
পাতা- ১ 

জেলা ম্যাজেস্ট্রেট এর কার্ যালয়, েয়পুরহাট  

থানার নামঃ েয়পুরহাট সদর  
অস্ট্রের নামঃ জপস্তল 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর,ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্ত নবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জলঃ কমান্ডার এমজিস্ট্রক মাহমুদ 
জপতা হােন জমাহাম্মদ আলন 
মাতা-জমাছাঃ জমস্ট্রহরুন জনছা 
জমজরনা মজিল, সাস্ট্রহবপাড়া,  েয়পুরহাট  

১/০৮ 
৬/৫/০৮ 
২০১৭-২০১৯ পর্ যন্ত 

জপস্তল   বজহ-২ 
পঃ-৩১ 

২ িাঃ জক এম সাইফুল ইসলাম 
জপতা কােন জসালাইমান আলন 
মাতা আস্ট্রনায়ারা জবওয়া 
সাাং-জদবনপুর, েয়পুরহাট  

২/৯৯  

২/৮/৯৯ 
২০১৯ 

জপস্তল ৪৩ টি  বজহ-৩ 
পঃ-৩৮ 

৩ জমাঃ হাসান মারুফ, জপতা-জমাঃ মাহাতাবুল 

ইসলাম, মাতা- জমাসাঃ ফজরদা ইসলাম  

সাাং-মন্ডলপাড়া, উপস্ট্রেলা-নবাবগি(সদর), 

জেলা- চাপাইনবাবগি (সাস্ট্রবক আজতজরক্ত 

জেলা ম্যাজেস্ট্রেট েয়পুরহাট) 

০১/২০১৪ (সদর) 
০২/০৩/১৪  

২০১৯ পর্ যন্ত 

জপস্তল 
 

অেজবহনন - বজহ-৩ 
প- ৪৭ 

৪ জমাঃ োজকর জহাস্ট্রসন, জপতা- জমাহাম্মদ 

আলন, মাতা- জেস্ট্রলখা খার্তন, সাাং-

জসানাইকােন, উপস্ট্রেলা- ফুলবাড়ন জেলা- 

কুজড়গ্রাম, উপ-পজরচালক (উপ সজচব), 

স্হাননয় সরকার, েয়পুরহাট  

০২/২০১৪ (সদর) 
২২/০৯/১৪  

২০২১ পর্ যন্ত 

০২২ জবার জপস্তল  

নাং-০০২৩৯৩ 

োম যানন 
 

- - বজহ-৩ 
প- ৪৮ 

৫ জমাঃ আস্ট্রনায়ারুল হক (আনু), জপতা- জমাঃ 

মমতাে উজিন মন্ডল, মাতা- আস্ট্রনায়ারা 

জবগম, সবুে নগর, েয়পুরহাট 

০২/২০১৫ (েয়পুরহাট 

সদর) 

২০২১ পর্ যন্ত 

.৩২জবার এনজপজব 

জপস্তল, নাং-২৭৬২৫৬ 

োম যানন 

- - বজহ-৩ 
প- ৫০ 

৬ জমাঃ আব্দুর রজহম, জপতা- জমাঃ আব্দুর 

রাজ্জাক খাঁন,মাতা- জমাছাঃ আজছয়া জবগম  

গ্রাম-আদমপুর, জপাঃ-জবদ্যাধারীরপুর উপস্ট্রেলা-

মস্ট্রহশপুর,জেলা-জিনাইদহ,বতযমান ঠিকানা- 

জেলা প্রশাসক, েয়পুরহাট 

০৩/২০১৫(েয়পুরহাট 

সদর) 

২০১৮ পর্ যন্ত 

জপস্তল 
 

অেজবহনন - বজহ-৩ 
প- ৫১ 

৭ জবএ-৬৫৪৯ জমের েনাব রজকবুল হাছান 

জপতা- মাহমুদ হাছান, মাতা- োহানারা 

জবগম, গ্রাম- খিনপুর(আহমজদয়া মজিল) 

েয়পুরহাট সদর, েয়পুরহাট  

বতযমান ঠিকানা- উপ-পজরচালক (উন্নয়ন) 

র ূাব জফাস্ট্রস যস সদর দ্র,কুজম যস্ট্রটালা, ঢাকা 

০১/২০১৬ (েয়পুরহাট 

সদর) 

২৫/১০/১৬ 

২০১৮ পর্ যন্ত 

জপস্তল 
 

অেজবহনন - বজহ-৩ 
প- ৫২ 

৮ জমাঃ আব্দুল ওয়াস্ট্ররছ আনসারন (১৭২৭৭)  

সহকারন কজমশনার (ভূজম), েয়পুরহাট সদর 

জপতা: জমাঃ আব্দুল খাস্ট্রলক আনছারন 

মাতা: লাইলন আনছারন 

বতযমান ঠিকানা: সাজহদা জিলা, হাউজোং 

এস্ট্রেট, েয়পুরহাট 

স্থায়ন ঠিকানা: গ্রাম: ইসলামপুর, জপাঃ 

মাটিয়ামালনপাড়া, উপস্ট্রেলা: তাড়াশ, জেলা: 

জসরােগি 

০১/২০১৯ (জপস্তল) 

(েয়পুরহাট সদর) 
২৬/০২/২০১৯  

২০১৯ পর্ যন্ত 

এনজপজব জপস্তল নাং-এফ-

৫৬৫৮৭ িাজিউ 

৫০টি  বজহ-৩ 
প- ৫৭ 

 

 

 

 

 



পাতা- ২ 
অস্ট্রের নামঃ জরিলবার 
ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্ত নবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/ প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জমাঃ আসগর আলন 

(পুজলশ সুপার, েয়পুরহাট) 

জপতা-মৃত ছজমর উজিন, গ্রাম- বড় সাঁওতা, 

উপস্ট্রেলা-আত্রাই জেলা- নওগাঁ 

৩/৯০ 

৩/৯/৯০ 

২০১৯ পর্ যন্ত 

 

জরিলবার নাং- জবজব 

৫৫৩৫ 

এমআর পাক জমি 

   বজহ-৩ 

পঃ-১৮ 

 

থানার নাম-েয়পুরহাট সদর 
অস্ট্রের নামঃ রাইস্ট্রফল 
 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ এ এস এম ইয়াজহয়া জচৌধুরন, জপতা-মৃতঃ 

আঃ মজেদ জচৌধুরন, মাতা-মৃতঃ জতাফাতন 

জনছা, েয়পুরহাট  

৪৬৯ 
০৮/১২/৮১ 

২০১৯ 

.২২ রাইস্ট্রফল 
জচস্ট্রকাস্ট্রনািাজকয়া 

৭০ টি  বজহ-১ 
পষ্ঠা-৮২ 

২ জমাঃ জমাোস্ট্রম্মল হক সাজখদার, জপতা-

জমাঃ জমায়াস্ট্রজ্জম জহাস্ট্রসন সাজখদার, মাতা-

জমাছাঃ সাস্ট্রলহা জবওয়া, েয়পুরহাট  

৪/৮৫ 
১০/০৬/৮৫ 

২০১৯ 

.২২ রাইস্ট্রফল 
জচস্ট্রকাস্ট্রনািাজকয়া 

১২ টি  বজহ-২ 
পষ্ঠা-৩ 

৩ এস জস এম হুদ, জপতা-মৃতঃ জময়া জমাঃ 

জমাসস্ট্রলম উজিন জচৌধুরন, মাত-মৃতঃ 

মজছরন জনসা, েয়পুরহাট 

৬/৮৬ 
২১/১/৮৬ 

২০১৯ 

.২২ রাইস্ট্রফল 
জচস্ট্রকাস্ট্রনািাজকয়া 

১০ টি  বজহ-২ 
পঃ-৮ 

৪ জমাঃ জমাোহার আলন প্রধারীান, জপতা-মৃতঃ 

জমাহসনন আলন প্রধারীান, েয়পুরহাট 
১/৮৭ 

২২/১১/৮৭ 
২০১৭ 

.২২ রাইস্ট্রফল 
জচস্ট্রকাস্ট্রনািাজকয়া 

--  বজহ-৩ 
পঃ-১ 

৫ জমাঃ আনসার আলন, জপতা-মৃতঃ লালচাঁদ 

মন্ডল, মাতা-মৃতঃ জনরন জনছা, েয়পুরহাট  
৩/৮৮ 

১৭/০১/৮৮ 
২০১৯ 

.২২ রাইস্ট্রফল 
জচস্ট্রকাস্ট্রনািাজকয়া 

৩০ টি  বজহ-৩ 
পঃ-৩ 

৬ জমাঃ ফেলুর রহমান, জপতা-মৃতঃ 

অজছমজিন মন্ডল, মাতা-মৃতঃ অস্ট্রমছা 

জবগম, েয়পুরহাট 

৪/৯১ 
২০/০৫/৯১ 

২০১৯ 

.২২ রাইস্ট্রফল 
জচস্ট্রকাস্ট্রনািাজকয়া 

৩৮০ টি  বজহ-৩ 
পঃ-২১ 

৭ জগালাম জমাকাররম জচৌধুরন, জপতা-মৃতঃ 

জগালাম মাহবুব জচৌধুরন, মাতা-লুৎজফ আরা 

জচৌধুরন, েয়পুরহাট  

১/৯৭ 
১৩/০২/৯৭ 

২০১৯ 

.২২ রাইস্ট্রফল 
জচস্ট্রকাস্ট্রনািাজকয়া 

৫০০ টি  বজহ-৩ 
পঃ-৩০ 

৮ জমাঃ জরোউল কজরম, জপতা-জমাঃ রওশন 

আলন, মাতা-জমাছাঃ আস্ট্রনায়ারা জবগম, 

েয়পুরহাট 

৪/৯৭ 
১/০৯/৯৭ 
২০১৯ 

.২২ রাইস্ট্রফল 
জচস্ট্রকাস্ট্রনািাজকয়া 

৭৬ টি  বজহ-৩ 
পঃ-৩৩ 

৯ মাহমুদুর রহমান, জপতা-মৃতঃ মাসুদুর 

রমমান, মাতা-সামছুন নাহার, েয়পুরহাট 

২/৯৮ 

১৯/০৪/৯৯ 

২০১৯ 

.২২ রাইস্ট্রফল 

রাজশয়া 

২০ টি  বজহ-৩ 

পঃ-৩৫ 

১০ জমাঃ আঃ রহমান মন্ডল, জপতা-জখাশ 

মাহমুদ, মাতা-মৃতঃ ছকপস্ট্রয়ে উজিন, 

সাাং-আউসগাড়া, েয়পুরহাট 

৩২৯ 
৫/১০/৬৫ 

২০১৯ 

.২২ রাইস্ট্রফল 
জচস্ট্রকাস্ট্রনািাজকয়া 

৫০ টি  বজহ-

বন্দুক-৩ 
পঃ-৩৩ 

১১ জমাঃ এনামুল হক, জপতা-জমাঃ আবুল 

জহাস্ট্রসন, মাতা-জমাছাঃ ফাস্ট্রতমা জবগম, 

সাাং-বাজনয়াপাড়া, েয়পুরহাট  

০১/১০ 

১২/০৪/১০ 

২০১৮ 

.২২ রাইস্ট্রফল 

জচস্ট্রকাস্ট্রলািাজকয়া 

৯৮ টি  বজহ-৩ 

পঃ-৪৩ 

১২ এমরান জচৌধুরন, জপতা-জগালাম জমাজমন 

জচৌধুরন, সাাং-রুপনগর, থানা জরাি, 

েয়পুরহাট 

১/২০১১ 

০২/০১/১১ 

২০১৮ 

.২২ রাইস্ট্রফল 

অে নাই 

--  বজহ-৩ 

পঃ-৪৪ 

 

 



পাতা-০৩ 
থানার নাম-েয়পুরহাট সদর 
অস্ট্রের নামঃ রাইস্ট্রফল 

ক্রম  আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/ প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান মজুদ 
দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৩ জমাঃ আজরফুল ইসলাম, জপতা- জদওয়ান 

জগালোর আলন, সাাং- বড়তােপুর, 

পুরানাপপল, েয়পুরহাট  

০২/২০১১ 
১৩/১০/২০১১ 

২০১৯ 

.২২ রাইস্ট্রফল 
জচস্ট্রকাস্ট্রলািাজকয়া 

৭০ টি  বজহ- ৩ 
পঃ-৪৫  

১৪ জমাঃ খালেকুজ্জামান, জপতা- জমাঃ আনছার 

আলন মন্ডল, মাতা- জমাছাঃ রওশন আরা 

জবগম,সাাং- জিটন, (বতযমাস্ট্রন আনছার আলন 

কমস্ট্রেক্স, সদর জরাি) উপস্ট্রেলা ও জেলা- 

েয়পুরহাট  

০১/২০১৫ 
১৯/০৩/২০১৫ 

২০১৯ 

.২২ রাইস্ট্রফল 
জচস্ট্রকাস্ট্রনািাজকয়া 

-  বজহ-৩ 
পঃ- ৪৯ 

১৫ জমাকাব্বর জহাস্ট্রসন (জবজু), জপতা: মৃত 

জমাতাহার জহাস্ট্রসন, মাতা: মৃত জরাস্ট্রকয়া 

খার্তন,বতযমান ঠিকানা: জেলা প্রশাসস্ট্রকর 

বাাংস্ট্রলা, েয়পুরহাট,স্থায়ন ঠিকানা: গ্রাম: 

সাধুপাড়া, িাকঘর+থানা+জেলা: পাবনা। 

০১/২০১৮(রাইস্ট্রফল) 
০১/০৮/২০১৮ 
২০২১ পর্ যন্ত 

 

.২২ রাইস্ট্রফল নাং-

১৫২১৫৭ 

জচস্ট্রকাস্ট্রনািাজকয়া 

১০০টি  বজহ-৩ 
পঃ- ৫৪ 

১৬ জমাঃ মাহমুদ জহাস্ট্রসন, জপতা: মৃত জমাকাররম 

জহাস্ট্রসন, মাতা: জমাছাঃ সাস্ট্রবরা খার্তন 

বতযমান ঠিকানা: জেলা প্রশাসস্ট্রকর বাাংস্ট্রলা, 

েয়পুরহাট,স্থায়ন ঠিকানা: গ্রাম: সাধুপাড়া 

রামচন্দ্রপুর, িাকঘর+থানা+জেলা: পাবনা। 

০২/২০১৮(রাইস্ট্রফল) 
২৭/০৯/২০১৮ 

২০২১ পর্ যন্ত 
 

.২২ রাইস্ট্রফল নাং-

২৯২৪৫৮ 

জচস্ট্রকাস্ট্রনািাজকয়া 

১০০টি  বজহ-৩ 
পঃ- ৫৫ 

১৭ জমাহাম্মদ জহাস্ট্রসন,জেলা প্রশাসক, েয়পুরহাট 

জপতা: মৃত ইউসুফ জহাস্ট্রসন,মাতা: মস্ট্রনায়ারা 

আকতার,বতযমান ঠিকানা: জেলা প্রশাসস্ট্রকর 

বাাংস্ট্রলা, েয়পুরহাট,স্থায়ন ঠিকানা: গ্রাম: 

সাধুপাড়া, িাকঘর+থানা+জেলা: পাবনা। 

০৩/২০১৮(রাইস্ট্রফল) 
০৮/১০/২০১৮ 

২০২১ পর্ যন্ত 
 

.২২ রাইস্ট্রফল নাং-

৩৮৮৪৭৬ ব্রুস্ট্রনা 

জচস্ট্রকাস্ট্রনািাজকয়া 

১০০টি  বজহ-৩ 
পঃ- ৫৬ 

 

অস্ট্রের নামঃ বন্দুক 
 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/ প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান মজুদ 
দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ব্যবস্হাপক 
ইসলামন ব্যাাংক 

১/৯১ 
১১/১২/৯১ 
২০২০ পর্ যন্ত 

 বন্দুক  

 

০৮ টি  রাই  
বজহ-২  
পঃ-১৭ 

২ জমাঃ জমাোস্ট্রম্মল হক মন্ডল, জপতা-মৃঃ 

আেমত আলন মন্ডল, মাতা-আস্ট্রবেন, 

সাাং-দূগ যাদহ, েয়পুরহাট   

৮১ 
২৯/০৭/৮৫ 
২০১৯ 

দুইনলা বন্দুক  
জেন 

১০ টি  বজহ-১  
পঃ-৮  

 
৩ জমাঃ মাহবুব আলম মঞ্জু, জপতা-মৃতঃ 

জমাহাম্মদ আলন, মাতা-মৃতঃ হাজলমা 

জবগম, সাাং-জতঘরজবশা, েয়পুরহাট 

৮২ 
৪/০৮/৮৫ 
২০১৯ 

দুইনলা বন্দুক  
আস্ট্রমজরকা 

১৫ টি  বজহ-১  
পঃ-৯  

 
৪ জগালাম মাহমুদ, জপতা-মৃতঃ আবুল 

জহাস্ট্রসন, মাতা-মৃতঃ হাজলমা, সাাং-িাদসা, 

েয়পুরহাট 

৮৬ 

০১/০১/৮৬ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক  

 

১২ টি  বজহ-১  

পঃ-১৩  

 

৫ ম্যাস্ট্রনোর  

পূবালন ব্যাাংক জলঃ েয়পুরহাট  

৮৮ 

৮/০২/৮৬ 

২০২০ পর্ যন্ত 

দুইনলা বন্দুক  

 

--  বজহ-১  

পঃ-১৫ 

 

৬ প্রস্ট্রেক্ট অজফসার 

সুগার জমলস জলঃ েয়পুরহাট  

২৭৩ 

২০১৯ 

দুইনলা বন্দুক  

 

১৪ টি  বজহ-১  

পঃ-২৮  

 



পাতা-০৪ 
থানার নামঃ েয়পুরহাট সদর  
অস্ট্রের নামঃ বন্দুক 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ,জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/ প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭ প্রস্ট্রেক্ট অজফসার 

সুগার জমলস জলঃ েয়পুরহাট  

২৭৪ 

৩১/১২/৬০ 

২০১৯ 

দুইনলা বন্দুক  

 

১৩ টি  বজহ-১  

পঃ-২৯  

 

৮ প্রস্ট্রেক্ট অজফসার 

সুগার জমলস জলঃ েয়পুরহাট  

২৮৯ 

১২/১২/৭৩ 

২০১৯ 

দুইনলা বন্দুক  

 

১৪ টি  বজহ-১  

পঃ-৩১  

 

৯ প্রস্ট্রেক্ট অজফসার 

সুগার জমলস জলঃ েয়পুরহাট  

২৯০ 

১২/১২/৭৩ 

২০১৯ 

দুইনলা বন্দুক  

 

১৪ টি  বজহ-১  

পঃ-৩২  

 

১০ প্রস্ট্রেক্ট অজফসার 

সুগার জমলস জলঃ েয়পুরহাট  

২৯১ 

১২/১২/৭৩ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক  

 

১৩ টি  বজহ-১  

পঃ-৩৩  

 

১১ আব্বাস আলন মন্ডল, জপতা-মৃতঃ ইয়াকুব 

আলন মন্ডল, মাতা-মৃতঃ আস্ট্রবদা খার্তন, 

সাাং-জবল্লা, েয়পুরহাট 

৪৪৬/এ 

৩/০১/৭৩ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক  

 

৪ টি  বজহ-১  
পঃ-৫৫  

১২ জসালায়মান জচৌধুরন, জপতা-আহস্ট্রমদ আলন 

জচৌঃ, মাতা-োস্ট্রবদা জবওয়া, সাাং-ধারীারকন, 

েয়পুরহাট 

৫০৬ 
২৪/১১/৭৫ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক  
জবলজেয়াম 

৯ টি  বজহ-১  
পঃ-৬২  

 
১৩ আশরাফ আলন মন্ডল, জপতা-মৃতঃ আইয়ুব 

উজিন, মাতা-মৃঃ জরজেয়া, সাাং-বাজনয়াপাড়া, 

েয়পুরহাট 

৫০৮ 
২/৭/৭৬ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক  

 

১২ টি  বজহ-১  
পঃ-৬৪  

 
১৪ ম্যাস্ট্রনোর, অগ্রণন ব্যাাংক, েয়পুরহাট ৫১৫ 

২৯/১১/৭৭ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক  

পাজকস্তান 

১২ টি  বজহ-১  

পঃ-৬৭ 

 

15 ম্যাস্ট্রনোর, অগ্রণন ব্যাাংক, েয়পুরহাট ৫১৬ 

২৯/১১/৭৭ 

২০১৯ 

একনালা বন্দুক  

পাজকস্তান 

১২ টি  বজহ-১  

পঃ-৬৮ 

১৬ আজমনুল বারন, জপতা-আঃ মান্নান, মাতা-

উস্ট্রম্ম কুলসুম, সাাং-বাজনয়াপাড়া, েয়পুরহাট 

৫২১ 

২৬/১০/৭৮ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক  

োম যান 

৫ টি  বজহ-১  

পঃ-৭০  

১৭ এসএম আজসফ শাহজরয়ার, জপাং- মৃঃ 

এস্ট্রকএম আঃ আজেে, মাতা- জরজেয়া 

জবগম, থানা ও জেলা- েয়পুরহাট 

২৯২ 
১৭/০৩/৮৬ 
২০১৯ 

দুইনলা বন্দুক  
ইউএসএ 

৩৫ টি  বজহ-১  
পঃ-৯৫  

১৮ আখতারুজ্জামান, জপাং- হাস্ট্ররছ উজিন, সাাং- 

লাজহজর থানা- বাজলয়ািাাংগা, ঠাকুরগাঁও 

১৩৫ 

২/১১/৮৮ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক  

  

-  বজহ-২  

পঃ-৪২  

১৯ আঃ েজলল পান্না, জপাং- আজেমউিনন প্রাাং, 

সাাং-মাদ্রাসা জরাি, েয়পুরহাট, স্হায়ন 

ঠিকানা- কস্ট্ররাটা, থানা ও জেলা- নাস্ট্রটার 

১৪৬/৮৯ 

৮/৬/৮৯ 

২০১৭ 

দুইনলা বন্দুক -  বজহ-২ 

পঃ-৫৪ 

২০ জমাঃ বাদশা জময়া, জপাং- শামসুল হক 

সাস্ট্রবক অজতজরক্ত পুজলশ সুপার, েয়পুরহাট 

১৫২/৮৯ 

২৩/১০/৮৯ 

২০০৯ 

দুই নলা বন্দুক -  বজহ-২ 

প-৬০ 

২১ উত্তরা ব্যাাংক জলঃ েয়পুরহাট ১৫৯/৯০ 

৫/০১/৯০ 

২০২১ পর্ যন্ত 

দুই নলা বন্দুক 

ইউএসএসআর 

-  বজহ-২ 

প-৬৭ 

 

 



পাতা-০৫ 

অস্ট্রের নামঃ বন্দুক 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/ প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২২ িাঃ জক এম সাইফুল ইসলাম, জপাং- কােন 

জসালাইমান, মাতা- আস্ট্রনায়ারা জবওয়া, সাাং- 

জদবনপুর, েয়পুরহাট 

৩/৯২ 

৬/০৬/৯২ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক ৩৬টি  বজহ-২ 

প-৭১ 

২৩ আমোদ জহাস্ট্রসন, জপাং- মৃত োহান আলন, 

মাতা- মৃতা বজছরন, সাাং- পুরানাপপল, 

েয়পুরহাট 

৪/৯২ 

৮/১২/৯২ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

১০টি  বজহ-২ 

প-৭২ 

২৪ নােমুস শাহাদৎ জচৌঃ, জপাং-মৃত ইছাহাক 

আলন জচৌঃ মাতা- মৃত ফাস্ট্রতমা জবগম, সাাং- 

গস্ট্রয়শপুর, বদলগাজছ, নওগাঁ বতযমান সাাং-

প্রস্ট্রফসরপাড়া, েয়পুরহাট 

২৩৫ 

৮/১২/৯২ 

২০১৯ 

দুইনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 

২২টি  বজহ-২ 

প-৭৩ 

২৫ এসএম আবু তাস্ট্রহর, জপাং- েমস্ট্রসর আলন, 

সাাং- বদনাবাড়ন, থানা ও জেলা- জসরােগি 

৫/৯৩ 

১৩/০২/৯৩ 

২০১৪ পর্ যন্ত 

একনলা বন্দুক -  বজহ-২ 

প-৭৯ 

২৬ মমতাে উজিন মন্ডল,জপতা-মৃত েজসম 

উজিন মন্ডল, মাতা-মৃঃ ছুরুতন জনছা, সাাং ও 

থানা- েয়পুরহাট 

২/৯৬ 

১৩/১১/৯৬ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

জচস্ট্রকাস্ট্রলািাজকয়া 

১০টি  বজহ-২ 

প-৮৫ 

২৭ ম্যাস্ট্রনোর, ন্যাশনাল ব্যাাংক, েয়পুরহাট ৩/৯৬ 

১৯/১১/৯৬ 

২০১৯ 

দুইনলা বন্দুক 

জেন 

১১টি  বজহ-২ 

প-৮৬ 

২৮ ম্যাস্ট্রনোর, ন্যাশনাল ব্যাাংক, েয়পুরহাট ৪/৯৬ 

১৯/১১/৯৬ 

২০১৯ 

দুইনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 

১১টি  বজহ-২ 

প-৮৭ 

২৯ িাঃ োহাঙ্গনর জহাস্ট্রসন, জপতা- কামাল 

উজিন, মাতা- হাজমদা জবগম, সাাং- 

বাজনয়াপাড়া, জেলা-েয়পুরহাট 

১/৯৭ 

৮/০৪/৯৭ 

২০২১ পর্ যন্ত 

একনলা বন্দুক 

 

  বজহ-২ 

প-৮৮ 

৩০ জমনহাজুল ইসলাম, জপতা- মৃত আজনছুর 

রহমান, মাতা- মৃঃ রাহার্তন্নাহার, সাাং- 

েয়পুরহাট সদর 

৪/৯৬ 

৩০/০৯/৯৯ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

 

৫০ টি  বজহ-২ 

প-৯৭ 

৩১ আঃ কাস্ট্রদর মৃধারীা, জপতা-মৃঃ আক্কাস আলন, 

মাতা-জমস্ট্রহরুন জনছা, সাাং-নুরপুর, 

েয়পুরহাট 

৫/৯৯ 

১০/১০/৯৯ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 

১০ টি  বজহ-২ 

প-৯৮ 

৩২ ম্যাস্ট্রনোর, অগ্রণন ব্যাাংক 

েয়পুরহাট 

৩৫২ 

১২/১১/৬৫ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

 

১২ টি  বজহ-৩ 

প-৫৭ 

৩৩ হাজমদুর রহমান খান, জপতা-হাজববুর রহমান, 

সাাং-মহােনপাড়া, থানা-নান্দাইল, 

ময়মনজসাংহ 

৩৮০ 

০৪/০৪/৬৭ 

২০০৯ 

একনলা বন্দুক 

 

--  বজহ-৩ 

প-৮৬ 

৩৪ নূরন্নবন মন্ডল, জপতা-মৃতঃ জমাস্তফা জহাস্ট্রসন 

মন্ডল, মাতা-হাজমদা খার্তন, সাাং- জকশবপুর, 

েয়পুরহাট 

১/২০০০ 

২৪/০১/২০০০ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 

০৫ টি  বজহ-৬/৭ 

প-১ 

৩৫ জমাঃ রজফকুল ইসলাম, জপতা-মৃঃ আঃ 

খাস্ট্রলক, মাতা-ফাস্ট্রতমা খার্তন, সাাং-িাদসা, 

েয়পুরহাট 

১/০৯ 

১২/১০/০৯ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

আইহূালস 

১০ টি  বজহ-৬/৭ 

প-২০ 

৩৬ জগালাম হাজফে জচৌধুরন, জপতা-মৃঃ জগালাম 

জকবজরয়া জচৌধুরন, মাতা-জমস্ট্রহরা জচৌধুরাণন, 

সাাং-খন্েনপুর েয়পুরহাট  

২/০৯ 

১২/১০/০৯ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

 

৫ টি  বজহ-৬/৭ 

প-২১ 

চলমান পাতা-৬ 



চলমান পাতা-৬ 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৭ জমাঃ জমাস্তাজফজুর রহমান বসুজনয়া, জপতা-মৃঃ 

িাঃ মজহউজিন, মাতা-জরজেনা খার্তন, সাাং-

খিনপুর, েয়পুরহাট  

১৫৮আজম য/৮৩ 
২৭/০৬/৮৩ 
২০১৯পর্ যন্ত 

একনলা বন্দুক 

 

২৫ টি অন্তভূ যক্ত বজহ-৬/৭ 
প-২২ 

৩৮ জমাঃ জবলাল জহাস্ট্রসন, জপতা-মৃঃ মস্ট্রয়ে 

উজিন, সাাং-পুরানাপপল ধারীানমজন্ডপাড়া, 

েয়পুরহাট 

২/২০১০ 

২০/১০/১০ 

২০১৯ 

.১২ জবার বন্দুক 

জসস্ট্রকন্দার পাজকস্তান 

--  বজহ-৬/৭ 

প-২৪ 

৩৯ ব্যবস্হাপক, ইসলামন ব্যাাংক জলঃ 

েয়পুরহাট শাখা 

০১/১১ 

২৬/০৫/২০১১ 

২০২০ পর্ যন্ত 

.১২ জবার শট যগান --  বজহ-৬/৭ 

প-২৫ 

৪০ ব্যবস্হাপক, জসানালন ব্যাাংক জলঃ 

েয়পুরহাট শাখা 

০১/১২ 

২২/০২/২০১২ 

২০১৯ 

.১২ জবার শট যগান -  বজহ-৬/৭ 

প-২৭ 

৪১ ব্যবস্হাপক, জসানালন ব্যাাংক জলঃ 

েয়পুরহাট শাখা 

০২/১২ 

২২/০২/২০১২ 

২০১৯ 

.১২ জবার শট যগান -  বজহ-৬/৭ 

প-২৮ 

৪২ জমাঃ োজহদুর রহমান, জপতা-মৃত- আবু 

েজেযস আেম মাতা-মৃত মাহমুদা খার্তন, 

শাপলা নগর, েয়পুরহাট 

০৩/২০১২ 

২৭/০৩/২০১২ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক -  বজহ-৬/৭ 

প-২৯ 

৪৩ জমের শরনফ আহম্মদ রায়হানুল কজরম 

জপাং-জমাঃ শফনকুল ইসলাম,মাতা-হুসস্ট্রনআরা 

সাাং- কাজশয়াবাড়ন, থানা ও জেলা-েয়পুরহাট 

১/২০১৩(সদর) 

১৯/০২/২০১৩ 

২০১৯ পর্ যন্ত 

বন্দুক অস্ত্রবিহীন  বজহ-৬/৭ 

পঃ-৩০ 

৪৪ আব্দুল্লা আল আজমন জচৌধুরন, জপতা- মৃত 

ইজদ্রস আলন জচৌধুরন, মাতা- জরাস্ট্রকয়া জচৌঃ, 

সাাং- আরাফাতনগর, েয়পুরহাট 

২/২০১৩(সদর) 

১৮/০৪/২০১৩ 

২০১৯ 

বন্দুক জবহনন 

 

- - বজহ-৬/৭ 

প-৩১ 

৪৫ সাস্ট্রেযন্ট রজকব উজিন আহস্ট্রমদ 

জপতা-মৃতঃ উজের জমাহাম্মদ সরকার 

মাতা- রজহমা জবজব,সাাং-মালয়পুর, েয়পুরহাট  

০১/২০১৪(সদর) 

২৫/৩/১৪  

২০২০ পর্ যন্ত 

বন্দুক (শট যগান) 

 

- - বজহ-৬/৭ 

প- ৩২ 

৪৬ সাস্ট্রেযন্ট জমাঃ হুমায়ন কজবর 

জপতা- জমাঃ আমোদ জহাস্ট্রসন সরদার 

মাতা- জমাছাঃ আজছমা খার্তন  

সাাং-নয়াপাড়া, েয়পুরহাট  

০২/২০১৪ (সদর) 

১০/০৪/১৪  

২০২০ পর্ যন্ত 

বন্দুক (শট যগান) 

 

- - বজহ-৬/৭ 

প-৩৩ 

৪৭ কস্ট্রপ যারাল জমাঃ আসাদুজ্জামান 

জপতা- নূর জমাহাম্মদ 

মাতা- জমাছাঃ আফস্ট্ররাো জবগম  

সাাং-িাদসা, েয়পুরহাট  

০৩/২০১৪ (সদর) 

০৭/০৮/১৪  

২০২০ পর্ যন্ত 

বন্দুক (শট যগান) 

 

- - বজহ-৬/৭ 

প-৩৪ 

৪৮ কস্ট্রপ যারাল মাহমুদ আলম 

জপতা-মৃত কজফল উজিন আহমদ 

মাতা- জমাছাঃ সাজফয়া জবওয়া 

সাাং-ধারীারকন, েয়পুরহাট 

০৪/২০১৪ (সদর) 

৩০/০৯/১৪  

২০১৯ পর্ যন্ত 

 একনলা বন্দুক  

 

- - বজহ-৬/৭ 

প-৩৫ 

৪৯ কস্ট্রপ যারাল জমাঃ নুরুল ইসলাম 

জপতা-জমাঃ ইব্রাজহম জহাস্ট্রসন সরদার 

মাতা- জমাছাঃ সাস্ট্রলহা জবজব 

সাাং-মহুরুল, েয়পুরহাট 

০৫/২০১৪ (সদর) 
৩০/০৯/১৪  

২০১৯ পর্ যন্ত 

 একনলা বন্দুক  
 

- - বজহ-৬/৭ 
প-৩৬ 

৫০ জমাঃ আব্দুর রজহম 

জপতা- জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক খাঁন 

মাতা- জমাছাঃ আজছয়া জবগম  

গ্রাম-আদমপুর, জপাঃ-জবদ্যাধারীরপুর 

উপস্ট্রেলা-মস্ট্রহশপুর, জেলা-জিনাইদহ  

বতযমান ঠিকানা- জেলা প্রশাসক, েয়পুরহাট 

০১/২০১৫ (েয়পুরহাট 

সদর) 

১০/০৮/২০১৫ 

২০১৮ পর্ যন্ত 

বন্দুক (শট যগান) 

(অেজবহনন) 

- - বজহ-৬/৭ 
প-৩৭ 



পাতা-৭ 

 
ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/ প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫১ আব্দুল  আজেে জমাল্লা, জময়র, েয়পুরহাট 

জপৌরসিা,জপতা- মরহুম হাস্ট্ররে উিনন জমাল্লা 

মাতা- মরহুমা জোস্ট্রবদা খার্তন, থানা জরাি, 

েয়পুরহাট 

০২/২০১৫ (েয়পুরহাট 

সদর) 

১৩/০৮/২০১৫ 

২০১৯ পর্ যন্ত 

বন্দুক (শট যগান) 

নাং-১৫৪৮৫ 

- - বজহ-৬/৭ 
প-৩৮ 

৫২ জমাঃ আস্ট্রনায়ারুল হক (আনু), জপতা- জমাঃ 

মমতাে উজিন মন্ডল,মাতা-আস্ট্রনায়ারা জবগম  
সবুে নগর, েয়পুরহাট 

০৩/২০১৫ 

(েয়পুরহাট সদর) 

০২/১২/২০১৫ 

২০২১ পর্ যন্ত 

বন্দুক (শট যগান) 

(অেজবহনন) 

- - বজহ-৬/৭ 
প-৩৯ 

৫৩ জসজনয়র এজক্সজকউটিি অজফসার ও শাখা প্রধারীান 

প্রাইম ব্যাাংক জলজমস্ট্রটি, েয়পুরহাট শাখা  

৩০৬ তাস্ট্রহরা কমস্ট্রেক্স, সদর জরাি 

উপস্ট্রেলা- েয়পুরহাট সদর, জেলা- েয়পুরহাট 

০১/২০১৮ (সদর) 

২৩/০৭/২০১৮ 

২০১৯ 

বন্দুক (শট যগান) 

(অেজবহনন) 

- - বজহ-৬/৭ 
প-৪২ 

৫৪ জমাঃ জমাস্তাজফজুর রহামান জমাস্তাক, জময়র, 

েয়পুরহাট জপৌরসিা, জপতা: মমাোঃ আব্দুে 

হাবিজ মুন্সী,মাতা: রায়হান হাবিজ, ঠিকানা: 

িাবি নং-২১৪ আরািাত নগর, জয়পুরহাট 

০২/২০১৮ (সদর) 

২৬/০৯/২০১৮ 

২০১৯ 

বন্দুক (শট যগান) 

১৮ এ ০০৭৭ বাই 

সুলুন র্তরস্ক 

- - বজহ-৬/৭ 
প-৪৩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পাতা-৮ 
থানার নামঃ পাঁচজবজব 
অস্ট্রের নামঃ জপস্তল 



 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জমাঃ আঃ হাজকম মন্ডল, জপতা-মৃতঃ নজের 

উজিন মন্ডল, মাতা-হাছনা জহনা সাাং-

জগাপালপুর, থানা-পাঁচজবজব, েয়পুরহাট  

৪৭৪ 
৪/০৮/৮৪ 

২০২১ পর্ যন্ত 

জপস্তল 

 

১১ টি  বজহ-১ 
প-৮৭ 

২ আবু তাস্ট্রলব জচৌধুরন, জপতা-কাস্ট্রশম উজিন 

জচৌধুরন, মাতা-মৃতঃ লুৎফুন জনছা, সাাং-

বনরনগর, থানা-পাঁচজবজব, েয়পুরহাট 

১০৯ 
১২/০৫/৮৬ 

২০১৯ 

জপস্তল 

 

২৫ টি  বজহ-২ 
প-১১ 

৩ জমাঃ নাজফস হাজকম মন্ডল,জপতা- জমাঃ আব্দুল 

হাজকম মন্ডল, মাতা- জমাছাঃ আফস্ট্ররাো জবগম  

সাাং-জগাপালপুর, উপস্ট্রেলা-পাঁচজবজব, েয়পুরহাট  

০১/২০১৪ (পাঁচজবজব) 
২০/০৭/১৪ 

২০২০ পর্ যন্ত 

.৩২ জবার এনজপজব 

জপস্তল নাং-৫০৯১৫৮ 

োম যানন 

- - বজহ-২ 
প- ৩১ 

৪ জপনাং-৭৮০কমান্ডার এম সাস্ট্রহদ কজরম(জস) জব 

এন, i¨vব জফাস্ট্রস যস, সদর দ্র, ঢাকা 

জপতা-জমাঃ আব্দুল কজরম, মাতা-শাহানা কজরম 

সাাং-দমদমা, উপস্ট্রেলা- পাঁচজবজব, েয়পুরহাট  

০৩/২০১৪ (পাঁচজবজব) 
২২/০৯/১৪ 

২০২০ পর্ যন্ত 

এনজপজব জপস্তল  
 

- - বজহ-২ 
প- ৩২ 

৫ জমাঃ হাবিবুর রহমান হাবিি, জময়র, পাঁচজবজব 

জপৌরসিা,জপতা- মৃত আশরাফ আলন, মাতা- 

জমাসাঃ সাস্ট্রলহা জবগম, সাাং- বাজলঘাটা বাোর, 

উপস্ট্রেলা-পাঁচজবজব, জেলা- েয়পুরহাট 

০৪/২০১৪ (পাঁচজবজব) 
১৮/১১/২০১৪ 

২০১৯ 

এনজপজব জপস্তল  
 

অে জবহনন - বজহ-২ 
প- ৩৩ 

 

অস্ট্রের নামঃ রাইস্ট্রফল 
 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জমাঃ লুৎফর রহমান, জপতা-আবুল হাস্ট্রশম 

জচৌধুরন, মাতা-মৃঃ আস্ট্রবদা খার্তন, সাাং-দমদমা, 

পাঁচজবজব, েয়পুরহাট 

৩৪২ 
১/০৮/৭৪ 
২০১৯ 

.২২ জবার রাইস্ট্রফল 

 

৩০ টি  বজহ-১ 
প-৪৯ 

২ জমাঃ আঃ হাজকম মন্ডল, জপতা-মৃতঃ নজের 

উজিন মন্ডল, মাতা-হাছনা জহনা সাাং-

জগাপালপুর, থানা-পাঁচজবজব, েয়পুরহাট  

৩৪৩ 
২/০১/৭৮ 

২০২১ পর্ যন্ত 

.২২ জবার রাইস্ট্রফল 

 

১৪ টি  বজহ-১ 
প-৫০ 

৩ আবু তাস্ট্রলব জচৌধুরন, জপতা-কাস্ট্রশম উজিন 

জচৌধুরন, মাতা-মৃতঃ লুৎফুন জনছা, সাাং-বনরনগর, 

থানা-পাঁচজবজব, েয়পুরহাট 

৩৪৪ 
৮/০৭/৭৭ 

২০১৯ 

.২২ জবার রাইস্ট্রফল 

 

৫০ টি  বজহ-১ 
প-৫১ 

৪ জমাঃ ওয়াস্ট্রেদ আলন সরকার, জপতা-ওয়াজসম 

উজিন সরকার, মাতা-লুৎফুস্ট্রন্নছা, বনরনগর 

পাঁচজবজব, েয়পুরহাট 

৩৪৮ 
১৭/১০/৮১ 

২০১৯ 

.২২ জবার রাইস্ট্রফল 

 

২০ টি  বজহ-১ 
প-৫৫ 

৫ জমাঃ ইছমাইল জহাস্ট্রসন মন্ডল, জপতা-জসরাে 

উজিন মন্ডল, মাতা-নয়ানজব জবওয়া, সাাং-

োমালপুর পাঁচজবজব, েয়পুরহাট 

৩৪৯/৮৩ 
১৩/০৬/০৫ 

২০১৯ 

.২২ জবার রাইস্ট্রফল 

 

৩২ টি  বজহ-১ 
প-৫৬ 

৬ িাঃ জিস্ট্রেন্দ্রনাথ সরকার, জপতা-জদস্ট্রবন্দ্রনাথ 

সরকার, সাাং-কাজশয়াবাজড়, পাঁচজবজব, 

েয়পুরহাট 

১/১১ 
২/০১/১১ 
২০১৯ 

.২২ জবার রাইস্ট্রফল 

 

--  বজহ-২ 
প-৩০ 

 

 

 

 

 

পাতা নাং-৯ 
থানার নামঃ পাঁচজবজব 
অস্ট্রের নামঃ বন্দুক 



 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ম্যাস্ট্রনোর, জসানালন ব্যাাংক, পাঁচজবজব শাখা, 

েয়পুরহাট 
২৯৭ 
৭/০১/৬৬ 
২০১১ 

একনলা বন্দুক 
পাজকস্তান 

১০ টি  বজহ-১ 
প-৪ 

২ ম্যাস্ট্রনোর, অগ্রণন ব্যাাংক, আওলাই শাখা, 

পাঁচজবজব েয়পুরহাট 
২২৫২ 
২৬/০৮/৯২ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক --  বজহ-১ 
প-৫৭ 

৩ জমাঃ আব্দুল খাস্ট্রলক, জপতা-আলহাজ্ব ইয়াজহয়া 

মন্ডল, মাতা-মৃতঃ েস্ট্রলতন জনছা, সাাং-

শালাইপুর, পাঁচজবজব 

১০২ 
২২/০৬/৮৪ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক 
পাজকস্তান 

০৩ টি  বজহ-২ 
প-৪ 

৪ জমাঃ আলতাফ জহাস্ট্রসন, জপতা-জমাঃ আব্দুল 

হাজমদ, সাাং-কুয়াতপুর, পাঁচজবজব  
১০৫ 
১৯/০৭/৮৪ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 
--  বজহ-২ 

প-৭ 

৫ জমাঃ ইয়াজছন আলন সরকার,জপতা-জমাঃ সইর 

উজিন সরকার, মাতা-মৃতঃ ছজকনা জবজব, সাাং-

দমদমা, পাঁচজবজব 

১১৯/৮৯ 
১০/০৭/৮৯ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 
০৩ টি  বজহ-২ 

প-২১ 

৬ জমাঃ মজতয়ার রহমান জচৌধুরন, জপতা-মবাস্ট্ররাক 

আলন জচৌধুরন, মাতা-জমাছাঃ সজহদা জবগম, 

জবনধারীারা, পাঁচজবজব  

১২৩/৯০ 
১৫/০৮/৯০ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 
১০ টি  বজহ-২ 

প-২৫ 

৭ নাস্ট্রয়ক এইচ এম জমাস্ট্রশ যদ, জপতা-জমাঃ োলাল 

উজিন, মাতা-জমাছাঃ হাছনা বানু, সাাং-রসুলপুর, 

পাঁচজবজব 

২/৯১ 

২২/০৪/৯৯ 

২০২০পর্ যন্ত 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

১৪ টি  বজহ-২ 

প-২৮ 

৮ ম্যাস্ট্রনোর, অগ্রণন ব্যাাংক, পাঁচজবজব শাখা, 

পাঁচজবজব  

৪০২৬ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক --  বজহ-৩ 

প-৯৩ 

৯ ম্যাস্ট্রনোর, অগ্রণন ব্যাাংক, পাঁচজবজব শাখা, 

পাঁচজবজব  

৩৮৬৪ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক --  বজহ-৩ 

প-৯৬ 

১০ ম্যাস্ট্রনোর, েনতা ব্যাাংক, বাগোনা শাখা, 

পাঁচজবজব  

৩৮১ 

৩/০৯/৭৭ 

২০১৯ 

দুইনলা বন্দুক ১৫ টি  বজহ-৩ 

প-৭৫ 

১১ ম্যাস্ট্রনোর, অগ্রণন ব্যাাংক, কুসুম্বা শাখা, পাঁচজবজব ৪০২৭ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

২৫ টি  বজহ-৩ 

প-৯১ 

১২ জমাঃ জমাবারক আলন, জপতা-জমজছর উজিন, 

মাতা-মৃঃ আইরন জনছা, সাাং-জকাকতারা, 

পাঁচজবজব 

৩৯৩/৭৮ 

১২/১২/৭৮ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

  বজহ-৩ 

প-২৫ 

১৩ ম্যাস্ট্রনোর, েনতা ব্যাাংক, পাঁচজবজব শাখা ৩৯৮ 

৭/০১/৮০ 

২০১৯ 

দুইনলা বন্দুক  ১৫ টি  বজহ-৩ 

প-৩৫ 

১৪ জমাঃ আব্দুল মাস্ট্রলক মন্ডল, জপতা-করমর্তল্লা, 

মাতা-মৃতঃ মজছরন জবজব, সাাং-সুোলপুর, 

পাঁচজবজব 

৩৯৯ 
৭/১/৮০ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক ১৫ টি  বজহ-৩ 
প-৩৬ 

১৫ জমাঃ সালামত আলন, জপতা-জফজুজিন মন্ডল, 

সাাং-কুয়াতপুর, পাঁচজবজব 
৩৪৯ 
২১/৬/৭৪ 
২০১৭ 

একনলা বন্দুক --  বজহ-৩ 
প-৫০ 

১৬ জদাস্ত জমাহাম্মদ, জপতা-জসাবহান মন্ডল, সাাং-

বনখুর, পাঁচজবজব 

৩৩১ 

২০/১২/৮৩ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

আস্ট্রমজরকা 

০৯ টি  বজহ-৩ 

প-৪১ 

 

পাতা-১০ 

থানার নামঃ পাঁচজবজব 
অস্ট্রের নামঃ বন্দুক 



 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৭ জমাঃ নাজফস হাজকম মন্ডল, জপতা- জমাঃ আব্দুল 

হাজকম মন্ডল, মাতা- জমাছাঃ আফস্ট্ররাো জবগম, 

সাাং-জগাপালপুর, উপস্ট্রেলা-পাঁচজবজব, েয়পুরহাট  

০২/২০১৪ (পাঁচজবজব) 
২৭/০৭/১৪  

২০২০ পর্ যন্ত 

.১২ জবার বন্দুক 

(শট যগান) নাং-জস 

১৫৫৩৬ ইটালন 

- - বজহ-১ 
প- ৫৮ 

১৮ ব্যিস্হাপক, ইসোমী ব্যাংক 

পাঁচবিবি শাখা, জয়পুরহাট 

০১/২০১৮ (পাঁচজবজব) 
১১/০২/২০১৮  

২০২১ পর্ যন্ত 

.১২ জবার শট যগান 

নাং-এমজি ইউ  

ইউ.এস.এ 

- - বজহ-১ 
প- ৫৯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চলমান পাতা-১১ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পাতা-১১ 
থানার নামঃ আস্ট্রক্কলপুর 

অস্ট্রের নামঃ জপস্তল 



 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 

লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্ত নবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ আঃ সালাম আকন্দ, জপতা-ফাস্ট্ররে উজিন 

আকন্দ, মাতা-জসরােন জনছা, সাাং-আস্ট্রক্কলপুর 
১১/৮৭ 

১১/৪/০৭ 
২০১৯ 

জপস্তল ০৮ টি  বজহ-২ 
প-১৩ 

২ আশফাক োজমল রহমান, জপতা-মনর োলালুর 

রহমান, সাাং-কানুপুর, আস্ট্রক্কলপুর 
২/২০০০ 
২৪/২/৮৩ 

২০২০ পর্ যন্ত 

জপস্তল --  বজহ-২ 
েয় 

প-২৭ 
৩ কূাঃ ইমজতয়াে আহস্ট্রমদ, জপতা-আঃ রাজ্জাক 

আকন্দ, সাাং ও থানা-আস্ট্রক্কলপুর 
১/২০০১ 

৩১/১/২০০১ 
২০১৯ পর্ যন্ত 

জপস্তল --  বজহ-২ 
েয় 

প-২৯ 
৪ জমের জমাঃ শাহনন জহাস্ট্রসন, জপাং- মরহুম 

জলাকমান আলন, মাতা-সুজফয়া জবগম, সাাং-

জতলকপুর নর্তন বাোর, থানা-আস্ট্রক্কলপুর, 

জেলা-েয়পুরহাট 

২/২০১৩(আস্ট্রক্কল) 

১৯/০২/২০১৩ 

২০১৯ পর্ যন্ত 

এনজপজব জপস্তল টি ০৬২০ এ 

এসটিএফ 

০১৮৭৩ 

 বজহ-০৪ 

পঃ-২২ 

 

অস্ট্রের নামঃ রাইস্ট্রফল 
 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 

লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্ত নবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জমাঃ শহনদুজ্জামান, জপতা-জমাঃ শওকত আলন, 

সহকারন কজমঃ উপস্ট্রেলা পজরষদ, আস্ট্রক্কলপুর 
৫/৯১ 

২০/৫/৯১ 
২০১৮ 

.২২ জবার রাইস্ট্রফল --  বজহ-৩ 
প-২২ 

২ জমাঃ জমাকস্ট্রলছুর রহমান, জপতা-মৃঃ আঃ 

সাত্তার, মাতা-তজহরুন জবওয়া, সাাং-রসুলপুর, 

আস্ট্রক্কলপুর 

২/৮১ 
৪/৪/৮১ 
২০১৯ 

.২২ জবার রাইস্ট্রফল 
জচস্ট্রকাস্ট্রলািাজকয়া 

১২ টি  বজহ-৪ 
প-৩ 

৩ এনাস্ট্রয়র্তর রহমান আকন্দ, জপতা-মৃতঃ ফস্ট্রয়ে 

উজিন আকন্দ, মাতা-জছরার্তনস্ট্রনছা, সাাং-

আস্ট্রক্কলপুর 

১/৯০ 
২০/০৪/৯০ 

২০১৯ 

.২২ জবার রাইস্ট্রফল 

জচস্ট্রকাস্ট্রলািাজকয়া 
৫০ টি  বজহ-৪ 

প-১৪ 

 

অস্ট্রের নামঃ বন্দুক 
 

ক্রম  আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 

লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জমাঃ আক্কাস আলন প্রাাং, জপতা-মৃঃ আশরত 

আলন প্রাাং, মাতা-মৃতঃ খখমন জবজব, সাাং-

জখাসলাপাড়া, আস্ট্রক্কলপুর 

৮৩৮ 
১/০৫/৬৮ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

কানািা  
১৮ টি  বজহ-১ 

প-৩৩ 

২ জমাঃ ওয়াজসম উজিন আহস্ট্রমদ, জপতা-

শজফদউজিন আহস্ট্রমদ, মাতা-রজহমা সাাং-

রায়কালন, আস্ট্রক্কলপুর 

৯৫২ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

আস্ট্রমজরকা 

০৮ টি  বজহ-১ 

প-৬২ 

৩ নজেবর রহমান, জপতা-মৃত গস্ট্রহর আলন সরদার, 

মাতা- মৃঃ জমস্ট্রহরন জনছা সাাং-চাপাগাজছ, 

আস্ট্রক্কলপুর 

৯৮৬ 

১২/০৭/৭২ 

২০১৪ 

জদানলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 

১২ টি  বজহ-১ 

প-৯১ 

৪ ম্যাস্ট্রনোর, অগ্রণন ব্যাাংক, আস্ট্রক্কলপুর ৭৬০ 

১২/০২/৬৭ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক  ০৪ টি  বজহ-২ 

প-১১ 

পাতা-১২ 

অস্ট্রের নামঃ বন্দুক 
ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ কার্তযস্ট্রের দাজয়ত্বপ্রা্ মন্তব্য 



নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 
কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 
বতযমান 

মজুদ 
কম যকতযার 

স্বাক্ষর 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫ ম্যাস্ট্রনোর, েনতা ব্যাাংক, জতলকপুর শাখা ১৪৪ 
২০১৯ 

দুইনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 
১৮ টি  বজহ-২ 

প-৪১ 
৬ ম্যাস্ট্রনোর, েনতা ব্যাাংক, জতলকপুর শাখা ১৪৫ 

২০১৯ 
দুইনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 
১৮ টি  বজহ-২ 

প-৪২ 
৭ আব্দুর রহমান মন্ডল, জপতা-আজমর উজিন 

মন্ডল, মাতা-আস্ট্রমনা জবওয়া, সাাং-পুন্ডুজরয়া, 

আস্ট্রক্কলপুর 

১৬৭ 

১৮/০৪/৭৭ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

আস্ট্রমজরকা 

১০ টি  বজহ-২ 

প-৬৪ 

৮ জমাঃ আব্দুল হাজমদ খন্দকার, জপতা-মস্ট্রয়ন 

উজিন খন্দকার, মাতা-মৃতঃ রজহমা জবজব, সাাং-

কাজশড়া, আস্ট্রক্কলপুর 

১৬৮ 

১০/১১/৭৭ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

০৪ টি  বজহ-২ 

প-৬৫ 

৯ জমাঃ হাস্ট্ররে উজিন সাজকদার, জপতা-তজছর 

উজিন সাজকদার, সাাং-জদওড়া, আস্ট্রক্কলপুর 

১৭৩ 

১২/০১/৭৮ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক  ০৪ টি  বজহ-২ 

প-৭০ 

১০ জমাঃ আব্দুস সালাম মন্ডল, জপতা-আজেোর 

রহমান মন্ডল, মাতা-মৃতঃ ছাস্ট্রয়রা জবজব, সাাং-

পুন্ডুজরয়া, আস্ট্রক্কলপুর 

১৯৯ 

৩১/১২/৭৮ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

১৫ টি  বজহ-২ 

প-৮৬ 

১১ তাজেম উজিন প্রাাং, জপতা-মৃতঃ নাজছর উজিন 

প্রাাং, মাতা-মৃতঃ ছজতমন জনছা, সাাং-

জদবনসাউল, আস্ট্রক্কলপুর 

২০৬ 

৩/৩/৭৯ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক  

জবলজেয়াম 

--  বজহ-২ 

প-৯৩ 

১২ জমাঃ তজছর উজিন প্রাাং, জপতা-মৃঃ অজছর 

উজিন প্রাাং সাাং-রায়কালন, আস্ট্রক্কলপুর 

২০৯ 

২২/০/৭৯ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক  --  বজহ-২ 

প-৯৫ 

১৩ জমাঃ আোহার আলন প্রাাং, জপতা-েয়নুল 

আস্ট্রবদনন, সাাং-জদবনসাউল, আস্ট্রক্কলপুর 

২০১ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক  --  বজহ-২ 

প-৮৮ 

১৪ ম্যাস্ট্রনোর, েনতা ব্যাাংক, রুজকন্দনপুর, 

আস্ট্রক্কলপুর 

২২৩ 

১৬/১১/৭৮  

২০১৯ 

একনলা বন্দুক  ০৫ টি  বজহ-৩ 

প-৯ 

১৫ নাজছর উজিন সরকার, জপতা- আকবর আলন 

সরকার, মাতা-মৃঃ পাঁচমন, সাাং-নওতা, 

আস্ট্রক্কলপুর 

২২৭ 

১৯/৬/৮০ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 

১৪ টি  বজহ-৩ 

প-১৩ 

১৬ জমাঃ কায়ছার আলন প্রাাং, জপতা-মৃতঃ 

সানজেয়া প্রাাং, সাাং-জগাপননাথপুর, আস্ট্রক্কলপুর 
২২৯ 
১৬/১১/৭৮ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 
২৪ টি  বজহ-৩ 

প-১৫ 

১৭ মজতয়ার রহমান, জপতা-মৃঃ মস্ট্রয়ন উজিন 

মন্ডল, মাতা-কজপরন জবজব, সাাং-মনজেয়া, 

আস্ট্রক্কলপুর 

২৩৭ 

১৬/১১/৭৮ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

০২ টি  বজহ-৩ 

প-২৩ 

১৮ জমাঃ জমাস্তাজফজুর রহমান, জপতা-মৃঃ আফতাব 

উজিন মন্ডল, মাতা-মৃতঃ হাজলমা জবজব, সাাং- 

পুন্ডুজরয়া, আস্ট্রক্কলপুর 

২৪০ 

৩১/১২/৮০ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

১২ টি  বজহ-৩ 

প-২৬ 

১৯ এস এম আছাব আলন, জপতা- মৃতঃ জরয়াে 

উজিন মাতা-মৃতঃ অজফোন সাাং-বড়গাছা, 

আস্ট্রক্কলপুর 

৭৪ 

২৬/১২/০৬ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

আস্ট্রমজরকা 

০৪ টি  বজহ-৪ 

প-১৫ 

২১ জমাঃ ওমর আলন প্রাাং, জপতা- আববাস আলন 

মন্ডল, মাতাঃ মৃঃ ফাস্ট্ররোন সাাং-মুজিয়া, 

আস্ট্রক্কলপুর 

২৫১ 

১৪/০৮/৮১ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

১২ টি  বজহ-৩ 

প-৩৭ 

২২ জমস্ট্রসস েজমলা জবজব, স্বামন-সুকচান প্রাাং, 

মাতা-রজহমা, সাাং-মারমা, আস্ট্রক্কলপুর 

২/৮৪ 

০১/০৪/৮৪ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

০৪ টি  বজহ-৩ 

প-৪৫ 

পাতা-১৩ 

ক্রম 

নাং 
আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 

লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

মন্তব্য 



পর্ যন্তনবায়নকৃত প্রজতষ্ঠান/জদশ মজুদ স্বাক্ষর 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৩ ম্যাস্ট্রনোর, পূবালন ব্যাাংক, োমালগি শাখা, 

আস্ট্রক্কলপুর 

২৬৪ 

৩০/৯/৮৬ 

২০২১ পর্ যন্ত 

দুইনলা বন্দুক  

ফ্রান্স 

০৫ টি  বজহ-৩ 

প-৬৫ 

২৪ জমাঃ আল একরাম জহাস্ট্রসন, জপতা-মৃঃ নজের 

মন্ডল, মাতা-জরজেয়া জবগম, সাাং-

জগাপননাথপুর, আস্ট্রক্কলপুর 

২৬৮ 

১২/৪/৮৭ 

২০১৯ 

দুইনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 

১০ টি  বজহ-৩ 

প-৬৯ 

২৫ এ জক এম জগালাম মওলা, জপতা-আলহাে 

জমাোহার জহাস্ট্রসন, মাতা-মৃতঃ আস্ট্রলফা জবজব, 

সাাং-জখাসলাপাড়া, আস্ট্রক্কলপুর 

২৭৭ 

১৭/৯/৮৯ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

আস্ট্রমজরকা 

১০ টি  বজহ-৩ 

প-৭৮ 

২৬ ফ্লাইট সাস্ট্রেযণ্ট এম শজফকুল ইসলাম, জপতা-

এম আবুল বাশার, সাাং-রায়কালন, আস্ট্রক্কলপুর 
৪/৯৯ 
৩/২/৯৭ 
২০২১ পর্ যন্ত 

একনলা বন্দুক  --  বজহ-৩ 
প-৯২ 

২৭ জমাঃ নেরুল ইসলাম প্রাাং, জপতা-মৃতঃ 

ইসমাইল জহাস্ট্রসন, মাতা-মৃঃ রাস্ট্রহলা জবওয়া, 

সাাং-পুন্ডুজরয়া, আস্ট্রক্কলপুর 

২/২০০০ 

৩০/১০/২০০ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 

১৪ টি  বজহ-৩ 

প-৯৪ 

২৮ সরদার নুরুল ইসলাম, জপতা-মৃতঃ ছস্ট্রয়ব 

উজিন, মাতা-মৃতঃ ছজবরন জনছা, সাাং-মনইল, 

আস্ট্রক্কলপুর 

৪৪৯/০৩ 

৯/১১/০৩ 

২০১৩ 

একনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 

--  বজহ-৩ 

প-৯৬ 

২৯ এ জেি এম নাজসমুজ্জামান, জপতা-

আখতারুজ্জামান, খাননবাজনয়া, ফজরদপুর, 

পাবনা  

২৬৫/৮৬ 

১১/১২/৮৬ 

২০১৪ পর্ যন্ত 

একনলা বন্দুক  --  বজহ-৩ 

প-৬৬ 

৩০ সাস্ট্রেযন্ট জমাঃ মহজসন আলন, জপতা-শরাফত 

আলন সরদার, সাাং-জকালাগজনপুর, োফরপুর, 

আস্ট্রক্কলপুর 

১/০৯ 

৩/৫/০৯ 

২০১৯ পর্ যন্ত 

একনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 

--  বজহ-৩ 

প-৯৭ 

৩১ আবু নাজছম জমাঃ ফরহাদ কাছমন, জপতা-মৃঃ 

িাঃ আবুল কাস্ট্রশম, মাতা-নাজগ যস আসার 

খানম, সাাং-োফরপুর, আস্ট্রক্কলপুর 

৩/১০ 

৩/১১/১০ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

জেফরন 

০৪ টি  বজহ-৩ 

প-৯৮ 

৩২ জমাঃ আবু ওহাব জচৌঃ জপতা-মৃঃ আফতাব 

উজিন জচৌঃ মাতা-মৃঃ সামছুন নাহার, সাাং- 

আস্ট্রক্কলপুর, আস্ট্রক্কলপুর 

৪/১০ 

২৯/১১/১০ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 

১৮ টি  বজহ-৩ 

প-৯৯ 

৩৩ জমঃ এম এ আহস্ট্রমদ, জপতা-মৃঃ তস্ট্রয়ে উজিন, 

মাতা-মৃঃ আস্ট্রমনা জবগম, সাাং-হােরাপাড়া, 

আস্ট্রক্কলপুর 

২৮০ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 

অন্তভূ যক্ত  বজহ-৪ 

প-১৭ 

৩৪ শ্রী জবদুূৎ কুমার মন্ডল, জপতা-শ্রী মস্ট্রহষ চন্দ্র 

মন্ডল, মাতা-মৃতঃ আরতন রাণন, সাাং-অনন্তপুর, 

আস্ট্রক্কলপুর 

২/১০ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

১২ টি  বজহ-৪ 

প-১৯ 

৩৫ জমের জমাঃ শাহনন জহাস্ট্রসন,জপাং - মরহুম 

জলাকমান আলন, মাতা-সুজফয়া জবগম, সাাং- 

জতলকপুর নর্তন বাোর, আস্ট্রক্কলপুর,েয়পুরহাট 

১/২০১৩(আ) 

১৯/০২/১৩ 

২০১৯ পর্ যন্ত 

বন্দুক অে জবহনন  বজহ-৪ 

পঃ-২১ 

৩৬ জমাঃ জদলবর আলন , জসনা সাস্ট্রেযন্ট (অবঃ), বনর 

মুজক্তস্ট্রর্াদ্ধা, জপতা- মৃত ইমান আলন, মাতা-মৃত 

জবলমন জবওয়া, সাাং-বালুকাপাড়া, আস্ট্রক্কলপুর  

৩/২০১৩(আ) 

১৭/০৯/১৩ 

২০১৯ পর্ যন্ত 

.১২ জবার একনলা 

বন্দুক পাজকস্তান 

৫০ টি  বজহ-৪ 

প-২৩ 

৩৭ সালজেন্ট মমাোঃ জয়নাে আলিদীন, বপতা- মৃত আব্দুে 

আবজজ মন্ডে, মাতা-মমাছাোঃ বজন্নাতুন মনছা, সাং-

ইসমাইেপুর, মপাোঃ জামােগঞ্জ, উপলজো-

আলেেপুর, মজো- জয়পুরহাট, িতেমান ঠিকানা- ৩ 

ইবঞ্জবনয়ার ব্যাটাবেয়ন, সাভার মসনাবনিাস, ঢাকা 

০১/২০১৫ 

(আস্ট্রক্কলপুর) 

০৫/০৭/২০১৫ 

২০২১ পর্ যন্ত 

বন্দুক (শট যগান) 

 

- - বজহ-৪ 

প-২৫ 

 

 

পাতা-১৪ 

আস্ট্রক্কলপুর     
ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ কার্তযস্ট্রের দাজয়ত্বপ্রা্ মন্তব্য 



নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 
কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 
বতযমান মজুদ কম যকতযার 

স্বাক্ষর 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৮ জসাহরাব জহাস্ট্রসন (জমলন), জপতা-জমাঃ জরাস্তম 

আলন মন্ডল,মাতা- েজমলা খার্তন,সাাং-পজিম 

আমুট্র, উপস্ট্রেলা-আস্ট্রক্কলপুর, জেলা-েয়পুরহাট, 

বতযমান ঠিকানা-‘ইউজনয়ন’উজম যদ্রা ১৪-জব.জস.ফ্লাট 

-জস-৮, জলকসাকযাস কলাবাগান, ধারীানমজন্ড, ঢাকা 

০২/২০১৫ 

(আস্ট্রক্কলপুর) 

০৫/০৭/২০১৫ 

২০১৯ 

বন্দুক (শট যগান) 

(অেজবহনন) 

- - বজহ-৪ 

প-২৬ 

৩৯ জবএ-৪৯০৩- জলঃ কস্ট্রণ যল জমাঃ মাহবুবুর রাস্ট্রসল 

(জপএসজস),জপতা- জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল  

মাতা- নুরুন নাহার জবগম, আস্ট্রক্কলপুর,েয়পুরহাট  

বতযমান-চনফ অি যন্যান্স অজফসার, অি যন্যান্স 

জিস্ট্রপা, চট্রগ্রাম জসনাজনবাস 

০৩/২০১৫ 

(আস্ট্রক্কলপুর) 

২২/১১/২০১৫ 

২০১৯ পর্ যন্ত 

বন্দুক (শট যগান) 

(অেজবহনন) 

  বজহ-৪ 

প-২৭ 

৪০ সাস্ট্রেযন্ট জমাঃ রজশদুল হক, জপতা- জমাঃ 

জতাোস্ট্রম্মল হক, মাতা- জমস্ট্রসস রজশদা জবগম 

সাাং-মহাজদঘন, জপাঃ-আহসানগি, থানা-আত্রাই 

জেলা- নওগাঁ বতযমাস্ট্রন-গ্রাম- হলহজলয়া, জপাঃ 

োফরপুর, থানা-আস্ট্রক্কলপুর, জেলা-েয়পুরহাট 

৫৩৩/আত্রাই থানা 

২১/০৬/২০১৬ 

২০১৯ 

বন্দুক (শট যগান) 

(অেজবহনন) 

অন্তর্ভ যক্ত  বজহ-

েয়-

৬/৭ 

প-৪০ 

৪১ খসজনক জফস্ট্ররাে আহস্ট্রম্মদ, জপতা- জমাঃ 

জতাোস্ট্রম্মল হক, মাতা- জমস্ট্রসস রজশদা জবগম 

সাাং-মহাজদঘন, জপাঃ-আহসানগি, থানা-আত্রাই 

জেলা- নওগাঁ বতযমাস্ট্রন-গ্রাম- হলহজলয়া, জপাঃ 

োফরপুর, থানা-আস্ট্রক্কলপুর, জেলা-েয়পুরহাট 

৫৩৪/আত্রাই থানা 

২১/০৬/২০১৬ 

২০১৯ 

বন্দুক (শট যগান) 

(অেজবহনন) 

অন্তর্ভ যক্ত  বজহ-

েয়-

৬/৭ 

প-৪১ 

৪২ নাং-২২০৩২৭৯ সাস্ট্রেযন্ট নুর জমাহাম্মদ, জপতা-

মৃত মকবুল জহাস্ট্রসন, সাাং-িাটকুজড়, আস্ট্রক্কলপুর 

১/২০১৯ (আস্ট্রক্কলপুর) 

২১/০৭/২০১৯ 

২০১৯ পর্ যন্ত 

বন্দুক (শট যগান) 

(অেজবহনন) 

--  বজহ-৪ 

প-২৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চলমান পাতা-১৫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

পাতা-১৫ 
থানার নামঃ কালাই 
অস্ট্রের নামঃ রাইস্ট্রফল 



ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ,জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জমাঃ মজতস্ট্রয়ার রহমান, জপতা-মৃঃ তাস্ট্রলবুর 

রহমান, মাতা-মজরয়ম জবওয়া, সাাং-হাজতয়র, 

কালাই 

৩/৯৭ 

৩/৮/৯৮ 
২০১৯ 

.২২ জবার রাইস্ট্রফল ১১ টি -- সদর 

বজহ-৩ 
প-৩২ 

 

থানার নামঃ কালাই 
অস্ট্রের নামঃ বন্দুক 
 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ,জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ আফতাব উজিন মন্ডল, জপতা-হােন হাস্ট্রছন আলন 

মন্ডল, মাতা-মৃতঃ আস্ট্রলফা জবজব, সাাং-

হােনপাড়া, কালাই 

৩১৮ 

৩/১২/৭৩ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 

 

১৩ টি   বজহ-১ 

প-৬২ 

২ জমাঃ ফেলুল কজরম সরকার, জপতা-আব্দুল 

েজলল সরকার, মাতা-ফস্ট্রয়ো খার্তন, সাাং-

টাকাহুত, কালাই 

৩২৭ 
৭/৫/৭৪ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

আস্ট্রমজরকা 

 

১৬ টি   বজহ-১ 
প-৬৬ 

৩ জমাঃ আঃ কজরম জচৌধুরন, জপতা-অজফর উজিন 

জচৌধুরন, মাতা-মৃতঃ ইোরন জবওয়া, সাাং-

কাজদরপুর, কালাই 

৩৬২ 
২৬/৭/৭৮ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

কানািা 

 

১৫ টি   বজহ-১ 
প-৮৩ 

৪ জমাঃ জতাোস্ট্রম্মল জহাস্ট্রসন, জপতা-ইসমাইল 

জহাস্ট্রসন, মাতা-মৃতঃ ছজফরন জবজব, সাাং-হারুিা, 

কালাই 

৩৬৮ 
১/৩/৭৬ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

জেন 

 

১০ টি   বজহ-১ 
প-৮৫ 

৫ জমাঃ মনর আলন প্রাাং, জপতা-জময়াোন আলন 

প্রাাং, মাতা-মৃতঃ জোস্ট্রবদা জবজব, সাাং-

জমালামগাড়নহাট কালাই 

৩৭৮ 

১৯৭৭ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

োম যানন  

 

৫৩ টি   বজহ-১ 

প-৮৯ 

৬ জমাঃ মজেবর রহমান, জপতা-উজের উজিন 

মন্ডল, মাত-মৃতঃ মস্ট্রনছা জবওয়া, সাাং-বাকুড়া, 

কালাই 

৩৮৫ 

১৩/১২/৭৮ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 

 

১৭ টি   বজহ-১ 

প-৯৩ 

৭ জমাঃ জরোউল কজরম, জপতা-আঃ রউফ মন্ডল, 

মাতা-মৃতঃ তাস্ট্রয়ফার্তন জনছা, সাাং-মূলগ্রাম, 

কালাই 

৩৯৫ 

২২/১১/৭৮ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

আস্ট্রমজরকা 

 

১০ টি   বজহ-১ 

প-৯৯ 

৮ ম্যাস্ট্রনোর, অগ্রণন ব্যাাংক, মাত্রাই শাখা, কালাই ৩৯৭ 

২৩/১১/৭৮ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 

২৫ টি   বজহ-২ 

প-২ 

৯ ম্যাস্ট্রনোর, অগ্রণন ব্যাাংক, কালাই ৫১১ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 
০৫ টি   বজহ-২ 

প-১৩ 
১০ জমাঃ আন্তাে আলন আকন্দ, জপতা-রমোন আলন 

আকন্দ, মাতা-ছালমন জবজব, সাাং-থল, কালাই 
৩৭৩ 
১৯/১১/৭৬ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 

 

--  বজহ-২ 
প-২০ 

১১ ম্যাস্ট্রনোর, বাাংলাস্ট্রদশ কৃজষ ব্যাাংক, 

জমাসস্ট্রলমগি শাখা, কালাই 

৪১৭৭ 

১৯/৫/৭৯ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 

২৫ টি   বজহ-২ 

প-২৮ 

১২ জমাঃ জকামরউজ্জামান, জপতা-খয়বর আলন, 

মাতা-আকজলমা জবওয়া, সাাং-হাজতয়ত, কালাই 

১১ 

১৪/১/৮৬ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 

০৪ টি   বজহ-২ 

প-৩৬ 

 

পাতা-১৬ 

কালাই                                                                         
ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ কার্তযস্ট্রের দাজয়ত্বপ্রা্ মন্তব্য 



নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 
কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 
বতযমান 

মজুদ 
কম যকতযার 

স্বাক্ষর 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৩ জমাঃ খজললুর রহমান, জপতা- জবলাস্ট্রয়ত জহাস্ট্রসন, 

মাতা-মৃতঃ আয়শা, সাাং-জমালামগাড়নহাট, 

কালাই 

১৭/৮৮ 
৫/১/৮৮ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

 

২০ টি   বজহ-২ 
প-৪২ 

১৪ জমাঃ আব্দুল ওহাব, জপতা- ফস্ট্রের আলন মন্ডল, 

মাতা-জমাছাঃ ছইতন, সাাং-কাজদরপুর, কালাই 

১৯/৮৮ 

২১/৪/৮৮ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

 

০২ টি   বজহ-২ 

প-৪৪ 

১৫ জমাঃ শজহদুল ইসলাম, জপতা-মৃঃ তসজকন 

উজিন, মাতা-মৃতঃ রজহমা জবওয়া, সাাং- কালাই, 

কালাই 

৩৩/৮৯ 

২২/১০/৮৯ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

ইটালন  

 

১০ টি   বজহ-৩ 

প-১ 

১৬ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা, জপতা-জমাঃ জরয়ােউজিন 

প্রাাং, মাতা-জমাছাঃ েহুরা জবওয়া, সাাং-বুড়ইল, 

কালাই 

১/৯০ 

২/৫/৯০ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

আস্ট্রমজরকা 

 

০২ টি   বজহ-৩ 

প-৩ 

১৭ জমাঃ কামরুজ্জামান, জপতা-নজছর উজিন মন্ডল, 

মাত-মৃতঃ ছাস্ট্রলহা, সাাং-বাদাউচ্চ, কালাই  
৩/৯৮ 
২৪/৫/৯৮ 
২০১৯ 

দুইনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 

 

৩০ টি   বজহ-৩ 
প-১০ 

১৮ নাস্ট্রয়ক আব্দুল কাজফ মন্ডল, জপতা-জমাঃ 

জরয়ােউজিন মন্ডল, সাাং-সরাইল, কালাই 

১/২০০১ 

২৩/৪/২০০১ 

২০১৯ পর্ যন্ত 

একনলা বন্দুক  

 

--  বজহ-৩ 

প-১২ 

১৯ জমাঃ আজনছুর রহমান, জপতা-মৃঃ শামসুজিন 

ফজকর, মাতা-েয়নব বানু, সাাং-সাতাজনয়া, 

কালাই 

৯/৮৬ 
৩০/৩/৮৬ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

আস্ট্রমজরকা 

 

০৬ টি   বজহ-২ 

েয় রাই 
প-১১ 

২০ জমাঃ আঃ বাস্ট্রছদ সরকার 

জপতা- মৃত কাস্ট্রশম আলন সরকার 

মাতা- জুজমলা জবওয়া, সাাং-পুনট পাঁচপাইকা, 

উপস্ট্রেলা- কালাই জেলা- েয়পুরহাট  

০২/২০১৪ (কালাই) 

২১/০৯/১৪  

২০১৯ 

.১২ জবার জদানলা 

বন্দুক নাং- ৫৫৭৬ 

ইাংল্যান্ড 

 

- - বজহ-৩ 

প- ১৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পাতা-১৭ 
 

থানার নামঃ জক্ষতলাল 
অস্ট্রের নামঃ জপস্তল 
 



ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 

লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্ত  নবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জবএ-৭১৮৬ কূাস্ট্রেন জমাঃ নােমুস সাস্ট্রলহনন 

জসৌরি,জপতা-জমাঃ নেরুল ইসলাম মন্ডল, 

মাতা-জমস্ট্রসস সাহারা খার্তন, সাাং-অজমড়া, 

জক্ষতলাল, েয়পুরহাট, ব্যানব্যাট/১, (জমনুসমা) 

প্রর্স্ট্রনঃ ২১ ই জবাংগল বনর উত্তম শহনদ মাহবুব 

জসনাজনবাস, জখালাহাটি, জদনােপুর 

০৩/২০১৪ 
২২/১২/২০১৪ 
২০১৯ পর্ যন্ত  

জপস্তল 

 

অেজবহনন -- বন্দুক 

বজহ-১ 
প-৫১ 

 

থানার নামঃ জক্ষতলাল 
অস্ট্রের নামঃ রাইস্ট্রফল 
 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 

লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্ত নবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জমাঃ ওবাস্ট্রয়দুর রহমান জচৌধুরন, জপতা-জমাঃ 

তজফে উজিন জচৌধুরন, মাতা-আজলয়া আহস্ট্রম্মদ 

খার্তন, সাাং-শাখারুি, জক্ষতলাল 

৩০৯ 
৩/১০/৭৮ 

২০১৯ 

.২২ জবার রাইস্ট্রফল 

 

৫০ টি -- বজহ-৩ 
প-২৬ 

২ রওনকুল ইসলাম জচৌধুরন, জপতা-মৃঃ আঃ সালাম 

জচৌধুরন, মাতা-হাজমদা জচৌধুরন, সাাং-ইটাস্ট্রখালা, 

জক্ষতলাল 

১২৪ 
৯/১২/৮৬ 

২০২১ পর্ যন্ত 

.২২ জবার রাইস্ট্রফল 

 

৫০ টি -- বজহ-১ 
প-২৩ 

৩ জমাঃ ছাইফুল ইসলাম, জপতা-কামরুজ্জামান 

মজল্লক, মাতা-আস্ট্রফলাতন জনছা, সাাং-জশবপুর, 

জক্ষতলাল 

০১/১০ 
২৩/৩/১০ 

২০১৯ 

.২২ জবার রাইস্ট্রফল 

 

৭০ টি -- বজহ-৩ 
প-৩০ 

৪ সাজব্বর আহস্ট্রম্মদ সরকার (োক্কু), জপতা-জমাঃ 

আব্দুল েজলল সরকার, মাতা- মৃত েজমলা জবজব, 

সাাং- পাঠানপাড়া, উপস্ট্রেলা-জক্ষতলাল, জেলা- 

েয়পুরহাট  

০১/২০১৫ (জক্ষতলাল) 

১৬/০৯/২০১৫ 

২০১৯ 

.২২ মিার রাইলিে 
 

- - বজহ-৩ 
প-৩১ 

 

থানার নামঃ জক্ষতলাল 
অস্ট্রের নামঃ বন্দুক 

 
ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্ত নবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জমাঃ হাজফোর রহমান মন্ডল, জপতা- েজসম 

উজিন, মাতার নাম-মৃতঃ ছজকনা, সাাং 

জকারলগ্রাম, জক্ষতলাল 

৪৪৫ 
২৪/৩/৮১ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 
পাজকস্তান 

০৭টি  বজহ-১ 
প-৩ 

২ জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক জচৌধুরন, জপতা- মজফে 

উজিন জচৌধুরন, মাতার নাম- মৃতঃ আমত্মামন 

জনছা, সাাং- জছাট হারুিা, জক্ষতলাল 

৪৪৯ 

১২/৫/৮১ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 

০৮টি  বজহ-১ 

প-৭ 

৩ জমাঃ জমাখস্ট্রলছুর রহমান জমাল্লা, জপাং-জমাঃ 

করমর্তল্যা জমাল্লা, মাতার নাম- মৃত নুরোহান 

জবগম, সাাং- িাজসলা, জক্ষতলাল 

৪৫০ 
২৯/১২/৮১ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 
আস্ট্রমজরকা 

০৬টি  বজহ-১ 
প-৮ 

৪ জমাঃ আব্দুল মজেদ মন্ডল, জপতা- আজছর উজিন 

মন্ডল, মাতা- মৃতঃ মাস্ট্রেদা খার্তন, সাাং- 

রামপুরা, জক্ষতলাল 

১১৫ 

১৯/৬/৮৪ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

৫০টি  বজহ-১ 

প-১৪ 

চলমান পাতা-২০ 

পাতা-১৮ 
ক্রম আলেয়াস্ত্রধারীর নাম,বপতার নাম,মাতার 

নাম,িতেমান ঠিকানা ও স্হায়ী ঠিকানা 

োইলসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাবরখ, মকান তাবরখ 

পর্ েন্ত নিায়নকৃত 

অলস্ত্রর ধরণ মিার/ 

কূবেিার/প্রস্তুকারক 

প্রবতষ্ঠান/মদশ 

কাতুেলজর 

িতেমান 

মজুদ 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম েকতোর 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫ জমাঃ আঃ হাজমদ প্রাাং, জপতা- মৃতঃ মস্ট্রয়ে 

উজিন প্রাাং, মাতার নাম- হাজমদা জবজব, সাাং- 

পাঁচুইল, জক্ষতলাল 

১১৬ 
১৯/৬/৮৪ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 
রাজশয়া 

২৫টি  বজহ-১ 
প-১৫ 

৬ জমাঃ আব্দুল হাজমদ মন্ডল, জপতা- জমাঃ 

জদস্ট্রলায়ার জহাস্ট্রসন মন্ডল, মাতা- সাহারা জবওয়া, 

সাাং-পজিম জদওগ্রাম, জক্ষতলাল 

১২৩ 

৫/২/৮৬ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

০৬টি  বজহ-১ 

প-২২ 

৭ জমাঃ ছামছুজিন আবুল কালাম, জপাং- মৃত শজফর 

উজিন মন্ডল, মাতা- জমাছাঃ জুজমলা জবওয়া, 

সাাং- দজক্ষণ জতজলহার, জক্ষতলাল 

১২৭/৮৮ 

১০/৩/৮৮ 

২০১৯ 

দুনলা বন্দুক  

জবলজেয়াম 

০৬টি  বজহ-১ 

প ২৬ 

৮ জমাঃ আব্দুল কজরম তালুকদার জপাং মৃত 

রােউজিন তালুকদার সাাং-জদওতাহার মাতা-মৃত 

সাজকমন জবজব, জদওতাহার জক্ষতলাল 

১২৯/৮৮ 

১৩/৮/৮৮ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 

২১ টি  বজহ-১ 

প ২৮ 

৯ জমাঃ শজফকুল আলম তালুকদার 

জপতা- মৃত মাহমুদুল হক তালুকদার, মাতা-মৃতঃ 

নুরুন্নাহার, সাাং- বানাইচ হাট, জক্ষতলাল 

১/৯১ 

৫/৩/৯১ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 

২০ টি  বজহ-১ 

প-৪০ 

১০ জমাঃ নেরুল ইসলাম জচৌধুরন, জপতা- জমাঃ 

জমায়াস্ট্রজ্জম জহাস্ট্রসন জচৌধূরন, মাতা- মৃত রাস্ট্রবয়া 

খার্তন, সাাং- শাখারি, জক্ষতলাল 

১/৯৮ 

২১/১০/৯৮ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 

০৯ টি  বজহ-১ 

প ৪১ 

১১ জমাঃ খজললুর রহমান, জপতা- মৃত খজবর উজিন 

সরদার, মাতা- কাস্ট্রলমন, সাাং- বানাইচ, 

জক্ষতলাল 

৩০১ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম  

১০ টি  বজহ-২ 

প-৪০ 

১২ ওবাইদুর রহমান, জপতা- মৃত ওসমান আলন, 

মাতা-মৃত মাস্ট্রেদা খার্তন, সাাং-তালাল মুরারনপুর 

জক্ষতলাল 

৩১০ 

৩১/১২/৭৩ 

২০১৩ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

১০ টি  বজহ-২ 

প-৪৩ 

১৩ জমাঃ লুৎফর রহমান মন্ডল, জপতা- জকরামত 

আলন মন্ডল, মাতা- মৃত মজফেন জনছা, সাাং- 

জহন্দাপাঁচখুজপ, জক্ষতলাল 

৩২৪ 

৩১/১২/৮৩ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম  

০৭ টি  বজহ-২ 

প-৪৮ 

১৪ জমাঃ আফোল জহাস্ট্রসন মন্ডল জপতা জমাঃ 

শামসুল হুদা মন্ডল মাতা মৃত তইমুন জনছা সাাং 

দামগড়, জক্ষতলাল 

৪০০ 
১৯৭৮ 
২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

আস্ট্রমজরকা 
১০ টি  বজহ-২ 

প-৭০ 

১৫ শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র, জপতা- শ্রী অকুল চান্দ্র বম যন মাতা- 

জগস্ট্রনা, সাাং- বানাইচ, জক্ষতলাল 

৪২১ 

১৩/৬/৮০ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

জেন 

১০ টি  বজহ-২ 

প-৮৩ 

১৬ জমাঃ নুরুল ইসলাম জপতা জমাঃ মজহউজিন খান 

মাতা সাস্ট্রহদা জবওয়া সাাং দাশরা, জক্ষতলাল 

৪৩০ 

১/১২/৮০ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 

০৫ টি  বজহ-২ 

প-৯১ 

১৭ ইসাহাক আলন প্রাাং জপতা- নাস্ট্রছর উজিন প্রাাং 

মাতা মৃত ছফুরা সাাং- জকালগ্রাম, জক্ষতলাল 

৪৩৯ 

৯/২/৮১ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

০৮ টি  বজহ-২ 

প-৯৮ 

১৮ জমাঃ জমাকস্ট্রছদ আলন সাজখদার জপতা মজহউজিন 

সাজখদার মাতা জমাছাঃ ছুরতন জনছা সাাং জপৌলি, 

জক্ষতলাল 

৪৪২ 

১৭/৩/৮১ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

১৫ টি  বজহ-২ 

প-১০০ 

১৯ জমাঃ জমাকাস্ট্রব্বর জহাস্ট্রসন জপতা মৃত মজকম 

উজিন সাাং সমান্তাহার, জক্ষতলাল 

১৩ 

১৭/১১/৮৬ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

২৫ টি  বজহ-

২(কাঃ) 

প-৩৮ 

২০ জমাঃ জমাতাস্ট্রলব মন্ডল জপতা মৃঃ নুরল ইসলাম 

মন্ডল মাতা রাস্ট্রবয়া জবওয়া নারায়নপাড়া, 

জক্ষতলাল, েয়পুরহাট 

৬৬৯৮/৯৩ 

২/৩/৯৩ 

২০২০ পর্ যন্ত 

একনলা বন্দুক 

আস্ট্রমজরকা 

০৪ টি অন্তর্ভ েক্ত 

িগুিা 

বজহ-১ 

প-৪৬ 

জক্ষতলাল                                                                        পাতা-১৯ 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার নাম,বতযমান 

ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২১ জমাঃ আজনছুর রহমান, জপতা- মৃত আববাছ 

আলন, মাতা- জমাছাঃ হাস্ট্রেরা জবগম,  

সাাং- মাটিহাঁস, জক্ষতলাল 

০১/২০১৩ 

২৯/০৪/২০১৩ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

৫০ টি  বজহ-১ 

প-৪৮ 

২২ সাস্ট্রেযন্ট জমাঃ সাজদকুর রহমান, জপতা- জমাঃ 

ইসমাইল জহাস্ট্রসন মন্ডল, মাতা- আস্ট্রনায়ারা 

জবগম, সাাং- ধারীারকন জঘানাপাড়া বতযমাস্ট্রন 

জতলাবদুল জঘানাপাড়া,থানা-জক্ষতলাল,েয়পুরহাট 

০১/২০১৪ 

০৩/১১/২০১৪ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক  -  বজহ-১ 

প-৪৯ 

২৩ জবএ-৭১৮৬ কূাস্ট্রেন জমাঃ নােমুস সাস্ট্রলহনন 

জসৌরি,জপতা-জমাঃ নেরুল ইসলাম মন্ডল, মাতা-

জমস্ট্রসস সাহারা খার্তন, সাাং-অজমড়া, জক্ষতলাল, 

েয়পুরহাট, ব্যানব্যাট/১, (জমনুসমা) 

প্রর্স্ট্রনঃ ২১ ই জবাংগল বনর উত্তম শহনদ মাহবুব 

জসনাজনবাস, জখালাহাটি, জদনােপুর 

০২/২০১৪ 
২২/১২/২০১৪ 
২০১৯পর্ যন্ত 

বন্দুক (শট যগান) 

 

অেজবহনন -- বজহ-১ 
প-৫০ 

২৪ জবএসএস-এনওয়াইএ-কূাস্ট্রেন জমাঃ দাজনয়াল 

রাজব্ব,জপতা- জমাঃ জগালাম রব্বানন, মাতা-জমাছাঃ 

নুরুন নাহার, সাাং-জবনাই, জক্ষতলাল, েয়পুরহাট  

বতযমান ঠিকানা- উপ-পজরচালক, ৬ বি যার গাি য 

ব্যাটাজলয়ন, চুয়ািাাংগা 

০১/২০১৫ 

২২/১১/২০১৫ 

২০২১পর্ যন্ত 

জদানলা বন্দুক অেজবহনন - বজহ-১ 

প-৫২ 

২৫ জমাঃ জমাখস্ট্রছদ উিনন সরকার 

জপতা- জমাঃ ফারাে উল্লা সরকার 

মাতা- জমাছাঃ ময়েন জবজব  

গ্রাম- পাঠান পাড়া, উপস্ট্রেলা- জক্ষতলাল, জেলা- 

েয়পুরহাট 

০১/২০১৭(জক্ষতলাল) 

১৯/০৩/২০১৭ 

২০১৯পর্ যন্ত 

.১২ জবার একনলা 

বন্দুক 

জস ৩১ ওয়াই 

(ইউএসএ) 

  বজহ-১ 

প-৫৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাজতল 

পাতা- ২২ 



জক্ষতলাল 
ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

২ জমাঃ মতস্ট্রলব আলন মন্ডল, জপতা-মৃঃ 

শূকচাদ মন্ডল, মাতা-ছাস্ট্রলহা জবজব, 

েয়পুরহাট  

৮০ 
১৮/০৬/৮৫ 
২০১৮ 

দুইনলা বন্দুক  
জেন 

৫০ টি  বজহ-১  
পঃ-৭  

 
৩৬ নেরুল ইসলাম প্রাাং, জপতা- নূরুল জহাদা, 

মাতা-মৃঃ জমাস্ট্রমনা খার্তন, সাাং- হাউজোং 

জেট, েয়পুরহাট 

২/৯৯ 

২/০৬/৯৯ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

 

৪টি  বজহ-২ 

প-৯৫ 

১৫ আবুল জহাস্ট্রসন সরকার, জপতা-দুখা 

সরকার, মাতাঃ মৃতঃ কতরন জবজব, সাাং-

জতকানা, েয়পুরহাট 

৫১৩ 

২৮/১০/৭৭ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক  

 

১২ টি  বজহ-১  

পঃ-৬৫  

 

১৯ জমায়াস্ট্রজ্জম জহাস্ট্রসন,জপতা-মৃতঃ 

মস্ট্রফেউজিন প্রধারীান মাতা মৃত কজফরন 

সাাং- ধারীারকন, েয়পুরহাট  

৫৩৪ 

৪/১১/৮০ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক  

জবলজেয়াম 

১০ টি  বজহ-১  

পঃ-৭৬  

 

২১ ইউসুফ আলন,  জপাং- মৃঃ নাস্ট্রয়ব আলন 

ফজকর, মাতা-মৃঃ রারাতন জনছা, সাাং- 

ধারীারকন, েয়পুরহাট 

৯৮ 

২১/১২/৮৭ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক  

ইউএসএ 

৮ টি  বজহ-২  

পঃ-৩  

 

 

 

 
৪ জমাঃ সাস্ট্রয়ম উজিন মন্ডল, জপতা-জমাঃ তজমে 

উজিন মন্ডল, মাতা-মৃঃ সাবান জবজব, সাাং-

বুধারীইল, পাঁচজবজব  

১০৪ 
৩/১২/৮৪ 
২০১৩ 

একনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 
০৪ টি  বজহ-২ 

প-৬ 

৬ জমাঃ আঃ রউফ মন্ডল, জপতা-রজহম বক্স মন্ডল, 

মাতা-মৃতঃ ফজেলাতন জনছা, সাাং-দমদমা, 

পাঁচজবজব 

১১১ 
১/০৪/৮৭ 
২০১৭ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 
১৪ টি  বজহ-২ 

প-১৩ 

৫ জমাঃ কামরুল ইসলাম, জপতা-জমাঃ ইউসুফ 

আলন, মাতা-মৃতঃ মজছরন জবজব, সাাং-হস্ট্ররনদা, 

পাঁচজবজব 

১১২ 

৩/০৩/৮৭ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 

৪ টি  বজহ-২ 

প-১৪ 

 
 

৯ জমাঃ খজললুর রহমান, জপতা-কস্ট্রবে উজিন 

মন্ডল, মাতা-মৃতঃ ছাস্ট্রলহা সাাং-জচচুজরয়া, 

আস্ট্রক্কলপুর 

১৫৮ 
২১/০৬/৭৭ 
২০১৭ 

একনলা বন্দুক ফ্রান্স ১৫ টি  বজহ-২ 
প-৫৫ 

১১ আব্দুস সামাদ প্রাাং, জপতা-রজহম উজিন প্রাাং, 

সাাং-হজরসাড়া, আস্ট্রক্কলপুর 

১৬৪ 

১২/০৬/৭৮ 

২০১৭ 

একনলা বন্দুক  -- -- বজহ-২ 

প-৬১ 

১৫ জমাঃ জতাফাজ্জল জহাস্ট্রসন, জপতা-হর্রত আলন 

সরদার, মাতা-মৃতঃ বুলোন, সাাং-রামশালা, 

আস্ট্রক্কলপুর  

১৮০ 

৯/১০/৭৮ 

২০১৭ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

০৪ টি  বজহ-২ 

প-৭৭ 

১৬ আহস্ট্রমদ আলন সরদার, জপতা-মৃঃ মসগর আলন 

সরদার, মাত-মৃতঃ ছাস্ট্রলহা জবজব, সাাং-

রামশালা, আস্ট্রক্কলপুর 

১৮১ 

৪/০৮/৭৭ 

২০১৭ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

০৬ টি  বজহ-২ 

প-৭৮ 

১৮ জমাঃ মজতয়ার রহমান, জপতা-মৃঃ জময়ার্ান 

আলন মন্ডল, মাতা-মৃতঃ ছজবরন জনছা, সাাং-

পুন্ডুজরয়া, আস্ট্রক্কলপুর 

২০০ 

৩১/১২/৭৮ 

২০১৬ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান  

১২ টি  বজহ-২ 

প-৮৭ 

৪৬ ব্যাবস্হাপক, েনতা ব্যাাংক জলঃ 

োমালগি শাখা, আস্ট্রক্কলপুর, েয়পুরহাট 

০১/১২ 

২২/০২/১২ 

২০১৭ 

.১২ জবার শট যগান অে নাই  বজহ-৪ 

প-২০ 



২১ আস্ট্রয়ন উজিন জদওয়ান, জপতা-মৃঃ দজছর উজিন 

জদওয়ান, মাতা-মৃঃ মজপরন জবওয়া, সাাং-

নওতা, আস্ট্রক্কলপুর,  

২৩০ 

১৬/১১/৭৮ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

০৬ টি  বজহ-৩ 

প-১৬ 

২৮ জমাঃ আঃ জসাবহান মন্ডল, জপতা-মৃঃ মনস্ট্রছর 

আলন, মাতা-জমাছাঃ ছাস্ট্রমনা, সাাং-কাজশড়া, 

আস্ট্রক্কলপুর 

৯ 

২৮/৮/৮০ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

২৫ টি  বজহ-৩ 

প-৫২ 

৩৪ খসয়দ নােমুল হুদা, জপতা-আঃ কাইয়ুম জময়া, 

মাতা-আশরাফুনস্ট্রনছা, আস্ট্রক্কলপুর 

২/৯৮ 

৯/৯/৯৮ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

আস্ট্রমজরকা 

১০ টি  বজহ-৩ 

প-৮৮ 

৮ জমাোফফর জহাস্ট্রসন, জপতা-মৃঃ মনস্ট্রছর আলন, 

মাতা-মৃতঃ ফাস্ট্রতমা জবজব, সাাং-সুোলজদঘন, 

আস্ট্রক্কলপুর 

১৫৪ 

১৮/০৪/৭৭ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান  

১৯ টি  বজহ-২ 

প-৫১ 

৯ জমাঃ আজেোর রহমান প্রাাং, জপতা-মৃঃ আজছর 

উজিন, মাতা-মৃতঃ জগাস্ট্রলোন জবওয়া, সাাং-

আমানপুর, আস্ট্রক্কলপুর 

১৬২ 

২৯/০৬/৭৭ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড  

১০ টি  বজহ-২ 

প-৫৯ 

২২ জমাঃ জমাকস্ট্রলছুর রহমান, জপতা-আছাব আলন 

সরদার, মাতা-মৃঃ উস্ট্রমছা জবজব, সাাং-

আমবাজড়, আস্ট্রক্কলপুর, 

২৩৩ 

১৬/১১/৭৮ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

আস্ট্রমজরকা 

০১৫ টি  বজহ-৩ 

প-১৯ 

২৭ জমাঃ আশরাফুল ইসলাম, জপতা-আলহাে 

েসমর্তল্লাহ, মাতা-নজফোম জবওয়া, সাাং-

জমেযাপুর, আস্ট্রক্কলপুর 

১/৯৭ 

৩/২/৯৭ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক  ০৬ টি  বজহ-৩ 

প-৮৪ 

২৯ জমাঃ আঃ মান্নান, জপতা-মৃঃ আহম্মদ আলন, 

মাতা-জফস্ট্ররাো জবওয়া, সাাং-জচয়ারনগ্রাম, 

আস্ট্রক্কলপুর 

১/৯৮ 

২৩/৩/৯৮ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

২০ টি  বজহ-৩ 

প-৮৭ 

৩৩ তাস্ট্রহরুল ইসলাম, জপতা-তাওয়াব সওদাগর, 

মাতা-মৃঃ জমস্ট্রহরুনস্ট্রনছা, োমালগি, 

আস্ট্রক্কলপুর 

১২৩/৮৮ 

২০/০৭/৮৮ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 

--  বজহ-২ 

প-

২৮েয় 

 
 
 

১৩ জমাঃ আব্দুর সাত্তার মন্ডল, জপতা-মৃতঃ ফস্ট্রের 

আলন মন্ডল, মাতা-ছইতন, সাাং-কাজদরপুর, 

কালাই 

৩৯৬ 

১৬/১০/৭৮ 

২০১৭ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 

 

২৫ টি   বজহ-২ 

প-১ 

২৪ জমাঃ মজেবর রহমান, জপতা-মৃতঃ ছস্ট্রবর উজিন 

ফজকর, মাতা-মৃতঃ মজেরন জবজব, সাাং-ঘাটুজরয়া, 

কালাই 

২৭/৮৯ 

৪/৬/৮৯ 

২০১৬ 

একনলা বন্দুক 

আস্ট্রমজরকা  

 

০৬ টি   বজহ-২ 

প-৫২ 

১ নাজেমজিন মন্ডল, জপতা-নজছর উজিন মন্ডল, 

মাতা-মজতোন জবওয়া, সাাং-ইন্দাহার, কালাই  

১৬৮ 

১০/৩/৫২ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 

 

১০ টি   বজহ-১ 

প-১৯ 

২ জমাঃ ফারাে আলন মন্ডল, জপতা-ফস্ট্রের আলন, 

মাতা-জখাস্ট্রদো জবজব, সাাং-পুনট, কালাই 

২১৪ 

১৫/৯/৬৪ 

২০১৬ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

 

০৩ টি   বজহ-১ 

প-২৯ 

৬ জমাঃ শাহোহান জহাস্ট্রসন, জপতা-আব্দুস ছাত্তার, 

মাতা-জমাছাঃ েজরনা জবজব, সাাং-মহাইল, কালাই 

৩২৩ 

২৭/৩/৭৪ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 

 

১০ টি   বজহ-১ 

প-৬৫ 

৩০ জমাঃ আব্দুর রহমান আকন্দ, জপতা-মৃঃ আঃ রইচ 

উজিন আকন্দ, মাতা-মৃতঃ গজফরন জবজব, সাাং-

জবগুনগ্রাম, কালাই 

৩৪/৮৯ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

আস্ট্রমজরকা 

 

২০ টি   বজহ-৩ 

প-১৪ 

১৪ জমাঃ আক্কাস আলন, জপতা-মজফে উজিন মন্ডল, 

মাতা-মৃতঃ আয়তন জবজব, সাাং-জবাড়াই, কালাই 

৪০৫ 

২৪/১০/৭৯ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

০৪ টি   বজহ-২ 

প-৫ 

১৫ হাজফোর রহমান, জপতা-জমাঃ ইয়াকুব আলন 

মন্ডল, মাতা-হাজমদা জবওয়া, সাাং-জবাড়াই, 

৪১২ 

১৯/৭/৭৯ 

একনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 

০৫ টি   বজহ-২ 

প-৬ 



কালাই ২০১৮  

১৬ জমাফাজ্জল জহাস্ট্রসন মন্ডল, জপতা-মকবুল জহাস্ট্রসন 

মন্ডল, মাতা-োজমলা জবওয়া, সাাং-মাত্রাই, 

কালাই 

১৪ 

১/১২/৮৬ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 

 

১০ টি   বজহ-২ 

প-৩৯ 

২৩ জমাঃ তােউজিন, জপতা-মৃঃ মখস্ট্রলছার রহমান, 

মাতা-মৃতঃ ছাস্ট্রহরা জবজব, সাাং-হারুিা, কালাই 

১/৯৯ 

৮/৪/৯৯ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 

 

১২ টি   বজহ-৩ 

প-১১ 

 
 

৮ জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল, জপতা- জমাঃ েজহর 

উজিন মন্ডল, মাতার নাম- রওশন আরা, সাাং- 

হন্তনাবাদ, জক্ষতলাল 

১১৭ 
৩১/১২/৮৪ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 
পাজকস্তান 

১০টি  বজহ-১ 
প-১৬ 

২ জমাঃ খজললুর রহমান, জপতা- মৃতঃ ছালামত 

আলন মন্ডল, মাতার নাম-মৃত কাজফয়া, সাাং- 

জশজশ, জক্ষতলাল 

৪৪৭ 

১২/৫/৮১ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

০৩টি  বজহ-১ 

প-৫ 

১৯ আব্দুস জসাবহান মন্ডল জপতা মৃত মাস্ট্রেদ উজিন 

মন্ডল মাতা মৃত হুরজুন খার্তন সাাং জশজশ নাজের 

পাড়া, জক্ষতলাল 

৩৪৮ 

২০/৯/৭৬ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

১৫ টি  বজহ-২ 

প-৫৭ 

২১ আব্দুছ জছাবহান মন্ডল জপতা- মৃত হাস্ট্ররে উজিন 

মন্ডল মাতা- মৃত আস্ট্রবদা সাাং- কানাই পুকুর, 

জক্ষতলাল 

৪০৭ 

২০/৮/৮৪ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

আস্ট্রমজরকা 

০৭ টি  বজহ-২ 

প-৭৪ 

১৫ জমাঃ আব্দুল েজলল মন্ডল, জপতা মৃত আব্দুল 

জোব্বার মন্ডল মাতা মৃত মাস্ট্রেদা জবওয়া সাাং 

শাখারি, জক্ষতলাল 

২৫৪ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

লন্ডন 

১০ টি  বজহ ২ 

প ২৯ 

৭ জমাঃ জমাফাজ্জল জহাস্ট্রসন, জপতা- মনরবক্স মন্ডল, 

সাাং- কাঁচাকুল, মাতা- মৃতঃ রজহমা, জক্ষতলাল 

১২১ 

১৭/১২/৮৪ 

২০১৯ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

০৪টি  বজহ-১ 

প-২০ 

 

১ জমাঃ জরোউল কজরম জচৌধুরন, জপতা-আোহার 

জহাস্ট্রসন জচৌধুরন, মাতা-মৃঃ জোহরা জচৌধুরন, সাাং-

শাখারুি, জক্ষতলাল 

৩০৫ 
১৭/৭/৭৩ 
২০১৯ 

.২২ জবার রাইস্ট্রফল 

 

৫০ টি -- বজহ-৩ 
প-২২ 

 

 

 

পাতা- ১ 

জেলা ম্যাজেস্ট্রেট এর কার্ যালয়, েয়পুরহাট  

থানার নামঃ েয়পুরহাট সদর  
অস্ট্রের নামঃ জপস্তল 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম, জপতার নাম, মাতার নাম, 

বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর,ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্ত নবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ  কার্তযস্ট্রের 

বতযমান মজুদ 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

১ জলঃ কমান্ডার এমজিস্ট্রক মাহমুদ 
জপতা হােন জমাহাম্মদ আলন 
মাতা-জমাছাঃ জমস্ট্রহরুন জনছা 
জমজরনা মজিল, সাস্ট্রহবপাড়া,  েয়পুরহাট  

১/০৮ 
৬/৫/০৮ 
২০১৭-২০১৯ পর্ যন্ত 

জপস্তল  বজহ-২ 
পঃ-৩১ 

২ িাঃ জক এম সাইফুল ইসলাম 
জপতা কােন জসালাইমান আলন 
মাতা আস্ট্রনায়ারা জবওয়া 
সাাং-জদবনপুর, েয়পুরহাট  

২/৯৯  

২/৮/৯৯ 
২০১৮ 

জপস্তল ৪৩ টি বজহ-৩ 
পঃ-৩৮ 



৩ জমাঃ হাসান মারুফ, জপতা-জমাঃ মাহাতাবুল 

ইসলাম, মাতা- জমাসাঃ ফজরদা ইসলাম  

সাাং-মন্ডলপাড়া, উপস্ট্রেলা-নবাবগি(সদর), 

জেলা- চাপাইনবাবগি (সাস্ট্রবক আজতজরক্ত জেলা 

ম্যাজেস্ট্রেট েয়পুরহাট) 

০১/২০১৪ (সদর) 
০২/০৩/১৪  

২০১৯ পর্ যন্ত 

জপস্তল 
 

অেজবহনন বজহ-৩ 
প- ৪৭ 

৪ জমাঃ োজকর জহাস্ট্রসন, জপতা- জমাহাম্মদ আলন, 

মাতা- জেস্ট্রলখা খার্তন, সাাং-জসানাইকােন, 

উপস্ট্রেলা- ফুলবাড়ন জেলা- কুজড়গ্রাম, উপ-

পজরচালক (উপ সজচব), স্হাননয় সরকার, 

েয়পুরহাট  

০২/২০১৪ (সদর) 
২২/০৯/১৪  

২০১৭ পর্ যন্ত 

০২২ জবার জপস্তল  

নাং-০০২৩৯৩ 

োম যানন 
 

- বজহ-৩ 
প- ৪৮ 

৫ জমাঃ আস্ট্রনায়ারুল হক (আনু), জপতা- জমাঃ 

মমতাে উজিন মন্ডল, মাতা- আস্ট্রনায়ারা জবগম, 

সবুে নগর, েয়পুরহাট 

০২/২০১৫ (েয়পুরহাট 

সদর) 

২০১৮ পর্ যন্ত 

.৩২জবার এনজপজব জপস্তল, 

নাং-২৭৬২৫৬ োম যানন 

- বজহ-৩ 
প- ৫০ 

৬ জমাঃ আব্দুর রজহম, জপতা- জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক 

খাঁন,মাতা- জমাছাঃ আজছয়া জবগম  

গ্রাম-আদমপুর, জপাঃ-জবদ্যাধারীরপুর উপস্ট্রেলা-

মস্ট্রহশপুর,জেলা-জিনাইদহ,বতযমান ঠিকানা- জেলা 

প্রশাসক, েয়পুরহাট 

০৩/২০১৫(েয়পুরহাট 

সদর) 

২০১৮ পর্ যন্ত 

জপস্তল 
 

অেজবহনন বজহ-৩ 
প- ৫১ 

৭ জবএ-৬৫৪৯ জমের েনাব রজকবুল হাছান 

জপতা- মাহমুদ হাছান, মাতা- োহানারা জবগম, 

গ্রাম- খিনপুর(আহমজদয়া মজিল) েয়পুরহাট 

সদর, েয়পুরহাট  

বতযমান ঠিকানা- উপ-পজরচালক (উন্নয়ন) র ূাব 

জফাস্ট্রস যস সদর দ্র,কুজম যস্ট্রটালা, ঢাকা 

০১/২০১৬ (েয়পুরহাট 

সদর) 

২৫/১০/১৬ 

২০১৮ পর্ যন্ত 

জপস্তল 
 

অেজবহনন বজহ-৩ 
প- ৫২ 

৮ জমাল্যা নেরুল ইসলাম,জবজপএম,জপজপএম-বার, 

জপতা- মরহুম হাস্ট্রসম জমাল্যা, মাতা- জমাছাঃ জরনু 

হাস্ট্রসম, গ্রাম ও জপাঃ- পাটনা,  উপস্ট্রেলা-নড়াগাজত, 

জেলা-নড়াইল  

বতযমান ঠিকানা- পুজলশ সুপার, েয়পুরহাট 

০২/২০১৬ (েয়পুরহাট 

সদর) 

২৫/১০/১৬ 

২০১৬ পর্ যন্ত 

জপস্তল 
 

অেজবহনন বজহ-৩ 
প- ৫৩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম ও 

ঠিকানা 

লাইস্ট্রসন্স 

নম্বর ও 

ইস্যূর তাজরখ 

নবায়স্ট্রনর জময়াদ অস্ট্রের 

বণ যনা 

বাজতল 

সাংক্রান্ত 

তথ্য 

োইলসন্স 

মরবজস্টার 

স্যত্র 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

 

 

 

 

পাতা- ১ 



জেলা ম্যাজেস্ট্রেট এর কার্ যালয়, েয়পুরহাট  

থানার নামঃ েয়পুরহাট সদর  
অস্ট্রের নামঃ জপস্তল 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর,ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্ত নবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জমাঃ োজকর জহাস্ট্রসন, জপতা- জমাহাম্মদ 

আলন, মাতা- জেস্ট্রলখা খার্তন, সাাং-

জসানাইকােন, উপস্ট্রেলা- ফুলবাড়ন জেলা- 

কুজড়গ্রাম, উপ-পজরচালক (উপ সজচব), 

স্হাননয় সরকার, েয়পুরহাট  

০২/২০১৪ (সদর) 
২২/০৯/১৪  

২০১৮ পর্ যন্ত 

০২২ জবার জপস্তল  

নাং-০০২৩৯৩ 

োম যানন 
 

- - বজহ-৩ 
প- ৪৮ 

২ জমাঃ আব্দুর রজহম, জপতা- জমাঃ আব্দুর 

রাজ্জাক খাঁন,মাতা- জমাছাঃ আজছয়া জবগম  

গ্রাম-আদমপুর, জপাঃ-জবদ্যাধারীরপুর উপস্ট্রেলা-

মস্ট্রহশপুর,জেলা-জিনাইদহ,বতযমান ঠিকানা- 

জেলা প্রশাসক, েয়পুরহাট 

০৩/২০১৫(েয়পুরহাট 

সদর) 

২০১৮ পর্ যন্ত 

জপস্তল 
 

অেজবহনন - বজহ-৩ 
প- ৫১ 

৩ জবএ-৬৫৪৯ জমের েনাব রজকবুল হাছান 

জপতা- মাহমুদ হাছান, মাতা- োহানারা 

জবগম, গ্রাম- খিনপুর(আহমজদয়া মজিল) 

েয়পুরহাট সদর, েয়পুরহাট  

বতযমান ঠিকানা- উপ-পজরচালক (উন্নয়ন) 

র ূাব জফাস্ট্রস যস সদর দ্র,কুজম যস্ট্রটালা, ঢাকা 

০১/২০১৬ (েয়পুরহাট 

সদর) 

২৫/১০/১৬ 

২০১৮ পর্ যন্ত 

জপস্তল 
 

 - বজহ-৩ 
প- ৫২ 

৪ জমাল্যা নেরুল ইসলাম,জবজপএম,জপজপএম-

বার, জপতা- মরহুম হাস্ট্রসম জমাল্যা, মাতা- 

জমাছাঃ জরনু হাস্ট্রসম, গ্রাম ও জপাঃ- পাটনা,  

উপস্ট্রেলা-নড়াগাজত, জেলা-নড়াইল  

বতযমান ঠিকানা- পুজলশ সুপার, েয়পুরহাট 

০২/২০১৬ (েয়পুরহাট 

সদর) 

২৫/১০/১৬ 

২০১৮ পর্ যন্ত 

জপস্তল 
 

অেজবহনন - বজহ-৩ 
প- ৫৩ 

 

থানার নাম-েয়পুরহাট সদর 
অস্ট্রের নামঃ রাইস্ট্রফল 
 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ এস জস এম হুদ, জপতা-মৃতঃ জময়া জমাঃ 

জমাসস্ট্রলম উজিন জচৌধুরন, মাত-মৃতঃ 

মজছরন জনসা, েয়পুরহাট 

৬/৮৬ 
২১/১/৮৬ 

২০১৮ 

.২২ রাইস্ট্রফল 
জচস্ট্রকাস্ট্রনািাজকয়া 

১০ টি  বজহ-২ 
পঃ-৮ 

২ জমাঃ জমাোহার আলন প্রধারীান, জপতা-মৃতঃ 

জমাহসনন আলন প্রধারীান, েয়পুরহাট 
১/৮৭ 

২২/১১/৮৭ 
২০১৭ 

.২২ রাইস্ট্রফল 
জচস্ট্রকাস্ট্রনািাজকয়া 

--  বজহ-৩ 
পঃ-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



পাতা- ২ 
 

থানার নাম-েয়পুরহাট সদর 
অস্ট্রের নামঃ বন্দুক 
 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/ প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান মজুদ 
দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জদওয়ান জমাোস্ট্রম্মল হক, জপতা-মৃতঃ 

আফাে উজিন, মাতা-মৃঃ জমজছমন জবজব, 

সাাং-চকপাহুনন্দা, েয়পুরহাট  

৮৩ 
১৮/০৮/৮৫ 
২০১৮ 

বন্দুক  

 

২০ টি  বজহ-১  
পঃ-১০  

 
২ আখতারুজ্জামান, জপাং- হাস্ট্ররছ উজিন, সাাং- 

লাজহজর থানা- বাজলয়ািাাংগা, ঠাকুরগাঁও 

১৩৫ 

২/১১/৮৮ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক  

  

-  বজহ-২  

পঃ-৪২  

 

৩ আঃ েজলল পান্না, জপাং- আজেমউিনন প্রাাং, 

সাাং-মাদ্রাসা জরাি, েয়পুরহাট, স্হায়ন 

ঠিকানা- কস্ট্ররাটা, থানা ও জেলা- নাস্ট্রটার 

১৪৬/৮৯ 

৮/৬/৮৯ 

২০১৭ 

দুইনলা বন্দুক -  বজহ-২ 

পঃ-৫৪ 

৪ জমাঃ বাদশা জময়া, জপাং- শামসুল হক 

সাস্ট্রবক অজতজরক্ত পুজলশ সুপার, েয়পুরহাট 

১৫২/৮৯ 

২৩/১০/৮৯ 

২০০৯ 

দুই নলা বন্দুক -  বজহ-২ 

প-৬০ 

৫ এসএম আবু তাস্ট্রহর, জপাং- েমস্ট্রসর আলন, 

সাাং- বদনাবাড়ন, থানা ও জেলা- 

জসরােগি 

৫/৯৩ 

১৩/০২/৯৩ 

২০১৪ পর্ যন্ত 

একনলা বন্দুক -  বজহ-২ 

প-৭৯ 

৬ হাজমদুর রহমান খান, জপতা-হাজববুর 

রহমান, সাাং-মহােনপাড়া, থানা-নান্দাইল, 

ময়মনজসাংহ 

৩৮০ 

০৪/০৪/৬৭ 

২০০৯ 

একনলা বন্দুক 

 

--  বজহ-৩ 

প-৮৬ 

৭ জমের শরনফ আহম্মদ রায়হানুল কজরম 

জপাং - জমাঃ শফনকুল ইসলাম, মাতা- 

হুসস্ট্রন আরা, সাাং- কাজশয়াবাড়ন, থানা ও 

জেলা-েয়পুরহাট 

১/২০১৩(সদর) 

১৯/০২/২০১৩ 

২০১৯ পর্ যন্ত 

বন্দুক অস্ত্রবিহীন  বজহ-৬/৭ 

পঃ-৩০ 

৮ কস্ট্রপ যারাল জমাঃ নুরুল ইসলাম 

জপতা-জমাঃ ইব্রাজহম জহাস্ট্রসন সরদার 

মাতা- জমাছাঃ সাস্ট্রলহা জবজব 

সাাং-মহুরুল, েয়পুরহাট 

০৫/২০১৪ (সদর) 
৩০/০৯/১৪  

২০১৮ পর্ যন্ত 

 একনলা বন্দুক  
 

- - বজহ-৬/৭ 
প-৩৬ 

৯ জমাঃ আব্দুর রজহম 

জপতা- জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক খাঁন 

মাতা- জমাছাঃ আজছয়া জবগম  

গ্রাম-আদমপুর, জপাঃ-জবদ্যাধারীরপুর 

উপস্ট্রেলা-মস্ট্রহশপুর, জেলা-জিনাইদহ  

বতযমান ঠিকানা- জেলা প্রশাসক, 

েয়পুরহাট 

০১/২০১৫ (েয়পুরহাট 

সদর) 

১০/০৮/২০১৫ 

২০১৮ পর্ যন্ত 

বন্দুক (শট যগান) 

(অেজবহনন) 

- - বজহ-৬/৭ 
প-৩৭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

থানার নামঃ পাঁচজবজব 
অস্ট্রের নামঃ বন্দুক 
 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ম্যাস্ট্রনোর, জসানালন ব্যাাংক, পাঁচজবজব শাখা, 

েয়পুরহাট 
২৯৭ 
৭/০১/৬৬ 
২০১১ 

একনলা বন্দুক 
পাজকস্তান 

১০ টি  বজহ-১ 
প-৪ 

২ জমাঃ সালামত আলন, জপতা-জফজুজিন মন্ডল, 

সাাং-কুয়াতপুর, পাঁচজবজব 
৩৪৯ 
২১/৬/৭৪ 
২০১৭ 

একনলা বন্দুক --  বজহ-৩ 
প-৫০ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

থানার নামঃ আস্ট্রক্কলপুর 

অস্ট্রের নামঃ রাইস্ট্রফল 
 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 

লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্ত নবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জমাঃ শহনদুজ্জামান, জপতা-জমাঃ শওকত আলন, 

সহকারন কজমঃ উপস্ট্রেলা পজরষদ, আস্ট্রক্কলপুর 
৫/৯১ 

২০/৫/৯১ 
২০১৮ 

.২২ জবার রাইস্ট্রফল --  বজহ-৩ 
প-২২ 

 

অস্ট্রের নামঃ বন্দুক 
 

ক্রম  আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 

লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ নজেবর রহমান, জপতা-মৃত গস্ট্রহর আলন সরদার, 

মাতা- মৃঃ জমস্ট্রহরন জনছা সাাং-চাপাগাজছ, 

আস্ট্রক্কলপুর 

৯৮৬ 

১২/০৭/৭২ 

২০১৪ 

জদানলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 

১২ টি  বজহ-১ 

প-৯১ 

২ জমস্ট্রসস েজমলা জবজব, স্বামন-সুকচান প্রাাং, মাতা-

রজহমা, সাাং-মারমা, আস্ট্রক্কলপুর 

২/৮৪ 

০১/০৪/৮৪ 

২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

০৪ টি  বজহ-৩ 

প-৪৫ 

৩ ম্যাস্ট্রনোর, পূবালন ব্যাাংক, োমালগি শাখা, 

আস্ট্রক্কলপুর 

২৬৪ 

৩০/৯/৮৬ 

২০১৮ 

দুইনলা বন্দুক  

ফ্রান্স 

০৫ টি  বজহ-৩ 

প-৬৫ 

৪ সরদার নুরুল ইসলাম, জপতা-মৃতঃ ছস্ট্রয়ব উজিন, 

মাতা-মৃতঃ ছজবরন জনছা, সাাং-মনইল, 

আস্ট্রক্কলপুর 

৪৪৯/০৩ 

৯/১১/০৩ 

২০১৩ 

একনলা বন্দুক 

ইাংল্যান্ড 

--  বজহ-৩ 

প-৯৬ 

৫ এ জেি এম নাজসমুজ্জামান, জপতা-

আখতারুজ্জামান, খাননবাজনয়া, ফজরদপুর, 

পাবনা  

২৬৫/৮৬ 

১১/১২/৮৬ 

২০১৪ পর্ যন্ত 

একনলা বন্দুক  --  বজহ-৩ 

প-৬৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

থানার নামঃ কালাই 
অস্ট্রের নামঃ বন্দুক 
 

ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ,জকান তাজরখ 

পর্ যন্তনবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ রইচ উজিন মন্ডল, জপতা-ইনছার আলন মন্ডল, 

মাতা-আজবরন জনছা, সাাং-শনবসমুদ্র, কালাই 
২২৯ 
৮/১০/৬৫ 
২০১৩ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

 

০৪ টি   বজহ-১ 
প-৩২ 

২ জমাঃ জতাোস্ট্রম্মল জহাস্ট্রসন, জপতা-মৃতঃ হাসকর 

আলন আকন্দ, মাতা-মৃতঃ তজহরন জনছা, সাাং-

জচচুজড়য়া, কালাই 

৩৮৬ 
৬/১১/৭৮ 
২০১৮ 

একনলা বন্দুক 

জবলজেয়াম 

 

০৬ টি   বজহ-২ 
প-২৩ 

৩ জমাফাজ্জল জহাস্ট্রসন, জপতা-মস্ট্রন্তোর রহমান, 

মাতা-সুজফয়া জবগম, সাাং-উজলপুর, কালাই 

২৮/৮৯ 

৮/৬/৮৯ 

২০১৫ 

একনলা বন্দুক 

োম যানন 

 

২৬ টি   বজহ-২ 

প-৫৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

থানার নামঃ জক্ষতলাল 
অস্ট্রের নামঃ বন্দুক 

 
ক্রম আস্ট্রেয়ােধারীারনর নাম,জপতার নাম,মাতার 

নাম,বতযমান ঠিকানা ও স্হায়ন ঠিকানা 
লাইস্ট্রসন্স নম্বর ইস্যূর 

তাজরখ, জকান তাজরখ 

পর্ যন্ত নবায়নকৃত 

অস্ট্রের ধারীরণ জবার/ 

কূজলবার/প্রস্তুকারক 

প্রজতষ্ঠান/জদশ 

কার্তযস্ট্রের 

বতযমান 

মজুদ 

দাজয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার 

স্বাক্ষর 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জমাঃ সামছুজিন সরদার, জপতা- তজমে উজিন 

সরদার, মাতা- ছাস্ট্রবোন জবওয়া, সাাং- বানাইচ, 

জক্ষতলাল 

১১৩ 

১৫/৫/৮৪ 

২০১৭ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

২১টি  বজহ-১ 

প-১২ 

২ ওবাইদুর রহমান, জপতা- মৃত ওসমান আলন, 

মাতা-মৃত মাস্ট্রেদা খার্তন, সাাং-তালাল 

মুরারনপুর জক্ষতলাল 

৩১০ 

৩১/১২/৭৩ 

২০১৩ 

একনলা বন্দুক 

পাজকস্তান 

১০ টি  বজহ-২ 

প-৪৩ 

৩ জবএসএস-এনওয়াইএ-কূাস্ট্রেন জমাঃ দাজনয়াল 

রাজব্ব,জপতা- জমাঃ জগালাম রব্বানন, মাতা-জমাছাঃ 

নুরুন নাহার, সাাং-জবনাই, জক্ষতলাল, েয়পুরহাট  

বতযমান ঠিকানা- উপ-পজরচালক, ৬বি যার গাি য 

ব্যাটাজলয়ন, চুয়ািাাংগা 

০১/২০১৫ 

২২/১১/২০১৫ 

২০১৮পর্ যন্ত 

জদানলা বন্দুক অেজবহনন - বজহ-১ 

প-৫২ 

 


