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অনুম োদিত 159টি আমেিমনর দেেরণ দনম্নরুপ:-  
ক্রঃ 

নং 

আবেদ

ন নং 

ররোগীর নোম মোতো ও পিতোর নোম ঠিকোনো ররোবগর নোম মন্তেয  

1 2 3 4 5 6 7 

1 573 খোবেবরর রনছো মোতো- মৃত জবুেখো খোতুন  

পিতো- মৃত েজবের রহমোন 

গ্রোম- রমোমোপরজিুর, ডোক- 

মোতুভুঞো 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

2 575 জোহোনোরো রেগম মোতো- পেবরোজো রেগম 

পিতো- আেদুস সোেোম 

গ্রোম- সোতেোপিেো, ডোক- মপতগঞ্জ 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

 

 

চেমোন িোতো- 02 

িোতো-02 

 

ক্রঃ 

নং 

আবেদ

ন নং 

ররোগীর নোম মোতো ও পিতোর নোম ঠিকোনো ররোবগর নোম মন্তেয 

1 2 3 4 5 6 7 

3 576 রেখ েপরদ মোতো- ওপহবদর রনছো  

পিতো- নুরুে হক 

গ্রোম- িোইকিোিো, ডোক- 

তোপকেো েোজোর 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী।  

পকডনী  

4 580 সোহোে উদ্দিন মোতো- ররদ্দজেো রেগম   

পিতো- আেদুে ওহোে 

গ্রোম- উত্তর শ্রীধরিুর, ডোক- 

দোগনভুঞো 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

5 581  আেদেূ হক  মোতো- মুরবতর রনছো  

পিতো- নোবদবরর জোমোন   

গ্রোম- িূে ব জগতিুর, ডোক- 

েোদ্দজবের ঘোট 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

6 582  আপনেো রোনী 

দোস 

মোতো- প্রপমেো রোনী দোস   

পিতো- কৃষ্ণধন চন্দ্র দোস 

গ্রোম- রগোপেন্দিুর, ডোক- 

রোমনগর 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  

7 583 আেুে হোবসম মোতো- হুরমবতর রনছো  

পিতো- আেী আকের   

গ্রোম- আশ্রোেিুর, ডোক- 

রেবকর েোজোর 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

8 584 রমোঃ এছহোক মোতো- রজ্জবরর রনছো    

পিতো- রমোঃ আেদুে 

আদ্দজজ 

গ্রোম- রপেদিুর, ডোক- রপেদিুর 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

9 585 হুসবন আরো  মোতো- ননধন পেেো    

পিতো- হোজী েসু পমেো   

গ্রোম- রপেদিুর, ডোক- 

এপতমখোনো 

উিবজেো- দোগনোভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

10 586 আবনোেোরো  

রেগম  

মোতো- ওপহবদর রনছো   

পিতো- আব্দেু সোমোদ 

গ্রোম- রমোমোপরজিুর, ডোক- 

মোতুভুঞো 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

11 589 আপছেো আক্তোর মোতো- কুেছুমো আক্তোর  

পিতো- রমো: আেকোছ 

মজমুদোর 

গ্রোম- আশ্রোেিুর, ডোক- সুেোর 

েোজোর 

উিবজেো- িরশুরোম, রজেো- 

রেনী।  

থ্যোেোবসপমেো  

12 590 সোপেনো 

ইেোসপমন 

মোতো- ছপকনো রেগম   

পিতো- রমোেোরে রহোবসন 

গ্রোম- মধুগ্রোম, ডোক- সুেোর 

েোজোর 

কযোন্সোর  
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উিবজেো- িরশুরোম, রজেো- 

রেনী। 

13 591 রহেোে রচৌধুরী মোতো- সেুরো রেগম  

পিতো- মৃত জেুপেকোর 

আহোম্মদ  

গ্রোম- েন্দেুো রদৌেতিুর, ডোক- 

আনন্দিুর 

উিবজেো- েুেগোজী, রজেো- 

রেনী।  

পকডনী  

14 592 খোবেবরর রনছো মোতো- েোবতমো খোতুন  

পিতো- নুরুে হক  

গ্রোম- রেতুেো ডোক- দোগনভুঞো 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী।  

কযোন্সোর  

15 593 েপরেো খোতুন মোতো- নুবরর রনছো  

পিতো- মৃত হোপেজ উেযোহ 

গ্রোম- হোেোতিুর, ডোক- 

দোগনভুঞো 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

16 594 রমো: আেতোেুে 

ইসেোম 

মোতো- েোহোনোজ আক্তোর  

পিতো- রমো: রমোেোরে 

রহোবসন 

গ্রোম- েক্ষীিুর, ডোক- 

েক্তোরমুদ্দন্স 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

17 595 জোহোনোরো রেগম মোতো- মৃত তোবহরো রনছো  

পিতো- মৃত আেদুে কোবদর 

গ্রোম- মধুেোই, ডোক- আেতোে 

পেপের হোট 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

18 596 সুরমো আক্তোর মোতো- পেবরোজো আক্তোর   গ্রোম- মধযম ধনীকুন্ডো, ডোক- 

রনোেোিুর 

উিবজেো- িরশুরোম, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

19 599 শ্রীধোম দোস মোতো- প্রপতমো রোনী দোস  

পিতো- হুপর দোস 

গ্রোম- িোাঁচগোপছেো, ডোক- 

িোাঁচগোপছেো 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী। 

পকডনী  

20 600 আেু আহম্মদ মোতো- মৃত চকুেো রেগম  

পিতো- মৃত েোদেো পমেো 

গ্রোম- িূে ব িোিোনগি, ডোক- িূে ব 

পেেুেো 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

21 604 রমো; আেদুে 

মুনোে 

মোতো- মৃত রমোপছেো খোতুন  

পিতো- মৃত আদুর রোজ্জোক 

গ্রোম- জেনগর, ডোক- চোদগোজী  

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

22 605 েোবতমো রেগম মোতো- মৃত আবেেো খোতুন   

পিতো- রুহুে আপমন 

রখোন্দকোর 

গ্রোম- িূে রদেিুর, ডোক- 

চোদগোজী  

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

23 606 রমো: আেু 

আোহোম্মদ 

মোতো- মৃত চন্দ্র পেেো    

পিতো- মৃত আেজবের 

রহমোন 

গ্রোম- ছেঘপিেো, ডোক- 

দোবরোগোর হোট  

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

24 607 জোন্নোতুে 

রেরবদৌস 

মোতো- পেপে আবেেো    

পিতো- েহীদুে ইসেোম 

গ্রোম- নকেোরো, ডোক- 

দোবরোগোরহোট  

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  

25 609 আেু নতেে মোতো- মবনোেোরো রেগম   

পিতো- মৃত তোজেু ইসেোম 

গ্রোম- মটুেো, ডোক- ছোগেনোইেো  

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

26 611 রোবেদো আক্তোর মোতো- খপতজো রেগম   

পিতো- আেদুে জব্বোর 

গ্রোম- পেেিুর, ডোক- স্ওদোগর 

েোজোর  

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

27 613 আবনোেোরো 

রেগম 

মোতো- পেপেেো খোতুন   

পিতো- আেদুে হক 

গ্রোম- চর রখোেোজ, ডোক- 

রসোনোগোজী 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

কযোন্সোর  
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রেনী। 

28 614 েোহোনো আকতোর মোতো- েরীেো খোতুন    

পিতো- মৃত রহোবসন 

আহোম্মদ 

গ্রোম- েগোদোনো, ডোক- কোদ্দজর 

হোট 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী।  

কযোন্সোর  

29 615 মন পেেো মোতো- মৃত সোপেেো খোতুন   

পিতো- মৃত আেদুে হক 

গ্রোম- চর েদরিুর, ডোক- 

তোপকেো েোজোর 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

30 616 আক্তোবরর 

জোমোন 

মোতো- মৃত আছমবতর রনছো   

পিতো- মৃত কুতুে পমেো 

গ্রোম- চোপরগ্রোম, ডোক- খন্ডে 

হোই 

উিবজেো- িরশুরোম, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

 

চেমোন িোতো- 03 

িোতো-03 

   

ক্রঃ 

নং 

আবে

দন  

নং 

ররোগীর নোম মোতো ও পিতোর নোম ঠিকোনো ররোবগর নোম মন্তেয 

1 2 3 4 5 6 7 

31 617 তোবহরো খোতুন মোতো- মৃত আপছেো খোতুন   

পিতো- মৃত ইব্রোপহম 
গ্রোম- উত্তর ধম বিুর, ডোক- 

আমজোদ হোট 

উিবজেো- েুেগোজী, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

32 621 েোরহোনো 

আক্তোর 

মোতো- আঞ্জমুোনোরো 

রেগম    

পিতো- মৃত নুরুে কপরম 

গ্রোম- উত্তর সহবদেিুর, ডোক- 

রেনী 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

33 623 ররদ্দজেো রেগম  মোতো- রগোেোপি রেগম   

পিতো- নসেদ আহমদ 

গ্রোম- চর চোদ্দন্দেো, ডোক- ভুঞোর 

েোজোর 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

34 624 মোপেেো আক্তোর মোতো- সোমছুন নোহোর    

পিতো- েসু পমেো 

গ্রোম- উত্তর তোেেোপিেো, ডোক- 

েক্সমোহমুদ 

উিবজেো- িরশুরোম, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

35 625 তোসপেমো 

আক্তোর 

মোতো- রপহমো রেগম   

পিতো- রমো: ইেোকুে পমেো 

গ্রোম- মধযম রোমিুর, ডোক- 

রেনী 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী।  

কযোন্সোর  

36 626 সোপেনো আক্তোর 

পেনু 

মোতো- মৃত পেবরোজো রেগম   

পিতো- মৃত আেদুে মোন্নোন 

গ্রোম- রসকোন্দরিুর, ডোক- 

রসকোন্দরিুর 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

37 627 নুরুে হুদো মোতো- েবেবজর রনছো    

পিতো- রমো: অদ্দজ উেযোহ 

ভুঞো 

গ্রোম- মধযম রসকোন্তিুর, ডোক- 

রসকোন্তরিুর 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

38 629 রপহমো আক্তোর মোতো- মৃত র ৌতুন পেপে    

পিতো- মৃত মুকেুে 

আহোম্মদ 

গ্রোম- নোদ্দজর ররোড, ডোক- রেনী  

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

39 631 রমজোন আেী মোতো- মৃত আবমনো   

পিতো- মৃত রেখ আহোম্মদ 

গ্রোম- িদ্দিম চনুেো, ডোক- 

চনুেো েোজোর 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী।  

কযোন্সোর  
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40 632 রখোবদজো রেগম মোতো- মৃত রপহবমর রনছো   

পিতো- মৃত নুর পমেো 

িোবটোেোরী 

গ্রোম- েবতিুর, ডোক- নতুন 

মুদ্দন্সর হোট 

উিবজেো- েুেগোজী, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

41 638 পেপে রপহমো 

আক্তোর 

মোতো- েদ্দজেবতর রনছো    

পিতো- সোহোে উদ্দিন রচৌধুরী 

গ্রোম- চর গবনে, ডোক- 

রসোনোগোজী 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

42 639 জোহোঙ্গীর আেম মোতো- ররৌেন আরো রেগম    

পিতো- আেুে রহোবসন 

গ্রোম- তুেোতেী, ডোক- 

রসোনোগোজী 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

পেভোর পসবরোপসস  

43 640 রমো: নুর নেী মোতো- রহোসবন আরো রেগম   

পিতো- তোজেু ইসেোম 

গ্রোম-সুজোিুর, ডোক- মপতগঞ্জ 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  

44 642 জোমোে উদ্দিন মোতো- সোপেেো খোতুন    

পিতো- রেখ আহোম্মদ 

গ্রোম- মধযম তুেোতেী, ডোক- 

রসোনোগোজী 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

45 645 রজোহরো রেগম  মোতো- মোবেনো খোতুন   

পিতো- আহোম্মদ উেযহ  

গ্রোম-কোমোল্লো , কোপেকোিুর, 

েুেগোজী,রেনী  

কযোন্সোর  

46 646 নুসরোত জোহোন  মোতো- েুৎেুর নোহোর পেনো  

পিতো- কোমোে উদ্দিন  

গ্রোম-শ্রীবেোররো , 

েুেগোজী,রেণী  

থ্যোেোবসপমেো  

47 647 আব্বোস উদ্দিন মোতো- মনোজোন পেপে   

পিতো- রসোনো পমেো  

গ্রোম-িূে ব েপসকিুর, দ্দজএমহোট, 

েুেগোজী,রেনী  

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

48 648 রহোসনো আক্তোর  মোতো- নুর জোহোন রেগম   

স্বো-মীর কোবেম ভইেো  

গ্রোম-নুরিুর, দ্দজএমহোট, 

েুেগোজী,রেনী 

পকডনী  

49 649 আবনোেোরো 

রেগম  

মোতো- মৃত আবমনো খোতুন  

পিতো- কোজী আেী আকের  

গ্রোম-িদ্দিম 

ঘপনেোবমোিো,েুেগোজী,রেনী  

কযোন্সোর  

50 653 তোবহর আহোম্মদ মোতো- মৃত মুপছেো খোতুন   

পিতো- মৃত নুরুে হক  

গ্রোম-রনোেোিুর, 

মুদ্দন্সরহোট,েুেগোজী,রেনী  

কযোন্সোর  

51 655 জোহোনোরো 

আক্তোর  

মোতো- পেবরোজো রেগম   

পিতো- রমৌ: আেুে কোবেম  

গ্রোম-পকসমত 

েোশুিো,েুেগোজী,রেনী  

কযোন্সোর  

52 657 তোছপেমো 

আক্তোর  

মোতো- মোসুদো রেগম  

পিতো- আেদুে হোপেম  

গ্রোম-করইেো, 

কোপেকোিুর,েুেগোজী,রেনী  

কযোন্সোর  

53 658 হোপসেুর রহমোন  মোতো- রুদ্দজনো আক্তোর   

পিতো- রমো: রসোবেমোন  

গ্রোম-হোসোনিুর, 

আনন্দিুর,েুেগোজী, রেনী  

কযোন্সোর  

54 659 আবমনো আক্তোর  মোতো- িোরুে আক্তোর   

পিতো- আেদুে কুিুছ  

গ্রোম-িদ্দিম 

ঘপনেোবমোিো,েুেগোজী,রেনী 

কযোন্সোর  

55 661 ওসমোন গপণ  মোতো- মৃত জপরেো খোতুন   

পিতো- হোজী আেী আকের   

গ্রোম-িূে ব 

ঘপনেোবমোিো,েুেোগোজী,রেনী  

পকডনী  

56 662 আেদুে রহমোন 

দ্দজহোদ  

মোতো- িোন্নো আক্তোর    

পিতো- রমো: এমরোন ভূইেো  

গ্রোম-রনোেোিুর, কোপেকোিুর 

মুদ্দন্সরহোট,েুেগোজী,রেনী 

কযোন্সোর  

57 663 নোপছমো আক্তোর  মোতো- পেপে ছপকনো   

পিতো- রমো: হোপনি 

গ্রোম-

জোম্মুিো,মুদ্দন্সরহোট,েুেগোজ,রে

নী  

কযোন্সোর  

58 664 সোবজদো আক্তোর  মোতো- পেপে মপরেম   

পিতো- ওেোইদুে হক  

গ্রোম-রনোেোিুর, 

মুদ্দন্সরহোট,েুেগোজী,রেনী 

কযোন্সোর  

59 667 রসৌরভ িোে 

(সুপ্ত)  

মোতো- প্রপতমো রোনী িোে   

পিতো- পনবদে চন্দ্র িোে  

গ্রোম-েবতিুর,নতুন মুদ্দন্সরহোট, 

েুেগোজী,রেনী  

থ্যোেোবসপমেো  

 

 

চেমোন িোতো- 04 

িোতো-04 

   

ক্রঃ 

নং 

আবে

দন  

ররোগীর নোম মোতো ও পিতোর নোম ঠিকোনো ররোবগর নোম মন্তেয 
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60 668 েপরেো আক্তোর  মোতো- মৃত কপরমুন রনছো  

পিতো- স্বো-রমো: আমোন 

উল্লযোহ  

গ্রোম-রদেীিুর, 

েক্সমোহমুদ,েুেগোজী,রেনী  

কযোন্সোর  

61 669 রমো: জেনোে 

আেদীন 

িোবটোেোরী  

মোতো- মৃত জপরেো খোতুন   

পিতো- মৃত েোে পমেো  

গ্রোম-তোেিুকুপরেো , আনন্দিুর, 

েুেগোজী, রেনী  

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

62 670 ররদ্দজেো রেগম  মোতো- মৃত আমনো খোতুন  

পিতো- মৃত জেনোে 

আেপদন  

 গ্রোম-পেজেিুর, ডোকঘর-

েুেগোজী, েুেগোজী,রেনী  

পিওহযপের 

কযোন্সোর 

 

63 671 হোপেমো আক্তোর  মোতো- মৃত দ্দজন্নোতুবন্নছো   

পিতো- মৃত মপেজরু রহমোন  

গ্রোম-পনেক্ষী, েুেগোজী,রেনী  ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

64 672 তোছপেমো 

আক্তোর  

মোতো- মৃত হোবজরো রেগম   

পিতো- মৃত অপহদুে হক 

গ্রোম- রমোটেী, ডোক- েস্কর হোট 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

65 673 রহোসনো রেগম  মোতো- মৃত তোরো রেগম   

পিতো- মৃত রমোহোম্মদ পমেো  

গ্রোম-পেজেিুর, ডোকঘর-

েুেগোজী, েুেগোজী,রেনী 

কযোন্সোর  

66 674 নুর রমোহোম্মদ 

রোপকে  

মোতো- রজোহুরো রেগম   

পিতো- হোপেে উেযো  

গ্রোম-রনোেোিুর, মুদ্দন্সরহোট, 

েুেগোজী,রেনী  

থ্যোেোবসপমেো  

67 675 পেবরোজো রেগম  মোতো- কপরবমর রনছো   

স্বো-হোপেে উল্লোহ েোহোর খোন 

গ্রোম-দপক্ষণ আনন্দিুর, 

হোসনোেোদ, েুেগোজী,রেনী  

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

68 676 আবমনো খোতুন  মোতো- মৃত সোমছুন নোহোর   

পিতো- মদ্দজেুে হক  

গ্রোম-মনতেো, েোেধর রোজোর, 

েুেগোজী, রেনী।  

কযোন্সোর  

69 677 সোিোদুর রহমোন 

েোপহন  

মোতো- সোবহমো সুেতোনো   

পিতো- েোহ আেম 

গ্রোম-িূে ব দরেোরিুর, মুদ্দন্সরহোট, 

েুেগোজী, রেনী।  

কযোন্সোর  

70 678 নদ্দন্দতো িোে  মোতো- প্রপতমো রোনী িোে  

পিতো- পনবদে চন্দ্র িোে  

গ্রোম-েবতিুর, মুদ্দন্সরহোট, 

েুেগোজী,রেনী  

থ্যোেোবসপমেো  

71 679 িোরভীন আক্তোর মোতো- নুর হোওেো রেগম    

পিতো- আেদুে খোবেক 

গ্রোম- কোেী কৃষ্ণ নগর, ডোক- 

সুেোর েোজোর 

উিবজেো- িরশুরোম, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

72 682 আপমর রহোবসন মোতো- মৃত পেপে কুেসুম   

পিতো- মৃত আেদুে মোবেক 

গ্রোম- সুজোিুর, ডোক- 

রসোনোগোজী 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী।  

কযোন্সোর  

73 683 সোহোনো আক্তোর মোতো- রহোসবন আরো রেগম   

পিতো- কোজী মোহেুেুে হক 

গ্রোম- ইেোকুেিুর, ডোক- 

এপতমখোনো েোজোর 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

74 684 সুরোইেো সুেতোনো 

ইপপ্ত 

মোতো- খোবেদো আক্তোর    

পিতো- রমো: েোরুক 

গ্রোম- আেোইেোিুর, ডোক- 

দোগনভুঞো 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  

75 685 রিেোরো রেগম 

তোবহর 

মোতো- মোকছুদো খোতুন   

পিতো- রহোবসন আহোম্মদ 

রচৌধুরী 

গ্রোম- আদ্দজজ েোদ্দজেিুর, 

ডোক- দোগনভুঞো 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী।  

কযোন্সোর  

76 686 আবমনো খোতুন মোতো- মোবজদো রেগম    

পিতো- মৃত আেী আশ্রোে 

রখোন্দকোর 

গ্রোম- িূে ব সোবহে নগর, ডোক- িূে ব 

সোবহেনগর 

উিবজেো- িরশুরোম, রজেো- 

রেনী।  

কযোন্সোর  

77 687 েোমসুন নোহোর মোতো- মৃত সোপেেো খোতুন   

পিতো- মৃত ইস্রোপেে রচৌধুরী 

গ্রোম- গজোপরেো, ডোক- গজোপরেো 

েোজোর 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

78 688 সোেপেনো 

ইেোছপমন তোহো 

মোতো- িোরপভন আক্তোর  

পিতো- রমো: সোইেুে ইসেোম 

গ্রোম- ম েরহোদনগর, ডোক- 

েরহোদনগর 

জন্মগ্রত হৃদবরোগ  
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উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী। 

79 689 রমো: ইকেোে 

েোহোর মীর 

মোতো- ররদ্দজেো রেগম   

পিতো- আেুে খোবের 

গ্রোম- দপক্ষন ছনুেো, ডোক- 

খোইেোরো 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  

80 690 রমো: েোহ জোহোন মোতো- মৃত সোমসুন্নোহোর  

পিতো- মৃত নুর রমোহোম্মদ 

গ্রোম- পেেিুর, ডোক- সওদোগর 

েোজোর 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী।  

পেভোর পসবরোপসস  

81 691 রপহমো আক্তোর মোতো- আবেেো আক্তোর 

পিতো- মুহোম্মদ রুহুে 

আপমন 

গ্রোম- েোঘমরোর, ডোক- খন্ডে 

হোই 

উিবজেো- িরশুরোম, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

82 692 রমোঃ আব্দেু গপণ মোতো- রগোে নোহোর 

পিতো- রমোঃ আেোউদ্দিন 

গ্রোম- পেসোপর ররোড,ডোকঘর- 

রেনী 

রেনী রিৌরসভো, রেনীসদর, 

রেনী। 

পকডনী  

83 694 তিন কুমোর 

েীে 

মোতো- পহরন েোে েীে 

পিতো- অপিনী কুমোর েীে 

গ্রোম- সোতেোপিেো, ডোক- 

মপতগঞ্জ 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

84 695 জপসম উদ্দিন মোতো- আবমনো রেগম 

পিতো- খুরপেদ আহমদ 

গ্রোম- ননরোজিুর, ডোক- 

রক.এম. হোট 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

85 696 রপেকুে ইসেোম মোতো- পেপে েোেনো 

পিতো- আেোউদ্দিন 

গ্রোম- উত্তর েরহোদনগর, ডোক- 

খোইেোরো 

উিবজেো- রেনীসদর, রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  

86 697 রমোবমনো আক্তোর 

খোনম 

মোতো- মোবজদো খোতুন 

পিতো- রমৌেভী হোপেেুর 

রহমোন  

গ্রোম- িদ্দিম ছোগেনোইেো,র  

ডোক- ছোগেনোইেো, ছোগেনোইেো, 

রেনী। 

কযোন্সোর  

87 698 অপহদুর রহমোন মোতো- আংকুবরর রনছো 

পিতো- আেী আকের 

গ্রোম- চুন্দোরিুর, ডোক-রক, পড, 

হোট 

উিবজেো- দোগনভূঞো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

 

 

চেমোন িোতো- 05 

িোতো-05 

   

ক্রঃ 

নং 

আবে

দন  

নং 

ররোগীর নোম মোতো ও পিতোর নোম ঠিকোনো ররোবগর নোম মন্তেয 

1 2 3 4 5 6 7 

88 699 আেদুর রউি মোতো- মৃত নতেবের রনছো 

পিতো- মৃত রছেবদর রহমোন 

গ্রোম- চুন্দোরিুর, ডোক-রক, পড, 

হোট 

উিবজেো- দোগনভূঞো, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

89 701 রসোহোইে ইসেোম 

সোপহম 

মোতো- রোদ্দজেো সুেতোনো 

পিতো- মুহোম্মদ েোহজোহোন 

গ্রোম- সোিুেো, ডোক- গজোপরেো 

েোজোর 

উিবজেো- দোগনভূঞো, রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  

90 702 রচমন আরো 

রেগম 

মোতো- েোমছুন নোহোর 

পিতো- রমোখবেচুর রহমোন 

গ্রোম- ননরোজিুর, ডোক- 

রক.এম. হোট 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

কযোন্সোর  
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রেনী। 

91 703 পপ্রে েোে েীে 

েোদে 

মোতো- সুরেোেো েীে 

পিতো- কোপমনী কুমোর েীে 

গ্রোম- আউরোরপখে, ডোক- 

কোদ্দজরহোট 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

পকডনী  

92 704 রমোঃ রগোেোম 

রমোস্তেো 

মোতো- রোবেেো খোতুন 

পিতো- রমোঃ আেুে েোেোর 

ভূইেো 

গ্রোম- পেরেী, ডোকঘর- পেরেী 

েোজোর 

উিবজেো- রেনীসদর, রজেো- 

রেনী 

কযোন্সোর  

93 705 েোরুক খোন মোতো- সোপেেো খোতুন 

পিতো- ওমর আেী খোন 

েোরোপহিুর, ডোকঘর- রেনী 

রেনীবিৌরসভো, রেনীসদর, 

রজেো- রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

94 706 মোইন উদ্দিন মোতো- কপরবমর রনছো 

পিতো- আেদুে রগোেরোন 

গ্রোম- আেমিুর, ডোকঘর- 

কোদ্দজরহোট 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

95 707 কোজী রমোঃ নুর 

আেম 

মোতো- ছোবেমো রেগম 

পিতো- কোজী ওেোজী 

উল্লযোহ 

গ্রোম- মুহোম্মদিুর, ডোক- েোেুেো 

রচৌমুহনী 

উিবজেো- রেনীসদর, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

96 708 রেেোে রহোবসন মোতো- সোপহদো খোতুন 

পিতো- নুর আহম্মদ 

গ্রোম- রসবনরপখে, ডোকঘর- 

কোদ্দজরহোট 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

পকডনী  

97 709 খোবেজ আহম্মদ মোতো- ইজ্জবতর রনছো 

পিতো- মপতউর রহমোন 

গ্রোম-মজপেেিুর, ডোক- 

রজোেোর কোছোি 

উিবজেো- রেনীসদর, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

98 710 েোবতমো 

তোছনীম 

মোতো- পেপে রজোবেদো 

পিতো- রমোঃ েোহ আেম 

249,দপক্ষণ চোিীিুর, 

রেনীবিৌরসভো 

উিবজেো- রেনীসদর, রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  

99 711 েোরজোনো 

আক্তোর আোাঁপখ 

মোতো- পেপে আবেেো খোতুন 

পিতো- পমজোনুর রহমোন 

নজপুমেো তোেুকদোর েোিী, রেনী 

রিৌরসভো 

উিবজেো- রেনীসদর, রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  

100 712 মোজহোরুে 

ইসেোম 

রমবহরোজ 

মোতো- আবেেো আক্তোর 

পিতো- পমজোনুর রহমোন 

হোদ্দজ নজপুমেো তোেুকদোর েোিী- 

08নং  

ওেোডব, রেনীবিৌরসভো, রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  

101 713 নসেদ মোইন 

উদ্দিন 

মোতো- সুেতোনো রোদ্দজেো 

পিতো- কোজী খুরেীদ 

আেম 

গ্রোম- িদ্দিম সুেতোনিুর, 

ডোক- নেোেিুর 

উিবজেো- রসোনোগোজী,রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  

102 714 সোবজদো আক্তোর  মোতো- ররদ্দজেো রেগম 

পিতো- খুরপেদ আহোম্মদ 

গ্রোম- িুে ব সুেতোনিুর, ডোক- 

নেোেিুর 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  

103 715 ছোবেমো আক্তোর মোতো- ররদ্দজেো রেগম 

পিতো- খুরপেদ আহোম্মদ 

গ্রোম- িুে ব সুেতোনিুর, ডোক- 

নেোেিুর 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  

104 716 রমোঃ ঈমোম 

উদ্দিন 

মোতো- রগোে নোহোর 

পিতো-মৃত সপে উল্লযোহ 

গ্রোম- কোতোপেেো, ডোক- 

পমেোরেোজোর 

উিবজেো- রেনীসদর, রজেো- 

রেনী। 

পকডনী  

105 717 রোবহনো আক্তোর মোতো- তোবহরো খোতুন 

পিতো- আেুে খোবেে ভূাঁ ইেো 

গ্রোম-ছেঘপরেো, ডোক- 

দোবরোগোরহোট 

কযোন্সোর  
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উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

106 718 রমোহোম্মদ ওমর 

েোরুক 

মোতো- সোেমো আক্তোর 

পিতো- রমোঃ রহেোেো 

উত্তর চোপিিুর, ওেোডবনং- 12 

রেনীবিৌরসভো, রেনীসদর, 

রজেো- রেনী। 

জন্মগ্রত হৃদবরোগ  

107 720 খোবেদো আক্তোর 

(েোপখ) 

মোতো- পেপে হোবজরো 

পিতো- দুধু পমেো 

গ্রোম- রভোেোগ, ডোকঘর- 

মপতগঞ্জ 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

108 721 রমোঃ জপসম 

উদ্দিন 

মোতো- কোেোম পমেো 

পিতো- রছমনো খোতুন 

গ্রোম- িদ্দিম রসোনোিুর, 

ডোকঘর- রেনী 

উিবজেো- রেনীসদর, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

109 722 রমোঃ রপেকুে 

ইসেোম 

মোতো- তপরবকর রনছো 

পিতো- আেদুর রনছো 

গ্রোম- িদুেো, ডোকঘর- রজোেোর 

কোছোি 

উিবজেো- রেনীসদর, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

110 724 দ্বীপপ্ত রোণী দোস মোতো- কোজে রোণী দোস 

পিতো- পদপেি কুমোর দোস 

গ্রোম-েক্ষীিুর, ডোকঘর- 

েস্করহোট 

উিবজেো- রেনীসদর, রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  

111 725 মপেজেু হক মোতো- রোবহেো খোতুন 

পিতো- রগোেোম রহমোন 

গ্রোম- চর চোদ্দন্দেো, ডোক- ওেোমো 

েোজোর 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

112 727 স্বিন চন্দ্র 

সূত্রধর 

মোতো- রোধো রোণী সূত্রধর 

পিতো- জগদীস চন্দ্র সূত্রধর 

গ্রোম- িূে ব রোমনগর, ডোক- 

রোমনগর 

উিবজেো- দোগনভূঞো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

113 728 নুর নেী মোতো- আবনোরী খোতুন 

পিতো- আব্দেু কপরম 

গ্রোম- ইেোকুেিুর, ডোক- 

এপতমখোনো েোজোর 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

114 730 রমোঃ আজোবদর 

রহমোন 

মোতো- রোবেেো খোতুন 

পিতো- রমোঃ রমোস্তেো 

গ্রোম- দপক্ষণ জোেেস্কর, ডোক- 

জোেেস্কর 

উিবজেো- দোগনভূঞো, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

115 731 রিধন আরো 

রেগম 

মোতো- রোবহেো রেগম 

পিতো-মৃত রসকোন্তর 

আহম্মদ 

গ্রোম- উত্তর আেীিুর, ডোক- 

উত্তর আেীিুর 

উিবজেো- দোগনভূঞো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

 

 

চেমোন িোতো- 06 

িোতো-06 

   

ক্রঃ 

নং 

আবে

দন  

নং 

ররোগীর নোম মোতো ও পিতোর নোম ঠিকোনো ররোবগর নোম মন্তেয 

1 2 3 4 5 6 7 

116 732 রপহমো আক্তোর মোতো- মোপেেো খোতুন 

পিতো- নূর কপরম 

গ্রোম- কোপেদহ, ডোক- কোপেদহ 

উিবজেো- রেনীসদর, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

117 733 রমোহোম্মদ 

আপেক 

মোতো- মৃত ররোদ্দজেো রেগম 

পিতো- হোজী আেুে কোেোম 

গ্রোম- দপক্ষণ সতর, ডোক- 

দপক্ষণ সতর 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

পকডনী  
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118 734 আেদুে মোবেক মোতো- মপরেবমর রনছো 

পিতো- মৃত রমোঃ েজেুর 

রহমোন 

গ্রোম- উত্তর পেেিুর, ডোক- 

রেনী 

উিবজেো- রেনীসদর, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

119 735 জোহোনোরো রেগম মোতো- েেবজর রনছো 

পিতো- রমোঃ ইউসুে 

গ্রোম- আেোইেোিুর, ডোক- 

দোগনভুঞো 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

120 736 আেুে হোবসম মোতো- খোেরুন রনছো 

পিতো- আেদুস রসোেহোন 

গ্রোম- নুরুে ইসেোম, ডোক- 

রেনী 

উিবজেো- রেনীসদর, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

121 737 হোপছনো আক্তোর মোতো- আবেেো খোতুন 

পিতো- মৃত অদ্দজ উেযো 

গ্রোম- উত্তর আদ্দজজ 

েোদ্দজেিুর ডোক- দোগন. 

উিবজেো- দোগনভূঞো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

122 739 ছপেমো খোতুন মোতো- রজোবেদো রেগম 

পিতো- কোেু পমেো 

গ্রোম- গুনক, ডোক- জমোদোর 

েোিী 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

123 740 মপহ উদ্দিন 

রচৌধুরী 

মোতো- মৃত অদ্দজেো খোতুন 

পিতো- মৃত আেদুে খোবেক 

রচৌধুরী 

গ্রোম- মধযম পেেুেো, ডোক- িূে ব 

পেেুেো 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

124 741 অজু্জবন কুমোর 

িোে 

মোতো- পকরনী েোেো িোে 

পিতো- মৃত  জ্ঞির কুমোর 

িোে 

গ্রোম- আেোইেোিুর, ডোক- 

দোগনভুঞো 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

125 742 রমোঃ ইসমোঈে 

খো াঁন 

মোতো- সুরমো আক্তোর 

পিতো- রমোঃ এমপে খো াঁনর 

গ্রোম- নোদ্দজরিুর, ডোক- 

নেোেোিুর 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  

126 743 েোবতমো আক্তোর 

সুরোইেো 

মোতো- সুরমো আক্তোর 

পিতো- রমোঃ এমপে খো াঁনর 

গ্রোম- নোদ্দজরিুর, ডোক- 

নেোেোিুর 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  

127 744 পেবরোজো রেগম  মোতো- রপহমো রেগম 

পিতো- মুদ্দন্স েপকর 

গ্রোম- রনোেোেোদ, ডোক- েে বদী 

উিবজেো- রেনীসদর, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

128 745 রমোঃ হোপনে মোতো- নুর জোহোন রেগম 

পিতো- রুহুে আমীন 

গ্রোম- ভোেুপকেো, ডোক- কোপেদহ 

উিবজেো- রেনীসদর, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

129 746 রমোঃ কোওছোর মোতো- েপরেো খোতুন 

পিতো- রমোঃ রমোস্তেো 

গ্রোম- ওমরিুর, ডোক- 

পসবেোনীেো 

উিবজেো- দোগনভূঞো, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

130 748 হোপনে পমেো মোতো- েোবতমো খোতুন 

পিতো-রচরোজ আেী 

মোস্টোরিোিো, রেনী রিৌরসভো 

উিবজেো- রেনীসদর, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

131 750 রমোহোম্মদ নুর 

নেী 

মোতো- অপহবদর রনছো 

পিতো- আেদুে আদ্দজজ 

গ্রোম- নেিোরিোি, ডোক- 

গজোপরেো 

উিবজেো- দোগনভূঞো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

132 751 আিনোন 

আপেেো পপ্রণণ 

মোতো- নোজমুে আক্তোর 

পিতো- আেুে কোবেম 

গ্রোম- পসন্দরুিুর, ডোক- 

পসন্দরুিুর 

উিবজেো- দোগনভূঞো, রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  
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133 752 রোধো রোনী সোহো মোতো- ভোরবতিী রোনী সোহো 

পিতো- গবনে চন্দ্র সোহো 

গ্রোম- গপনিুর, ডোক- 

দোগনভূঞো 

উিবজেো- দোগনভূঞো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

134 756 রমোহোম্মদ 

পরেোজ উদ্দিন 

মোতো- হোপমদো রেগম 

পিতো- রহোসোইন আহবমদ 

গ্রোম- দঃসত্তর, ডোক- দঃ সতর 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

পকডনী  

135 758 রীনো আক্তোর মোতো- আঞ্জবুের রনছো 

পিতো- মৃত রমোখবেছুর 

রহমোন 

গ্রোম-িদ্দিম পেেুেো, ডোক- িূে ব 

পেেুেো 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

136 759 রমোঃ ইেোপছন মোতো- আবনোেোরো রেগম 

পিতো- জোের আহমদ 

গ্রোম- রমোকোপমেো, ডোক- 

রোধোনগর 

উিবজেো- ছোগেনোইেো,রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

137 760 অপহদ উেযো মোতো- রছতরো খোতুন 

পিতো- মৃত রমোঃ আেী 

গ্রোম- পনজ িোনুেো, ডোক- পনজ 

িোনুেো 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

138 761 ইেোছপমন 

সুেতোনো 

মোতো- জোহোনোরো আক্তোর 

পিতো- মৃত আেু নছর ভূাঁ ইেো 

গ্রোম- িদ্দিম ছোগেনোইেো, 

ডোক- ছোগেঃ 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

পকডনী  

139 762 রমেকোত উদ্দিন মোতো- মৃত রদেোরো রেগম 

পিতো- সুজো উদ্দিন 

গ্রোম- দপক্ষণ মদ্দন্দেো, ডোক- 

দপক্ষণ মদ্দন্দেো 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

140 763 রমোঃ আজোদ মোতো- হোপেমো খোতুন 

পিতো- মুকেুে আহোম্মদ 

গ্রোম- পনজ িোনুেো, ডোক- পনজ 

িোনুেো 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

141 764 আেদুে মুনোে মোতো- মৃত অপহবদর রনছো 

পিতো- মৃত জপমদোর পমেো 

গ্রোম- িদ্দিম রদেিুর, ডোক- 

আমজোদ হোট 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

142 765 দুেোে মোতো- আজম পেপে 

পিতো- মেকুে আহোম্মদ 

গ্রোম- উত্তর কুহুমো, ডোক- কুহুমো 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

143 766 রমোহোম্মদ 

মনছুর আেম 

মোতো- রপহমো আক্তোর 

পিতো- আেী আহোম্মদ 

গ্রোম- সতযনগর, ডোক- মহোমোেো 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী।ীী 

পকডনী  

চেমোন িোতো- 07 

িোতো-07 

   

ক্রঃ 

নং 

আবে

দন  

নং 

ররোগীর নোম মোতো ও পিতোর নোম ঠিকোনো ররোবগর নোম মন্তেয 

1 2 3 4 5 6 7 

144 769 আেু তোবহর   মোতো- ঈদু পেপে 

পিতো- েজবের রহমোন 

গ্রোম- মধযম পেেুেো, ডোক- িূে ব 

পেেুেো 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

145 770 েকুে আক্তোর মোতো- কুরিুবের রনছো 

পিতো- মৃত আেু ইউছুে 

গ্রোম- হপরিুর, ডোক- হপরিুর 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

146 771 জোহোনোরো 

আক্তোর  

মোতো- করিুবের রনছো 

পিতো- মৃত আেু ইউছুে 

গ্রোম- দপক্ষণ সতর, ডোক- 

দপক্ষণ সতর 

কযোন্সোর  
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উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

147 772 রপেউে হক মোতো- মৃত পেপে মপরেোম 

পিতো-সোমছুে হক 

গ্রোম- মটুেো, ডোক- ছোগেনোইেো  

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

পকডনী  

148 773 নুরুে আেছোর মোতো- আবনোেোরো রেগম 

পিতো- েজেুে কপরম 

গ্রোম- কোেীিুর, ডোক- কোেীিুর 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

149 775 রজোহরো রেগম  মোতো- মৃত নুর জোহোন 

পিতো- নছেবদর রহমোন 

গ্রোম- িূে ব ছোগেনোইেো, ডোক- 

িুে ব ছোগেঃ 

উিবজেো- ছোগেনোইেো,রজে- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

150 778 হোপছনো আক্তোর মোতো- হোপেমো আক্তোর 

পিতো- খোবেজ আম্মদ 

গ্রোম- ধম বিুর, ডোক- রেনী 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

151 779 পনপহদো নুর 

েোরহো 

মোতো- মোমুনো খোতুন রেন্সী 

পিতো- রমোহোম্মদ খোতুন 

রেন্সী 

গ্রোম- দপক্ষণ চদ্দন্ডিুর, ডোক- 

দুধমুখো 

উিবজেো- দোগনভূঞো, রজেো- 

রেনী। 

জন্মগ্রত হৃদবরোগ  

152 781 তোনভীর ইসেোম 

পমরোজ 

মোতো- পেরীন আক্তোর 

পিতো- নুর আেম 

েোরোপহিুর, ডোকঘর- রেনী 

রেনীবিৌরসভো, রেনীসদর, 

রজেো- রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  

153 784 রমোঃ ইমোম 

রহোবসন 

 রচৌধুরী 

মোতো- িুষ্প পেেো 

পিতো- আেী আহোম্মদ 

গ্রোম -িদ্দিম রোমচন্দ্রিুর,ডোক- 

সমোসিুর 

উিবজেো- দোগনভূঞো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

154 785 অঞ্জ ুরোণী 

েীে 

মোতো- মৃত রোধো রোণী েীে 

পিতো- মৃত অন্তত কুমোর 

েীে 

গ্রোম- মধযম পেেুেো, ডোক- িূে ব 

পেেুেো 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

155 786 জোহোনোরো রেগম মোতো- আবেেো খোতুন 

পিতো- সোমছুে হক 

গ্রোম- রদেীিুর, ডোক- েে বদী 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

156 787 পেবরোজো রেগম  মোতো- রপহমো রেগম 

পিতো- রতোেোজ্জে রহোবসন 

গ্রোম- িূে ব পেেুেো, ডোক- িূে ব 

পেেুেো 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

157 788 হোরুন উর রপেদ 

মজমুদোর 

মোতো- রহোকনো পেপে 

পিতো- সুজো পমেো মজমুদোর 

গ্রোম- উত্তর তোরোকুছো, ডোক- 

আমজোদহোট 

উিবজেো- েুেগোজী, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর  

158 792 জোপকর রহোবসন মোতো- সোপেেো খোতুন 

পিতো- আেু আহোম্মদ 

গ্রোম- েোদ্দজবের ঘোট, ডোক- 

েোদ্দজবের ঘোট 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক 

িযোরোেোইজড 

 

159 793 েোপমেো আক্তোর মোতো- রুমো আক্তোর 

পিতো- তোজেু ইসেোম 

গ্রোম- রোঙ্গোমোঠটেো, ডোক- 

েটতেী েোজোর 

উিবজেো িরশুরোম, রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো  

 

েোদতলকৃত ৬১টি আমেিমনর দেেরণ দনম্নরূপ:-  

ক্রঃ 

নং 

আবেদন 

নম্বর 

ররোগীর নোম মোতোর নোম পিতোর নোম েোপতবের কোরণ 

1 2 3 4 5 6 

1 572 ইমোম উদ্দিন মোতো- ছোবেহো রেগম  

পিতো- মোসুদুে হক 

গ্রোম- চর েক্ষীগঞ্জ, ডোক- কুঠির 

হোট 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

পহবমোবলোপেন 

ইবেোবরোেবরপসস পরবিোটব 

রনই। অনযোনয পরবিোটব 
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রেনী। আবছ।  

2 574 রমো: নুরুে 

ইসেোম 

মোতো- নপছরো রেগম  

পিতো- রমো: মুসপেম 

গ্রোম- সেরিুর, ডোক- 

আহোম্মদিুর  

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

ররোগ সংক্রোন্ত পরবিোটব 

রনই 

3 577 আেু তোবহর   মোতো- েেবজর রনছো  

পিতো- েজবের রহমোন  

গ্রোম- খুপেিুর, ডোক- গজোপরেো 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

4 578 রমোঃ মদ্দজেে 

হক  

মোতো- সুপেেো খোতুন  

পিতো- রমোঃ ইমোন আেী   

গ্রোম- করমুেযোহিুর, ডোক- 

দোগনভুঞো 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

ররোগ সংক্রোন্ত পরবিোটব 

রনই 

5 579 আেুে কোেোম  মোতো- হোবজরো খোতুন  

পিতো- মমতোজ উদ্দিন   

গ্রোম- আশ্রোেিুর, ডোক- রেবকর 

েোজোর 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

ররোগ সংক্রোন্ত পরবিোটব 

রনই 

6 587 েজেুর রহমোন মোতো- আেজে পেপে   

পিতো- আেদুে কোবদর 

গ্রোম- পেেিুর, ডোক- ভুঞোাঁর হোট 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী।  

ররোগ সংক্রোন্ত পরবিোটব 

রনই 

7 588 আেদুে ওহোে মোতো- জপরেো খোতুন  

পিতো- মৃত রমো: ইব্রোপহম 

গ্রোম- পেেিুর, ডোক- সওদোগর 

েোজোর 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী।  

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

8 597 মোখন চন্দ্র েীে মোতো- িোপখ রোনী েীে  

পিতো- দীেনু্ধ েীে 

গ্রোম- চর গবনে, ডোক- 

রসোনোগোজী 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

9 598 রজোছনোরো 

রেগম 

মোতো- রহোসবন আরো 

রেগম  

পিতো- মৃত রমো: রমোস্তেো 

গ্রোম- ননরোজিুর, ডোক- রক.এম. 

হোট 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী। 

পহবমোবলোপেন 

ইবেোবরোেবরপসস 

পরবিোটব রনই।  

 

চেমোন িোতো- 08 

িোতো-08 

   

ক্রঃ 

নং 

আবেদ

ন নম্বর 

ররোগীর নোম মোতোর নোম পিতোর নোম েোপতবের কোরণ 

1 2 3 4 5 6 

10 601 মু. রেোকমোন মোতো- রগোইধন   

পিতো- রমো: ইব্রোহীম 

গ্রোম- েবতহিুর, ডোক- 

েবতহিুর 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী।  

ররোগ সংক্রোন্ত পরবিোটব 

রনই 

11 602 পেপে রপহমো মোতো- রুপছেো খোতুন    

পিতো- আেদুে কপরম 

গ্রোম- উ: চর সোহোপভকোরী, ডোক- 

কোছোরী িুকুর 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী।  

ররোগ সংক্রোন্ত পরবিোটব 

রনই 

12 603 রমোহোম্মদ আেী 

িোবটোেোরী 

মোতো- মৃত মোহেুেো রেগম  

পিতো- মৃত নুর আহোম্মদ 

িোবটোেোরী 

গ্রোম- িূে ববদেিুর, ডোক- 

চো াঁদগোজী 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

13 608 জোপমেো 

ইেোসপমন 

মোতো- পেপে আবেেো   

পিতো- েহীদুে ইসেোম 

গ্রোম- নকেোরো, ডোক- 

দোবরোগোরহোট  

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

নদ্বত আবেদন ২০-২১ 

অথ্ ব েছবর রিবেবছ।  

14 610 এনোমুে হক মোতো- মৃত ওেোছ খোতুন   

পিতো- মৃত েবেজ 

আহোম্মদ 

গ্রোম; উ: েোঙ্গেবমোিো, ডোক- 

আেম েোজোর  

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

প্রবেোজনীে কোগজিত্র 

রনই।  
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রেনী। 

15 612 সোবহদো আক্তোর  মোতো- মোেনো খোতুন    

পিতো- মৃত রমো: ইপিছ 

গ্রোম- িূে িোিোনগি, ডোক- িূে 

পেেূেো  

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

ডোক্তোবরর প্রতযেন 

অসমূ্পণ ব। 

পহবস্টোিযোথ্েদ্দজ পরবিোটব 

রনই।  

16 618 রমো: রসোরোে 

কোজে 

মোতো- নুর জোহোন রেগম    

পিতো- মৃত রুহুে আপমন 

গ্রোম- ধম বিুর, ডোক- রেনী 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী। 

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

17 619 জেনোে 

আবেদীন 

মোতো- মৃত আবমনো খোতুন   

পিতো- মৃত আেরোে 

রহোবসন 

গ্রোম- দপক্ষন রকোেোিোিো, ডোক- 

িরশুরোম 

উিবজেো- িরশুরোম, রজেো- 

রেনী। 

পনউবরোেদ্দজস্ট এর 

প্রতযেন এেং প্রবেোজনীে 

রকোন কোগজিত্র রনই।  

18 620 রমো: মোপনক মোতো- রপহমো খোতুন   

পিতো- আেদুে আউেোে 

গ্রোম- েগোদোনো, ডোক- কোদ্দজর 

হোট 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী।  

ররোবকর ররোগী নে। 

19 622 মোপেেো খোতুন মোতো- রহমত রনছো    

পিতো- মোবেক পেেো 

গ্রোম- রসোনোিুর, ডোক- রসোনোিুর 

েোজোর 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

20 628 মবনোেোরো রেগম মোতো- রোবহেো রেগম    

পিতো- মৃত রুহুে আপমন 

গ্রোম- েোেিুর, ডোক- পসবেোনীেো 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

সবন্দহজনক কযোন্সোর 

ররোগী 

21 630 জোহোন আরো 

রেগম 

মোতো- ছোবেহো খোতুন    

পিতো- মৃত নোপসর উদ্দিন 

গ্রোম- দপক্ষন রকোেোিোিো, ডোক- 

িরশুরোম 

উিবজেো- িরশুরোম, রজেো- 

রেনী। 

িূবে ব অনুদোন প্রোপ্ত (নদ্বত 

আবেদন)  

22 633 আেদুে খোবেক মোতো- হোবজরো খোতুন   

পিতো- মৃত আেদুে গেুর 

গ্রোম- ধুম সোহোিো, ডোক 

আেতোে পেপের হোট 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী।  

ডোেোপেপসবসর কোগজিত্র 

রনই।  

23 634 খপতজো রেগম মোতো- ররোবকেো রেগম    

পিতো- পসরোজেু ইসেোম 

গ্রোম- চর মধুেোই, ডোক- 

আেতোে পেপের হোট 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী।  

ররোগ সংক্রোন্ত পরবিোটব 

রনই 

24 635 রমোহবছনো 

রেগম 

মোতো- মৃত সোগরো রেগম    

পিতো- মৃত নোদ্দজর 

আহম্মদ 

গ্রোম- চর মধুেোই, ডোক- 

আেতোে পেপের হোট 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী।  

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

25 636 সোেমো আক্তোর মোতো- আঞ্জবুের রনছো    

পিতো- আেী আজম 

গ্রোম- ধুম সোহোিো, ডোক 

আেতোে পেপের হোট 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- 

রেনী।  

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

26 637 পসরোজেু হক মোতো- দুল্লোে পেেো    

পিতো- মৃত নুর রমোহোম্মদ 

গ্রোম- সোবেক রগোিোেগো াঁও, ডোক- 

কুঠির হোট 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

27 641 রমো: এমরোন 

রহোবসন 

মোতো- রহোসবন আরো 

রেগম  

পিতো- তোজেু ইসেোম 

গ্রোম-সুজোিুর, ডোক- মপতগঞ্জ 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

থ্যোেোবসপমেো ররোগী। 

প্রমোনক নোই 

28 644 েপে আেম মোতো- হোপেমো খোতুন   

পিতো- মৃত আেদুর রপেদ 

গ্রোম- ভেোনীিুর, ডোক- সমোসিুর 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- 

রেনী। 

িূবে ব অনুদোন প্রোপ্ত নদ্বত 

আবেদন। 

29 650 পেপে রজোহরো  মোতো- ররদ্দজেো রেগম   

স্বো-আ: রপহম রসোবহে  

গ্রোম-িদ্দিম দরেোরিুর, 

দরেোরিুর, েুেগোজী,রেনী  

ডোেোপেপসবসর কোগজিত্র 

রনই। দ্দক্রবেোঠটবনর পরবিোটব 

রনই।  

30 651 রমো: মোঈন 

উদ্দিন  

মোতো- নুর জোহোন   

পিতো- মপনর আহোম্মদ  

গ্রোম-িদ্দিম েপসকিুর, 

দ্দজএমহোট, েুেগোজী,রেনী 

জন্মগত িযোরোেোইজড 

ররোগী। ররোবক 
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িযোরোেোইজড নে। 

31 652 মোপনক চন্দ্র েীে  মোতো- মৃত চোরু েোেো েীে   

পিতো- মৃত েরদো কুমোর 

েীে  

গ্রোম-দপক্ষণ 

রদৌেতিুর,েুেগোজী,রেনী 

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

32 654 নপমতো ধন  মোতো- জনুু রদ   

পিতো- মৃত প্রকোে চন্দ্র রদ  

গ্রোম-দপক্ষণ েরইেো , নতুন 

মুদ্দন্সরহোট , দরেোরিুর, 

েুেগোজী,রেনী  

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

33 656 ররদ্দজেো খোতুন  মোতো- মৃত অদ্দজেো খোতুন   

পিতো- খোবের আহোম্মদ  

গ্রোম-রনোেোিুর, 

মুদ্দন্সরহোট,েুেগোজী,রেনী 

ররোবকর ররোগী নে। 

34 660 রমো: রেোরহোন 

উদ্দিন আপের  

মোতো- িোরভীন আক্তোর   

পিতো- আবনোেোর রহোবসন  

গ্রোম-হোসোনিুর, 

আনন্দিুর,েুেগোজী, রেনী 

ররোগ সংক্রোন্ত পরবিোটব 

রনই 

35 665 জপসম উদ্দিন 

িোবটোেোরী  

মোতো- মপনরুন রনছো  

পিতো- মৃত মপেজর 

রহমোন িোবটো: 

গ্রোম-দপক্ষণ 

আনন্দিুর,হোসনোেোদ. 

েুেগোজী,রেনী  

ররোগ সংক্রোন্ত পরবিোটব 

রনই 

36 666 আেদুে 

রমোতোবেে 

মজমুদোর  

মোতো- মোেঞ্চ পেপে   

পিতো- মপেজরু রহমোন 

মজমুোদর  

গ্রোম-শ্রীচন্দ্রিুর, ডোকঘর-িূে ব 

েপসকিুর, েুেগোজী,রেনী।  

ররোগ সংক্রোন্ত পরবিোটব 

রনই 

37 680 রপহমো আক্তোর মোতো- মোমুজো খোতুন   

পিতো- সুরুজ পমেো 

মজমুদোর 

গ্রোম- দপক্ষন গুথু্মো, ডোক- উত্তর 

গুথু্মো 

উিবজেো- িরশুরোম, রজেো- 

রেনী। 

ররোগ সংক্রোন্ত পরবিোটব 

রনই 

 

 

 

চেমোন িোতো- 09 

িোতো-09 

   

ক্রঃ 

নং 

আবেদ

ন নম্বর 

ররোগীর নোম মোতোর নোম পিতোর নোম েোপতবের কোরণ 

1 2 3 4 5 6 

38 681 আেদুে 

শুক্কুর 

মোতো- আপম্বেো খোতুন   

পিতো- আেদুে মোবেক 

গ্রোম- িদ্দিম তুেোতেী, ডোক- 

রসোনোগোজী 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

39 693 নুর আহম্মদ মোতো- েোবতমো খোতুন 

পিতো- আেদুর রোজ্জোক 

গ্রোম- চর রখোেোজ, ডোক- 

রসোনোগোজী 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

ররোগ সংক্রোন্ত পরবিোটব 

রনই 

40 700 আঃ মন্নোন মোতো- মৃত তজবুনর রনছো 

পিতো- মৃত রমোঃ নুর পমেো 

গ্রোম- রোজোিুর, ডোক- রোজোিুর 

উিবজেো- দোগনভূঞো, রজেো- 

রেনী। 

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

41 719 রোমু চন্দ্র দোস মোতো- রুিোেী েোেো দোস 

পিতো- প্রবমোদ চন্দ্র দোস 

গ্রোম- দপক্ষণ িূে ব চর চোদ্দন্দেো, 

েহিোরহোট 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

সঠিক নে। 

42 723 আেদুল্লোহ আে 

হোরুন 

মোতো- রেগম আংকুর 

রনছো 

পিতো- রমোহোম্মদ আেদুে 

সোত্তোর 

গ্রোম- েোেুিুর, ডোকঘর- কুঠির 

হোট 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

সংপিষ্ট পেবেষঞ্জ 

ডোক্তোবরর প্রতযেন রনই। 

ররোগ সঠিক নে 

43 726 রেেোবেত 

রহোবসন 

মোতো- রহোসবন আরো 

পিতো- আেু তোবহর 

গ্রোম- চর েোহোিুর, ডোকঘর- 

রসোনোিুর 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোর/পকডনী/ 

থ্যোেোবসপমেো/ জন্মগত 

হৃদবরোগ/ ররোবক 

িযোরোেোইপসস ররোগী নে 

44 738 আেদুল্লোহ আে 

হোরুন 

মোতো- রেগম আংকুর 

রনছো 

পিতো- রমোহোম্মদ আেদুে 

সোত্তোর 

গ্রোম- গুনক, ডোক- জমোদোর 

েোিী 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

নদ্বত আবেদন 151 নং 

ক্রপমবক েপণ বত  
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45 747 আেদুর রে মোতো- রেখরু পেপে 

পিতো- মুন্সী রেকোন্তর 

পমেো 

গ্রোম- দগূ বোিুর, ডোক- কুঠির হোট 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

46 749 েপরেত উেযোহ মোতো- সোপেেো খোতুন 

পিতো- রতোেোজ্জে 

রহোবসন 

গ্রোম- িূে ব চন্দ্রিুর, ডোক- 

নেরোগীরোহোট 

উিবজেো- দোগনভূঞো, রজেো- 

রেনী। 

ররোগ সংক্রোন্ত পরবিোটব 

রনই 

47 753 আেুে েোেোর মোতো- ছেুরো খোতুন  

পিতো- আেদুে ছোেোম 

গ্রোম- আেোমিুর, ডোক- 

জোেেস্কর 

উিবজেো- দোগনভূঞো, রজেো- 

রেনী। 

ররোগ সংক্রোন্ত পরবিোটব 

রনই 

48 754 ছেুরো খোতুন মোতো- জপমেো খোতুন 

পিতো- মুদ্দজেে হক 

গ্রোম- চর গবনে, ডোক- 

রসোনোগোজী 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

49 755 মবনোেোরো খোতুন মোতো- মৃত জপমেো খোতুন 

পিতো-মৃত রমোগেুে 

আহমদ 

গ্রোম-রসোনোিুর, ডোক- 

রসোনোগোজী 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

50 757 মপেজরু 

রহমোন 

মোতো- মপরেবমর রনছো 

পিতো- নুর আহম্মদ 

গ্রোম- নোঙ্গেবমোিো, ডোক- 

রদৌেতিুর 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

ররোগ সংক্রোন্ত পরবিোটব 

রনই 

51 767 রমোঃ কপরম মোতো- তঞ্জরুুন রনছো 

পিতো- মৃত নছেবদর 

রহমোন 

গ্রোম- েো াঁেিোিো, ডোক- 

ছোগেনোইেো 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

ররোগ সংক্রোন্ত পরবিোটব 

রনই 

52 768 ররোকেো রেগম মোতো- আপমবরর রনছো 

পিতো- কোজী অপহবদর 

রহমোন 

গ্রোম- িদ্দিম মধুগ্রোম, ডোক- 

মধুগ্রোম 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

কযোন্সোবরর সঠিক 

কোগজিত্র রনই। 

53 774 েপরেো রেগম মোতো- মৃত আজবমর রনছো 

পিতো-আেদুে েোপরক 

মজমুদোর 

গ্রোম-িূে ব রসোনোিুর, ডোক- 

হপরিুর 

উিবজেো- ছোগেনোইেো, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক িযোরোেোইজড 

ররোগী নে। 

54 776 ররোকসোনো 

আক্তোর 

মোতো-ররৌেন আরো রেগম 

পিতো- আেদর রহমোন 

গ্রোম-আদ্দজজ েোদ্দজেিুর,ডোক- 

দোগনভূঞো 

উিবজেো- দোগনভূঞো, রজেো- 

রেনী। 

আইপড কোডব রনোেোখোেী। 

েোেোর েোপি রেনী। সঠিক 

আবছ। 

55 777 মোওেোনো 

পমজোনুর 

রহমোন 

মোতো- ররদ্দজেো রেগম 

পিতো-রমোঃ এছোক 

গ্রোম- রগোসোইিুর, ডোক- 

েুেগোজী 

উিবজেো- েুেগোজী, রজেো- 

রেনী। 

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

56 780 রমোঃ খুরপেদ 

আেম 

মোতো- জোবহদো খোতুন 

পিতো- মৃত রমোঃ ইউনুছ 

পমেো 

গ্রোম- েরীেোিুর, ডোক- 

পসন্দরুিুর 

উিবজেো- দোগনভূঞো, রজেো- 

রেনী। 

ররোবক িযোরোেোইজড 

ররোগী নে। 

57 782 েুেরো রেগম 

নোজমো 

মোতো- েবেবজর রনছো 

পিতো- নোপছর উদ্দিন 

গ্রোম- রসোনোিুর, ডোক- রসোনোিুর 

েোজোর 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

58 783 রমোঃ 

আেতোেুে 

ইসেোম 

মোতো- েোহোনোজ আক্তোর  

পিতো- রমো: রমোেোরে 

রহোবসন 

গ্রোম- েক্ষীিুর, ডোক- েক্তোরমুদ্দন্স 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

নদ্বত আবেদন ২৩নং 

ক্রপমবক েপণ বত  

59 789 ররোকেোনো 

আক্তোর 

মোতো- সোমছুনো নোহোর 

পিতো- রমোেোরি রহোবসন 

গ্রোম- আেমিুর, ডোকঘর- 

কোদ্দজরহোট 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- 

রেনী। 

সঠিক নে।  
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60 790 রমোঃ েোহোর 

উদ্দিন 

মজমুদোর 

মোতো- আপমবরর রনছো 

পিতো- মৃত আেী আহম্মদ 

গ্রোম- চোপরগ্রোম, ডোক- খন্ডে হোই 

উিবজেো- িরশুরোম, রজেো- 

রেনী। 

পনউবরোেদ্দজস্ট ডোক্তোর 

কতৃ বক প্রতযোপেত নে।  

িূবে ব প্রোপ্ত 

61 791 কোজী ছোবেে 

উেযো 

মোতো- পেবরোজো রেগম 

পিতো- মৃত কোজী 

আহোম্মদ উেযো 

গ্রোম- দপক্ষন রকোেোিোিো, ডোক- 

িরশুরোম 

উিবজেো- িরশুরোম, রজেো- 

রেনী। 

ররোগ সংক্রোন্ত পরবিোটব 

রনই 

 

০8 ররোগীর  ৃতয ুজদনত কোরমণ প্রদতস্থোপন তোদলকো:- 

ক্র: 

নং 

মৃত ররোগীর নোম ও ঠিকোনো প্রপতস্থোপিত েযদ্দক্তর নোম ও ঠিকোনো সম্পকব মন্তেয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1 মৃত আেু তোবহর  

পিতো- রমোখবেছুর রহমোন 

গ্রোম- রসোনোিুর, ডোক- েপকর হোট 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- রেনী। 

রমো: আেু েকর পছদ্দিক 

পিতো- মৃত আেু তোবহর  

গ্রোম- রসোনোিুর, ডোক- েপকর হোট 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- রেনী। 

রছবে প্রবেোজনীে 

কোগজিত্র 

সং ুক্ত 

 

চেমোন িোতো- 10 

িোতো-10 

 

ক্র: 

নং 

মৃত ররোগীর নোম ও ঠিকোনো প্রপতস্থোপিত েযদ্দক্তর নোম ও ঠিকোনো সম্পকব মন্তেয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

2 মৃত রমো: সোইেুে ইসেোম 

পিতো- নুর রমোহোম্মদ 

গ্রোম- রসকোন্দরিুর, ডোক- রসকোন্দরিুর 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- রেনী। 

কোপনজ েোবতমো পরংকু 

স্বোমী- মৃত রমো: সোইেুে ইসেোম 

গ্রোম- রসকোন্দরিুর, ডোক- 

রসকোন্দরিুর 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- রেনী। 

স্ত্রী প্রবেোজনীে 

কোগজিত্র 

সং ুক্ত 

3 মৃত নোপসমো আক্তোর 

পিতো- মৃত েজেুে হক পমেো 

গ্রোম- ডোক্তোর িোিো, ডোক- রেনী 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- রেনী। 

রমো: ইসমোইে 

স্ত্রী- মৃত নোপসমো আক্তোর 

গ্রোম- ডোক্তোর িোিো, ডোক- রেনী 

উিবজেো- রেনী সদর, রজেো- রেনী। 

স্বোমী প্রবেোজনীে 

কোগজিত্র 

সং ুক্ত 

4 মৃত রেখ আহোম্মদ 

পিতো- মৃত অপহুদুর রহমোন 

গ্রোম- পনেক্ষী, ডোক- পনেক্ষী 

উিবজেো- েুেগোজী, রজেো- রেনী। 

পেবরোজো রেগম 

স্বোমী- মৃত রেখ আহোম্মদ 

গ্রোম- পনেক্ষী, ডোক- পনেক্ষী 

উিবজেো- েুেগোজী, রজেো- রেনী। 

স্ত্রী প্রবেোজনীে 

কোগজিত্র 

সং ুক্ত 

5 মৃত রমো: রদবেোেোর রহোবসন 

পিতো- মৃত আেদুে মুনোে 

গ্রোম- িক্ষীেো, ডোক- েক্তোরমুদ্দন্স 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- রেনী। 

েুৎেুন নোহোর 

স্বোমী- মৃত রমো: রদবেোেোর রহোবসন 

গ্রোম- িক্ষীেো, ডোক- েক্তোরমুদ্দন্স 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- রেনী। 

স্ত্রী প্রবেোজনীে 

কোগজিত্র 

সং ুক্ত 

6 মৃত সোমসুন নোহোর 

পিতো- মৃত জপমদোর পমেো 

গ্রোম- আশ্রোেিুর, ডোক- সুেোর েোজোর 

উিবজেো- িরশুরোম, রজেো- রেনী। 

উবম্ম সোেমো 

মোতো- মৃত সোমসুন নোহোর 

গ্রোম- আশ্রোেিুর, ডোক- সুেোর েোজোর 

উিবজেো- িরশুরোম, রজেো- রেনী। 

রমবে প্রবেোজনীে 

কোগজিত্র 

সং ুক্ত 

৭ মৃত েপে আেম 

পিতো- মৃত আেদুর রপেদ 

গ্রোম- ভেোনীিুর, ডোক- সমোসিুর 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- রেনী। 

রকোপহনুর রেগম 

মৃত েপে আেম 

গ্রোম- ভেোনীিুর, ডোক- সমোসিুর 

উিবজেো- দোগনভুঞো, রজেো- রেনী। 

স্ত্রী প্রবেোজনীে 

কোগজিত্র 

সং ুক্ত 

৮ মৃত রমো: রহদোবেত উেযোহ 

পিতো- মৃত ওেোেী উেযোহ 

গ্রোম- উত্তর চর চোদ্দন্দেো, ডোক- রসোনোগোজী 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- রেনী। 

রোবেদো আক্তোর আরজ ু

স্বোমী- মৃত রমো: রহদোবেত উেযোহ 

গ্রোম- উত্তর চর চোদ্দন্দেো, ডোক- 

রসোনোগোজী 

উিবজেো- রসোনোগোজী, রজেো- রেনী। 

স্ত্রী প্রবেোজনীে 

কোগজিত্র 

সং ুক্ত 
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অতির : সভোে আর রকোন আবেোচনো নো থ্োকোে সভোিপত সকেবক ধনযেোদ জোপনবে সভোর 

কোজ সমোপপ্ত রঘোষণো কবরন।  

 

 

 (রমো: রগোেোম জোকোপরেো   

রজেো প্রেোসক (রুঠটন দোপেত্ব  রেনী 

ও 

সভোিপত 

কযোন্সোর, পকডনী, পেভোর পসবরোপসস, 

ররোবক িযোরোেোইজড , জন্মগত 

হৃদবরোগী ও থ্যোেোবসপমেো ররোগীর 

আপথ্ বক সহোেতো কম বসূচী সংক্রোন্ত 

রজেো  োচোই েোছোই ও েোস্তেোেন 

কপমঠট 

রেনী। 
 


