
ঠিকানা সন্তাননর নাম ফ্যাক্টররর নাম
এস.এস.রস   / 

এইচ.এস.রস

গ্রাম: মহল্লাপাড়া       ডাকঘর: 

রাজফুলবারড়য়া   থানা: সাভার  

            জজলা: ঢাকা

ফ্য়সাল ইসলাম সবুজ          

   এনআইরড: ৬০০৬২৩৪৭২৫

এ.জক.এইচ নীটিং এযান্ড ডাইিং 

রল:              রাজফুলবারড়য়া , 

সাভার   ঢাকা ।

          এইচ.এস.রস               

         ( জেনল )

গ্রাম: বাজার জরাড         

ডাকঘর: সাভার           থানা: 

সাভার             জজলা: ঢাকা

পূজা পাল ররতু                   

    জন্মসনদ: 

২০০৫২৬১৭২৮৯১১১৮১৫      

      জমা: নাই

এ.জক.এইচ নীটিং এযান্ড ডাইিং 

রল:              রাজফুলবারড়য়া , 

সাভার   ঢাকা ।

          এস.এস.রস                 

        ( জমনয় )

গ্রাম: রাজফুলবাড়ীয়া     

ডাকঘর: রাজফুলবাড়ীয়া   

থানা: সাভার             জজলা: 

ঢাকা

জান্নাতুন নাহার জুরি            

    জন্মসনদ: 

২০০৩৪৯১৯৪৮৩০১৪৩৬০     

      জমা: নাই

এ.জক.এইচ নীটিং এযান্ড ডাইিং 

রল:              রাজফুলবারড়য়া , 

সাভার   ঢাকা ।

          এস.এস.রস                 

        ( জমনয় )

গ্রাম: নগরচর           ডাকঘর: 

রাজফুলবাড়ীয়া থানা: সাভার    

         জজলা: ঢাকা

জমা: রিমন মৃধা                  

     জন্মসনদ: 

২০০৬২৬১৭২৮৯১১৭৯৩৮

এ.জক.এইচ নীটিং এযান্ড ডাইিং 

রল:              রাজফুলবারড়য়া , 

সাভার   ঢাকা ।

          এস.এস.রস                 

        ( জেনল )

গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

জমা: আরিকুর রহমান          

জন্মসনদ: 

২০০৪৩৩৯৩৩০৫০১৯৪৫২

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল:    

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,       

গাজীপুর ।

          এস.এস.রস                 

        ( জেনল )

গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

জমাো: আরফ্ফ্া আক্তার        

     জন্মসনদ: 

২০০৬৮৫১৭৩৫৭১০৬০৮৪

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল:    

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,       

গাজীপুর ।

          এস.এস.রস                 

        ( জমনয় )

গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

জমাো: নুপুর আক্তার             

    জন্মসনদ: 

২০০৫৫০১৭১৪৩০৬১১৬২     

      জমা: নাই

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল:    

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,       

গাজীপুর ।

          এইচ.এস.রস               

         ( জমনয় )

জকন্দ্রীয় িহরবনলর ১৭ িম জবাড ড সভায় অনুনমারদি এস.এস.রস   / এইচ.এস.সসর আনবদন



গ্রাম: পানপাড়া         ডাকঘর: 

রাজফুলবাড়ীয়া    থানা: সাভার 

            জজলা: ঢাকা

জমাো: ররয়া খাতুন               

    জন্মসনদ: 

২০০৪৫০১৩৯৬১১০০৩৭৩

এ.জক.এইচ নীটিং এযান্ড ডাইিং 

রল:              রাজফুলবারড়য়া , 

সাভার   ঢাকা ।

          এস.এস.রস                 

        ( জমনয় )

গ্রাম: রাজফুলবাড়ীয়া     

ডাকঘর: রাজফুলবাড়ীয়া   

থানা: সাভার             জজলা: 

ঢাকা

িাহররয়ার জহানসন সারির      

     জন্মসনদ: 

২০০৬৩২১২৪২১০২৬১৬১     

     জমা: নাই

এ.জক.এইচ নীটিং এযান্ড ডাইিং 

রল:              রাজফুলবারড়য়া , 

সাভার   ঢাকা ।

          এস.এস.রস                 

        ( জমনয় )

গ্রাম: পানপাড়া         ডাকঘর: 

রাজফুলবাড়ীয়া    থানা: সাভার 

            জজলা: ঢাকা

জমাো: জরিমা খাতুন            

   এনআইরড: ৬৯১৩৫৩২১৮৭

এ.জক.এইচ নীটিং এযান্ড ডাইিং 

রল:              রাজফুলবারড়য়া , 

সাভার   ঢাকা ।

           এইচ.এস.রস              

         ( জমনয় )

গ্রাম: পানপাড়া         ডাকঘর: 

রাজফুলবাড়ীয়া    থানা: সাভার 

            জজলা: ঢাকা

জমাো: জসারনয়া আক্তার         

    জন্মসনদ: 

২০০৫২৬১৭২৮৯১১১৪৬৪      

     জমা: নাই

এ.জক.এইচ নীটিং এযান্ড ডাইিং 

রল:              রাজফুলবারড়য়া , 

সাভার   ঢাকা ।

           এস.এস.রস                

        ( জমনয় )

গ্রাম: জিতুলন াড়া ইউরনয়ন 

ডাকঘর: জিতুলন াড়া    থানা: 

সাভার             জজলা: ঢাকা

জমাো: সুমাইয়া আক্তার         

    জন্মসনদ: 

২০০৬৭৬১৫৫২৫০১৬৮০৭     

     জমা: নাই

এ.জক.এইচ নীটিং এযান্ড ডাইিং 

রল:              রাজফুলবারড়য়া , 

সাভার   ঢাকা ।

           এস.এস.রস                

        ( জমনয় )

গ্রাম: নগরচর           ডাকঘর: 

রাজফুলবাড়ীয়া থানা: সাভার    

         জজলা: ঢাকা

খারদজা উরম ড                      

    জন্মসনদ: 

২০০৩২৬৪৭২৮৯০০৫৬৭৭

এ.জক.এইচ নীটিং এযান্ড ডাইিং 

রল:              রাজফুলবারড়য়া , 

সাভার   ঢাকা ।

           এস.এস.রস                

        ( জমনয় )

গ্রাম: নগরচর           ডাকঘর: 

রাজফুলবাড়ীয়া থানা: সাভার    

         জজলা: ঢাকা

জমা: কামরুল হাসান জয়        

   জন্মসনদ: 

২০০৩৮৫১২৭৪২১১৪০২৩

এ.জক.এইচ নীটিং এযান্ড ডাইিং 

রল:              রাজফুলবারড়য়া , 

সাভার   ঢাকা ।

           এস.এস.রস                

        ( জেনল )



গ্রাম: ভরারী            ডাকঘর: 

রাজফুলবারড়য়া     থানা: 

সাভার               জজলা: ঢাকা

জমাো: িাহানাজ আক্তার   

জন্মসনদ: 

২০০৫৭৩৩৪৫৫১১৩৯৯২৮

এ.জক.এইচ নীটিং এযান্ড ডাইিং 

রল:              রাজফুলবারড়য়া , 

সাভার   ঢাকা ।

           এস.এস.রস                

        ( জমনয় )

গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

জজসরমন আক্তার            

জন্মসনদ: 

২০০৩৮৫১৭৩১৯১১৬৩৭৭

ফ্লারমনগা ফ্যািন্স রল:   

সারদাগন্জ , কারিমপুর       

গারজপুর ।

           এইচ.এস.রস              

         ( জমনয় )

মহল্লা: ফ্াম ডনগট           

ডাকঘর: কাওরান বাজার  

থানা: কাওরানবাজার       

জজলা: ঢাকা

রারকবুল ইসলাম রপরু           

জন্মসনদ: 

২০০৫৩৩৯৩৩০৬০০০৬৭১    

   জমা: নাই

রডরবএল গ্রুপ রল:      ফ্াম ডনগট , 

কাওরানবাজার    ঢাকা।

           এস.এস.রস                

        ( জমনয় )

গ্রাম: জগন্ডা             ডাকঘর: 

সাভার           থানা: সাভার     

        জজলা: ঢাকা

রজনাি সুলিানা             

জন্মসনদ: 

২০০৫১৫১৭৮৮৫১০৫৭৩৮     

     জমা: নাই

এ.জক.এইচ নীটিং এযান্ড ডাইিং 

রল:              রাজফুলবারড়য়া , 

সাভার   ঢাকা ।

           এস.এস.রস                

        ( জমনয় )

গ্রাম: নয়াপাড়া         ডাকঘর: 

রাজফুলবারড়য়া    থানা: সাভার 

            জজলা: ঢাকা

এম এম পারনভজ ইমরান   

জন্মসনদ: 

২০০৫২৬১৭২৮৯১১৩৬৫৪     

   জমা: নাই

এ.জক.এইচ নীটিং এযান্ড ডাইিং 

রল:              রাজফুলবারড়য়া , 

সাভার   ঢাকা ।

           এস.এস.রস                

        ( জমনয় )

গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

জমা: িারকল জহানসন         

জন্মসনদ: 

২০০৫৮৯১৩৭১২১০২১৪৬

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল:    

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,       

গাজীপুর ।

           এস.এস.রস                

        ( জেনল )

গ্রাম: গািংডুরব           ডাকঘর: 

জকল্লাই           থানা: রঘওর     

         জজলা: মারনকগন্জ

অনন্যা আক্তার                  

জন্মসনদ: 

২০০৫৫৬১২২৫৯১০২১৪৫

মুন্নু অযানটয়ার রল:            মুন্নু 

রসট , রগলন্ড ,     মারনকগন্জ ।

           এস.এস.রস                

        ( জমনয় )

গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

জমা: আরাফ্াি জামান         

জন্মসনদ: 

২০০৬৩৩৯৩৩০২০০৪৫৬৬

           এস.এস.রস                

        ( জেনল )



গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

জমা: িাররমন আক্তার ( সাথী 

)    জন্মসনদ: 

২০০৩৮৫১৭৩৩৮১১৪৮৪৫     

     জমা: নাই

রডরবএল গ্রুপ রল:      ফ্াম ডনগট , 

কাওরানবাজার    ঢাকা।

           এস.এস.রস                

        ( জমনয় )

গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

জমা: রলয়ন রময়া             

জন্মসনদ: 

২০০৫৩২১৯১১১১০৪৫৫৯

রডরবএল গ্রুপ রল:      ফ্াম ডনগট , 

কাওরানবাজার    ঢাকা।

           এস.এস.রস                

        ( জেনল )

গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

রমনারা আক্তার              

জন্মসনদ: 

২০০০৩৩১৩০৪৭১১৫৮৬৭

রডরবএল গ্রুপ রল:      ফ্াম ডনগট , 

কাওরানবাজার    ঢাকা।

           এইচ.এস.রস              

         ( জমনয় )

গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

জমাো: ফ্াহরমদা সুলিানা      

জন্মসনদ: 

২০০৮৮৮৭৮৪৩০০৪৯৫৮

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল:    

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,       

গাজীপুর ।

           এইচ.এস.রস              

         ( জমনয় )

গ্রাম: বানরন্ডা           ডাকঘর: 

কারিমপুর         থানা: 

গাজীপুর সদর        জজলা: 

গাজীপুর

রানবয়া ইসলাম োরময়া     

জন্মসনদ: 

২০০৩৩৩৯৩৩০৩০৩১৪৭৭   

     জমা: নাই

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল:    

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,       

গাজীপুর ।

           এইচ.এস.রস              

         ( জমনয় )

গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

জমা: রমরাজুল ইসলাম       

জন্মসনদ: 

২০০৬৮২১২৯৭৬১০৬৯২১

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল:    

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,       

গাজীপুর ।

           এস.এস.রস                

        ( জেনল )

গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

জজররন আক্তার জজরম       

জন্মসনদ: 

২০০৬৮৫১৭৩১৯১১৯১২৩

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল:    

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,       

গাজীপুর ।

           এস.এস.রস                

        ( জমনয় )



গ্রাম: কারিমপুর পালবাড়ী 

ডাকঘর: কারিমপুর       থানা: 

গাজীপুর সদর        জজলা: 

গাজীপুর

ফ্ারহাতুন নাহার রমরল      

জন্মসনদ: 

২০০২৩৩২৩৩১০২৩২৬৫০    

   জমা: নাই

ফ্লারমনগা ফ্যািন্স রল:   

সারদাগন্জ , কারিমপুর       

গারজপুর ।

           এইচ.এস.রস              

         ( জমনয় )

মহল্লা : ইষ্টান ড হাউরজিং   

ডাকঘর: রমরপুর          থানা: 

পল্লবী                জজলা: ঢাকা

সারদয়া জমাস্তারফ্জ রিিা   

জন্মসনদ: 

২০০৫২৬৯২৫০৬০৫৪২৩৮

এ.জক.এইচ নীটিং এযান্ড ডাইিং 

রল:              রাজফুলবারড়য়া , 

সাভার   ঢাকা ।

           এস.এস.রস                

        ( জমনয় )

গ্রাম: বানরন্ডা           ডাকঘর: 

কারিমপুর         থানা: 

গাজীপুর সদর        জজলা: 

গাজীপুর

িাসরলমা িরি               

জন্মসনদ: 

২০০৫৩৩৯৩৩০৩০০৩৭৯২   

    জমা: নাই

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল:    

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,       

গাজীপুর ।

           এস.এস.রস                

        ( জমনয় )

গ্রাম: কারিমপুর পালবাড়ী 

ডাকঘর: কারিমপুর       থানা: 

গাজীপুর সদর        জজলা: 

গাজীপুর

জমাো: জুুঁই আক্তার         

জন্মসনদ: 

২০০৫৩২১৯১৯৪০০৭৮৪৭      

      জমা: নাই

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল:    

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,       

গাজীপুর ।

           এস.এস.রস                

        ( জমনয় )

গ্রাম: বানরন্ডা           ডাকঘর: 

কারিমপুর         থানা: 

গাজীপুর সদর        জজলা: 

গাজীপুর

জমাো: িাররমন সুলিানা    

জন্মসনদ: 

২০০৩৭৬১৩৩৮৪০১৮১৩৪    

    জমা: নাই

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল:    

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,       

গাজীপুর ।

           এস.এস.রস                

        ( জমনয় )

গ্রাম: বানরন্ডা           ডাকঘর: 

কারিমপুর         থানা: 

গাজীপুর সদর        জজলা: 

গাজীপুর

রমনহাজুল ইসলাম মারুফ্   

জন্মসনদ: 

২০০৫৩৩৯৩৩০৬০০৪২৩৯

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল:    

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,       

গাজীপুর ।

           এস.এস.রস                

        ( জমনয় )

গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

আসমা আক্তার              

জন্মসনদ: 

২০০৬১৩৩৪৭৪৭১০৫৭৭৬     

      জমা: নাই

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল:    

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,       

গাজীপুর ।

           এস.এস.রস                

        ( জমনয় )



গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

জমাো িাররমন আক্তার     

জন্মসনদ: 

২০০৫৮৫১৭৩৫৭০০৪৩৪৬     

     জমা: নাই

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল:    

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,       

গাজীপুর ।

           এস.এস.রস                

        ( জমনয় )

গ্রাম: কারিমপুর পালবাড়ী 

ডাকঘর: কারিমপুর       থানা: 

গাজীপুর সদর        জজলা: 

গাজীপুর

রুমানা আকিার িাররমন       

   জন্মসনদ: 

২০০১৫২১৩৩৮৫৭৪৬৫৬৯    

   জমা: নাই

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল:    

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,       

গাজীপুর ।

২০২০ সানল পাি কনরনে রবধায় 

আরথ ডক অনুদান পানব রকনা 

রবনবচনা করার অনুনরাধ করা 

হনলা।

গ্রাম: জগৌরবন্দবাড়ী      ডাকঘর: 

বড় ভবানীপুর     থানা: 

কারিমপুর           জজলা: 

গাজীপুর

জমা: সবুজ আলী             

জন্মসনদ: 

২০০৪৩৩৯৩৩০৩০০৪১৮৫

রডরবএল গ্রুপ রল:      ফ্াম ডনগট , 

কাওরানবাজার    ঢাকা।

            এস.এস.রস               

          ( জেনল )

গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

রজমকাদুল ইসলাম রুদ্র       

জন্মসনদ: 

২০০৪৩২১৯১১১১২৭৩৯০

রডরবএল গ্রুপ রল:      ফ্াম ডনগট , 

কাওরানবাজার    ঢাকা।

             এস.এস.রস              

          ( জেনল )

গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

জমা: মামুনার ররিদ ( মামুন )  

   জন্মসনদ: 

২০০২৮৫১৫৯৮৭০১৮৩১৩     

   জমা: নাই

ফ্লারমনগা ফ্যািন্স রল:   

সারদাগন্জ , কারিমপুর       

গারজপুর ।

             এস.এস.রস              

          ( জেনল )

গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

সুমাইয়া আক্তার ররয়া   

জন্মসনদ: 

২০০৫৫২১০৭২১৩৭৫২০২ 

জমাবা: নাই

রডরবএল গ্রুপ রল:      ফ্াম ডনগট , 

কাওরানবাজার    ঢাকা।

         এস.এস.রস                  

    ( জমনয় )

গ্রাম: বানরন্ডা           ডাকঘর: 

কারিমপুর         থানা: 

গাজীপুর সদর        জজলা: 

গাজীপুর

জমাো: িাইনয়বা খাতুন  

জন্মসনদ: 

২০০৯৯৩১৯৪০০০৩৫৭৬৮জমা

বা: নাই

ফ্লারমনগা ফ্যািন্স রল:   

সারদাগন্জ , কারিমপুর       

গারজপুর ।

         এস.এস.রস                  

    ( জমনয় )

গ্রাম: হারিমারা         ডাকঘর: 

কারিমপুর        থানা: গাজীপুর 

সদর      জজলা: গাজীপুর

জমা: আররফুল ইসলাম  

জন্মসনদ: 

২০০৪৫২১৫৫৯৪০৩৫৩৬৭ 

জমাবা:

রডরবএল গ্রুপ রল:      ফ্াম ডনগট , 

কাওরানবাজার    ঢাকা।

আনবদনকারীর নাম আরিদা 

জবগম রকন্তু িার সন্তাননর 

জন্মসননদ নাম রারিদা জবগম 

হওয়ায় আরথ ডক অনুদান পানব 

রকনা রবনবচনা করার অনুনরাধ 

করা হনলা।



গ্রাম: সুরাবাড়ী          ডাকঘর: 

কারিমপুর        থানা: গাজীপুর 

সদর      জজলা: গাজীপুর

জমনহরুন নাহার ররতু   

জন্মসনদ: 

২০০৪৭৭১২৫২৯০১৯০৭২  

জমাবা: নাই

ফ্লারমনগা ফ্যািন্স রল:   

সারদাগন্জ , কারিমপুর       

গারজপুর ।

          এস.এস.রস                 

     ( জমনয় )

গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

জমা: মামুন ইসলাম জন্মসনদ: 

২০০২৮৫১৭৩৩৮০০২৫৫৭জমা

বা: নাই

ফ্লারমনগা ফ্যািন্স রল:   

সারদাগন্জ , কারিমপুর       

গারজপুর ।

          এইচ.এস.রস               

      ( জেনল )

গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

জমাো: রুমকী আক্তার  

জন্মসনদ: 

২০০৪৮৫১৭৩৩৮০০২৯৫০জমা

বা: নাই

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল:    

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,       

গাজীপুর ।

সন্তাননর জন্মসননদ 

আনবদনকারীর নাম সম্পূন ড রমল 

না থাকায় আরথ ডক অনুদান পানব 

রকনা রবনবচনা করার অনুনরাধ 

করা হনলা।

গ্রাম: সারদাগন্জ       ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: সদর      

         জজলা: গাজীপুর

জমাসা: সুমাইয়া আক্তার মীম  

              জন্মসনদ: 

২০০৬৯৩২৩৬০১১০৩৫৫জমা

বা:

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল:    

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,       

গাজীপুর ।

          এস.এস.রস                 

     ( জমনয় )

গ্রাম: বানরন্ডা           ডাকঘর: 

কারিমপুর         থানা: 

গাজীপুর সদর        জজলা: 

গাজীপুর

হৃদয় হাসান         জন্মসনদ: 

২০০৪৮২১০৭০৯০৩৭৬৬জমাবা

:

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল:    

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,       

গাজীপুর ।

           এস.এস.রস                

     ( জেনল )

গ্রাম: ইব্রাহীম মানকডট     

ডাকঘর: কারিমপুর        থানা: 

গাজীপুর সদর    জজলা: গাজীপুর

জমা: িারহদুল ইসলাম  

জন্মসনদ: 

২০০৪৫৬১১০১৭১০০২২৪  

জমাবা:

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল: 

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,     

গারজপুর ।

           এস.এস.রস                

      ( জেনল )

গ্রাম: সারদাগন্জ     ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমা: রারকবুল হাসান রারি 

জন্মসনদ: 

২০০৫৮৫১৪২৪০১১৪৩০৭ 

জমাবা:

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল: 

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,     

গারজপুর ।

           এস.এস.রস                

      ( জেনল )

গ্রাম: কারজ মানকডট   ডাকঘর: 

কারিপুর        থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমা: োরির জহানসন  

জন্মসনদ: 

২০০৫৩২১৯৪২৭০০৬২৫৬জমা

বা: নাই

রডরবএল গ্রুপ রল : সারদাগন্জ , 

কারিমপুর  গাজীপুর ।

           এস.এস.রস                

      ( জেনল )

মহল্লা: বাসা-২৫,জরাড-০৫  

ডাকঘর: রমরপুর-০২    থানা: 

িাহ আলী         জজলা: ঢাকা

জমাসা: সাররমন আক্তার রলজা 

              জন্মসনদ: 

২০০২২৬৯২৫০৮২৪৭৭৩৭জমা

বা: নাই

আহনমদ ফ্যািন্স রল:    ৩৪/১, 

দারুস সালাম জরাড  রমরপুর-০১  

             ঢাকা-১২১৬

           এস.এস.রস                

      ( জেনল )



মহল্লা: জিনখরনটক   ডাকঘর: 

জিনখরনটক     থানা: 

জমাহাম্মদপুর        জজলা: ঢাকা

সারদয়া আক্তার স্মৃরি 

জন্মসনদ: 

২০০১৩০৯০৬৪৩১৭৯৯৯৪জমা

বা: নাই

আহনমদ ফ্যািন্স রল:    ৩৪/১, 

দারুস সালাম জরাড  রমরপুর-০১  

             ঢাকা-১২১৬

          এইচ.এস.রস               

       ( জেনল )

গ্রাম: টগী বাড়ী      ডাকঘর: 

আশুরলয়া          থানা: সাভার   

          জজলা: ঢাকা

িাসরফ্য়াহ জামান   

জন্মসনদ: 

২০০৫১৮১২৩১১১০১৩০৯জমা

বা: নাই

ন্যাচারাল জডরনমস রল:    টগী 

বাড়ী,আশুরলয়া     ঢাকা।

           এস.এস.রস                

      ( জমনয় )

গ্রাম: টগী বাড়ী      ডাকঘর: 

আশুরলয়া          থানা: সাভার   

          জজলা: ঢাকা

জমাো: আয়িা রসরিকা আিা  

             জন্মসনদ: 

২০০৪৪৯১৫২৫৭১০০১০০ 

জমাবা:

ন্যাচারাল জডরনমস রল:    টগী 

বাড়ী,আশুরলয়া     ঢাকা।

          এইচ.এস.রস               

       ( জমনয় )

গ্রাম: জটরপরবাড়ী     ডাকঘর: 

জটিংরা          থানা: শ্রীপুর        

     জজলা: গাজীপুর

জমাো: রনলা মরন  জন্মসনদ: 

২০০৫৮৮১৫০৬৯১০৮১৭৮জমা

বা: নাই

গ্রীন স্মাট ড িাট ডস রলরমনটড  

জটরপরবাড়ী,শ্রীপুর    গাজীপুর।

           এস.এস.রস                

      ( জমনয় )

গ্রাম: োরির বাজার   ডাকঘর: 

জটিংরা          থানা: শ্রীপুর        

     জজলা: গাজীপুর

সারনয়া আক্তার    জন্মসনদ: 

২০০৪৩৩১৩২৪৭০০৪৮১২ 

জমাবা: নাই

গ্রীন স্মাট ড িাট ডস রলরমনটড  

জটরপরবাড়ী,শ্রীপুর    গাজীপুর।

           এস.এস.রস                

      ( জমনয় )

গ্রাম: নাওভাগা        ডাকঘর: 

গাজীপুর        থানা: সদর        

      জজলা: গাজীপুর

আরখ               জন্মসনদ: 

২০০২৮৯১৯০৭১১১৪৭২৯  

জমাবা: নাই

ফ্লযারমনগা ফ্যািন্স রল:  

মাররয়ালী,জয়নদবপুর   গাজীপুর।

           এইচ.এস.রস              

       ( জমনয় )

গ্রাম: সারদাগন্জ     ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমা: সারদকুর মৃধা  জন্মসনদ: 

২০০৩৬৯১৯১১৫০০৬১৫৬জমা

বা:

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল: 

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,     

গারজপুর ।

           এইচ.এস.রস              

       ( জেনল )

গ্রাম: সারদাগন্জ     ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জনারিি িাহররয়ার আরবর 

জন্মসনদ: 

২০০৪৫০১৩৯৪০১২৩৭১৭  

জমাবা:

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল: 

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,     

গারজপুর ।

            এইচ.এস.রস             

       ( জেনল )

গ্রাম: সারদাগন্জ     ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমাো: সুমাইয়া জান্নাি জসতু   

             জন্মসনদ: 

২০০৫৮৮১৭৮৬০০০৫৪৪জমাবা

: নাই

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল: 

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,     

গারজপুর ।

            এস.এস.রস               

      ( জমনয় )

গ্রাম: রব.আই.রড.রস  ডাকঘর: 

রব.ও.এফ্      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমা: পানভল আহনমদ  

এনআইরড: ৭৩৬১৯০৭১৩৭    

    জমাবা: নাই

ফ্লযারমনগা ফ্যািন্স রল:  

মাররয়ালী,জয়নদবপুর   গাজীপুর।

           এইচ.এস.রস              

       ( জেনল )



গ্রাম: নাওভাগা        ডাকঘর: 

গাজীপুর        থানা: সদর        

      জজলা: গাজীপুর

মরমন জহানসন    এনআইরড: 

২৪১২৬৩৪৫২৫            

জমাবা:

ফ্লযারমনগা ফ্যািন্স রল:  

মাররয়ালী,জয়নদবপুর   গাজীপুর।

           এইচ.এস.রস              

       ( জেনল )

গ্রাম: সারদাগন্জ     ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

সুরম আক্তার       জন্মসনদ: 

২০০৩৮৫১৭৩৫৭১১৬৬৭৯জমা

বা:

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল: 

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,     

গারজপুর ।

            এস.এস.রস               

      ( জমনয় )

গ্রাম: বক্তারপুর       ডাকঘর: 

সাভার          থানা: সাভার      

      জজলা: ঢাকা

িাররমন আক্তার রত্না 

জন্মসনদ: 

২০০২২৬২৮০০১২৩৬১৪জমাবা

: নাই

রনও ফ্যািন রল:       

ভরারী,রাজফুলবাড়ীয়া ,সাভারঢা

কা।

            এস.এস.রস               

      ( জমনয় )

গ্রাম: জেঁতুলন াড়া    ডাকঘর: 

রাজফুলবাড়ীয়া থানা: সাভার    

           জজলা: ঢাকা

জমা: রিরির উরিন  জন্মসনদ: 

২০০৫৫০১৩৯৬১১২৮৯২জমাবা

: নাই

রনও ফ্যািন রল:       

ভরারী,রাজফুলবাড়ীয়া ,সাভারঢা

কা।

            এস.এস.রস               

      ( জেনল )

গ্রাম: হররনধরা        ডাকঘর: 

জহমানয়িপুর   থানা: সাভার     

       জজলা: ঢাকা

জমা: িারকব আহনম্মদ জীবন   

             জন্মসনদ: 

২০০৫৮৫১৭৬৪১১০৬৪১৪জমা

বা:

রনও ফ্যািন রল:       

ভরারী,রাজফুলবাড়ীয়া ,সাভারঢা

কা।

            এস.এস.রস               

       ( জেনল )

গ্রাম: হররনধরা        ডাকঘর: 

জহমানয়িপুর   থানা: সাভার     

       জজলা: ঢাকা

জমা: আল িাহাররয়া  

জন্মসনদ: 

২০০২৮৫১৭৬৪১১০৬৪১৩জমা

বা:

রনও ফ্যািন রল:       

ভরারী,রাজফুলবাড়ীয়া ,সাভারঢা

কা।

            এইচ.এস.রস             

        ( জেনল )

গ্রাম: সারদাগন্জ     ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমাসা: িামীমা আক্তার 

জন্মসনদ: 

২০০৫৩৩৯৩৩০৫০০৩৭৩জমা

বা:

রজন্নাি নীট ওয়যারস রল: 

সারদাগন্জ,কারিমপুর ,     

গারজপুর ।

             এস.এস.রস              

        ( জমনয় )

মহল্লা: ২১১১/রজ আকবর িাহ   

                 ডাকঘর: 

পাহাড়িলী      থানা: খুলিী      

       জজলা: চট্রগ্রাম

জিায়াইব আহনমদ জন্মসনদ: 

২০০৪১৫৯১৬০৯১৫৫৬১৩ 

জমাবা:

ম্যারিম ফ্যািন্স রল:     দরিন 

হারলিহর, বন্দর    চট্রগ্রাম ।

             এস.এস.রস              

        ( জেনল )

মহল্লা: ব্লক-রস        ডাকঘর: 

রমরপুর-১৩    থানা: কাফ্রুল    

      জজলা: ঢাকা

জমা: সারজদুল ইসলাম সারম    

                  জন্মসনদ: 

২০০৪২৬৯২৫১৬১৯৯৯৪২ 

জমাবা: নাই

ইউরনফ্ম ড জটিটাইল রল: রসরব-

২৮৮,িামান্না কমনেি,ঢাকা 

কযান্টননমন্ট ঢাকা-১২০৬

             এস.এস.রস              

        ( জেনল )

মহল্লা: টননসড কনলানী 

ডাকঘর: কযান্টননমন্ট    থানা: 

ভাষাননটক        জজলা: ঢাকা

জমা: সরজব খাঁন জন্মসনদ: 

২০০৪২৭১৬০৬৩০০০১০৪ 

জমাবা: নাই

ইউরনফ্ম ড জটিটাইল রল: রসরব-

২৮৮,িামান্না কমনেি,ঢাকা 

কযান্টননমন্ট ঢাকা-১২০৬

             এস.এস.রস              

        ( জেনল )



মহল্লা: ৫৮২,ইব্রাহীমপুর 

ডাকঘর: ঢাকা-কযান্ট    থানা: 

কযান্টননমন্ট      জজলা: ঢাকা

লাবনী আক্তার জুুঁই জন্মসনদ: 

২০০২৬৯২৫১৬১৫৬১৮৫ 

জমাবা: নাই

ইউরনফ্ম ড জটিটাইল রল: রসরব-

২৮৮,িামান্না কমনেি,ঢাকা 

কযান্টননমন্ট ঢাকা-১২০৬

             এস.এস.রস              

        ( জমনয় )

মহল্লা: বাসা-৫৯      ডাকঘর: 

উত্তরা          থানা: উত্তরা        

     জজলা: ঢাকা

জমাসা: লারময়া আক্তার িান্তা 

জন্মসনদ: 

২০০০০৬১৬৯৪৭১০৮৮৪জমাবা

: নাই

ইউরনফ্ম ড জটিটাইল রল: রসরব-

২৮৮,িামান্না কমনেি,ঢাকা 

কযান্টননমন্ট ঢাকা-১২০৬

             এইচ.এস.রস            

         ( জমনয় )

মহল্লা: জখজুর িলা ডাকঘর: 

পরিম জহানসন আ: পাড়া         

        থানা: পনিগা           

জজলা: চট্রগ্রাম

বৃরষ্ট আক্তার মাহী জন্মসনদ: 

২০০৫১৫৯১৬৪০১১২০৭২ 

জমাবা:

ম্যারিম ফ্যািন্স রল:     দরিন 

হারলিহর, বন্দর    চট্রগ্রাম ।

            এস.এস.রস               

        ( জমনয় )

গ্রাম: ভাষাননটক      ডাকঘর: 

কযান্টননমন্ট    থানা: 

ভাষাননটক          জজলা: ঢাকা

হনুফ্া আক্তার স্মৃরি  

এনআইরড: ৬৪৬৩৭৪২২৮ 

জমাবা: নাই

ইউরনফ্ম ড জটিটাইল রল: রসরব-

২৮৮,িামান্না কমনেি,ঢাকা 

কযান্টননমন্ট ঢাকা-১২০৬

            এইচ.এস.রস             

         ( জমনয় )

মহল্লা: দরিন কাফ্রুল  

ডাকঘর: কযান্টননমন্ট     থানা: 

কাফ্রুল             জজলা: ঢাকা

জমা: ইব্রারহম      জন্মসনদ: 

২০০৫০৪১৮৫৭১১০২৯৫১  

জমাবা: নাই

ইউরনফ্ম ড জটিটাইল রল: রসরব-

২৮৮,িামান্না কমনেি,ঢাকা 

কযান্টননমন্ট ঢাকা-১২০৬

            এস.এস.রস               

        ( জেনল )

মহল্লা: ইব্রাহীমপুর   ডাকঘর: 

কযান্টননমন্ট     থানা: কাফ্রুল  

            জজলা: ঢাকা

জমা: আসাদুজ্জামান অরনক 

জন্মসনদ: 

২০০২৭৬১৭২২৫০০৯১৬৬জমা

বা: নাই

ইউরনফ্ম ড জটিটাইল রল: রসরব-

২৮৮,িামান্না কমনেি,ঢাকা 

কযান্টননমন্ট ঢাকা-১২০৬

            এইচ.এস.রস             

         ( জেনল )

গ্রাম: বাইপাইল দরিনপাড়া 

ডাকঘর: কানিম কটন    থানা: 

জকানাবাড়ী          জজলা: 

গাজীপুর

জমা: রারকবুল ইসলাম  

জন্মসনদ: 

২০০৪৮৮৫০৩৪১১৩৮৩০ 

জমাবা:

স্টাররলিং রডজাইন রল:    

রবশ্বাসপাড়া,চন্দ্রা,কারলয়াককরগা

জীপুর ।

            এস.এস.রস               

        ( জেনল )

গ্রাম: বাইপাইল দরিনপাড়া 

ডাকঘর: কানিম কটন  থানা: 

জকানাবাড়ী        জজলা: গাজীপুর

জমা: আরমনুল ইসলাম 

জন্মসনদ: 

২০০৫৮৮১৫০৬০১০৮২৪জমাবা

:

স্টাররলিং রডজাইন রল:    

রবশ্বাসপাড়া,চন্দ্রা,কারলয়াককরগা

জীপুর ।

            এস.এস.রস               

        ( জেনল )

গ্রাম: জলাহাককর       ডাকঘর: 

বড় ভবানীপুর    থানা: গাজীপুর 

         জজলা: গাজীপুর

জমাো: জান্নািী আক্তার জুুঁই    

             জন্মসনদ: 

২০০৫৩৩৯৩৩০২০০৪৭৫৬জমা

বা:

স্টাররলিং রডজাইন রল:    

রবশ্বাসপাড়া,চন্দ্রা,কারলয়াককরগা

জীপুর ।

            এস.এস.রস               

        ( জমনয় )



গ্রাম: রবশ্বাসপাড়া     ডাকঘর: 

িরফ্পুর        থানা: 

কারলয়াককর      জজলা: গাজীপুর

জমা: িররফুল ইসলাম    

জন্মসনদ: 

২০০৫৮৮১৫০৬০১০৮১৬৬    

                   জমাবা:

স্টাররলিং রডজাইন রল:    

রবশ্বাসপাড়া,চন্দ্রা,কারলয়াককরগা

জীপুর ।

             এস.এস.রস              

        ( জেনল )

গ্রাম: রবশ্বাসপাড়া     ডাকঘর: 

িরফ্পুর        থানা: 

কারলয়াককর      জজলা: গাজীপুর

জমা: রাইসুল ইসলাম 

জন্মসনদ: 

২০০৬৮৮১৫০১৭০৪৩৫৪৪জমা

বা:

স্টাররলিং রডজাইন রল:    

রবশ্বাসপাড়া,চন্দ্রা,কারলয়াককরগা

জীপুর ।

             এস.এস.রস              

        ( জেনল )

গ্রাম: চান্দনা           ডাকঘর: 

জচৌরাস্তা         থানা: বাসন       

        জজলা: গাজীপুর

জমা: োরির আকন্দ জন্মসনদ: 

২০০৩৯৩২৮৪৩১০১১২৫২জমা

বা:

জমরভস গানম ডন্টস রল:   চান্দনা, 

জচৌরাস্তা,বাসন    গাজীপুর।

             এস.এস.রস              

        ( জেনল )

গ্রাম: চান্দনা           ডাকঘর: 

জচৌরাস্তা         থানা: বাসন       

        জজলা: গাজীপুর

সুমাইয়া আক্তার অনন্যা  

জন্মসনদ: 

২০০৫৩৩১৩০২৮০২৮৬৭৫    

                  জমাবা:

জানয়ন্ট নীট ফ্যািন্স রল: 

চান্দনা,বাসন,জচৌরাস্তা    

গাজীপুর।

             এস.এস.রস              

        ( জমনয় )

গ্রাম: চান্দনা           ডাকঘর: 

জচৌরাস্তা         থানা: বাসন       

        জজলা: গাজীপুর

জমাো: মানজদা খাতুন  

জন্মসনদ: 

২০০৩৫৫১৬৬২১০৩২৫১৬    

                 জমাবা: নাই

িরফ্ প্রনসরসিং ইন্ডারিজ রল: 

চান্দনা,বাসন,জচৌরাস্তা  গাজীপুর।

             এইচ.এস.রস            

         ( জমনয় )

গ্রাম: জহািাপাড়া      ডাকঘর: 

রুদ্রপুর          থানা: জহািাপাড়া 

      জজলা: গাজীপুর

রারকব ইসলাম     জন্মসনদ: 

২০০৩৭৩২৩৬০৩০০২১২জমা

বা:

এন.এ.জজড বািংলানদি রল:  

রবশুয়া,কুররবারড়,রমজডাপুর  

গাজীপুর।

             এইচ.এস.রস            

         ( জেনল )

গ্রাম: চান্দনা           ডাকঘর: 

জচৌরাস্তা         থানা: বাসন       

        জজলা: গাজীপুর

িন্ময় ইসলাম রপয়াস  

জন্মসনদ: 

২০০৪৪৪২১৬০৪০৮৬০৪২জমা

বা:

জমরভস গানম ডন্টস রল:   চান্দনা, 

জচৌরাস্তা,বাসন    গাজীপুর।

              এস.এস.রস             

        ( জেনল )

গ্রাম: রিনদহ          ডাকঘর: 

রহমিপুর      থানা: গাইবান্দা 

সদর     জজলা: গাইবান্দা

জমাো: সুমাইয়া আঁরখ  

জন্মসনদ: 

২০০৪৩২১২৪৮৭১০৫৩৪৫ 

জমাবা:

জমরভস গানম ডন্টস রল:   চান্দনা, 

জচৌরাস্তা,বাসন    গাজীপুর।

              এস.এস.রস             

        ( জমনয় )

গ্রাম: রঘুরামপুর      ডাকঘর: 

বাহাদুরপুর     থানা: ফুলপুর     

      জজলা: ময়মনরসিংহ

জমা: রারকবুল হাসান    

জন্মসনদ: 

২০০৬৬১১৮১১৮১২১০৩জমাবা

:

জমরভস গানম ডন্টস রল:   চান্দনা, 

জচৌরাস্তা,বাসন    গাজীপুর।

              এস.এস.রস             

        ( জেনল )

গ্রাম: চান্দনা           ডাকঘর: 

জচৌরাস্তা         থানা: বাসন       

        জজলা: গাজীপুর

জমা: আবু সাঈদ   জন্মসনদ: 

১৯২৩৩২১৮২৫১১১৩৬৮২জমা

বা: নাই

জানয়ন্ট নীট ফ্যািন্স রল: 

চান্দনা,বাসন,জচৌরাস্তা    

গাজীপুর।

              এস.এস.রস             

        ( জেনল )



গ্রাম: চান্দনা           ডাকঘর: 

জচৌরাস্তা         থানা: বাসন       

        জজলা: গাজীপুর

িাহাদাৎ জহানসন অন্তর   

জন্মসনদ: 

২০০৮৬১৫২১২০০২২৫০১জমা

বা: ০১৬৯০২৫৩৬৮৮

জমরভস গানম ডন্টস রল:   চান্দনা, 

জচৌরাস্তা,বাসন    গাজীপুর।

              এইচ.এস.রস           

        ( জেনল )

মহল্লা: উত্তর কাফ্রুল    

ডাকঘর: কযান্টননমন্ট      থানা: 

কাফ্রুল              জজলা: ঢাকা

অরভনষক সাহা    জন্মসনদ: 

২০০৪৭৫১৪৭৫৫১০৭২৫৬ 

জমাবা: নাই

ইউরনফ্ম ড জটিটাইল রল: রসরব-

২৮৮,িামান্না কমনেি,ঢাকা 

কযান্টননমন্ট ঢাকা-১২০৬

              এস.এস.রস             

       ( জেনল )

গ্রাম: নয়াপাড়া        ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

ফ্ারহমুল ইসলাম   জন্মসনদ: 

২০০৩৮৬২৮৩০৬১০৭২৩৪    

                       জমাবা: নাই

মাইমুন জটিটাইল রল:      

মাইমুন 

কমনেি,নয়াপাড়া,কারিমপুর     

    গাজীপুর।                     

রবনকএমইএ

              এইচ.এস.রস           

        ( জেনল )

গ্রাম: রমরি পাড়া      ডাকঘর: 

কানিমপুর     থানা: কানিমপুর 

        জজলা: গাজীপুর

আলমাে রময়া     জন্মসনদ: 

২০০৩৫৬১৭৮২৩০১৪৬২জমাবা

:

জজনানরিন জনিট ফ্যািন রল:    

          

ধনাইদ,ইয়ারপুর,আশুরলয়া   

ঢাকা।                                 

  রবনকএমইএ

              এস.এস.রস             

       ( জেনল )

গ্রাম: কারিমপুর নামাবাজার     

           ডাকঘর: কারিমপুর     

   থানা: গাজীপুর সদর      

জজলা: গাজীপুর

সীমা আক্তার               

জন্মসনদ: 

২০০২৩৩২৩৩১০২৩২৬৩৩   

                         জমাবা: 

নাই

মাইমুন জটিটাইল রল:       

মাইমুন 

কমনেি,নয়াপাড়া,কারিমপুরগা

জীপুর। রবনকএমইএ

           এইচ.এস.রস              

       ( জমনয় )

গ্রাম: নয়াপাড়া        ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমাো: মারুফ্া আক্তার 

জন্মসনদ: 

২০০৪৬২১২৪৩৩০১৬৬৩০    

                      জমাবা: নাই

মাইমুন জটিটাইল রল:       

মাইমুন 

কমনেি,নয়াপাড়া,কারিমপুরগা

জীপুর। রবনকএমইএ

           এইচ.এস.রস              

       ( জমনয় )

গ্রাম: নয়াপাড়া        ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

ফ্ানিমা আক্তার রররম 

জন্মসনদ: 

২০০৩১৩১৪৭৩৫১০৮০২৭ 

জমাবা: নাই

মাইমুন জটিটাইল রল:       

মাইমুন 

কমনেি,নয়াপাড়া,কারিমপুরগা

জীপুর। রবনকএমইএ

           এইচ.এস.রস              

       ( জমনয় )

গ্রাম: নয়াপাড়া        ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমাো: রমতু আক্তার  

জন্মসনদ: 

২০০১৮৮১৯৪৯৪০০৮১১৪  

জমাবা: নাই

মাইমুন জটিটাইল রল:       

মাইমুন 

কমনেি,নয়াপাড়া,কারিমপুরগা

জীপুর। রবনকএমইএ

            এইচ.এস.রস             

       ( জমনয় )

গ্রাম: নয়াপাড়া        ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

ফ্ারজানা আক্তার রজফ্াি      

       জন্মসনদ: 

২০০২৩৩৯৩৩০৬০২৬৯৬৮   

                       জমাবা: নাই

মাইমুন জটিটাইল রল:       

মাইমুন 

কমনেি,নয়াপাড়া,কারিমপুরগা

জীপুর। রবনকএমইএ

            এইচ.এস.রস             

       ( জমনয় )



গ্রাম: নয়াপাড়া        ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমাো রবউট খাতুন জন্মসনদ: 

২০০৩১০১৯৫৮৪১০১৪৭৪  

জমাবা: নাই

মাইমুন জটিটাইল রল:       

মাইমুন 

কমনেি,নয়াপাড়া,কারিমপুরগা

জীপুর। রবনকএমইএ

             এস.এস.রস              

       ( জমনয় )

গ্রাম: নয়াপাড়া        ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমাো: রারফ্জা খাতুন  

জন্মসনদ: 

২০০৪৩৩৯৩৩০৬০১৯৪৫৫জমা

বা: নাই

মাইমুন জটিটাইল রল:       

মাইমুন 

কমনেি,নয়াপাড়া,কারিমপুরগা

জীপুর। রবনকএমইএ

             এস.এস.রস              

       ( জমনয় )

গ্রাম: নয়াপাড়া        ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমা: সারকবুল হাসান  

জন্মসনদ: 

২০০৬৮৫১৫৮৪৩০০২৬৪৯জমা

বা: নাই

মাইমুন জটিটাইল রল:       

মাইমুন 

কমনেি,নয়াপাড়া,কারিমপুরগা

জীপুর। রবনকএমইএ

             এস.এস.রস              

       ( জেনল )

গ্রাম: নয়াপাড়া        ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমাো: স্মৃরি খাতুন    

জন্মসনদ: 

২০০৫১০১৯৫৮৪১০১৪৯৫  

জমাবা: নাই

মাইমুন জটিটাইল রল:       

মাইমুন 

কমনেি,নয়াপাড়া,কারিমপুরগা

জীপুর। রবনকএমইএ

             এস.এস.রস              

       ( জমনয় )

গ্রাম: নয়াপাড়া        ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

িাররমন আক্তার রলজা 

জন্মসনদ: 

২০০৪৫৬১৭৮৭১১০৯১৮০জমা

বা: নাই

মাইমুন জটিটাইল রল:       

মাইমুন 

কমনেি,নয়াপাড়া,কারিমপুরগা

জীপুর। রবনকএমইএ

             এস.এস.রস              

        ( জমনয় )

গ্রাম: নয়াপাড়া        ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জান্নাতুল জফ্রনদৌস জন্মসনদ: 

২০০৪৩৩১৩০৪৭০৮২৮৮১জমা

বা: নাই

মাইমুন জটিটাইল রল:       

মাইমুন 

কমনেি,নয়াপাড়া,কারিমপুরগা

জীপুর। রবনকএমইএ

             এস.এস.রস              

        ( জমনয় )

গ্রাম: নয়াপাড়া        ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

আমানুর রহমান রনিাি 

জন্মসনদ: 

২০০৩৮৫১০৩১৬১০২৬০২জমা

বা:

কালার রসট রলরমনটড:       

নয়াপাড়া,কারিমপুর,          

গাজীপুর।রবনকএমইএ

             এইচ.এস.রস            

        ( জেনল )

গ্রাম: নয়াপাড়া        ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জরাযা আক্তার     জন্মসনদ: 

২০০৫৮৯১৩৫৬৯৫৭৮১   

জমাবা: নাই

মাইমুন জটিটাইল রল:       

মাইমুন 

কমনেি,নয়াপাড়া,কারিমপুরগা

জীপুর। রবনকএমইএ

             এস.এস.রস              

       ( জমনয় )

মহল্লা: উত্তর সুরাবাড়ী ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর       জজলা: গাজীপুর

জান্নািী খাতুন রপিংরক 

জন্মসনদ: 

২০০৫৩৩৯৩৩০৫০২২৮৩৫   

                  জমাবা: নাই

মাইমুন জটিটাইল রল:       

মাইমুন 

কমনেি,নয়াপাড়া,কারিমপুরগা

জীপুর। রবনকএমইএ

             এস.এস.রস              

       ( জমনয় )

গ্রাম: নয়াপাড়া        ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

রবথী রানী রায়    জন্মসনদ : 

২০০৫৩৩৯৩৩০৬০০৩৫২৯   

                      জমাবা: নাই

মাইমুন জটিটাইল রল:       

মাইমুন 

কমনেি,নয়াপাড়া,কারিমপুরগা

জীপুর। রবনকএমইএ

             এস.এস.রস              

       ( জমনয় )



গ্রাম: কারিমপুর নামাবাজার     

           ডাকঘর: কারিমপুর     

   থানা: গাজীপুর সদর      

জজলা: গাজীপুর

রবজয় দাস         জন্মসনদ: 

২০০৫৩৩১৩০৪৭০৭৮৭৯ 

জমাবা: নাই

মাইমুন জটিটাইল রল:       

মাইমুন 

কমনেি,নয়াপাড়া,কারিমপুরগা

জীপুর। রবনকএমইএ

             এস.এস.রস              

       ( জেনল )

গ্রাম: সুরাবাড়ী        ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: গাজীপুর 

সদর    জজলা: গাজীপুর

িাওরহদুল ইসলাম    

জন্মসনদ: 

২০০৪৩৩৯৩৩০৫০৩৫০৫৪

জমাবা: নাই

মাইমুন জটিটাইল রল:       

মাইমুন 

কমনেি,নয়াপাড়া,কারিমপুরগা

জীপুর। রবনকএমইএ

             এস.এস.রস              

       ( জেনল )

গ্রাম: সুরাবাড়ী        ডাকঘর: 

কারিমপুর       থানা: গাজীপুর 

সদর    জজলা: গাজীপুর

রত্না আক্তার              

জন্মসনদ:২০০১৩৩৯৩৩০৬০২

১৭০৩                 জমাবা: 

নাই

মাইমুন জটিটাইল রল:       

মাইমুন 

কমনেি,নয়াপাড়া,কারিমপুরগা

জীপুর। রবনকএমইএ

             এইচ.এস.রস            

        ( জমনয় )

গ্রাম: নয়াপাড়া        ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমা: রারকবুল ইসলাম 

জন্মসনদ: 

২০০৪৮৫১৭৩৩৮১০৯২৭৩জমা

বা: নাই

রডরব জটি রল:    

নয়াপাড়া,কারিমপুর       

গাজীপুর।রবনকএমইএ

              এস.এস.রস             

       ( জেনল )

গ্রাম: নয়াপাড়া        ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমা: িাজররয়াম মুরসারলন     

   জন্মসনদ: 

২০০৪৩৩১৩০৪৭০৩৭৮২৮জমা

বা: নাই

রডরব জটি রল:    

নয়াপাড়া,কারিমপুর       

গাজীপুর।রবনকএমইএ

              এইচ.এস.রস           

        ( জেনল )

গ্রাম: নয়াপাড়া        ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

ইসরাি জাহান জজবা    

জন্মসনদ: 

২০০৪৯৩১৮৫৪০১১৫৩১৫ 

জমাবা: নাই

রডরব জটি রল:    

নয়াপাড়া,কারিমপুর       

গাজীপুর।রবনকএমইএ

             এইচ.এস.রস            

        ( জমনয় )

গ্রাম: হাসান মানকডট  ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: কারিমপুর 

        জজলা: গাজীপুর

মররয়ম আক্তার   জন্মসনদ: 

২০০৩৩২১৯১১১১১৩৭৭২  

জমাবা: নাই

থানবী রপ্রন্ট ওয়ার্ল্ড রল:  

সারদাগন্জ,কারিমপুর   

গাজীপুর।রবনকএমইএ

             এইচ.এস.রস            

        ( জমনয় )

গ্রাম: জগদা মানকডট    ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: কারিমপুর 

       জজলা: গাজীপুর

জমাো: লাবনী আক্তার  

জন্মসনদ: 

২০০৩৩২১৯১৮২১০৪৬৭২জমা

বা: নাই

থানবী রপ্রন্ট ওয়ার্ল্ড রল:  

সারদাগন্জ,কারিমপুর   

গাজীপুর।রবনকএমইএ

             এইচ.এস.রস            

        ( জমনয় )

গ্রাম: কারজ মানকডট   ডাকঘর: 

কারিপুর        থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমা: রমলন রময়া  জন্মসনদ: 

২০০৫৩২১৯১৩১১০৯৩২৫জমা

বা: নাই

থানবী রপ্রন্ট ওয়ার্ল্ড রল:  

সারদাগন্জ,কারিমপুর   

গাজীপুর।রবনকএমইএ

             এস.এস.রস              

       ( জেনল )

গ্রাম: কারজ মানকডট   ডাকঘর: 

কারিপুর        থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমা: জসানহল রানা  জন্মসনদ: 

২০০৩৩২১৯১১১০৮৫৯৬  

জমাবা: নাই

থানবী রপ্রন্ট ওয়ার্ল্ড রল:  

সারদাগন্জ,কারিমপুর   

গাজীপুর।রবনকএমইএ

            এইচ.এস.রস             

        ( জেনল )



গ্রাম: হাসান মানকডট  ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: কারিমপুর 

        জজলা: গাজীপুর

জমাো: রারজয়া সুলিানা   

জন্মসনদ: 

২০০৩৩২১৩০১০০১০০৬২জমা

বা: নাই

থানবী রপ্রন্ট ওয়ার্ল্ড রল:  

সারদাগন্জ,কারিমপুর   

গাজীপুর।রবনকএমইএ

            এইচ.এস.রস             

        ( জমনয় )

গ্রাম: সারদাগন্জ     ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমা: সবুজ আহনম্মদ       

এনআইরড: ৭৮১৩৪৭৩৬৬২    

    জমাবা: নাই

থানবী রপ্রন্ট ওয়ার্ল্ড রল:  

সারদাগন্জ,কারিমপুর   

গাজীপুর।রবনকএমইএ

            এইচ.এস.রস             

        ( জেনল )

গ্রাম: বানরন্ডা          ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: কারিমপুর 

         জজলা: গাজীপুর

িামান্না খাতুন     জন্মসনদ: 

২০০৫৮৮১৬৭১২১১৩৭৩৩জমা

বা: নাই

থানবী রপ্রন্ট ওয়ার্ল্ড রল:  

সারদাগন্জ,কারিমপুর   

গাজীপুর।রবনকএমইএ

            এস.এস.রস               

       ( জমনয় )

গ্রাম: কারজ মানকডট   ডাকঘর: 

কারিপুর        থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমা: িানরকুজ্জামান    তুরহন 

রময়া                  জন্মসনদ: 

২০০৩৩২১৯১১১১১৯৯৩০ 

জমাবা: নাই

থানবী রপ্রন্ট ওয়ার্ল্ড রল:  

সারদাগন্জ,কারিমপুর   

গাজীপুর।রবনকএমইএ

            এস.এস.রস               

      ( জেনল )

গ্রাম: জগদা মানকডট    ডাকঘর: 

কারিমপুর      থানা: কারিমপুর 

       জজলা: গাজীপুর

জমা: িারহন রময়া  এনআইরড: 

৪২১৩১৭৮০৬৬       জমাবা: 

নাই

থানবী রপ্রন্ট ওয়ার্ল্ড রল:  

সারদাগন্জ,কারিমপুর   

গাজীপুর।রবনকএমইএ

            এইচ.এস.রস             

        ( জেনল )

গ্রাম: মুদাফ্া          ডাকঘর: 

রনিাি নগর   থানা: টগী        

      জজলা: গাজীপুর

জমাসা: জমানারলসা         

জন্মসনদ: 

২০০৫৩৩৯৩৩৫২০৪৭৩১৯জমা

বা: নাই

িান্তা এিনপ্রিন্স রল:    কারকল 

সািাইি,মুদাফ্া,টগী  

গাজীপুর।রবনকএমইএ

            এস.এস.রস               

       ( জমনয় )

গ্রাম: মাসদাইর       ডাকঘর: 

জিনর বািংলা জরাড থানা: সদর   

           জজলা: নারায়নগন্জ

ফ্ারজানা আক্তার িাররন 

জন্মসনদ: 

২০০৩১২১৮৫৬২১০১৭৭৫ 

জমাবা: নাই

মনডল রড কযারপটাল ইন্ডা: রল:   

           িল্লা,খাপুর,ফ্তুল্লা,   

নারায়নগন্জ।রবনকএমইএ

            এইচ.এস.রস             

        ( জমনয় )

গ্রাম: িাহসুজা জরাড  ডাকঘর: 

পাইকপাড়া     থানা: সদর       

         জজলা: নারায়নগন্জ

আরবদ জহানসন    জন্মসনদ: 

২০০৩৬৭২৪৪০৮০০৯১৮৭জমা

বা:

মনডল রড কযারপটাল ইন্ডা: রল:   

           িল্লা,খাপুর,ফ্তুল্লা,   

নারায়নগন্জ।রবনকএমইএ

            এইচ.এস.রস             

        ( জেনল )

গ্রাম: িাহজাহানপুর  ডাকঘর: 

িারন্ত নগর      থানা: মরির ল  

       জজলা: ঢাকা

জমাো: িাফ্ররনা আক্তার 

রপিা: জমা: িাখাওয়াৎ 

জহানসন            এনআইরড: 

২৮৮১১৮২৭০৩       জমাবা: 

নাই

নীট কনসান ড রল:       ওয়াটার 

ওয়াকডস জরাড,জগাদনাইল          

     নারায়নগন্জ।রবনকএমইএ

            এইচ.এস.রস             

        ( জমনয় )

মহল্লা: ব্লক রজ        ডাকঘর: 

বনানী          থানা: গুলিান      

     জজলা: ঢাকা

জান্নাতুল জফ্রনদৌস          

এনআইরড: ১০৩২৮১৮৯৯৭    

    জমা: নাই

নীট কনসান ড রল:       ওয়াটার 

ওয়াকডস জরাড,জগাদনাইল          

     নারায়নগন্জ।রবনকএমইএ

            এইচ.এস.রস             

        ( জমনয় )



গ্রাম: বন্দর            ডাকঘর: 

বন্দর            থানা: বন্দর       

       জজলা: নারায়নগন্জ

        িাহররয়ার আহনমদ 

জয়   রপিা: জরসম উরিন      

      জন্মসনদ: 

২০০২৭২১১৮২৫০০৬৫০৯

নীট কনসান ড রল:       ওয়াটার 

ওয়াকডস জরাড,জগাদনাইল          

     নারায়নগন্জ।রবনকএমইএ

আনবদনকারী রননজ শ্ররমক 

হওয়ায় ইহা বারিল করার জজার 

সুপাররি করা হনলা।

মহল্লা: জচৌধুরী বাড়ী  ডাকঘর: 

এল.এন.রস.রস  থানা: 

রসরিরগন্জ          জজলা: 

নারায়নগন্জ

জুনয়ল হাওলাদার          

রপিা: আবুল জহাসাইন   

জন্মসনদ: ৭৩৬৪৮৩৫৩১৯

নীট কনসান ড রল:       ওয়াটার 

ওয়াকডস জরাড,জগাদনাইল          

     নারায়নগন্জ।রবনকএমইএ

আনবদনকারী রননজ শ্ররমক 

হওয়ায় ইহা বারিল করার জজার 

সুপাররি করা হনলা।

গ্রাম: জদওলা          ডাকঘর: 

লিন জখালা   থানা: বন্দর        

      জজলা: নারায়নগন্জ

হারেব রানা রপয়াল   

এনআইরড: ৬০১২৮৩১৩৬৫   

     জমাবা:

নীট কনসান ড রল:       ওয়াটার 

ওয়াকডস জরাড,জগাদনাইল          

     নারায়নগন্জ।রবনকএমইএ

            এইচ.এস.রস             

        ( জেনল )

গ্রাম: হাজীগন্জ       ডাকঘর: 

ফ্তুল্লা          থানা: ফ্তুল্লা      

      জজলা: নারায়নগন্জ

িানরজনা আক্তার সারদয়া 

জন্মসনদ: 

২০০৪১৫১৫৩২৯০২৬৭১৩জমা

বা:

নীট কনসান ড রল:       ওয়াটার 

ওয়াকডস জরাড,জগাদনাইল          

     নারায়নগন্জ।রবনকএমইএ

            এইচ.এস.রস             

        ( জমনয় )

মহল্লা: উইলসন জরাড ডাকঘর: 

বন্দর           থানা: বন্দর        

      জজলা: নারায়নগন্জ

রপ্রিম দাস        জন্মসনদ: 

২০০৪৫৯২৬৬০২০১০৮৭৭জমা

বা:

নীট কনসান ড রল:       ওয়াটার 

ওয়াকডস জরাড,জগাদনাইল          

     নারায়নগন্জ।রবনকএমইএ

            এইচ.এস.রস             

        ( জেনল )

মহল্লা: রখলপাড়া      ডাকঘর: 

জালকুরড়       থানা: 

রসরিরগন্জ       জজলা: 

নারায়নগন্জ

জমা: ইয়ারসন আহনমদ এহসান 

              জন্মসনদ: 

২০০৩৬৭৯৪৪০৯৪০০২৩৩জমা

বা:

নীট কনসান ড রল:       ওয়াটার 

ওয়াকডস জরাড,জগাদনাইল          

     নারায়নগন্জ।রবনকএমইএ

            এইচ.এস.রস             

        ( জেনল )

মহল্লা: আরামবাগ    ডাকঘর: 

লহ্মীনারায়ন   থানা: 

রসরিরগন্জ       জজলা: 

নারায়নগন্জ

দূজডয় পানন্ড িীপ  জন্মসনদ: 

২০০৪৬৭৯৪৪১০২৫৭১৯২ 

জমাবা:

জক.রস রপ্রন্ট রল:   ৫৭/১,পারনর 

কল সড়ক,জগাদনাইল  

নারায়নগন্জ। রবনকএমইএ

            এইচ.এস.রস             

         ( জেনল )

মহল্লা: আরামবাগ    ডাকঘর: 

লহ্মীনারায়ন   থানা: 

রসরিরগন্জ       জজলা: 

নারায়নগন্জ

জমাো: সানরজদা আক্তার 

জন্মসনদ: 

২০০২৮৫১৭৩৬৬০০২০৮৬    

                 জমাবা: 

০১৩১৬৫৭৮০৩

জক.রস রপ্রন্ট রল:   ৫৭/১,পারনর 

কল সড়ক,জগাদনাইল  

নারায়নগন্জ। রবনকএমইএ

            এইচ.এস.রস             

         ( জমনয় )

মহল্লা: নবীগন্জ জরাড  ডাকঘর: 

নবীগন্জ       থানা: বন্দর        

      জজলা: নারায়নগন্জ

জমা: রজসান আনবদীন িানহর  

           জন্মসনদ: 

২০০২৬৭২২২০৬০০৫৬৬৬    

                   জমাবা: 

০১৭৭৮০০৪৭৮৩

নীট কনসান ড রল:       ওয়াটার 

ওয়াকডস জরাড,জগাদনাইল          

     নারায়নগন্জ।রবনকএমইএ

             এস.এস.রস              

        ( জেনল )



গ্রাম: হাজীগন্জ       ডাকঘর: 

ফ্তুল্লা          থানা: ফ্তুল্লা      

      জজলা: নারায়নগন্জ

জমাো: হারদয়া খাতুন 

জন্মসনদ: 

২০০৫৮৫১৭৩২৮০০০১৪৯ 

জমাবা: নাই

নীট কনসান ড রল:       ওয়াটার 

ওয়াকডস জরাড,জগাদনাইল          

     নারায়নগন্জ।রবনকএমইএ

             এস.এস.রস              

        ( জমনয় )

মহল্লা: ৩/৩৯ নিং জগাপচর জরাড 

                  ডাকঘর: 

নারায়নগন্জ   থানা: আলারমন 

নগর   জজলা: নারায়নগন্জ

আরমর হামজা ওয়ারস 

জন্মসনদ: 

২০০৫৬৭২৪৪০৯২২২৬২০জমা

বা: নাই

নীট কনসান ড রল:       ওয়াটার 

ওয়াকডস জরাড,জগাদনাইল          

     নারায়নগন্জ।রবনকএমইএ

             এস.এস.রস              

        ( জেনল )

গ্রাম: দরহ্মন সস্তাপুর  ডাকঘর: 

ফ্তুল্লা          থানা: ফ্তুল্লা      

      জজলা: নারায়নগন্জ

ইসরাি জাহান আরা 

জন্মসনদ: 

২০০৬৬৭১৫৮৩৭২০১৭১৯জমা

বা:

নীট কনসান ড রল:       ওয়াটার 

ওয়াকডস জরাড,জগাদনাইল          

     নারায়নগন্জ।রবনকএমইএ

             এস.এস.রস              

         (জমনয় )

গ্রাম: ফ্ানজলপুর     ডাকঘর: 

এনানয়ি নগর থানা: 

নারায়নগন্জ সদর জজলা: 

নারায়নগন্জ

ইমাদুল ইসলাম   জন্মসনদ; 

২০০৫৬৭১৫৮৩১১১৬১৩২জমা

বা:

নীট কনসান ড রল:       ওয়াটার 

ওয়াকডস জরাড,জগাদনাইল          

     নারায়নগন্জ।রবনকএমইএ

              এস.এস.রস             

         ( জেনল )

গ্রাম: কদমরসুল      ডাকঘর: 

নবীগন্জ       থানা: বন্দর        

      জজলা: নারায়নগন্জ

জমাসা: িাসরমম জাহান 

িারনয়া               জন্মসনদ: 

২০০৭৬৭২২২০৬০০১৭২২জমা

বা: নাই

নীট কনসান ড রল:       ওয়াটার 

ওয়াকডস জরাড,জগাদনাইল          

     নারায়নগন্জ।রবনকএমইএ

              এস.এস.রস             

         ( জমনয় )

গ্রাম: বক্তার কারন্দ    ডাকঘর: 

নবীগন্জ       থানা: বন্দর        

           জজলা: নারায়নগন্জ

জমা: ফ্জল রাববী জন্মসনদ: 

২০০৫৬৭১০৬১৫১২৪০৮৩জমা

বা:

নীট কনসান ড রল:       ওয়াটার 

ওয়াকডস জরাড,জগাদনাইল          

     নারায়নগন্জ।রবনকএমইএ

              এস.এস.রস             

          ( জেনল )

গ্রাম: মন্ডলপাড়া      ডাকঘর: 

আদমজী       থানা: 

রসরিরগন্জ       জজলা: 

নারায়নগন্জ

ফ্ারজানা আক্তার আিা  

জন্মসনদ: 

২০০৫৬৭৯৪৪০৬৪৩৪১০২জমা

বা: নাই

জক.রস রপ্রন্ট রল:   ৫৭/১,পারনর 

কল সড়ক,জগাদনাইল  

নারায়নগন্জ। রবনকএমইএ

              এস.এস.রস             

          ( জমনয় )

গ্রাম: আইলপাড়া      ডাকঘর: 

লহ্মীনারায়ন    থানা: 

রসরিরগন্জ        জজলা: 

নারায়নগন্জ

জমা: মামুনুর ররিদ ভূইয়া 

হারসব                       

জন্মসনদ: 

২০২২১৯১১৮৬৩০১১৭৫৮জমা

বা:

জক.রস রপ্রন্ট রল:   ৫৭/১,পারনর 

কল সড়ক,জগাদনাইল  

নারায়নগন্জ। রবনকএমইএ

              এস.এস.রস             

          ( জেনল )

গ্রাম: জসাহরাওয়াদী এরভরনউ     

            ডাকঘর: গুলিান       

    থানা: গুলিান               

জজলা: ঢাকা

জমা: ইয়ারেন খান তুষার  

জন্মসনদ: 

২০০৫০৯১২৫৮৫১০০৫৭১ 

জমাবা:

রসনরসয়ার নীট গানম ডন্টস রল:  

ইসদাইর,চানমারী,ফ্তুল্লা    

নারায়নগন্জ।রবনকএমইএ

              এস.এস.রস             

          ( জেনল )

গ্রাম: সাঁইদাইর        ডাকঘর: 

বুধপুরা         থানা: পটয়া       

      জজলা: চট্রগ্রাম

জমাহাম্মদ জানবদ জন্মসনদ: 

২০০৫১৫১৬১৯৪১২০১০৬ 

জমাবা: নাই

জকরডএস ফ্যািন রল:  

নারেরাবাদ রিল্প এলাকা 

অরিনজন,চট্রগ্রাম। রবরজএমইএ

               এস.এস.রস            

          ( জেনল )



গ্রাম: বহিারহাট     ডাকঘর: 

চান্দুঁগাঁও        থানা: চান্দুঁগাঁও    

        জজলা: চট্রগ্রাম

অন্ত জঘাষ সুপ্ত     জন্মসনদ: 

২০০৪১৫১৭০১৭১১১৪৬৭  

জমাবা: নাই

জকরডএস ফ্যািন রল:  

নারেরাবাদ রিল্প এলাকা 

অরিনজন,চট্রগ্রাম। রবরজএমইএ

               এইচ.এস.রস          

           ( জেনল )

গ্রাম: িানহর ম্যানসন   ডাকঘর: 

ওয়ানজরদয়া    থানা: বানয়রজদ  

       জজলা: চট্রগ্রাম

সানরজদা আলম জচৌধুরী  

জন্মসনদ: 

২০০৩১৯২৮৩০৬০৮০৮৭৩    

                       জমাবা: নাই

জকরডএস ফ্যািন রল:  

নারেরাবাদ রিল্প এলাকা 

অরিনজন,চট্রগ্রাম। রবরজএমইএ

               এইচ.এস.রস          

           ( জমনয় )

গ্রাম: অরিনজন       ডাকঘর: 

জালালাবাদ    থানা: বানয়জীদ  

       জজলা: চট্রগ্রাম

জান্নাতুল জফ্রনদৌস  জন্মসনদ: 

২০০৪১৫৯১৬০২১৪১৮৪২ 

জমাবা: নাই

জকরডএস ফ্যািন রল:  

নারেরাবাদ রিল্প এলাকা 

অরিনজন,চট্রগ্রাম। রবরজএমইএ

               এস.এস.রস            

          ( জমনয় )

গ্রাম: ওনয়ন্ড রমল:    ডাকঘর: 

আরমন জুট রমল   থানা: 

বানয়জীদ              জজলা: 

চট্রগ্রাম

জমা: সাজ্জাতুল ইসলাম 

রসফ্াি                      

জন্মসনদ: 

২০০৫৮৪১৩৬৫৭১০৬০৯২জমা

বা:

জকরডএস ফ্যািন রল:  

নারেরাবাদ রিল্প এলাকা 

অরিনজন,চট্রগ্রাম। রবরজএমইএ

               এস.এস.রস            

          ( জেনল )

মহল্লা: রহমান নগর রব ব্লক 

ডাকঘর: রপ.ট.আই     থানা: 

খুলিী             জজলা: চট্রগ্রাম

মুনিারের রবল্লাহ রবজয়  

জন্মসনদ: 

২০০৪৭৫১৮৭৪৭১৩৪৪৩০  

জমাবা: নাই

ইনমজ গানম ডন্টস রল:         

বানয়জীদ জবাস্তামী জরাড,জববী 

সুপার 

মানকডট,নারসরাবাদ,চট্রগ্রাম।রবরজ

এমইএ

               এস.এস.রস            

          ( জেনল )

মহল্লা: পূন ডবাসন এলাকা 

ডাকঘর: খুলিী           থানা: 

খুলিী             জজলা: চট্রগ্রাম

রলমা দাি          জন্মসনদ: 

২০০৩১৫১৪৭৪৩০৩৫৫০০ 

জমাবা: নাই

ইনমজ গানম ডন্টস রল:         

বানয়জীদ জবাস্তামী জরাড,জববী 

সুপার 

মানকডট,নারসরাবাদ,চট্রগ্রাম।রবরজ

এমইএ

          এইচ.এস.রস               

       ( জমনয় )

মহল্লা: জলাকমাননর বারড় বাম ডা 

কনলানী          ডাকঘর: 

বানয়জীদ জবাস্তামী থানা: 

বানয়জীদ              জজলা: 

চট্রগ্রাম

জমনহরুনন্নসা িাররন  জন্মসনদ: 

২০০৫১৫৯১৬০২১১৩৭৬২জমা

বা:

মারস এযাপানরল্স রল:        

নারেরাবাদ,রিল্প 

এলাকা,বানয়জীদ জবাস্তামী 

জরাড,চট্রগ্রাম।রবরজএমইএ

          এস.এস.রস                 

      ( জমনয় )

মহল্লা: ইসলাম মরন্জল 

ডাকঘর: বটিলা         থানা: 

অরিনজন         জজলা: চট্রগ্রাম

ররপু আকিার          

জন্মসনদ: 

২০০২১৫১০৮৫০১০৫৭৭০

জক.রড.এস এযাপানরল্স রল: 

নারেরাবাদ,চট্রগ্রাম।রবরজএমইএ

আনবদনকারী রননজ শ্ররমক 

হওয়ায় ইহা বারিল করার জজার 

সুপাররি করা হনলা।

মহল্লা: কানিনমর বাসা ডাকঘর: 

ওয়ানজদীযা    থানা: বানয়জীদ  

       জজলা: চট্রগ্রাম

মুহাম্মদ জবলাল জহাসাইন 

জন্মসনদ: 

২০০২০৪১৮৫২৩০২১৭৪০ 

জমাবা:

জক.রড.এস এযাপানরল্স রল: 

নারেরাবাদ,চট্রগ্রাম।রবরজএমইএ

          এইচ.এস.রস               

       ( জেনল )



গ্রাম: কুলগাও আবারসক 

ডাকঘর: জালালাবাদ    থানা: 

বানয়রজদ জবাস্তামী    জজলা: 

চট্রগ্রাম

রসরাজুম মুরনরা    জন্মসনদ: 

২০০৪১৫৯০৬০২০০৫৫০৫জমা

বা: নাই

জকরডএস ফ্যািন রল:  

নারেরাবাদ রিল্প এলাকা 

অরিনজন,চট্রগ্রাম। রবরজএমইএ

          এইচ.এস.রস               

       ( জমনয় )

গ্রাম: িীিল ন ডা      ডাকঘর: 

ওয়ানজদীয়া    থানা: বানয়রজদ  

            জজলা: চট্রগ্রাম

শিিব বড়ুয়া হৃদয় জন্মসনদ: 

২০০৫১৫১৭৪৫০১০৮০৪০ 

জমাবা:

জকরডএস ফ্যািন রল:  

নারেরাবাদ রিল্প এলাকা 

অরিনজন,চট্রগ্রাম। রবরজএমইএ

           এস.এস.রস                

     ( জেনল )

মহল্লা: অরিনজন কয়লার ঘর    

                     ডাকঘর: 

ওয়ানজদীয়া    থানা: বানয়জীদ  

       জজলা: চট্রগ্রাম

জমাহাম্মদ নাজমুল আলম 

নারহদ              জন্মসনদ: 

২০০৩১৫১৬১৯১১০১৯৮০ 

জমাবা: নাই

জকরডএস ফ্যািন রল:  

নারেরাবাদ রিল্প এলাকা 

অরিনজন,চট্রগ্রাম। রবরজএমইএ

           এইচ.এস.রস              

       ( জেনল )

গ্রাম: দামুয়া পুকুর পাড়  

ডাকঘর: বন্দর           থানা: 

ডাবল মুররিং         জজলা: 

চট্রগ্রাম

প্রিযয় বড়ুয়া       জন্মসনদ: 

২০০৪১৫১১৮১৯১১৭০৮৬ 

জমাবা:

জকরডএস ফ্যািন রল:  

নারেরাবাদ রিল্প এলাকা 

অরিনজন,চট্রগ্রাম। রবরজএমইএ

            এস.এস.রস               

      ( জেনল )

গ্রাম: শুলকরহর      ডাকঘর: 

চকবাজার      থানা: পাঁচলাইি  

            জজলা: চট্রগ্রাম

পূজন জচৌধুরী      জন্মসনদ: 

২০০২১৫১৬১৮৮০০০৫৬২জমা

বা: নাই

জকরডএস ফ্যািন রল:  

নারেরাবাদ রিল্প এলাকা 

অরিনজন,চট্রগ্রাম। রবরজএমইএ

            এইচ.এস.রস             

       ( জেনল )

গ্রাম: জরৌফ্াবাদ       ডাকঘর: 

আরমন জুট রমলস থানা: 

বানয়রজদ              জজলা: 

চট্রগ্রাম

ফ্ালগুরন আক্তার রমম  

জন্মসনদ: 

২০০৫১৫৯১৬০৭১০৪৫৬২জমা

বা: নাই

জকরডএস ফ্যািন রল:  

নারেরাবাদ রিল্প এলাকা 

অরিনজন,চট্রগ্রাম। রবরজএমইএ

            এস.এস.রস               

      ( জমনয় )

মহল্লা: জক রস হাউজ ডাকঘর: 

চকবাজার      থানা: পাঁচলাইি  

       জজলা: চট্রগ্রাম

অরপ ডিা বড়ুয়া      জন্মসনদ: 

২০০৩১৫৯১৬০৮১৮৮০৩৩    

                       জমাবা: নাই

জকরডএস ফ্যািন রল:  

নারেরাবাদ রিল্প এলাকা 

অরিনজন,চট্রগ্রাম। রবরজএমইএ

            এস.এস.রস               

      ( জমনয় )

মহল্লা: িীিল  ন ডা   ডাকঘর: 

ওয়ানজদীয়া    থানা: বানয়রজদ  

       জজলা: চট্রগ্রাম

নাজমুন নাহার     জন্মসনদ: 

২০০৩১৫৯১৬০৩১১৮৭৫৬জমা

বা:

জকরডএস ফ্যািন রল:  

নারেরাবাদ রিল্প এলাকা 

অরিনজন,চট্রগ্রাম। রবরজএমইএ

            এইচ.এস.রস             

       ( জমনয় )

মহল্লা: িামান্না রবরর্ল্িং  

ডাকঘর: অরিনজন      থানা: 

বানয়রজদ         জজলা: চট্রগ্রাম

জয়ন্তী জদব প্রমা   জন্মসনদ: 

২০০৪১৫২৭০০২৩১৮৮    

জমাবা: নাই

জকরডএস ফ্যািন রল:  

নারেরাবাদ রিল্প এলাকা 

অরিনজন,চট্রগ্রাম। রবরজএমইএ

             এস.এস.রস              

      ( জমনয় )

মহল্লা: িাহাদাৎ মরন্জল  

ডাকঘর: বানয়রজদ       থানা: 

বানয়রজদ         জজলা: চট্রগ্রাম

িাররমন জবগম         

জন্মসনদ: 

২০০২৫৮১৫৬২৮১১১৮২১

আনবদনকারী রননজ শ্ররমক 

হওয়ায় িার আনবদন বারিল 

করার জন্য সুপাররি করা হনলা।

             এস.এস.রস              

      ( জমনয় )



গ্রাম: ফ্টকা          ডাকঘর: 

হাটহাজারী     থানা: 

হাটহাজারী       জজলা: চট্রগ্রাম

রপয়রন্ত জঘাষ হৃরদ  জন্মসনদ: 

২০০৪৯৫১৩৭৫৯০২৪৪৯১ 

জমাবা: নাই

জকরডএস ফ্যািন রল:  

নারেরাবাদ রিল্প এলাকা 

অরিনজন,চট্রগ্রাম। রবরজএমইএ

             এইচ.এস.রস            

       ( জমনয় )

মহল্লা: অরিনজন কয়লার ঘর    

                     ডাকঘর: 

ওয়ানজদীয়া    থানা: বানয়জীদ  

       জজলা: চট্রগ্রাম

ঋরষ রবশ্বাস        জন্মসনদ: 

২০০৪১৫১৬১৭৩১০৭৩১৭ 

জমাবা:

জকরডএস ফ্যািন রল:  

নারেরাবাদ রিল্প এলাকা 

অরিনজন,চট্রগ্রাম। রবরজএমইএ

              এইচ.এস.রস           

        ( জেনল )

গ্রাম: রজরানী বাজার ডাকঘর: 

রবনকএসরপ     থানা: আশুরলয়া  

       জজলা: ঢাকা

ইখনিখার ররিদ রিমন 

জন্মসনদ: 

২০০৩২৬১৭২৮৩১০১২৫৮জমা

বা:

জিনন জসানয়টাস ড রল:   

নাওনজার,কড্ডা,    

গাজীপুর।রবনজএমইএ

              এইচ.এস.রস           

         ( জেনল )

গ্রাম: বাইমাইল       ডাকঘর: 

কানিম কটন  থানা: 

জয়নদবপুর         জজলা: 

গাজীপুর

মহুয়া আক্তার রমশু    

জন্মসনদ: 

২০০৩৪৯২৬৬০৩০৪৯০০৫জমা

বা:

জিনন জসানয়টাস ড রল:   

নাওনজার,কড্ডা,    

গাজীপুর।রবনজএমইএ

              এইচ.এস.রস           

         ( জমনয় )

গ্রাম: নাওনজাড়       ডাকঘর: 

কড্ডা বাজার   থানা: 

জয়নদবপুর            জজলা: 

গাজীপুর

রনলুফ্ার ইয়াসরমন   

জন্মসনদ: 

২০০২৩৩৯৩৩১৩০৩১৮১৪জমা

বা: নাই

জিনন জসানয়টাস ড রল:   

নাওনজার,কড্ডা,    

গাজীপুর।রবনজএমইএ

              এইচ.এস.রস           

         ( জমনয় )

গ্রাম: আউটপাড়া      ডাকঘর: 

চান্দনা          থানা: গাজীপুর 

সদর          জজলা: গাজীপুর

জজররন আক্তার জীম      

জন্মসনদ: 

২০০৫৩৯৩০৭২৩১০৬২৫৮ 

জমাবা:

জিনন জসানয়টাস ড রল:   

নাওনজার,কড্ডা,    

গাজীপুর।রবনজএমইএ

              এইচ.এস.রস           

          ( জমনয় )

মহল্লা: জটরপরবাড়ী   ডাকঘর: 

জটিংরা          থানা: শ্রীপুর        

     জজলা: গাজীপুর

জমাো: মরনফ্া     জন্মসনদ: 

২০০৪৩৩১৮৬৮৫০৭০২৩১জমা

বা: নাই

গ্রীন স্মাট ড িাট ডস রলরমনটড  

জটরপরবাড়ী,শ্রীপুর    গাজীপুর।

              এস.এস.রস             

        ( জমনয় )

গ্রাম: নাওনজাড়       ডাকঘর: 

কড্ডা বাজার   থানা: 

জয়নদবপুর            জজলা: 

গাজীপুর

জমা: িারকল আহনমদ  

জন্মসনদ: 

৮৯৩৩৭২৫০১৯০৩৫     

জমাবা: নাই

জিনন জসানয়টাস ড রল:   

নাওনজার,কড্ডা,    

গাজীপুর।রবনজএমইএ

             এইচ.এস.রস            

         ( জেনল )

গ্রাম: ইটহাটা         ডাকঘর: 

চান্দনা          থানা: 

জয়নদবপুর       জজলা: গাজীপুর

রীমা আক্তার      জন্মসনদ: 

৭৮১০৮১৯৯১৭ জমাবা:

জিনন জসানয়টাস ড রল:   

নাওনজার,কড্ডা,    

গাজীপুর।রবনজএমইএ

             এইচ.এস.রস            

         ( জমনয় )

গ্রাম: নাওনজাড়       ডাকঘর: 

কড্ডা বাজার   থানা: 

জয়নদবপুর            জজলা: 

গাজীপুর

জমাসা: স্বন ডা ইসলাম       

এনআইরড: ১৯৬৩৪১০৩২৭    

      জমাবা:

জিনন জসানয়টাস ড রল:   

নাওনজার,কড্ডা,    

গাজীপুর।রবনজএমইএ

             এইচ.এস.রস            

         ( জমনয় )



গ্রাম: নাওনজাড়       ডাকঘর: 

কড্ডা বাজার   থানা: 

জয়নদবপুর            জজলা: 

গাজীপুর

লিা রানী রায়     জন্মসনদ: 

২০০৩৭৩১৪৫৪৩০৩৬৪৪৯জমা

বা: নাই

জিনন জসানয়টাস ড রল:   

নাওনজার,কড্ডা,    

গাজীপুর।রবনজএমইএ

             এইচ.এস.রস            

         ( জমনয় )

মহল্লা: কনলজ পাড়া  ডাকঘর: 

চান্দনা          থানা: 

জয়নদবপুর       জজলা: গাজীপুর

জমাো: জান্নাতুল জফ্রনদৌস 

টিা                                

    জন্মসনদ: 

২০০৩৩৩২৩৩১৩২৩২৯৬৭   

                        জমাবা:

জিনন জসানয়টাস ড রল:   

নাওনজার,কড্ডা,    

গাজীপুর।রবনজএমইএ

             এইচ.এস.রস            

         ( জমনয় )

মহল্লা: মধুবাগ        ডাকঘর: 

পাড়ািগার     থানা: জডমরা      

      জজলা: ঢাকা

মারহরা জাহান ( িারজন ) 

জন্মসনদ: 

২০০৬৪৭৯৫১২৭০১১৬৯৩জমা

বা:

জহানসন জলারথিং রল:          

১৩৪০২ খালপাড়া,উত্তর 

বাড্ডা,ঢাকা।

             এইচ.এস.রস            

         ( জমনয় )

গ্রাম: নাওনজাড়       ডাকঘর: 

কড্ডা বাজার   থানা: 

জয়নদবপুর            জজলা: 

গাজীপুর

জমাো: িারনয়া আক্তার    

জন্মসনদ: 

২০০১৬১১৯৪৪৭০১৬৩৬৮জমা

বা: নাই

জিনন জসানয়টাস ড রল:   

নাওনজার,কড্ডা,    

গাজীপুর।রবনজএমইএ

             এইচ.এস.রস            

        ( জমনয় )

গ্রাম: কনলজপাড়া            

ডাকঘর: চান্দনা জচৌরাস্তা    

থানা: জয়নদবপুর            

জজলা: গাজীপুর

রপ্রয়ন্তী খাতুন                

জন্মসনদ: 

২০০৪১০২২০০৮০০২৪৯০ 

জমাবা: ০১৭১৪৯৫১৪৮৫

জিনন জসানয়টাস ড রল:   

নাওনজার,কড্ডা,    

গাজীপুর।রবনজএমইএ

             এইচ.এস.রস            

        ( জমনয় )

গ্রাম: মুন্ডা             ডাকঘর: 

উত্তর খান      থানা: উত্তর খান  

      জজলা: ঢাকা

জমাো: হাফ্ো ইসলাম সুরমা  

                     জন্মসনদ: 

২০০৫৬১১২২৪৪১২৪৪৫৮ 

জমাবা: নাই

জিনন জসানয়টাস ড রল:   

নাওনজার,কড্ডা,    

গাজীপুর।রবনজএমইএ

             এস.এস.রস              

       ( জমনয় )

গ্রাম: ইটাহাটা         ডাকঘর: 

চান্দনা          থানা: বাসন       

      জজলা: গাজীপুর

রওজাতুল জান্নাি          

এনআইরড: 

২০০৫২৭২৭৭৭০২১৫৩৫

জিনন জসানয়টাস ড রল:   

নাওনজার,কড্ডা,    

গাজীপুর।রবনজএমইএ

             এস.এস.রস              

      ( জমনয় )

গ্রাম: নাওনজাড়       ডাকঘর: 

কড্ডা বাজার   থানা: 

জয়নদবপুর            জজলা: 

গাজীপুর

জমাসা: স্বপ্না ইসলাম 

এনআইরড: 

২০০৪৭৯১৮০১৭০০০১৪৩ 

জমাবা: নাই

জিনন জসানয়টাস ড রল:   

নাওনজার,কড্ডা,    

গাজীপুর।রবনজএমইএ

             এস.এস.রস              

      ( জমনয় )

গ্রাম: জকানাবাড়ী      ডাকঘর: 

নীলনগর       থানা: গাজীপুর 

সদর   জজলা: গাজীপুর

জমা: আরবদ হাসান         

জন্মসনদ: 

২০০৫৮৮২১৬০৫০৯৪৬০২ 

জমাবা: নাই

জিনন জসানয়টাস ড রল:   

নাওনজার,কড্ডা,    

গাজীপুর।রবনজএমইএ

             এস.এস.রস              

      ( জেনল )

গ্রাম: নাওনজাড়       ডাকঘর: 

কড্ডা বাজার   থানা: 

জয়নদবপুর            জজলা: 

গাজীপুর

জমা: সরফ্কুল ইসলাম     

জন্মসনদ: ৪২১০২৬৩৩১৭ 

জমাবা: নাই

জিনন জসানয়টাস ড রল:   

নাওনজার,কড্ডা,    

গাজীপুর।রবনজএমইএ

             এইচ.এস.রস            

       ( জেনল )


