
জেলার নাম-মাননকগঞ্জ, উপজেলা-সাটুনরয়া 

বানিনীর নাম : বর্ ডার গার্ ড অব বাাংলাজেশ 

 

ক্রঃ নাং নর্.নে নাং নাম ও নপতার নাম  ঠিকানা নবনেনব  

জগজেট নাং 

মন্তব্য 

১ ২৬০ আজবেনকারীর নামঃ- ননে 

মুনিজ াদ্ধার নামঃ- জমাঃ নুরুল ইসলাম 

নপতার নামঃ- মৃত নইমুনিন আিজমে 

 

গ্রামঃ-িরগে েনিন পাড়া  

র্াকঘরঃ-িরগে 

উপজেলাঃ- সাটুনরয়া 

জেলাঃ- মাননকগঞ্জ 

৬৫৮১  

২ ৮৫৩ আজবেনকারীর নামঃ- িাজসনা জবগম 

মুনিজ াদ্ধার নামঃ- মৃত আেম আলী 

নপতার নামঃ- মৃত োগু জশখ 

 

 

গ্রামঃ- শালুয়া কানি  

র্াকঘরঃ-আগসাভার 

উপজেলাঃ- সাটুনরয়া 

জেলাঃ- মাননকগঞ্জ 

 

  

৩ ৮৪৬ আজবেনকারীর নামঃ- ননে 

মুনিজ াদ্ধার নামঃ- জমাঃ আলী জিাজসন 

নপতার নামঃ- মৃত নমনির জবপারী  

 

গ্রামঃ-জগালরা 

র্াকঘরঃ- ককট্টা 

উপজেলাঃ- সাটুনরয়া 

জেলাঃ- মাননকগঞ্জ 

৬৬৪৮  

৪ ১৩৩৫ আজবেনকারীর নামঃ- জমাঃ আলী 

জিাজসন 

মুনিজ াদ্ধার নামঃ-ননে 

নপতার নামঃ- মৃত নমনিল জবপারী 

গ্রামঃ-জিালড়া 

র্াকঘরঃ-ককট্টা 

উপজেলাঃ-সাটুনরয়া 

 জেলাঃ- মাননকগঞ্জ 

 

৬৬৪৮  

৫ ১৫৯০ আজবেনকারীর নামঃ- জমাঃ আবুল বাসার 

মুনিজ াদ্ধার নামঃ-ননে 

নপতার নামঃ- মৃত জমাঃ আঃ েনলল 

 

গ্রামঃ-পানতলপাড়া 

র্াকঘরঃ-আগ সাভার 

উপজেলাঃ-সাটুনরয়া 

 জেলাঃ- মাননকগঞ্জ 

 

৬৫২৩  

৬ ১৩২২ আজবেনকারীর নামঃ- িাজসনা জবগম 

মুনিজ াদ্ধার নামঃ-মৃত আেম আলী 

নপতার নামঃ- মৃত োগু নময়া 

 

গ্রামঃ-শালুয়াকানি 

র্াকঘরঃ-আগ সাভার 

উপজেলাঃ-সাটুনরয়া 

 জেলাঃ- মাননকগঞ্জ 

 

৬৬৭৫  

 

 

http://sadar.shariatpur.gov.bd/


†Rjv-gvwbKMÄ, Dc‡Rjv- mvUzwiqv 

বাহিনীর নাম : বাাংলাদেশ  পুহলশ 

 

ক্র: নং ডিডি নং নাম ও  ডিতার নাম  ঠিকানা cywjk  

গেজিট নং 
মন্তব্য 

১ ১৫৬৫ আজব্দনকারীর নাম-IqvR DwÏb 

wcZv-g„Z g‡dR DwÏb 

গ্রাম-Av½ywUqv 

_vbv/উিজিলা-mvUzwiqv 

Dc‡Rjv- mvUzwiqv 

†Rjv-gvwbKMÄ 

747 
 

 

২ ১৫৬৫ আজব্দনকারীর নাম-‡mvbv wgqv 

wcZv-g„Z Iqv‡R` Avjx  

 

গ্রাম-w`Nwjqv 

_vbv/উিজিলা-mvUzwiqv 

†Rjv-gvwbKMÄ 

830 
 

 

৩ ১৫৬৫ আজব্দনকারীর নাম-‡gvt Aveyj †nv‡mb  

wcZvর নাম-g„Z AvdQvi DwÏb 

গ্রাম-‡cŠjïiv 

_vbv/উিজিলা-mvUzwiqv 

†Rjv-gvwbKMÄ 

832 
 

 

৪ ১৫৬৫ আজব্দনকারীর নাম-ïKzi Avjx 

wcZvর নাম-g„Z w``vi Avjx 

 

গ্রাম-w`Nwjqv 

_vbv/উিজিলা-mvUzwiqv 

†Rjv-gvwbKMÄ 

834 
 

 

৫ ১৫৬৫ আজব্দনকারীর নাম-ûgvqyb Kwei 

wcZvর নাম-g„Z Pv›`y †ecvix 

গ্রাম-mv‡necvov 

_vbv/উিজিলা-mvUzwiqv 

†Rjv-gvwbKMÄ 

864 
 

 

৬ ১৫৬৫ আজব্দনকারীর নাম-†gvm‡jg DwÏb 

wcZvর নাম-g„Z e`i DwÏb 

 

গ্রাম-eªv²bevox 

_vbv/উিজিলা-mvUzwiqv 

†Rjv-gvwbKMÄ 

850 
 

 

৭ ১৫৬৫ আজব্দনকারীর নাম-Avãyj nK 

wcZvর নাম-g„Z iwk` †ecvix 

 

গ্রাম-mv‡necvov 

_vbv/উিজিলা-mvUzwiqv 

†Rjv-gvwbKMÄ 

718 
 

 

৮ ১৫৬৫ আজব্দনকারীর নাম-‡gvt nvweeyi ingvb 

wcZvর নাম-g„Z byi †gvnv¤§` 

 

গ্রাম-mv‡necvov 

_vbv/উিজিলা-mvUzwiqv 

†Rjv-gvwbKMÄ 

798 
 

 

 

ব্াডিনীর নাম: আনসার ডব্ডিডি 

গিলা-মাডনকেঞ্জ, উিজিলা-সাটুডরয়া 

ক্র: নং ডিডি নং নাম ও  ডিতার নাম  ঠিকানা আনসার 

ডব্ডিডি   

গেজিট নং 

মন্তব্য 

১ ৮৪৮ আজব্দনকারীর নাম- গমাোঃ আোঃ সামাদ  

wcZvর নাম-g„Z গমাোঃ ইফাি উডিন 

 

গ্রাম-আকাশী 

িাকঘর-ডতল্লী 

উিজিলা-সাটুডরয়া 

 গিলা-মাডনকেঞ্জ 

 

১১৬  



 


