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( জমিন ফরম-৮ )

জ�/মতৃ� � সনদ বািতল/সংেশাধেনর জন� আেবদনপ�
[ িবিধ ১৫ ��ব� ]

জ�/মতৃ� � িনব�ন ন�র: ২০০০৮৬১৬৫১২০৪০৫১২

জ�/মতৃ� � িনব�েনর তািরখ : ০২/০৭/২০১৯
(িদন     মাস    বৎসর)

১।     িনবি�ত ব���র নাম: ইকবাল আহে�দ �ছয়াল
২।      জ�/মতৃ� � তািরখ ০১/০৫/২০০০

(িদন     মাস    বৎসর)

৩।     ভ�ল তেথ�র িববরণ ও উহার কারন:
সংেশাধেনর িবষয় সংেশাধনীয় তথ� সংেশাধেনর কারন

নাম ( বাংলা ) �ছয়াল স�জব ভ�ল িলিপব� করা হেয়িছল

motherNameBn রওশনারা �বগম ভ�ল িলিপব� করা হেয়িছল

নাম ( ইংের�জ ) SAYAL SOJIB ভ�ল িলিপব� করা হেয়িছল

fatherNameEn MD ABUL HOSSAIN SAYAL ভ�ল িলিপব� করা হেয়িছল

motherNameEn ROWSONARA BEGUM ভ�ল িলিপব� করা হেয়িছল

জ� তািরখ 01/05/2004 ভ�ল িলিপব� করা হেয়িছল

জ��ােনর �লােকশন ভ�মখাড়া, নিড়য়া, শরীয়তপুর,
ঢাকা িবভাগ, বাংলােদশ

জ��ােনর ওয়াড� ওয়াড� - 6

জ��ান (ইংের�জেত) 267, NALTA, WARD NO-06
CHAKDHA BAZAR

জ��ান (বাংলায়) ২৬৭, নলতা, ওয়াড� নং-০৬,
চাকধ বাজার

�ায়ী �ঠকানার �লােকশন ভ�মখাড়া, নিড়য়া, শরীয়তপুর,
ঢাকা িবভাগ, বাংলােদশ

�ায়ী �ঠকানার ওয়াড� ওয়াড� - 6

�ায়ী �ঠকানা (ইংের�জেত) 267, NALTA, WARD NO-06
CHAKDHA BAZAR

�ায়ী �ঠকানা (বাংলায়) ২৬৭, নলতা, ওয়াড� নং-০৬,
চাকধ বাজার

বত�মান �ঠকানার �লােকশন ভ�মখাড়া, নিড়য়া, শরীয়তপুর,
ঢাকা িবভাগ, বাংলােদশ

বত�মান �ঠকানার ওয়াড� ওয়াড� - 6

বত�মান �ঠকানা (ইংের�জেত) 267, NALTA, WARD NO-06
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CHAKDHA BAZAR

বত�মান �ঠকানা (বাংলায়) ২৬৭, নলতা, ওয়াড� নং-০৬,
চাকধ বাজার

৪।      �ঘাষণাঃ আিম স�ােন �ঘাষণা কিরেতিছ �য উপেরা� তথ� সত�।

৫।      সংযু��( �মািনক কাগজপ� ) :  

         (১)   িপতার জাতীয় পিরচয়প�
         (২)   িচিকৎসক কতৃ�ক �ত�ায়ন প� (বাংলােদশ �মিডক�াল এ� �ড�াল কাউ��ল কতৃ�ক �ীকৃত এমিবিবএস বা
তদ�ূ � িডি�ধারী) বা সরকার কতৃ�ক পিরচািলত �থিমক িশ�া সমাপনী, জিুনয়র �ুল সা�ট� িফেকট এবং িশ�া �বাড�
কতৃ �ক পিরচািলত মাধ�িমক �ুল সা�ট� িফেকট

আেবদনকারীর �া�র, নাম ও িনবি�ত
ব���র সােথ স�ক�

সংেশািধত সনেদর কিপ িবতরেনর স�াব� তািরখ (ি�ঃ)  (িনব�েকর কায �ালয় কতৃ�ক পূরণীয় )

(িদন  /  মাস  /  বৎসর)

িনব�ক বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� ব���র �া�র ও নামসহ িসল

(িদন  /  মাস  /  বৎসর)
সংেশািধত সনেদর কিপ িবতরেণর স�াব� তািরখ (ি�ঃ):
আেবদনকারীর নাম: ইকবাল আহে�দ �ছয়াল
িনবি�ত ব���র নাম: ইকবাল আহে�দ �ছয়াল

তথ� �দানকারী/আেবদনকারীর অংশ:
িনব�েকর কায �ালয় কতৃ�ক পূরণীয়


