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1.   

      1. 

জনাফ হ্লাছাইভং ভাভ তা 

পতা-বথায়াইা প্রু ভাভ তা 

াং-পতনছপি বনায়াািা, ৩২১নং যাইখারী 

বভৌজা, থানা-চন্দ্রসঘানা, উসজরা-কাপ্তাই 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

১১ (এইচ.টি.) 

০১/১২/১৯৫৯ 

 

DBBL 9157-J 

 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

2.  জনাফ বভা: আপভনুর ইরাভ বচৌধুযী 

পতা: ভযহুভ ভাষ্টায আব্দুয যপভ বচৌধুযী 

াং- ীদ আব্দুর আরী একাসডভী 

পযজাব ত ফাজায, যাঙ্গাভাটি 

১১৫/এইচ,টি SBBL 34981 ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

3.  জনাফ পদরী কুভায পভত্র 

পতা: মৃত বজভ ধীসযন্দ্র রার পভত্র 

াং- পভত্র বফন, পভন এরাকা 

চন্দ্রসঘানা, থানা- কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি 

১৮৩/এইচটি SBBL 10 XT ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

4.  জনাফ অংচা খই ভগ 

পতা- আনা ভ 

৩২০নং কাকিাছপি বভৌজা 

থানা-যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৪৫১ 

এইচ,টি 

SBBL 1553-G ২০১৯ 

যাজস্থরী 

5.  জনাফ আর ভনস্যয 

পতা- কাজী আফদুর কুদ্দু 

ফালুখারী, থানা- বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি। 

নং-৭৪৪ 

এইচ,টি 

.২২ বফায যাইসপর 

 

J-15328 B.S.A. 

in Engla.nd 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

6.  জনাফ পখর দং 

পতা- চান বকায়ায 

াং- ৩৭৪নং বযভাক্রী, প্াংা, রুভা 

ফততভাসন-৩৪৯নং বঘযাউ বভৌজা 

থানা- বযায়াংছপি,  ফান্দযফান  

নং-৯৩৯ 

এইচ,টি 

SBBL 127910 ২০১৯ 

ফান্দযফান/ফান্দয

ফান 

7.  জনাফ ধীসযন্দ্র রার চাক্ভা 

পতা- ভয়ুয ধ্বজ চাক্ভা 

াং- পতনটিরা, ১৩৭নং ানছপি বভৌজা, 

থানা- জুযাছপি, বজরা- যাঙ্গাভাটি  

নং-১০১৪ 

এইচ,টি 

SBBL 6151-M ২০১৯ 

জুযাছপি/যাঙ্গাভা

টি 

 

8.  জনাফ ফন পফাযী খীা 

পতা- মৃত বুদ্ধ যঞ্জন খীা 

াং- ৭৬নং ফাকছপি, থানা- বকাতয়ারী,  

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

নং-১১৮৫ 

এইচ,টি 

SBBL Ya-4113 ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

9.  জনাফ অটুট বদওয়ান 

পতা- বস্দ কুভায বদওয়ান 

ঘাগিা, কাউখারী 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

১২৯৩ 

এইচটি 

.২২ বফায যাইসপর ৩৮৪৭৪৭ ২০১৯ 

কাউখারী 

10.  জনাফ রারচং বজায়াভ াংসখায়া 

পতা- বতাসজায়ার াংসখায়া 

াং- ফন্ত বভৌজা, থানা- বকাতয়ারী 

বজরা- যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

নং- ১৫৬৬ 

এইচ,টি 

SBBL OT-17 

BelZiam 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

11.  জনাফ থন বতায়াং ফভ 

পতা- বভর ফভ 

াং- ১৭৪নং যামুকুাছপি বভৌজা 

থানা- ফযকর, যাঙ্গাভাটি  

নং- ২৩৩৪ 

এইচ,টি 

SBBL 13383 ২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 
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12.  জনাফ রপরত চন্দ্র চাকভা 

পতা- মৃত স্যযজয় চাক্ভা 

াং- ১৪৩নং কুস্যভছপি বভৌজা 

থানা- জুযাছপি, যাঙ্গাভাটি  

নং- ২৭৮১ 

এইচ,টি 

SBBL 11608 ২০১৯ 

জুযাছপি 

13.  জনাফ অপনর পফাযী চাক্ভা 

পতা- ভসরন্দ্র চাকভা 

াং- ১৫৩নং ফি পযণা বভৌজা 

থানা- ফযকর, যাঙ্গাভাটি  

নং- ৩০৫৩ 

এইচ,টি 

SBBL 103854 

Pakistan 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

14.  জনাফ যজনী কুভায চাকভা 

পতা- ভুজল্যা চাক্ভা 

াং- ১৫৩নং ফি পযণা বভৌজা 

থানা- ফযকর, যাঙ্গাভাটি  

নং- ৩০৬৫/১৯৬৫ 

এইচ,টি 

SBBL 45571 

Pakistan 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

15.  জনাফ পনভ তর কাপন্ত চাক্ভা 

পতা- চন্দ্র বভান চাক্ভা 

াং- ১৫৩নং ফি পযণা বভৌজা 

থানা- ফযকর, যাঙ্গাভাটি  

৩১৮২ 

এইচ,টি 

SBBL 101394 

Pakistan 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

16.  জনাফ ভইাং াংসখায়া 

পতা- থাংাসযই াংসখায়া 

াং- াংসখায়া ািা, ২১নং ারাম্বা 

থানা- ফযকর, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৩২২০ 

এইচ,টি 

SBBL E-4 ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

17.  জনাফ চাই স্যই প্রু ভাযভা 

পতা- জাইং ভাযভা 

াং- ডংনারা, ৩২১নং যাইখারী বভৌজা 

চন্দ্রবঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৩৩১৬ 

এইচ,টি 

SBBL 3316 ২০১৯ 

কাপ্তাই 

18.  ম্যাসনজায 

কণ তফুরী বায পভরস্ পর:  

চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৩৩২২ 

এইচ,টি 

DBBL 39939 ২০১৯ 

কাপ্তাই 

19.  জনাফ াংপক জর 

পতা- মৃত রার বথায়া খাভ কুকী 

১২০নং পতনকুপনয়া বভৌজা 

থানা- পফরাইছপি, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৩৪৬২/এইচ,টি SBBL 10098 

Pakistan 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

20.  বফাভাং চীপ 

বফাভাং াসকতর 

ফান্দযফান াফ ততু বজরা। 
 

৩৫৪০/এইচ,টি SBBL 5026 ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি/ফান্দয

ফান 

21.  বফাভাং চীপ 

বফাভাং াসকতর 

ফান্দযফান াফ ততু বজরা। 

 

৩৫৪১/এইচ,টি SBBL 5027 ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি/ফান্দয

ফান 

22.  বফাভাং চীপ 

বফাভাং াসকতর 

ফান্দযফান াফ ততু বজরা। 

৩৫৪২/এইচ,টি SBBL 5015 ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি/ফান্দয

ফান 

23.  জনাফ কণ তজয় তংচংগ্যা 

পতা- পূণ তজয় তংচংগ্যা 

াং- বার্য্তাতরী, থানা- কাপ্তাই 

বজরা- যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

নং- ৩৬৪৪ 

এইচ,টি 

SBBL 786  

Made in 

U.S.A 

২০১৯ 

কাপ্তাই 
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24.  জনাফ উলাহ্লা বযায়াজা 

পতা- অং বথায়াই প্রু বযায়াজা 

াং- ৯৮নং কচখারী বভৌজা, কাউখারী 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

নং-৪০৭৬ 

এইচ, টি, 

DBBL 4646 ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

25.  জনাফ যনপজৎ কুভায চাকভা 

পতা: জুয়াধন চাকভা 

াং- ১৩৬ নং এিাইছপি বভৌজা 

থানা- জুযাছপি 

বজরা- যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

নং-৪১৩৭ 

এইচটি 

SBBL ৩৬০০০ ২০১৯ 

জুযাছপি/যাঙ্গাভা

টি 

 

26.  জনাফ তরুন পফকা চাকভা 

পতা-মৃত য ভপণ চাকভা 

াং-ফাপরািা, ২নং জুযাছপি ইপউনয়ন 

ডাকঘয ও থানা-জুযাছপি 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

নং-৪১৩৭ 

এইচ,টি 

SBBL ১২৩৮৫ ২০১৯ 

জুযাছপি/যাঙ্গাভা

টি 

 

27.  জনাফ যাভকু ফভ  

পতা-মৃত নংপদয ফভ 

াং- ৩৪১নং াইক্ষ্ুং বভৌজা, 

থানা- বযায়াংছপি, ফান্দযফান।  

নং-৪২৪৫ 

এইচ,টি 

SBBL 28275 ২০১৯ 

ফান্দযফান 

28.  জনাফ বফায়ার বচউ ফভ 

পতা- মৃত পভখায ফভ 

াং- ৩৪৩নং আসরক্ষ্ুং বভৌজা 

থানা- বযায়াংছপি, ফান্দযফান। 

নং-৪২৭৫ 

এইচ,টি 

SBBL 15944 ২০১৯ 

ফান্দযফান 

29.  প্সজক্ট ডাইসযক্টয,  

এরপপ, পফএপআইপডপ,কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি  

নং-৪২৭৯ 

এইচ,টি 

SBBL 34262 ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

30.  জনাফ অসধ তন্দু পফকা চাকভা 

পতা-পিসজন্দ্র রার চাকভা 

াং-ফালুখারী, থানা-জুযাছপি, যাঙ্গাভাটি। 

নং-৪৩৩২ 

এইচ,টি 

SBBL 25735 ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

31.  জনাফ জভাধন কাফ তাযী 

পতা- পফনা বভান কাফ তাযী 

১৩৬নং এিাইছপি বভৌজা, জুযাছপি, 

যাঙ্গাভাটি। 

নং-৪৩৮১ 

এইচ,টি 

SBBL 30971 ২০১৯ 

জুযাছপি 

32.  জনাফ াইকু াংসখায়া 

পতা- মৃত থাংথাং াংসখায়া 

াং-১৫০নং দুভদুপভয়া বভৌজা,  

থানা-ফযকর, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

নং-৪৩৮৪ 

এইচ,টি 

SBBL 0689 

Pakistan 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

33.  জনাফ রার অইাং াংসখায়া (পযন) 

পতা- চাংসথায়াজর াংসখায়া 

ফন্ত াংসখায়া ািা, থানা-বকাতয়ারী, 

যাঙ্গাভাটি। 

নং-৪৫২৮ 

এইচ,টি 

SBBL 10090 ২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

34.  জনাফ রুপনী চন্দ্র চাকভা 

পতা- দয়া বভান চাকভা   

াং- ১৪৩নং কুস্যভছপি বভৌজা 

জুযাছপি, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

নং-৪৫৫৮ 

এইচ,টি 

SBBL 6084(অস্পস্ট) 

এফং 

4558 

২০১৯ 

জুযাছপি/যাঙ্গাভা

টি 

35.  ব্যফস্থাক 

ন্যানার ব্যাংক অফ াপকস্তান 

ফান্দযফান াফ ততু বজরা। 

নং-৩৭/৪৭০৩ 

এইচ,টি 

SBBL 57646  

Sikander 

Pakistan 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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36.  জনাফ ীসভর বদওয়ান 

পতা- মৃত অনুভ বদওয়ান 

াং- ৯৯নং ঘাগিা বভৌজা,  

থানা- কাউখারী, যাঙ্গাভাটি। 

নং-৫০৫০ 

এইচ,টি 

১৪/০৭/১৯৬৯ 

.২২ বফায যাইসপর 123199 

Brono 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

37.  জনাফ বভাোঃ বগারাভ াপফফ 

কাযী ফন ংযক্ষ্ণ, াফ ততু চট্টগ্রাভ 

পতা- মৃত মুন্সী ফদরুপিন পভয়া, 

থানা- পচরভাই, যংপুয। 

নং-৫০৭৫ এইচ,টি 

০২/০৪/১৯৭০ 

এনপপফ পস্তর 59147 

England 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

38.  জনাফ উ চা উ প্কা মুই চা উ ভগ 

পতা- কাপথ ভগ 

াং- ৩৮১নং গাইন্দুা বভৌজা,  

থানা- চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি।  

৫৩৮১/এইচ,টি, 

১৫/০৫/১৯৭২ 

SBBL 3287 

Belziam 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

39.  ব্যফস্থাক,  

কণ তপুরী বায পভরস্ পরপভসটড  

চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৫৪০২/এইচ,টি, 

১৮/৮৪/১৯৭২ 

DBBL MY-14097 

Belziam 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

40.  ব্যফস্থাক,  

কণ তপুরী বায পভরস্ পরপভসটড  

চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৫৪০৪/এইচ,টি, 

১৮/০৮/১৯৭২ 

DBBL 102749 

England 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

41.  ব্যফস্থাক,  

কণ তপুরী বায পভরস্ পরপভসটড  

চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৫৪০৫/এইচ,টি, 

১৮/০৪/১৯৭২ 

DBBL N-8 S 

USA 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

42.  ব্যফস্থাক,  

কণ তপুরী বায পভরস্ পরপভসটড  

চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৫৪০৮/এইচ,টি, 

১৯/০৫/১৯৭২ 

DBBL 30264 

Hangeri 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

43.  ব্যফস্থাক 

কণ তপুরী বায পভরস্ পরপভসটড  

চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৫৪১২/এইচ,টি, 

১৯/০৫/১৯৭২ 

DBBL 137592 

Sikander 

Pakistan 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

44.  ব্যফস্থাক,  

কণ তপুরী বায পভরস্ পরপভসটড  

চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৫৪১৫/এইচ,টি, 

১৯/০৫/১৯৭২ 

DBBL 137801 

Sikander 

Pakistan 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

45.  ব্যফস্থাক,  

কণ তপুরী বায পভরস্ পরপভসটড  

চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৫৪১৬/এইচ,টি, 

১৯/০৫/১৯৭২ 

DBBL 137809 

Sikander 

Pakistan 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

46.  ব্যফস্থাক,  

কণ তপুরী বায পভরস্ পরপভসটড  

চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৫৪১৭/এইচ,টি, 

১৯/০৫/১৯৭২ 

DBBL 137806 

Sikander 

Pakistan 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

47.  ব্যফস্থাক  

বানারী ব্যাংক, কাপ্তাই ব্রাঞ্চ,  

চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৫৪২৪/এইচ,টি, 

১৯/০৫/১৯৭২ 

SBBL 136769 

Sikander 

Pakistan 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

48.  ব্যফস্থাক  

বানারী ব্যাংক, কাপ্তাই ব্রাঞ্চ, 

চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৫৪২৫/এইচ,টি, 

১৯/০৫/১৯৭২ 

SBBL 138698 

Sikander 

Pakistan 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

49.  প্কল্প ব্যফস্থাক 

পফ এপ আই পড প  

টিম্বায এক্সসটনন প্সজক্ট 

কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৫৪৩৩/এইচ,টি, 

০১/০৬/১৯৭২ 

SBBL 13532 

Spain 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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50.  প্কল্প ব্যফস্থাক 

পফ এপ আই পড প টিম্বায এক্সসটনন প্সজক্ট, 

কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৫৪৩৫/এইচ,টি, 

০১/০৬/১৯৭২ 

SBBL 93865 

Sikander 

Pakistan 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

51.  জনাফ যাজ পকত্ত চাকভা 

পতা- হুক্কু ভপন চাকভা 

াং- ফি কুরুপদয়া ািা 

থানা- জুযাছপি, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৫৪৫১/এইচ,টি, 

১২/০৬/১৯৭২ 

SBBL C-234993 

Canada 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

52.  জনাফ বকতন আসরা চাকভা 

পতা: স্যীর কুভায চাকভা 

াং- বচঙ্গী মুখ, পযজাব ত ফাজায এরাকা 

থানা- বকাতয়ারী, বজরা-যাঙ্গাভাটি। 

৫৫২২ (এইচটি) এপফপফএর ফন্দুক 

 

নং-১৭/৮১৩০  ২০১৯  

যাঙ্গাভাটি 

53.  ম্যাসনজায,  

রূারী ব্যাংক, যাঙ্গাভাটি ব্রাঞ্চ, যাঙ্গাভাটি। 

৫৫৫২ (এইচ,টি) 

২২/০১/১৯৭৩ 

.৭ এভ এভ যাইসপর 54 

Brono 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

54.  জনাফ রারতনা াংসখায়া 

পতা- চাংখাভা াংসখায়া 

াং- ১৬৮নং কংরক বভৌজা 

থানা- ফাঘাইছপি, যাঙ্গাভাটি 

৫৬১৭/এইচ,টি, 

২১/১২/১৯৮৭ 

.২২ বফায যাইসপর 433253 ২০১৯ 

ফাঘাইছপি 

55.  জনাফ বভা: াবুপিন 

পতা- আরাজ্ব আব্দুর কাসদয 

াং- ানদপি, টিয়া, চট্টগ্রাভ। 

৫৬৯৯/এইচ.টি. 

০৫/০৪/১৯৭৭ 

.২৫ বফায পস্তর  893750 

Spain 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

56.  জনাফ বঙায পকভা াংসখায়া 

পতা- চার বজান াংসখায়া 

ওল্ড রংকয াংসখায়া ািা 

থানা- ফাঘাইছপি, যাঙ্গাভাটি । 

৫৭২৪(এইচ,টি) 

২৪/০৮/১৯৭৭ 

.২২ বফায যাইসপর 349022  

বব্রাসনা, 

বচসকাসলাবাপকয়া 

২০১৯ 

ফাঘাইছপি 

57.  জনাফ পফপুসরশ্বয চাকভা 

পতা- মৃত বপ্ভরার চাকভা 

াং- ১৫৩নং ফি পযণা বভৌজা 

থানা- ফযকর, যাঙ্গাভাটি। 

৫৭২৬(এইচ,টি) 

২৯/০৮/১৯৭৭ 

SBBL 8125 

 ফাই 

বফরপজয়াভ 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

58.  জনাফ কুস্যইউ ভাভ তা 

পতা- ভংস্যই খই ভাভ তা 

াং- পভপযছিা, ৩২১নং যাইখারী বভৌজা 

থানা-চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি  

৫৮১৯/৭৯/ এইচ.টি. 

২০/০৮/১৯৭৯ 

SBBL 97468 ২০১৯ 

কাপ্তাই 

59.  জনাফ থুই প্রু অং ভাযভা 

পতা- ছাইন থুই ভাযভা 

াং- পতনছপি, ৩২১নং যাইখারী বভৌজা 

থানা- চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি। 

৫৮২০/১৯৭৯/এইচ,টি, 

২০/০৮/১৯৭৯ 

SBBL 94699 ২০১৯ 

যাজস্থরী 

60.  ১। উ চ প্রু           (বযপজস্টাযভূক্ত) 

পতা- চ বথায়াই প্রু 

যাজফাপি, জাপদািা, ফান্দযফান দয 

ফান্দযফান াফ ততু বজরা 

 

এফং 

২। জসরক কাপন্ত তঞ্চঙ্গুা (াসফক বচয়াযম্যান, 

ফান্দযফান দয ইউপ) 

পতা- াতকভর তঞ্চঙ্গুা 

ফততভান ঠিকানা- ফান্দযফান দয, ফান্দযফান 

স্থায়ী ঠিকানা- বযইচা াতকভর ািা, 

উসজরা- ফান্দযফান দয, ফান্দযফান। 

ও 

৫৮৫১ 

এইচটি 

.২২ বফায যাইসপর ১২২৭৭১ ২০১৯ 

ফান্দযফান 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 

 

    Page-6  

৩। বভাাম্মদ বাসন 

পতা- মৃত আভদ  আরী 

ঠিকানা: ২৭০ নং নাইক্ষ্ুংছপি বভৌজা 

উসজরা- নাইক্ষ্ুংছপি 

বজরা- ফান্দযফান 

61.  জনাফ পকরার াংসখায়া 

পতা- কুন্তরার াংসখায়া (কাফ তাযী) 

াং- াক্রাছপি আদ তগ্রাভ, পফরাইছপি, 

যাঙ্গাভাটি  

৫৮৫২/৮০/এইচ.টি. 

৩১/১২/১৯৮০ 

.২২ বফায যাইসপর 476822 

 বচক 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

62.  জনাফ যাইখাভা াংসখায়া,  

পতা- াংখুা াংসখায়া 

াং- াক্রাছপি, পফরাইছপি, যাঙ্গাভাটি । 

৫৮৬৪/৮১/এইচ,টি, 

৩০/০৩/১৯৮১ 

SBBL 9908 ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

63.  জনাফ পজযপরয়ানা াংসখায়া 

পতা- রাইসদা থাং াংসখায়া 

াং- াংসখায়া ািা 

১২০(এ) পতনসকাপনয়া বভৌজা 

পফরাইছপি, যাঙ্গাভাটি । 

৫৮৬৫/৮১/এইচ,টি,  

৩০/০৩/১৯৮১ 

SBBL 1017 ২০১৯ 

পফরাইছপি 

64.  জনাফ স্যীর কুভায তঞ্চঙ্গুা 

পতা- মুক্তাধন কাফ তাযী 

াং-বকৌল্যাসঘানা, পফরাইছপি, যাঙ্গাভাটি।  

৫৮৭১/৮১/এইচ,টি, 

৩০/০৩/৮১ 

SBBL Y-344 ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

65.  জনাফ রার এুাংপরয়ানা াংসখায়া 

পতা- জরপিযা াংসখায়া 

াংসখা ািা, পফরাইছপি, যাঙ্গাভাটি। 

৫৮৭৩/৮১/এইচ,টি, 

৩০/০৩/৮১ 

.৮ এভ যাইসপর 41349 ২০১৬ 

পফরাইছপি 

66.  জনাফ এভং বচৌধুযী 

পতা- স্যই রা খই বচৌধুযী 

াং-পভপতয়াছপি, থানা- চন্দ্রসঘানা 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৫৮৭৭/৮১/এইচ,টি, 

৩০/০৩/৮১ 

SBBL 92653 ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

67.  জনাফ পযসচান থাংগা াংসখায়া 

পতা- রাইচান াংসখায়া 

াং- ১২০নং ছাক্রাছপি বভৌজা 

পফরাইছপি, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৫৮৮২/৮১এইচ,টি, 

৩০/০৩/৮১ 

SBBL 4145 ২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

68.  জনাফ রাই কপ ঙুযা াংসখায়া 

পতা- জর রার াংসখায়া 

াং- াংসখায়া ািা, পফরাইছপি, যাঙ্গাভাটি। 

৫৮৮৪/৮১/এইচ,টি, 

৩০/০৩/৮১ 

SBBL 136554 

Pakistan 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

69.  জনাফ পড, বক উপিন (বটি অপপায) 

পতা- মৃত বদওয়ান কাপফর উপিন 

পফএনএ ীদ বভায়াসেভ, কাপ্তাই,  

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৫৮৯৫/৮১/এইচ,টি, 

৩৮/০৮/৮১ 

SBBL 89143 ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

70.  ম্যাসনজায 

রূারী ব্যাংক,  

তফরছপি াখা, যাঙ্গাভাটি। 

৫৯০৮/৮২/এইচ.টি. 

১২/০১/১৯৮২ 

.৮ এভ.এভ যাইসপর  2196 ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

71.  ম্যাসনজায, 

জনতা ব্যাংক, কাঁঠারতরী, 

থানা- বকাতয়ারী, াফ ততু চট্টগ্রাভ। 

৫৯৪০/৮২/এইচ,টি, 

১৯/০৪/১৯৮২ 

DBBL ১৫৯৫২ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

72.  জনাফ জয়নার আসফদীন 

পতা- াজী আরী আম্মদ 

াং- ৩২৩নং পচৎভযভ বভৌজা 

থানা- কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৫৯৬৬/৮৩/এইচ,টি, 

১১/০১/১৯৮৩ 

SBBL ৮৫৪৩১ ফাই 

ইংল্যাি 

২০১৯ 

কাপ্তাই 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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73.  জনাফ বগৌতভ বদওয়ান 

পতা- অপজত কুভায বদওয়ান 

বচয়াযম্যান, যাঙ্গাভাটি বৌযবা। 

৬০২৫/৮৫/এইচ.টি. 

৩১/০৮/১৯৮৫ 

.২২ বফায যাইসপর ৩৪৮৯৫৪ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

74.  জনাফ ভপনস্বন বদওয়ান 

পতা- মৃত াপন্তভয় বদওয়ান  

(াসফক উসজরা বচয়াযম্যান, যাঙ্গাভাটি)। 

াং- আায যাঙ্গাভাটি, বজরা- যাঙ্গাভাটি। 

৬০৩২/৮৯/এইচ.টি. 

০৪/০২/৮৯ 

SBBL ৬৮৬ বক ওয়াই 

ফাই ইউএএ 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

75.  জনাফ বগৌতভ বদওয়ান  

প্াক্তন বৌযবা বচয়াযম্যান 

পতা- অপজত কুভায বদওয়ান 

াং-আায যাঙ্গাভাটি, থানা- কসতায়ারী, 

যাঙ্গাভাটি। 

৬০৩৬/৮৯ 

এইচ.টি. 

২৫/০৫/৮৯ 

এনপপফ পস্তর ৮৫৪০৮১ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

76.  জনাফ যফাট ত বযানাল্ড  

পতা- ডা: বজ.এন. ফাড়ি  

পভন এরাকা, চন্দ্রসঘানা,  

উসজরা- কাপ্তাই, বজরা- যাঙ্গাভাটি। 

 

৬০৩৮/৮৯ 

এইচ.টি. 

২৮/০৯/৮৯ 

এনপপফ পস্তর ১০১৩৭/এআয 

/২১/৮৪ 

বস্পসনয ততযী 

২০১৯-২০২১ 

কাপ্তাই/যাঙ্গাভাটি 

77.  জনাফ রুফাসয়ত আক্তায আম্মদ 

স্থানীয় যকায পযলসদয দস্য।  

পতা- বভা: জারার উপিন 

াং- বজটিঘাট, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি।  

৬০৪৬/৯০ 

এইচ.টি. 

১৬/০১/১৯৯০ 

এনপপফ পস্তর ৮৬৭৭৫৩ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

78.  ল্যান্স নাসয়ক বভা: ভপয উপিন যকায 

পতা- মৃত চাঁন পভয়া যকায 

১৭ই বফঙ্গর, যাঙ্গাভাটি। 

গ্রাভ-বাতভারা, ডাকঘয-বচৌধুযী বগাারপুয,  

উসজরা-বঘািাঘাট, বজরা- পদনাজপুয। 

৬১৩৮/৯১ 

এইচ.টি. 

০১/০৭/১৯৯১ 

SBBL D38Y By 

Stevens  

Made by 

USA 

২০১৯-২০২১ 

মসায 

79.  জনাফ বথায়াই স্যই খই ভাযভা 

পতা- চাইন্দ্রা অং ভাযভা 

উসজরা বচয়াযম্যান, যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

   ৬১৪০/৯১ 

এইচ.টি. 

১৩/০৭/১৯৯১ 

SBBL ১৭১৩ 

 (াপকস্তান) 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

80.  জনাফ ত্াংঙাক াংসখায়া 

পতা- পচভসর ইভাং াংসখায়া 

াং-বতংসতং ািা,করাবুপনয়া বভৌজা, ফযকর, 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

 ৬১৫৮/৯১ 

এইচ.টি. 

১৫/০৮/১৯৯১ 

SBBL ১৩৪১৪৮ 

াপকস্তাসনয ততযী 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

81.  বরপসটসনন্ট বভা: আরভগীয বাসন 

পতা-আব্দুর াপকভ াওরাদায 

৬৫ ইনফ্রন্ট পব্রসগড, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি 

স্থায়ী : কাপরকাপত, ডাক-ফাফাপিয়া 

বজরা ও উসজরা-পপসযাজপুয। 

৬১৮৬/৯১ 

এইচ.টি 

২১/১০/১৯৯১ 

টগান 26zz 

Steven 

USA 

২০১৮-২০২০ 

ঢাকা 

82.  কুাসেন এভ ভঈনুর াান 

এপপ, এনপডপ, পএপ, পব্রবগপডয়ায 

বজনাসযর 

পতা: ভাাতাফ উপিন আসভদ, দয দপ্তয, 

৩০৫ দাপতক পব্রসগড, যাঙ্গাভাটি, স্থায়ী 

ঠিকানা- ৫৭, পভয়াািা, খুরনা। ফততভাসন- 

পফএভটিএপ, গাজীপুয 

৬১৯৭ 

এইচটি 

.২২ বফায যাইসপর ৮প৬৬০৯ ২০১৯-২০২১ 

গাজীপুয 

83.  বফগভ ভপন্দযা বফকায 

পতা- মৃত বপপিক বফকায 

াং-চন্দ্রসঘানা পভন এরাকা,  

কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৬২১১/৯২ 

এইচ.টি. 

১৬/০৮/১৯৯২ 

SBBL ১৬৭ ২০১৯ 

কাপ্তাই 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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84.  জনাফ অংস্যই ভং ভাযভা 

পতা-অংস্যই উ ভাযভা 

৩৩১নং গাইন্দুা বভৌজা,যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি  

৬২১২/৯২ 

এইচ.টি.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

২৭/০৮/১৯৯২               

SBBL ৫৬২১  

বফরপজয়াভ 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

85.  জনাফ বযজাউর কপযভ 

পতা- মৃত বভা: আব্দুয যভান 

াং- কাঠারতরী, যাঙ্গাভাটি। 

৬২১৭/১৯৯২ 

এইচ.টি. 

২৭/১০/১৯৯২ 

SBBL ৫৬৬২৯ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

86.  জনাফ ভং প্রু ভাযভা 

পতা- মৃত ভং স্যই ওদাগয 

বচয়াযম্যান, ইউপ, ৩২২নং নাযানপগপয, 

চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

০৩/১৯৯৬ 

 এইচ.টি. 

২৪/০৯/১৯৯৬ 

SBBL ৮১০৯০ ২০১৯ 

কাপ্তাই 

87.  জনাফ অংসথায়াই ভাযভা 

পতা-স্যই অং ভাযভা  

াং-রংগদু পুনফ তান ািা, ৩৩১নং গাইন্দুা 

বভৌজা, থানা- যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

২০/১৯৯৬  

এইচ.টি. 

২৬/১২/১৯৯৬ 

 

SBBL ১৫৮৪৭  

ফাই াপকস্তান 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

88.  জনাফ বথায়াই পচং ভং ভাযভা 

পতা-ভংফখই ভাযভা 

াং-৩৩৩নং পঘরাছপি বভৌজা 

যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

২৩/১৯৯৬  

এইচ.টি. 

২৬/১২/১৯৯৬ 

SBBL 

( পুনফ তার ) 

12225 ২০১৯ 

যাজস্থরী 

89.  জনাফ কসযইয়া তঞ্চঙ্গুা 

পতা- কান্তভপন তঞ্চঙ্গুা 

১২০নং ছাক্রাছপি বভৌজা, 

থানা-পফরাইছপি, যাঙ্গাভাটি 

০২/১৯৯৭  

এইচ.টি. 

১৮/০১/১৯৯৭ 

SBBL ৫৩১০  

বফরপজয়াভ 

২০১৯ 

পফরাইছপি 

90.  জনাফ বরাকভান আসভদ 

পতা- মৃত আরাজ্ব আব্দুর শুক্কয 

প্াক্তন উসজরা বচয়াযম্যান, কাপ্তাই, 

যাঙ্গাভাটি। 

০৪/১৯৯৭  

এইচ.টি. 

২১/০১/১৯৯৭ 

SBBL ১২৭০৪ ২০১৯ 

কাপ্তাই 

91.  জনাফ পফভর তঞ্চঙ্গুা 

পতা- রক্ষ্ী অং তঞ্চঙ্গুা 

াং- নািাইছপিমুখ, ৩২৯নং কাপ্তাই বভৌজা,  

কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

০৭/১৯৯৭  

এইচ.টি. 

৩০/০১/১৯৯৭ 

SBBL ৭৯৮২  

ফাই াপকস্তান 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

92.  জনাফ পমুর চাকভা 

পতা-পকযণ ধয চাক্ভা 

াং-বছরছিা ািা, থানা- কাউখারী,  

বজরা- যাঙ্গাভাটি। 

১৮/১৯৯৭  

এইচ.টি. 

১২/০২/১৯৯৭ 

SBBL ১২৫২৫২ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি/কাউখা

রী 

93.  জনাফ পযন্ময় চাকভা 

পতা- জ্ঞান রার চাকভা 

দপক্ষ্ণ কাপরন্দীপুয, 

থানা-বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

২৩/১৯৯৭ 

 এইচ.টি. 

২৪/০২/১৯৯৭ 

.২২ বফায যাইসপর ১০৩৬৩৮০৩ 

ফাই ইউ এ এ 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

94.  জনাফ রারতনা াংসখায়া 

পতা- বযৌপকন বডম্যান 

১৬৩নং করাফন্যা বভৌজা 

বতংতং ািা, থানা- ফযকর, যাঙ্গাভাটি। 

২৪/১৯৯৭  

এইচ.টি. 

২৪/০২/১৯৯৭ 

.২২ বফায যাইসপর ১২২৮৬২ 

বচকসলাসবপকয়া 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

95.  জনাফ আব্দুর নুয 

পতা- ভযহুভ াজী আব্দুর ফাযী 

বাযপ্াপ্ত কভ তকততা, কাউখারী যাঙ্গাভাটি। 

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাভ- পঙ্গাপজয়া, ডাকঘয-

পঙ্গাপজয়া, থানা- কুরাউিা, বভৌরবীফাজায। 

২৬/১৯৯৭  

এইচ.টি. 

০১/০৩/১৯৯৭ 

পযবরফায Model 63 

nO. BPL 

3449 

Made in 

USA 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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96.  জনাফ পচযঞ্জীফ চাকভা 

পতা- মৃত বগীযথ বভান চাকভা 

ফনরূা, পিভ ট্রাইসফর আদাভ, যাঙ্গাভাটি। 

২৮/১৯৯৭ 

 এইচ.টি. 

০১/০৩/১৯৯৭ 

.২২ বফায যাইসপর ১৩৩২৮৪ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

97.  জনাফ হ্লাথুইপচং ভাযভা 

পতা- বথায়াইহ্লা অং ভাযভা 

ম্রংওয়া ািা, ৩২৮নং বাথাইতু বভৌজা, 

থানা- যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

৪৮/১৯৯৭  

এইচ.টি. 

০৭/০৪/১৯৯৭ 

SBBL পফটি-৩৫ 

USA 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

98.  জনাফ কুজাই বঞা ভাভ তা 

পতা- হ্লা ভাউ ভাভ তা 

াং-ক্রংাগই ািা,৩৩১নং গাইন্দুা বভৌজা 

যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

৫২/১৯৯৭ 

এইচ.টি 

০৭/০৪/১৯৯৭ 

SBBL পফ-২৯ ২০১৯ 

যাজস্থরী 

99.  জনাফ  তক্তাচান তঞ্চঙ্গুা 

পতা- মৃত আত্র বভান তঞ্চঙ্গুা 

াং- বভাফাইছপিমুখ, ৩৩৩নং পঘরাছপি 

বভৌজা, থানা- যজাস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

৫৩/১৯৯৭  

এইচ.টি. 

১৫/০৬/১৯৯৭ 

SBBL ৫৬৭৯৩ 

USA 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

 

100.  জনাফ জীভ উপিন 

পতা- মৃত আভদ ছাপা 

গ্রাভ- বানাইছপি, ৯৫নং কাঁখারী বভৌজা, 

বফতবুপনয়া, কাউখারী, যাঙ্গাভাটি। 

৫৫/১৯৯৭ 

এইচ.টি. 

০৮/০৪/১৯৯৭ 

DBBL ৬৭৩৩৩ 

ফাই ইংল্যাি 

২০১৯ 

কাউখারী 

101.  জনাফ বভা: ভপনয উপিন 

পতা- মৃত আভদ ছাপা 

াং- বানাইছপি, ৯৫নং কাঁখারী বভৌজা, 

বফতবুপনয়া, কাউখারী, যাঙ্গাভাটি। 

৫৬/১৯৯৭ 

 এইচ.টি. 

০৮/০৪/১৯৯৭ 

SBBL ৯২৪৮ 

SHAMSW 

R-PIX-DI 

২০১৯ 

কাউখারী 

102.  জনাফ পচংসথায়াইউ খ্াং কাফ তাযী 

পতা- মৃত কুহ্লা খ্াং কাফ তাযী 

জীম্রং ািা, ৩৩২নং জীম্রং বভৌজা, 

থানা- যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

৬৯/১৯৯৭ 

 এইচ.টি. 

২৮/০৫/১৯৯৭ 

SBBL ৭৬৫১ 

ফাই ইংল্যাি 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

103.  জনাফ জীফন্ত তঞ্চঙ্গুা 

পতা- মৃত দুগ তাভপন তঞ্চঙ্গুা 

াং- যাজস্থরী ফাজায, যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি 

৭৪/১৯৯৭  

এইচ.টি. 

২৯/০৫/১৯৯৭ 

SBBL ৩৯৯০  

াপকস্তান 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

104.  জনাফ স্যভসনই াংসখায়া 

পতা- রার তং কাফ তাযী 

১২৮নং ফন্ত বভৌজা (ফন্ত ািা) 

থানা- বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৮১/১৯৯৭  

এইচ.টি. 

২৯/০৫/১৯৯৭ 

SBBL ১৪০৩৩ ২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

105.  জনাফ এ এভ বচৌধুযী (বচৌচাভং)  

পতা- মৃত কুজাই প্রু বচৌধুযী 

গ্রাভ- বচয়াযম্যান ািা, বফতবুপনয়া,  

থানা- কাউখারী, যাঙ্গাভাটি। 

৮২/১৯৯৭  

এইচ.টি. 

২৯/০৫/১৯৯৭ 

.২২ বফায যাইসপর ৪৭৮৩৫২ 

বচসকাসলাবাপকয়া 

২০১৯ 

কাউখারী 

106.  জনাফ উপথন পন ভাভ তা 

পতা- প্রুহ্লাউ ভাযভা, াং- হািামুখ ািা,  

থানা-যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৯৩/১৯৯৭ 

 এইচ.টি. 

১৯/০৬/১৯৯৭ 

SBBL নং-৩৪৩২৬২ 

ফাই ইটারী 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

107.  জনাফ বভা: াাবুপিন 

পতা- বভা: আফদুর ভাবুদ 

াং- ফিইতরী, থানা- চকপযয়া, কক্সফাজায। 

৯৪/১৯৯৭ 

 এইচ.টি. 

২৯/০৬/১৯৯৭ 

SBBL ৫৫২০২ 

 ফাই বফরপজয়াভ 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

108.  জনাফ রপরন্দ্র তঞ্চঙ্গুা 

পতা- বক্ষ্ত্র বভান তঞ্চঙ্গুা 

ভাগাইনািা,পূফ ত অঞ্চর,যাজস্থরী,যাঙ্গাভাটি 

৯৬/১৯৯৭  

এইচ.টি. 

২৬/০৬/১৯৯৭ 

SBBL ৭৪৫৮৪ ২০১৯ 

যাজস্থরী 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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109.  জনাফ পচংস্যই ভাভ তা 

পতা- ভংহ্লাসঞা ভাযভা 

াং- চাক ািা, ৩২৭নং পচংখ্াং বভৌজা 

থানা-যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

৯৮/১৯৯৭  

এইচ.টি. 

১২/০৮/১৯৯৭ 

SBBL ৪১৮৮১ ২০১৯ 

যাজস্থরী 

110.  জনাফ পফজয় ংকয চাক্ভা 

পতা- ভাসনকা চাকভা 

াং-ফাসভ স্যফরং, ফযকরক,  

ডাকঘয ও থানা-থানা- জুযাছপি,  

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

১০৩/১৯৯৭ - 

এইচ.টি. 

০৯/০৭/১৯৯৭ 

SBBL ২০২৬৯ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

111.  জনাফ হ্লাং পরয়ান থাংয়া াংসখায়া 

পতা- রারসদায়া থাংয়া াংসখায়া 

াং- ওরড রংকয, ১৬৫নং রংকয বভৌজা,  

ভাপযশ্যা, ফাঘাইছপি, যাঙ্গাভাটি। 

১১০/১৯৯৭  

এইচ.টি. 

১২/০৮/১৯৯৭ 

.২২ বফায যাইসপর যাইসপর নং-

২৪৭৯৩৩ 

২০১৯ 

ফাঘাইছপি 

112.  জনাফ রারনুন বত্াংয়া াংসখায়া 

পতা- মৃত রারপতংয়া াংসখায়া 

াং- ওল্ড রংকয, ১৬৫নং রংকয বভৌজা, 

ভাপযশ্যা, ফাঘাইছপি, যাঙ্গাভাটি। 

১১১/১৯৯৭  

এইচ.টি. 

১২/০৮/১৯৯৭ 

.২২ বফায যাইসপর যাইসপর নং- 

৩৪৯০৭৯  

ফাই বচকসলাসবপকয়া 

২০১৯ 

ফাঘাইছপি 

113.  জনাফ বভাাং াাদৎ বাসন বচৌধুযী 

পতা- আরী আম্মদ বচৌধুযী 

াধাযণ ম্পাদক, কাপ্তাই, যাইসপর ক্লাফ,  

কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

১২১/১৯৯৭  

এইচ.টি. 

০৭/০৯/১৯৯৭ 

SBBL বকএইচ ০৩৫৪৮ 

ইউ এ এর আয 

ততযী 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

114.  জনাফ বভা: যভত উল্লা 

পতা- মৃত আব্দুর ভাসরক,  

দস্য,কাপ্তাই যাইসপর ক্লাফ, যাঙ্গাভাটি 

১২৩/১৯৯৭ 

 এইচ.টি. 

০৭/০৯/১৯৯৭ 

SBBL নং- ০৬৮৬৪৩ 

ইউ এ এর আয 

ততযী 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

115.  জনাফ ভংপচং ভগ 

পতা- মৃত খই া উ ভগ 

পভন এরাকা, চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

১২৬/১৯৯৭  

(এইচ.টি.) 

০৭/০৯/১৯৯৭ 

SBBL নং-১৫৬৮৭ 

 ফাই াসঙ্গযী 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

116.  জনাফ পচত্র বভান তঞ্চঙ্গুা 

পতা- উরাঅং তঞ্চঙ্গুা 

াং-পঘরাছপি,আভতরী ািা,যাজস্থরী, 

যাঙ্গাভাটি 

১৩১/১৯৯৭  

এইচ.টি.) 

০৬/১০/১৯৯৭ 

SBBL ২১৮৫১ 

ফাই ইউএএ 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

117.  জনাফ বযপন ভাভ তা 

পতা- মৃত ভংস্যই ভাভ তা 

াং-পচংখ্াং ািা, ৩২৭নং পচংখ্াং ািা, 

৩২৭নং পচংখ্াং বভৌজা,যাজস্থরী,যাঙ্গাভাটি 

১৩২/১৯৯৭ 

(এইচ.টি.) 

০৭/১০/১৯৯৭ 

SBBL ৯৪৬১৫ 

বসকন্দায 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

118.  জনাফ কারাচরা তঞ্চঙ্গুা (কাফ তাযী) 

পতা- মৃত ইনন্দ তঞ্চঙ্গুা 

াং-তাযা ািা,  

থানা-যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি 

১৩৬/১৯৯৭ 

 এইচ.টি. 

১৫/১০/১৯৯৭ 

SBBL ৯১৯৪৯ ২০১৯ 

যাজস্থরী 

119.  জনাফ অংসথায়াই পচং ভাযভা 

পতা- ভং চা উ ভাযভা 

াপছপি, ডাকঘয- যাইখারী,  

চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি 

১৩৮/১৯৯৭ 

এইচ.টি. 

৩০/১০/১৯৯৭ 

SBBL ও,টি-২৯ ২০১৯ 

কাপ্তাই 

120.  জনাফ ভং ফাসথায়াই ভাযভা 

পতা- মৃত বথায়াই চা উ ভাযভা 

াং- হািামুখািা, ৩২৮নং বায়াইথু বভৌজা, 

যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

১৪৩/১৯৯৭  

এইচ.টি. 

২৮/১২/১৯৯৭ 

SBBL ৯০১৩০ 

পকান্দায,  

াপকস্তান 

২০১৯ 

যাজস্থরী 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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121.  জনাফ প্ান্ত কুভায চাক্ভা 

পতা- মৃত পচত্র বভান কাফ তাযী 

গ্রাভ- বচৌধুযী ািা, ডাকঘয- ঘাগিা,  

থানা- কাউখারী, যাঙ্গাভাটি। 

০৪/১৯৯৮  

এইচ.টি. 

০৬/০১/১৯৯৮ 

SBBL ৭৯১৩৯ 

ফাই াপকস্তান 

২০১৯ 

কাউখারী 

122.  জনাফ াধ্য যাভ তঞ্চঙ্গুা 

পতা- ভসযন্দ্র তঞ্চঙ্গুা 

াং-যইন্যাছপি, ১০৮নং ভাপনকছপি বভৌজা, 

থানা- বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি। 

১৭/১৯৯৮ 

এইচ.টি. 

০২/০২/১৯৯৮ 

SBBL ১৭২৫০ 

ভফাই াসঙ্গযী 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

123.  জনাফ রক্ষ্ী ভপন চাক্ভা 

পতা- সূর্য্ত কুভায চাক্ভা 

চম্পাতরী, ৯৯নং ঘাগিা বভৌজা, 

থানা- কাউখারী, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

১৯/১৯৯৮ 

এইচ.টি. 

০১/০২/১৯৯৮ 

.২২ বফায যাইসপর ৪৬৯৩৬৮ ২০১৯ 

কাউখারী 

124.  জনাফ ভংাপ্রু ভাযভা 

পতা- পচংহ্লা প্রু কাফ তাযী 

পতনছপি ািা, থানা- চন্দ্রসঘানা,   

বজরা- যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

২৮/১৯৯৮ 

এইচ.টি. 

২৫/০২/১৯৯৮ 

SBBL ৮৭৮৯ 

পফ এ এ ততযী 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

125.  জনাফ স্যইকুপচং ভাযভা 

পতা-অংপউ ভাযভা 

গ্রাভ- ানছপি, ডাকঘয- যাইখারী,  

থানা-চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি 

৮৬/১৯৯৮ 

(এইচ.টি.) 

২০/০৪/১৯৯৮ 

SBBL ৫৮২২ 

ফাই াপকস্তান 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

126.  জনাফ াই মুই খয ভাযভা 

পতা- মুই া ভং ভাযভা 

গ্রাভ- পতনছপি (ফালু), যাইখারী বভৌজা,  

চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি 

৮৭/১৯৯৮ (এইচ.টি.) 

২০/০৪/১৯৯৮ 

SBBL ১৯৫৩৭  

ফাই াসঙ্গযী 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

127.  জনাফ বভা: পদ পভয়া, পফপ 

পতা- বভা: ফপয উপিন 

৯ ই বফঙ্গর,ঘাগিা আপভ ত কুাম্প, যাঙ্গাভাটি  

স্থায়ী ঠিকানা: যপপনগয, ডাকঘয- যপপনগয 

থানা- পধযাই, বজরা- স্যনাভগঞ্জ 

 ৮৯/১৯৯৮/এইচ.টি. 

১৯/০৫/১৯৯৮ 

SBBL ৪৬/১৮৪৫ 

৪৪/৬৬ 

২০১৯ 

পসরট 

128.  জনাফ উফাপচং ভাযভা 

পতা- অংচাপ্রু ভাযভা 

াং-ফালুমুিা ািা, ৩৩১নং গাইন্দুা বভৌজা 

থানা- যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি 

৯৩/১৯৯৮ 

এইচ.টি. 

১৯/০৫/১৯৯৮ 

 

SBBL ১৮৪১ 

ফাই াপকস্তান 

২০১৯ 

যাজস্থরী/যাঙ্গাভা

টি 

129.  জনাফ ভংবুইখই ভাযভা 

পতা- স্যইজাইউ ভাযভা  

াং-নীসচ নাযাছিা ািা, যাইখারী ফাজায 

থানা- চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি 

১০৮/৯৮/এইচ.টি 

২৬/০৫/১৯৯৮ 

SBBL ৩৫১৩৩  

ফাই বফরপজয়াভ 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

130.  জনাফ পভপযসগা কুভায তঞ্চঙ্গুা 

পতা- কাপত্ততক চন্দ্র তঞ্চঙ্গুা 

গ্রাভ- ১০৮ নং ভাপনকছপি বভৌজা 

থানা- বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি 

১১৭/৯৮/এইচ.টি. 

০৮/০৬/১৯৯৮ 

SBBL ০১৪৪৯ 

কুানাডা ততযী 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

131.  জনাফ অংস্যই থুই ভাযভা 

পাত- ভই বফাই ভাযভা 

াং- ক্রংাইগই ািা, ৩৩১নং গাইন্দুা 

বভৌজা, থানা- যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

১২২/৯৮/এইচ.টি. 

১৪/০৬/১৯৯৮ 

SBBL পপফ ২২ 

আসভপযকায ততযী 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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132.  জনাফ রধয তঞ্চঙ্গুা 

পতা- কারা মুা তঞ্চঙ্গুা 

গ্রাভ- বঢফাছপি, ডাকঘয- বকংিাছপি ফাজায 

থানা- পফরাইছপি, যাঙ্গাভাটি 

১৩০/৯৮/এইচ.টি 

২৪/০৬/১৯৯৮ 

SBBL পড.৩৫ এক্স 

ইউএএ 

২০১৯ 

পফরাইছপি/ 

যাঙ্গাভাটি 

133.  জনাফ কারা যাভ চাক্ভা 

পতা- কাসরা ফযন চাক্ভা 

গ্রাভ- াজাছিা, ১২৩ নং বভন্ত বভৌজা,  

ফালুখারী ইউপ, থানা- বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি  

১৩৪/৯৮/এইচ.টি 

২৮/০৬/১৯৯৮ 

SBBL পড ২৫ বক ইউএএ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

134.  জনাফ বচৌধুযী বভা: আফদুর কাসদয 

পতা-আরাজ্ব বচৌধুযী বভা: আফদুর আপজজ 

অধ্যক্ষ্ বফন, ফিইছপি, কণ তফুরী কসরজ,  

গ্রাভ- পকদায পবরা, পরচ ফাগান, চন্দ্রসঘানা 

কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

১৩৬/৯৮ 

এইচ.টি. 

০৮/০৭/১৯৯৮ 

.২২ বফায যাইসপর ৪৭৮৫০৬ বচক ২০১৯ 

কাপ্তাই 

135.  জনাফ বভাাম্মদ আবু জাপয  

পতা- াজী আবু তছয়দ,  

চন্দ্রসঘানা াজী ািা, যাঙ্গাভাটি 

স্থায়ী ঠিকানা- যাঙ্গুপনয়া, চট্টগ্রাভ 

১৩৭/৯৮ 

এইচ.টি. 

০৮/০৭/১৯৯৮ 

SBBL এপফপফএর ফন্দুক 

 নং- BU-

7.USA. 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

136.  জনাফ বচৌধুযী বভাাম্মদ আব্দুর কপযভ 

পতা- আরাজ্ব বচৌধুযী বভাাম্মদ আব্দুর 

আপজজ, অধ্যক্ষ্ বফন, ফিইছপি 

কণ তফুরী কসরজ, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি 

গ্রাভ- পকদায পবরা, পরচ ফাগান,  

চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি 

১৩৮/৯৮ 

 এইচ.টি. 

০৮/০৪৭/১৯৯৮ 

SBBL নং-৮৬ ২০১৯ 

কাপ্তাই 

137.  জনাফ তফার যকায 

পতা- স্যকুভায যকায 

াং-নাযানপগপয, থানা- চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি 

১৩৯/৯৮/এইচ.টি. 

১৯/০৭/১৯৯৮ 

SBBL ৩২২৬৯  

ফাই বফরপজয়াভ 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

138.  জনাফ বভা: আফদুর ভাসরক 

পতা- মৃত াজী পজয যভান 

থানা কৃপল কভ তকততা, দয, যাঙ্গাভাটি 

নজসযয টিরা, যাঙ্গুপনয়া, চট্টগ্রাভ 

১৪০/৯৮/এইচ.টি. 

২৫/০৭/১৯৯৮ 

এনপপফ পস্তর এনপপফ পস্তর 

নং-০৫৫৮৬৭ 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

139.  জনাফ ভংকু ভাযভা 

পতা- আপচং ভাযভা 

গ্রাভ- ভাপঝ ািা, যাইখারী ফাজায 

চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি 

১৪৮/৯৮ এইচ.টি. 

০৯/০৮/১৯৯৮ 

.২২ বফায যাইসপর ২৬৪২২৫ 

ফাই ইউ.এ.এ. 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

140.  জনাফ বভা: জাভার উপিন 

পতা- মৃত াজী আফদুর যস্যর 

াং- কাঠারতরী, যাঙ্গাভাটি 

১৪৯/৯৮ এইচ.টি. 

১০/০৮/১৯৯৮ 

এনপপফ পস্তর ০৫৫৯২৪ ফাই বচক ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

141.  জনাফ বপ্ভ কুভায চাক্ভা 

পতা- নপনরী যঞ্জন কাফ তাযী 

াফরাখারীমুখ,থানা-ফাঘাইছপি, যাঙ্গাভাটি 

১৫৬/১৯৯৮ (এইচ.টি.) 

২০/০৮/১৯৯৮ 

.২২ বফায যাইসপর যাইসপর 

নং-১৫২৮২৩ 

বচকসলাসবপকয়া 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

142.  জনাফ অংাথুই ভাভ তা 

পতা- মৃত স্যই বথায়াই ইউ ভাযভা 

াং- ভাপঝািা, থানা-চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি 

১৫৭/১৯৯৮ (এইচ.টি.) 

২৭/০৮/৯৮ 

SBBL ২২৯৪২  

াসঙ্গযী 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

143.  জনাফ পকযনভয় বট্টাচার্য্ত 

পতা-চন্দ্রপফসনাধ বট্টাচার্য্ত 

প্ধান পক্ষ্ক, ফাংরাসদ বনৌফাপনী স্কুর 

কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি 

স্থায়ী- ফানীগ্রাভ, ফাঁখারী, চট্টগ্রাভ। 

১৫৮/১৯৯৮ (এইচ.টি.) 

২৭/০৮/১৯৯৮ 

DBBL ১১৮২২২ ইংল্যাি ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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144.  জনাফ উপচং ভং ভাযভা 

পতা- খ্ইহ্লা ভাযভা 

াং-তযগুমুখ ািা,৩৩১ নং গাইন্দুা বভৌজা 

থানা- যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি 

 ১৬৫/৯৮ এইচ.টি. 

১৬/০৯/১৯৯৮ 

SBBL ৬ এপ.ডপিউ 

ইউ এ এ. 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

145.  জনাফ কুভং তঞ্চঙ্গুা 

পতা- খংজযী অং তঞ্চঙ্গুা 

াং- রংগদু ািা, ১৩১ নং গাইন্দুা বভৌজা 

থানা- যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি 

 ১৬৬/৯৮ এইচ.টি. 

১৭/০৯/১৯৯৮ 

SBBL ৪ এভআয/২৭ 

ইউ এ এ. 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

146.  জনাফ স্যজর চাকভা 

পতা- বজুাপতভয় চাক্ভা 

াং- পপকযাছপি, ৪নং দুভদুম্যা ইউপনয়ন 

থানা-জুযাছপি, ডাকঘয- জুযাছপি, যাঙ্গাভাটি 

 ১৬৭/৯৮ এইচ.টি. 

২৭/০৯/১৯৯৮ 

SBBL ১৩০৬৬ 

ইংল্যাসিয ততযী 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

147.  জনাফ উয়াধন তঞ্চঙ্গুা 

পতা- ধীসযন্দ্র রার তঞ্চঙ্গুা 

াং- ীরছি ািা, থানা- যাজস্থরী,  

বজরা- যাঙ্গাভাটি 

 ১৬৮/৯৮ এইচ.টি. 

২৭/০৯/১৯৯৮ 

SBBL একনরা ফন্দুক 

৫৬২১ 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

148.  ডাোঃ আশুসতাল ফড়ুয়া 

পতা- মৃত মতীন্দ্র রার ফড়ুয়া 

াং- কাঠারতরী, যাঙ্গাভাটি 

 ১৭০/৯৮ এইচ.টি. 

০৮/১০/১৯৯৮ 

এনপপফ পস্তর ১৪৭৮৫  

জাভ তান ততযী 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

149.  জনাফ স্যইহ্লা ভং ভাভ তা 

পতা- মৃত ভংহ্লাপচং ভাভ তা 

াং- াইদং ািা, চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি 

১৭৪/৯৮ এইচ.টি. 

০৩/১১/১৯৯৮ 

SBBL ১০২০৮৫  

াপকস্তাসনয ততযী 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

150.  জনাফ আথুই ভং ভাভ তা 

পতা- মৃত ভংগাই ভাভ তা 

াং- ভাঝী ািা, ৩২১ নং যাইখারী বভৌজা 

চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি 

১৮১/৯৮ এইচ.টি. 

০৭/১২/১৯৯৮ 

SBBL ১০২২৫  

ইংল্যাসিয ততযী 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

151.  জনাফ বভাোঃ আবুর কাসভ 

পতা- বভাোঃ আফদুর গফুয 

াং- ওভদাপভয়া পর, তফরছপি, যাঙ্গাভাটি 

০১/৯৯/এইচ.টি. 

০৫/০১/৯৯ 

SBBL ওয়াই এইচ ১০ 

ফাই পস্টসবন্স  

ইউ, এ, এ 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

152.  জনাফ াপন্ত পফজয় চাকভা 

পতা-পনতু রার চাকভা 

াং-ফাসভ স্যফরং, দুভদুম্যা ইউপনয়ন  

ডাকঘয ও থানা- জুযাছপি, যাঙ্গাভাটি 

০২/৯৯/এইচ.টি. 

০৫/০১/৯৯ 

( ওয়াপযসূসত্র নাভ পযফততন ) 

SBBL ৩৪০৯৮ 

বফরপজয়াসভয 

 ততযী 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

153.  জনাফ ফঙ্গ তঞ্চঙ্গুা 

পতা- বনায়াধন তঞ্চঙ্গুা 

১০৭নং ফিআদাভ বভৌজা,বকাতয়ারী,যাঙ্গাভাটি 

০৩/৯৯/এইচ.টি 

০৫/০১/৯৯ 

SBBL বকএইচ ০৪৩১৫ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

154.  জনাফ যাভপদন থাংয়া াংসখায়া 

পতা- রাংাংয়া াংসখায়া 

াং-এল্ড রংকয, ১৬৫ নং রংকয বভৌজা 

থানা-ফাঘাইছপি, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

০৫/৯৯ 

এইচ.টি 

.২২ বফায যাইসপর  নং-২৯২৬৮৫  ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

155.  জনাফ দীসাজ্জ্বর চাক্ভা  

পতা- স্যান্ত কুভায চাক্ভা 

াং-ভাপঝািা,থানা-চন্দ্রসঘানা কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি 

স্থায়ী: দূযছপি ফাজায,থানা ফাঘাইছপি, যাঙ্গাভাটি 

০৭/৯৯ 

এইচ.টি 

০৫/০২/৯৯ 

.২২ বফায যাইসপর ২৯২৯৮৯ 

ফাই বব্রাসনা 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

156.  জনাফ পসটা বদওয়ান 

পতা- বস্দ কুভায বদওয়ান 

৯৯নং ঘাগিা বভৌজা,কাউখারী, যাঙ্গাভাটি 

০৯/৯৯/এইচ.টি 

১৫/০২/৯৯ 

.২২ বফায যাইসপর ৪৩০১৮৩ 

বচসকাসলাবাপকয়া 

২০১৯ 

কাউখারী 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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157.  জনাফ থুই চাই ভং ভাযভা 

পতা- হ্লা থুই প্রু ভাযভা 

বায়াইথুই ািা, ৩৩১নং গাইন্দুা বভৌজা 

যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি 

১২/৯৯/এইচ.টি 

০১/০৩/৯৯ 

SBBL ১২০৮২০ ২০১৯ 

যাজস্থরী 

158.  জনাফ উকুপচং ভাযভা 

পতা- মৃত স্যইচাখই ভাযভা 

াং- তযগুমুখ ািা, গাইন্দুা বভৌজা 

থানা- যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি 

 ১৩/৯৯/এইচ.টি 

০১/০৩/৯৯ 

SBBL এক নরা ফন্দুক 

নং-১৬৪৫ 

ফাই াপকস্তান 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

159.  জনাফ থুইাং ভং ভাযভা 

পতা- মৃত াইউপ্রু ভাযভা 

াং- চম্পক ািা, ৩২৭ নং পচংখ্ং বভৌজা, 

থানা- যাজস্থরী, বজরা- যাঙ্গাভাটি। 

১৪/৯৯/এইচ.টি 

০১/০৩/৯৯ 

SBBL ৫০৭২ ২০১৯ 

যাজস্থরী 

160.  জনাফ হ্লাপচং ভাযভা 

পতা- মৃত পুসথায়াইয়া অং ভাযভা 

াং- বায়াইতু ািা, ৩২৮ নং বভৌজা, 

থানা- যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

১৫/৯৯/এইচ.টি 

০১/০৩/৯৯ 

SBBL ০২৩ পফ আই 

পস্টসবন্স 

ইউ.এ.এ ততযী 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

161.  জনাফ থুই পচং ভং ভাযভা 

পতা- ভংহ্লা অং ভাযভা 

াং- চাকুয়া ৩২৬ নং পচৎভযভ বভৌজা, 

থানা- চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি। 

২১/৯৯ 

এইচ.টি 

২২/০৩/৯৯ 

SBBL ৮৫৩৭২ বকান্দায 

াপকস্তাসনয ততযী 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

162.  জনাফ ওসয়নু  ভাযভা 

পতা- বদরা পভঞা াং- জগনাছপি, 

ডাকঘয- যাইখারী ফাজায,  

থানা- কাপ্তাই, চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি। 

২৬/৯৯ 

এইচ.টি 

০৭/০৪/৯৯ 

SBBL ৪৪৩৬  

ইউএএ 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

163.  জনাফ মৃনার কাপন্ত চাকভা 

পতা- কারা ভপন চাকভা 

বচয়াযম্যান, ৩নং াছপি ইউপনয়ন, 

থানা- বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি।  

৩১/৯৯/এইচ.টি 

২১/৪৫/৯৯ 

.২২ বফায যাইসপর ৪৭৮৬৩৪ 

ফাই বচক 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

164.  জনাফ াওন পপযদ 

পতা- ভযহুভ াজী ইপিচ পভয়া 

াং- অযন্য, ১৪৩ নং চম্পকনগয, 

থানা- বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি। 

৩৭/৯৯/এইচ.টি 

০৬/০৬/৯৯ 

.২২ বফায যাইসপর নং-৩৫৮০১২ 

জাভ তানী 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

165.  জনাফ বভা: যপপকুর ইরাভ তালুকদায  

পতা- বভৌরবী বভসরুোভান তালুকদায 

াং- ভারছপি, ডাকঘয- ঘাগিা,  

থানা- কাউখারী, যাঙ্গাভাটি। 

৪১/১৯৯৯/এইচ.টি 

২২/০৬/৯৯ 

SBBL নং-২৩১৬ 

ফাই ইংল্যাি 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

166.  জনাফ পনউপচং ভাযভা 

পতা- মৃত পচং াভং ভাযভা 

াং- তাইতং ািা, ৩২৭নং পচংাং বভৌজা,  

থানা- যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

৪৪/৯৯/এইচ.টি 

০৫/০৭/৯৯ 

SBBL আয-১২৮৩৪ 

ফাই ইংল্যাি 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

167.  জনাফ স্যই বথায়াইউ বচৌধুযী  

পতা- ভংফাই বচৌধুযী  

াং- ডংনারা, থানা- চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি। 

৪৬/৯৯/এইচ.টি 

০১/০৮/৯৯ 

SBBL ১২৩৩৪ 

ফাই ইংল্যাি 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

168.  বরোঃ কসণ তর বভাোঃ াোদ বাসন 

পতা-বভাোঃ আফদুয যীদ মুন্সী  

াং- ওভদাপভয়া াাি,  

থানা- বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি। 

৪৮/৯৯/এইচ.টি 

১০/০৮/৯৯ 

এনপপফ পস্তর এন প প পস্তর 

Z-004565 ফাই 

ওয়ারথায জাভ তানী 

২০১৯-২০২১ 

যাঙ্গাভাটি/ঢাকা 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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169.  জনাফ ধীসযন্দ্র রার তঞ্চঙ্গুা 

পতা- মৃত াধ্যা তঞ্চঙ্গুা 

াং-ডুলুছপি ভইন,থানা-বকাতয়ারী,যাঙ্গাভাটি 

৫১/৯৯/এইচ.টি. 

২৯/০৮/১৯৯৯ 

SBBL 210913 

ব্রাই ফ্রান্স 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

170.  জনাফ রাইখাত াংসখায়া 

পতা- বখায়াং পকং াংসখায়া 

াং-াংসখায়া ািা, পফরাইছপি, যাঙ্গাভাটি। 

৫৩/৯৯/এইচ.টি. 

২৯/০৮/১৯৯৯ 

SBBL ৩৯ ফাই 

ইউ.এ.এ. 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

171.  জনাফ অরুন তালুকদায 

পতা- পযভর তালুকদায 

াং- বডম্যান ািা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৫৪/৯৯/এইচ.টি. 

০৭/০৯/১৯৯৯ 

.২২ বফায যাইসপর BR No. ZKM 

Mo No-2   

No- 3509777 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

172.  জনাফ বভা: পপসযাজ আরভ বচৌধুযী  

পতা- আরী আভদ বচৌধুযী 

াং- পভপতঙ্গাছপি, ডাকঘয- ফিইছপি, 

থানা- কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৫৬/৯৯ 

এইচ.টি. 

১০/০৯/১৯৯৯ 

.২২ বফায যাইসপর ৪৭৫৭৯৬ বচক ২০১৯ 

কাপ্তাই 

173.  জনাফ স্যসাবন পফকা খীা 

পতা- প্খয চন্দ্র খীা 

াং- ট্রাইসফর আদাভ, বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি। 

৫৯/৯৯/এইচ.টি. 

২০/০৯/১৯৯৯ 

SBBL ১৮২৭১  

ফাই ইউ.এ.এ. 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

174.  জনাফ ভায়াযাভ তঞ্চঙ্গুা 

পতা- রার বভান তঞ্চঙ্গুা 

৫নং ওয়াগ্গা বভৌজা, থানা-কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি 

৬১/৯৯/এইচ.টি. 

২০/০৯/১৯৯৯ 

SBBL ০৩২৭০  

বক এইচ 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

175.  জনাফ বভাোঃ আবু তয়দ তালুকদায 

পতা- বভাোঃ পসয়জ আাভদ তালুকদায 

াং-ফাঙ্গারাপরয়া ফাজায,  

চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি। 

৬৪/৯৯/এইচ.টি 

২৫/১০/১৯৯৯ 

.২২ বফায যাইসপর ২৬২১৩৬৪ ২০১৯ 

যাজস্থরী 

176.  জনাফ াপতু তঞ্চঙ্গুা 

পতা- উসজন্দ্র তঞ্চঙ্গুা 

াং- অড়গয়াছপি ১০৮নং ভাপনকছপি বভৌজা,  

থানা- বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি। 

৬৫/৯৯/এইচ.টি 

২৫/১০/১৯৯৯ 

.২২ বফায যাইসপর ৪৭৮৮৫১ বচক ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

177.  জনাফ বচৌধুযী বভাোঃ আফদুর কাসদয  

পতা- আরাজ্ব আফদুর আপজজ বচৌধুযী 

াং-ফিইছপি, থানা- কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

স্থায়ী:গ্রাভ পকদায পবরা,পরচফাগান,যাঙ্গাভাটি 

৬৭/৯৯/এইচ.টি. 

২৭/১০/১৯৯৯ 

পস্তর নং-০৩৫০৬ 

বফরপজয়াভ ততযী 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

178.  জনাফ াপন্ত কুভায চাকভা 

পতা- পচকন চান চাকভা 

াং- ১২৩ নং বভন্ত বভৌজা 

ফন্ত নীচ ািা, থানা- বকাতয়ারী,যাঙ্গাভাটি। 

৬৯/৯৯/এইচ.টি. 

২৭/১০/১৯৯৯ 

SBBL একনরা ফন্দুক 

বজ-২-পফ  

ইউ এ এ 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

179.  জনাফ আনুভং ভাযভা 

পতা- মৃত ভংস্যইউ ওদাগয 

াং- যাইখারী ফাজায, থানা- চন্দ্রসঘানা 

কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৭৩/৯৯ 

এইচ.টি. 

০২/১১/১৯৯৯ 

SBBL একনরা ফন্দুক 

নং-১৫০৩৯ 

ফাই াসঙ্গযী 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

180.  জনাফ ফন কুভায তঞ্চঙ্গুা 

পতা-সূম ত চন্দ্র তঞ্চঙ্গুা 

াং-জারুরছপিািা, থানা-যাজস্থরী,যাঙ্গাভাটি 

৭৬/৯৯/এইচ.টি. 

২৩/১১/১৯৯৯ 

SBBL ২৭-এপ ২০১৯ 

কাপ্তাই 

181.  জনাফ পফয কুভায চাকভা 

পতা- কারাভদন চাকভা 

াং-১৩২নং পভপতঙ্গাছপি, 

ফযকর, যাঙ্গাভাটি 

৭৮/১৯৯৯/এইচ.টি. 

০২/১২/১৯৯৯ 

SBBL ০৬৭৯৪৪ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

 

182.  জনাফ স্যপজত বদওয়ান  

পতা- মৃত বমাসগন্দ্র বদওয়ান 

াং- পিভ ট্রাইসফর আদাভ,  

৭৯/১৯৯৯/এইচ.টি. 

০৬/১২/১৯৯৯ 

SBBL YA-6243 ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 

 

   Page-16 

বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি। 

183.  জনাফ খ্াজাযী ভাযভা 

পতা- কপথসঞা ভাযভা 

াং-ইমুংম্রা ািা, ৩৩১নং গাইন্দুা  

বভৌজা, যাঙ্গাভাটি 

৮০/১৯৯৯/এইচ.টি. 

১২/১২/১৯৯৯ 

SBBL ১৪১৪১ 

পকান্দায, 

াপকস্তান 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

184.  জনাফ পয়ারার তঞ্চঙ্গুা 

পতা- কুঞ্জ বভান তঞ্চঙ্গুা 

াং-ডুলুছপি ভইন ািা,বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি 

৮২/১৯৯৯/এইচ.টি. 

২৮/১২/১৯৯৯ 

SBBL ১০৫৮৩১  

পকান্দায, 

াপকস্তান 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

185.  জনাফ আযসদৌপরয়ান াংসখায়া  

পতা- রইসজায়ান াংসখায়া 

াং-১১৯নং বােুাতরী বভৌজা, 

 থানা- কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি 

৮৫/১৯৯৯/এইচ.টি. 

১৫/১২/১৯৯৯ 

SBBL ২৩ এপ  

ফাই পস্টসবন্স 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

186.  জনাফ ভংনুপচং ভাযভা 

পতা- অংচাপ্রু ভাযভা 

থানা- যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

৮৬/১৯৯৯/এইচ.টি. 

১৯/১২/১৯৯৯ 

SBBL ৩০ ফাই ইউএএ ২০১৯ 

যাজস্থরী 

187.  জনাফ স্যইরা প্রু ভাভ তা 

পতা- পচং বথায়াই ভাযভা 

াং-নুনছপি ভাভ তাািা, 

থানা-কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৮৯/৯৯ 

এইচ.টি. 

২১/১২/১৯৯৯ 

SBBL পজপ-৯  

ফাই ইউ.এ.এ. 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

188.  জনাফ তাপনং ভং ভাযভা 

পতা- কুজ প্রু ভাভ তা 

াং- নুনছপি ভাভ তা ািা,  

থানা- কাপ্তাই, ওয়াগ্গা, যাঙ্গাভাটি। 

৯০/১৯৯৯ (এইচ.টি.) 

২১/১২/১৯৯৯ 

SBBL ২১৬৪৭ 

বস্পসনয ততযী 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

189.  জনাফ বতসজসন্দ্র রার তঞ্চঙ্গুা 

পতা- মৃত ঞ্চ যতন তঞ্চঙ্গুা 

াং- ডুলুছপি ভইন ািা, ভগফান, ফিাদভ 

বভৌজা, যাঙ্গাভাটি দয, যাঙ্গাভাটি 

৯১/১৯৯৯ (এইচ.টি.) 

২৯/১২/১৯৯৯ 

SBBL ১৫৭৭৯ 

জাভ তানীয ততযী 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

190.  জনাফ উফাসথায়াই বচৌধুযী 

পতা-স্যইচাপ্রু বচৌধুযী বডম্যান                                                                                                                                                                                                                                                                                    

াং- ডুলুছপি, ৩২২নং নাযানপগপয বভৌজা, 

থানা- চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি।  

০৩/২০০০ (এইচ.টি.) 

২৫/০১/২০০০ 

 

SBBL ৩০৩০৯ ফাই 

 ইউ.এ.এ. 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

191.  জনাফ ফাপদ ধন চাকভা 

পতা- মৃত অজা চাকভা 

াং-ঘাগিা, ডাকঘয- ঘাগিা, 

থানা- কাউখারী, যাঙ্গাভাটি। 

০৫/২০০০ (এইচ.টি.) 

১৭/০২/২০০০ 

SBBL ৯০৪৬২ 

পকান্দায ফাই 

াপকস্তান 

২০১৯ 

কাউখারী 

192.  জনাফ বভাাম্মদ বপরভ উল্লা 

পতা-বভাাম্মদ ভাবুদুর ক 

াং-ফটতরী াজীািা,বফতবুপনয়া,  

কাউখারী, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

 

০৬/২০০০ (এইচ.টি.) 

২০/০২/২০০০ 

SBBL নং-১১৭৫৩ 

ফাই াপকস্তান 

২০১৯ 

কাউখারী 

193.  জনাফ পফয়াক াংয়া াংসখায়া 

পতা- ভুয থান পকভা াংসখায়া 

াং-ওল্ড রংকয, ১৬৫নং ওল্ড রংকয বভৌজা 

ডাকঘয-ভাপযশ্যা, থানা ফাঘাইছপি, যাঙ্গাভাটি  

০৭/২০০০ (এইচ.টি.) 

০১/০৩/২০০০ 

.২২ বফায যাইসপর নং-১১৪৬৬২ 

ফাই বব্রাসনা 

বচসকাসলাসবপকয়া 

২০১৯ 

ফাঘাইছপি/যাঙ্গা

ভাটি 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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194.  জনাফ াঙ্গা লুাই 

পতা-পরয়ানা লুাই 

াং-১৬৭ রুইলুই বভৌজা, াসজক 

ফাঘাইছপি, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

০৮/২০০০/এইচ.টি. 

০১/০৩/২০০০ 

.২২ বফায যাইসপর ৭৭৭৫১ 

বচসকাসলাসবপকয়া 

২০১৯ 

ফাঘাইছপি 

195.  জনাফ শুক্র কাপন্ত চাকভা 

পতা- যাঁদা চান চাকভা 

াং- ১৬৮নং কংরক বভৌজা 

থানা- ফাঘাইছপি, যাঙ্গাভাটি।  

১০/২০০০/এইচ.টি. 

০১/০৩/২০০০ 

SBBL ৭৮২৩ 

বফরপজয়াভ ততযী 

২০১৯ 

ফাঘাইছপি 

196.  জনাফ প্বাত কুভায তঞ্চঙ্গুা  

পতা- স্যসরাক ধন তঞ্চঙ্গুা 

াং-াছপি ািা, থানা- কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি 

১২/২০০০/এইচ.টি. 

০৮/০৩/২০০০ 

.২২ বফায যাইসপর নং-৮৮৯৩৩ 

পকান্দায, 

াপকস্তান 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

197.  জনাফ াইা অং ভাযভা  

পতা- মৃত বথায়াই হ্লা প্রু ভাভ তা 

াং- ভইডং ািা, থানা- চন্দ্রসঘানা, 

কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

১৪/২০০০/এইচ.টি. 

১৪/০৩/২০০০ 

SBBL নং-৭৮৫৪৮ 

পকান্দায, 

াপকস্তান 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

198.  জনাফ আসথায়াই ভাযভা 

পতা- মৃ: ভংস্যইউ ভাভযা 

াং- ডুলুছপি, চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি। 

১৫/২০০০/এইচ.টি. 

১৯/০৩/২০০০ 

SBBL নং-১৪১০৪ 

াসঙ্গযীয ততযী 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

199.  জনাফ স্যইপচংউ ভাযভা 

পতা- পচংাথই ভাযভা 

াং- ম্রংখা ািা, ৩২৮নং বায়াইতুই বভৌজা, 

যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

২০/২০০০/এইচ.টি. 

২৫/০৪/২০০০ 

SBBL আয -৮  

By Stvens, 

U.S.A. 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

200.  জনাফ রক্ষ্ী যঞ্জন চাকভা 

পতা- মৃত পচদা চাকভা 

াং- কাইন্দুা, বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি। 

২১/২০০০/এইচ.টি. 

২৫/০৪/২০০০ 

SBBL A-171271  

by U.S.A. 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

201.  জনাফ দুরাইসয় তঞ্চঙ্গুা 

পতা- মৃত স্যফর চন্দ্র তঞ্চঙ্গুা 

াং- ওযাছপি, পফরাইছপি, যাঙ্গাভাটি। 

২২/২০০০/এইচ.টি. 

১২/০৫/২০০০ 

SBBL ৯৬৬২৮ াপকস্তান ২০১৬ 

পফরাইছপি 

202.  জনাফ চভখায াংসখায়া 

পতা- জরথাক াংসখায়া 

ওযাছপি ািা,থানা-পফরাইছপি, যাঙ্গাভাটি 

২৩/২০০০/এইচ.টি. 

১৬/০৫/২০০০ 

SBBL প-৩৩ p by  

Stevens 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

203.  জনাফ পুষ্প নন্দ তঞ্চঙ্গুা 

পতা- রক্ষ্ী কুভায তঞ্চঙ্গুা 

াং-কায়যা তাযাছপি, পফরাইছপি, যাঙ্গাভাটি 

২৪/২০০০/এইচ.টি. 

১৮/০৫/২০০০ 

SBBL ১৫৪৮  

াপকস্তাসনয ততযী 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

204.  জনাফ ছপফ ভূলণ চাকভা 

পতা- ঞ্জয় ভপন চাকভা 

াং- কল্যাণপুয, টিটিপ বযাড,  

বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি। 

২৫/২০০০/এইচ.টি. 

১৮/০৫/২০০০ 

.২২ বফায যাইসপর ১১৮৯৮৮ 

বব্রাসনা, 

বচসকাসলাবাপকয়া 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

205.  জনাফ রার বছায়াক পরয়ানা 

পতা- স্যভরার াংসখায়া 

াংসখায়া ািা, পফরাইছপি, যাঙ্গাভাটি। 

২৬/২০০০/এইচ.টি. 

১৪/০৬/২০০০ 

SBBL ২৩৭১ ইউ.এ.এ. 

এয ততযী 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

206.  জনাফ বকতন চাকভা 

পতা- াপন্তভয় চাকভা 

াং- পিভ পত্রপদফনগয, ফনরূা, যাঙ্গাভাটি 

২৯/২০০০/এইচ.টি. 

০৩/০৭/২০০০ 

.২২ বফায যাইসপর ১৫৪৬৮৪ 

ইউ.এ.এ. ততযী 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

207.  জনাফ পনযফ চাকভা 

পতা- মৃত: যজনী বভান চাকভা 

াং-াছপি বভৌজা, বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি। 

৩৫/২০০০/এইচ.টি. 

০১/১১/২০০০ 

.২২ বফায যাইসপর নং-২৯২৯৯৩ 

বচসকাসলাসবপকয়া 

ততযী 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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208.  জনাফ পনপখর কুভায চাক্ভা  

পতা-পতরক চন্দ্র চাকভা 

বচঙ্গীমুখ ফাজায, পযজাব ত ফাজায, যাঙ্গাভাটি। 

 

০১/২০০১/এইচ.টি. 

০৮/০১/২০০১ 

এনপপফ পস্তর এপ এপ এভ 

১৯৫৩৩ 

ব্রাপজসরয ততযী 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

209.  জনাফ পূণ ত চন্দ্র পত্রপুযা 

পতা- মৃত পূফ তা পত্রপুযা 

াং- পভটিঙ্গাছপি, যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

০২/২০০১/এ্ইচ.টি. 

০৮/০১/২০০১ 

SBBL ১১১৫১৬৯ ২০১৯ 

যাজস্থরী 

210.  জনাফ পযপচংভং ভাভ তা 

পতা- ভংসছায়াই ভাভ তা 

াং- পতনছপি, চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি। 

 

০৩/২০০১/এইচ.টি. 

২৫/০১/২০০১ 

SBBL ১০৬২০৪ 

াপকস্তাসনয ততযী 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

211.  জনাফ স্যই প্রু ভাভ তা  

পতা- াসথায়াই অং ভাভ তা 

াং- কারাভান্যা, ফটতরী, 

চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

০৫/২০০১/এ্ইচ.টি. 

২৫/০১/২০০১ 

SBBL ২০ এনটি by  

Stevens, 

U.S.A 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

212.  জনাফ হ্লা বথায়াই প্রু ভাভ তা 

পতা- পচংহ্লা অং ভাযভা 

াং- গযছিা, চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি। 

০৬/২০০১/এ্ইচ.টি. 

২৫/০১/২০০১ 

SBBL ১১৫৬৩৩  

াপকস্তাসনয ততযী 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

213.  জনাফ বভা: যপপকুর ইরাভ 

পতা- মৃত: দপরলুয যভান  

থানা- চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

১০/২০০১/এইচ.টি. 

১২/০২/২০০১ 

SBBL ২২৭২৫ 

াসঙ্গযীয ততযী 

২০১৯ 

কাপ্তাই/যাঙ্গাভাটি 

214.  জনাফ যফাট ত পত্রপুযা 

পতা- মৃত াসভ চন্দ্র পত্রপুযা 

বচয়াযম্যান, ১নং পঘরাছপি ইউপ,  

যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি।  

১১/২০০১/এ্ইচ.টি. 

১২/০২/২০০১ 

SBBL একনরা ফন্দুক 

নং-এপ-১৬১ 

ইউ এ এ 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

215.  জনাফ গুসনন্দু পফকা চাকভা 

পতা- ফপক নাগয চাকভা 

পতা- ট্রাইসফর আদাভ,  ফনরূা, যাঙ্গাভাটি। 

১৬/২০০১/এইচ.টি. 

০২/০৪/২০০১ 

.২২ বফায যাইসপর যাইসপর 

নং-৫৯৮৯৪ 

জাভ তানী 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

216.  জনাফ ভংস্যইহ্লা ভাযভা 

পতা- পচংহ্লা অং ভাযভা 

পতনছপি পনসচ ািা, ৩২১নং যাইখারী বভৌজা, 

কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

২৮/২০০১/এইচ.টি. 

২৯/০৫/২০০১ 

SBBL নং-৯৫৮৯৬ 

 পকান্দায, 

াপকস্তান 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

217.  জনাফ ভসনাযঞ্জন চাকভা 

পতা- ধয চাকভা 

াং-বালুকুা, থানা-চন্দ্রসঘানা,কাপ্তাই, 

যাঙ্গাভাটি 

২৯/২০০১/এইচ.টি. 

০৩/০৬/২০০১ 

SBBL নং-৯৬১২৭ 

 পকান্দায, 

াপকস্তান 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

218.  জনাফ যঞ্জন্যা চাকভা 

পতা- পূণ ত বভান চাকভা 

াং- নাভছিা উত্তয ািা, ভূলনছিা, 

১৪৮নং বভৌজা, ফযকর, যাঙ্গাভাটি। 

 ৩১/২০০১/এইচ.টি. 

১৮/০৬/২০০১ 

SBBL পড ৩৬ পজ            

আসভপযকায ততযী 

২০১৯ 

ফযকর/যাঙ্গাভাটি 

219.  জনাফ াপন্ত ভপন চাকভা  

পতা- পচক্কধন চাকভা 

পকয়াংছিা, ঘাগিা, কাউখারী, যাঙ্গাভাটি  

৩২/২০০১/এইচ.টি 

২৭/০৫/২০০১ 

.২২ বফায যাইসপর ১৩৬৪৫৭ বব্রাসনা, 

বচসকাসলবাপকয়া 

২০১৯ 

কাউখারী 

220.  জনাফ জীফন্ত তঞ্চঙ্গুা 

পতা- বজুাপত বভান তঞ্চঙ্গুা 

াং- জাতখাইয়া ািা, পঘরাছপি, যাঙ্গাভাটি। 

৩৩/২০০১/এইচ.টি. 

২৭/০৬/২০০১ 

SBBL ৬৭৮৩১ 

ইংল্যাসিয ততযী 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি/যাজস্থ

রী 

221.  জনাফ বভাোঃ জাভসদ আভদ বচৌধুযী 

পতা- মৃত ভভতাজ উপিন বচৌধুযী 

াং-দপক্ষ্ণ কাপরন্দীপুয, 

থানা-বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি 

১৬/২০০৭ এইচ.টি. 

২৪/১২/২০০৭ 

.২২ বফায যাইসপর ৩৮৪৮৩৩ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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222.  জনাফ বদফদত্ত খীা  

অফোঃ প্াপ্ত মৄগ্ম পচফ 

াং-ট্রাইসফর অপপা ত কসরানী 

থানা-বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি। 

০৬/২০০৮ এইচ.টি. 

১৯/১০/২০০৮ 

DBBL পড-৮৪৬৭০৭ ২০১৮-২০২০ 

যাঙ্গাভাটি 

223.  জনাফ উলা হ্লা ভাযভা 

পতা- মৃত াইভং উ ভাযভা 

াং- ৩২৭ নং পচংখ্ং বভৌজা 

থানা- যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

০৭/২০০৮ এইচ.টি. 

০৬/১১/২০০৮ 

SBBL ৭৯২৮৪  ২০১৯ 

যাজস্থরী 

224.  জনাফ হ্লা াভং ভাযভা 

পতা- বযপচং ভং ভাযভা 

াং- চাক ািা, ৩২৭ নং পচংখ্ং বভৌজা 

থানা- যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

০৮/২০০৮ এইচ.টি. 

০৬/১১/২০০৮ 

SBBL ৪৯৫৩০ 

ফাই উইনপচষ্টায 

ইউ.এ.এ. 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

225.  জনাফ পচং স্যই ভাযভা 

পতা- থুই হ্লা প্রু ভাযভা 

াং- পচংখ্ং ািা, ৩২৯ নং কাপ্তাই বভৌজা 

থানা- যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

০৯/২০০৮ এইচ.টি. 

০৬/১১/২০০৮ 

SBBL পজ,ই,-২৮ 

ইউ.এ.এ. 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

226.  জনাফ উপচং বথায়াই বচৌধুযী (ফাফলু) 

পতা-মৃত অংসথায়াই  পচং বচৌধুযী(অনন্ত) 

াং-নাযানপগপয মূখ, থানা-চন্দ্রসঘানা 

কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা।  

০১/২০০৯ এইচ.টি. 

২৯/০৩/২০০৯ 

SBBL ২৮৯৭৭  

By Webly & 

Scott.Made in 

England 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

227.  জনাফ পফ ভপন চাকভা 

পতা-ীযা বভান চাকভা 

াং-বদওয়ান ািা, ঘাগিা 

থানা-কাউখারী, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

০২/২০০৯ এইচ.টি. 

২৬/০৪/২০০৯ 

SBBL নং-৯৫৩০৯  

ফাই পকান্দায 

াপকস্তান 

২০১৯ 

কাউখারী 

228.  জনাফ চা বথায়াই বযায়াজা 

পতা-ভং চা প্রু বযায়াজা 

াং-দপক্ষ্ণ তক্তানারা দপক্ষ্ণ ািা 

পফরাইছপি, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

০৩/২০০৯/এইচ.টি. 

২৬/০৪/২০০৯ 

 

.২২ বফায যাইসপর নং-১২৩১৮২ 

ফাই 

বচসকাসলাসবপকয়া 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

229.  জনাফ মৃনার কাপন্ত চাকভা 

পতা-কারাভপন চাকভা 

াং-াছপি ভধ্যািা 

ফততভাসন-পিভ ট্রাইসফর আদাভ, ফনরূা, 

থানা-বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

০৪/২০০৯/এইচ.টি. 

২৯/০৪/২০০৯ 

 

SBBL ১১১০৫ 

By Webly & 

Scott 

Made in 

England 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

230.  জনাফ অঞ্জ রার চাকভা 

পতা- ফানয ধয চাকভা 

াং-াজাছপি, থানা- জুযাছপি, যাঙ্গাভাটি  

০৫/২০০৯/এইচ.টি. 

৩০/০৫/২০০৯ 

SBBL ৯৩২৭৪ 

ফাই পকান্দায, 

াপকস্তান 

২০১৯ 

জুযাছপি/যাঙ্গাভা

টি 

231.  ব্যফস্থাক 

বানারী ব্যাংক, পনউ বকাট ত পফপল্ডং াখা 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

নং-০৭/২০০৯/এইচ.টি. 

০৮/০৬/২০০৯ 

DBBL ১৭১২৫ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

232.  ব্যফস্থাক 

বানারী ব্যাংক, পনউ বকাট ত পফপল্ডং াখা 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

০৮/২০০৯/এইচ.টি. 

০৮/০৬/২০০৯ 

DBBL ১৫৮১৪ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

233.  জনাফ পচকন চন্দ্র চাকভা 

পতা- পূণ ত কভর চাকভা 

াং-ফি পযনা বভৌজা, ফযকর, যাঙ্গাভাটি  

০৯/২০০৯/এইচ.টি. 

০৮/০৬/২০০৯ 

SBBL নং-১১৫৮৭৩  

ফাই াপকস্তান 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

234.  জনাফ স্যবাল চাকভা 

পতা- মৃত জয়সন চাকভা 

াং-বচৌধুযী ািা,ঘাগিা, কাউখারী, 

যাঙ্গাভাটি। 

১১/২০০৯/ এইচ.টি 

২৮/০৬/২০০৯ 

.২২ বফায যাইসপর 469578 by By 

Brono 

Czecholovakia 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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235.  ব্যফস্থাক  

বানারী ব্যাংক পরপভসটড  

যাঙ্গাভাটি াখা, যাঙ্গাভাটি। 

১২/২০০৯/ এইচ.টি. 

০৯/০৭/২০০৯ 

DBBL নং-১৫৯৯০ 

 

২০১৯           

যাঙ্গাভাটি 

236.  জনাফ ভং পন ভগ 

পতা- অং ফাই খই ভগ 

াং- আগাািা, ফাঙ্গারাপরয়া,  

চন্দ্রসঘানা, যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি।  

১৬/২০০৯/এইচ.টি. 

১৭/০৮/২০০৯ 

SBBL ৭৬৫১৯ 

পকান্দায 

াপকস্তান 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

237.  জনাফ যপপকুর ইরাভ তালুকদায 

পতা- মৃত াজী াসদক আরী তালুকদায 

াং- ধনপভয়া াাি, তফরছপি, যাঙ্গাভাটি। 

১৭/২০০৯/এইচ.টি. 

১৭/০৮/২০০৯ 

DBBL পড-৮৫০৫৯৬ 

ফাই ইউ.এ.এ. 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

238.  জনাফ রাইখু াংসখায়া 

পতা- স্যভপয াংসখায়া াং- ফযকরক,  

৪নং দুভদুম্যা ইউপনয়ন, জুযাছপি, যাঙ্গাভাটি। 

১৯/২০০৯/এইচ.টি. 

০৩/০৯/২০০৯ 

SBBL ৩৬৯৯০ ২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

239.  জনাফ বভাোঃ ইউস্যপ ,  

পতা- বভাোঃ আপভনুয যভান  

াং-মুপক্তসমাদ্ধা ংদ বরইন, ফনরূা,যাঙ্গাভাটি 

২০/২০০৯/এইচ.টি. 

০৩/০৯/২০০৯ 

.২২ বফায যাইসপর ৪৩৫৮০৫  

BY Brono 
Czechlovakia 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

240.  জনাফ প্াণভয় চাকভা 

পতা- মৃত বপ্ভরার চাকভা 

১৫৩নং ফি পযণা বভৌজা, ফযকর, যাঙ্গাভাটি 

২২/২০০৯/এইচ.টি. 

০৩/০৯/২০০৯ 

.২২ বফায যাইসপর 349032  
BY Brono 

Czechlovakia 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

241.  জনাফ বনইপক রার াংসখায়া  

পতা- রাইসছভ াংসখায়া 

াং- ফযকরক, ৪নং দুভদুম্যা ইউপ, 

জুযাছপি, যাঙ্গাভাটি। 

২৩/২০০৯এইচ.টি. 

১৩/১০/২০০৯ 

.২২ বফায যাইসপর এভ-১৭০৪-পজ 

 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

242.  এুাড. ভামুনুয যীদ ভামুন 

পতা- নাপজভ উপিন আম্মদ 

াং-পডএপফ কসরানী, তফরছপি, যাঙ্গাভাটি। 

২৪/২০০৯এইচ.টি. 

১৯/১০/২০০৯ 

.২২ বফায যাইসপর ৪৭৮৫৪৫  

By Brono 
Czecholovakia 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

243.  জনাফ পযনু বন তঞ্চঙ্গুা 

পতা- মৃত পভত্রজয় তঞ্চঙ্গুা 

াং- পঘরামুখ ািা, ৩২৭ নং পচংখ্ং বভৌজা,  

থানা- যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি।  

২৫/২০০৯/এইচ.টি. 

২৬/১০/২০০৯ 

SBBL ১২৪২ 

ফাই বফরপজয়াভ 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

244.  জনাফ বাযং তঞ্চঙ্গুা 

পতা- মৃত নসগন্দ্র তঞ্চঙ্গুা 

াং-পঘরামুখ ািা, ৩২৭নং পচংখ্ং বভৌজা,  

যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

২৬/২০০৯/এইচ.টি. 

২৬/১০/২০০৯ 

SBBL ১০ ফাই বফরপজয়াভ ২০১৯ 

যাজস্থরী 

245.  জনাফ চড়উ ভাযভা 

পতা- মৃত ভং ফ্রু অং ভাযভা 

াং- বকপচািা, ৩২৭নং পচংখ্ং বভৌজা,  

যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

২৭/২০০৯/এইচ.টি. 

২৬/১০/২০০৯ 

SBBL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ৬ বজ.টি. ফাই 

ইউ.এ.এ. 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

246.  জনাফ সূম তসন তঞ্চঙ্গুা 

পতা- মৃত ফুরজয় তঞ্চঙ্গুা 

াং- আিাছপি ািা,  

৩৩২ নং জীম্রং বভৌজা, যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি 

২৮/২০০৯/এইচ.টি. 

২৬/১০/২০০৯ 

SBBL ১৫৩২৪ াসঙ্গযীয 

ততযী 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

247.  জনাফ ফাফরা পখয়াং  

পতা- চাইহ্লা প্রু পখয়াং 

াং-পভন পখয়াংািা, চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি 

৩০/২০০৯/এইচ.টি. 

০৩/১১/২০০৯ 

SBBL ১২৩১০০২ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি  

248.  জনাফ যাপজয়া চাকভা 

পতা- াফন মুপন চাকভা 

 কিইপদয়া,দুভদুম্যা ইউপ, জুযাছপি, যাঙ্গাভাটি। 

৩১/২০০৯/এইচ.টি. 

২৫/১১/২০০৯ 

SBBL নং-৮৯৬৪৬  

ফাই াপকস্তান 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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249.  জনাফ অপনর চাকভা 

পতা- বত্তুয়া চাকভা  

াং-পপকযাছপি, জুযাছপি, যাঙ্গাভাটি। 

৩২/২০০৯/এইচ.টি. 

২৫/১১/২০০৯ 

SBBL YA-3839 

by England 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

250.  জনাফ রারতন াংসখায়া 

পতা- মৃত স্যরতানুর াংসখায়া 

াং- াইচার, ফযকর, যাঙ্গাভাটি।  

০১/২০১০/এইচ.টি. 

২৫/০১/২০১০ 

.২২ বফায যাইসপর ১৪৮৫৪৭  

by Bron  
Made in Czeh. 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

251.  জনাফ রার বযায়াতা াংসখায়া 

পতা- বযাপকনন াংসখায়া 

াং- রাইজুগ্রাভ ফি পযণা, ফযকর, যাঙ্গাভাটি 

০২/২০১০/এইচ.টি. 

২৫/০১/২০১০ 

.২২ বফায যাইসপর ১৪৯৮৫৫  

By Brno  
Made in Czeh 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

252.  জনাফ বযৌপভংপরয়ানা াংবখায়া 

পতা- চারজনা াংসখায়া 

াং- ওল্ড রংকয ািা, ভাপযশ্যা, 

ফাঘাইছপি, যাঙ্গাভাটি। 

০৩/২০১০/এইচ.টি. 

০২/০৩/২০১০ 

.২২ বফায যাইসপর 292897 

 By Brno  

Made in 

Czeh 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

253.  জনাফ পাকসজায়ান াংসখায়া 

পতা- ভযসত াংসখায়া 

১৬৪নং াইচার বভৌজা, ফযকর, যাঙ্গাভাটি। 

০৪/২০১০/এচই.টি. 

২৮/০৩/২০১০ 

.২২ বফায যাইসপর ১২৫৫২০ 

ফাই বব্রাসনা 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

254.  জনাফ পফশ্ব চন্দ্র পত্রপুযা 

পতা- মৃত ভদন পত্রপুযা  

াং- লুদা ািা, যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

০৬/২০১০/এইচ.টি. 

২০/০৪/২০১০ 

SBBL ৩৭৩৫ ফাই 

জাভ তানী 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

255.  জনাফ পনয়াজী কুভায কাফ তাযী 

পতা- মৃত যৎ কুভায কাফ তাযী 

াং-নারকাটাছিা, 

ভাপযশ্যা,ফাঘাইছপি,যাঙ্গাভাটি 

০৯/২০১০/এইচ.টি. 

২৭/০৪/২০১০ 

.২২ বফায যাইসপর ৪৭৪৮৮  

ফাই বব্রাসনা 

বচসকাসলাবাপকয়া 

২০১৯ 

ফাঘাইছপি 

256.  জনাফ পফভর তঞ্চঙ্গুা 

পতা- মৃত অসধ তন্দু পফকা তঞ্চঙ্গুা 

াং- বদফতাছপি ওয়াগ্গা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি 

১০/২০১০ 

এইচ.টি. 

২৭/০৪/২০১০ 

.২২ বফায যাইসপর ৪৭৩৫৩৫  

ফাই বব্রসনা 

বচসকাসলাবাপকয়া 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

257.  জনাফ রহ্মী ধন চাকভা 

পতা- বযফতী বভান চাকভা 

াং- ফালুখারী, ঘাগিা, কাউখারী,যাঙ্গাভাটি। 

১১/২০১০/এচই.টি. 

২৩/০৫/২০১০ 

.২২ বফায যাইসপর ৪৩৩৮৯১  

ফাই বব্রসনা 

বচসকাসলাবাপকয়া 

২০১৯ 

কাউখারী 

258.  জনাফ রহ্মী চাকভা 

পতা- ভন বভান চাকভা 

াং-পূণ তচন্দ্র কাফ তাযী ািা,কাপ্তাই,যাঙ্গাভাটি 

১২/২০১০/এইচ.টি. 

২৩/০৫/২০১০ 

SBBL ২৬ এপ এক্স ফাই 

ইউএএ 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

259.  জনাফ পুলুভং ভাযভা 

পতা- স্যহ্লা প্রু ভাযভা াং- চাকুয়া ািা, 

 পচৎভযভ কুভং ািা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

১৩/২০১০/এইচ.টি. 

২৩/০৫/২০১০ 

SBBL ৩৭৭৯৯ 

ইংল্যাি এয ততযী 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

260.  জনাফ পযভর তালুকদায  

পতা- আশুসতাল তালুকদায 

াং- বালুপকয়া, যাইখারী, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

১৪/২০১০/এইচ.টি. 

২৩/০৫/২০১০ 

SBBL ১১০৮১ ইংল্যাি 

এয ততযী 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

261.  জনাফ ভায়াধন তঞ্চঙ্গুা 

পতা- মৃত বদসফন্দ্র তঞ্চঙ্গুা 

াং- বালুপকয়া, যাইখারী, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

১৫/২০১০ 

এইচ.টি. 

২৩/০৫/২০১০ 

SBBL ৭০৩ ফাই 

বফরপজয়াভ 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

262.  জনাফ স্যফর কাপন্ত চাকভা  

পতা- স্যসযন্দ্র রার চাকভা 

াং- ফগাািা, ঘাগিা, কাউখারী, যাঙ্গাভাটি। 

১৬/২০১০/এইচ.টি. 

০৯/০৬/২০১০ 

SBBL ২৯১৭৬ made 

in USSR 

২০১৯ 

কাউখারী 

263.  জনাফ উৎর চাকভা 

পতা- মৃত বদফভপন চাকভা 

াং- কুপকছিা,ফি পযণা, ফযকর, যাঙ্গাভাটি 

১৮/২০১০/এচই.টি. 

২৩/০৫/২০১০ 

.২২ বফায যাইসপর নং-৩৫৩২০৯ 

ফাই 

বচকসলাসবপকয়া 

২০১৯ 

ফযকর/যাঙ্গাভাটি 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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264.  জনাফ বদঙচান তঞ্চঙ্গুা 

পতা- রংগ তঞ্চঙ্গুা 

াং- ফগাখারী ািা, দুভদুম্যা, 

থানা- জুযাছপি, যাঙ্গাভাটি। 

২০/২০১০/এইচ.টি. 

১৯/০৭/২০১০ 

SBBL ৫৭৬৭০ ২০১৯ 

জুযাছপি/যাঙ্গাভা

টি 

265.  জনাফ পয বজায়াভ াংসখায়া 

পতা- যাভনর খাভ াংসখায়া 

গন্দাছিা দুভদুম্যা বভৌজা, জুযাছপি, যাঙ্গাভাটি 

২২/২০১০/এচই.টি. 

২০/০৭/২০১০ 

.২২ বফায যাইসপর 8449 ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

266.  জনাফ বথায়াই হ্লা অং পখয়াং 

পতা- পচং াভং পখয়াং  

ফি কুকুাছপি ািা, যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

২৩/২০১০/এইচ.টি. 

২০/০৭/২০১০ 

SBBL 18425 

Made in 

Hungary 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

267.  জনাফ কু ও জ ভং বচৌধুযী 

পতা- চাই বথায়ারা বচৌধুযী 

াং-পচৎভযভ বডম্যান ািা, 

চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি 

২৬/২০১০ 

এইচ.টি. 

১০/০৮/২০১০ 

SBBL YA4617 

Belgium 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

268.  জনাফ ফণ ত পফকা তঞ্চঙ্গুা  

পতা- বানাইয়া তঞ্চঙ্গুা 

বালুপকয়া, যাইখারী ফাজায,কাপ্তাই, 

যাঙ্গাভাটি। 

২৮/২০১০/এইচ.টি. 

১৬/০৮/২০১০ 

SBBL 7753  

Made in 

England 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

269.  জনাফ অং কু পচং ভাযভা 

পতা- মৃত হ্লা অং ভাযভা 

াং- ফালুমুিা ািা, যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

২৯/২০১০/এইচ.টি. 

১৬/০৮/২০১০ 

SBBL ১০৭৮০ 

ফাই বফরপজয়াভ 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

270.  জনাফ বানখুভ ভয়া াংসখায়া 

পতা- বযায়ার পতসরাযা াংসখায়া 

াং- ফারুদসগারা বভৌজা, াংসখায়া ািা, 

কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৩২/২০১০/এইচ.টি. 

১৮/০৮/২০১০ 

.২২ বফায যাইসপর 124938 ২০১৯ 

কাপ্তাই 

271.  জানফ বার কুভায তঞ্চঙ্গুা 

পতা- পাগ্লুন কুভায তঞ্চঙ্গুা 

াং-বছাট াগরী ইউপনয়ন, ঘাগিা, 

কাউখারী, যাঙ্গাভাটি। 

৩৫/২০১০/এইচ.টি. 

০৯/০৯/২০১০ 

SBBL kh 20432  

Made in 

USSR  

২০১৯ 

কাউখারী 

272.  জনাফ থুইপচং ভং ভাভ তা 

পতা- াইথুই ভাভ তা 

াং- পভপযছিা, ৩২১নং যাইখারী বভৌজা 

থানা-চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি 

৩৬/২০১০ 

এইচ.টি. 

০৯/০৯/২০১০ 

SBBL 10339  

Made in 

Spain 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

273.  জনাফ অংপং ভং ভাযভা 

পতা- অং প্রু চাই ভাযভা  

াং-ভইদং ািা, চন্দ্রসঘানা,কাপ্তাই,যাঙ্গাভাটি। 

৩৭/২০১০/এইচ.টি. 

০৯/০৯/২০১০ 

SBBL AR/24 By 

Sikander 

Made in Pakistan 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

274.  জনাফ হ্লাপচং ভং ভাযভা 

পতা- আপচসক ভাযভা 

াং- চাকুয়া ািা, পচৎভযভ,  

থানা- চন্দ্রসঘানা,কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি। 

৩৮/২০১০/এইচ.টি. 

২৬/০৯/২০১০ 

SBBL 1622 Made 

in  

Pakistan 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

275.  জনাফ থুই চাই ভং ভাযভা 

পতা- স্যইজাই ভাযভা 

াং- াছপি, যাইখারী ফাজায,  

থানা- চন্দ্রসঘানা,কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি  

৩৯/২০১০/এইচ.টি. 

২৬/০৯/২০১০ 

SBBL E-401S 

Made in 

U.S.A. 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

276.  জনাফ স্যনীপত যজ্ঞন চাকভা 

পতা- রার বভান চাকভা 

াং- নন্দছিা , ধুম্বাতারাং বভৌজা,  

থানা- ফযকর, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৪০/২০১০/এইচ.টি. 

২৬/০৯/২০১০ 

SBBL IL-21 by 

Stevans 

Made in 

USA 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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277.  জনাফ রার াং াংসখায়া 

পতা- রার কাভ াংসখায়া 

াং- াইচার বভৌজা, ফযকর,যাঙ্গাভাটি। 

৪১/২০১০/এইচ.টি. 

২৬/০৯/২০১০ 

.২২ বফায যাইসপর 142922 

বচক ততযী 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

278.  জনাফ যাজচন্দ্র তনচংগ্যা 

পতা- মৃত পনরংধন তংচংগ্যা 

াং-বালুপকয়া ৩২১ নং যাইখারী বভৌজা 

ডাকঘয: যাইখারী ফাজায, থানা-চন্দ্রসঘানা, 

উসজরা: কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৪২/২০১০ 

এইচ.টি. 

০৪/১০/২০১০ 

SBBL No-545  

Made in 

Spain 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

279.  জনাফ স্যদ তন চাকভা 

পতা- পূণ তরার চাকভা 

াং-ফাবুািা, ভাপযশ্যা, ফাঘাইছপি, যাঙ্গাভাটি  

৪৪/২০১০/এইচ.টি. 

১০/১১/২০১০ 

ট তগান Shot Gun 

220465 

Made in 

Turkey 

২০১৯ 

খাগিাছপি 

280.  জনাফ বভাোঃ াপফবুল্লা যভান 

পতা- মৃত আব্দুর ক 

াং-বডম্যান ািা,বফতবুপনয়া, 

কাউখারী, যাঙ্গাভাটি 

৪৬/২০১০/এইচ.টি. 

১৩/১২/২০১০ 

.২২ বফায যাইসপর No-93670 

Made in 

Spain 

২০১৯ 

কাউখারী 

281.  জনাফ বভাোঃ আব্দুর কপযভ াছান 

পতা- মৃত মুাম্মদ আব্দুর ছাত্তায 

ভাতা- বভাছাোঃ াসজদা বফগভ বচৌধুযী 

াং-ফটতরী াজীািা,ডাকঘয-বফতবুপনয়া, 

থানা- কাউখারী,যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

০১/২০১১/এইচ.টি. 

১২/০১/২০১১ 

২২ বফায যাইসপর No-388269  

Made in 

Czechoslov

akia 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি/কাউখা

রী 

282.  জনাফ স্যইরা ভং ভাযভা 

পতা- পচং বথায়াই ভাযভা 

ভাতা- মৃত গ্রাউভা ভাযভা 

াং- ফারাভছপি, ডাকঘয- যাইখারী ফাজায 

থানা- চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি  

০২/২০১১/এইচ.টি. 

১২/০১/২০১১ 

DBBL TP-2 BY 

Stevens. 

Made in 

U.S.A 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

283.  জনাফ উচা ভাযভা 

ভাতা- অংভা প্রু ভাযভা 

পতা- কুইরা অং ভাযভা 

াং- বভযীািা, ডাকঘয- যাইখারী ফাজায 

থানা- চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি  

০৩/২০১১/এইচ.টি. 

১২/০১/২০১১ 

DBBL NX-5 by 

Stevens 

Made in 

U.S.A 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

284.  জনাফ বান ন পরয়ান াংসখায়া  

পতা- হ্লাংস্যন রার াংসখায়া 

াং-১২০(এ)পতনকুপনয়া বভৌজা,াংসখায়া ািা 

ডাকঘয ও থানা- পফরাইছপি, যাঙ্গাভাটি  

০৪/২০১১/এইচ.টি. 

২৭/০২/২০১১ 

.২২ বফায যাইসপর অে নাই ২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

285.  জনাফ বভাোঃ আব্দুর কপযভ (াছান) 

পতা-মৃত মুাম্মদ আব্দর ছাত্তায                                    

ভাতা-বভাছাোঃ াসজদা বফগভ বচৌধুযী                                   

াং-ফটতরী াজীািা, ডাকঘয-বফতবুপনয়া,                        

থানা-কাউখারী যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

০৬/২০১১/এইচ.টি. 

০৮/০৩/২০১১ 

টগান অে নাই ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

286.  জনাফ পনপখর কুভায চাকভা 

পতা-মৃত পতরক চন্দ্র চাকভা                                       

াং-পযজতাব ফাজায, থানা-বকাতয়ারী,                

 যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

০৭/২০১১ এইচ,টি 

১৪/০৭/২০১১ 

টগান ২৭৪৩৩-এ  

ইউ.এ.এ ততযী 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

287.  জনাফ বভাোঃ ভপজদ বভাীন  

পতা-মৃত আব্দর ছাত্তায 

াং-ফটতরী াজীািা, ডাকঘয-বফতবুপনয়া, 

থানা-কাউখারী , যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

০৮/২০১১/এইচ.টি. 

১৪/০৭/২০১১ 

DBBL ২৭৫১৭৭ 

ফাই জাভ তানী 

২০১৯ 

কাউখারী 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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288.  জনাফ রার র াংসখায়া                                                 

পতা-চারপয াংসখায়া                                                   

ভাতা-জরপচয়ার াংসখায়া                                              

াং-াংসখায়া ািা, ১২৮ নং ফভত্ম বভৌজা,  

ফালূখারী, থানা-বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি  

০৯/২০১১/এইচ.টি. 

০৪/০৮/২০১১ 

SBBL নং-৯৪৯১৩  

ফাই পকান্দায 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

289.  জনাফ রার যাভ থায াংসখায়া                                 

পতা-ছনরাই াংসখায়া                                                  

াং- াংসখায়া ািা, থানা-বকাতয়ারী,                       

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

১০/২০১১/এইচ.টি. 

০৪/০৮/২০১১ 

SBBL ৩৪১৩৬  

Made in 

Belgium 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

290.  জনাফ চংপভং থাংয়া লুাই                                                

পতা-মৃত থান কুংয়া                                                      

াং- কংরাক, াসজক, থানা-ফাঘাইছপি,                 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা।     

১১/২০১১/এইচ.টি. 

২৫/০৮/২০১১ 

.২২ বফায যাইসপর ১২৬১৬১  

By Brono  

Czechoslovakia 

২০১৯ 

ফাঘাইছপি 

291.  জনাফ বান রার টানা াংসখায়া                                         

পতা-রারতনা াংসখায়া                                                 

াং-১৬৮ নং কংরাক বভৌজা, াসজক                                

থানা-ফাঘাইছপি, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

১২/২০১১/এইচ.টি. 

২৫/০৮/২০১১ 

SBBL ২৩০৬২  

Made in 

England 

২০১৯ 

ফাঘাইছপি 

292.  জনাফ উের/উতুর চন্দ্র তংচংগ্যা 

পতা-মৃত আনাপু তংচংগ্যা 

াং-এগজুাছপি, থানা-পফরাইছপি ,যাঙ্গাভাটি 

১৪/২০১১/এইচ.টি. 

২৫/০৮/২০১১ 

SBBL K.H. 23084 ২০১৯ 

পফরাইছপি/যাঙ্গা

ভাটি 

293.  জনাফ পুরক বচৌধুযী 

পতা-যায় বগাার বচৌধুযী 

াং-কাকিাছপি, কুতুপযয়া ািা 

থানা-চন্দ্রসঘানা, যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি  

১৫/২০১১/এইচ.টি. 

১২/০৯/২০১১ 

.২২ বফায যাইসপর .২২ বফায যাইসপর 

নং-৩৮৮৯৩৩ 

ফাই বব্রাসনা 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

294.  জনাফ রার মুয়ান পকভা লুাই                                           

পতা-বায়াা লুাই                                                      

াং-রুইলুই ািা, াসজক                                             

ডাকঘয-ভাপযশ্যা, থানা-ফাঘাইছপি, যাঙ্গাভাটি। 

১৮/২০১১/এইচ.টি. 

২১/০৯/২০১১ 

.২২ বফায যাইসপর ১২৪৯৪৫ ২০১৯ 

ফাঘাইছপি 

295.  জনাফ কারাপুনা তঞ্চঙ্গুা                                                 

পতা-মৃত পচক্কুা তঞ্চঙ্গুা                                                

াং-ভগাইন ািা, ৩৩৩ নং পঘরাছপি 

বভৌজা,থানা ও ডাকঘয-যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি 

১৯/২০১১/এইচ.টি. 

২৫/০৯/২০১১ 

SBBL 36910 By 

Belgium 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

296.  জনাফ মুস্যরার তঞ্চঙ্গুা                                                    

পতা-মৃত বমত্র বভান তঞ্চঙ্গুা                                          

াং-ভগাইন ািা, ৩৩৩ নং পঘরাছপি 

বভৌজা,থানা ও ডাকঘয-যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি 

২০/২০১১/এইচ.টি. 

২৫/০৯/২০১১ 

SBBL U.I. 8 By 

Stevens 

Made in 

USA 

২০১৯ 

 যাজস্থরী 

297.  জনাফ যাফন তনচংঙ্গুা                                                    

পতা-যফীন্দ্র তনচংঙ্গুা                                          

াং-বালূপকয়া, ৩২১ নং যাইখারী বভৌজা,                             

থানা-চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি  

২১/২০১১/এইচ.টি. 

২৫/০৯/২০১১ 

SBBL 39974 

 By Webly & 

Scott. Ltd.  

Main in England 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

298.  জনাফ জাথাংপরয়ানা াংসখায়া                                          

পতা-রারমুখী বজাভয়া াংসখায়া                                     

াং-ওল্ড রংকয, ১৬৫ নং রংকয, ডাকঘয-

ভাপযশ্যা, থানা-ফাঘাইছপি, যাঙ্গাভাটি  

২২/২০১১/এইচ.টি. 

০৯/১০/২০১১ 

.২২ বফায যাইসপর No- 321297 

Czecholovakia 

২০১৯ 

ফাঘাইছপি/যাঙ্গা

ভাটি                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

299.  জনাফ অংপংভং ভাযভা                                       

পতা-াইচং ভাযভা                                           

াং-ভইদং ািা, ৩২২ নং নাযানপগপয  

ডাকঘয-যাইখারী,থানা-চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি 

২৩/২০১১/এইচ.টি. 

১৮/১০/২০১১ 

SBBL H-13406 ২০১৯ 

কাপ্তাই 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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300.  জনাফ উচা প্রু ভাযভা                                                       

পতা-অংসথায়াইপচং ভাযভা                                              

াং-ভইদং ািা, ৩২২ নং নাযানপগপয 

ডাকঘয-যাইখারী,থানা-চন্দ্রসঘানা, যাঙ্গাভাটি 

২৪/২০১১/এইচ.টি. 

১৮/১০/২০১১ 

SBBL KH- 05260 

Made in 

U.S.S.R 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

301.  জনাফ স্যযঞ্জন বদওয়ান                                              

পতা-মৃত ফপিভ চন্দ্র বদওয়ান                                          

াং-আাভফস্তী, থানা-বকাতয়ারী,  

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

২৫/২০১১/এইচ.টি. 

১৮/১০/২০১১ 

.২২ বফায যাইসপর 68487 X 

Browing 

Belgium 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

302.  জনাফ স্যপজত চাকভা                                                      

 পতা-বভঘনাথ চাকভা                                                   

াং-জারুরছপি, ফালুখারী ইউপনয়ন                                     

থানা-বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

২৬/২০১১/এইচ.টি. 

২৪/১০/২০১১ 

.২২ বফায যাইসপর 133853  

By Brono 

Czecholovaki

a 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

303.  জনাফ রাসথায়াই পখয়াং                                             

পতা-অংসথায়াই পখয়াং,  

ভাতা-থুইভা পখয়াং                          

াং-আিাছপি ািা, ৩৩৫নং ধনুছপি বভৌজা, 

ডাকঘয ও  থানা-যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি। 

৩১/২০১১/এইচ.টি. 

১৭/০১১/২০১১ 

SBBL 45497  

Made in  

Winohester 

Western 

Canana Ltd. 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

304.  জনাফ পচংা প্রু ভাযভা                                                   

পতা-চাইগ্য প্রু ভাযভা                                                   

াং-পচংরং ভইদং ািা,                                               

৩২৩ নং পচৎভযভ বভৌজা, ডাকঘয-পরছপি                         

থানা-চন্দ্রসঘনা, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৩২/২০১১/এইচ.টি. 

১৭/১১/২০১১ 

SBBL 18244 

Honor-12 

Made in Hangary 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

305.  জনাফ অসরাক পপ্য় বচৌধুযী                                              

পতা-গাপফন্দ রার ফড়ুয়া, 

ভাতা-প্বাযাণী ফড়ুয়া                                                    

াং-কাঁঠারতরী, পপাযীঘাট এরাকা                                  

থানা-বকাতয়ারী,  যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

৩৬/২০১১/এইচ.টি. 

২৭/১১/২০১১ 

SBBL নং-১৬১  

ফাই বফরপজয়াভ 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

306.  জনাফ বভাোঃ ভপনরুোভান ভপন                                      

পতা-ভযহুভ াজী বভাোঃ ভপন                                         

াং-১নং াথযঘাটা, পযজাব ত ফাজায                                  

থানা-বকাতয়ারী,  যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

৩৭/২০১১/এইচ.টি. 

২৭/১১/২০১১ 

টগান PA-10314 

ফাই তুযস্ক 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

307.  জনাফ অংপংভং ভাযভা                                                   

পতা-স্যইচা প্রু ভাযভা                                                    

ভাতা-ভাড়নু ভাযভা                                                      

কভরছপি ািা, যাজস্থরী                                                 

থানা-যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৩৮/২০১১/এইচ.টি. 

০৮/১২/২০১১ 

SBBL নং-১৭৭০১  

ইউএএ ততযী 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

308.  জনাফ পয়াভা াংসখায়া                                        

পতা- াংরার াংসখায়া                                        

াং-াংসখায়া ািা, ২১ নং ারাম্বা বভৌজা                  

থানা-ফযকর, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৩৯/২০১১/এইচ.টি. 

২০/১২/২০১১ 

SBBL ১৮ এপ প  

ইউ.এ.এ. ততযী 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

309.  জনাফ পরয়ান্না াংসখায়া 

পতা- থাংাসরই াংসখায়া 

াংসখায়া ািা,২১নং ফাসভয ারাম্বা বভৌজা 

ডাকঘয- স্যফরং, থানা- ফযকর, যাঙ্গাভাটি। 

৪০/২০১১/এইচ.টি. 

২০/১২/২০১১ 

SBBL ১৯৩ 

বফরপজয়াসভয ততযী 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

310.  জনাফ শুব তঞ্চঙ্গুা 

পতা-কারী কুভায তঞ্চঙ্গুা 

াং-বালুপকয়া, ৩২১যং যাইখারী বভৌজা 

থানা-চন্দ্রসঘানা, উসজরা-কাপ্তাই 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

০২/২০১২ (এইচ.টি) 

১৭/১০/২০১২ 

 

 

SBBL ওয়াই,এ- ৪১৭৭ 

ইংল্যাি 

২০১৯ 

কাপ্তাই 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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311.  জনাফ বভা: বযান উপিন 

পতা-মৃত আকফয আরী 

াং-ওভদাপভয়া াাি, খানফাপি বযাড 

১০৪নং ঝগিাপফর বভৌজা, তফরছপি 

ডাকঘয-যাঙ্গাভাটি-৪৫০০ 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

০১/২০১৩ (এইচ,টি) 

০১/০৪/২০১৩ 

SBBL 16-T ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

312.  পফসজও ১৩২২৬ ওয়াসযন্ট অপপায (অফ:)   

যতন ভপণ চাকভা 

পতা-মৃত চন্দ্র কুভায চাকভা 

াং-বানাইছপি, ডাকঘয- বফতবুপনয়া,  

উসজরা-কাউখারী, যাঙ্গাভাটি  

০২/২০১৩(এইচ,টি) 

২৩/০৩/২০১৩ 

টগান 10426 

Toma HawK 

kabza by Turky. 

২০১৯ 

ঢাকা/যাঙ্গাভাটি 

313.  জনাফ স্যদ তন চাকভা 

বচয়াযম্যান, ফাঘাইছপি উসজরা পযলদ 

পতা-পূণ তরার চাকভা 

াং-ভগফান, রূাকাযী, (ফততভাসন-

জীফঙ্গছিা/ফাবুািা), ডাকঘয-ভাপযশ্যা, থানা 

ও উসজরা-ফাঘাইছপি 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

০৪/২০১৩(এইচ,টি) 

১০/১০/২০১৩ 

এনপপফ পস্তর FEZ-99619 

By Taueus 

Made in Brazil 

২০১৯ 

খাগিাছপি 

314.  ডাোঃ নীায যঞ্জন নন্দী 

জুপনয়য কনারসটন্ট (গাইনী) 

বজনাসযর াাতার, যাঙ্গাভাটি । 

পতা-মৃদুর কাপন্ত নন্দী 

াং-পুযাতন াাতার এরাকা 

থানা-বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

০৫/২০১৩(এইচ,টি) 

৩১/১২/২০১৩ 

.২২ বফায যাইসপর 

(ধযণ পযফততন ) 

A-521521 

by-GSG-5PK 

Garman. 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

315.  জনাফ পচংরা ভং ভাযভা 

পতা-মৃত চাইরা প্রু ভাযভা 

াং-ভইদং ািা, ফারাভছপি 

ডাকঘয-যাইখারী ফাজায, থানা-চন্দ্রসঘানা 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

০১/২০১৪(এইচ,টি) 

২৭/০৪/২০১৪ 

( চট্টগ্রাভ সত স্থানান্তপযত 

রাইসন্স নং-৮৬৪৪ 

বকাতয়ারী, চট্টগ্রাভ ) 

এপফপফএর ১৬১৬৬ 

ফাই াসঙ্গযী 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি/কাপ্তাই 

316.  পফএ-৩৮৭২ কসণ তর বদফাীল কুভায ফড়ুয়া 

পতা-মৃত সন্তাল কুভায ফড়ুয়া 

অপপা ত বকায়াটায নং-পফ-৫ 

পফওএপ আফাপক এরাকা,  

গাজীপুয বনাপনফা। 

০৩/২০১৪ (এইচ,টি) 

২৫/১১/২০১৪ 

এনপপফ পস্তর T-0620-14 

TF-01071 

পতা, তুযস্ক 

২০১৮-২০২০ 

যাঙ্গাভাটি 

 

317.  জনাফ স্যপজত চাকভা 

পতা-মৃত স্যীর জীফন চাকভা 

াং-৯৮২ ট্রাইসফর অপপা ত কসরানী 

থানা-বকাতয়ারী, তফরছপি, যাঙ্গাভাটি। 

০৪/২০১৪ (এইচ,টি) 

১৫/১৫/২০১৪ 

( চট্টগ্রাভ সত স্থানান্তপযত 

রাইসন্স নং-৭৯০৩ 

বকাতয়ারী, চট্টগ্রাভ ) 

এনপপফ পস্তর ১২৩১২৪৬ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

318.  জনাফ ভংস্যইপ্রু ভাযভা 

পতা- পচংস্যইনু ভাযভা 

ভাতা- অংভা প্রু ভাযভা 

াং- পভপযছিা 

থানা- চন্দ্রসঘানা, উসজরা- কাপ্তাই 

বজরা- যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

০১/২০১৮ 

এইচ.টি 

ওয়াপযসূসত্র পতায 

নাভীয় রাইসন্স 

১৯/২০০০/এইচ.টি. 

২৫/০৪/২০০০ 

একনরা ফন্দুক 44B/MY 

14206 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

319.  জনাফ স্যসফন্দু বদওয়ান 

পতা- পনরুভ বদওয়ান 

াং- বদওয়ানািা, ঘাগিা, কাউখারী 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

০৩/২০১৮ (এইচটি) 

ওয়াপযসূসত্র পতায 

নাভীয় রাইসন্স 

৫১৫ (এ)/এইচ.টি. 

২৫/০৫/১৯৭৬ 

পডপফপফএর ১৫১২৪ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি/কাউখা

রী 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 

 

   Page-27 

320.  জনাফ ফাফলু চাকভা 

পতা- াত্তযভপন চাকভা 

ভাতা- প্বা চাকভা 

াং- বদওয়ানািা, কাউখারী 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

০৪/২০১৮ (এইচ.টি) 

ওয়াপযসূসত্র পতায 

নাভীয় রাইসন্স 

১৮/১৯৯৮ (এইচটি) 

.২২ বফায যাইসপর ৪৭৪৭৬২ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি/কাউখা

রী 

321.  জনাফ থুইাপচং ভাযভা 

পতা- াপচংপ্রু ভাযভা 

ভাতা- মৃত র ম্রাখই ভাযভা 

গ্রাভ- ানছপি, যাইখারী 

থানা- চন্দ্রসঘানা, উসজরা- কাপ্তাই 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

০৫/২০১৮ (এইচ.টি) 

০৪/০৯/২০১৮ 

ওয়াপযসূসত্র পতায 

নাভীয় রাইসন্স 

১০৫/১৯৯৮ (এইচ.টি) 

একনরা  ফন্দুক ৮৭১ ২০১৯ 

 যাঙ্গাভাটি 

322.  ম্যাসনজায 

ভাসকতন্টাইর ব্যাংক পর: 

যাঙ্গাভাটি াখা 

০৭/২০১৮/এইচটি 

২০/০৮/২০১৮ 

ট তগান 19-BG 

00002 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

323.  ভংস্যইরা ভাযভা 

পতা- আদুপ ভাযভা 

ভাতা- ভাউ ভাযভা 

াং- কারাভাইশ্যা মুখ 

থানা- চন্দ্রসঘানা, উসজরা- কাপ্তাই 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

০১/২০১৯ (এইচ.টি) 

১৪/০২/২০১৯ 

ওয়াপযসূসত্র পতায 

নাভীয় রাইসন্স 

৪০৭৪/এইচ.টি 

এ.পফ.পফ.এর ১৬ বজ প ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

324.  বানযাভ বনায়াভ াংসখায়া 

পতা- রার পয়াংথাযা াংসখায়া 

ভাতা- বতায়াসবর াংসখায়া 

াং- াংসখায়া ািা 

থানা/উসজরা- পফরাইছপি 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

০২/২০১৯ 

০৩/০৭/২০১৯ 

ওয়াপযসূসত্র পতায 

নাভীয় রাইসন্স 

৫৮৬৬/এইচ.টি 

এ.পফ.পফ.এর ১১৬৬৫ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

325.  জনাফ স্যকৃপত যঞ্জন চাকভা 

পতা- মৃত নসযন্দ্র রার চাকভা 

ম্যাপজসেট, দয পসরট 

(ফততভাসন অপতপযক্ত পচফ)(অফ:) 

স্থায়ী ঠিকানা: 

প্মসে- পভস কৃষ্ণা চাকভা 

াং- কাটা াাি, তফরছপি 

উসজরা- যাঙ্গাভাটি দয 

বজরা- যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

০৩/২০১৯(এইচ.টি) 

০২/০৯/২০১৯ 

পসরট বজরা 

ম্যাপজসেপ সত 

স্থানান্তপযত 

রাইসন্স নং-  

৪৯১২ অফ 

ও.এ 

.২২ বফায যাইসপর BSA.B- 

33087 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

326.  জনাফ স্যকৃপত যঞ্জন চাকভা 

পতা- মৃত নসযন্দ্র রার চাকভা 

 (ফততভাসন অপতপযক্ত পচফ)(অফ:) 

স্থায়ী ঠিকানা: 

প্মসে- পভস কৃষ্ণা চাকভা 

াং- কাটা াাি, তফরছপি 

উসজরা- যাঙ্গাভাটি দয 

বজরা- যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

০৪/২০১৯ (এইচ.টি) 

০২/০৯/২০১৯ 

ভয়ভনপং বজরা 

ম্যাপজসেপ সত 

স্থানান্তপযত রাইসন্স 

নং- ৪৪০/৯১ 

 

এন.প.পফ পযবরফায  ১৬১৩৩৫৫ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

327.  জনাফ গণকুা তঞ্চঙ্গুা 

পতা: মৃত নুভান তঞ্চঙ্গুা 

ভাতা- আনন্দ ভারা তঞ্চঙ্গুা 

াং- গাছ কাটাছিা, ডাকঘয- পফরাইছপি 

উসজরা/থানা- পফরাইছপি 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

০৫/২০১৯ (এইচ.টি) 

০৯/০৯/২০১৯ 

ওয়াপযসূসত্র পতায 

নাভীয় রাইসন্স 

১৩/২০০০(এইচটি) 

 

একনরা ফন্দুক YA 4859 ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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328.  জনাফ ভংরা অং ভাযভা 

পতা- স্যই বথায়াইপ্রু ভাযভা 

ভাতা- অংভাপচং ভাযভা 

াং- ভইদং (ওয়াব্রাই), উসজরা- কাপ্তাই 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

০৬/২০১৯ (এইচ.টি) 

১২/০৯/২০১৯ 

ওয়াপযসূসত্র পতায 

নাভীয় রাইসন্স 

০৪/২০০১(এইচ.টি) 

একনরা ফন্দুক ১০৪১৪০ ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

329.  জনাফ বভাোঃ পজলুর ক, াসজতন্ট (অফ:) 

পতা- মৃত আোঃ যভান 

াং- ভাইনীমুখ যাসফতা 

০২নং ওয়াড ত, ০৬নং ভাইনীমুখ 

ভাইনীমুখ ফাজায, উসজরা- রংগদু 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

০৭/২০১৯(এইচ.টি) 

১৩/১১/১৯ 

ঢাকা বজরা সত 

স্থানান্তপযত মায 

রাইসন্স নং- 

০৪/১২৫৬৯ 

.২২ বফায যাইসপর ১৭৮৮৬ ২০১৯  

ঢাকা 

330.  জনাফ বভাোঃ ীদুোভান ভীন (বযাভান) 

বচয়াযম্যান, যাঙ্গাভাটি দয উসজরা পযলদ 

পতা: মৃত: বভাোঃ ভীন 

াং- াথযঘাটা িক 

ফাজায পাি কসরানী 

থানা- বকাতয়ারী, উসজরা- যাঙ্গাভাটি দয 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

০৮/২০১৯(এইচ.টি) 

০৭/১১/২০১৯ 

এনপপফ পস্তর F49782 ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

 

=== ০  ====          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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    Sub-Divission Office, Sadar, Chittagong Hill Tracts সত ইসূুকৃত 

 

০১ জনাফ মৄফনাশ্ব চাকভা                                          

পতা- মৃত ভদন ভপন চাকভা               

াং-ভপন্দযছিা, ১৪২ নং ডুফাজারুর বভৌজা    

থানা-জুযাছপি, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৯৮ (এ)/এইচ.টি. 

২৮/০২/১৯৭০ 

SBBL KH 25194  

by USSR 

২০১৯ 

জুযাছপি/যাঙ্গাভা

টি 

০২ জনাফ খাসরদ বভাাযপ (যানা) 

পতা-জয়নার আসফদীন 

াং-কয়রায পডসা, কাপ্তাই,  

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

১২৯ (এ)/এইচ.টি. 

২২/০১/১৯৭১ 

এপফপফএর ৪২৯৯২০ ২০১৯ 

কাপ্তাই 

০৩ জনাফ পযভর চন্দ্র তালুকদায                                            

পতা- মৃত স্যসযন্দ্র রার তালুকদায                    

াং- ১৪২ নং ডুফাজারুর বভৌজা,                      

জুযাছপি, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

১৫৪ (এ)/এইচ.টি. 

২২/০১/১৯৭১ 

SBBL 137738 

াপকস্তাবনয ততযী 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

০৪ ব্যফস্থাক                                                              

অগ্রণী ব্যাংক, যাঙ্গাভাটি াখা                          

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

২১৮ (এ)/এইচ.টি. 

৩১/০৭/১৯৭১ 

SBBL ১৩৭০৪২ 

পকান্দায, 

াপকস্তান 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

০৫ ব্যফস্থাক                                                

পূফারী ব্যাংক, যাঙ্গাভাটি াখা,                      

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

২২৫ (এ)/এইচ.টি. 

৩১/০৭/১৯৭১ 

SBBL JL-21 By 

USA 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

০৬ ব্যফস্থাক                                                   

পূফারী ব্যাংক, যাঙ্গাভাটি াখা                             

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

২২৬ (এ)/এইচ.টি. 

৩১/০৭/১৯৭১ 

SBBL 20 IE BY 

USA 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

০৭ ব্যফস্থাক                                             

জনতা ব্যাংক, যাঙ্গাভাটি াখা                         

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

২৩৭ (এ)/এইচ.টি. 

০৮/০৯/১৯৭২ 

SBBL ১১১৬ ফাই ইংল্যাি ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

০৮ জনাফ রূক খীা                                               

পতা- ফন পফাযী খীা                                        

াং- ফনরূা, পিভ ট্রাইসফর আদাভ                                  

থানা-বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

২৮৬ (এ)/এইচ.টি. 

১৩/০১/১৯৭৩ 

 

SBBL ১৩০৬৬১ 

াপকস্তান 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

০৯ প্সজক্ট ম্যাসনজায,                                       

এর.প.প, পফ.এপ.আই.পড.প                              

কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

২৯৫ (এ)/এইচ.টি. 

০৫/১২/১৯৭৩ 

SBBL ১৪৯৮০ 

ফাই পড এ এ 

াপকস্তান 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

১০ প্সজক্ট ম্যাসনজায,                                        

এর.প.প, পফ.এপ.আই.পড.প                          

কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

২৯৬ (এ)/এইচ.টি. 

০৫/১২/১৯৭৩ 

SBBL ১৪৯৭৩ 

ফাই পড এ এ 

াপকস্তান 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

১১ প্সজক্ট ম্যাসনজায,                                        

এর.প.প, পফ.এপ.আই.পড.প                              

কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

২৯৭ (এ)/এইচ.টি. 

০৫/১২/১৯৭৩ 

SBBL ১৩৯৬১৬ 

ফাই পকান্দায 

াপকস্তান 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

১২ জনাফ বভাাম্মদ বভাস্তপা                                  

বগানীয় কাযী, এপডও(দয)                  

যাঙ্গাভাটি, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

২৯৯ (এ)/এইচ.টি. 

১৬/০৩/১৯৭৩ 

SBBL ১৪৮৯৭ ফাই বস্পন ২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

১৩ জনাফ বভপচং কাফ তাযী                                               

পতা- বথায়াই হ্লা অং ভাযভা                                 

াং-৩২৮ নং াইথুই বভৌজা,                                 

চন্দ্রসঘানা, কাপ্তাই, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা 

৩০৭ (এ)/এইচ.টি. 

১০/১২/১৯৭৩ 

 

SBBL ৯৪৬২৯ ফাই  

পকান্দায 

াপকস্তান 

২০১৯ 

যাজস্থরী 



ক্রভ রাইসন্সধাযীয নাভ, পতা/ 

স্বাভীয নাভ, স্থায়ী ও ফততভান ঠিকানা 

রাইসন্স নম্বয ও 

ইস্যুয তাপযখ 

অসেয ধযণ 

(বফায/কুারফায) 

আসেয়াসেয নম্বয ফ তসল নফায়ন 

(ন) 
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১৪ জনাফ উনুপচং ভাযভা 

পতা- বযঅংগ্রী ভাযভা                                      

াং- ক্রংাগই ািা, ৩৩১ গাইন্দুা বভৌজা, 

যাজস্থরী, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৩৩১ (এ)/এইচ.টি. 

১৬/০৭/১৯৭৩ 

 

SBBL ২০৬৮  ২০১৯ 

যাজস্থরী 

১৫ জনাফ বদফাীল নাগ                                           

বডপুটি ম্যাপজসেট এি বডপুটি কাসরক্টয                   

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৩৭৬ (এ)/এইচ.টি. 

০৫/০২/১৯৭৪ 

SBBL ১৭১ ২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

১৬ জনাফ বযংরার াংসখায়া 

পতা-কান্তারার াংসখায়া 

াং-ছাক্রাছপি,থানা-পফরাইছপি,যাঙ্গাভাটি 

৪০১ (এ)/এইচ.টি. 

২৩/০৫/১৯৭৪ 

SBBL ৩৩১৬৫ ২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

১৭ জনাফ জ্ঞাসনন্দু পফকা চাকভা                                      

পতা- স্যবানন্দ চাকভা                                          

াং-কসরজ বগট, থানা-বকাতয়ারী,                            

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৪২৯(এ)/এইচ.টি. 

২২/১২/১৯৭৪ 

SBBL ৩৮৮৩  

ফাই াপকস্তান 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

১৮ ডাোঃ কাজী আর ভনস্যয                                           

পতা- াজী আব্দুর কুদ্দুছ                                      

 াং- পযজতাব ফাজায, থানা-বকাতয়ারী                      

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৪৭৫(এ)/এইচ.টি. 

২৫/১০/১৯৭৫ 

 

SBBL ১৫৮৩৯  

ফাই ইংল্যাি 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

১৯ জনাফ বভাোঃ নুরুর আপভন                                            

পতা- আব্দুর কাসদয                                

াং-পতনসচৌপদয়া, থানা- যাঙ্গুপযয়া, চট্টগ্রাভ।  

৪৮৫(এ)/এইচ.টি. 

১৩/১১/১৯৭৫ 

SBBL ১২৩৭৯  

ফাই বফরপজয়াভ 

২০১৯ 

কাপ্তাই 

২০ শ্রী ভংগা চন্দ্র তঞ্চগ্যা                                          

পতা- মৄগর চন্দ্র তঞ্চগ্যা                                         

াং- ১২৬ নং পফরাইছপি বভৌজা                            

থানা- বকাতয়ারী, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৪৯৭(এ)/এইচ.টি. 

১২/০১/১৯৭৬ 

SBBL ৩৩৫৪৭ ২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

২১ জনাফ যাংখাত রার াংসখায়া 

পতা-মৃতসযানায াংসখায়া 

াং-াংসখায়া ািা, থানা- পফরাইছপি 

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৫৪.                      

৯(এ)/এইচ.টি. 

১৬/০৩/১৯৭৮ 

SBBL ১১৪৬৬৬ 

ফাই পকান্দায, 

াপকস্তান 

২০১৯ 

চট্টগ্রাভ 

২২ জনাফ মুয কাফ তাযী                                 

পতা- াং রার কাফ তাযী                              

াং-১৫০ নং দুভদুম্যা বভৌজা,                                      

থানা- জুযাছপি, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৫৫২(এ)/এইচ.টি. 

১০/০৪/১৯৭৮ 

 

SBBL ১৭১২৫৩ 

ফাই রিন 

২০১৯ 

যাঙ্গাভাটি 

২৩ জনাফ দীভয় তালুকদায                            

পতা- মৃত নফ কুভায তালুকদায                                   

াং- বডম্যান ািা, থানা- যাজস্থরী            

যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৫৫৪(এ)/এইচ.টি. 

১৬/০৫/১৯৭৮ 

 

SBBL ৭১৫৯৩ ফাই 

ইংল্যাি 

২০১৯ 

যাজস্থরী 

২৪ জনাফ রার থুভসরা াংসখায়া                              

পতা- মৃত থাতলুন াংসখায়া                         

াং-পফরাইছপি, যাঙ্গাভাটি াফ ততু বজরা। 

৫৭৯(এ)/এইচ.টি. 

২২/১১/১৯৭৮ 

SBBL 11102 ২০১৯ 

পফরাইছপি 
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