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পরিরিষ্ট- ‘গ’ 

চকবাজাি রিকান্ডে রিন্ড োঁজ ব্যরিন্ডদি তারিকা। 

ক্রঃ িং রিন্ড োঁজ ব্যরিি িাম, বয়স ও 

ঠিকািা 

রিন্ড োঁজ ব্যরিি রপতা 

এবং রিকটাত্বীয় এি 

িাম 

স্যাম্পি রদন্ডব এমি ব্যরিি িাম 

এ ঠিকািা 

মমাবাআি/এিঅআরি 

১। মমাঃ নুরুি হক 

বয়স: ৩২/৩৩ 

ঠিকািা: গ্রাম- 

িাকঘি-অদমপুি,৩৩০০ 

ষ্টগ্রাম, রকন্ডিািগঞ্জ 

রপতা: অতাব রময়া 

মাতা: মুন্ডকিা  াতুি 

ভাআ: মমাঃ অআনুি হক 

মমাঃ অআনুি হক 

বসয়: ২৮ 

০১৭৪৩২৭০৭৫৫ (ভাআ) 

ঠিকািা: একআ 

 

রিন্ড োঁজ ব্যারি: 

১৯৮৭৪৮১০২৮৩০০০

০২১ 

ভাআ অআনুি হন্ডকি 

এিঅআরি: 

৪৮১০২৮৩৭৯৬৭৮৬ 

 

২ মমাঃ আসমাআি  

বসয়: ৬০ 

ঠিকািা: ১১৬/২,মধ্য পীন্ডিি 

বাগ, রমিপুি ১২১৬, ঢাকা 

উত্তি রসটি কন্ডপ পান্ডিিি 

রপতা: মমাঃ আসহাক 

মাতা: িহীদা  াতুি 

মেন্ডি: মমাঃ মসাহিাব 

মহান্ডসি 

মমাঃ মসাহিাব মহান্ডসি মেন্ডি, 

বয়ম: ৩০ মমাবাআি: 

০১৬৭৪৮৮০০৮২ 

ঠিকািা-একআ 

রিন্ড োঁজ: 

৫৯৫৮২০৫৭৬৬ 

 মেন্ডিি ড্রাআরভং 

িাআন্ডসন্স 

িং 

DK০৬৮১০৮০৬০০

০৬ 

 

৩। জাফি অহমদ 

বয়স: ৪৩ 

ঠিকািা: আউসুফ অিী ব্যাপািী 

বারি, গ্রাম ওয়ান্ডেকপুি ৩২০ 

িাকঘি: ওয়ান্ডেকপুি ৩৮৩৫, 

মসািাআমুিী, মিায়া ািী 

রপতা: মমাঃ মসান্ডিমাি 

মাতা: জাহািািা মবগম 

মেন্ডি: মমাঃ িাজু 

মমাঃ িাজু 

বয়স: ১৯ 

মমাবাআি: ০১৮৬২৪০৫৩৭৪ 

ঠিকািা: একআ 

রিন্ড োঁন্ডজি মেন্ডি মমাঃ সারকব 

বয়স: ১৭ 

রিন্ড োঁজ: 

৭৫১৮৩১৩৫০৫৩ 

 

৪। মমাঃ অহোি 

বয়স: ৩২ 

ঠিকািা: ৩৩৩, গ্রাম: 

িন্ডিাত্তবপুি, িাকঘি- 

পরেতবাজাি ৩৮২১ 

মবগমগঞ্জ, মিায়া ািী। 

রপতা: মমাঃ সরু রময়া 

মাতা: মিিবা মবগম 

ভাআ: মমাঃ অন্ডিায়াি 

মহান্ডসি 

মমাঃ অন্ডিায়াি মহান্ডসি  

বয়স: ২১ 

মমাবাআি: ০১৮৭১২১৩৮৯৩ 

রিন্ড োঁন্ডজি ভাআ 

রিন্ড োঁজ: 

৬৪৫৩৪৯৮৪৯ 

 

৫। তািরজি হাসাি 

বয়স: ১৯/২০ 

ঠিকািা: মস রদ, িাকঘি: 

বাগিাবাজাি , ফরিদগঞ্জ, 

চোঁদপুি 

রপতা: মমাঃ হাসাি 

মাতা: রুরবিা আয়াসরমি 

মমাঃ হাসাি 

বয়স: ৫২ 

রিন্ড োঁন্ডজি রপতা মৃত মমাঃ নূি 

 াি, মাতা, সবিি মিো 

মমাবাআি: ০১৮১৯৯০৫২৪০ 

রিন্ড োঁজ: এিরঅি 

২০০০২৬৯২০৩৩০৫২৫৬

৪ 

 

৬। রবরব হারিমা রিল্পী 

বয়স: ২৪ 

ঠিকািা: চন্ডে অিী মিিাং 

বারি, গ্রাম: মকিািপাি, 

িাকঘি: মকিািপাি, 

মবগমগঞ্চ, মিায়া ািী। 

রপতা: মমাঃ মগািাপ 

মহান্ডসি 

মাতা: মিরকয়া মবগম 

স্বামী: মমাঃ জরহরুি হক 

সুমি 

ম োঁজন্ডেি: স্বামী মমাঃ জরহরুি 

সুমি 

ঠিকািা: ৭১ মক  , চকবাজাি, 

ঢাকা। 

রিন্ড োঁজ: 

৫৫৫৭৭৫৭৩৫৭ 
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ক্রঃ িং রিন্ড োঁজ ব্যরিি িাম, বয়স ও 

ঠিকািা 

রিন্ড োঁজ ব্যরিি রপতা 

এবং রিকটাত্বীয় এি 

িাম 

স্যাম্পি রদন্ডব এমি ব্যরিি িাম 

এ ঠিকািা 

মমাবাআি/এিঅআরি 

৭। িাসরিি জাহাি 

স্বামী: োন্ডিহ মমাহাম্মদ রিপু 

মেন্ডি: 

ঠিকািা: ৪৩/১, পূব প চকবাজাি, 

ঢাকা। 

রপতা: মৃত অবুি 

কান্ডিম 

মাতা: মকারহনুি মবগম 

খ ুঁজন্ডেি: িাসরিি জাহান্ডিি 

মাতা মকারহনুি মবগম 

ঠিকািা: একআ 

পন্ডে জারকি মহান্ডসি সুমি 

০১৯৭৬৪৫৪১৫১ 

পন্ডে জারকি মহান্ডসি 

সুমি (ভারগিা) 

০১৯৭৬৪৩৪১৫১ 

৮। সান্ডিহ অহন্ডম্মদ রিপু 

ঠিকািা: ৪৩/১, পূব প 

আসিামবাগ, চকবাজাি 

রপতা: িাি রময়া 

মাতা: অরজজুু্ন্ডেো 

(মৃত) 

খ ুঁজন্ডেি: রপতা িাি রময়া 

ঠিকািা: একআ 

পন্ডে: ভারগিা  জারকি মহান্ডসি 

সুমি ০১৯৭৬৪৩৪১৫১ 

পন্ডে জারকি মহান্ডসি 

সুমি ০১৯৭৬৪৩৪১৫১ 

 

৯। অত্তাহী 

রপতা: সান্ডিহ অহন্ডমদ রিপু 

মাতা: িাসরিি জাহাি 

রপতা: সান্ডিহ অহন্ডমদ 

রিপু 

মাতা: িাসরিি জাহাি  

ঠিকািা: একআ 

খ ুঁজন্ডেি দাদা িাি রময়া 

ঠিকািা; একআ 

পন্ডে: জারকি মহান্ডসি সুমি 

০১৯৭৬৪৫৪১৫১ 

পন্ডে: জারকি মহান্ডসি 

সুমি ০১৯৭৬৪৩৪১৫১ 

১০। মমাঃ ফয়সাি 

বয়স: ৫৩ 

ঠিকািা: ৪১, হাজী বল্লু মিাি, 

িাকঘি: মপাস্তা, িহমতগঞ্জ, 

থািা: চকবাজাি ঢাকা দরেণ 

রসটি কন্ডপ পান্ডিিি 

রপতা: মৃত অবুি হায়াত 

মাতা: অঙ্গুিা মবগম 

স্ত্রী: ফান্ডতমা মবগম 

ভারগিা: মমাঃ িজরুি 

আসিাম 

খ ুঁজন্ডেি স্ত্রী ফান্ডতমা মবগম 

ঠিকািা: একআ 

স্যাম্পি রদন্ডব মমন্ডয় 

১। ফারহমা তারজি সূচী 

২। ফারিহা তািমীি রুচী 

মমাবাআি: ০১৬৮৪৫৭৫৬১৩  

ঠিকািা িাআ 

রিন্ড োঁজ: 

৯৫৫৪৫১৭১০৩ 

পন্ডে ভারগিা মমাঃ 

িজরুি আসিাম এি 

মমাবাআি িাম্বিা: 

০১৭১১৭০৭৫৬৬ 

 

১১। দুিাি কম পকাি 

বয়স: ৩৮/৪০  

ঠিকািা: কামািপািা, চি 

মগাদাবািী, িাজিাহী 

বতপমাি: িািবাগ মকল্লা, বাস  

স্ট্যাে মমাি রিক্সাি মগন্ডিজ, 

িািবাগ, ঢাকা।  

রপতা: সাত্তাি কম পকাি  

মাতা: রমিরত কম পকাি 

স্ত্রী: কিকিতা 

মেন্ডি: ১। রুপিাি 

কম পকাি 

২। জীবি কম পকাি 

৩। দীপু কম পকাি 

খ ুঁন্ডজন্ডেি মেন্ডি রুপিাি কম পকাি 

(স্যাম্পি রদন্ডব) 

মমাবাআি: ০১৭২৬৪৮৯৩৮৬ 

ঠিকািা: কািীবাজাি রজরঞ্জিা 

মন্ডেি মকািা, অরম প কযান্ডম্পি 

পান্ডবপ, মকিািীগঞ্জ, ঢাকা 

মেন্ডিি মমাবাআি: 

০১৭২৬৪৮৯৩৮৬ 

১২। এএসএম, অন্ডিায়াি মহান্ডসি 

মঞ্জু 

বয়স: ৪১/৪৩ ঠিকািা িরহম 

রবক্ররমি বািী, িান্ডটবি 

৩৮২১, মসািাআমুিী, 

মিায়া ািী। 

রপতা: মৃত অবদুি িরহম 

মাতা: িান্ডহিা মবগম 

ঠিকািা: একআ 

খ ুঁজন্ডেি ভাআ এ এস এম সাজ্জাদ 

মহান্ডসি দুলু (স্যাম্পি রদন্ডব) 

মমাবাআি: ০১৭১১০৫৮৩৬৬ 

০১৮১৯৮৭৫৮৮৬ 

ভাআ: সাআফুি মহান্ডসি মচৌধুিী 

মাআনুি 

পুত্র: িহমাি মাহী 

কন্যা: ফাহরমদা িহমাি মঞ্জু 

স্ত্রী: িারহয়া িহমাি 

ভাআন্ডয়ি মমাবাআি: 

০১৮১৯৮৭৫৮৮৬ 

০১৭১১০৫৮৩৬৬ 

১৩। মিহনুমা তািান্নুম মদািা, 

বয়সঃ১৯, ঠিকািাঃ১৩৮/৯, 

িািবাগন্ডিাি, মপাস্তা, িািবাগ, 

ঢাকা। 

রপতাঃদারিলুি িহমাি 

মদািা, বয়সঃ৫৭ 

মাতাঃিরহমা  াতুি 

(মৃত) 

িািবাগ মিাি, ঢাকা, 

 

রপতাঃদরিলুি িহমাি, 

বয়সঃ৫৭, ঠিকািাঃ১৩৮/৯, 

িািবাগ মিাি, মপাস্তা,িািবাগ, 

ঢকা, 

 

 

০১৯১৩০৬৭৮৮৮ 

রপতাি মমাবাআি 
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ক্রঃ িং রিন্ড োঁজ ব্যরিি িাম, বয়স ও 

ঠিকািা 

রিন্ড োঁজ ব্যরিি রপতা 

এবং রিকটাত্বীয় এি 

িাম 

স্যাম্পি রদন্ডব এমি ব্যরিি িাম 

এ ঠিকািা 

মমাবাআি/এিঅআরি 

১৪।  িাজু, বয়সঃ৩৫ 

িিরসংদী বাজাি, িিরসংদী, 

রপতা মৃত ম াকি 

মাতাঃ ফান্ডতমা, 

িিরসংদী বাজাি, 

িিরসংদী সদি, 

িিরসংদী। 

 

ফান্ডতমা 

সম্পকপঃমাতা 

ফান্ডতমাি রপতাঃ মমাঃ হুন্ডসি, 

মাতা: অন্ডিায়ািা মবগম  

সিাআি, িিরসংদী 

এিঅআরি, মমাবাআি 

মিআ। 

১৫। ফান্ডতমান্ডতাজহিা 

স্থািীয়, বয়সঃ২০ 

ঠিকািাঃ ৪১/১, হাজী িরহম 

বক্স মিি, থািা, চকবাজাি 

মন্ডিি, মজিাঃঢাকা 

রপতাঃ মমাঃ 

জরসমউরিি , ভাআ 

সাআদুি আসিাম, সারি 

স্থায়ী ঠিকািাঃ একআ 

 

 

সাআদুি আসিাম সারি, বয়সঃ১৭ 

তাি মবান্ডিি জন্য 

সাআদুি আসিাম সারি 

০১৯৫৬১৬৮৪১৩ 

 

১৬। িারহি অহন্ডমদ, 

বয়সঃ৪২,ঠিকািা চুরিহাট্টা 

মিি, চকবাজাি ঢাকা 

রপতাঃ মমা সান্ডদক 

মাতাঃহারফজা মবগম 

স্ত্রীঃময়িা মবগম 

মেন্ডিঃ েফওয়াি অহমদ (১৪) 

মমন্ডয়ঃহাফে মবগম(১০), 

ঠিকািাঃ একআ  

 

পন্ডে ভায়িা, মমাঃ 

অকতাি মহান্ডসি 

মমাবাআিঃ 

০১৯১২০১৫৮ 

স্বামীঃ অকতাি 

মহান্ডসি  

১৭। মমাঃন্ডহিাি, বয়স-৪৭ 

ঠিকািাঃ বারিয়ারদ, সাটুরিয়া, 

মারিকগঞ্জ 

রপতা মৃত মমাতান্ডিব, 

মাতাঃ অন্ডিায়ািা মবগম 

মমাঃকামাি (ভাআ), বয়স-৩৮, 

মমাঃ িরফকুি আসিাম ভাআ 

(ভাআ), বয়স -৩০, ঠিকািাঃ 

একআ 

০১৯২৩৫৩০৭৬ 

০১৬৮১৮০৬৯৪১২ 

 

১৮। মমাস্তফা রময়া, বয়সঃ ৩৯ 

ঠিকািা িামািপািা, গুরজপািা, 

৩িং  বিদিগাহ, পীিগঞ্জ, 

িংপুি 

রপতাঃ মমাঃসািাম রময়া 

মাতাঃন্ডমাোঃ মগান্ডিো 

মবগম 

রপতা ও মাতা ২ জন্ডিি িি 

মদওয়া হন্ডয়ন্ডে। 

মজোত ভাআ সান্ডদকুি 

এি 

০১৭৫৫১১৬৩৭৯ 

রিন্ড োঁন্ডজি জন্য 

রিবন্ধিঃ১৯৮০৮৫১৭,

৬২২১০২১৪৫  

 


