
জেলার নাম-মাননকগঞ্জ, উপজেলা-মাননকগঞ্জ সদর 

বানিনীর নাম : বর্ ডার গার্ ড অব বাাংলাজদশ 

ক্র: 

নাং 

নর্.নে নাং নাম ও নপতার নাম  ঠিকানা নবনেনব  

জগজেট নাং 

মন্তব্য 

১ ২৭৭ আজবদনকারীর নামঃ- ননে 

মুনিজ াদ্ধার নামঃ- জমাঃ ইমাম 

জিাজসন 

নপতার নামঃ- মৃত কনিম  উনিন 

 

গ্রামঃ-কটিগ্রাম 

র্াকঘরঃ-কটিগ্রাম 

উপজেলাঃ- সদর 

জেলাঃ- মাননকগঞ্জ 

৭২৩৪  

২ ৭৮৭ আজবদনকারীর নামঃ- ননে 

মুনিজ াদ্ধার নামঃ- জমাঃ আজনায়ার 

জিাজসন 

নপতার নামঃ- মৃত উজমদ আলী নবশ্বাষ 

গ্রামঃ-জবউথা 

র্াকঘরঃ- মাননকগঞ্জ 

উপজেলাঃ- মাননকগঞ্জ 

জেলাঃ- মাননকগঞ্জ 

৬৭৫২  

৩ ৭৯৯ আজবদনকারীর নামঃ- ননে 

মুনিজ াদ্ধার নামঃ- জমাঃ রিমত আলী 

নপতার নামঃ- মৃত জমাঃ আদরী 

গ্রামঃ-বাসুজদব পুর, 

র্াকঘরঃ- কৃষ্ণপুর 

উপজেলাঃ- মাননকগঞ্জ 

জেলাঃ- মাননকগঞ্জ 

৭০৮৯  

৪ ১৭৩৫ আজবদনকারীর নামঃ- জমাঃ আজনায়ার 

জিাজসন নবশ্বাষ 

মুনিজ াদ্ধার নামঃ-ননে 

নপতার নামঃ- মৃত উজমদ আলী নবশ্বাষ 

 

গ্রামঃ-জবউথা 

র্াকঘরঃ-মাননকগঞ্জ  

উপজেলাঃ- মাননকগঞ্জ সদর 

জেলাঃ- মাননকগঞ্জ 

৬৭৫২  

৫ ১৫৪৩ আজবদনকারীর নামঃ- জমাঃ আতাউর 

রিমান 

মুনিজ াদ্ধার নামঃ-ননে 

নপতার নামঃ- মৃত নমনির উনিন 

আিজেদ 

 

গ্রামঃ-গড়পাড়া 

র্াকঘরঃ-মাননকগঞ্জ  

উপজেলাঃ- মাননকগঞ্জ সদর 

জেলাঃ- মাননকগঞ্জ 

৬৫২৯  

৬ ১৪৪৯ আজবদনকারীর নামঃ- জমাঃ ইমাম 

জিাজসন 

মুনিজ াদ্ধার নামঃ-ননে 

নপতার নামঃ- মৃত কনিম উনিন 

 

গ্রামঃ-কাটিগ্রাম 

র্াকঘরঃ-কাটিগ্রাম 

উপজেলাঃ- মাননকগঞ্জ সদর 

জেলাঃ- মাননকগঞ্জ 

৭২৩৪  

৭ ৫০০ আজবদনকারীর নাম-জমা: আতাউর 

রিমান 

মুনিজ াদ্ধার নাম-ননে 

নপতার নাম-মৃত- নমনির উনিন 

আিােদ 

 

গ্রাম-চাটাাংঙ্গা 

র্াকঘর-গড়পাড়া 

উপজেলা-মাননকগঞ্জ সদর 

জেলা-মাননকগঞ্জ 

৬৫২৯  

 
 

  

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


বানিনীর নাম: জসনা বানিনী 

জেলা-মাননকগঞ্জ, উপজেলা-সদর 

 

ক্র: 

নাং 

নর্.নে নাং নাম ও নপতার নাম  ঠিকানা জসনা  

জগজেট নাং 

মন্তব্য 

১ ১১৪০ আজবদনকারীর নাম- শািোিান 

জদওয়ান 

মুনিজ াদ্ধার নাম-ননে 

নপতার নাম- জিাজসন আলী জদওয়ান 

 

গ্রাম-আটিগ্রাম 

 র্াকঘর-আটিগ্রাম 

উপজেলা-সাদর 

জেলা-মাননকগঞ্জ 

 

১৭৭৮  

 

 

†Rjv-gvwbKMÄ, Dc‡Rjv- gvwbKMÄ সদর 

বানিনীর নাম : বাাংলাজদশ  পুনলশ 

 

 
ক্র: নাং নর্নে নাং নাম ও নপতার নাম  ঠিকানা cywjk 

জগজেট নাং 

মন্তব্য 

১ ১৫৬৫ আজবদনকারীর নাম-†gvt †Lvi‡k` 

Avjg 

গ্রাম- †gN wkgyj 

‡cvt RvMxi 

_vbv/উপজেলা I †Rjv-gvwbKMÄ 

189 

 

 

২ ১৫৬৫ আজবদনকারীর নাম-†gvt Avt ev‡Zb 

wcZvর নাম -g„Z AvjxgywÏb 

 

গ্রাম -1bs †eD_v †ivW 

_vbv/উপজেলা I †Rjv-gvwbKMÄ 

3595 

 

 

৩ ১৫৬৫ আজবদনকারীর নাম-†gvt dRjyi 

ingvb 

wcZvর নাম -g„Z KZze Avjx 

 

গ্রাম -‡QvU lvBUªv 

†cvt Mocvov 

_vbv/উপজেলা I †Rjv-gvwbKMÄ 

1785 

 

 

৪ ১৫৬৫ আজবদনকারীর নাম-iæûj Avwgb 

Lvb 

wcZvর নাম-g„Z Kvjy Lvb 

 

গ্রাম -45/1 bviv½vBj 

_vbv/উপজেলা I †Rjv-gvwbKMÄ 

1206 

 

 

 


