনছোয আরী

গ্রোভ: জযো নদী কুল্লো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৩ নং
কুল্লো/ ০২ নং য়োড ত
ডোকঘয: ধোভযোই
উখজরো:ধোভযোই
রজরো: ঢোকো

গ্রোভ: জযো নদী কুল্লো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৩ নং
কুল্লো/ ০২ নং য়োড ত
ডোকঘয: ধোভযোই
উখজরো:ধোভযোই
রজরো: ঢোকো

ঢোকো

১০.১০.১৯৯৫

২০ ফছয ০৬ ভো ২৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

১০০১১ জঞ্জত কুভোয সূেধয

রজোনো যোনী সূেধয
কৃষ্ণ সূেধয

গ্রোভ: ইকযোটিয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
জরজচয়ো/০২ নং
ডোকঘয:যোযচয
উখজরো: ফোজজতনৄয
রজরো: জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ: ইকযোটিয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
জরজচয়ো/০২ নং
ডোকঘয:যোযচয
উখজরো: ফোজজতনৄয
রজরো: জকখোযগঞ্জ

জকখোযগঞ্জ

০৫.০৪.১৯৯১

২৫ ফছয ০১ ভো ০০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০১২ রভোিঃ আনন্দ জভয়ো

রভোছোিঃ রযনুয়োযো রফগভ
রভোিঃ জয়নোর ক

গ্রোভ: ভোজছভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: জোভোরনৄয
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরো: জোভোরনৄয

গ্রোভ: ভোজছভনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: জোভোরনৄয
উখজরো: জোভোরনৄয
রজরো: জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

১০.১০.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৬ ভো ১২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০১৩ রতৌজদুর ইরোভ

রজতপো রফগভ
রজোয়োদ আরী

গ্রোভ:যোখয়য ফোোজরয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:গোফোযো
ডোকঘয:যোখয়য ফোোজরয়ো
উখজরো: ভঞ্চোনৄয
রজরো: টোংগোইর

গ্রোভ:যোখয়য ফোোজরয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:গোফোযো
ডোকঘয:যোখয়য ফোোজরয়ো
উখজরো: ভঞ্চোনৄয
রজরো: টোংগোইর

টোংগোইর

০১.১২.১৯৯৪

২১ ফছয ০৫ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০১৪ যোভকৃষ্ণ যোয়

রোবো যোনী যোয়
বখফ চন্দ্র যোয়

গ্রোভ: ভখনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১ নং
ভজভননৄয
ডোকঘয: ভজভননৄয
উখজরো: দয
রজরো: যংনৄয

গ্রোভ: ভখনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১ নং
ভজভননৄয
ডোকঘয: ভজভননৄয
উখজরো: দয
রজরো: যংনৄয

যংনৄয

২৩.১১.১৯৮৮

২৭ ফছয ০৬ ভো ১২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০১৫ রভোিঃ যোপোন মোনী

রভোছোিঃ োয়রো োযজভন
রভোিঃ যজদুর ইরোভ

গ্রোভ: নদোোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২
ডোকঘয: রবিোভোযো
উখজরো:রবিোভোযো
রজরো: কুজিয়ো

গ্রোভ: ফোরোোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২২
ডোকঘয: ফোবু খাঁ
উখজরো: দয
রজরো: যংনৄয

কুজিয়ো

০২.১১.১৯৯২

২৩ ফছয ০৬ ভো ০৩
জদন

জডখপ্লোভো ইজঞ্জিঃ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০১৬ রভোিঃ আবু ফকয জজেক

রভোছোিঃ জপখযোজী রফগভ
রভোিঃ আনছোয আরী

গ্রোভ: জকোভত রভনোননগয,
ফোরোোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ডোংগীয োট
উখজরো: তোযোগঞ্জ
রজরো: যংনৄয

গ্রোভ: জকোভত রভনোননগয,
ফোরোোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ডোংগীয োট
উখজরো: তোযোগঞ্জ
রজরো: যংনৄয

যংনৄয

১০.১৮.১৯৮৪

৩১ ফছয ০৭ ভো ০৫
জদন

কোজভর

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০১৭ রভোিঃ য়োজদ আরী

রভোছোিঃ আখভনো খোতুন
রভোিঃ রভোখতদ আরী

গ্রোভ: রযোড নং-০১, ফোজি নং=১১০, রখয ফোজি
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: আরভ নগয
উখজরো:রোদয
রজরো: যংনৄয

গ্রোভ: রস্টন এখপ্রোড রযোড,
রস্টন ফোজোয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:আরভ নগয
উখজরো:রোদয
রজরো: যংনৄয

যংনৄয

২১.০৮.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৮ ভো ১৫
জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

৩০.১০.১৯৯৪

২১ ফছয ০৫ ভো ১৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

জকখোযগঞ্জ

০২.০১.১৯৯৪

২২ ফছয ০৪ ভো ০৩
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

ঢোকো

২৪.০৩.১৯৯৬

২০ ফছয ০২ ভো ১৯
জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভ: োোতোর রযোড
ইউজনয়ন/য়োড ত: রৌযবো
০৭ নং য়োড ত
ডোকঘয:রক্ষীনৄয
উখজরো:দয
রজরো: রক্ষীনৄয

রক্ষ্ণীনৄয

২৫.১২.১৯৮৯

২৬ ফছয ০৪ ভো ১১
জদন

এএজ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভ: আেোপনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: জভয়ো ফোজোয
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরো: কুজভল্লো

গ্রোভ: আেোপনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: জভয়ো ফোজোয
উখজরো: রচৌেগ্রোভ
রজরো: কুজভল্লো

কুজভল্লো

২২.১১.১৯৯৪

২১ ফছয ০৫ ভো ১৩
জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

রভোছোিঃ োজনো রফগম্ন
রভোিঃ ইজদ্র আরী

গ্রোভ: ফিোই ফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:নোমুজিয োট
উখজরো:আজদতভোযী
রজরো: রোরভজনযোট

গ্রোভ: ফিোই ফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:নোমুজিয োট
উখজরো:আজদতভোযী
রজরো: রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

১০.০৬.১৯৯২

২৪ ফছয ১১ ভো ২৬
জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

এরভ খোতুন
আব্দুর ছবুয

গ্রোভ: আপঝর নগয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ছদোো
ডোকঘয:ছদোো
উখজরো:োতকোজনয়ো
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: আপঝর নগয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ছদোো
ডোকঘয:ছদোো
উখজরো:োতকোজনয়ো
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

২১.০১.১৯৯৪

২২ ফছয ০৩ ভো ১৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

যোখদো রফগভ
রভোিঃ আযোপ আরী

গ্রোভ: যহুরী
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোজফন্দোী
ডোকঘয:রগোজফন্দোী
উখজরো: ভঞ্চোনৄয
রজরো: টোংগোইর

গ্রোভ: যহুরী
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোজফন্দোী
ডোকঘয:রগোজফন্দোী
উখজরো: ভঞ্চোনৄয
রজরো: টোংগোইর

১০০১৯ রভোোযপ রোখন

জভনো আক্তোয
োজফবুয যভোন

গ্রোভ: জ্ঞোননৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:যোয চয
উখজরো:ফোজজতনৄয
রজরো: জকখোযগঞ্জ

গ্রোভ: জ্ঞোননৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:যোয চয
উখজরো:ফোজজতনৄয
রজরো: জকখোযগঞ্জ

১০০২০ ঞ্জয় চন্দ্র দো

রযখো যোনী দো
জফজয় চন্দ্র দো

গ্রোভ: গণকটুজর জটি কখরোনী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২২ নং
ডোকঘয:জনউ ভোখকতট
উখজরো:
রজরো: ঢোকো

গ্রোভ: গণকটুজর জটি কখরোনী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২২ নং
ডোকঘয:জনউ ভোখকতট
উখজরো:
রজরো: ঢোকো

১০০২১ রভোিঃ পোযখবজ

সুজপয়ো রফগভ
মৃতিঃ আফদুর আরী

গ্রোভ: রদফীনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১০ নং
যোয়নৄয
ডোকঘয: আেোপগঞ্জ ফোজোয
উখজরো: যোয়নৄয
রজরো: রক্ষীনৄয

১০০২২ রভোফোযক রোখন

রোখনয়োযো রফগভ
রখোযখদ আরভ

১০০২৩ রভোিঃ োজভ জভয়ো

১০০২৪ নুরুর আফছোয

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

টোংগোইর

১০০১৮ রভোিঃ যোখর জভয়ো
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জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০০২৫ রভোিঃ আজযপ জকদোয

আখরয়ো রফগভ
রভোিঃ যজফউর ক জকদোয

গ্রোভ: রগোীনোথনৄয
জিভোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোীনোথনৄয
ডোকঘয:রভযী রগোীনোথনৄয
উখজরো:রগোোরগঞ্জ
রজরো: রগোোরগঞ্জ

গ্রোভ: রগোীনোথনৄয
জিভোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: রগোীনোথনৄয
ডোকঘয:রভযী রগোীনোথনৄয
উখজরো:রগোোরগঞ্জ
রজরো: রগোোরগঞ্জ

রগোোরগঞ্জ

০২.০৪.১৯৯৬

২০ ফছয ০৯ ভো ০৩
জদন

এএজ

১০০২৬ ঈোযন

রযোখকয়ো খোতুন
চাঁদ আরী

গ্রোভ: রফোধখোনো
ইউজনয়ন/য়োড ত: গদখোরী
ডোকঘয: রফোধখোরী
উখজরো: জঝকয গোছো
রজরো: মখোয

গ্রোভ: রফোধখোনো
ইউজনয়ন/য়োড ত: গদখোরী
ডোকঘয: রফোধখোরী
উখজরো: জঝকয গোছো
রজরো: মখোয

মখোয

২০.০৪.১৯৮৭

২৯ ফছয ০০ ভো ১৫
জদন

জফএএ

১০০২৭ জযশু যকোয

আরনো যকোয
রুন যকোয

গ্রোভ: জফনোজুযী
ইউজনয়ন/য়োড ত: জফনোজুযী
ডোকঘয: জফনোজুযী
উখজরো: যোউজোন
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: জফনোজুযী
ইউজনয়ন/য়োড ত: জফনোজুযী
ডোকঘয: জফনোজুযী
উখজরো: যোউজোন
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

১৫.১০.১৯৯৩

২২ ফছয ০৬ভো ২১
জদন

১০০২৮ রভোিঃ আর-আজভন

মৃতিঃ যোখফয়ো রফগভ
মৃতিঃ জযোজ আরী

গ্রোভ: ফোযঈ টর
ইউজনয়ন/য়োড ত: জংনো
ডোকঘয:জংনো
উখজরো: জযলোফোিী
রজরো: জোভোরনৄয

গ্রোভ: ফোযঈ টর
ইউজনয়ন/য়োড ত: জংনো
ডোকঘয:জংনো
উখজরো: জযলোফোিী
রজরো: জোভোরনৄয

জোভোরনৄয

১১.১০.১৯৯১

১০০২৯ ভজজদো আক্তোয

জনলুপো রফগভ
রভোিঃ আব্দুর ভজজদ

গ্রোভ: ফি আজখিো আদত গ্রোভ
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৮
ডোকঘয: োন্তোোয
উখজরো: আদভজদঘী
রজরো: ফগুিো

গ্রোভ: ফি আজখিো আদত গ্রোভ
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৮
ডোকঘয: োন্তোোয
উখজরো: আদভজদঘী
রজরো: ফগুিো

ফগুিো

১০০৩০ ভোন চন্দ্র

যঞ্জীতো যোনী
মুকুর চন্দ্র যকোয

গ্রোভ: জোরনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ভজভননৄয
উখজরো:দয
রজরো: যংনৄয

গ্রোভ: জোরনৄয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ভজভননৄয
উখজরো:দয
রজরো: যংনৄয

যংনৄয
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

১২

কর্তক্ষ উখল্লখ
রনই, জফজ্ঞজন্ভ
নম্বয রনই

ফোজতর

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১১.০১.১৯৯৬

২০ ফছয ০৩ ভো ২৪
জদন

দোজখর

এজতভ/ োজযযীক ফোংরোখদ
প্রজতফন্ধী
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

০২.০১.১৯৯১

২৫ ফছয ০৪ ভো ০৩
জদন

এএজ

োধোযণ

ফোজতর

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

৫

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

রোরভজনযোট

২০.০৫.১৯৯৬

২০ ফছয ০০ ভো ১৫
জদন

এএজ

অন্যোন্য

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

টোংগোইর

১৫.০২.১৯৯৭

১৯ ফছয ০২ ভো ২০
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভ: গুরোর বুদোই
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ভয়নোকুটি
উখজরো:দয
রজরো: যংনৄয

যংনৄয

১৫.০৩.১৯৯০

২৬ ফছয ০৫ ভো ২১
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভ: গোছফোজিয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৯ নং
ডোকঘয:গোছফোজিয়ো
উখজরো: চন্দনোই
রজরো: চট্টগ্রোভ

গ্রোভ: গোছফোজিয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৯ নং
ডোকঘয:গোছফোজিয়ো
উখজরো: চন্দনোই
রজরো: চট্টগ্রোভ

চট্টগ্রোভ

১৮.০৯.১৯৯৭

১৮ ফছয ০৬ ভো ২৩
জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

রভোোিঃ আকখরভো রফগভ
রভোিঃ আবুর রোখন

গ্রোভ: ফিগোছী, বোখটোোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:বোখটোোিো
উখজরো:রগোদোগোিী
রজরো: যোজোী

গ্রোভ: ফিগোছী, বোখটোোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:বোখটোোিো
উখজরো:রগোদোগোিী
রজরো: যোজোী

যোজোী

২১.০৫.১৯৯৫

২১ ফছয ০৫ ভো ১৫
জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০৩৬ রভোিঃ রখোকন জভয়াঁ

য বোনু রফগভ
রভোিঃ যভ আরী োরোদোয

গ্রোভ: রোিোকোজন্দন ইউজ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: যোজনগয ভোদ্রোো
উখজরো: নজিয়ো
রজরো: যীয়তনৄয

গ্রোভ: রোিোকোজন্দন ইউজ
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: যোজনগয ভোদ্রোো
উখজরো: নজিয়ো
রজরো: যীয়তনৄয

যীয়তনৄয

১৮.১২.১৯৯২

২৩ ফছয ০৪ ভো ১৭
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০৩৭ রভোছোিঃ নূখয জোন্নোত পোখতভো

রভোছোিঃ রোইরী রফগভ
রভোিঃ আব্দু োত্তোয

গ্রোভ: াঁচফোজিয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ফোলুবযো
উখজরো:নগাঁ
রজরো: নগাঁ

গ্রোভ: াঁচফোজিয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ফোলুবযো
উখজরো:নগাঁ
রজরো: নগাঁ

১৫.০৭.১৯৯২

২৩ ফছয ১০ ভো ২০ এইচএজ
জদন

এজতভ/ োজযযীক ফোংরোখদ
প্রজতফন্ধী
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০৩১ রভোিঃ জরয়োকত আরী(জরভন)

রভোছোিঃ রগোরোী রফয়ো
মৃত জোজভর ক

গ্রোভ: উভোজত যনোযোয়ন
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৯ নং
ঞ্চগ্রোভ, ০৬ নং য়োড ত
ডোকঘয:পজকখযয তখকয়ো
উখজরো:রোরভজনযোট
রজরো: রোরভজনযোট

গ্রোভ: উভোজত যনোযোয়ন
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৯ নং
ঞ্চগ্রোভ, ০৬ নং য়োড ত
ডোকঘয:পজকখযয তখকয়ো
উখজরো:রোরভজনযোট
রজরো: রোরভজনযোট

১০০৩২ রভোিঃ জহুরুর ইরোভ

জহুযো রফগভ
রভোিঃ পজলুর ক

গ্রোভ: োখয়ভ লুহুজিয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:নগয ফোিী
উখজরো: কোজরোতী
রজরো: টোংগোইর

গ্রোভ: োখয়ভ লুহুজিয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:নগয ফোিী
উখজরো: কোজরোতী
রজরো: টোংগোইর

১০০৩৩ কোভরুজ্জোভোন জভয়াঁ

আজয়ো রফগভ
মৃতিঃ যমুজ উজেন

গ্রোভ: গুরোর বুদোই
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ভয়নোকুটি
উখজরো:দয
রজরো: যংনৄয

১০০৩৪ তোনজজদুর ইরোভ

যোখদো রফগভ
আবুর কোরোভ আজোদ

১০০৩৫ রভোিঃ যভোতুল্লো
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নগাঁ

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

১০০৩৮ রভোিঃ োরভোন রখ

োরভো রফগভ(জভতো)
রভোিঃ ইরোভ রখ

গ্রোভ: রছোট ফয়যো ভোদ্রোো রযোড
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৭
ডোকঘয: জজজ
উখজরো:
রজরো: খুরনো

গ্রোভ: রছোট ফয়যো ভোদ্রোো রযোড
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৭
ডোকঘয: জজজ
উখজরো:
রজরো: খুরনো

খুরনো

২২.০৬.১৯৯৬

১৯ ফছয ১০ ভো ১৩
জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০৩৯ রভোিঃ জভঠুন রোখন

রভোছোিঃ রোইরী রফগভ
রভোিঃ আব্দু োত্তোয

গ্রোভ: াঁচফোজিয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ফোলুবযো
উখজরো:নগাঁ
রজরো: নগাঁ

গ্রোভ: াঁচফোজিয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ফোলুবযো
উখজরো:নগাঁ
রজরো: নগাঁ

নগাঁ

১০.১২.১৯৯২

২৩ ফছয ০৫ ভো ২৫
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০৪০ রভোিঃ রুখফর রোখন

রজরনো রফগভ
আকযোভ আরী রফোযী

গ্রোভ: রঘনোয চয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রছনোয চয ফোজোয
উখজরো:ভতরফ উত্তয
রজরো: চাঁদনৄয

গ্রোভ: রঘনোয চয
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:রছনোয চয ফোজোয
উখজরো:ভতরফ উত্তয
রজরো: চাঁদনৄয

চাঁদনৄয

০১.০৩.১৯৯৪

২২ ফছয ০২ ভো ০৪
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০৪১ ভজজফয যভোন

জজভরো খোতুন
রভোোম্মদ মুজরভ উজেন

গ্রোভ: করকোন্দো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:শ্রীফযদী
উখজরো:জেফযদী
রজরো: রযনৄয

গ্রোভ: করকোন্দো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:শ্রীফযদী
উখজরো:জেফযদী
রজরো: রযনৄয

রযনৄয

১৫.০১.১৯৮৯

২৭ ফছয ০৩ ভো ২০
জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০৪২ যভ কুভোয

শ্রীভজত রপোরী যোনী
ী জনভোই চন্দ্র যোয়

গ্রোভ: বোিোোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোজোিো
ডোকঘয:জথজদযনৄয
উখজরো:আটঘজিয়ো
রজরো: োফনো

গ্রোভ: বোিোোিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভোজোিো
ডোকঘয:জথজদযনৄয
উখজরো:আটঘজিয়ো
রজরো: োফনো

োফনো

২২.১০.১৯৯১

২৪ ফছয ০৬ ভো ১২
জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০৪৩ রভোিঃ ভোসুদ যোনো

মৃতিঃ োোয বোনু
মৃতিঃ আব্দুয যভোন

গ্রোভ: ফোহুকো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ফোহুকো
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরো: জযোজগঞ্জ

গ্রোভ: ফোহুকো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:ফোহুকো
উখজরো: জযোজগঞ্জ
রজরো: জযোজগঞ্জ

জযোজগঞ্জ

০১.০১.১৯৮৯

২৭ ফছয ০৩ ভো ০৪
জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০৪৪ রভোিঃ আইউয়ুবুয যভোন

মৃতিঃ আিঃ োখজযো খোতুন
মৃতিঃ আিঃ কোজদয মুন্পী

গ্রোভ:কোোজয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: কোোজয়ো
উখজরো:কোোজয়ো
রজরো: গোজীনৄয

গ্রোভ:কোোজয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয: কোোজয়ো
উখজরো:কোোজয়ো
রজরো: গোজীনৄয

গোজীনৄয

১০.০৫.১৯৮৬

২৯ ফছয ১১ ভো ২৫
জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

১০০৪৫ কোভরুজ্জোভোন

কল্পনো রফগভ
খন্দকোয নুরুর আভীন

গ্রোভ: োখোযীয়ো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০১
ডোকঘয: নজরন ফোজোয
উখজরো: রগোোরনৄয
রজরো: টোংগোইর

গ্রোভ: ফোো নং িঃ ৬১৪/এ
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৩ নং
ডোকঘয: োোিতজর
উখজরো:খুরী
রজরো: চট্টগ্রোভ

টোংগোইর

১২.১২.১৯৯১

২৪ ফছয ০৩ ভো ২৯
জদন

দোজখর

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০৪৬ যতন রন

ভোধুফী যোনী রন
ভধু রন

গ্রোভ: রস্টজডয়োভ োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩ নং
ডোকঘয: রোরভজনযোট
উখজরো: রোরভজনযোট
রজরো: রোরভজনযোট

গ্রোভ: রস্টজডয়োভ োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩ নং
ডোকঘয: রোরভজনযোট
উখজরো: রোরভজনযোট
রজরো: রোরভজনযোট

রোরভজনযোট

০২.০৫.১৯৯৫

২১ ফছয ০০ ভো ০৪
জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০৪৭ রভোিঃ সুজন জভয়াঁ

রভোছোিঃ ছজখনো রফগভ
রভোিঃ এযোদ আরী

গ্রোভ: ধুফজরয়ো দজক্ষণ োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: পরদো/ ০৪
নং য়োড ত
ডোকঘয:ধুফজরয়ো
উখজরো:ভঞ্চোনৄয
রজরো: টোংগোইর

গ্রোভ: ধুফজরয়ো দজক্ষণ োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: পরদো/ ০৪
নং য়োড ত
ডোকঘয:ধুফজরয়ো
উখজরো:ভঞ্চোনৄয
রজরো: টোংগোইর

টোংগোইর

৩১.১২.১৯৯৪

২১ ফছয ০৫ ভো ০৫
জদন

এএজ

অন্যোন্য

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০৪৮ জকদোয এ আজজজ

সুজপয়ো রফগভ
জকদোয আরী জভয়াঁ

গ্রোভ: রছোট কোচনো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:দোজযয়োরো
উখজরো: রভোল্লোোট
রজরো: ফোখগযোট

গ্রোভ: রছোট কোচনো
ইউজনয়ন/য়োড ত:
ডোকঘয:দোজযয়োরো
উখজরো: রভোল্লোোট
রজরো: ফোখগযোট

ফোখগযোট

১৫.০২.১৯৯৩

২৩ ফছয ০২ ভো ২০
জদন

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০৪৯ আব্দুয যভোন জফশ্বো

রভোছোিঃ ছোজপয়ো রফগভ
আজযপ জফশ্বো

গ্রোভ: ফোগোফোজিয়ো জফশ্বো
োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪ নং
ফোগোফোজিয়ো ইউজ, য়োড ত
নং-০৩
ডোকঘযিঃ আখরোকজদয়ো
উখজরো: ভোগুযো
রজরো: ভোগুযো

গ্রোভ: ফোগোফোজিয়ো জফশ্বো
োিো
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৪ নং
ফোগোফোজিয়ো ইউজ, য়োড ত
নং-০৩
ডোকঘযিঃ আখরোকজদয়ো
উখজরো: ভোগুযো
রজরো: ভোগুযো

ভোগুযো

২০.০৫.১৯৯৭

১৮ ফছয ১১ ভো ১৫
জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০৫০ অনুভ জফশ্বো

স্মৃজত জফশ্বো
নৃখন জফশ্বো

গ্রোভ: যোভনগয ঠোকুযফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩ নং
কছুন্দো, ইউজ য়োড ত নং-০৩
ডোকঘয:ফজগয়ো
উখজরো: ভোগুযো দয
রজরো: ভোগুযো

গ্রোভ: যোভনগয ঠোকুযফোিী
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৩ নং
কছুন্দো, ইউজ য়োড ত নং-০৩
ডোকঘয:ফজগয়ো
উখজরো: ভোগুযো দয
রজরো: ভোগুযো

ভোগুযো

১২.০৬.১৯৯৫

২০ ফছয ১০ ভো ২৪
জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

ফততভোন ঠিকোনো

৪

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

কুজভল্লো

২৯/১২/১৯৮৯

২৬ফছয ০৪ভো ০৭জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভ: োিীবোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভখন্দ্রনগয,
ডোকঘয: রোরভজনযোট,
উখজরো: রোরভজনযোট
দয, রজরো: রোরভজনযোট।

রোরভজনযোট

03/12/1993

২২ফছয ০৫ভো ০২জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভ: জযযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জযযনৄয, উখজরো:
জফজফযফন্দয, রজরো:
জদনোজনৄয।

গ্রোভ: জযযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
জযযনৄয, উখজরো:
জফজফযফন্দয, রজরো:
জদনোজনৄয।

জদনোজনৄয

৩১/১২/১৯৯১

২৪ফছয ০৪ভো ০৪জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

রভোছোিঃ পোজযো রফগভ
আব্দুর ভোখরক

গ্রোভ: য়োজিয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২, ডোকঘয:
ফোজোয রগোরোনৄয, উখজরো:
জঝনোইদ দয, রজরো:
জঝনোইদ।

গ্রোভ: ফোরোোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ২২,
ডোকঘয: ফোবুখাঁ, উখজরো:
যংনৄয দয, রজরো: যংনৄয।

জঝনোইদ

২৩/১২/১৯৯৭

১৮ফছয ০৪ভো ১২জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০৫৫ রভোিঃ আব্দুর ভজতন

রভোছোিঃ যজভছো খোতুন
মৃতিঃ রদযোজ উজেন

গ্রোভ: জয়যোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: খাঁন ভজযচ,
ডোকঘয: ভয়দোন দীজঘ,
উখজরো: বোঙ্গুিো, রজরো:
োফনো।

গ্রোভ: জয়যোভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: খাঁন ভজযচ,
ডোকঘয: ভয়দোন দীজঘ,
উখজরো: বোঙ্গুিো, রজরো:
োফনো।

োফনো

২০/০৫/1987

২৮ফছয ১১ভো
১৫জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০৫৬ োোফ উেীন

ভোন আরী
ছোখরো জফজফ

গ্রোভ: সুজন োরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োট ভোধনগয, উখজরো:
ফোগভোযো, রজরো: যোজোী।

গ্রোভ: সুজন োরো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
োট ভোধনগয, উখজরো:
ফোগভোযো, রজরো: যোজোী।

যোজোী

01/04/1987

২৯ফছয ৪ভো ২জদন

দোজখর

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০৫৭ রভোিঃ রোখর যোনো

আরপো রফগভ
মৃতিঃ পজলুর কজযভ

গ্রোভ: এযোন্দ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রফোয়োজরয়োয চয , উখজরো:
রিো, রজরো:জযোজগঞ্জ ।

গ্রোভ: এযোন্দ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
রফোয়োজরয়োয চয , উখজরো:
রিো, রজরো:জযোজগঞ্জ ।

জযোজগঞ্জ

03/08/1991

২৫ফছয ০১ভো ২৮জদন

এ এ জ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

১০০৫১ জঞ্জত চন্দ্র ফভতন

যোধো যোনী
ভলন চন্দ্র ফভতন

গ্রোভ:, ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
গ্রোভ: রোভনো (উিঃ) োিো ,
ডোকঘয: , উখজরো: , রজরো: ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৪,
।
ডোকঘয: রোভনো, উখজরো:
রোভনো, রজরো: কুজভল্লো।

১০০৫২ রভোিঃ যোয়োন কজফয

রভোছোিঃ আজজজো আখতোয
রভোিঃ আখতোরুজ্জোভোন

গ্রোভ: োিীবোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ভখন্দ্রনগয,
ডোকঘয: রোরভজনযোট,
উখজরো: রোরভজনযোট
দয, রজরো: রোরভজনযোট।

১০০৫৩ ভোমুনুয যজদ

আখভনো খোতুন
আজোোয আরী

১০০৫৪ রভোিঃ রভোস্তোজপজুয যভোন
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১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

04/07/1987

২৯ফছয ০০ভো
০৮জদন

এএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

জকখোযগঞ্জ

৩১/12/19৯৫

২০ফছয ০৪ভো ০৪জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভ: গোজীনৄয রযোড, রৌয
আরগী ইউজনয়ন/য়োড ত:
রবোরো রৌযবো , ডোকঘয:
রবোরো দয, উখজরো:
রবোরো দয, রজরো: রবোরো।

রবোরো

২০/1১/199০

২৫ফছয ০৫ভো
১৬জদন

এইচএজ

োধোযণ

ফোংরোখদ
রযরখয়য পযখভ
আখফদন 
প্রখফে

ফোজতর

গ্রোভ: দজক্ষন রচচঁযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বকখোরী ফোজোয, উখজরো:
কোঠোজরয়ো, রজরো: ঝোরকোঠী।

গ্রোভ: দজক্ষন রচচঁযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
বকখোরী ফোজোয, উখজরো:
কোঠোজরয়ো, রজরো: ঝোরকোঠী।

ঝোরকোঠী

09/10/1996

ফছয ভো জদন

জফ এ অনো ত

োধোযণ

ফয় উখল্লখ নোই
 প্রখফ ে ১টো

ফোজতর

মৃতিঃ আখনোয়োযো রফগভ
মৃতিঃ রভোোম্মদ রোছোইন

গ্রোভ: রক্ষুোযচয আভোন
োিো, ইউজনয়ন/য়োড ত: ০১
নং য়োড ত, চকজযয়ো রৌযবো
ডোকঘয: জচজযংগো, উখজরো:
চকজযয়ো, রজরো: কক্সফোজোয।

গ্রোভ: রক্ষুোযচয আভোন
োিো, ইউজনয়ন/য়োড ত: ০১
নং য়োড ত, চকজযয়ো রৌযবো
ডোকঘয: জচজযংগো, উখজরো:
চকজযয়ো, রজরো: কক্সফোজোয।

কক্সফোজোয

০১//০৪/১৯৯২

ফছয ভো জদন

এএজ

োধোযণ

আখফখদখন ছজফ ১
কজ, ফয়
উখল্লখ নোই,
প্রখফে ১ কজ

ফোজতর

োখজযো খোতুন
মৃতিঃ আিঃ ভোন্নোন

গ্রোভ: ফোোদুযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: উত্তয
ফোখযনগয ইউজনয়ন জযলদ,
ডোকঘয: ফিচয, উখজরো:
যোয়নৄযো, রজরো:নযজংদী ।

গ্রোভ: ফোোদুযনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: উত্তয
ফোখযনগয ইউজনয়ন জযলদ,
ডোকঘয: ফিচয, উখজরো:
যোয়নৄযো, রজরো:নযজংদী ।

নযজংদী

২৮/১১/1987

২৪ফছয ০৫ভো ০৪জদন

এ,এ,জ

োধোযণ

আখফখদখন ছজফ ১
কজ, রপযত খোভ
রনই

ফোজতর

ভংরো কোন্ত জফশ্বো
ভোরজত যোনী

গ্রোভ: যংনোথ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:অন্নদোনগয ,
উখজরো: ীযগোছো, রজরো:
যংনৄয।

গ্রোভ: যংনোথ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ,
ডোকঘয:অন্নদোনগয ,
উখজরো: ীযগোছো, রজরো:
যংনৄয।

১০০৫৯ সুদীন্ভ কুভোয যকোয

তরুফোরো
সুকোন্ত কুভোয উজ্জর

গ্রোভ: োচরী োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কযগো ,
ডোকঘয: কযগাঁ, উখজরো:
কটিয়োদী, রজরো: জকখোযগঞ্জ।

গ্রোভ: োচরী োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: কযগাঁ,
ডোকঘয: কযগাঁ, উখজরো:
কটিয়োদী, রজরো: জকখোযগঞ্জ।

১০০৬০ রভোিঃ ইভোইর

রযোখকয়ো রফগভ
রভোিঃ রতোপোজ্জর রোখন

গ্রোভ: গোজীনৄয রযোড, রৌয
আরগী ইউজনয়ন/য়োড ত:
রবোরো রৌযবো , ডোকঘয:
রবোরো দয, উখজরো:
রবোরো দয, রজরো: রবোরো।

১০০৬৫ জদুর ইরোভ

রভোোিঃ নুযজোোন রফগভ
আব্দুর ফোখযক োং

১০০৬৬ নফীয রোছোইন

১০০৬৭ জুরজপকোয আরী

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

যংনৄয

১০০৫৮ ভজজৎ কুভোয যোয়
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জনজ রজরো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

জতো  ভোতোয নোভ

২

ফততভোন ঠিকোনো

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

ভন্তব্য

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১২

১২

১০০৬৯ রজরভ ফোদুয

আখয়ো রফগভ
রভোোম্মদ শুক্কুয

গ্রোভ: নরফজনয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ১৯ নং
ইউজনয়ন, ডোকঘয: খুটোখাঁরী,
উখজরো: চকজযয়ো, রজরো:
কক্সফোজোয।

গ্রোভ: খোখরদো ম্যোনন, খোজো
রযোড, ইউজনয়ন/য়োড ত: য়োড ত
নং ০৬, ডোকঘয: চোন্দগঞ্জ,
উখজরো: চন্দ্রগো, রজরো:
চট্টগ্রোভ।

কক্সফোজোয

02/11/1990

২৫ফছয ০৫ভো
২৭জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে ১ কজ
রপযত খোভ রনই

ফোজতর

১০০৭০ পজলুর কোখদয

োখজদো রফগভ
আজজজুর ক

গ্রোভ: ভধ্যভ সুতুজযয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ধরঘোটো,
য়োড ত নং ০৬ ডোকঘয:
ধরঘোটো, উখজরো:
ভখখোরী, রজরো:
কক্সফোজোয।

গ্রোভ: কযভোিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: খোজো রযোড,
ডোকঘয: চোন্দগাঁ, উখজরো:
চোন্দগো, রজরো: চট্টগ্রোভ।

কক্সফোজোয

2৯ফছয ০৬ভো ১৬জদন

এএজ

োধোযণ

জন্ তোজযখ রনই,
প্রখফ ে ১টো,
রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

১০০৭২ রভোিঃ আব্দু রজরভ

জযজজয়ো খোতুন
রভোোম্মদ আরী

গ্রোভ: গখিয কোন্দো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫,
ডোকঘয: ফাঁকোর, উখজরো:
োতক্ষীযো, রজরো: োতক্ষীযো।

গ্রোভ: গখিয কোন্দো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ০৫,
ডোকঘয: ফাঁকোর, উখজরো:
োতক্ষীযো, রজরো: োতক্ষীযো।

োতক্ষীযো

১৫/০১/১৯৮৬

২৯ফছয ০৬ভো ২১জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ তুোজয়ত
রনই

ফোজতর

১০০৭৫ রভোিঃ োভসুজ্জোভোন যকোয

মৃতিঃ ছোখরো রফগভ
রভোিঃ যজপকুর আরভ যকোয

গ্রোভ: োট গ্রোভ জোমুযটোযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৫নং,
ডোকঘয: োজন্ফফোিী,
উখজরো: আজদতভোযী,
রজরো: রোরভজনযোট।

গ্রোভ: োট গ্রোভ জোমুযটোযী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: ৫নং,
ডোকঘয: োজন্ফফোিী,
উখজরো: আজদতভোযী,
রজরো: রোরভজনযোট।

রোরভজনযোট

03/01/1993

২২ফছয ০২ভো ০৪জদন

এইচ এ জ

োধোযণ

আখফখদখন ছজফ ১
কজ, প্রখফে
রযরখয়র পযখভ

ফোজতর

১০০৮১ কোভনো যোনী ফভতন

ভোয়ো যোনী ফভতন
বখফ চন্দ্র ফভতন

গ্রোভ: ফোখন্দযকুিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: চরফরো,
ডোকঘয: রগোির, উখজরো:
কোরীগঞ্জ, রজরো:
রোরভজনযোট।

গ্রোভ: ফোখন্দযকুিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত: চরফরো,
ডোকঘয: রগোির, উখজরো:
কোরীগঞ্জ, রজরো:
রোরভজনযোট।

রোরভজনযোট

12/02/1986

২৯ফছয ০৫ভো
০৩জদন

এএজ

োধোযণ

ছজফ এক কজ,
রপযত খোখভ
ডোকটিজকট রনই

ফোজতর

১০০৮৪ রভোিঃ আোনুর যোজকফ

রভোোিঃ রজোৎস্দো রফগভ
রভোিঃ দোযোজ উেীন

গ্রোভ: কোঠরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ছোজতনোরী উখজরোিঃ
াঁচজফজফ, রজরো: জয়নৄযোট।

গ্রোভ: কোঠরী,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
ছোজতনোরী উখজরোিঃ
াঁচজফজফ, রজরো: জয়নৄযোট।

জয়নৄযোট

12/01/1986

২৯ফছয ০৭ভো ০০জদন

জডখপ্লোভো

োধোযণ

রপযত খোখভ
যোজস্ব টিজকট

ফোজতর

১০০৮৭ জ রফগভ

জোজভরুন রফগভ
জপকুয যভোন

গ্রোভ: আদভনৄয,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আদভনৄয
ফোজোয, ডোকঘয: আদভনৄয,
উখজরো: কভরগঞ্জ, রজরো:
রভৌরবীফোজোয।

গ্রোভ: রনোয়ো গাঁ,
ইউজনয়ন/য়োড ত: আদভনৄয
ফোজোয, ডোকঘয: আদভনৄয,
উখজরো: কভরগঞ্জ, রজরো:
রভৌরবীফোজোয।

রভৌরবীফোজোয

04/03/1997

১৯ফছয ১ভো ২জদন

এ এ জ

োধোযণ

আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

৫

জনজ রজরো

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১০

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

রোরভজনযোট

05/02/1988

২৭ফছয ১১ ভো ৯জদন

এইচএজ

মুজক্তখমোদ্ধোয নৄে আখফদখন স্বোক্ষয
রনই

ফোজতর

১৯ফছয ০৮ভো
০৯জদন

এ,এ,জ

োধোযণ

আখফখদখন ছজফ ১
কজ  জন্
তোজযখ উখল্লখ নোই

ফোজতর

২১/১১/১৯৮৯

২৬ফছয ০৫ভো ১৫জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয় পখভত
আখফদন

ফোজতর

টুয়োখোরী

01.06.1986

29 ফছয 11ভো15 জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয় পখভত
আখফদন

ফোজতর

জরজো পখটোকজ, য়োো
রযোড 45/3, জিভ
মোেোফোিী, ঢোকো।

টুয়োখোরী

02.12.1991

24 ফছয 05 ভো 04
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয় পখভত
আখফদন

ফোজতর

গ্রোভ+ডোকঘয: সুজতয়োখোরী,
থোনো-রকোতয়োরী,
ভয়ভনজং।

রঘোিোোর ইউজযয়ো োয
কোযখোনো আফোজক কখরোনী,
ডোকঘয: োয কোযখোনো, থোনোরো, রজরো-নযজংদী।

ভয়ভনজং

03.02.1992

24 ফছয 03 ভো 02
জদন

এএজ

োধোযণ

রযরখয় পখভত
আখফদন

ফোজতর

জচযনজীত চোকভো; ভজল্লকো
চোকভো

গ্রোভ: রযোছোিো
রডম্যোনোিো, ডোকঘয:
খোগিোছজি।

গ্রোভ: এজক্সভ ব্যোংক কৃজল
জফশ্বজফদ্যোরয়, 69-69/1 ফি
ইন্দোযো রভোি, ডোকঘয:
চাঁোইনফোফগঞ্জ।

চাঁোইনফোফগঞ্জ

14.02.1992

24 ফছয 02 ভো 21
জদন

এএজ

োধোযণ

রযরখয় পখভত
আখফদন

ফোজতর

রভোোম্মদ ইজভর রোোইন;
রজখরভোন জফজফ

গ্রোভ: যোভনগয, ডোকঘয:
কোজরকোনৄয-9450,
কোজরগঞ্জ, োতক্ষীযো।

3/7/এ ব্লক এপ, ভোদ্রোো
রযোড, জখয়ন্ট রকোয়োট তোয,
ডোকঘয: রভোোম্মদনৄয, ঢোকো1207।

োতক্ষীযো

15.11.1992

23 ফছয 05 ভো
20জদন

পোজমর

োধোযণ

রযরখয় পখভত
আখফদন

ফোজতর

১০০৯০ রভোিঃ আজভন আরী

রভোছোিঃ যোজদো রফগভ
রভোিঃ রতোপোজ্জর রোখন

গ্রোভ: ড্রোইবোয োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
রোরভজনযোট, ডোকঘয:
রোরভজনযোট, উখজরো:
রোরভজনযোট দয, রজরো:
রোরভজনযোট।

গ্রোভ: ড্রোইবোয োিো,
ইউজনয়ন/য়োড ত:
রোরভজনযোট, ডোকঘয:
রোরভজনযোট, উখজরো:
রোরভজনযোট দয, রজরো:
রোরভজনযোট।

১০০৯২ রভোিঃ োেোভ রোখন

মৃত রভোছোিঃ আখভনো রফগভ
রভোিঃ রভোকখদ রভোল্যো

গ্রোভ: আদভনৄয, তজছখভোল্যোয
ডোিী ইউজনয়ন/য়োড ত:
অজম্বকোনৄয, ডোকঘয:
ফোজকগঞ্জ, উখজরো:
পজযদনৄয দয, রজরো:
পজযদনৄয।

গ্রোভ: আদভনৄয, তজছখভোল্যোয
ডোিী ইউজনয়ন/য়োড ত:
অজম্বকোনৄয, ডোকঘয:
ফোজকগঞ্জ, উখজরো:
পজযদনৄয দয, রজরো:
পজযদনৄয।

পজযদনৄয

১০০৯৪ রভোিঃ জদুর ইরোভ

রভোিঃ আব্দুয যজভ
শুকজোন খোতুন

গ্রোভ: বদ্রখকোর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
উল্লোোিো, উখজরো:
উল্লোোিো, রজরো: জযোজগঞ্জ।

গ্রোভ: বদ্রখকোর,
ইউজনয়ন/য়োড ত: , ডোকঘয:
উল্লোোিো, উখজরো:
উল্লোোিো, রজরো: জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

১০০৯৫ জনোফ আজভনুর ইরোভ

রভোিঃ জজেকুয যভোন;
পজযদো রফগভ

গ্রোভ+ডোকঘয-রকফনৄয
থোনো-ফোউপর, রজরোটুয়োখোরী।

জরজো পখটোকজ, য়োো
রযোড 45/3, জিভ
মোেোফোিী, ঢোকো।

১০০৯৬ জনোফ ভোবুবুয যভোন

আব্দুর রজতপ; জভনোযো রফগভ

গ্রোভ+ডোকঘয-রকফনৄয
থোনো-ফোউপর, রজরোটুয়োখোরী।

১০১০২ জনোফ রভোিঃ জোরোর উজেন

রভোিঃ োোফ উজেন, রভোছো:
োজভদো খোতুন

১০১০৫ জনোফ জনোন চোকভো

১০১০৯ জনোফ রভোোম্মদ আজজবুয যভোন
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জন্ তোজযখ

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১২

১২

15.10.1992

23 ফছয 05 ভো 26
জদন

জফএএ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

গ্রোভ: জযলো আটো, োযখী
গ্রোভ: জযলো আটো, োযখী
ইউজনয়ন, ডোকঘয: ফগো-ত
ইউজনয়ন, ডোকঘয: ফগো-ত
1970, কোজরোতী, টোংগোইর। 1970, কোজরোতী, টোংগোইর।

টোংগোইর

14.12.1987

28 ফছয 04 ভো 21
জদন

জফএএ

োধোযণ

প্রখফে রনই

ফোজতর

রভোিঃ ফোবুর জভয়ো; রভোছো
োনো রফগভ

গ্রোভ: ঘটিগিো, ভজচোইর
গ্রোভ: ঘটিগিো, ভজচোইর
ইউজনয়ন, ডোকঘয: অম্বযনৄয- ইউজনয়ন, ডোকঘয: অম্বযনৄয3510, চোজন্দনো, কুজভল্লো।
3510, চোজন্দনো, কুজভল্লো।

কুজভল্লো

24.10.1995

20 ফছয 06 ভো
25জদন

এইচএজ

োধোযণ

চোরোন রকোড ভুর

ফোজতর

১০১১৪ জনোফ রভোিঃ আয়ুফ রোখন

রভোিঃ জনজোভ উজেন; রভোছো:
যজভো খোতুন

গ্রোভ: যখেম্বযনৄয, ইউজনয়ন:
11নং চোলুয়োোট ইউজনয়ন,
ডোকঘয: রনংগুিোোট-7440,
ভজনযোভনৄয, মখোয।

মখোয

26.04.1991

24 ফছয 11 ভো 21
জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে
অনযণকৃত।

ফোজতর

১০১১৫ জনোফ ভজখতোল ভজল্লক

ভখনোযঞ্জন ভজল্লক; রযখো ভজল্লক গ্রোভ: জযোজকোঠি, আভগ্রোভ গ্রোভ: জযোজকোঠি, আভগ্রোভ
ইউজনয়ন, ডোকঘয: আভগ্রোভ- ইউজনয়ন, ডোকঘয: আভগ্রোভ7910, যোতজফ, ভোদোযীনৄয। 7910, যোতজফ, ভোদোযীনৄয।

23 ফছয 05 ভো 11
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্তোজযখ
উখল্লখ রনই।

ফোজতর

১০১১৯ জনোফ রভোকতোয আখম্মদ

আব্দু বুয; পোখতভো রফগভ

বয়দ কোলু রখোন্দকোয ফোিী,
গ্রোভ: দজররোফোদ, ডোকঘয:
যোউজোন-4340, যোউজোন,
চট্টগ্রোভ।

১০১২১ জনোফ জফে চন্দ্র ীর

ঙ্কয চন্দ্র ীর; নৄতুর যোনী
ীর

১০১২২ জনোফ রভোিঃ ভোমুনুয যজদ

১০১২৫ জনোফ রভোিঃ রফরোর রোখন

রভোিঃ ইয়োজন আরী; রভোছো:
ভনজজরো রফগভ

গ্রোভ: ফীযবদ্রফোরোটোযী,
য়োড ত/ইউজনয়ন-3, ডোকঘয:
ভোজগঞ্জ-5402, দয,
যংনৄয।

১০১১২ জনোফ বুজ জভয়ো

আবু তোখয; ভখনোয়োযো

১০১১৩ জনোফ রভোিঃ আিঃ ছোরোভ
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গ্রোভ: ফীযবদ্রফোরোটোযী,
য়োড ত/ইউজনয়ন-3, ডোকঘয:
ভোজগঞ্জ-5402, দয,
যংনৄয।

গ্রোভ: যখেম্বযনৄয, ইউজনয়ন:
11নং চোলুয়োোট ইউজনয়ন,
ডোকঘয: রনংগুিোোট-7440,
ভজনযোভনৄয, মখোয।

বয়দ কোলু রখোন্দকোয ফোিী,
গ্রোভ: দজররোফোদ, ডোকঘয:
যোউজোন-4340, যোউজোন,
চট্টগ্রোভ।

ভোদোযীনৄয

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

যংনৄয

১০১১০ জনোফ রভোিঃ ভখনোয়োয রোখন

৫

জনজ রজরো

চট্টগ্রোভ

21.06.1986

29 ফছয 10 ভো 05
জদন

স্দোতক

োধোযণ

রযরখয় পখভত
আখফদন

ফোজতর

গ্রোভ: শ্যোভনৄয, যিশ্রী
গ্রোভ: শ্যোভনৄয, যিশ্রী
ইউজনয়ন, ডোকঘয: শ্যোভনৄয- ইউজনয়ন, ডোকঘয: শ্যোভনৄয8280, ফোখকযগঞ্জ, ফজযোর। 8280, ফোখকযগঞ্জ, ফজযোর।

ফজযোর

18.03.1990

26 ফছয 01 ভো
17জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয় পখভত
আখফদন

ফোজতর

আব্দূর রজতপ; রভোো
রখোযখদো রফগভ

গ্রোভ: ভখনোযগঞ্জ, 8নং
গ্রোভ: ভখনোযগঞ্জ, 8নং
ভোরোোিো, ডোকঘয: অলুয়ো- ভোরোোিো, ডোকঘয: অলুয়ো3531, ব্রোহ্মণোিো, কুজভল্লো। 3531, ব্রোহ্মণোিো, কুজভল্লো।

কুজভল্লো

22.07.1986

19 ফছয 09 ভো 13
জদন

অনো ত

োধোযণ

প্রখফে
রযরখয় পযখভ

ফোজতর

রভোিঃ বোলো খোন; রভোছো:
োজয়ো রফগভ

গ্রোভ: দজভকো, ডোকঘয:
বফদ্য জোভততর, কোভোযখন্দ,
জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

30.12.1994

21 ফছয 04 ভো 05
জদন

এএজ

োধোযণ

রযরখয় পখভত
আখফদন

ফোজতর

গ্রোভ: দজভকো, ডোকঘয:
বফদ্য জোভততর, কোভোযখন্দ,
জযোজগঞ্জ।

রযজজিঃ/
রযোর
নং

প্রোথীয নোভ

১

২

জতো  ভোতোয নোভ

৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

৪

ফততভোন ঠিকোনো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৬

৭

৮

৯

01.01.1990

26ফছয 04 ভো
05জদন

আজরভ

োধোযণ

রযরখয় পখভত
আখফদন

ফোজতর

গ্রোভ: দজক্ষণ তোযোবুজনয়ো,
ডোকঘয: চাঁখন্দযোট,
যোজোনৄয, ঝোরকোঠি।

ঝোরকোঠি

01.03.1987

29 ফছয 02 ভো 04
জদন

দোজখর

োধোযণ

রযরখয় পখভত
আখফদন

ফোজতর

মখোয

15.04.1992

24 ফছয 00 ভো 20
জদন

এইচএজ

োধোযণ

আখফখদখন ছজফ ১
কজ, রপযত খোভ
রনই

ফোজতর

গ্রোভ: রফরোইচন্ডী ফোজন্নযঘোট,
05 নং ইউজনয়ন, ডোকঘয:
রফরোইচন্ডী-5250,
োফ ততীনৄয, জদনোজনৄয।

জদনোজনৄয

10.10.1991

24 ফছয 06 ভো
25জদন

এইচএজ

োধোযণ

স্থোয়ী ঠিকোনো
উখল্লখ নোই,

ফোজতর

আখভদ রজনোখযর রস্টোয,
রগোপযোন সুোয ভোখকতট, োজভভ রগইট-03, নযজংনৄয,
আশুজরয়ো, ঢোকো।

পজযদনৄয

15.10.1987

28ফছয 06 ভো
21জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

রখোকন চন্দ্র ীর, ভঞ্জু যোনী
ীর

গ্রোভ+ইউজনয়ন+ডোকঘয:
গ্রোভ+ইউজনয়ন+ডোকঘয:
চযোভজে-8281, ফোখকযগঞ্জ, চযোভজে-8281, ফোখকযগঞ্জ,
ফজযোর।
ফজযোর।

ফজযোর

02.10.1993

22 ফছয 07 ভো 03
জদন

এএজ

োধোযণ

রযরখয় পখভত
আখফদন

ফোজতর

১০১৫১ জনোফ রভোিঃ সুভন

রভোিঃ আম্মদ উল্যো; নুরুন
নোোয

ভতরফ ভোতোব্বয ফোজি, গ্রোভ:
কুরছুভফোগ, আজভনোফোদ
ইউজনয়ন, ডোকঘয:
কুরছুভফোগ-8340,
চযপুোন, রবোরো।

ভতরফ ভোতোব্বয ফোজি, গ্রোভ:
কুরছুভফোগ, আজভনোফোদ
ইউজনয়ন, ডোকঘয:
কুরছুভফোগ-8340,
চযপুোন, রবোরো।

রবোরো

01.12.1995

20 ফছয 04 ভো 11
জদন

এইচএজ

আনোয  গ্রোভ
প্রজতযক্ষো দস্য

রযরখয় পখভত
আখফদন

ফোজতর

১০১৫৪ জনোফ রভোিঃ জোজদুর ইরোভ

োজফরদোয রভোিঃ রকযোভত
আরী; জভখ ভভতোজ রফগভ

যদোযকোজন্দ
(োখদযকোজন্দ),ডোকঘয:
উত্তয দুয়ো-3516,
দোউদকোজন্দ, কুজভল্লো।

যদোযকোজন্দ
(োখদযকোজন্দ),ডোকঘয:
উত্তয দুয়ো-3516,
দোউদকোজন্দ, কুজভল্লো।

কুজভল্লো

10.06.1991

এএজ

মুজক্তখমোদ্ধো

রযরখয় পখভত
আখফদন; ফয়
উখল্লখ রনই।

ফোজতর

১০১৫৮ জনোফ রভোিঃ আজযফুয যভোন

রভোিঃ আেোফ আরী ভজল্লক;
রভোো: জনলুপো রফগভ

ভজল্লক ফোজি, ফোজিয়ো, 22 নং জরজর োকত থোই চোইজনজ
ফিশ্রী, রফোয়োজরয়ো,
রযস্টুখযন্ট, 29/4 রক.এভ
ফোখকযগঞ্জ, ফজযোর।
দো ররন, োটখখোরো, রযোড
টিকোটুজর, ঢোকো-1203।

ফজযোর

30.11.1994

এইচএজ

োধোযণ

রপযত খোখভ
ডোক টিজকট রনই

ফোজতর

রভোতোোয রোখন; রযোখকয়ো
রফগভ

১০১২৯ জনোফ রভোিঃ ভোোমুদুর োোন

রভোিঃ োরুন অয-যীদ; রখরনো গ্রোভ: দজক্ষণ তোযোবুজনয়ো,
রফগভ
ডোকঘয: চাঁখন্দযোট,
যোজোনৄয, ঝোরকোঠি।

১০১৩৩ জনোফ সুখদফ কুভোয

জনভোই চন্দ্র ীর; অজনতো যোনী গ্রোভ: খোজরয়ো, জহুযনৄয
গ্রোভ: খোজরয়ো, জহুযনৄয
ইউজনয়ন, ডোকঘয: ফোন্দজফরো- ইউজনয়ন, ডোকঘয: ফোন্দজফরো7400, ফোঘোযোিো, মখোয। 7400, ফোঘোযোিো, মখোয।

১০১৩৫ জনোফ ভজত যোয়

সুফর যোয়, জভনু যোয়

গ্রোভ: রফরোইচন্ডী ফোজন্নযঘোট,
05 নং ইউজনয়ন, ডোকঘয:
রফরোইচন্ডী-5250,
োফ ততীনৄয, জদনোজনৄয।

১০১৪২ জনোফ রভোিঃ ইভদোদুর ক

রভোিঃ আক্কোচ রখ; রভোো
খোজদজো রফগভ

গ্রোভ+ইউজনয়ন: াঁচোজিয়ো,
ডোকঘয: গিোইচাঁদিো7860, আরপোডোিো,
পজযদনৄয।

১০১৪৪ জনোফ ঞ্জয় চন্দ্র ীর
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22 ফছয 07 ভো 25
জদন

১২

ভন্তব্য

টুয়োখোরী

১০১২৬ জনোফ কোছোয রোখন

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

য়োো রযোড, জিভ
মোেোফোিী, ঢোকো।

গ্রোভ+ডোকঘয: রকফনৄয,
ফোউপর, টুয়োখোরী।

৫

জনজ রজরো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

ফততভোন ঠিকোনো

৪

৫

জনজ রজরো

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ
১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

১২

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

১০১৬৩ জনোফ রভোিঃ নোজমুর হুদো খন্দকোয

রভোিঃ আিঃ ভজতন খন্দকোয;
রজরতো আক্তোয

গ্রোভ: ফাঁটি, ডোকঘয:
গ্রোভ: ফাঁটি, ডোকঘয:
তোরডোিো-2316, তোিোইর, তোরডোিো-2316, তোিোইর,
জকখোযগঞ্জ।
জকখোযগঞ্জ।

জকখোযগঞ্জ

20.03.1993

23 ফছয 02 ভো
15জদন

এএজ

োধোযণ

প্রখফে রনই

ফোজতর

১০১৬৯ জনোফ রভোিঃ নোজজউয যভোন

রভোিঃ োজোোন আরী; রভোছোিঃ
নখজদো খোতুন

মৃধো ফোিী, গ্রোভিঃ দ খোরুয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড তিঃ উধুজনয়ো,
ডোকঘযিঃ উধুজনয়ো-6762,
উখজরোিঃ উল্লোোিো, রজরোিঃ
জযোজগঞ্জ।

মৃধো ফোিী, গ্রোভিঃ দ খোরুয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড তিঃ উধুজনয়ো,
ডোকঘযিঃ উধুজনয়ো-6762,
উখজরোিঃ উল্লোোিো, রজরোিঃ
জযোজগঞ্জ।

জযোজগঞ্জ

28.12.1992

23 ফছয 04 ভো 07
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয় পখভত
আখফদন;

ফোজতর

১০১৭১ জনোফ োযভীন রযোো

নুরুর ইরোভ খোন; নোবোভো
আক্তোয

গ্রোভিঃ ভোনো, ইউজনয়ন/য়োড তিঃ
01 , ডোকঘযিঃ ভোনো ফোজোয,
উখজরোিঃ শ্রীনৄয, রজরোিঃ
গোজীনৄয।

গ্রোভিঃ ভোনো, ইউজনয়ন/য়োড তিঃ
01 , ডোকঘযিঃ ভোনো ফোজোয,
উখজরোিঃ শ্রীনৄয, রজরোিঃ
গোজীনৄয।

গোজীনৄয

22.08.1996

19 ফছয 7 ভো 29
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে ১ কজ,
রপযত খোখভ
ঠিকোনো রনই

ফোজতর

১০১৭২ জনোফ রভোিঃ ো কোভোর

রভোিঃ জজরভ জভয়ো; রভোছোিঃ োদো গ্রোভিঃ জকখোয গোিী ,
যোনী রফগভ
ইউজনয়ন/য়োড তিঃ 01 ,
ডোকঘযিঃ কোজয়ো ফোিী-3057,
উখজরোিঃ রো ফোিী, রজরোিঃ
গোইফোন্ধো।

গ্রোভিঃ জকখোয গোিী ,
ইউজনয়ন/য়োড তিঃ 01 ,
ডোকঘযিঃ কোজয়ো ফোিী-3057,
উখজরোিঃ রো ফোিী, রজরোিঃ
গোইফোন্ধো।

গোইফোন্ধো

18.09.1996

19 ফছয 07 ভো 18
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয় পযখভ
আখফদন।

ফোজতর

১০১৭৩ জনোফ শ্রী নজজফ রন

মৃতিঃ শ্রী ভনখভোন রন; শ্রী শুব গ্রোভিঃ বজগয জবটো,
যোনী
ইউজনয়ন/য়োড তিঃ নোখগশ্বযী
09নং , ডোকঘযিঃ জদঘীয োি5660, উখজরোিঃ নোখগশ্বযী,
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ।

গ্রোভিঃ বজগয জবটো,
ইউজনয়ন/য়োড তিঃ নোখগশ্বযী
09নং , ডোকঘযিঃ জদঘীয োি5660, উখজরোিঃ নোখগশ্বযী,
রজরোিঃ কুজিগ্রোভ।

কুজিগ্রোভ

22.07.1988

27 ফছয 09 ভো 13
জদন

এএজ

োধোযণ

রযরখয় পযখভ
আখফদন।

ফোজতর

১০১৭৪ জনোফ রভোিঃ জোজফয আর রোখন

রভোিঃ আিঃ ভোখরক জভয়ো; নুয
আক্তোয জনরু

গ্রোভিঃ রোরখভোন,
ইউজনয়ন/য়োড তিঃ রোরখভোন
01নং , ডোকঘযিঃ রোরখভোন8330 , উখজরোিঃ
রোরখভোন, রজরোিঃ রবোরো।

গ্রোভিঃ রোরখভোন,
ইউজনয়ন/য়োড তিঃ রোরখভোন
01নং , ডোকঘযিঃ রোরখভোন8330 , উখজরোিঃ
রোরখভোন, রজরোিঃ রবোরো।

রবোরো

01.01.1992

24 ফছয 04 ভো 04
জদন

এএজ

োধোযণ

রযরখয় পযখভ
আখফদন।

ফোজতর

১০১৭৯ জনোফ রভোিঃ জভজোনুয যভোন

রভোিঃ জোভোর উজেন রখ;
রভোছোিঃ আখনোয়োযো খোতুন

গ্রোভিঃ জবটজফরো ,
ইউজনয়ন/য়োড তিঃ ভোজনকোট ,
ডোকঘযিঃ যোইনৄয রভোতু োিো6660, উখজরোিঃ সুজোনগয,
রজরোিঃ োফনো।

গ্রোভিঃ জবটজফরো ,
ইউজনয়ন/য়োড তিঃ ভোজনকোট ,
ডোকঘযিঃ যোইনৄয রভোতু োিো6660, উখজরোিঃ সুজোনগয,
রজরোিঃ োফনো।

োফনো

31.12.1987

28 ফছয 05 ভো 05
জদন

এএজ

োধোযণ

রযরখয় পযখভ
আখফদন।

ফোজতর
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৩

স্থোয়ী ঠিকোনো

১২

রযজজিঃ/
রযোর
নং
১

প্রোথীয নোভ

২

জতো  ভোতোয নোভ

স্থোয়ী ঠিকোনো

৩

৪

জন্ তোজযখ

০৫.০৫.২০১৬
তোজযখখ ফয়
(ফছয-ভো-জদন)

জক্ষোগত
রমোগ্যতো

রকোটোয
জফফযণ

৭

৮

৯

26 ফছয 03 ভো 09
জদন

এইচএজ

োধোযণ

প্রখফে রনই।

ফোজতর

গ্রোভিঃ ধভতদ, ইউজনয়ন/য়োড তিঃ গ্রোভিঃ ধভতদ, ইউজনয়ন/য়োড তিঃ
, ডোকঘযিঃ ধভতদ , উখজরোিঃ , ডোকঘযিঃ ধভতদ , উখজরোিঃ
রদৌরতনৄয রজরোিঃ কুজিয়ো।
রদৌরতনৄয রজরোিঃ কুজিয়ো।

কুজিয়ো

25.07.1995

20 ফছয 09 ভো 10
জদন

এএজ

োধোযণ

রযরখয় পযখভ
আখফদন।

ফোজতর

রভোিঃ আিঃ োজরভ; রভোছোিঃ
খোখরদো খোতুন

গ্রোভিঃ ধভতদ, ইউজনয়ন/য়োড তিঃ গ্রোভিঃ ধভতদ, ইউজনয়ন/য়োড তিঃ
, ডোকঘযিঃ ধভতদ , উখজরোিঃ , ডোকঘযিঃ ধভতদ , উখজরোিঃ
রদৌরতনৄয রজরোিঃ কুজিয়ো।
রদৌরতনৄয রজরোিঃ কুজিয়ো।

কুজিয়ো

25.04.1993

23 ফছয 00 ভো 10
জদন

এইচএজ

োধোযণ

রযরখয় পযখভ
আখফদন।

ফোজতর

আব্দুর খোখরক; জহুযো রফগভ

গ্রোভিঃ ধুফজরয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড তিঃ ফোংডো-01,
ডোকঘযিঃ ফোগুনডোরী-1970,
উখজরোিঃ কোজরোতী, রজরোিঃ
টোিোইর।

উখল্লখ রনই

রনই

22 ফছয 01 ভো 29
জদন

এইচএজ

োধোযণ

জন্তোজযখ 
রজরো উখল্লখ রনই।

ফোজতর

১০১৮৬ জনোফ রভোিঃ জরটন রোোইন

রভোিঃ আরোজভ ইরোভ; রভোছো
োরুরো খোতুন

১০১৮৭ জনোফ রভোিঃ সুভন আরী

১০১৯২ জনোফ োেোভ রোখন

গ্রোভিঃ ধুফজরয়ো,
ইউজনয়ন/য়োড তিঃ ফোংডো-01,
ডোকঘযিঃ ফোগুনডোরী-1970,
উখজরোিঃ কোজরোতী, রজরোিঃ
টোিোইর।

১২

ভন্তব্য

27.01.1990

গ্রোভিঃ রোরতকরো ,
ইউজনয়ন/য়োড তিঃ তোজনৄয ,
ডোকঘযিঃ তোজনৄয-3123 ,
উখজরোিঃ ভোনীনগয,
রজরোিঃ জখরট।

১০

ত্রুটি/জফচ্যুজত

৬

সুীর চন্দ্র রদফ; ফুরন যোনো রদফ গ্রোভিঃ রোরতকরো ,
ইউজনয়ন/য়োড তিঃ তোজনৄয ,
ডোকঘযিঃ তোজনৄয-3123 ,
উখজরোিঃ ভোনীনগয,
রজরোিঃ জখরট।

৫

জনজ রজরো

জখরট

১০১৮৪ জনোফ জজয চন্দ্র রদফ
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ফততভোন ঠিকোনো

১২

