
বরাবর 

মহা পররচালক 

জাতীয় পররচয় রিবন্ধি অিুরবভাগ 

রিব বাচি করমশি সরচবালয় 

আগারগা াঁও, ঢাকা। 

 

মাধ্যম 

 উপজজলা রিব বাচি অরিসার 

 বগুড়া সদর, বগুড়া (এই স্থাজি রিজ রিজ উপজজলার িাম রলখজবি) 

 

জিাব 

 সরবিয় রিজবদি এই আরম মমাোঃ আবুল কালাম , এিআইরি িম্বর 1234567890 আরম ২০১৭ সাজল 

বগুড়া সদর উপজজলা রিব বাচি অরিজসর অধ্ীজি মভাটার রিবরন্ধত হই এবং মস সময় আমার জাতীয় 

পররচয়পজে স্থায়ী ঠিকািা ভুল ভাজব রলরপবদ্ধ হজয়জে। রিজে আমার স্থায়ী ঠিকািার সঠিক তথ্যারদ তুজল 

ধ্রলাম। আরম জন্মসূজে চারহত স্থায়ী ঠিকািা বারসন্দা। 

বর্ বিা রবদযমাি তথ্য (স্থায়ী) চারহত তথ্য (স্থায়ী) 

রবভাগ রাজশাহী ঢাকা 

মজলা বগুড়া ঢাকা 

উপজজলা/থ্ািা বগুড়া সদর রমরপুর 

রসঠট কজপ বাজরশি - ঢাকা উত্তর রসঠট  

রসঠট কজপ বাজরশি ওয়ািব - 15 

মপৌরসভা বগুড়া মপৌরসভা - 

মপৌরসভা ওয়ািব 12 - 

ইউরিয়ি পররষদ - - 

ইউরিয়ি পররষদ ওয়ািব - - 

মমৌজা চকররয়া রমরপুর 

গ্রাম/রাস্তা শাহ আলী মরাি মেরিয়াম মরাি, রমরপুর 2 

বাসা/মহাল্ডং িম্বর 120 বাসা-2 মলি-7 

মপাষ্ট অরিস বগুড়া রমরপুর 

মপাষ্ট মকাি 5800 1216 

 

এমতাবস্থায় আমার স্থায়ী ঠিকািা সংজশাধ্ি আজবদি মঞ্জরু কজর বারধ্ত করজবি। 

 

আজবদিকারীর িাম- মমাোঃ আবুল কালাম 

জাতীয় পররচয়পে িম্বর-1234567890 

মমাবাইল িম্বর-017111111112 

বতবমাি ঠিকািা- 75/2 শাহ আলী বাগ, বগুড়া সদর, বগুড়া 

 

 

 

 

আজবদিকারীর স্বাক্ষর 

 

 

 

 

 

 



বাংলাজদশ রিব বাচি করমশি 

উপজজলা রিব বাচি অরিস 

বগুড়া সদর, বগুড়া। 

 

স্মারক িং-০০০০০০০০১০০০১০১০০০০                                                                তাররখ- 

 

রবষয়- স্থায়ী ঠিকািা সংজশাধ্জির আজবদি মেরর্ েসংজগ।  

 

উপর্ু বক্ত রবষজয়র পররজেরক্ষজত জািাজিা র্াজে মর্, মমাোঃ আবুল কালাম, জাতীয় পররচয়পে িম্বর 

1234567890, 75/2 শাহ আলী বাগ, বগুড়া সদর, বগুড়া। জাতীয় পররচয়পজে স্থায়ী ঠিকািা সংজশাধ্ি মচজয় 

আজবদি কজরজেি। তার দারখলকৃত স্থায়ী বারসন্দা মজম ব েতযয়ি, জন্ম সিদ, রপতা-মাতার জাতীয় 

পররচয়পজের িজটাকরপ ও ইউঠটরলঠট রবজলর করপ এর সাজথ্ চারহত সংজশাধ্িীর রমল রজয়জে।  

 

বর্ বিা রবদযমাি তথ্য (স্থায়ী) চারহত তথ্য (স্থায়ী) মন্তবয 

রবভাগ রাজশাহী ঢাকা  

 

সংজশাধ্ি 

মর্াগয 

মজলা বগুড়া ঢাকা 

উপজজলা/থ্ািা বগুড়া সদর রমরপুর 

রসঠট কজপ বাজরশি - ঢাকা উত্তর রসঠট  

রসঠট কজপ বাজরশি ওয়ািব - 15 

মপৌরসভা বগুড়া মপৌরসভা - 

মপৌরসভা ওয়ািব 12 - 

ইউরিয়ি পররষদ - - 

ইউরিয়ি পররষদ ওয়ািব - - 

মমৌজা চকররয়া রমরপুর 

গ্রাম/রাস্তা শাহ আলী মরাি মেরিয়াম মরাি, 

রমরপুর 2 

বাসা/মহাল্ডং িম্বর 120 বাসা-2 মলি-7 

মপাষ্ট অরিস বগুড়া রমরপুর 

মপাষ্ট মকাি 5800 1216 

 

এমতাবস্থায়, তার দারখলকৃত কাগজপে র্াচাই বাোই কজর জাতীয় পররচয়পজে চারহত ঠিকািা 

সংজশাধ্িজর্াগয মজম ব রিেস্বাক্ষরকারীর রিকট েতীয়মাি হয়। ইহা মজহাদজয়র সদয় অবগরতর জিয মেরর্ 

করা হজলা। 

 

সংর্ুক্ত- বর্ বিামজত 

 

  

োপক 

রসরিয়র মজলা রিব বাচি অরিসার 

বগুড়া 

 

মমাোঃ রবকাশ রায় 

উপজজলা রিব বাচি অরিসার 

বগুড়া সদর, বগুড়া 

 

 

 

 

 



বাংলাজদশ রিব বাচি করমশি 

রসরিয়র মজলা রিব বাচি অরিসার এর কার্ বালয় 

বগুড়া 

স্মারক িং-০০০০০০০০১০০০১০১০০০০                                                                তাররখ-  

 

রবষয়োঃ স্থায়ী ঠিকািা সংজশাধ্জির আজবদি মেরর্ েসংজগ।  

 

 

সূে- স্মারক িং-০০০০০১০০০১০১০০০০          তাররখ-      (উপজজলা রিব বাচি অরিজসর রচঠির স্মারক) 

 

উপর্ু বক্ত রবষয় ও সূজের মেরক্ষজত রিজদবরশত হজয় জািাজিা র্াজে মর্, উপর্ু বক্ত রবষজয়র পররজেরক্ষজত 

জািাজিা র্াজে মর্, মমাোঃ আবুল কালাম, জাতীয় পররচয়পে িম্বর 1234567890, 75/2 শাহ আলী বাগ, 

বগুড়া সদর, বগুড়া। জাতীয় পররচয়পজে স্থায়ী ঠিকািা সংজশাধ্ি মচজয় আজবদি কজরজেি। তার দারখলকৃত 

স্থায়ী বারসন্দা মজম ব েতযয়ি, জন্ম সিদ, রপতা-মাতার জাতীয় পররচয়পজের িজটাকরপ ও ইউঠটরলঠট রবজলর 

করপ এর সাজথ্ চারহত সংজশাধ্িীর রমল রজয়জে।  

বর্ বিা রবদযমাি তথ্য (স্থায়ী) চারহত তথ্য (স্থায়ী) মন্তবয 

রবভাগ রাজশাহী ঢাকা  

উপজজলা 

রিব বাচি 

অরিসাজরর 

সুপাররজশ 

সংজশাধ্ি 

মর্াগয 

মজলা বগুড়া ঢাকা 

উপজজলা/থ্ািা বগুড়া সদর রমরপুর 

রসঠট কজপ বাজরশি - ঢাকা উত্তর রসঠট  

রসঠট কজপ বাজরশি ওয়ািব - 15 

মপৌরসভা বগুড়া মপৌরসভা - 

মপৌরসভা ওয়ািব 12 - 

ইউরিয়ি পররষদ - - 

ইউরিয়ি পররষদ ওয়ািব - - 

মমৌজা চকররয়া রমরপুর 

গ্রাম/রাস্তা শাহ আলী মরাি মেরিয়াম মরাি, 

রমরপুর 2 

বাসা/মহাল্ডং িম্বর 120 বাসা-2 মলি-7 

মপাষ্ট অরিস বগুড়া রমরপুর 

মপাষ্ট মকাি 5800 1216 

 

 এমতাবস্থায়, তার দারখলকৃত কাগজপে র্াচাই বাোই কজর জাতীয় পররচয়পজে চারহত ঠিকািা 

সংজশাধ্িজর্াগয মমম ব উপজজলা রিব বাচি অরিসার, বগুড়া সদর এর রিকট েতীয়মাি হয়। ইহা মজহাদজয়র 

সদয় অবগরত ও পরবতী েজয়াজিীয় বযবস্থা গ্রহর্ করার জিয এতদসজে মেরর্ করা হজলা। 

 

সংর্ুক্ত- ০৭ পাতা। 

 

মহাপররচালক 

জাতীয় পররচয় রিবন্ধি অিুরবভাগ 

আগারগা াঁও, ঢাকা। 

 

 

মমাোঃ আবুল বাজরক 

রসরিয়র মজলা রিব বাচি অরিসার 

বগুড়া। 

সদয় জ্ঞাতাজথ্ ব- 

১। রসরিয়র সরচব, রিব বাচি করমশি সরচবালয়, ঢাকা। 

২। আঞ্চরলক রিব বাচি কম বকতবা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী। 

৩। উপজজলা রিব বাচি অরিস,বগুড়া সদর,বগুড়া। 


