
রিরিষ্ট-‘ক’ 

 

চকফাজাি অরিকান্ডে রনহতন্ডদি ভন্ডে হস্তান্তিকৃত ব্যরিন্ডদি নান্ডভি তারিকাাঃ 

ক্রাঃ রনহত ব্যরিি নাভ  রতা/স্বাভীি নাভ স্থায়ী ঠিকানা বফধ অরববাফন্ডকি নাভ রফতিণকৃত 

টাকা 

১। অরহ উরিন-২৩,ব্যাগ 

নং-১৫ 

রতা- নারছি উরিন      

১৬ নন্দফাসাক রিাড, চুরি 

হাট্রা,চকফাজাি,ঢাকা 

ধানভেী ,ঢাকা নারসি উরিন 

০১৭১৮১৯৫৪২৪ 

২০,০০০/- 

২। রভাাঃ কাজি রহান্ডসন-

৪৫, ব্যাগ নং-৩৩ 

রতা- নুি রভাহাম্মদ রফগভগঞ্জ, রনায়াখািী রভাাঃ নুরুি আিভ,রতা-

চাকগুি চাচান্ডতা বাই, 

০১৭১৮২৭১৬৭২ 

২০,০০০/- 

৩। রভািািপ রহান্ডসন 

ফাবু-৭০, ব্যাগ নং-১৪ 

ভাহফুজুি িহসান, 

৭০/৩০/১,ইসিাভফাগ 

রফগভগঞ্জ, রনায়াখািী ািন্ডবজ ভাভা,রতা- 

এফাদুল্লাহ ০১৮৪০০৫০৩০৩ 

২০,০০০/- 

৪। হান্ডপজ রভাাঃ 

কাউসাি- ২৬,  

ব্যাগ নং-৪৭ 

রতা রভাাঃ খরিলুি িহাঃ শ্রীপুি,ন্ডহাভনা, কুরভল্লা রভাাঃ খরিলুি িহভান 

ডাাঃ সুবাস,ঢাকা রফশ্বরফদ্যািয় 

০১৭১১২০৯২৩৯ 

২০,০০০/- 

৫। আিী রহান্ডসন-৬৫ 

ব্যাগ নং-৪২ 

রতা-মৃত বুলু রভয়া,চক 

ফাজাি ,ঢাকা 

রফগভগঞ্জ, 

রসানাইমুরি,ন্ডনায়াখািী 

রভাাঃ ভাহফুজ রছন্ডি,রতা-বুলু 

রভয়া 

২০,০০০/- 

৬। ইয়ারছন-৩৩  

ব্যাগ নং-৩৭ 

রতা রভাাঃ আরজজ,  

১৭, রকরফ রিাড,চকফাজাি 

,ঢাকা 

১৭, রকরফ রিাড, চকফাজাি 

,ঢাকা 

রভাাঃ িাজন(ফিবাই), রতা 

আাঃ আরজজ০১৯৬৯৫০৫৬৯১ 

২০,০০০/- 

৭। িাহাদত রহান্ডসন-৩০ 

ব্যাগ নং-১৭ 

রতা- রভাসন্ডিভ উরিন, 

চকফাজাি ,ঢাকা 

গ্রাভ নািায়নপুি,কুরভল্লা রভাাঃ রভজানুি িহভান (ভাভা) 

০১৭৭৬৫৩১৮২৯ 

২০,০০০/- 

৮। আবুফকি রসরিক-২৭ 

ব্যাগ-৩৪ 

রতা রভাাঃ আবুি রহান্ডসন গ্রাভ রভাকাভপুি, 

হাজীগঞ্জ,চাঁদপুি 

সভানগরন 

রছাটবাই০১৬৮৯৯৪৫৫৭৮ 

২০,০০০/- 

৯। ছুপান-৫২ 

ব্যাগ-৫৮ 

রতা মৃত ইসিাভ ৩২/৩৩ 

য়াসা রিাড, চকফাজাি 

,ঢাকা 

৩২/৩৩ য়াসা রিাড, 

চকফাজাি ,ঢাকা 

রভাাঃ আরিপ রছন্ডি,রতা মৃত 

ইসিাভ ০১৯৪০২৯৩২২৩ 

২০,০০০/- 

১০। ভরজফি হািা-৫০ 

ব্যাগ-৫১ 

রতা মৃত রভাসন্ডিভ 

হািাদাি,ন্ডভাহনপুি,রভজজা

গঞ্জ, টুয়াখািী 

১৩ নং ফান্ডকিগঞ্জ,ফরিিাি সাইফুি রভাল্লা 

০১৭০২৪২২৫৬৯ 

২০,০০০/- 

১১। রহিাি উরিন-৩২ 

ব্যাগ-২৩ 

রতা- বসয়দ আহভদ গ্রাভ নান্ডটশ্বি,ন্ডসানাইমুরি, 

রনায়াখািী 

রপন্ডিাজ আহভদ (চাচান্ডতা বাই 

০১৭০৯৬৬২১৪২ 

২০,০০০/- 

১২। আিিাফুি হক-২৭, 

ব্যাগ-৬৫ 

রতা-মৃত জভন্ডসদ রভয়া গ্রাভ- 

পয়দাফাদ,ফান্চািাভপুি, 

রফ-ফারিয়া 

রভাাঃ জারকি রহান্ডসন, 

খািান্ডতাবাই ০১৭৪১৮৯৯৮৮৪ 

২০,০০০/- 

১৩। ইভরতয়াজ-২২,  

ব্যাগ-৬০ 

রতা- নজরুি ইসিাভ রগায়ািফাগ,ন্ডফিা , াফনা রভাাঃ ইভিান রহান্ডসন, চাচান্ডতা 

বাই ০১৭২৮৭৮১০৭২ 

২০,০০০/- 

১৪। রসরিক উল্লাহ-৪৫, 

ব্যাগ-২০ 

রতা মৃত সুরুজ রভয়া গ্রাভ নান্ডটশ্বি, 

রসানাইমুরি,ন্ডনায়াখািী 

রভাাঃ আহসান 

উল্লাহ,ন্ডছন্ডি০১৮১২০৪৮৭০১ 

২০,০০০/- 

১৫। ভাসুদিানা-৩৫,  

ব্যাগ-১২ 

রতা সান্ডহফ উল্লাহ গ্রাভ নান্ডটশ্বি, 

রসানাইমুরি,ন্ডনায়াখািী 

এভ,এ িরহভ ০১৭১২৬৬৬৩৪২ ২০,০০০/- 

১৬। অপু িায়হান-৩১, 

ব্যাগ-২৯ 

রতা রভাাঃ ভান্নাপ ৪৬/২, য়াটাি আকিাভ 

রিাড, চকফাজাি ,ঢাকা 

নুি রহান্ডসন ফুপান্ডতা বাই 

০১৮১১৯০৭৮১১ 

২০,০০০/- 



ক্রাঃ রনহত ব্যরিি নাভ  রতা/স্বাভীি নাভ স্থায়ী ঠিকানা বফধ অরববাফন্ডকি নাভ রফতিণকৃত 

টাকা 

১৭। আিাপাত আিী-৬, 

ব্যাগ-২৭ 

রতা রভাাঃ ভান্নাপ ৪৬/২, য়াটাি আকিাভ 

রিাড, চকফাজাি ,ঢাকা 

নুি রহান্ডসন (ফুপান্ডতা বাই) 

০১৮১১৯০৭৮১১ 

২০,০০০/- 

১৮। রভাহাম্মদ আিী-২২, 

ব্যাগ-২৮ 

রতা রভাাঃ ভান্নাপ ৪৬/২, য়াটাি আকিাভ 

রিাড, চকফাজাি ,ঢাকা 

নুি রহান্ডসন (ফুপান্ডতা বাই ) 

০১৮১১৯০৭৮১১ 

২০,০০০/- 

১৯। ভাহবুবুি িহাঃ-২০, 

ব্যাগ-৪০ 

রতা সান্ডহফ উল্লাহ গ্রাভ নান্ডটশ্বি, 

রসানাইমুরি,ন্ডনায়াখািী 

এভ এ িরহভ  (চাচা) 

০১৭১২৬৬৬৩৪২ 

২০,০০০/- 

২০। এনামুি হক কাজী-২৮ 

ব্যাগ-৬৪ 

রতা রভাসন্ডিভ কাজী  কারজ রভাাঃ একিামুি হক 

(চাচা),িায়পুি 

রভজজাগঞ্জ,টুয়াখািী 

২০,০০০/- 

২১। রসিাভ আিাপাত-১৯, 

ব্যাগ-৪৩ 

রতা -হাজী রভাাঃ ইসভাইি ৪ নং নারজভ উরিন  রিাড, 

ফংিাি ,ঢাকা।  

রতৌরপক আহন্ডভদ,২৪/১ 

রতাখানা রিাড,  ঢাকা। 

০১৯১১৫২৬৯৯৬ 

২০,০০০/- 

২২। ভি পারুক (৩০) 

ব্যাগ নং ৫৯ 

রতা- আাঃ করিভ সিদাি গ্রাভ- মুরিকারন্দ, থানা- 

নরিয়া, 

িিীয়তপুি 

তানরজভ ইসিাভ রিক্ষক 

০১৭০৮৫৩৪৮০৩ 

২০০০০ 

২৩। বসয়দ খরফি উরিন (৩৮) 

ব্যাগ নং ০৬ 

রতা- বসয়দ কাভাি উরিন, 

রচৌিগ্রাভ, কুরভল্লা 

গ্রাভ- আত কিা, রচৌিগ্রাভ, 

কুরভল্লা 

ভাাঃ আতাউি িহভান (চাচা) 

০১৯৭৯২৭৭৯৮৫ 

০১৭১৬৫০২৭৩১ 

২০০০০ 

২৪। আ্য়িা খাুনন (৪০) 

ব্যাগ নং ৪৯ 

স্বাভী- রভাাঃ িরপকুি ইসিাভ, 

উদু জ রিাড, ১৭ নং চকফাজাি, 

ঢাকা। 

গ্রাভ- চন্দ্রা, রসানাইমুরি, 

রনায়াখািী 

রভাাঃ য়ারহদ ইসিাভ, ৫৭/৩, 

ইসিাভফাগ, (ন্ডদফি) 

০১৯৪৮০২৪৪৬৪ 

০১৮২১৮৮৮২৩৮ 

২০০০০ 

২৫। নয়ন খান (২৫) 

ব্যাগ নং ৪৪ 

রপন্ডিাজ খান ২৩৬/রডএন িাহা রিাড, 

িািফাগ, ঢাকা। 

রভাাঃ িাহজাহান খন্ডিান্ডতা বাই 

০১৭৪০৭২২৬৮ 

২০০০০ 

২৬। আাঃ িরহভ (৫০)  

ব্যাগ নং ০৭ 

রতা- মৃত আিী  আজভ গ্রাভ-য়ান্ডছকপুি, থানা- 

রসানাইমুরি, রনায়াখািী 

রভাাঃ ভামুনুি িিীদ (চাচা) 

০১৮১৩৭৬৭৬৭৬ 

০১৯৯০৬০০৮২৬ 

২০০০০ 

২৭। জরসভ উরিন (২) 

ব্যাগ নং ৬৭ 

রতা- িহীদুল্লাহ গ্রাভ- চি এিাহী, 

রকাম্পানীগঞ্জ, রনায়াখািী 

ভইন উরিন (ভাভা) 

নি উত্তিপুি 

০১৮১৪৯১০০৩১ 

০১৬৩৪০৪৬৫৩১ 

২০০০০ 

২৮। সারহি (০৩)           

ব্যাগ নং ০৮ 

রতা- রভঠু ৩৬/১, ডুরি আি রিন, 

িািফাগ, ঢাকা। 

রভাাঃ জুন্ডয়ি রহান্ডসন, খািান্ডতা 

বাই (ফন্ধু) 

০১৭১২৯৪১৭৮৮ 

২০০০০ 

২৯। রভঠু (৩৮) 

ব্যাগ নং ১১ 

রতা- কালু রভয়া ঐ ঐ (বাই)  

টিটু ০১৮৫৩১৯৭৫৪২ 

 

২০০০০ 

৩০। রসারনয়া আিাি (২৮) 

ব্যাগ নং ০৯ 

রতা- মৃত আাঃ িরহভ ৩৬/১, ডুরগ আিাি রিন 

িািফাগ, ঢাকা। 

রভাাঃ জুন্ডয়ি রহান্ডসন টিটু  ফি 

বাই 

২০০০০ 

৩১। রফল্লাি রহান্ডসন (৪৭) 

ব্যাগ নং ৬৩ 

রতা- আদি উরিন রচৌাঃ, 

িিীয়তপুি সদি, িিীয়তপুি 

গ্রাভ- রচকনদী, থানা- 

িিীয়তপুি সদি,িিীয়পুি 

রভাাঃ িাহাজাহান (বারগনা)  

০১৬৭৬৭২৭১২৬ 

২০০০০ 

৩২। ইসহাক রফািী (৪২) 

ব্যাগ নং ৫৬ 

রতা- মৃত আিী রহান্ডসন কাভিাংগীি চি, ইসিাভনগি, 

ঢাকা 

কফি রদন্ডফ আরজভপুন্ডি 

 

হারসনা রফগভ (ন্ডফান) 

০১৭১৫৭৫০০০৭ 

২০০০০ 



ক্রাঃ রনহত ব্যরিি নাভ  রতা/স্বাভীি নাভ স্থায়ী ঠিকানা বফধ অরববাফন্ডকি নাভ রফতিণকৃত 

টাকা 

৩৩। ইব্রারহভ (৩০) 

ব্যাগ নং-২৫ 

রতা- মৃত আরজজুি রনয়াভতপুি, থানা- রপনী, 

রজিা-রপনী 

রভাাঃ নজরুি ইসিাভ, চাচান্ডতা 

বাই ০১৬২৩৬৮৬৯০২ 

২০,০০০/- 

৩৪। সুজন জক (৫৩) 

ব্যাগ নং ৩১ 

রতা- মৃত আজু রভয়া রনায়ারিয়া ফি ফাজাি, 

রসানাগাজী, রপনী 

নুরুন নফী রছন্ডি 

০১৮৩৮৬৬৬৫৩২ 

২০,০০০/- 

৩৫। সাভসুি হক (৬০) 

ব্রাগ নং ৬২ 

রতা- চান রভয়া গ্রাভ- ফিগাঁ, রাাঃ 

পরিদগঞ্জ, থানা- পরিদগঞ্জ 

চাঁদপুি 

আাঃ িরহভ (জাভাই) 

রভাাঃ ভামুন (বারতজা) 

০১৭১০৫০৬৮২০ 

২০,০০০/- 

৩৬। ািন্ডবজ (১৮) 

ব্যাগ নং ০১ 

রতা- আিভগীি ১০/৩, আজগি রিন, 

চকফাজাি 

থানা- রভন্ডহদীগঞ্জ, ফরিিাি 

রভাাঃ আিভগীি (ফাফা) 

০১৭৮৯২৩৩৯৯০০ 

২০,০০০/- 

৩৭। রখািন্ডিদ আিভ (২২) 

ব্যাগ নং ৪৫ 

রতা- আবু ফকি নান্ডগশ্বিী, কুরিগ্রাভ নফীউল্লা খান সাগি 

(ভাভা) 

০১৭০৬০৭৮৬২৩ 

২০,০০০/- 

৩৮। িাজু (১৮) 

ব্রাগ ৫৩ 

রতা- মৃত রভাজান্ডম্মি গ্রাভ- রগাফি ধন্ডনি কুঠি 

হাজী ািা 

নান্ডগশ্বিী, কুরিগ্রাভ 

ভাসুদ (ফি বাই) 

০১৭৭৮৭৮৬৩৫৫ 

২০,০০০/- 

৩৯। ভরজদ (২৩) 

ব্যাগ ৪৬ 

রতা- আাঃ কান্ডদি রিন্ডফি চি, রভন্ডেি ািা,  

রজিা-কুরিগ্রাভ 

ভামুন রসিাজ রহান্ডসন 

০১৭৩২২৪৭৭৯১ 

২০,০০০/- 

৪০। জয়নাি আন্ডফদীন (৫৫) 

ব্যাগ ৪৮ 

রতা- চানরভয়া ২৬, আজগি রিন, চকফাজাি, 

ঢাকা 

রভাাঃ িানা (ন্ডছন্ডি)  

০১৯২৩১২২১৬৫ 

২০,০০০/- 

৪১। আন্ডনায়াি রহান্ডসন (২৮) 

ব্রাগ নং ১৬ 

রতা- ছান্ডদক ভূইয়া গ্রাভ- রনয়াভতপুি,  

রাাঃ ভভতাজ পুিীহাট 

রজিা  উন্ডজিা- রপনী 

রদন্ডিায়াি রহান্ডসন (বাই) 

০১৮২৯৭৬৮৪৭৮ 

২০,০০০/- 

৪২। নারসি উরিন-৩২, 

ব্যাগ-২২ 

রতা গাউস রভয়া গ্রাভ নান্ডটশ্বি, 

রসানাইমুরি,ন্ডনায়াখািী 

ভাইনুরিন চাচা 

রভাাঃ হাসান বারতজা 

০১৭১২৯৫৬৯৮০, 

০১৭৪০৫০৯৫৮১ 

২০,০০০/- 

৪৩। রভাাঃ আন্ডনায়াি 

রহান্ডসন-৩৫, ব্যাগ-১৯ 

রতা- রসিাজ রভয়া গ্রাভ রদৌিতপুি, 

রসানাইমুরি,ন্ডনায়াখািী 

িাহাদত রহান্ডসন ফিবাই 

০১৭১২১৮২৫৪৯ 

২০,০০০/- 

৪৪। িাহাদত রহাসন হীিা-

৩৩, ব্যাগ-১৮ 

রতা ভরভনুল্লাহ গ্রাভ রভজজানগি, নান্ডটশ্বি, 

রসানাইমুরি,ন্ডনায়াখািী 

রহদান্ডয়ত উল্লাহ ফিবাই 

০১৮১৯৪৫৬৪৬৮ 

২০,০০০/- 

৪৫। রভাাঃ সাইফুি 

ইসিাভ-(৩৪),  

ব্যাগ-০২ 

রতা আাঃ কান্ডদি গ্রাভ নুনন ফরস্ত,রসংিা, 

নন্ডটাি 

রভাাঃ সান্ডফি (রফান জাভাই) 

০১৭৪৯৩১৮৯৩৪ 

২০,০০০/- 

৪৬। রসািায়ভান (২২), 

ব্যাগ-৩০ 

রতা মৃত রসাহিাপ ভধুপুি টাংগাইি গ্রাভ িায়াি,রসংিা ,নান্ডটাি ২০,০০০/- 

৪৭। রভাাঃ আন্ডনায়াি 

রহান্ডসন ভন্জু (৪১) 

ব্যাগ নং ৪১ 

রতা আব্দুি িরহভ রচৌধুিী রভজজানগিভ নান্ডটশ্বিী, 

রসানাইমুরি 

রনায়াখআিী 

 ২০,০০০/- 

৪৮। রভাাঃ জাপি আহন্ডভদ 

(৪৩) 

ব্যাগ নং- ৬১ 

রতা- রভাাঃ রসািায়ভান গ্রাভ- রভিজানগি,  

থানা- রসানাইমুরি, 

রজিা- রনায়াখািী 

রছন্ডি- রভাাঃ িাজীফ রহান্ডসন 

িাজু, 

রভাফাাঃ ০১৮৬২৪০৫৩৭৪ 

২০০০০/- 

৪৯। আন্ডনায়াি (৪৩) রতা- রভাাঃ আিী রহান্ডসন গ্রাভ- িায়নগি, ডাকঘি- 

কাটিািা, উন্ডজিা- 

িাজফািী সদি, িাজফািী। 

রতা- রভাাঃ আিী রহান্ডসন ২০০০০/ 



ক্রাঃ রনহত ব্যরিি নাভ  রতা/স্বাভীি নাভ স্থায়ী ঠিকানা বফধ অরববাফন্ডকি নাভ রফতিণকৃত 

টাকা 

৫০। রভাাঃ রসাহাগ (২৫) রতা- আবু তান্ডহি গ্রাভ- িায়পুি, রাাঃ 

ভহান্ডদফপুি, থানা-ফুিপুি, 

ভয়ভনরসংহ 

ফি বাই, রভাাঃ রুহুি আরভন ২০০০০/ 

৫১। রিজাউি রহান্ডসন 

(৩৯) 

রভাাঃ রফল্লাি ব্যাািী গ্রাভ- রভজজা নগি, থানা- 

হরিিাভপুি, ভারনকগঞ্জ 

রহাসন্ডনা আিা (ভা) ২০০০০/ 

৫২। রভাাঃ জারকি রহান্ডসন 

(৫০) 

রতা- মৃত রভাাঃ আাঃ িরিদ ৪২ পূফ জ ইসিাভ ফাগ, 

রাস্তা, চকফাজাি, ঢাকা। 

রভাাঃ নারপজ উরিন, ুনরহন, 

রছাটবাই 

২০০০০/ 

৫৩। তানরজি হাসান 

রিহান (২১) 

রতা- রভাাঃ রভাাঃ হাসান গ্রাভ- রসাকদী, পরিদপুি, 

চাঁদপুি 

রভাাঃ হাসান 

 

২০০০০/ 

৫৪। পান্ডতভা ুনজ রজাহিা 

(২১) 

রতা- রভাাঃ জরসভ উরিন ৪১/১, হাজী িরহভ ফক্স 

রিন, িািফাগ, ঢাকা। 

সাইদুি ইসিাভ ভারনক, রতা- 

জরসভ উরিন, ৪১/১, হাজী 

িরহভ ফক্স রিন, িািফাগ, 

ঢাকা। 

২০০০০/- 

৫৫। আহছান উল্লাহ (৩২) রতা- সরু রভয়া গ্রাভ- নন্ডিন্দ্রপুি, রফগভগঞ্জ 

রনায়াখািী 

রভাাঃ আন্ডনায়াি রহান্ডসন ২০০০০/ 

৫৬। নাসরিন জাহান (৩২) রতা- ভিহুভ আবুি 

কান্ডিভ 

নয়াফাজাি, রকাতয়ািী, 

ঢাকা। 

রভাাঃ িরন (২৮), রতা- ভিহুভ 

আবুি কান্ডিভ, নয়াফাজাি, 

রকাতয়ািী, ঢাকা। 

২০০০০/- 

৫৭। িারহন আহাম্মদ (৪২) রতা- রভাাঃ সান্ডদক  চুরিহাট্টা, চকফাজাি, ঢাকা। রভাাঃ আিাি রহান্ডসন, ১/এ, 

রহরকভ হারফবুি িহভান রিাড, 

চকফাজাি 

২০০০০/ 

৫৮। নুরুজ্জাভান হািাদাি 

(৪২) 

রতা- মৃত রসাহিাফ 

হািাদাি 

গ্রাভ- বজনকািী, টুয়াখািী রিরিন, রতা- মৃত রফািহান  

হািাদাি (স্ত্রী) 

২০০০০/- 

৫৯। সান্ডিহ আহন্ডভদ (৫২) রতা- রভাাঃ িাি রভয়া ৪৩/১ পুফ জ ইসিাভফাগ, 

ঢাকা। 

রভাাঃ িাি রভয়া (ফাফা) ২০০০০/- 

৬০। এনামুি হক (৩৩) রতা- রভাাঃ আভজাদ 

রহান্ডসন 

গ্রাভ- িাইতা, রাাঃ আটি, 

রকিানীগঞ্জ। 

রভাাঃ আভজাদ রহান্ডসন (রতা) ২০০০০/- 

৬১। রভাাঃ নুিি হক (৩৩) রতা- রভাাঃ আত্তাফ রভয়া গ্রাভ- ফাজুগ, 

রাাঃআদভপুি, থানা- 

অষ্টগ্রাভ, রকন্ডিািগঞ্জ 

আইনুি হক  

রতা- রভাাঃ আব্বাস রভয়া 

২০০০০/- 

৬২। রভাাঃ ইব্রারহভ (৩২) রতা- রভাাঃ নুি রহান্ডসন ,  হুভায়ুন রভয়াি ফািী, গ্রাভ- 

ভে ইসিাভ নগি, 

আশ্রািাপাফাদ, কাভিাঙীি 

চি, ঢাকা। 

রভন্ডসস রিাকসানা, রতা- রভাাঃ 

লুৎপি িহভান  

২০০০০/- 

 


