
িবভাগঃ লনা জলাঃ বােগরহাট উপেজলাঃ মংলা

ঃ নং নাম িপতার নাম াম ডাকঘর বসামিরক গেজট

১ এম এ রা াক চরাগ আলী হাওলাদার বােতন সড়ক মাংলা-৯৩৫০ ২৭৫৮

২ এস এম দেলায়ার হােসন ছারমান উি ন িড়রডা া িড়রডা া-৯৩৫১ ২৭৮৪

৩ মাঃ ল হক মনতাজ উি ন আহ দ রা াক সড়ক মাংলা-৯৩৫০ ২৭৮৮

৪ মাঃ র হােসন আঃ ওয়া দ সাম র রহমান রাড মাংলা-৯৩৫০ ২৭৯৩

৫ মাঃ মা  িময়া ত আঃ আিজজ হাওলাদার কব ান রাড মাংলা-৯৩৫০ ২৭৯৪

৬ মাঃ ইউ ফ আলী সখ মেফজ উি ন শখ ক িনয়া রবন-৯৩৫০ ২৮০৮

৭ হা নর রিশদ ফিকর গাপাল ফিকর সানাইলতলা আমড়াতলা-9340 ২৮৩৬

৮ ধা লাকমান হািকম মা াজউি ন ধা বািজকেররখ রবন-৯৩৫০ ২৮৪২

৯ মা া আিজ র রহমান ওয়ােরছ আলী মা া ক িনয়া রবন-৯৩৫০ ২৮৪৫

১০ আঃ আিজজ শখ ত হাজী ইউ ব আলী শখ িচলা িচলা বাজার-9350 ২৮৫৮

১১ আ র রহমান হাওলাদার ইয়ািসন হাওলাদার পি ম িচলা ডাকঘর:িচলাবাজার-
9350

২৮৬৪

১২ ডাঃ শখ শাহজাহান শখ আলী ত হামজা আলী মা াসা রাড মাংলা-৯৩৫০ ২৮৬৭

১৩ আঃ সা ার হাওলাদার ত কােশম হাং শলা িনয়া শলা িনয়া-৯৩৫০ ২৮৭৫

১৪ মাঃ ল ইসলাম ি আঃ গিন ি ায়ী ব র এলাকা মালা পাংট এস, ও-
9351

২৮৭৯

১৫ মাঃ আঃ খােলক ধা ত আঃ আমেজদ ধা কব ান ব-১ মাংলা-৯৩৫০ ২৮৮২

১৬ জােছনারা ছ ার ামী- ত আঃ ছ ার হাং শহলা িনয়া মাংলা ২৮৮৩

১৭ ী লাল মাহা দ ত ওসমান ী পি ম শলা িনয়া মাংলা-৯৩৫০ ২৮৮৫

১৮ েগন ধা ত বশ  মার ধা সাতঘিরয়া দে রেমঠ ২৮৮৬

১৯ মাঃ িজ াত আলী হাওলাদার িলহাজ উি ন হাওলাদার সানাখালী িমঠাখালী-৯৩৫০ ২৮৮৮

২০ অসীম কাশ হালদার িনেরাদ িবহারী হালদার িদগরাজ িদগরাজ-৯৩৫১ ২৮৯৫

২১ মাঃ আজমল হােসন মাঃ হাসান আলী আরাজী মাকড়েঢান .এ. ফা ক মা িমক 
িব ালয়-৯৩৫০

২৮৯৯

২২ িবনয় রায় হীরালাল রায় কাইনমারী শলা িনয়া-9350 ২৯০০

২৩ অ ল ম ল ন ল ম ল কানাইনগর িচলা বাজার-9350 ২৯০১

২৪ মাঃ আ স সামাদ তা কদার আঃ আিজজ তা কদার শেরবাংলা সড়ক .এ. ফা ক মা িমক 
িব ালয়-৯৩৫০

২৯৬৮

২৫ আঃ রহমান খান ত আসমত আলী খান ম  হলিদ িনয়া ব মারী বাজার-9350 ৩৭২০

২৬ আঃ আিজজ খান ত হােসম আলী খান িচলা গাব িনয়া িচলা বাজার-9350 ৩৭২১

২৭ মাঃ মক ল হােসন াপারী আে দ আলী াপারী জয়মিনর ঘাল চ দপাই ফের  অিফস-
৯৩৫০

৩৭২২

২৮ আিতয়ার রহমান হাওলাদার মমতাজ উি ন হাওলাদার দি ন িচলা ব মারী বাজার-9350 ৩৭২৩

২৯ মাঃ আঃ রিহম ফিকর ত মাঃ হােশম আলী ফিকর দি ন িচলা ব মারী বাজার-9350 ৩৭২৪

৩০ ত মাঃ ল ইসলাম গাজী ত মাঃ আিমর আলী গাজী জয়মিন চ দপাই ফের  অিফস-
৯৩৫০

৩৭২৫

৩১ গাজী জািমর হােসন গাজী আঃ জ ার জয়মিনর ঘাল চ দপাই ফের  অিফস-
৯৩৫০

৩৭২৬

৩২ ত মাঃ আ  বকর শখ মাঃ শহর আলী শখ িচলা উ কাটা ব মারী বাজার-9350 ৩৭২৭

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা)
বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই

যাচাই-বাছাই এর তািরখ    
৩০/০১/২০২১    

তািলকা কােশর তািরখ
২৫/০১/২০২১    

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  1/2



িবভাগঃ লনা জলাঃ বােগরহাট উপেজলাঃ মংলা

ঃ নং নাম িপতার নাম াম ডাকঘর বসামিরক গেজট

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা)
বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই

যাচাই-বাছাই এর তািরখ    
৩০/০১/২০২১    

তািলকা কােশর তািরখ
২৫/০১/২০২১    

৩৩ মাঃ আঃ খােলক হাওলাদার ত মািমন উি ন হাওলাদার জয়মিনর ঘাল চ দপাই ফের  অিফস-
৯৩৫০

৩৭২৮

৩৪ মাঃ মাদােছর হাওলাদার ত ইসমাইল হাওলাদার িচলা গাব িনয়া িচলা বাজার-9350 ৩৭২৯

৩৫ ত কালী পদ দউড়ী ত ভ  কা  দউড়ী খােশর ডাংগা ঘােপরহাট ৩৭৩০

৩৬ শখ রিফ ল ইসলাম আ াদ আলী সখ খানকােররেবড় ডাকঘর: ঘােপরহাট-
9350

৩৭৩১

৩৭ মাঃ লতান িসকদার ত আতাহার আলী িশকদার া নমাঠ হলিদ িনয়া-9350 ৩৭৩২

৩৮ ম থ িব াস নেগন িব াস া নমাঠ হলিদ িনয়া-9350 ৩৭৩৩

৩৯ শখ মা থ আলী ত র বালী শখ সােহেবর মঠ সােহেবর মঠ-9350 ৩৭৩৪

৪০ মাঃ সাই র মা া িজহাদ আলী মা া ক িনয়া রবন-৯৩৫০ ৩৭৩৫

৪১ মাঃ সােহব আিল শখ মাঃ মিফজ উি ন শখ ক িনয়া রবন-৯৩৫০ ৩৭৩৬

৪২ মাঃ আঃ ওহাব মা া আিনছ মা া দি ন বািজকেরর খ রবন-৯৩৫০ ৩৭৩৭

৪৩ ত মাঃ মাতাহার আলী চ রাগারী বািজকেরর খ ঐ ৩৭৩৮

৪৪ মাঃ আতাহার আলী চ রাগালী দি ন বািজকেরর খ রবন-৯৩৫০ ৩৭৩৯

৪৫ মাঃ খিলল খান রহমান খান ক িনয়া রবন-৯৩৫০ ৩৭৪০

৪৬ আঃ বােরক তা কদার হািমজ উি ন তা কদার ব শতলা রবন-৯৩৫০ ৩৭৪১

৪৭ মাঃ ছাই র রহমান মা া ত নজাত আলী মা া ক িনয়া রবন মাংলা ৩৭৪২

৪৮ মাঃ তয়া র রহমান িশকারী ত আঃ কিরম িশকারী ড় িড়য়া রবন মাংলা ৩৭৪৩

৪৯ কিরম হাওলাদার মিজদ হাওলাদার ব শতলা ব মারী বাজার-৯৩৫০ ৩৭৪৪

৫০ নেরন সরকার ের  নাথ সরকার কানাইনগর িচলা বাজার-9350 ৩৭৪৫

৫১ অনাদী ম ল িলল ম ল কানাইনগর িচলা বাজার-9350 ৩৭৪৬

৫২ িকেরান সরকার ত দেবন সরকার কানাইমারী শহলা িনয়া ৩৭৪৭

৫৩ আ ল খােলক আ ল হািকম খ ন আঃ ছ ার লন শলা িনয়া-৯৩৫০ ৩৭৪৮

৫৪ মাঃ আ াছ আলী সরদার ত মাঃ হািমজ উি ন কেলজ রাড মাংলা-৯৩৫০ ৩৭৪৯

৫৫ মাঃ আঃ বােরক ত সেকল উি ন হাং ন ন কেলানী মাংলা-৯৩৫০ ৩৭৫০

৫৬ মাঃ হািনফ তা কদার মিফজ উি ন বািজকেরর খ রবন-৯৩৫০ ৩৭৫১

৫৭ ের  নাথ ম ল হলাদ চ  ম ল জিসম উি ন সড়ক শলা িনয়া-৯৩৫০ ৩৭৫২

৫৮ মাঃ আলী সদার জয়নাল আেবিদন সদার তাজমহল রাড মাংলা-৯৩৫০ ৩৭৫৩

৫৯ শখ মক ল হােসন ত মাকােমল হােসন মােশদ সড়ক শলা িনয়া-৯৩৫০ ৩৭৫৪

৬০ িব াস রনিজৎ মার ( ি েযা া) আ েতাষ িব াস া নমাঠ শলা িনয়া-9350 ৩৭৫৫

৬১ ত শিহ াহ হাচান জামান ইিলশ ইিলশ ৩৭৫৬

৬২ নওয়াব আিল তা কদার আঃ হািকম তা কদার ীপাড়া শলা িনয়া-৯৩৫০ ৩৭৫৭

৬৩ গালাম মা ফা শখ পা  শখ খড়খিড়য়া ডাকঘর: ঘােপরহাট-
9300

৩৭৫৯

৬৪ ধা নজ ল ইসলাম মা াজ উি ন ধা বািজকেরর খ রবন-৯৩৫০ ৩৭৬০

৬৫ মাঃ আ  মাসেল উি ন আমজাদ হােসন িসকদার মালগাজী মংলা ৩৭৬৩

৬৬ মাঃ ন র আলী সদার কালাচান সদার দি ন িচলা ব মারী বাজার-৯৩৫০ ৩৭৬৪

৬৭ িনমাই অিধকারী তারক অধীকারী কািলকাবািড় িচলা বাজার-9350 ৩৭৬৫

৬৮ িবেনাদ ম ল সানারাম ম ল কানাইনগর িচলা বাজার-9350 ৩৭৬৬

৬৯ মাঃ আ ল কালাম মা া ত ওয়ােজদ আলী মা া খানকােরর বড় মাংলা ৩৭৬৭

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  2/2


