
িবভাগঃ ঢাকা জলাঃ গাপালগ উপেজলাঃ কাটালীপাড়া

ঃ নং নাম িপতার নাম াম ডাকঘর বসামিরক গেজট

১ ভাষ চ  গাইন আিদত  গাইন খ রবাড়ী কলাবাড়ী ১৭৩৭
২ মাঃ ল আিমন আমজাদ শখ আ িতয়া কা িলয়া ১৭৪১
৩ আঃ ছা ার শাহ আঃ গ রশাহ মদরপাড়া ঘাঘর ১৭৫১
৪ আ স সামাদ িসকদার ত লহাজ ীন িসকদার বা ল িসিকরবাজার ১৭৫৭
৫ আলী আকবর ফিকর জিহর উি ন কা াম কাটালীপাড়া ১৭৬২
৬ জগদীশ চ  বালা বলারাম বালা রামশীল রামশীল ১৭৬৪
৭ সাহরাব হােসন হাওলাদার ছেবদালী হাওলাদার নবতী িপ রী ১৭৬৫
৮ িবনয়  ষি  র ন ব র কলাবাড়ী ১৭৬৭
৯ আলাউি ন তা কদার সা ার তা কদার িপ রী িপ রী ১৭৭০
১০ সে াষ ম ল মেহ  নাথ ম ল কাি কাি ১৭৮২
১১ আঃ ছা ার খান শিফজউ ীন খান কালার বািড় য়া াম ১৭৮৪
১২ ভাস চ  রায় মাখন লাল রায় তারাকা র িপ রী ১৭৯১
১৩ মাওঃ দেলায়ার হােসন শাহা ি ন পরান িরয়া শলা ১৮০৪
১৪ গািজ িসরা ল হাক রাকন উ ীন বষাপাড়া িহরন ১৮১৩
১৫ ময়ার আলী শখ সিফজ উ ীন শখ িহরন িহরন ১৮১৭
১৬ মাঃ সাম ল হক আঃ কিরম িরয়া কা িলয়া ১৮২১
১৭ আ ল কােশম মিফজ হােসন হা শলা ১৮২২
১৮ বাদশা িময়া তা কদার বলােয়ত হােসন তা কদার সনারগাতী কা িলয়া ১৮২৪
১৯ আ ল মা ান িব াস জানাব আলী নািরেকলবাড়ী নািরেকলবাড়ী ১৮২৫
২০ এইচ এম আ াব উি ন আ ল গিন হাওলাদার রপালা রপালা ১৮২৬
২১ শিহ ল হক িলহাজ উ ীন আমতলী গচাপাড়া ১৮২৭
২২ শখ আ  খােলক মািমন উ ীন বা াবািড় বা াবািড় ১৮২৯
২৩ মহ ত আলী গালদার আিদল উি ন গালদার বা াবাড়ী বা াবাড়ী ১৮৩০
২৪ লালিময়া হাজরা আঃ হািকম হাজরা থানারপাড় বািলয়াভাংগা ১৮৩৮
২৫ ফা শখ রাত আলী শখ নবতী িপ রী ১৮৪২
২৬ আ ল সামাদ শখ সানা উ াহ টাপাড়া শলা ১৮৪৩
২৭ মাশাররফ হােসন ম আলী ফিকর কা াম কাটালীপাড়া ১৮৪৫
২৮ অিনল মার দ আ েতাষ দ কা াম কাটালীপাড়া ১৮৪৬
২৯ ল আিমন হাওলাদার আফছার উি ন হাওলাদার রপালা রপালা ১৮৪৯
৩০ আ র রউফ শখ দিলল উ ীন উনিশয়া উনিশয়া ১৮৫১
৩১ মাঃ ফােয়ক উ ামান মিমন ীন শখ িচ াপাড়া গচাপাড়া ১৮৫২
৩২ েরশ চ  গাইন উেপণ চ  গাইন খ রবািড় কলাবািড় ১৮৫৩
৩৩ আ ল জিলল শখ ফােজল শখ কাি কা িলয়া ১৮৫৫
৩৪ নাম উ ীন শখ মনতাজ উ ীন শখ গায়াল িপ রী ১৮৫৮
৩৫ মাজাম তা কদার জবান উ াহ তা কদার িপ রী িপ রী ১৮৬০
৩৬ বীের নাথ ম ল জীেত নাথ হাজরাবািড় সাধাল র ১৮৭১
৩৭ খােদম আলী শখ ছােদর আলী শখ সানা য়া বািলয়াভাংগা ১৮৭২
৩৮ গৗরা  লাল চৗ রী িবজয়  চৗ রী পি মপাড় কাটালীপাড়া ১৮৭৪
৩৯ সয়দ নেছফ আহ দ সয়দ আলী আহ দ িহরন িহরন ১৮৭৫
৪০ সহেদব ব যে র ব কািলগ কলাবাড়ী ১৮৯০

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) া  1/9
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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    

৪১ রসময় িব াস ড়ান চ  িব াস বাগান উ রপাড় কাটালীপাড়া ১৮৯১
৪২ গ  গালদার আিজম উ ীন গালজার বা াবাড়ী বা াবাড়ী ১৮৯৩
৪৩ মাদাে দ খান জতন খান িহরণ িহরণ ১৯০৬
৪৪ আঃ আিজজ িময়া িব াস বষাপাড়া িহরণ ১৯১২
৪৫ মাহা দ িসি ক আঃ কিরম আলী বা াবাড়ী বা াবাড়ী ১৯২০
৪৬ ম দন িব াস (ম ) িহরা মন িব াস েতরবাড়ী নািরেকলবাড়ী ১৯২৬
৪৭ অবনী কা  িব াস অিবনাশ চ  িব াস য়া কলাবাড়ী ১৯২৯
৪৮ নজ ল ইসলাম হাওলাদা র আঃ গিণ হাওলাদার রপালা রপালা ১৯৩১
৪৯ আঃ আিজজ শখ ময় ীন শখ বা াবাড়ী বা াবাড়ী ১৯৩৩
৫০ ল আেনায়ার মেফল উ ীন ম রনাগরা হিরণাহা ১৯৪৩
৫১ রবী  নাথ িব াস গেনশ িব াস রািজ ারপাড় িসতাই ১৯৪৮
৫২ শখ িজ র রহমান শখ আ ল মিজদ উ রপাড়া িসিকরবাজার ১৯৪৯
৫৩ েরশ চ  রােজ র ব র কলাবাড়ী ১৯৫১
৫৪ আমজাদ হােসন এনাজ উ ীন শখ নবতী িপ রী ১৯৬০
৫৫ কিফল  সন মেনাহর সন িহজলবাড়ী কলাবাড়ী ১৯৬২
৫৬ মাখন লাল গাইন িব সাথ গাইন চক িরয়া কলাবাড়ী ১৯৬৩
৫৭ িচ র ন সরকার ািরকানাথ সরকার ব র কলাবাড়ী ১৯৬৪
৫৮ নটবর সন মেনাহর সন িহজলবাড়ী কলাবাড়ী ১৯৬৬
৫৯ ি বাস বাৈড় িব নাথ বাৈড় িহজলবাড়ী কলাবাড়ী ১৯৬৭
৬০ হের নাথ বাৈড় ধান  মার বাৈড় কলাবাড়ী কলাবাড়ী ১৯৭০
৬১ লচান বাৈড় হরলাল বাৈড় কলাবাড়ী কলাবাড়ী ১৯৭২
৬২ ত কেদব চ  যাদব চ  ব র কলাবাড়ী ১৯৭৩
৬৩ অজয় মার ম মদার মেহ নাথ ম মদার ব র কলাবাড়ী ১৯৭৪
৬৪ নারায়ন চ  হালদার চত  হালদার ব র কলাবাড়ী ১৯৭৫
৬৫ ি েজ  নাথ বাৈড় দেব  নাথ বাৈড় কলাবাড়ী কলাবাড়ী ১৯৭৭
৬৬ কািতক চ  ম মদার অিবনাশ ম মদার ব র কলাবাড়ী ১৯৭৮
৬৭ নীল মার বাৈড় যােগশ চ  বাৈড় কলাবাড়ী কলাববাড়ী ১৯৭৯
৬৮ ল ীকা  িব াস বনমালী িব াস পীড়ারবাড়ী নয়ারবাড়ী ১৯৮৩
৬৯ ল ীকা  বল ঃ িখরাম বল পীড়ারবাড়ী নয়ারবাড়ী ১৯৮৪
৭০ ল ন চ  জয়ধর দাম চ  জয়ধর নয়ারবাড়ী নয়ারবাড়ী ১৯৮৫
৭১ হরেগািব হরলাল িব াস লােটংগা সা া র ১৯৮৬
৭২ মাঃ শহী ল আলম আিদল উ ীন িময়া িদঘলীয়া ভাংগারহাট ১৯৮৮
৭৩ খর ন বাৈড় প চ  বাৈড় পীড়ারবাড়ী নয়ারবাড়ী ১৯৯২
৭৪ যতী  নাথ সন রসর ন সন হাজরাবাড়ী ভাংগারহাট ১৯৯৩
৭৫ অিনল রায় র রায় নয়ারবাড়ী নয়ারবাড়ী ১৯৯৪
৭৬ রমণী র ন ধা অন  মার ধা লােট া ভাংগারহাট ১৯৯৫
৭৭ ামা কা  িব াস হর মার িব াস পেলাটানা ভাংগারহাট ১৯৯৬
৭৮ নের  নাথ বাৈড় কাশীনাথ বাৈড় লখ া ভাংগারহাট ১৯৯৭
৭৯ শরৎ চ  গাইন চা  গাইন হাজরাবাড়ী ভাংগারহাট ১৯৯৯
৮০ যােসফ বাৈড় ােন  নাথ বাৈড় বতকািছয়া নািরেকলবাড়ী ২০০০

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
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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    

৮১ বা েদব সরকার িবে র সরকার নয়ারবাড়ী নয়ারবাড়ী ২০০১
৮২ গািব  ধা িবচরণ ধা লােট া ভাংগারহাট ২০০২
৮৩ মান  হালদার অি নী হালদার পীড়ারবাড়ী নয়ারবাড়ী ২০০৩
৮৪ হিরপদ িব াস ল ন চ  িব াস লখ া ভাংগারহাট ২০০৪
৮৫ এ ালবাট চ  ধা েরশ চ  ধা লােটংগা সা া র ২০০৬
৮৬ হরেগািব  অিধকারী িসে র অিধকারী রাজা র রামশীল ২০১০
৮৭ মহান  িব াস িসে র িব াস জহেররকাি রামশীল ২০১১
৮৮ িব নাথ রায় সীতানাথ রায় রাজা র রামশীল ২০১৪
৮৯ িবমল কাি  মি ক িবে শর মি ক খাগবাড়ী রামশীল ২০১৫
৯০ িচ  র ন ব বের নাথ ব রাজা র রামশীল ২০১৬
৯১ জগদীশ বাগচী যতী  নাথ বাগচী রাজা র রামশীল ২০১৭
৯২ ােন  নাথ হালদার নারায়ন চ  হালদার রামশীল রামশীল ২০১৮
৯৩ অমেল  রায় অন  মার রায় রাজা র রামশীল ২০২০
৯৪ শাি  র ন ম মনী ষন ম কা লাবাড়ী রামশীল ২০২১
৯৫ কা  বাৈড় র বাৈড় জহেররকাি রামশীল ২০২২
৯৬ ত িবেবকা  িব াস সাধন িব াস জহেররকাি রামশীল ২০২৪
৯৭ রামান  ঢালী ধীের নাথ ঢালী জহেররকাি রামশীল ২০২৫
৯৮ আঃ স ার পাইক আ ল ওেহদ পাইক বা াবাড়ী বা াবাড়ী ২০২৮
৯৯ ত আ ল হােসন হাওলাদার উিকল উি ন হাওলাদার বা াবাড়ী বা াবাড়ী ২০৩০
১০০ লাল িময়া পাইক দিলল উি ন পাইক বা াবাড়ী বা াবাড়ী ২০৩১
১০১ মাঃ আলী আজগর ঘরামী মাঃ আজাহার উি ন ঘরামী বা াবাড়ী বা াবাড়ী ২০৩২
১০২ মাঃ শহী ল ইসলাম হাওলাদার মাঃ আিজম উ ীন হাওলাদার বা াবাড়ী বা াবাড়ী ২০৩৪
১০৩ ত মাঃ মিজবর রহমান িসরা ি ন বা াবাড়ী বা াবাড়ী ২০৩৫
১০৪ মাঃ বাদশা িময়া ওয়ােজদ আলী িময়া ম রনাগরা হিরণাহা ২০৩৯
১০৫ জানাবালী হওলাদার আহ দ হাওলাদার বা াবাড়ী বা াবাড়ী ২০৪১
১০৬ মাঃ হািব র রহমান খান আঃ লিতফ খান বা াবাড়ী বা াবাড়ী ২০৪৩
১০৭ মে ল আলী পাইক ব  পাইক বা াবাড়ী বা াবাড়ী ২০৪৬
১০৮ তাফা ি ন কাজী আই ি ন কাজী বা াবাড়ী বা াবাড়ী ২০৫২
১০৯ মাঃ হা ন শখ আিমন উ ীন শখ বা াবাড়ী বা াবাড়ী ২০৫৩
১১০ মাঃ ল আিমন শখ মাহেফল উ ীন ম রনাগরা হিরণাহা ২০৫৯
১১১ এস. ক সাম ল আলম মেফল উি ন ম রনাগরা বা াবাড়ী ২০৬০
১১২ ব াল শখ ছােমদ শখ বা াবাড়ী বা াবাড়ী ২০৬১
১১৩ মহ ত আলী কাজী মমীন উি ন কাজী বা াবাড়ী বা াবাড়ী ২০৬২
১১৪ আঃ কােদর িব াস ফয়জর আলী িব াস নািরেকলবাড়ী নািরেকলবাড়ী ২০৬৪
১১৫ ত তয়াবালী িসকদার আনসার উি ন িসকদার উ রপাড়া িসিকরবাজার ২০৬৭
১১৬ শখ মাহা দ আ ল হােসন শখ মাহা দ আেনায়ার উি ন ছাট িদঘলীয়া রাধাগ ২০৭১
১১৭ িনজামি ন শখ আব  শখ িসতাই িসতাই ২০৭৩
১১৮ ভাত চ  রায় নপাল চ  রায় নািরেকলবাড়ী নািরেকলবাড়ী ২০৭৫
১১৯ সরজাহান তা কদার আেনচ তা কদার সনারগাতী শলা ২০৭৬
১২০ মাঃ জাফর তা কদার র উ ীন তা কদার সনারগাতী কা িলয়া ২০৭৯

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  3/9
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ঃ 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    

১২১ মক র রহমান মমতাজ উি ন শখ শলা শলা ২০৮২
১২২ রহমান মা া আিমন উি ন মা া জািমলা শলা ২০৮৬
১২৩ হািকম সরদার সানামি ন সরদার শলা শলা ২০৮৮
১২৪ আঃ ছা ার িময়া হােরজ শখ িরয়া কা িলয়া ২০৮৯
১২৫ সেকল উি ন শখ ছেবদ আলী শখ কাি কা িলয়া ২০৯০
১২৬ রা াক িময়া আ ল ওয়ােজদ িময়া িরয়া কা িলয়া ২০৯১
১২৭ িলয়াকত আলী শখ আফসার উি ন শখ িরয়া কা িলয়া ২০৯২
১২৮ বলােয়ত শরীফ জেবদ আলী শরীফ সানারগাতী কা িলয়া ২০৯৩
১২৯ ছিকনা বগম আঃ কিরম ি িরয়া শলা ২০৯৬
১৩০ মাঃ শাজাহান লাকমান শখ সনারগাতী শলা ২০৯৮
১৩১ আঃ ওয়ােজদ শখ সিফ ি ন িরয়া কা িলয়া ২১০০
১৩২ িবমল শীল মেনার ন শীল িরয়া কা িলয়া ২১০১
১৩৩ মাঃ রাত আলী শরীফ জেবদালী শরীফ সনারগািত কা িলয়া ২১০৩
১৩৪ ছরাজি ন আেলাকালী কাি কা িলয়া ২১০৪
১৩৫ লতান শখ কা  শখ িরয়া কা িলয়া ২১০৮
১৩৬ র মহ দ শখ নায়াবালী শখ কাি শলা ২১০৯
১৩৭ শখ আ ল হােসম শখ আব াহ হা শলা ২১১০
১৩৮ তয়াব ধা দিলল উি ন ধা কাি কা িলয়া ২১১১
১৩৯ মিমন উি ন শখ িদরাজি ন শখ কাি কা িলয়া ২১১২
১৪০ ম আলী শখ ভ  শখ কাি কা িলয়া ২১১৪
১৪১ ছােরজান শখ মাকাে ল শখ সনারগাতী কা িলয়া ২১১৫
১৪২ মিজদা বগম মাঃ মাজাম স ার িরয়া কা িলয়া ২১১৬
১৪৩ ত আেনায়ার হােসন িবশাই শখ সনারগাতী শলা ২১১৭
১৪৪ আঃ ছ ার ি ছেহর উি ন ী বািনয়ারী কা িলয়া ২১১৮
১৪৫ ফজ ল হক শখ মামতাজ উ ীন শখ লাহারংক মাঝবাড়ী ২১১৯
১৪৬ সােনকা রাণী রায় হমােয়ত উি ন িরয়া কা িলয়া ২১২২
১৪৭ ত ি  আঃ কিরম হলাল উি ন িরয়া কা িলয়া ২১২৩
১৪৮ মােমলা বগম কিরম ী সানারগািত কা িলয়া ২১২৪
১৪৯ আ াব আলী ফকর উি ন কাি কাি শলা ২১২৭
১৫০ আঃ রশীদ তা কদার আিনচ তা কদার সনারগাতী কা িলয়া ২১২৮
১৫১ ই ব আলী তারাব আলী পি মপাড় কাটালীপাড়া ২১২৯
১৫২ ত আিদল উি ন মীর গিন মীর িরয়া কা িলয়া ২১৩১
১৫৩ মাঃ হািনফ শখ আঃ হািমদ শখ আমবাড়ী কা িলয়া ২১৩৩
১৫৪ মাশােরফ হােসন িজনা ি ন িরয়া কা িলয়া ২১৩৪
১৫৫ মাঃ িনজাম উি ন খান গ  জর আলী খান চৗর লী শলা ২১৩৫
১৫৬ সানামি ন শখ নখাল উি ন শখ জািমলা কা িলয়া ২১৩৭
১৫৭ আঃ মা ান মা া ঈমান উি ন মা া িরয়া িসিকরবাজার ২১৩৮
১৫৮ মহর আলী শখ কােশম আলী শখ িবরােমর কাি শলা ২১৩৯
১৫৯ িছি ক তা কদার রাজালী তা কদার সনারগাতী শলা ২১৪০
১৬০ িমেসস তহিমনা খানম আঃ ছামাদ সখ শলা শলা ২১৪১

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  4/9
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ঃ 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    

১৬১ নািছর উি ন তা কদার হাজারী তা কদার পবনারপাড় শলা ২১৪৪
১৬২ মাঃ আ াব আলী শখ ফকরি ন শখ কাি কা িলয়া ২১৪৯
১৬৩ ি েরাধ রায় খলাল রায় পালসাইর িহরণ ২১৫৭
১৬৪ ত বলােয়ত হােসন আেদল মা া আ িতয়া কা িলয়া ২১৬১
১৬৫ হাঃ হািকম কাজী মেছর কাজী লাহারংক মাঝবাড়ী ২১৬৩
১৬৬ আঃ ছালাম িব াস গেয়জি ন িব াস বষাপাড়া িহরণ ২১৬৫
১৬৭ মাঃ আলতাফ হােসন শখ লহাজি ন শখ বষাপাড় িহরন ২১৬৭
১৬৮ কিরম িশকদার ছ  িশকদার বষাপাড় িহরণ ২১৬৮
১৬৯ আ ল আিজজ িব াস আ ল গ র িব াস বষাপাড়া িহরন ২১৬৯
১৭০ আঃ মােলক মা া ধ  মা া আ িতয়া কা িলয়া ২১৭১
১৭১ আব ল সালাম দািড়য়া মাকেলচ দািড়য়া আ িতয়া কা িলয়া ২১৭২
১৭২ জালাল উি ন শখ আিছর উি ন শখ িহরন িহরন ২১৭৩
১৭৩ আকবর মা া আেলাকািল মা া িহরন িহরন ২১৭৪
১৭৪ িছি র রহমান দাড়ীয়া বােরক দাড়ীয়া মাঝবাড়ী মাঝবাড়ী ২১৭৬
১৭৫ িগয়াসউি ন সখ আ ল কােশম সখ িহরণ িহরন ২১৭৭
১৭৬ আ ল বাশার মা া ওয়ােজদ মা া আ িতয়া কা িলয়া ২১৭৮
১৭৭ ত ি  আ ল কােশম আঃ কােদর ি িহরন িহরন ২১৮০
১৭৮ বণ চৗ রী নচরণ চৗ রী পালসাইর েন গাপাল র ২১৮২
১৭৯ মাঃ আ স ছ ার মি ক ওিফ ি ন মি ক লাহাংক মাঝবাড়ী ২১৮৫
১৮০ আঃ রিশদ িসকদার কােশম আলী তারাশী িহরন ২১৮৬
১৮১ বাদশা শখ খােলক আ িতয়া কা িলয়া ২১৮৭
১৮২ ই ব ফিকর মংগল ফিকর িহরন িহরন ২১৮৮
১৮৩ মাঃ আিজ ল হক তা কদার আঃ জ ার তা কদার তারাশী কাটালীপাড়া ২১৮৯
১৮৪ মাঃ জেবদ আলী খান আ ল খান িহরন িহরন ২১৯০
১৮৫ আঃ রিশদ ি সয়দালী ি িহরন িহরন ২১৯১
১৮৬ মাঃ আই বালী শখ বাবন শখ িহরন িহরন ২১৯২
১৮৭ কানাই লাল সরকার ভিগরথ চ  সরকার িহরন িহরন ২১৯৫
১৮৮ মাঃ মাতাহার ইয়া আঃ হািমদ ইয়া লাহারংক মাঝবাড়ী ২১৯৬
১৮৯ মহর আলী িময়া হােচন উি ন িময়া তারাশী কাটালীপাড়া ২১৯৮
১৯০ র উি ন মা া ধলািময়া মা া িহরন িহরন ২১৯৯
১৯১ িলয়াকত আলী সাহ গ র শাহ ছাট দি ণপাড় বািলয়াভাংগা ২২০২
১৯২ মাঃ আলমগীর হােসন জেয়নি ন শখ ডহরপাড়া বািলয়াভাংগা ২২০৩
১৯৩ সানা ি ন দািড়য়া র াবালী দািড়য়া মঠবািড় কাটালীপাড়া ২২০৭
১৯৪ মাঃ শাহজাহান িময়া আ র গিন িময়া বাগান উ রপাড়া িসিকরবাজার ২২০৯
১৯৫ রাকন উ ীন িময়া ফ  িময়া রতাল িসিকরবাজার ২২১১
১৯৬ মকফার উি ন শখ শহর আলী শখ উ রপাড়া িসিকরবাজার ২২১৩
১৯৭ মাঃ শাহজান শরীফ ইমান উ ীন শরীফ রতাল িসিকরবাজার ২২১৫
১৯৮ িনজাম উি ন িময়া হমােয়ত উি ন ব হার িসিকরবাজার ২২১৬
১৯৯ িলয়াকত িময়া র মাহা দ িময়া িসিকরবাজার িসিকরবাজার ২২১৮
২০০ মহােদব চ  দাস শিতস চ  দাস ব হার িসিকরবাজার ২২১৯

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  5/9
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জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা)
বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই

যাচাই-বাছাই এর তািরখ    
৩০/০১/২০২১    

তািলকা কােশর তািরখ
২৫/০১/২০২১    

২০১ আঃ ম ান শখ  িময়া শখ ব হার িসিকরবাজার ২২২০
২০২ এস এম নািজম উি ন শখ আলতাব হােসন বাগান উ রপাড়া িসিকরবাজার ২২২১
২০৩ মাঃ শাম ল হক িময়া জনারি ন িময়া ব হার িসিকরবাজার ২২২২
২০৪ ছেক ার মা া সেরক মা া উ রপাড়া িসিকরবাজার ২২২৩
২০৫ নারায়ন চ  ওঝা নের  নাথ ওঝা উলাহা কাটালীপাড়া ২২২৪
২০৬ মাঃ চ দ িময়া আঃ গ র িময়া বপাড়া িসতাই ২২২৭
২০৭ শখ আঃ লিতফ আিছরি ন শখ য়া াম য়া াম ২২২৮
২০৮ র মহ দ িময়া আঃ গ র িময়া িচ াপাড়া গচাপাড়া ২২২৯
২০৯ আ ল আিজজ িময়া সানামি ন িময়া গচাপাড়া গচাপাড়া ২২৩১
২১০ রজাউল হক তা কদার আঃ জ ার তা কদার উ র পাড়া আমতলী ২২৩২
২১১ মাঃ মাসেলম মা া ইমান মা া িসতাই উ রপাড়া ২২৩৩
২১২ র মহ দ িময়া তাফাে ল হােসন গচাপাড়া গচাপাড়া ২২৩৫
২১৩ মাঃ এ াজ ফরাজী সিফউি ন ফরাজী সানা য়া বািলয়াভাংগা ২২৩৬
২১৪ িবজয়  পাইক উপে নাথ পাইক ছাট দি নপাড়া আমতলী ২২৩৮
২১৫ রােজ নাথ মি ক আিদত  মার মি ক বড় দি ণপাড় উনিশয়া ২২৩৯
২১৬ মাঃ শহী ল হক িময়া মকফর উি ন িময়া িচ াপাড়া গচাপাড়া ২২৪০
২১৭ ই বালী ফরাজী সিফ ি ন ফরাজী সানা য়া বািলয়াভাংগা ২২৪১
২১৮ আলতাফ শখ কােশম শখ য়া াম য়া াম ২২৪৩
২১৯ গাপাল চ  িব াস মাধব চ  িব াস নায়াধা গচাপাড়া ২২৪৪
২২০ মাঃ ই ািহম িময়া আ ল হািমদ িময়া আমতলী গচাপাড়া ২২৪৫
২২১ শাজাহান হাওলাদার সরাজি ন হাওলাদার িসিকরবাজার আমতলী ২২৪৭
২২২ ত ব াল িময়া আদম আলী িময়া উ রপাড়া গচাপাড়া ২২৪৮
২২৩ ত খিবর উি ন শখ জিহর উি ন শখ বড় দি ণপাড় উনিশয়া ২২৪৯
২২৪ ময়ার আলী শখ কােশম আলী শখ সান য় বািলয়াভাংগা ২২৫১
২২৫ িজবর রহমান মনাজি ন িময়া আমতলী গচাপাড়া ২২৫২
২২৬ ফা ক হােসন জনি ন িময়া আমতলী িসিকরবাজার ২২৫৩
২২৭ ইউ স তা কদার ফরমান তা কদার গচাপাড়া গচাপাড়া ২২৫৫
২২৮ মাকেলছ মা া ওয়ােজদ মা া বড় দি ণপাড় উনিশয়া ২২৫৮
২২৯ মাঃ হািনফ শখ আ ল গিন শখ উনিশয়া উনিশয়া ২২৫৯
২৩০ জািহদ হােসন শখ ি েযা া শখ গেহর আলী দি ণপাড় বািলয়াভাংগা ২২৬০
২৩১ গীতা িব াস মাখনলাল িব াস য়া াম য়া াম ২২৬৫
২৩২ িপটার বাইন মািঝ দােনশ বাইন য়া াম য়া াম ২২৭১
২৩৩ পিরমল চ  দাস চ কা  দাস য়া াম য়া াম ২২৭২
২৩৪ শাি  র ন বরাগী মেনাহর বরাগী য়া াম য়া াম ২২৭৩
২৩৫ গৗরাংগ লাল দাস পিরি ত দাস য়া াম য়া াম ২২৭৮
২৩৬ মাঃ শাহজাহান তা কদার ছজাি ন তা কদার কাশাতলী বািলয়াভাংগা ২২৮২
২৩৭ বাদশা শখ খীমা দ শখ নবতী িপ রী ২২৮৩
২৩৮ এয়া ব আলী শখ ছেবদ আলী শখ কাশাতলী বািলয়াভাংগা ২২৮৫
২৩৯ আঃ মিকত শখ ছেবদ আলী শখ কাশাতলী বািলয়াভাংগা ২২৮৬
২৪০ মাঃ খিবর উি ন আ াচ আলী কা াম কাটালীপাড়া ২২৮৭

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  6/9
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ঃ 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    

২৪১ জাফর আলী ফিকর মিজদ ফিকর িচতশী িপ রী ২২৯০
২৪২ আ াস আলী বাহা র বরকত উ াহ িচতশী িপ রী ২২৯২
২৪৩ নজ ল ইসলাম শখ  িময়া শখ নবতী িপ রী ২২৯৩
২৪৪ ত হমােয়ত আলী িসকদার মা ার হােসন য়ােখালা কিডেগাপাল র ২২৯৮
২৪৫ শখ আজহার উি ন শখ জনার উি ন নবতী িপ রী ২২৯৯
২৪৬ ছাহরাব হােসন আজাহার উি ন িচতশী িপ রী ২৩০০
২৪৭ মাঃ বিদউ ামান িশকদার মাঃ মাতােলব িশকদার উনিশয়া উনিশয়া ২৩০১
২৪৮ ফ  শখ আ  শখ আিলঠাপাড়া বািলয়াভাংগা ২৩০৪
২৪৯ ি ন শখ আ বকর শখ কাি কা িলয়া ২৩১১
২৫০ মাঃ িজ র শখ খারেশদ আলী শখ কাচারীিভটা কাি ২৩১২
২৫১ সর তী অিধকারী কািতক চ  অিধকারী ধারাবাশাইল কাি ২৩১৩
২৫২ বের  নাথ ভ রশীকলাল ভ ছ কা া েন গাপাল র ৪৫৪০
২৫৩ যকা  বাৈড় িব  বাৈড় কলাবাড়ী কালাবাড়ী ৪৭৪৭
২৫৪ িকেশারীলাল হাজরা ত িধি র হাজরা িহজলবািড় কলাবািড় ৪৭৪৮
২৫৫ রিব ম মদার িব নাথ ম মদার কলাবাড়ী কলাবাড়ী ৪৭৪৯
২৫৬ অন  মার িব াস গৗরচ দ িব াস ব র কলাবাড়ী ৪৭৫০
২৫৭ আিদত  মার সরকার কাি ক চ  সরকার নয়ারবাড়ী নয়ারবাড়ী ৪৭৫১
২৫৮ সেত  নাথ জয়ধর দাম চ  জয়ধর নয়ারবাড়ী নয়ারবাড়ী ৪৭৫২
২৫৯ আ ল হােসন িময়া ত ছে র আলী িময়া িদঘিলয়া সা া র ৪৭৫৪
২৬০ ভগীরথ বাৈড় রিশকলাল বাৈড় কােনরিভটা ভাংগারহাট ৪৭৫৬
২৬১ হরলাল িব াস ল ীকা  িব াস নয়ারবাড়ী নয়ারবাড়ী ৪৭৫৭
২৬২ িনত ন  িব াস ত জলধর িব াস লসীবাড়ী ভাংগারহাট ৪৭৫৮
২৬৩ যতী  নাথ বাৈড় ধ  কা  বাৈড় নয়ারবাড়ী নয়ারবাড়ী ৪৭৫৯
২৬৪ বানছারাম ম ত িসি র ম নয়ারবাড়ী নয়ারবাড়ী ৪৭৬০
২৬৫ দেব  নাথ ধা ত রাে◌ইচরণ ধা লােট া ভাংগারহাট ৪৭৬১
২৬৬ িহদাস ধা অন  মার ধা লােট া ভাংগারহাট ৪৭৬২
২৬৭ িবনয় সরকার িবে শর সরকার নয়ারবাড়ী নয়ারবাড়ী ৪৭৬৩
২৬৮ রাম  িম ী ত সেব র িম ী নয়ারবাড়ী নয়ারবাড়ী ৪৭৬৪
২৬৯ আিদত  বাৈড় দধীরাম বাৈড় কােনরিভটা ভাংগারহাট ৪৭৬৫
২৭০ ডাঃ লাল চ  িব াস ডাঃ লাল মাহন িব াস েতরবাড়ী নািরেকলবাড়ী ৪৭৬৬
২৭১ খেগ  নাথ বাৈড় ি তীশ চ  বাৈড় হাজরাবাড়ী ভাংগারহাট ৪৭৬৭
২৭২ স া  র রায় বরদা কা  রায় গচাপাড়া গচাপাড়া ৪৭৬৮
২৭৩ শীলা রানী ম মিত লাল ম রাজা র রামশীল ৪৭৬৯
২৭৪ জগদীশ চ  অিধকারী ত এককিড় অিধকার খাগবাড়ী রামশীল ৪৭৭০
২৭৫ পচাদ ঢালী শশী ষন ঢালী জহেররকাি রামশীল ৪৭৭১
২৭৬ নেরশ চ  িব াস নব  িব াস জহেররকাি রামশীল ৪৭৭২
২৭৭ অ ব লাল বাৈড় পচ দ বাৈড় রামশীল রামশীল ৪৭৭৩
২৭৮ ধাং  মার রায় িসি র রায় রাজা র রামশীল ৪৭৭৪
২৭৯ ভী েদব রায় েদব চ  রায় রামশীল রামশীল ৪৭৭৫
২৮০ নীল চ  িব াস মেনাহর িব াস জহেররকাি রামশীল ৪৭৭৬

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
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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    

২৮১ খ কার মাঃ ইসমাইল খ কার মাঃ তিমজ উি ন বা াবাড়ী বা াবাড়ী ৪৭৭৭
২৮২ মাঃ আজাহার উি ন ব  িব াস বা াবািড় বা াবািড় ৪৭৭৮
২৮৩ িপটার বাৈড় ল ীকা  বাৈড় আমবাড়ী রাধাগ ৪৭৭৯
২৮৪  কা  ম ল দেব  নাথ ম ল বটবাড়ী য়াবাড়ী ৪৭৮০
২৮৫ অ িরস জয়ধর গাচরণ জয়ধর তিরয়া য়াবাড়ী ৪৭৮১
২৮৬ তয়া র রহমান সরদার ত আিমন উি ন সরদার জ য়ারবাড়ী িসতাই ড ৪৭৮২
২৮৭ মাঃ ামান িময়া মাঃ িনজাম উ ীন িময়া ছাট িদঘলীয়া রাধাগ ৪৭৮৩
২৮৮ নারায়ন চ  বাকচী শশী সন বাকচী নািরেকলবাড়ী নািরেকলবাড়ী ৪৭৮৪
২৮৯ মাঃ চ দ িময়া মাঃ ফক ি ন িময়া ছাট িদঘলীয়া রাধাগ ৪৭৮৫
২৯০ মাঃ নােয়ম আলী মা া অিলমি ন মা া িদঘিলয়া রাধাগ ৪৭৮৬
২৯১ আছমত আলী খ কার র মাহা াদ খ কার নািরেকলবাড়ী নািরেকলবাড়ী ৪৭৮৭
২৯২ মাঃ তয়া র রহমান িসকদারঙ ◌ৃত কােশমালী িসকদার নািরেকল বাড়ী রাধাগ ৪৭৮৮
২৯৩ মাঃ জয়নাল আেবদীন ফিকর মাঃ এেলম উ ীন ফিকর িদঘলীয়া রাধাগ ৪৭৮৯
২৯৪ িবজয় হালদার দীনব  হালদার িতলবাড়ী শলা ৪৭৯০
২৯৫ ছারমান শখ আেশাকালী শখ কাি কা িলয়া ৪৭৯১
২৯৬ মাঃ ফজর আলী িময়া আ ল আলী িময়া িরয়া কা িলয়া ৪৭৯২
২৯৭ এস, এ, হািলম আ ল হােসম ধাড়ার কা িলয়া ৪৭৯৩
২৯৮ শখ রাকন উি ন শখ মাঃ রােশদ পবনারপাড় শলা ৪৭৯৪
২৯৯ মাঃ আমেজদ আলী হাওলাদার সিফজউি ন হাওলাদার টাপাড়া শলা ৪৭৯৫
৩০০ আ ল হক চৗ রী সাবাহান চৗ রী শলা শলা ৪৭৯৬
৩০১ হমােয়ত উি ন চৗ রী ত ন র আলী চৗ রী শলা শলা ৪৭৯৭
৩০২ আঃ জিলল তা কদার মিতয়র রহমান তা কদার সনারগািত কা িলয়া ৪৭৯৮
৩০৩ মাঃ ম আলী লা  শখ কাি কা িলয়া ৪৭৯৯
৩০৪ মাঃ সাহা ি ন িময়া মিমন উি ন মা া রাধাগ ৪৮০০
৩০৫ সােহব আলী ত কা  শখ িবরােমরকাি শলা ৪৮০১
৩০৬ গাজী ন ল হক ী জালাল উি ন গাজী বষাপাড়া িহরন ৪৮০২
৩০৭ িচ  র ন সাহা রে র সাহা িহরন িহরন ৪৮০৩
৩০৮ আঃ স িব াস ওেমদ আলী িব াস বষাপাড়া িহরন ৪৮০৪
৩০৯ মাঃ আঃ হা ান গাজী দিলল উি ন গাজী মাঝবাড়ী মাঝবাড়ী ৪৮০৫
৩১০ আ ল মা ান দিলল উ ীন শখ মাঝবাড়ী মাঝবাড়ী ৪৮০৬
৩১১ মাঃ িসরা ল ইসলাম র ব আলী ী িহরণ িহরণ ৪৮০৭
৩১২ মাঃ তফর রহমান িব াস মাঃ মাদারেসর িব াস বষাপাড়া িহরণ ৪৮০৮
৩১৩ জামাল িসকদার রাজালী িসকদার ব হার ঘাঘর ৪৮০৯
৩১৪ মাঃ জাহা ীর শখ সানামি ন শখ ডহরপাড়া বািলয়াভাংগা ৪৮১১
৩১৫ হািব র রহমান হাজরা মাকাে ল হােসন হাজরা মদনপাড়া বািলয়াভাংগা ৪৮১২
৩১৬ রমনী মাহন রায় বলরাম চ  রায় বাগান উ রপাড়া কাটালীপাড়া ৪৮১৩
৩১৭ মাঃ নছার উি ন কাজী ইসমাইল কাজী গচাপাড়া গচাপাড়া ৪৮১৪
৩১৮ মাঃ ইয়া ব হােসন খ কার খ কার মাশারফ হােসন উ রপাড়া গচাপাড়া ৪৮১৫
৩১৯ রতন শখ বা জান শখ বড় দি ণপাড় উনিশয়া ৪৮১৬
৩২০ মাঃ মক ল শখ মাঃ বােরক শখ য়া াম য়া াম ৪৮১৭
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িবভাগঃ ঢাকা জলাঃ গাপালগ উপেজলাঃ কাটালীপাড়া

ঃ 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    

৩২১ ডাঃ আ ল স ার িময়া জবারি ন সানা য়া বািলয়াভাংগা ৪৮১৮
৩২২ এস, এম, মা ন কবীর সানামি ন িময়া গচাপাড়া গচাপাড়া ৪৮১৯
৩২৩ এ, ক,এম, ওমর আলী আ ল লিতফ িমঞা রতাল িসিকরবাজার ৪৮২০
৩২৪ মাঃ আজগার আলী শখ বরাজ উি ন শখ দি ণপাড় উনিশয়া ৪৮২১
৩২৫ নের  নাথ রায় ত রিশকলাল রায় য়া াম য়া াম ৪৮২২
৩২৬ মাঃ এমদা ল হক তাফােয়ল শখ কা াম কাটালীপাড়া ৪৮২৩
৩২৭ হািব র রহমান মা া ফােজল মা া কাগডাংগা কিড গাপাল র ৪৮২৪
৩২৮ মাঃ নজ ল ইসলাম খান ত মা াজ উি ন খান গাপাল র কিড গাপাল র ৪৮২৫
৩২৯ উিকল উি ন ফিকর ত তাফাে ল ফিকর কা াম িপ রী ৪৮২৬
৩৩০ এস,এম শহী ল ইসলাম ম আলী িশকদার গাপাল র কিড গাপাল র ৪৮২৭
৩৩১ ফােয়ক উ ামান ফিকর হােসম ফিকর কা াম কাটালীপাড়া ৪৮২৮
৩৩২ মাঃ আিজ ল হক খান ত আ ল গ র খান গাপাল র কিড গাপাল র ৪৮২৯
৩৩৩ মাঃ আঃ খােলক দিলল উি ন হাওলাদার গাপাল র কিড গাপাল র ৪৮৩০
৩৩৪ ন ল হক ত অেফল শখ িহজলবািড় কাি ৪৮৩১
৩৩৫ মাঃ ইছাহাক িময়া মাঃ নছার উি ন িময়া কাচারীিভটা মাচারতারা ৪৮৩২
৩৩৬ তয়া র রহমান শখ কােদর শখ কাচারীিভটা মাচারতারা ৪৮৩৩
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