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১ 01540000075 মাঃ সাম ল বপারী পাই বপারী রামনগর আিমিরয়া 
গাপাল র

কালিকিন বসামিরক গেজট (957), লাল ি বাতা 
(110020472)

২ 01540000078 মাঃ িসরা ল ইসলাম আ বকর  ী ব িশকারম ল িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (680), লাল ি বাতা 
(110020038)

৩ 01540000088 মাঃ িসরা ল হক খ ন আেমর হােসন খ ন উ: ঠ ামারা কালিকিন 
পৗরসভা

কালিকিন িবিজিব গেজট (7038)

৪ 01540000090 আ ল খােলক হাওলাদার সােহদ আলী পা ািশয়া কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020473), বসামিরক গেজট 
(842)

৫ 01540000202 শাহজাহান চৗিকদার আব ল সাবহান চৗিকদার আ ারচর সােহবরাম
র

কালিকিন বসামিরক গেজট (760), লাল ি বাতা 
(110020047)

৬ 01540000204 আঃ মােলক হাওলাদার আদারী হাওলাদার দ: রাজদী কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (547), লাল ি বাতা 
(110020120)

৭ 01540000207 সয়দ আ ল হােসন সয়দ আতাহার আলী ডাসার ডাসার কালিকিন বসামিরক গেজট (802), লাল ি বাতা 
(110020379)

৮ 01540000264 আঃ কােদর িময়া আব র রা াক ধা ম ল ী র ল ী র কালিকিন বসামিরক গেজট (623), লাল ি বাতা 
(110020162)

৯ 01540000283 মাঃ সাম ল হক মাঃ গেহর খিলফা উ র রাজদী কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020415), লাল ি বাতা 
(110020422), সনাবািহনী গেজট (4225), 
বসামিরক গেজট (651)

১০ 01540000285 জাম সরদার কালাই সরদার ডামরা দশনা বাজার কালিকিন বসামিরক গেজট (924), লাল ি বাতা 
(110020215)

১১ 01540000286 মাঃ িদদার আলম িমঞা মাঃ ফজ র রহমান ডাসার ডাসার কালিকিন বসামিরক গেজট (795), লাল ি বাতা 
(110020157)

১২ 01540000288 মাঃ ল হক বপারী লাল মাহা দ বপারী উ র নগর কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (549), লাল ি বাতা 
(110020191)

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    
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১৩ 01540000291 মােজদ আিল িসকাদর কািমজউি ন িশকদার দি ণ রাজদী কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (816), লাল ি বাতা 
(110020114)

১৪ 01540000300 আঃ জিলল তা কদার মাঃ িময়াজ উি ন 
তা কদার

পি ম খা লী ডাসার কালিকিন বসামিরক গেজট (588), লাল ি বাতা 
(110020135)

১৫ 01540000302 রিশদ সরদার কলম সরদার এনােয়তনগর এনােয়তনগর কালিকিন বসামিরক গেজট (720), লাল ি বাতা 
(110020144)

১৬ 01540000305 মাঃ মিতউর রহমান আ ল হািকম ছিকদার দি ণ ভাউতলী বীরেমাহন কালিকিন সনাবািহনী গেজট (5104), লাল ি বাতা 
(110020237)

১৭ 01540000320 মাঃ জিহ ল হােসন মাঃ মাসেলহ উ ীন ঢালী চরফেত বাহা র কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020165), বসামিরক গেজট 
(557), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6685)

১৮ 01540000331 এস, এম আ  তােহর লাল িময়া িসকদার দ: ব শগাড়ী খােসরহাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020455), বসামিরক গেজট 
(756)

১৯ 01540000332 আঃ ছ িসকদার লালিময়া িসকদার দ: ব শগাড়ী খােসরহাট কালিকিন বসামিরক গেজট (749), লাল ি বাতা 
(110020076)

২০ 01540000333 মাঃ হািব র রহমান জিহ ল হক ানঘাটা খােসরহাট কালিকিন বসামিরক গেজট (863), লাল ি বাতা 
(110020367)

২১ 01540000334 িময়া আ র রিহম তাফাজি ন িময়া ব য়ালী আিমিরয়া 
গাপাল র

কালিকিন বসামিরক গেজট (701), লাল ি বাতা 
(110020017)

২২ 01540000335 কাজী মা ন কবীর কাজী আ র রিশদ গাপাল র আিমিরয়া 
গাপাল র

কালিকিন বসামিরক গেজট (710), লাল ি বাতা 
(110020456)

২৩ 01540000372 কাজী মাহা দ এচাহাক কাজী ইসমাইল ব মাইজপাড়া বীড়েমােহান কালিকিন বসামিরক গেজট (593), লাল ি বাতা 
(110020239)

২৪ 01540000379 এস, এম, িসরা ল হক লাল িময়া িশকদার দ: ব শগাড়ী খােসরহাট কালিকিন বসামিরক গেজট (754), লাল ি বাতা 
(110020264)
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২৫ 01540000380 হােসন সরদার গিণ সরদার দ: ব শগাড়ী খােসরহাট কালিকিন বসামিরক গেজট (601), িবিজিব গেজট (7436), 
লাল ি বাতা (110020229), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (6650)

২৬ 01540000383 মাঃ আেনায়ার হােসন ত ইউ ফ আলী মা া পি ম য়ালী আিমিরয়া 
গাপাল র

কালিকিন বসামিরক গেজট (578), লাল ি বাতা 
(110020001)

২৭ 01540000385 ত মাঃ আঃ হািমদ আঃ মিজদ হাওলাদার কািলনগর ফািসয়াতলা কালিকিন বসামিরক গেজট (741), লাল ি বাতা 
(110020241)

২৮ 01540000389 ত িসরা ল হক ত আেনায়ার উি ন হাং মচর শলাপি কালিকিন বসামিরক গেজট (743), লাল ি বাতা 
(110020254)

২৯ 01540000391 ত আঃ রিশদ আকন সানাবালী আকন দ: ব শগাড়ী খােসরহাট কালিকিন বসামিরক গেজট (865), লাল ি বাতা 
(110020463)

৩০ 01540000393 আঃ মিজদ বপারী ত কিফল উি ন বপারী দ: ব শগাড়ী খােসরহাট কালিকিন বসামিরক গেজট (859), লাল ি বাতা 
(110020057)

৩১ 01540000395 আঃ রহমান (আনসার) ত আঃ গিন খান বজ সার খােসরহাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020319)

৩২ 01540000397 ত মিতউর রহমান ত আলী আহা দ পি ত উ র ছয়গ ও খােসরহাট কালিকিন বসামিরক গেজট (860), লাল ি বাতা 
(110010423)

৩৩ 01540000401 নারায়ন চ  দ ত পতাপ চ  দ ব দশনা দশনা বাজার কালিকিন বসামিরক গেজট (928), লাল ি বাতা 
(110020276)

৩৪ 01540000402 এস, এ, রা াক িময়া শিফ উি ন আহে দ উ র ছয়গ ও খােসরহাট কালিকিন বসামিরক গেজট (752), লাল ি বাতা 
(110020510)

৩৫ 01540000405 ত মাঃ আজাহার আলী 
হাওলাদার

মাঃ হািকম হাওলাদার েনরচর খােসরহাট কালিকিন বসামিরক গেজট (753), লাল ি বাতা 
(110020218)

৩৬ 01540000406 আলতাফ হােসন হাওলাদার ত কিরম হাওলাদার েনরচর খােসরহাট কালিকিন বসামিরক গেজট (751), লাল ি বাতা 
(110020126)
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৩৭ 01540000407 ত সয়দ ফা কার রহমান ত সয়দ আিজ য়ালী আিমিরয়া 
গাপাল র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020435)

৩৮ 01540000420 আঃ রব হাওলাদার আঃ গিন হাওলাদার ব মাইজপাড়া বীরেমাহন কালিকিন বসামিরক গেজট (639), লাল ি বাতা 
(110020320)

৩৯ 01540000421 আ ল ফিকর আ া জি ন ফিকর দি ণ রাজদী কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (650), লাল ি বাতা 
(110020192)

৪০ 01540000424 মাঃ মাবারক হােসন ওফাজি ন হাওলাদার লবাড়ী গজািরয়া সলাপি কালিকিন বসামিরক গেজট (596), লাল ি বাতা 
(110020252)

৪১ 01540000426 মাঃ সকা ার আলী িময়া লাল িময়া পি ত উ র উড়ারচর খােসর হাট কালিকিন িবিজিব গেজট (3054), লাল ি বাতা 
(110020461)

৪২ 01540000439 মাঃ জাহা ীর হােসন 
তা কদার

আ ল রিশদ তা কদার কালাইচর খােসর হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (866), লাল ি বাতা 
(110020328)

৪৩ 01540000442 আলী আজগর হাসমত আলী খ বজ সার খােসর হাট কালিকিন িবিজিব গেজট (7634)

৪৪ 01540000444 এস এম মিতউর রহমান আ ল জ ার সরদার দি ণ ব শগাড়ী খােসর হাট কালিকিন সনাবািহনী গেজট (4202)

৪৫ 01540000570 িশিকমালী বপারী িবশাই বপারী ভাটবালী ব শগাড়ী খােসরহাট কালিকিন সনাবািহনী গেজট (1353)

৪৬ 01540000573 মাঃ আব ল গ র মাঃ ম ল সরদার উ র কানাই র শহলাপি কালিকিন বসামিরক গেজট (742), লাল ি বাতা 
(110020251)

৪৭ 01540000574 মাঃ রল ইসলাম সরদার আ স ছাবাহান সরদার কািলনগর ফািসয়াতলা কালিকিন বসামিরক গেজট (740), লাল ি বাতা 
(110020131)

৪৮ 01540000575 এম িড আ ল ছালাম ফিকর সােহব আলী ফিকর কালচরী াল ফািসয়াতলা কালিকিন বসামিরক গেজট (745), লাল ি বাতা 
(110020258)
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৪৯ 01540000580 র মাহা দ ফিকর লতান ফিকর উ র কানাই র শলাপি কালিকিন বসামিরক গেজট (1872), সনাবািহনী গেজট 
(4280)

৫০ 01540000584 এ া ার সরদার সাবাহান সরদার কািলনগর ফািসয়াতলা কালিকিন বসামিরক গেজট (598), লাল ি বাতা 
(110020257)

৫১ 01540000585 মাঃ খিল র রহমান মাঃ বাশাই চৗং মচর শহলাপি কালিকিন লাল ি বাতা (110020391), সনাবািহনী গেজট 
(415)

৫২ 01540000587 আঃ জিলল ত লাল চান িময়া দ: রাজদী কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (643), লাল ি বাতা 
(110020051)

৫৩ 01540000589 ফিরদ উি ন আহে দ আমেজদ আলী কালাই সরদারেরর 
চর

এনােয়তনগর কালিকিন বসামিরক গেজট (897), লাল ি বাতা 
(110020102)

৫৪ 01540000591 মাঃ শাহজাহান কিবর হাজী আ স সালাম 
হাওলাদার

কালাই সরদারেরর 
চর

এনােয়তনগর কালিকিন সনাবািহনী গেজট (18977)

৫৫ 01540000597 এমএ মিজদ িময়া গালাম গ র ী প: আলী র এনােয়তনগর কালিকিন লাল ি বাতা (110020471)

৫৬ 01540000600 মাঃ আলাউি ন ত মাহা দ আলী দ: রাজদী কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (645), লাল ি বাতা 
(110020090)

৫৭ 01540000628 মাঃ আব র রিহম িমঞা আব ল কােদর সরদার ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (683), লাল ি বাতা 
(110020097)

৫৮ 01540000630 ত মাঃ আলী হােসন 
সরদার

ত আেলপ সরদার িশকারম ল িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (564), লাল ি বাতা 
(110020095)

৫৯ 01540000649 মাঃ আঃ মিজদ হাওলাদার ত মাঃ আঃ রহমান 
হাওলাদার

পা ািশয়া কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (817), লাল ি বাতা 
(110020115)

৬০ 01540000662 লাল কাি  সরকার কানাই লাল সরকার শিশকর শিশকর কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6667), লাল ি বাতা 
(110020026), বসামিরক গেজট (603)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ
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কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬১ 01540000663 আলতাব হােসন হাং ত আঃ কিরম হাওলাদার েনরচর খােসর হাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020126)

৬২ 01540000665 মনেতাষ বাৈড় মেনাহর বাৈড় শিশকর শিশকর কালিকিন বসামিরক গেজট (767), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6661), লাল ি বাতা (110020200)

৬৩ 01540000706 ি য়লাল রায় প চ কির রায় শিশকর শিশকর কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2526)

৬৪ 01540000707 ত লাল িময়া আ ল হােসম হাওলাদার দ: রাজদী কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020196), বসামিরক গেজট 
(849)

৬৫ 01540000709 কালাচান সরদার ত ফজর আলী সরদার নগর কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (627), লাল ি বাতা 
(110020087)

৬৬ 01540000710 আ ল ফিকর ত ছাম  ফিকর উ র নগর কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020190), বসামিরক গেজট 
(548)

৬৭ 01540000711 ত আব ল মিজদ 
হাওলাদার

ত বােছর হাওলাদার ব মাইজপাড়া বীরেমাহন কালিকিন লাল ি বাতা (110020133), বসামিরক গেজট 
(738)

৬৮ 01540000712 িসরা ল হক হােসম হাং পা ািশয়া কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (537), লাল ি বাতা 
(110020197)

৬৯ 01540000788 মাঃ সকা ার আলী সােহদ আিল হাওলাদার পা ািশয়া কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (642), লাল ি বাতা 
(110020027)

৭০ 01540000789 আঃ খােলক সরদার মাঃ ভাষাই সরদার ব িশকারম ল কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (667), লাল ি বাতা 
(110020110)

৭১ 01540000790 আ ল স বপারী মাসেলম বপারী ব িশকারম ল কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (833), লাল ি বাতা 
(110020293)
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২৫/০৩/২০২১    

৭২ 01540000791 মাঃ আেনায়ার হােসন 
(আহ দ)

মাঃ আমজাদ হােসন ব িশকারম ল কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (538), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6675), লাল ি বাতা (110020111)

৭৩ 01540000794 মাঃ এচকা ার আলী 
হাওলাদার

হাজী জারউি ন 
হাওলাদার

দি ণ রাজদী কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (545), লাল ি বাতা 
(110020093)

৭৪ 01540000795 মাঃ হা ন অর রশীদ লতান আহেমদ দি ণ রাজদী কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (628), লাল ি বাতা 
(110020108)

৭৫ 01540000799 আঃ হািকম তা কদার আঃ গিন তা কদার পি ম খা লী ডাসার কালিকিন বসামিরক গেজট (733), লাল ি বাতা 
(110020139)

৭৬ 01540000802 ী আ ল হা ান ী নায়াব আলী ব মাইজপাড়া বীরেমাহন কালিকিন বসামিরক গেজট (734), লাল ি বাতা 
(110020262)

৭৭ 01540000805 আ ল হাই মা র মর ম আলতাফ উি ন 
মা র

ব কমলা র মােশদাবাদ কালিকিন সনাবািহনী গেজট (4207)

৭৮ 01540000807 মাঃ মাকেছদ আলী 
বপারী

আরেসদ আলী বপাির ব কমলা র মােশদাবাদ কালিকিন লাল ি বাতা (110020330), বসামিরক গেজট 
(800)

৭৯ 01540000817 মাঃ দিলল উি ন িময়া মাঃ আ স সামাদ বপারী মহরি রচর এনােয়তনগর কালিকিন বসামিরক গেজট (584), লাল ি বাতা 
(110020313)

৮০ 01540000820 মাহা দ হািনফ ঢালী কিল া  ঢািল িশকারম ল কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020112), বসামিরক গেজট 
(633)

৮১ 01540000821 আঃ কিরম সরদার কালাচান সরদার চর ঝাউতলা কালিকিন কালিকিন সনাবািহনী গেজট (4186)

৮২ 01540000824 কাজী আলম ীর শিফ ি ন কাজী ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020440), বসামিরক গেজট 
(691)

৮৩ 01540000827 মাঃ আ  হািনফ হাওলাদার আ ল মােলক হাওলাদার পি ম সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020354), বসামিরক গেজট 
(974)
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২৫/০৩/২০২১    

৮৪ 01540000828 মখফর উি ন মহাজন হােসম মহাজন যমনী ল ী র কালিকিন লাল ি বাতা (110020164), বসামিরক গেজট 
(938)

৮৫ 01540000830 আমেজদ মা া এছাহাক মা া ব দশনা দশনা বাজার কালিকিন লাল ি বাতা (110020214), বসামিরক গেজট 
(923)

৮৬ 01540000841 আঃ হা ান সরদার আঃ কােদর সরদার িশকারম ল িময়ার হাট কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6677), লাল ি বাতা 
(110020035), বসামিরক গেজট (539)

৮৭ 01540000844 সেক ার আলী সরদার আরজ আলী সরদার কািশম র কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020495), বসামিরক গেজট 
(653)

৮৮ 01540000853 মাঃ আলী আিজম আফতাব উ ীন গাপাল র কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020281), বসামিরক গেজট 
(997)

৮৯ 01540000854 মীর শরাফত আলী মীর আ াফ আলী য়ালী আিমিরয়া 
গাপাল র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020284)

৯০ 01540000856 তােহর আিল খিলফা ফ ক খিলফা গাপালেসন দশনা বাজার কালিকিন লাল ি বাতা (110020212), বসামিরক গেজট 
(618)

৯১ 01540000859 আঃ ছালাম শরীফ আনার উি ন শরীফ কমলা র দশনা বাজার কালিকিন লাল ি বাতা (110020331), বসামিরক গেজট 
(801)

৯২ 01540000860 ল আিমন াদা আঃ হক াদা পা ািশয়া কালিকিন কালিকিন সনাবািহনী গেজট (4213)

৯৩ 01540000861 আেদলউি ন তা কদার নায়াবালী তা কদার পা ািশয়া কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020185), বসামিরক গেজট 
(649)

৯৪ 01540000867 মাঃ আঃ রা াক 
হাওলাদার

মাঃ মিফজ উি ন 
হাওলাদার

ব কমলা র মােশদাবাদ কালিকিন লাল ি বাতা (110020211), বসামিরক গেজট 
(922)

৯৫ 01540000868 আমেজদ খ ন সয়দ আলী খ ন উ র নগর কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020368), বসামিরক গেজট 
(826)
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২৫/০৩/২০২১    

৯৬ 01540000869 আলমগীর সরদার মাসেলম সরদার পি ম আলী র ফািসয়াতলা কালিকিন লাল ি বাতা (110020145), বসামিরক গেজট 
(582)

৯৭ 01540000870 িব,এম, িসরা ল হক আং রহমান বপারী পি ম আলী র ফািসয়াতলা কালিকিন লাল ি বাতা (110020151), বসামিরক গেজট 
(725)

৯৮ 01540000871 মাঃ আ ল হািকম সরদার মাঃ মাওনতাজ সরদার পি ম আলী র ফািসয়াতলা কালিকিন লাল ি বাতা (110020152), বসামিরক গেজট 
(583)

৯৯ 01540000872 র আহে দ িময়া আঃ রহমান কিবরাজ দি ণ রাজদী কালিকিন কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6703), লাল ি বাতা 
(110020091), বসামিরক গেজট (535)

১০০ 01540000874 মাহা দ মাশাররফ 
হােসন

জয়নাল  আবিদন ব আলী র এনােয়তনগর কালিকিন লাল ি বাতা (110020142), বসামিরক গেজট 
(726)

১০১ 01540000875 মাঃ আেশদ আকন চরাগ আলী আকন ব আলী র এনােয়তনগর কালিকিন লাল ি বাতা (110020280)

১০২ 01540000877 মােলক শিরফ আফাজউি ন শরীফ বতবাড়ী ডাসার কালিকিন লাল ি বাতা (110020041), বসামিরক গেজট 
(914)

১০৩ 01540000881 মাঃ িসরা ল হক ধা আঃ মিজদ ধা ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020098), বসামিরক গেজট 
(570)

১০৪ 01540000883 রিফক িময়া করম আলী চরফেত বাহা র িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (681), লাল ি বাতা 
(110020052)

১০৫ 01540000885 মাঃ ল ইসলামা কাজী মািনক কাজী ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020181), বসামিরক গেজট 
(686)

১০৬ 01540000886 হা ন অর রিশদ মাঃ ছ ার মাল চরফেত বাহা র িময়ার হাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020183), বসামিরক গেজট 
(2092)

১০৭ 01540000887 আঃ হািমদ সরদার নহাল উি ন সরদার ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020034), বসামিরক গেজট 
(567)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৮ 01540000889 আ র রিহম মাল হযরত আলী মাল চরফেত বাহা র িময়ার হাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020168), বসামিরক গেজট 
(571)

১০৯ 01540000892 আঃ হািমদ সরদার আহমদ সরদার ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020179), বসামিরক গেজট 
(685)

১১০ 01540000900 মাঃ আঃ আিজজ িময়া মাঃ ওসমান বপারী ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020040), বসামিরক গেজট 
(2157)

১১১ 01540000901 মিতউর রহমান হােমদ আলী বপারী িশকারম ল িময়ার হাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020177)

১১২ 01540000903 আ ল ওয়ােজদ আলী রাড়ী  লা  রাড়ী চরফেত বাহা র িময়ার হাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020300)

১১৩ 01540000904 মাঃ হাসান ফিকর ভাষাই ফিকর রাজদী কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020426), বসামিরক গেজট 
(827)

১১৪ 01540000906 মাঃ জিহর উি ন মহ দ আলী ধা দি ণ রাজদী কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020121), বসামিরক গেজট 
(629)

১১৫ 01540000908 মাঃ এসকা ার আলী জয়নাল  িশকদার পা ািশয়া কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020265)

১১৬ 01540000910 মাঃ িসরা ল হক ওয়ােহদ িময়া পা ািশয়া কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (630), লাল ি বাতা 
(110020123)

১১৭ 01540000913 মাঃ তােলব আলী ওয়াজ উি ন ি ব য়ালী আিমিরয়া 
গাপাল র

কালিকিন িবিজিব গেজট (1833)

১১৮ 01540000914 মাঃ মেনায়ার হােসন খান আ ল গিন খ কালচরী াল ফািসয়াতলা কালিকিন াধীন বাংলা বতার শ  সিনক গেজট (115)

১১৯ 01540000915 মাঃ শাহাদাৎ হােসন আলী আহ দ মা া ঝাউতলা কালিকিন কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6694), লাল ি বাতা 
(110020117), বসামিরক গেজট (536)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২০ 01540000917 মাঃ আ ল কালাম আফসার উি ন হাওলাদার উ র রাজদী কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020089), বসামিরক গেজট 
(644)

১২১ 01540000919 মাঃ হা ন অর রিশদ 
মা র

সিফজি ন মা র দি ণ গাপাল র আিমিরয়া 
গাপাল র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020279), বসামিরক গেজট 
(996)

১২২ 01540000921 ী আ ল হাই ি  আরবালী ব মাইজপাড়া বীরেমাহন কালিকিন লাল ি বাতা (110020261), বসামিরক গেজট 
(737)

১২৩ 01540000924 আঃ জিলল হাওলাদার গালাপ হাওলাদার ল াম য়াসার কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6700), লাল ি বাতা 
(110020225), বসামিরক গেজট (772)

১২৪ 01540000939 মাঃ আ ল হা ান িময়া আ ল ছ বপারী উ র রমজান র উ র 
রমজান র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020395), বসামিরক গেজট 
(905)

১২৫ 01540000942 মাঃ আেনায়ার তা কদার মাঃ মফেছর উি ন 
তা কদার

উ র চর আইর কাি  রমজান র 
হাট

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (857)

১২৬ 01540000943 এ,িব,এম ল আলম আব ছ ছ ার িময়া উ র রমজান র উ র 
রমজান র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020397), সনাবািহনী গেজট 
(383)

১২৭ 01540000944 মাঃ জালাল উি ন মাঃ কালাই হাওলাদার জিজরা িডি রচর 
হাট

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (4216)

১২৮ 01540000947 মায়াে ম হােসন আিজজ রাড়ী জিজরা িডি রচর 
হাট

কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6679), লাল ি বাতা 
(110020054)

১২৯ 01540000948 মাঃ মা ন কিবর িময়াজ উ ীন হাওলাদার উ র রমজান র উ র 
রমজান র

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (86)

১৩০ 01540000950 আঃ রিহম আজাদ ডাঃ আঃ রিশদ মিহষ মারী িডি রচর 
হাট

কালিকিন লাল ি বাতা (110020004)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩১ 01540000954 মাঃ এসকা ার আলী রাড়ী মাঃ মাবােসক আলী রাড়ী জিজরা িডি রচর 
হাট

কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6702), লাল ি বাতা 
(110020056), বসামিরক গেজট (637)

১৩২ 01540000956 সরদার মাকেসদ আলী হািকম উি ন সরদার উ র য়াসার য়াসার কালিকিন বসামিরক গেজট (771), লাল ি বাতা 
(110020222)

১৩৩ 01540000957 মাঃ ইি স আলী আকন খােশদ আলী আকন ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (568), লাল ি বাতা 
(110020037)

১৩৪ 01540000958 আল ীর হােসন মীর ত মাকেছদ আলী মীর পি ম বাতলা য়াসার কালিকিন লাল ি বাতা (110020020), বসামিরক গেজট 
(892)

১৩৫ 01540000959 এ ক এম তােজল বারী খ ন আঃ রিশদ খান বাঘিরয়া য়াসার কালিকিন লাল ি বাতা (110020451), বসামিরক গেজট 
(895)

১৩৬ 01540000960 মাঃ িলয়াকত আলী ফজর আলী তা কদার িবভাগদী কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (851), লাল ি বাতা 
(110020100)

১৩৭ 01540000965 কাজী আঃ কােদর 
হাওলাদার

হাজী আঃ গিণ হাওলাদার ব মাইজপাড়া বীরেমাহন কালিকিন বসামিরক গেজট (731), লাল ি বাতা 
(110020132)

১৩৮ 01540000969 হািব র রহমান মাঃ আঃ কােদর ধা কা ঘর কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020109), িবিজিব গেজট 
(6686)

১৩৯ 01540000970 আঃ জ ার তা কদার ত উিকল উি ন পা ািশয়া কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (823), লাল ি বাতা 
(110020323)

১৪০ 01540000972 ফা ক আহেমদ ত গালাম মাওলা ী সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020309)

১৪১ 01540000974 আঃ ঝাবাহান সরদার ত আরজ আলী সরদার পি ম িশকারম ল কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (670), লাল ি বাতা 
(110020292)

১৪২ 01540000975 দিলল উি ন ধা ত িনলাই ধা বদরদী কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (950), লাল ি বাতা 
(110020466)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৩ 01540000976 এস, এম, লাকমান হােসন মাঃ সিফজি ন িসকদার দি ণ রমজান র রমজান র 
হাট

কালিকিন লাল ি বাতা (110020023)

১৪৪ 01540000978 মাঃ আ ল মা ান আব ল কিরম বপারী উ র ছয়গ ও খােসর হাট কালিকিন সনাবািহনী গেজট (4177)

১৪৫ 01540000979 আঃ মােলক সরদার 
( সনাবািহনী)

আলমতাজ সরদার ল ী র পিখরা কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020321), বসামিরক গেজট 
(659)

১৪৬ 01540000980 মাঃ জয়নাল আকন ত উিকল উি ন আকন পি ম মাইজপাড়া বীরেমাহন কালিকিন বসামিরক গেজট (911), লাল ি বাতা 
(110020512)

১৪৭ 01540000983 সয়দ আলমগীর হােসন সয়দ সাহ ইমরান ডাসার ডাসার কালিকিন বসামিরক গেজট (619), লাল ি বাতা 
(110020217)

১৪৮ 01540000986 মাঃ সাম ি ন আকন ত আিজজ আকন ল ী র ল ী র কালিকিন বসামিরক গেজট (541), লাল ি বাতা 
(110020362)

১৪৯ 01540000991 আ ল কােসম হাওলাদার মাহা দ বােছর হাওলাদার ব মাইজপাড়া বীরেমাহন কালিকিন বসামিরক গেজট (587), লাল ি বাতা 
(110020235)

১৫০ 01540000992 ঃ শাহজাহান িময়া মাঃ আ শদ আলী 
হা ওলাদার

উ র রাজদী কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (647), লাল ি বাতা 
(110020122)

১৫১ 01540000996 সয়দ নজ ল ইসলাম সয়দ আসমত আলী ডাসার ডাসার কালিকিন বসামিরক গেজট (2063), লাল ি বাতা 
(110020159)

১৫২ 01540000999 মাঃ ই ািহম সরদার জয়নাল আেবদীন সরদার কয়ািরয়া কয়ািরয়া কালিকিন সনাবািহনী গেজট (4252)

১৫৩ 01540001005 মজয় িব াস ত দশরথ িব াস শিশকর শিশকর কালিকিন লাল ি বাতা (110020260), বসামিরক গেজট 
(768)

১৫৪ 01540001006 সহেদব সরকার ত বা রাম সরকার শিশকর শিশকর কালিকিন লাল ি বাতা (110020452)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫৫ 01540001007  িনর ন িমি  মহান ান িমি শিশকর শিশকর কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6692), লাল ি বাতা 
(110020376), বসামিরক গেজট (604)

১৫৬ 01540001008 ি য় লাল সরকার ত ফ ক চ  সরকার শিশকর শিশকর কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6670), লাল ি বাতা 
(110020384)

১৫৭ 01540001011 নধর ব ত হিরবর ব নব াম নব াম কালিকিন লাল ি বাতা (110020356), বসামিরক গেজট 
(986)

১৫৮ 01540001012  অিনল তা কদার  কািশ র তা কদার নব াম নব াম কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6691), বসামিরক 
গেজট (769)

১৫৯ 01540001014 মাঃ আ বকর আকন মৗলভী ইয়া ব আলী 
আকন

ভবানী সংকর খােসরহাট কালিকিন সনাবািহনী গেজট (1226)

১৬০ 01540001017 মাঃ ফিরদ আহে দ র মাহা দ তা কদার কািলনগর ফািসয়াতলা কালিকিন লাল ি বাতা (110020250), বসামিরক গেজট 
(595)

১৬১ 01540001018 আঃ আলী ী কােদম হােসন দ: ব শগাড়ী খােসরহাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020381), িবিজিব গেজট 
(6110)

১৬২ 01540001024 মাঃ তয়ব আলী িময়া ি  দিলল উি ন কমলা র দশনা বাজার কালিকিন লাল ি বাতা (110020488), বসামিরক গেজট 
(804)

১৬৩ 01540001026 মাঃ লতান ধা সিফজি ন ধা কা রগ ও খােসরহাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020399), সনাবািহনী গেজট 
(2434)

১৬৪ 01540001027 হািব র রহমান মক ল হােসন দি ণ রমজান র রমজান র 
হাট

কালিকিন বসামিরক গেজট (730), লাল ি বাতা 
(110020374), সনাবািহনী গেজট (4175)

১৬৫ 01540001029 সয়দ আঃ জ ার ( িলশ) ত সয়দ আিমন উি ন নব াম নব াম কালিকিন লাল ি বাতা (110020350)

১৬৬ 01540001030 ত সকা ার আলী তাং মাঃ রিশদ তা কদার পি ম খা লী ডাসার কালিকিন বসামিরক গেজট (739), লাল ি বাতা 
(110020134)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬৭ 01540001032 মাঃ আব ল খােলক (বীর 
ি েযা া)

লা  সরদার এনােয়তনগর এনােয়তনগর কালিকিন বসামিরক গেজট (581), লাল ি বাতা 
(110020143)

১৬৮ 01540001050 শিফ ল আলম আঃ রিশদ হাওলাদার দিড়চর ল ী র কিরমগ কালিকিন বসামিরক গেজট (723), লাল ি বাতা 
(110020148)

১৬৯ 01540001051 মাঃ হাবী র রহমান বিছর বপারী দিড়চর ল ী র কিরমগ কালিকিন বসামিরক গেজট (719), লাল ি বাতা 
(110020106)

১৭০ 01540001052 মাঃ হািফ র রহমান মদন সরদার দিড়চর ল ী র কিরমগ কালিকিন লাল ি বাতা (110020150)

১৭১ 01540001083 িব, এম িসরা ল আলম ফালান াপারী এনােয়তনগর এনােয়তনগর কালিকিন বসামিরক গেজট (901), লাল ি বাতা 
(110020104)

১৭২ 01540001084 মাঃ মিজ র রহমান ী জ ি ন আ  েমদ রায় র এনােয়তনগর কালিকিন িলশ বািহনী গেজট (113), লাল ি বাতা 
(110020287)

১৭৩ 01540001086 মাঃ হা ন অর রিশদ মাঃ তােলব আলী বপারী এনােয়তনগর এনােয়তনগর কালিকিন বসামিরক গেজট (724), লাল ি বাতা 
(110020149)

১৭৪ 01540001087 মাঃ আঃ খােলক ফিকর মর ম নাব আলী চর আলীমাবাদ মা ার হাট কালিকিন সনাবািহনী গেজট (4927)

১৭৫ 01540001089 মাঃ মিতউর রহমান সিলম আঃ মা ান ইয়া দি ণ সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন বসামিরক গেজট (2066), লাল ি বাতা 
(110020303)

১৭৬ 01540001090 মাঃ মাকাররম হােসন আ ল কিরম হাওলাদার ািকর চর সােহবরাম
র

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (14595)

১৭৭ 01540001091 আব ল আিজজ িময়া নওয়াজ আলী িময়া দি ণ সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020448)

১৭৮ 01540001092 মাঃ িগয়াস উি ন হামেজদ সরদার ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (688), লাল ি বাতা 
(110020295)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
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কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৭৯ 01540001099 মাসেলম ঘরামী (আনসার) ত জানাবাদী ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020339)

১৮০ 01540001100 মাঃ জানাব আলী নয়াল উি ন সরদার ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (574), লাল ি বাতা 
(110020219)

১৮১ 01540001102 মা ামান সরদার ত মাঈনি ন সরদার িশকারম ল িময়ার হাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020107)

১৮২ 01540001104 মাঃ ল ইসলাম সরদার 
( সনাবািহনী)

আজগর সরদার ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020324), বসামিরক গেজট 
(635)

১৮৩ 01540001105 আ ল বাশার চৗিকদার আঃ মিজদ চৗিকদার ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (852), লাল ি বাতা 
(110020028)

১৮৪ 01540001107 মাহা দ আালী সরদার ত আিকজি ন সরদার িশকারম ল িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (835), লাল ি বাতা 
(110020291)

১৮৫ 01540001108 মাঃ মািনক বপারী আঃ মিজদ বপরী ধাকাি িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (679), লাল ি বাতা 
(110020033)

১৮৬ 01540001109 মাঃ আজাহার খ িবশাই খ ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (690), লাল ি বাতা 
(110020302)

১৮৭ 01540001110 লাল িময়া মাঃ দিলল উি ন বতবাড়ী ডাসার কালিকিন সনাবািহনী গেজট (653)

১৮৮ 01540001111 মাঃ করামত আলী বপারী ত আহে দ আলী বপারী ডাসার ডাসার কালিকিন লাল ি বাতা (110020216)

১৮৯ 01540001114 সয়দ গেয়ন উি ন সয়দ মাশারফ হােসন ডাসার ডাসার কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6654), বসামিরক 
গেজট (806), লাল ি বাতা (110020242)

১৯০ 01540001115 এসকা ার আলী িশকদার কালাই িশকদার ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (575), লাল ি বাতা 
(110020434)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ
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২৫/০৩/২০২১    

১৯১ 01540001117 ী আঃ হক( িলশ) ত ী ফকর উি ন য়ালী মাদারী র আিমিরয়া 
গাপাল র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020335), বসামিরক গেজট 
(661)

১৯২ 01540001119 ত আঃ কিরম বয়ািত িছ  বয়ািত িশকারম ল িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (854), লাল ি বাতা 
(110020297)

১৯৩ 01540001120 আঃ হািলম হাওলাদার জানাবালী হাওলাদার িশকারম ল িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (682), লাল ি বাতা 
(110020094)

১৯৪ 01540001121 আঃ আিজজ বয়ািত ত িছ  বয়ািত িশকারম ল িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (853), লাল ি বাতা 
(110020184)

১৯৫ 01540001122 ত আঃ ছ ার ফিকর ত ইয়া ব আলী ফিকর দি ণ রাজদী কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (818), লাল ি বাতা 
(110020116)

১৯৬ 01540001123 িব. এম. মিহউি ন হাজী আ ল মিজদ মা া দি ন রামারেপাল মা ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (949), লাল ি বাতা 
(110020266)

১৯৭ 01540001125 মাশারফ সরদার সাম ল হক সরদার এনােয়তনগর কিরমগ কালিকিন বসামিরক গেজট (722), লাল ি বাতা 
(110020147)

১৯৮ 01540001126 মাঃ পাই বপারী ইউ ফ বপারী দিড়চর ল ী র কিরমগ কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6682), বসামিরক 
গেজট (663), লাল ি বাতা (110020270)

১৯৯ 01540001128 মাঃ হািনফ মাহ দ ত জানাবালী হাং পি ম িশকারম ল কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020483), বসামিরক গেজট 
(673)

২০০ 01540001129 মাঃ আলাউি ন ী মাঃ হািনফ ী ছাট চর কয়ািরয়া কয়ািরয়া কালিকিন িবিজিব গেজট (6182)

২০১ 01540001145 ডাঃ সকা ার আলী আেদল উি ন আহে দ চর িবভাগদী কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (652), লাল ি বাতা 
(110020446)

২০২ 01540001147 ত মফেসর কিবরাজ ত ঐজ ীন কিবরাজ িশকারম ল িময়ার হাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020296)
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২৫/০৩/২০২১    

২০৩ 01540001152 লতান আহেমদ কােজম হাওলাদার পি ম িশকারম ল কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (558), লাল ি বাতা 
(110020176)

২০৪ 01540001153 ইউ স আহাে দ ত মাচন খ ন পি ম িশকারম ল কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020036), বসামিরক গেজট 
(666)

২০৫ 01540001155 কাজী শাজাহান আঃ জিলল লবাড়ী গজািরয়া শলাপি কালিকিন বসামিরক গেজট (660), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6655)

২০৬ 01540001156 মাঃ আ ল কালাম হাজী মাঃ মিতউর রহমান কািলনগর শলাপি কালিকিন বসামিরক গেজট (597), লাল ি বাতা 
(110020256)

২০৭ 01540001158 িব, এম, মা ািফ র 
রহমান

জােবদলী বপারী দি ণ কানাই র শহলাপি কালিকিন লাল ি বাতা (110020253)

২০৮ 01540001159 আলাউি ন আফতাব উি ন কািলনগর শহলাপি কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6646), বসামিরক 
গেজট (600)

২০৯ 01540001160 মাঃ আেনায়ার হােসন সাহাদাত হােসন দি ণ রাজদী কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (551), লাল ি বাতা 
(110020479)

২১০ 01540001162 মীর আহ দ আলী মীর আিমর উ ীন ব য়ালী আিমিরয়া 
গাপাল র

কালিকিন বসামিরক গেজট (705), লাল ি বাতা 
(110020269)

২১১ 01540001163 িজ ল বারী খান ত আ র রশীদ খান বাঘিরয়া য়াসার কালিকিন বসামিরক গেজট (893), লাল ি বাতা 
(110020329)

২১২ 01540001165 কশবলাল বালা ফ ক চ  বালা ল াম য়াসার কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6709), নৗ-কমাে া 
গেজট (29)

২১৩ 01540001166 ত মাঃ িসরা ল সরদার ত মাঈনি ন সরদার খিতয়াল খািতয়াল কালিকিন লাল ি বাতা (110020220), বসামিরক গেজট 
(894)

২১৪ 01540001170 চ ন িময়া িগয়াস উি ন মা র খািতয়াল খািতয়াল কালিকিন বসামিরক গেজট (773), লাল ি বাতা 
(110020226)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
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কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

২১৫ 01540001176 মাঃ িজয়া উি ন মৗঃ আহা দ আলী হাওঃ ািকর চর সােহবরাম
র

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (4176)

২১৬ 01540001177 মাঃ আ র রিহম বপারী আ ল কােদর বপারী আ ারচর সােহবরাম
র

কালিকিন বসামিরক গেজট (613), লাল ি বাতা 
(110020377)

২১৭ 01540001178 মাঃ আ  জাফর মৗলভী আ ল রিশদ আ ারচর সােহবরাম
র

কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6652), বসামিরক 
গেজট (614), লাল ি বাতা (110020387)

২১৮ 01540001181 আব র রব মা াজ উ ীন উ র উড়ারচর খােসর হাট কালিকিন িবিজিব গেজট (4842)

২১৯ 01540001182 মাঃ ওয়ােজদ আলী আহ দ আলী ব কমলা র মােশদাবাদ কালিকিন লাল ি বাতা (110020199)

২২০ 01540001185 মিজবর রহমান িশকদার ত মফেসর িশকদার চরেদৗলতখান চরেদৗলতখা
ন

কালিকিন বসামিরক গেজট (542), লাল ি বাতা 
(110020053)

২২১ 01540001187 মাঃ মিতয়ার রহমান ত আব ল হািমদ খান িডি রচর িডি রচর 
হাট

কালিকিন লাল ি বাতা (110020195)

২২২ 01540001188 মাঃ মাসেলম িময়া মাঃ দিলল উি ন বপারী মিহষ মারী উ র 
রমজান র

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (4222)

২২৩ 01540001189 মাঃ ইউ ছ আলী মাঃ মাতােলব আলী দি ণ রমজান র রমজান র 
হাট

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (4248)

২২৪ 01540001190 মাঃ িগয়াস উি ন হাং আফজাল উি ন হাং মিহষ মারী িডি রচর 
হাট

কালিকিন বসামিরক গেজট (586), লাল ি বাতা 
(110020006)

২২৫ 01540001191 আ ল বাশার আ ল কিরম হাওলাদার মিহষ মারী িডি রচর 
হাট

কালিকিন বসামিরক গেজট (906), লাল ি বাতা 
(110020008)

২২৬ 01540001194 মাঃ মজ  খান মাঃ সেলম আলী খ ন জিজরা িডি রচর 
হাট

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (5053)
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২৫/০৩/২০২১    

২২৭ 01540001195 মাঃ হা র রিশদ ত মাঃ ছ ার ী িডি রচর  হাট িডি রচর 
হাট

কালিকিন বসামিরক গেজট (729), লাল ি বাতা 
(110020228)

২২৮ 01540001196 ত শাম ল হক িসকদার আ ল কােশম ঝাউতলা কালিকিন কালিকিন সনাবািহনী গেজট (4198)

২২৯ 01540001197 অেহদালী বপারী ত চা  বপারী চরল ী কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020503), বসামিরক গেজট 
(657)

২৩০ 01540001199 িমজা র রহমান মাঃ আরজ আলী িসকদার মিহষ মারী িডি রচর 
হাট

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (1650)

২৩১ 01540001200 মাঃ ফজ ল বারী খান ত আঃ রিশদ খান বাঘিরয়া য়াসার কালিকিন লাল ি বাতা (110020485), বসামিরক গেজট 
(776)

২৩২ 01540001201 মাঃ আ ল মা ান খান মাসেলম খান উ র য়াসার য়াসার কালিকিন সনাবািহনী গেজট (12144)

২৩৩ 01540001202 মাঃ র ব আলী শরীফ জািকর উি ন শরীফ ডাসার দশনা বাজার কালিকিন বসামিরক গেজট (616), লাল ি বাতা 
(110020202), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6664)

২৩৪ 01540001204 মাঃ অেহদ সরদার মহা দ সরদার মিজদবাড়ী আিমিরয়া 
গাপাল র

কালিকিন বসামিরক গেজট (703), লাল ি বাতা 
(110020072)

২৩৫ 01540001208 আ ল খােলক ধা মত রিফউি ন   ধা দি ন ভাউতলী বীরেমাহন কালিকিন বসামিরক গেজট (910), লাল ি বাতা 
(110020240)

২৩৬ 01540001213 মাঃ িসরাজ বপারী আ ল ম ান বপারী ব িশকারম ল কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (834), লাল ি বাতা 
(110020290)

২৩৭ 01540001216 মাঃ মিতয়ার রহমান আিমর হাওলাদার মচর শলাপি কালিকিন বসামিরক গেজট (744), লাল ি বাতা 
(110020255)

২৩৮ 01540001233 মাঃ উমর আলী ত মাঃ ইি স আলী পি ম কমলা র মােশদাবাদ কালিকিন বসামিরক গেজট (925), লাল ি বাতা 
(110020245)
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২৫/০৩/২০২১    

২৩৯ 01540001234 র মাহা দ মা া ভাষাই মা া পি ম  আলী র ফািসয়াতলা কালিকিন বসামিরক গেজট (898), লাল ি বাতা 
(110020153)

২৪০ 01540001235 মাঃ িসিকম মা া মাঃ সয়দ আলী মা া জালাল র ল ী র কালিকিন বসামিরক গেজট (937), লাল ি বাতা 
(110020506)

২৪১ 01540001238 আঃ রহমান তা কদার ত নায়াব আলী তা কদার পা ািশয়া কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (626), লাল ি বাতা 
(110020050)

২৪২ 01540001239 আেনায়ার সরদার এরফান সরদার ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (565), লাল ি বাতা 
(110020029)

২৪৩ 01540001240 নজ ল ইসলাম মর ম আঃ কােদর শিরফ চর সােহবরাম
র

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (19054)

২৪৪ 01540001244 িনল চ  পাল ত পিরি ত চর িবভাগদী কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020278)

২৪৫ 01540001245 মাঃ আ ল রা াক মা া র মাহা দ মা া পি ম মাইজপাড়া বীরেমাহন কালিকিন বসামিরক গেজট (2186), লাল ি বাতা 
(110020347)

২৪৬ 01540001247 মাঃ আ র রা াক আক লালচান আকন ঝাউতলা কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020032), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (6681)

২৪৭ 01540001249 মাঃ এমদা ল হক মাজাে ল হােসন 
কিবরাজ

দি ণ রাজদী কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (646), লাল ি বাতা 
(110020119)

২৪৮ 01540001250 এ, িব, এম, এমদাদ আলী িসরাজ উি ন আহেমদ দি ণ মাইজপাড়া বীরেমাহন কালিকিন বসামিরক গেজট (908), লাল ি বাতা 
(110020234)

২৪৯ 01540001252 সােহদ আলী বপারী আনসার উ ীন বপারী ব কমলা র মােশদাবাদ কালিকিন বসামিরক গেজট (617), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6672), লাল ি বাতা (110020206)

২৫০ 01540001254 আঃ গিন বপারী হািমজি ন বপারী দি ন ভাউতলী বীরেমাহন কালিকিন বসামিরক গেজট (732), লাল ি বাতা 
(110020137)
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২৫/০৩/২০২১    

২৫১ 01540001255 মাঃ ই ািহম বপারী হািমজ উি ন বপারী দি ন ভাউতলী বীরেমাহন কালিকিন বসামিরক গেজট (591), লাল ি বাতা 
(110020140)

২৫২ 01540001258 হালান মা র হােছন মা র ব কমলা র মােশদাবাদ কালিকিন লাল ি বাতা (110020208)

২৫৩ 01540001261 মাঃ জয়নাল সরদার গগন সরদার পি ম িশকারম ল কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (674), লাল ি বাতা 
(110020489)

২৫৪ 01540001266 আ র রিহম ( িবিডআর) ত ম  বপারী চরফেত বাহা র কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020408), িবিজিব গেজট 
(6705)

২৫৫ 01540001270 আঃ কােদর মা া জয়নাল আবদীন মা া চরেদৗলতখান চরেদৗলতখা
ন

কালিকিন বসামিরক গেজট (945), লাল ি বাতা 
(110020312)

২৫৬ 01540001273 িনত হির সাম ত শ ামাচরণ ব দশনা দশনা বাজার কালিকিন বসামিরক গেজট (927), লাল ি বাতা 
(110020275)

২৫৭ 01540001276 এম এ কািদর ত আঃ আহেমদ আলী 
িময়া

চর িবভাগদী কালিকিন কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6688), বসামিরক 
গেজট (664)

২৫৮ 01540001308 রিশদ মা া এছাহাক মা া ব দশনা দশনা বাজার কালিকিন বসামিরক গেজট (798), লাল ি বাতা 
(110020213)

২৫৯ 01540001312 এম, এ রহমান আঃ সামাদ চর ঠংগামারা কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (648), লাল ি বাতা 
(110020130)

২৬০ 01540001313 সালাউ ীন আহেমদ মমীন উ ীন মাতা র পি ম খা লী ডাসার কালিকিন সনাবািহনী গেজট (12197)

২৬১ 01540001324 মাঃ জাহাংগীর আকন মাঃ আফতাব উি ন আকন ল ী র ল ী র কালিকিন বসামিরক গেজট (809), লাল ি বাতা 
(110020161)

২৬২ 01540001363 হািব র রহমান আে ল ইয়া কা ঘড় শহলাপি কালিকিন বসামিরক গেজট (632), লাল ি বাতা 
(110020194)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৬৩ 01540001369 মাঃ আ র রিশদ 
হাওলাদার

আিমর উ ীন হাওলাদার উ র ভাউতলী বীরেমাহন কালিকিন লাল ি বাতা (110020238)

২৬৪ 01540001374 আ ল বাশার বপারী আই ব আলী বপারী পি ম িশকারম ল কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (672), লাল ি বাতা 
(110020484)

২৬৫ 01540001378 মাঃ আজগর আলী সরদার ত ছেলমান সরদার য়ালী মাদারী র কালিকিন কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (2403)

২৬৬ 01540001379 আ র রিহম এ াজ উি ন বপারী পি ম িশকারম ল কালিকিন কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (2377), 
বসামিরক গেজট (562)

২৬৭ 01540001380 আঃ রিহম ফিকর শহর আলী ফিকর উ র নগর কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (631), লাল ি বাতা 
(110020193)

২৬৮ 01540001381 মাহা দ জাহা ীর আলতাফ উি ন আহে দ পি ম িশকারম ল কালিকিন কালিকিন াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (12)

২৬৯ 01540001382 মাঃ রহমা াহ আ ল মিজদ হাওলাদার পা ািশয়া কালিকিন কালিকিন াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (13), বসামিরক গেজট (839)

২৭০ 01540001384 মাঃ আেনায়ার হােসন তােলবালী হাওলাদার কািলনগর ফািসয়াতলা কালিকিন বসামিরক গেজট (599), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6663)

২৭১ 01540001385 ল র শাম ল আলম ইউ ফ আলী ল র ব য়ালী আিমিরয়া 
গাপাল র

কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (48451), লাল 
ি বাতা (408020070), বসামিরক গেজট (502)

২৭২ 01540001387 আঃ রিহম বপারী কলম বপারী কালাই সরদােরর চর এনােয়তনগর কালিকিন বসামিরক গেজট (718), লাল ি বাতা 
(110020103)

২৭৩ 01540001389 আঃ মাতােলব উিকল উি ন মা র কমলা র মােশদাবাদ কালিকিন বসামিরক গেজট (621), লাল ি বাতা 
(110020246)

২৭৪ 01540001473 িনত ান  বাৈড় হিরদাস বাৈড় িখল াম শিশকর কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (2534)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৭৫ 01540001479 আ স সা ার ফিকর মাঃ আদারী ফিকর নগর কালিকিন কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6696), লাল ি বাতা 
(110020118), বসামিরক গেজট (2162)

২৭৬ 01540001480 এসকা র আলী ত ছইজ উ ীন পি ম কমলা র মােশদাবাদ কালিকিন লাল ি বাতা (110020210), বসামিরক গেজট 
(797)

২৭৭ 01540001481 আঃ রিশদ িমঞা ত বাবন ী ব মাইজপাড়া বীরেমাহন কালিকিন লাল ি বাতা (110020497)

২৭৮ 01540001491 মাঃ আলাউি ন বপারী মাঃ ম আলী বপারী কালাই সরদারেরর 
চর

এনােয়তনগর কালিকিন সনাবািহনী গেজট (4208)

২৭৯ 01540001505 ত আজাহার উ ীন আঃ ওয়ােজদ হাওলাদার ািকর চর সােহবরাম
র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020173)

২৮০ 01540001507 মাঃ হািব র রহমান মা া আেদল উি ন মা া কনপাড়া য়াসার কালিকিন লাল ি বাতা (110020223), বসামিরক গেজট 
(607)

২৮১ 01540001510 নীলরতন হালদার িনিশকা  হালদার শিশকর শিশকর কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (2527)

২৮২ 01540001513 মাঃ সকা ার আলী সােহদ আলী িসকদার দি ণ রমজান র রমজান র 
হাট

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (18998)

২৮৩ 01540001557 মাঃ আশরাফ চৗিকদার ফ ক চৗিকদার ব কমলা র দশনা বাজার কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6708), লাল ি বাতা 
(110020243)

২৮৪ 01540001570 আ র রা াক হাওলাদার আঃ গিন হাওলাদার ব মাইজপাড়া বীরেমাহন কালিকিন বসামিরক গেজট (594), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6647), লাল ি বাতা (110020378)

২৮৫ 01540001571 মাঃ মাসেলম উি ন ত  মহ ত অ◌ালী আ ারচর সােহবরাম
র

কালিকিন িবিসএস গেজট (1)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৮৬ 01540001573 মাঃ মাতােলব বপারী ত মিমন উি ন বপারী ব কমলা র মােশদাবাদ কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6705), লাল ি বাতা 
(110020207)

২৮৭ 01540001580 মাঃ আ ল কােদর িময়া মর ম মৗলভী আরশাদ 
আলী

দি ণ কানাই র শলাপি কালিকিন সনাবািহনী গেজট (2669)

২৮৮ 01540001585 মাঃ জাহা ীর মা া িগয়াস  উ ীন মা া িব াবাগীষ খায়াজ র 
টেকর হাট

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (1446)

২৮৯ 01540001591 আঃ কােদর বপারী হাজী আহা দ বপারী ল ী র ল ী র কালিকিন বসামিরক গেজট (812), লাল ি বাতা 
(110020386)

২৯০ 01540001594 মাঃ আলাউি ন হাওলাদার কালাই হাওলাদার সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6657), বসামিরক 
গেজট (540), লাল ি বাতা (110020460)

২৯১ 01540001598 আেনায়ার হােসন সরদার এমদা ল হক সরদার চর সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6643), বসামিরক 
গেজট (792), লাল ি বাতা (110020443)

২৯২ 01540001599 মাঃ িসরা ল হক ম ত আলী হাওলাদার ািকরচর সােহবরাম
র

কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6644), বসামিরক 
গেজট (2161)

২৯৩ 01540001600 িসরাজ উি ন আহেমদ আ ল কােদর শরীফ চর সােহবরাম
র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020431), বসামিরক গেজট 
(790)

২৯৪ 01540001617 মাঃ মাফাে ল হাওলাদার আকফত আলী হাওলাদার ািকরচর সােহবরাম
র

কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6687), লাল ি বাতা 
(110020081), বসামিরক গেজট (610)

২৯৫ 01540001620 মাঃ আ ল হােসম আ ল কিরম হাওলাদার ন ন আ ারচর সােহবরাম
র

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (12218)

২৯৬ 01540001622 মাঃ আলাউি ন িসকদার আেরাজ আলী িসকদার চর সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (1384)
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়
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২৫/০৩/২০২১    

২৯৭ 01540001625 মাঃ আ র রহমান আ ল মােলক চরফেত বাহা র কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (559), লাল ি বাতা 
(110020315)

২৯৮ 01540001629 মাহােমদ সাঈ র রহমান ত মাসেলম উি ন 
বপারী

িশকারম ল কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020338)

২৯৯ 01540001634 মাঃ আেনায়ার হােসন আঃ লিতফ বপারী ব সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020021), বসামিরক গেজট 
(609)

৩০০ 01540001636 মাঃ ল ইসলাম 
হাওলাদার

আহে দ আলী হাওলাদার চর সােহবরাম
র

কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6695), লাল ি বাতা 
(110020388), বসামিরক গেজট (615)

৩০১ 01540001637 মাঃ ল হক ত আঃ হাই চৗিকদার দ: সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন বসামিরক গেজট (780), লাল ি বাতা 
(110020079)

৩০২ 01540001640 মাঃ ল ইসলাম মর ম আঃ গিন চাপদার দ: সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (4195)

৩০৩ 01540001643 আঃ খােলক কাজী ত আঃ লিতফ কাজী আ ারচর সােহবরাম
র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020175), বসামিরক গেজট 
(786)

৩০৪ 01540001645 মায়াে ম হােসন ত ি ন হাওলাদার সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন বসামিরক গেজট (876), লাল ি বাতা 
(110020084)

৩০৫ 01540001646 মাঃ শাজাহান সরদার ত মাতােলব সরদার ািকরচর সােহবরাম
র

কালিকিন বসামিরক গেজট (872), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6707)

৩০৬ 01540001704 মাঃ এনা ল হক িময়া মাঃ মফছার উি ন ািকরচর সােহবরাম
র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020285)

৩০৭ 01540001706 মাঃ বা  খান মাঃ মহ ত আলী খান জিজরা িডি রচর 
হাট

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (4270)

৩০৮ 01540001715 মর ম হলাল উি ন জয়নাল আেবদীন কয়ািরয়া কয়ািরয়া কালিকিন সনাবািহনী গেজট (13594)
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়
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২৫/০৩/২০২১    

৩০৯ 01540001758 সয়দ শাহ র হাজী সয়দ আব ল হািকম ডাসার ডাসার কালিকিন িবিজিব গেজট (4674)

৩১০ 01540001780 হািব র রহমান ত আঃ মিজদ হাওলাদার সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন বসামিরক গেজট (779), লাল ি বাতা 
(110020061)

৩১১ 01540001782 মাঃ আ স ছা ার 
হাওলাদার

কা  হাওলাদার ািকরচর সােহবরাম
র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020444)

৩১২ 01540001783 মাঃ ফক ল আলম মাঃ আই ব আলী মি ক ািকরচর সােহবরাম
র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020442), বসামিরক গেজট 
(870)

৩১৩ 01540001784 সালাউি ন আহেমদ মাঃ দিলল উি ন আহেমদ চরফেত বাহা র কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020182), বসামিরক গেজট 
(669)

৩১৪ 01540001789 মা ার আলী ত রেসান বপারী দি ণ মাইজপাড়া বীরেমাহন কালিকিন লাল ি বাতা (110020138), বসামিরক গেজট 
(590)

৩১৫ 01540001791 মাঃ কামাল উি ন বপারী আঃ গ র বপারী ব সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন বসামিরক গেজট (785), লাল ি বাতা 
(110020124)

৩১৬ 01540001863 মাঃ সেক ার আলী মাঃ আজাহার বপারী সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6665), লাল ি বাতা 
(110020375), বসামিরক গেজট (789)

৩১৭ 01540001864 শহীদ এিস জাহাংগীর 
হােসন

মাঃ কািসর উি ন 
আহে দ

িশকারম ল কালিকিন কালিকিন িবমানবািহনী গেজট (564)

৩১৮ 01540001866 আঃ হািমদ হাওলাদার ফজেল আলী হাওলাদার ািকরচর সােহবরাম
র

কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6680), লাল ি বাতা 
(110020002), বসামিরক গেজট (777)

৩১৯ 01540001910 মর ম মাঃ মিজ র রহমান মাে◌◌ঃ মিফজ উি ন সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (4274)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩২০ 01540001920 ত আ ল হােসন রাড়ী ত হাজী আঃ রহমান সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020172), নৗ-কমাে া গেজট 
(356), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6699)

৩২১ 01540001929 মাঃ আব র রব ( বপারী) আব ল জিলল ( বপারী) কয়ািরয়া কয়ািরয়া কালিকিন সনাবািহনী গেজট (1724)

৩২২ 01540001936 মাঃ আলমগীর ইসলাম ত মৗঃ ন র আলী খান চর সােহবরাম
র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020433)

৩২৩ 01540002049 মাঃ আ ল কালাম খিল র রহমান ধা রামারেপাল মা ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (716), লাল ি বাতা 
(110020458)

৩২৪ 01540002110 মাঃ মিজবর রহমান মা া সেক ার আলী মা া কালচরী ল ী র কালিকিন বসামিরক গেজট (813), লাল ি বাতা 
(110020437)

৩২৫ 01540002181 সিহ ল আলম (শহীদ) মৗলভী আেদর উি ন 
হাওলাদার

মচর শহলাপি কালিকিন সনাবািহনী গেজট (15749)

৩২৬ 01540002311  মাঃ আ র রব িময়া মাঃ আব ল লিতফ সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (5068)

৩২৭ 01540002312 মাহা দ আলী িময়া ত বদন হাওলাদার পা ািশয়া কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020383)

৩২৮ 01540002432 ত আঃ রিশদ সরদার বেলনতাজ সরদার ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (677), লাল ি বাতা 
(110020024)

৩২৯ 01540002437 সয়দ আহেমদ মা ফা সয়দ আফাছার উি ন ডাসার ডাসার কালিকিন বসামিরক গেজট (931), লাল ি বাতা 
(110020248)

৩৩০ 01540002446 সরদার আঃ মা ান আলফাজ উি ন সরদার ন ন চরেদৗলত খান িসিডখান কালিকিন বসামিরক গেজট (759), লাল ি বাতা 
(110020045)

৩৩১ 01540002447 িহরন খ ন ত কর খা ন ন চরেদৗলত খান িসিডখান কালিকিন বসামিরক গেজট (766), লাল ি বাতা 
(110020504)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৩২ 01540002450 মাঃ আজগর আলী খ হাসান খ চরেদৗলত খান চরেদৗলতখা
ন

কালিকিন বসামিরক গেজট (761), লাল ি বাতা 
(110020349), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6649)

৩৩৩ 01540002452 আঃ সাবহান সরদার কালাম সরদার দি ণ চরেদৗলত খান চরেদৗলতখা
ন

কালিকিন বসামিরক গেজট (758), লাল ি বাতা 
(110020042)

৩৩৪ 01540002459 মাঃ ল ইসলাম আঃ হািমদ ঘরািম দি ণ ব শগাড়ী খােসরহাট কালিকিন সনাবািহনী গেজট (2577)

৩৩৫ 01540002462 মাঃ িসরা ল হক আ স সা ার সরদার চরেদৗলত খান িসিডখান কালিকিন বসামিরক গেজট (942), লাল ি বাতা 
(110020044)

৩৩৬ 01540002464 আ র রিশদ কিলমন চৗ রী পি ম মাইজপাড়া বীরেমাহন কালিকিন িবিজিব গেজট (898)

৩৩৭ 01540002467 মাঃ আহসানউ াহ মাঃ হািববউ াহ এনােয়তনগর এনােয়তনগর কালিকিন সনাবািহনী গেজট (122)

৩৩৮ 01540002471 জয়নাল আেবদীন (অবঃ) মর ম ম ল িসকদার পি ম চর ফািসয়াতলা কালিকিন সনাবািহনী গেজট (5439)

৩৩৯ 01540002472 সয়দ মাশারফ হােসন সয়দ সােহদ আলী ডাসার ডাসার কালিকিন িবিজিব গেজট (318)

৩৪০ 01540002473 আঃ খােলক বপারী আঃ লিতফ বপারী চরফেত বাহা র কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020167), বসামিরক গেজট 
(668)

৩৪১ 01540002475 ী আঃ গ র ত রিফউি ন য়ালী মাদারী র আিমিরয়া 
গাপাল র

কালিকিন বসামিরক গেজট (847), লাল ি বাতা 
(110020334)

৩৪২ 01540002476 কাজী নছার উি ন আঃ মােজদ কাজী আ ারচর সােহবরাম
র

কালিকিন বসামিরক গেজট (778), লাল ি বাতা 
(110020022)

৩৪৩ 01540002478 মাঃ জাহা ীর হােসন আ ল কােশম াপারী চরেদৗলত খান চরেদৗলত 
খান

কালিকিন বসামিরক গেজট (763), লাল ি বাতা 
(110020043)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৪৪ 01540002479 সয়দ খারেশদ আলম সয়দ রহমত উ া ডাসার ডাসার কালিকিন িবিজিব গেজট (2518)

৩৪৫ 01540002481 শহীদ গালাম সেরায়ার ত ছামাদ িময়া গাপাল র আিমিরয়া 
গাপাল র

কালিকিন বসামিরক গেজট (2943), বসামিরক গেজট (941)

৩৪৬ 01540002482 মাঃ আ র রিশদ লহাজ উি ন উ র নগর কালিকিন কালিকিন সনাবািহনী গেজট (3195)

৩৪৭ 01540002489 আ ল মা ান আকন ঐজি ন আকন চরফেত বাহা র িময়ার হাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020031), বসামিরক গেজট 
(566)

৩৪৮ 01540002490 ী আঃ জ ার ী রিফ উি ন য়ালী মাদারী র আিমিরয়া 
গাপাল র

কালিকিন বসামিরক গেজট (554), লাল ি বাতা 
(110020326)

৩৪৯ 01540002511 মাঃ মানর বয়াতী আনতাজ আলী বয়াতী িশকারম ল িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (684), লাল ি বাতা 
(110020178)

৩৫০ 01540002512 আয়নাল সরদার ত কালাচান সরদার ব িশকারম ল িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (959), লাল ি বাতা 
(110020492)

৩৫১ 01540002516 আব ল আলী ত আঃ কােদর িসকদার ািকরচর সােহবরাম
র

কালিকিন িবিজিব গেজট (3136)

৩৫২ 01540002517 আ ল মা ান বপারী ত একরাম আলী বপারী উ র ছয়গ ও খােসরহাট কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (2374)

৩৫৩ 01540002518 িফেরাজ আহে দ ছিমর আলী চৗিকদার চর িবভাগদী কালিকিন কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (2371)

৩৫৪ 01540002521 ত মাঃ সরদার ( িলশ) থ জাজল সরদার পি ম িশকারম ল কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020340)

৩৫৫ 01540002525 মাঃ মিতউর রহমান আঃ আিজজ হাওলাদার উ র আ ারচর কিরম 
খােনর হাট

কালিকিন ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (2366)
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়
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২৫/০৩/২০২১    

৩৫৬ 01540002563 আঃ কােশম তাং ফজর আলী তা কদার চর িবভাগদী কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (662), লাল ি বাতা 
(110020099)

৩৫৭ 01540002566 আঃ জ ার   ধা ত আন  ধা ম  ল ী র ল ী র কালিকিন বসামিরক গেজট (622), লাল ি বাতা 
(110020005)

৩৫৮ 01540002571 সয়দ নওেসর আলী সয়দ হােসন আলী ডাসার ডাসার কালিকিন িবিজিব গেজট (826)

৩৫৯ 01540002575 মাঃ মিজবর রহমান জানাব আলী ািকরচর সােহবরাম
র

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (4261)

৩৬০ 01540002578 ী মাহা দ শাহা ি ন গালাম আলী উ র ভাউতলী বীরেমাহন কালিকিন বসামিরক গেজট (592), লাল ি বাতা 
(110020233)

৩৬১ 01540002625 িময়াজ উি ন খান ত আমজাদ আলী সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন লাল ি বাতা (110020307)

৩৬২ 01540002660 মাঃ শাহ আলম মর ম আ ল আিজজ দঃ সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন সনাবািহনী গেজট (5123)

৩৬৩ 01540002715 মীর আঃ হািফজ মীর তােহর আলী ব য়ালী আিমিরয়া 
গাপাল র

কালিকিন বসামিরক গেজট (709), লাল ি বাতা 
(110020333)

৩৬৪ 01540002728 আ ল ফজল ত জনি ন হাং ল ী র পিখরা কালিকিন কালিকিন লাল ি বাতা (110020105)

৩৬৫ 01540002733 মাঃ ইসকা ার আলী ত িসরাজ উি ন 
তা কদার

পি ম খা লী ডাসার কালিকিন সনাবািহনী গেজট (4219)

৩৬৬ 01540002734 মাঃ আ স সাবাহান  
হাওলাদার

ণয়ন হাওলাদার দি ণ ভাউতলী বীরেমাহন কালিকিন বসামিরক গেজট (736), লাল ি বাতা 
(110020232)

৩৬৭ 01540002736 মা ফা আলমগীর এ. ক.এম. জয় ল আেবদীন চরফেত বাহা র কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (560), লাল ি বাতা 
(110020316)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা
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কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৬৮ 01540002738 আঃ রব ধা মাঃ বাবর আলী ধা ল ী র ল ী র কালিকিন বসামিরক গেজট (810), লাল ি বাতা 
(110020163)

৩৬৯ 01540002740 অমল  বাৈড় িবেনাদ িবহারী বাৈড় শিশকর শিশকর কালিকিন বসামিরক গেজট (605), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6668), লাল ি বাতা (110020380)

৩৭০ 01540002742 িচ াময়ী বাৈড় অি নী সরকার নব াম নব াম কালিকিন বীর না গেজট (297)

৩৭১ 01540002743 আঃ জিলল আকন মাঃ কালাচান আকন পি ম িশকারম ল কালিকিন কালিকিন বসামিরক গেজট (561), লাল ি বাতা 
(110020478)

৩৭২ 01540002747 সয়দ আেনায়ার হােসন সয়দ মাবারক আলী ডাসার ডাসার কালিকিন বসামিরক গেজট (930), লাল ি বাতা 
(110020364)

৩৭৩ 01540002749 ফজ ল হক ধা ত রিফজ ীন ধা উ র ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন লাল ি বাতা (110020272), বসামিরক গেজট 
(634)

৩৭৪ 01540002750 এস, এম, নািসর উি ন িবশাই সরদার উ র ভাউতলী বীরেমাহন কালিকিন বসামিরক গেজট (735), লাল ি বাতা 
(110020141)

৩৭৫ 01540002761 হােচন সরদার কালাচান সরদার উ র ভবানী র িময়ার হাট কালিকিন বসামিরক গেজট (572), লাল ি বাতা 
(110020169)

৩৭৬ 01540002762 ত কাজী আ ল হােসন ত কাজী এমদা ল হক কালাই সরদারেরর 
চর

এনােয়তনগর কালিকিন বসামিরক গেজট (899), লাল ি বাতা 
(110020314)

৩৭৭ 01540002763 মাঃ লতান আহ দ ত মাঃ আ ল লিতফ 
বপারী

সােহবরাম র সােহবরাম
র

কালিকিন বসামিরক গেজট (867), লাল ি বাতা 
(110020025)

৩৭৮ 01540002764 মাঃ আিজ র রহমান আইজউি ন বপারী কািলনগর ফািসয়াতলা কালিকিন লাল ি বাতা (110020268)

৩৭৯ 01540002771 এফ, এফ, মাঃ জাহা ীর 
হােসন

সােহব আলী সরদার আলী র ফািসয়াতলা কালিকিন বসামিরক গেজট (636), লাল ি বাতা 
(110020154)
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২৫/০৩/২০২১    

৩৮০ 01540002774 সয়দ আব স ছালাম সয়দ আেবদ আলী ডাসার ডাসার কালিকিন লাল ি বাতা (110020160)

৩৮১ 01540000411 এ িব এম আ ল কালাম হােতম আলী মা র চরেগািব র মেঠরবাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (110010352), বসামিরক গেজট 
(485)

৩৮২ 01540000423 আ ছ ছালাম ী মজীদ ী সােবক গািব র মেঠর 
বাজার-
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (484), সনাবািহনী গেজট 
(16080)

৩৮৩ 01540000440 আঃ ম ান হাওলাদার আঃ মিজদ হাওলাদার খায়াজ র মেঠরবাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010565), বসামিরক গেজট 
(479)

৩৮৪ 01540000482 আঃ মিজদ আকন আঃ কােদর কন চরেগািব র মেঠর বাজার মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (321), লাল ি বাতা 
(0110010218)

৩৮৫ 01540000490 কামাল আব ল হা ান আব স সা ার িসকদার চরেগািব র মেঠর বাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010511), বসামিরক গেজট 
(478)

৩৮৬ 01540000503 হািব র রহমান আফছার উি ন হাওলাদার খায়াজ র মেঠরবাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010569), বসামিরক গেজট 
(473)

৩৮৭ 01540000507 মিজবর িশকদার র আলী িশকদার চরেগািব র মেঠরবাজার মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (471), লাল ি বাতা 
(0110010510)

৩৮৮ 01540000522 মাঃ ল ইসলাম খান হাজী মাঃ মাচন খা চরেগািব র মেঠরবাজার মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (481), লাল ি বাতা 
(0110010348)

৩৮৯ 01540000526 মাঃ শাহ আলম মাঃ ইউ ফ আলী ফরাজী কাল ির িনজ াম মেঠরবাজার মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (2171), লাল ি বাতা 
(0110010540)

৩৯০ 01540000543 মাঃ ওয়ােজদ ফরাজী আসমত ফরাজী চরেগািব র মেঠরবাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010219), বসামিরক গেজট 
(477)

৩৯১ 01540000546 ছ ার সরদার কিছ ীন সরদার খায়াজ র মেঠরবাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010347), বসামিরক গেজট 
(475)
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২৫/০৩/২০২১    

৩৯২ 01540000552 মাঃ মাক ল হােসন হযরত আলী চরেগািব র মেঠরবাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010562)

৩৯৩ 01540000554 ত আলী আকবর ফরাজী ত হলান ফরাজী খায়াজ র মেঠরবাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010044)

৩৯৪ 01540000555 আঃ মা ান বপারী ত সােহদ আলী চরেগািব র মেঠরবাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010592), বসামিরক গেজট 
(476)

৩৯৫ 01540000556 ত র -ই-আলম আকন মিহ ীন আকন চরেগািব র মেঠরবাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010375), বসামিরক গেজট 
(323)

৩৯৬ 01540000561 আ ল কালাম িশকদার মায়াে ম হােসন িশকদার চরেগািব র মেঠরবাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010353), বসামিরক গেজট 
(482)

৩৯৭ 01540000598 সানামি ন সরদার ধাই সরদার চরেগািব র মেঠরবাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010222), বসামিরক গেজট 
(322)

৩৯৮ 01540000603 মাঃ আলী হােসন িময়া ত ছিফল উি ন মহাজন পিখরা রাজারচর মেঠরবাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010220)

৩৯৯ 01540000606 মাঃ আিতয়ার রহমান জা ফার স ামাত বািহরচর নদী নদী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010543), বসামিরক গেজট 
(155)

৪০০ 01540000608 এইচ, এম, গালাম িকবিরয়া আিফলউি ন হাওলাদার িচয়ােমাড়া ব ভদী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (310), লাল ি বাতা 
(0110010583)

৪০১ 01540000610 মাঃ সাহালম হাওলাদার মাঃ সাম ল হক হাওলাদার চর ী বড় 
গাসাইিদয়া

ব ভদী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6567), বসামিরক 
গেজট (144), লাল ি বাতা (0110010042)

৪০২ 01540000621 আঃ ছালাম ী মাঃ মােমনি ন ী আলমিমেরর কা ী নদী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (427), লাল ি বাতা 
(0110010536)

৪০৩ 01540000624 আ র রহমান মা র হােচন মা র সািরয়ারবাগ ব ভদী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010584)
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২৫/০৩/২০২১    

৪০৪ 01540000625 মাঃ জাহা ীর আলম খিবর উি ন মা র ী ব ভদী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6588), বসামিরক 
গেজট (163), লাল ি বাতা (0110010517)

৪০৫ 01540000629 মাঃ হািব র রহমান দিব ি ন মাত র নসী ব ভদী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6621), লাল ি বাতা 
(0110010040)

৪০৬ 01540000636 মাঃ আ ল সালাম শখ মাঃ শােহদ আলী শখ িচয়ােমাড়া ব ভদী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010577)

৪০৭ 01540000642 মাঃ এেল ি ন হাওলাদার হাজী দিলল উি ন 
হাওলাদার

িচয়ােমাড়া ব ভদী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010530)

৪০৮ 01540000645 মাঃ আঃ ছালাম হাওলাদান মাঃ দরতউ া হাওলাদার িশরখাড়া ব ভদী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (110010316)

৪০৯ 01540000660 মিতউর রহমান ী আঃ আিজজ ী আলমমীেররকাি নদী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010552)

৪১০ 01540000680 মাহা দ আলী মা র মািমন উি ন  মা র উ র িশরখাড়া ব ভদী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010265), বসামিরক গেজট 
(146)

৪১১ 01540000681 মাঃ ল ইসলাম নমদিদন নসী ব ভদী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6499), লাল ি বাতা 
(0110010333), বসামিরক গেজট (151)

৪১২ 01540000682 শাজাহান িময়া নমি ন মা র নসী ব ভদী মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (2216)

৪১৩ 01540000683 আঃ ম ান মীর মানেছর আলী মীর গাসাইিদয়া নদী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (433), সনাবািহনী গেজট (1741)

৪১৪ 01540000694 মাঃ িসরা ল হক ত মনাজ উি ন বপারী  নদী নদী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (435), সনাবািহনী গেজট (4263)

৪১৫ 01540000696 হািব র রহমান দিলল উি ন িময়া  নদী নদী মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (4183)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪১৬ 01540000698 ফজ ল হক বােছর মা ববর গাসাইিদয়া নদী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6630), বসামিরক 
গেজট (154), লাল ি বাতা (0110010276)

৪১৭ 01540000701 মাঃ ল ইসলাম িময়া মাঃ মাসেলম িময়া  নদী ব ভদী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6466), বসামিরক 
গেজট (44), লাল ি বাতা (0110010039)

৪১৮ 01540000746 মাঃ আরেশদ আলী মাঃ হািকম উি ন মাতবর িশরখাড়া ব ভদী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6500), লাল ি বাতা 
(0110010343)

৪১৯ 01540000747 ত আেনায়ার হােসন 
(আয়নল)

ত বরকত উ াহ খান পি ম মাঠ নদী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (416), লাল ি বাতা 
(0110010550)

৪২০ 01540000751 মাঃ হািফ র রহমান ত মাঃ হােরজ মাতবর দি ণ িশরখাড়া ব ভদী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6454), লাল ি বাতা 
(0110010266), বসামিরক গেজট (147)

৪২১ 01540000754 আঃ মাতােলব মা র ত মিফজ উি ন মা র নসী ব ভদী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010594), বসামিরক গেজট 
(157)

৪২২ 01540000756 মাঃ ইকবাল হােসন 
হা লাদার

এ,আর, হা লাদার নসী ব ভদী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6452), বসামিরক 
গেজট (149), লাল ি বাতা (0110010269)

৪২৩ 01540000809 শাজাহান খান মৗ. আছমত আলী খান ধান সড়ক , 
হির মািরয়া

মাদারী র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010387), বসামিরক গেজট 
(2217)

৪২৪ 01540000829 চৗ রী ল আলম (বা  
চৗ রী)

আজাহার উি ন চৗ রী লকিভউ সড়ক, 
শ নী

মাদারী র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010390), বসামিরক গেজট 
(20)

৪২৫ 01540000834 শাহজাহান হাওলাদার আ র রিশদ হাওলাদার মা ার কেলানী মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010393), বসামিরক গেজট 
(21)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪২৬ 01540000837 এস, এম হা ন-উর-রশীদ বদরউি ন শরীফ ১ নং শ নী , কেলজ 
রাড-00৩

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6520), বসামিরক 
গেজট (75), লাল ি বাতা (0110010055)

৪২৭ 01540000838 ৎফর রহমান শরীফ মাওলানা খিল র রহমান িব ি িনক সড়ক, 
সয়দারবািল

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010600), বসামিরক গেজট 
(514)

৪২৮ 01540000850 মাঃ জাহা ীর কিবর আঃ ম ান মা া অিখল ব  সড়ক, মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010392)

৪২৯ 01540000855 চৗঃ ইউ প হােসন চৗ রী আেনায়ার হােসন পািনছ মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6960), বসামিরক 
গেজট (1313), লাল ি বাতা (0110030021)

৪৩০ 01540000858 কাজী আিতয়ার রহমান কাজী আ র রা াক খাগদী চর গিরয়া 
7901

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (27), লাল ি বাতা 
(0110010128)

৪৩১ 01540000930 মাহা দ আব ল হাই রওন মাড়ল চরমদনরায়, গালাম 
মাওলা সড়ক

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6528), লাল ি বাতা 
(0110010089), বসামিরক গেজট (77)

৪৩২ 01540000931 মাহ ব আহেমদ কাজী মমীন উি ন আহেমদ ন ন শহর, শ নী , 
হািমদ আকন সড়ক

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (110010572), নৗ-কমাে া গেজট 
(361)

৪৩৩ 01540000935 আ ল বাশার চৗ রী আছমত আলী চৗ রী আিমরাবাদ, ম  
ইয়া সড়ক

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6518), লাল ি বাতা 
(0110010090), বসামিরক গেজট (1)

৪৩৪ 01540000936 এম,এ গিণ িময়া আ  তােহর মা র করাইল মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (90), লাল ি বাতা 
(0110010404)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৩৫ 01540000937 মাঃ জাহা ীর হােসন আঃ লিতফ িময়া শাি নগড় মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (16), লাল ি বাতা 
(0110010133)

৪৩৬ 01540001041 মাকেলছার রহমান আঃ আিজজ বপারী ডা: গালাম মাওলা 
সড়ক, তর গিরয়া

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (510), লাল ি বাতা 
(0110010389)

৪৩৭ 01540001219 মাঃ জাহা ীর হাওলাদার আঃ লিতফ হাওলাদার মিহেষরচর , 
সমাম ল হক 
হাওলাদার সড়ক

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010111)

৪৩৮ 01540001221 মাঃ মা ার হােসন ঢালী ত আ াজি ন ঢালী তর গিরয়া , হািমদ 
আকন সড়ক

মেঠর 
বাজার-
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010050), বসামিরক গেজট 
(72)

৪৩৯ 01540001223 , এম, শহী াহ আ ল খােলক তা কদার শ নী, হািমদ 
আক  সড়ক

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6527), বসামিরক 
গেজট (24)

৪৪০ 01540001225 এ, ক,এম, সাখাওয়াত 
হােসন

এম.এ. মা ান চর গিরয়া চর গিরয়া মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6545), লাল ি বাতা 
(0110010136), বসামিরক গেজট (85)

৪৪১ 01540001226 মাঃ আ ল হােসন িময়া ত এ াজ উি ন িময়া মহীদ বা  রণী মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010356)

৪৪২ 01540001231 মাঃ বলােয়ত হােসন 
বাহা র

ডাঃ এম,এ,এ, বাহা র শাি  নগর মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6519), লাল ি বাতা 
(0110010474), বসামিরক গেজট (3)

৪৪৩ 01540001232 গালাম মাওলা আঃ হািমদ তা কদার চর গিরয়া চর গিরয়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010476), বসামিরক গেজট 
(94), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6469)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৪৪ 01540001325 মাঃ িছি র রহমান 
তা কদার

আঃ মােলক তা কদার চরখাগদী চর গিরয়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010323), বসামিরক গেজট 
(509)

৪৪৫ 01540001327 আব র রহমান হাওলাদার এচাহাক হাওলাদার খাগদী চর গিরয়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010144), বসামিরক গেজট 
(111)

৪৪৬ 01540001328 মাঃ িগয়াস উি ন শরীফ আেদল উ ীন শরীফ খাগদী চর গিরয়া মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6553), লাল ি বাতা 
(0110010143), বসামিরক গেজট (4)

৪৪৭ 01540001329 আলী আহেমদ খ ন হােছন আলী খান খাগদী চর গিরয়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010427)

৪৪৮ 01540001330 মাঃ আফছার উি ন আক আিমন উি ন আক পাকদী চর গিরয়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010553), বসামিরক গেজট 
(511)

৪৪৯ 01540001331 হািব র রহমান ত কিফল উি ন বপারী ম  ইয়া  সড়ক, 
আিমরাবাদ

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010052), বসামিরক গেজট 
(73)

৪৫০ 01540001334 মাঃ আঃ রশীদ আকন আঃ হািমদ আকন পি ম খাগদী চর গিরয়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010137), বসামিরক গেজট 
(86)

৪৫১ 01540001335 মাঃ মাশারাফ হােসন  
শিরফ

গালাম জাহা ার শিরফ হির মারীয়া মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010372), বসামিরক গেজট 
(508)

৪৫২ 01540001339 ত ফজ র রহমান খান ত তাফাে ল হােসন 
খান

ম খাগদী চর গিরয়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010527), বসামিরক গেজট 
(513)

৪৫৩ 01540001341 হািব ল হক সাঈদ উি ন আহাে দ নং শ নী, ধান 
সড়ক

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6602), লাল ি বাতা 
(0110010108), বসামিরক গেজট (9), নৗ-
কমাে া গেজট (355)

৪৫৪ 01540001342 লাল চান ফিকর মন র আলী ফিকর িবিসক িশ  নগরী মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010097), বসামিরক গেজট 
(457)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৫৫ 01540001345 িসরা ল ইসলাম ইয়া আঃ রশীদ ইয়া ইয়া বািড় মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (89), লাল ি বাতা 
(0110010391)

৪৫৬ 01540001346 আঃ রব চৗ রী ত কা  চৗ রী ন ন মাদারী র মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010056), বসামিরক গেজট 
(76)

৪৫৭ 01540001348 এস, এম, বী ( . বা) ত জানাব আলী িময়া শাি  নগর , রান 
বাজার

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010385)

৪৫৮ 01540001350 মাঃ ফরেদৗস আহেমদ আঃ আিজজ িময়া পািনছ মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (2199), লাল ি বাতা 
(0110010598)

৪৫৯ 01540001390 মাঃ ইিলয়াস ফিকর ইনআজ উ ীন ফিকর বািহরচর নদী ব ভদী মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (4257)

৪৬০ 01540001402 মাঃ আঃ খােলক হাওলাদার মাঃ হােছন উি ন 
হাওলাদার

িশরখাড়া ব ভদী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6456), বসামিরক 
গেজট (43), লাল ি বাতা (0110010007)

৪৬১ 01540001403 শওকত মা র তিফল উি ন মা র পি ম মাঠ নদী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6461), লাল ি বাতা 
(0110010268), বসামিরক গেজট (148)

৪৬২ 01540001419 মাঃ জাহা ীর হাওলাদার আ ল খােলক হাওলাদার িশরখাড়া ব ভদী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (110010402), বসামিরক গেজট 
(412)

৪৬৩ 01540001420 মাঃ গালাম মা াফা তােহর মা র ব ভদী ব ভদী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6479), লাল ি বাতা 
(0110010270), বসামিরক গেজট (45)

৪৬৪ 01540001423 মাঃ আলমগীর কিবর মিজবর রহমান ী ব ভদী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6525), লাল ি বাতা 
(0110010312), বসামিরক গেজট (46)
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কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৬৫ 01540001425 মিতয়ার রহমান িসপাই নওয়াবালী িসপাই দি ণ িশরখাড়া ব ভদী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010041), বসামিরক গেজট 
(143)

৪৬৬ 01540001426 মাঃ সরওয়ার হােসন 
হাওলাদার

আঃ লিতফ হাওলাদার নদী নদী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010559), বসামিরক গেজট 
(420)

৪৬৭ 01540001429 মাঃ মিজ র রহমান খান মাঃ লাল খান ী ব ভদী মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (4189)

৪৬৮ 01540001468 মাঃ সাম ি ন ধা মাঃ সরাজি ন ধা আদম র পয়ার র মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6558), লাল ি বাতা 
(0110010010), বসামিরক গেজট (273)

৪৬৯ 01540001469 আঃ ছালাম নকী মাঃ তাবােরক নকী মড়াখালী পয়ার র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (361), লাল ি বাতা 
(110010420)

৪৭০ 01540001470 মাঃ মাসেলম হাসাইন মাঃ ছয়জি ন ী আদম র পয়ার র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010325), বসামিরক গেজট 
(306)

৪৭১ 01540001471 আঃ হািলম মা া তােহর আলী মা া পয়ার র পয়ার র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010442), বসামিরক গেজট 
(283)

৪৭২ 01540001472 মিজবর রহমান নাগািছ আ ল আিজজ নাগািছ পয়ার র পয়ার র মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6613), লাল ি বাতা 
(0110010441), বসামিরক গেজট (282)

৪৭৩ 01540001476 মাঃ ম আলী তা কদার আঃ গিন তা কদার পয়ার র পয়ার র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010351), বসামিরক গেজট 
(353)

৪৭৪ 01540001482 আব ল লিতফ সরদার সানাম উি ন সরদার পয়ার র পয়ার র মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (3544), সনাবািহনী গেজট (631)

৪৭৫ 01540001485 মাঃ আলম মিমন উ ীন ত ার পয়ার র পয়ার র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010099), বসামিরক গেজট 
(286)
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২৫/০৩/২০২১    

৪৭৬ 01540001487 মাঃ মাতাহার হােসন হািকমি ন পয়ার র পয়ার র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010172), বসামিরক গেজট 
(2179)

৪৭৭ 01540001492 মাঃ িসি ক বপারী আঃ জ র বপারী নয়াচর পয়ার র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010281), বসামিরক গেজট 
(278)

৪৭৮ 01540001496 আলফাজ উি ন আহেমদ মমতাজ উি ন আহেমদ আদম র পয়ার র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010337)

৪৭৯ 01540001497 মাঃ হােরজ বপারী আলাউি ন বপারী গাছবািড়য়া ম ফা র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010164), বসামিরক গেজট 
(365)

৪৮০ 01540001498 আব স ছালাম হাওলাদার ছােবর হাওলাদার গাছবািড়য়া ম ফা র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010282), বসামিরক গেজট 
(359)

৪৮১ 01540001499 মাঃ হা ন অর রিশদ 
বপারী

 হােসন বপারী গাছবািড়য়া ম ফা র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010161), বসামিরক গেজট 
(276)

৪৮২ 01540001500 মাঃ ছালাম ধা মাঃ িসরাজ উি ন ধা আদম র পয়ার র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010171), বসামিরক গেজট 
(362)

৪৮৩ 01540001501 এ ওহাব মা া তােহর আলী মা া পয়ার র পয়ার র মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6507), লাল ি বাতা 
(0110010462), বসামিরক গেজট (65)

৪৮৪ 01540001512 ত লিতফ বপারী ত জন বপারী গাছবািড়য়া ম ফা র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010279), বসামিরক গেজট 
(304)

৪৮৫ 01540001514 মাঃ আঃ হক মা া আঃ ওয়াব মা া পয়ার র পয়ার র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010542)

৪৮৬ 01540001515 মাঃ ইউ ফ মা া ফ ক মা া পয়ার র পয়ার র মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6593), লাল ি বাতা 
(0110010167), বসামিরক গেজট (71)
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২৫/০৩/২০২১    

৪৮৭ 01540001516 আঃ বােরক মা ার সয়জি ন মা ববার পয়ার র পয়ার র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010160), বসামিরক গেজট 
(275)

৪৮৮ 01540001517 গালাম িকবিরয়া ফজেল কিরম খ কার পয়ার র পয়ার র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010159), বসামিরক গেজট 
(274)

৪৮৯ 01540001520 মাঃ আ স সালাম হাজী আিফল উ ীন কাটবাড়ী নদী নদী মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (1855)

৪৯০ 01540001539 আব ল হক ী মেহর ী ভ েখালা খািতয়াল মাদারী র সদর িবিজিব গেজট (6067), লাল ি বাতা 
(0110010102)

৪৯১ 01540001543 ক এম সাহাদাত হােসন আ ল আিজজ হাওলাদার িচয়া মাড়া ব ভদী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010006)

৪৯২ 01540001551 জা ফার িছপাই আিম ি ন িছপাই গিদ ঘটমািঝ মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010092)

৪৯৩ 01540001582 মাঃ আ স ছালাম মাঃ জিহর উি ন মা বর শিহদ মেহািসন 
সড়ক, শ নী

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110030171)

৪৯৪ 01540001588 আেনায়ার হােসন এম, এ, এ, বাহা র শাি  নগর মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6515), লাল ি বাতা 
(0110010475), বসামিরক গেজট (93)

৪৯৫ 01540001601 আঃ রব িসকদার ত আঃ ছা ার িসকদার তর িরয়া , হািমদ 
আক  সড়ক,

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010106), বসামিরক গেজট 
(79)

৪৯৬ 01540001604 মাঃ সাবাহান খালাসী মাঃ আঃ লিতফ খালাসী কাটবাড়ী নদী মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (4224)

৪৯৭ 01540001605 মাঃ লতান িব াস আফছার উি ন িব াস ঘটমািঝ ঘটমািঝ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (464), লাল ি বাতা 
(0110010145)
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২৫/০৩/২০২১    

৪৯৮ 01540001607 আ ল গ র খান আ ল ছা ার খান চর গিরয়া চর গিরয়া মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6634), বসামিরক 
গেজট (91), লাল ি বাতা (0110010411)

৪৯৯ 01540001608 শখ বজ র রিশদ শখ আহা দ আলী ছয়না মাদারী র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010548)

৫০০ 01540001624 মাঃ ৎফর রহমান মাঃ আেদল উি ন হাং গদী ঘটমািঝ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (30), লাল ি বাতা 
(0110010146)

৫০১ 01540001632 ত মাঃ আিজ ল হক ত মাঃ হােছন ফিকর খায়াজ র মেঠর বাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010186), বসামিরক গেজট 
(320)

৫০২ 01540001633 আঃ মােলক সরদার বাখাই সরদার খায়াজ র মেঠর বাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010580), বসামিরক গেজট 
(2192)

৫০৩ 01540001639 ত আঃ মােলক কােতায়াল জ র উি ন কােতায়াল চরেগািব র মেঠর বাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010566), বসামিরক গেজট 
(469)

৫০৪ 01540001652 মাঃ ইসহাক িসং রিফজ উি ন িসং গদী ঘটমািঝ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (517), লাল ি বাতা 
(0110010147)

৫০৫ 01540001653 র মাহা দ খান আঃ কােদর খান ি পাড়া খািতয়াল মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (117), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6486), সনাবািহনী গেজট (12255)

৫০৬ 01540001654 মাঃ মাকতার শখ র ব আলী শখ িঝকরহা ঘটমািঝ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (465), লাল ি বাতা 
(0110010115)

৫০৭ 01540001657 আঃ মােলক হাওলাদার আিমন উ ীন হাওলাদার ি পাড়া খািতয়াল মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (106), লাল ি বাতা 
(0110010114)

৫০৮ 01540001659 মাঃ দেলায়ার হাওলাদার আজাহার হাওলাদার উ র িঝকরহা ঘটমািঝ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (31), লাল ি বাতা 
(0110010148)
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২৫/০৩/২০২১    

৫০৯ 01540001660 মাঃ আব র রা াক 
ফরাজী

মাঃ সিফউি ন ফরাজী ঘটমািঝ ঘটমািঝ মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010401), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (6547), িবিজিব গেজট (4670), 
বসামিরক গেজট (114)

৫১০ 01540001662 ত আঃ হািকম মা র আঃ মিজদ মা র ঘটমািঝ ঘটমািঝ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (108), লাল ি বাতা 
(0110010119)

৫১১ 01540001665 আিমর হােসন শখ  মাঃ র ব আলী শখ উ র িঝকরহা ঘটমািঝ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (112), লাল ি বাতা 
(0110010304), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6581)

৫১২ 01540001666 মাঃ শাজাহান সরদার কলম সরদার গদী ঘটমািঝ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (467), লাল ি বাতা 
(0110010426)

৫১৩ 01540001669 িসি র রহমান কাজী আঃ আিজজ কাজী ঘটমািঝ ঘটমািঝ মাদারী র সদর লাল ি বাতা (110010578)

৫১৪ 01540001671 ত মক ল হােসন িসং ত নােদর আলী িসং গদী ঘটমািঝ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (534), লাল ি বাতা 
(0110010431)

৫১৫ 01540001672 ত র মাহা দ মা া নােজম মা া ভ েখালা খািতয়াল মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (25), লাল ি বাতা 
(0110010088)

৫১৬ 01540001679 আ ল হাই হাওলাদার ত হাজী সানাম উ ীন 
হাওলাদার

করাইল মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010428), বসামিরক গেজট 
(116)

৫১৭ 01540001682 মাঃ শাহা ীন ইঁয়া মাঃ হািনফ ইঁয়া আিমরাবাদ মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6514), লাল ি বাতা 
(0110010414), বসামিরক গেজট (2)

৫১৮ 01540001689 মাঃ সােহদ আলী িশকদার আ ল গ র িশকদার চরেগািব র মেঠর বাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010359), বসামিরক গেজট 
(2196)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র
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২৫/০৩/২০২১    

৫১৯ 01540001690 এম এ হা ান হাওলাদার মাঃ জালাল উি ন খাগদী চর গিরয়া মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6608), লাল ি বাতা 
(0110010104), বসামিরক গেজট (105)

৫২০ 01540001691 আফজাল হক হাওলাদার আ ল হােসম হাওলাদার চাপাতলী ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (602), লাল ি বাতা 
(0110020046)

৫২১ 01540001692 আলহা  আিত র রহমান ত ছাই ল হক বাড়ী লপ ী লপ ী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010405)

৫২২ 01540001695 কাজী আ ল হািকম মাঃ খারেশদ কাজী খাগছারা ঘটমািঝ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (170), লাল ি বাতা 
(0110010079)

৫২৩ 01540001696 মাঃ মিজ র রহমান 
হাওলাদার

আেদল উি ন হাওলাদার িশরখাড়া ব ভদী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010586), বসামিরক গেজট 
(2118)

৫২৪ 01540001697 নছা খান সানামি ন খা নদী নদী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010564), বসামিরক গেজট 
(419)

৫২৫ 01540001699 গৗরা  চ  িব াস িবিপন িব াস আিমরাবাদ মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6550), লাল ি বাতা 
(0110010054), বসামিরক গেজট (67)

৫২৬ 01540001705 ত মক র হােসন মা র ত িজ াত আলী মা র চর গিরয়া িপ আই চর গিরয়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010324), বসামিরক গেজট 
(456)

৫২৭ 01540001707 মাঃ বদ ি ন িসং মাঃ মিফজ উি ন িসং ঘটমািঝ ঘটমািঝ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (103), লাল ি বাতা 
(0110010100)

৫২৮ 01540001709 িদলীপ মার রায় হমলাল রায় খায়াজ র মেঠর বাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010349), বসামিরক গেজট 
(319)

৫২৯ 01540001713 আঃ রা াক মা া মাঃ ইসমাইল মা া হাগলপািতয়া মা া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (133), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6556)
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২৫/০৩/২০২১    

৫৩০ 01540001716 আঃ সা ার মা র মাঃ করম আলী মা র নওহাটা িশদাবাদ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (169), লাল ি বাতা 
(0110010073)

৫৩১ 01540001720 মাঃ হািফ র রহমান মাঃ এছাহাক মা র চাপাতলী ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (173), লাল ি বাতা 
(0110010516), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6495)

৫৩২ 01540001721 মাঃ এচাহাক হাওলাদার সকা ার আলী হাওলাদার আমবাড়ী ম ফা র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010595), বসামিরক গেজট 
(299)

৫৩৩ 01540001722 আঃ খােলক হাওলাদার হাজী মাইন উি ন 
হাওলাদার

আমবাড়ী ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (54), লাল ি বাতা 
(0110010374), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6476)

৫৩৪ 01540001723 আঃ রা াক হাওলাদার আজাহার হাওলাদার নওহাটা ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (518), লাল ি বাতা 
(0110010084)

৫৩৫ 01540001724 আঃ মাতােলব হাওলাদার মাকেছদ হাওলাদার নওহাটা ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (51), লাল ি বাতা 
(0110010077)

৫৩৬ 01540001725 কাজী আেনয়ার হােসন আব র রশীদ কাজী দি ণ খাগছারা ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (332), লাল ি বাতা 
(0110010080)

৫৩৭ 01540001726 আঃ জ ার ঢালী হােসন ঢালী উ র খাগছারা ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (333), লাল ি বাতা 
(0110010310)

৫৩৮ 01540001727 আিজ ল হক ঢািল আঃ কােদর ঢািল িচয়ার ভা া ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (387), লাল ি বাতা 
(0110010076)

৫৩৯ 01540001728 মাঃ ছালাম ঢালী ইমানউি ন ঢালী িচয়ার ভা া ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (171), লাল ি বাতা 
(110010086)

৫৪০ 01540001730 মাঃ ল হক িশকদার  ছেলমান িশকদার আমবাড়ী ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (174), লাল ি বাতা 
(0110010579)
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২৫/০৩/২০২১    

৫৪১ 01540001731 মাঃ িগয়াস উি ন 
হাওলাদার

আঃ খােলক হাওলাদার ম ফা র ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (52), লাল ি বাতা 
(0110010199), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6490)

৫৪২ 01540001732 মাঃ আঃ ছালাম খালাসী ছয়জ ীন খালাসী চাপাতলী ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (382), সনাবািহনী গেজট 
(19051), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) 
(D/178)

৫৪৩ 01540001733 আ ল কালাম আজাদ 
আ তােলব

হাজীহােমদ ফরাজী নওহাটা ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (295), লাল ি বাতা 
(0110010075)

৫৪৪ 01540001734 মাঃ সাহাবি ন কাজী মােলক কাজী ম ফা র ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (389), সনাবািহনী গেজট 
(16312)

৫৪৫ 01540001739 ধীর র ন সরকার িহদাস সরকার বাহা র র দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (442), লাল ি বাতা 
(0110010214)

৫৪৬ 01540001740 লিলত মাহন ভ রাম কা  ভ বাহা র র দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (2155), লাল ি বাতা 
(0110010355)

৫৪৭ 01540001741 ফ ক চ  ভ রামলাল ভ বাহা র র দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (446), লাল ি বাতা 
(0110010537)

৫৪৮ 01540001743 ধীি র  ব গািপনাথ ব চৗহি দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (452), লাল ি বাতা 
(0110010213)

৫৪৯ 01540001744 িনর ন ভ কা  ভ বাহা র র দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (444), লাল ি বাতা 
(0110010215)

৫৫০ 01540001746 গৗরা  চ  সরকার ষােগ  নাথ সরকার চৗহি দ েক য়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010206), বসামিরক গেজট 
(203)

৫৫১ 01540001748 মাঃ মিজবর রহমান 
হাওলাদার

আ র রহমান হাওলাদার মরাখালী পয়ার র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010533), বসামিরক গেজট 
(2152)
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৫৫২ 01540001749 আ র রা াক শফী উি ন পয়ার র পয়ার র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010008)

৫৫৩ 01540001750 রবী নাথ মােলা প ানন মােলা চ রপাড়া ম ফা র মাদারী র সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (1)

৫৫৪ 01540001753 ত শখ নজ ল ইসলাম ত শখ ওয়ােহদ আলী থানতলী চর গিরয়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (468), লাল ি বাতা 
(0110010093)

৫৫৫ 01540001754 ৎফর রহমান হািফজ উি ন চরখাগদী চর গিরয়া মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6536), লাল ি বাতা 
(0110010123), বসামিরক গেজট (82)

৫৫৬ 01540001755 মাঃ শাহজাহান মা া সেলমান মা া বিনকপাড়া মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (326), লাল ি বাতা 
(0110010064)

৫৫৭ 01540001759 রাস মাহন সরকার ধ  সরকার বাহা র র দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (209), লাল ি বাতা 
(0110010221)

৫৫৮ 01540001761 মাঃ ইউ ফ আলী ি মাঃ হােসন ি খায়াজ র মেঠর বাজার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010563)

৫৫৯ 01540001763 ন চ  ভ   ামলাল ভ উ র কলাগািছয়া দ েক য়া মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6493), বসামিরক 
গেজট (200), লাল ি বাতা (0110010196)

৫৬০ 01540001766 সরদার সাহরাব হােসন লাল মাহ দ সরদার ঘটকচর দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (219), লাল ি বাতা 
(0110010256)

৫৬১ 01540001768 মাঃ নওয়াব আলী মা র আচমত আলী মা র উ র কাউয়া িড় দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (217), লাল ি বাতা 
(0110010253)

৫৬২ 01540001771 আ ল  লিতফ আক কলম আক া ী লপ ী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6483)
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৫৬৩ 01540001772 ল ন চ  ভ লাল মাহন ভ উ র কলাগািছয়া দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (2014), লাল ি বাতা 
(0110010209)

৫৬৪ 01540001775 কাি ক চ  বাৈড় িব  ষন বাৈড় উ র কলাগািছয়া দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (228), লাল ি বাতা 
(0110010466)

৫৬৫ 01540001787 শীল চ  বাৈড় েরন বাৈড় বাহা র র দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (206), লাল ি বাতা 
(0110010224)

৫৬৬ 01540001792 মাঃ ম ান হাওলাদার হািমদ হাওলাদার হাগলপািতয়া মা া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (35), লাল ি বাতা 
(0110010059)

৫৬৭ 01540001793 মাঃ মাসেলম আলী মাঃ ইয়ািসন িশকদার দি ন কাউয়া িড় দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (197), লাল ি বাতা 
(0110010154)

৫৬৮ 01540001794 রিশদ মা া িকনাই মা া গাবদ গাবদ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (250), লাল ি বাতা 
(0110010367)

৫৬৯ 01540001797 মাঃ আসরা ামান সানা ি ন বপারী ম  হাউসদী গাবদ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (255), লাল ি বাতা 
(0110010443)

৫৭০ 01540001798 ত , এ , িব , এম মা ফা 
কামাল

ত আঃ সা ার িময়া চি বদ গাবদ মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010317)

৫৭১ 01540001799 মাঃ মােজদ আলী ফিকর নায়াব আলী ফিকর খাগদাহ দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (215), লাল ি বাতা 
(0110010251)

৫৭২ 01540001800 আঃ বােরক মা র মাঃ র ল মা র দি ন কাউয়া িড় দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (199), লাল ি বাতা 
(0110010158)

৫৭৩ 01540001801 মাঃ বােরক ঢালী আকবর আলী দি ন কাউয়া িড় দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (216), লাল ি বাতা 
(0110010252)

৫৭৪ 01540001802 মাঃ ফজ ল হক মা র কািশ মাহা দ মা র ঘটকচর দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (57), লাল ি বাতা 
(0110010231)
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৫৭৫ 01540001803 মাঃ আঃ ওহাব হাওলাদার মাঃ মাবারক আলী 
হাওলাদার

উ র কাউয়া িড় দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (524), লাল ি বাতা 
(0110010150)

৫৭৬ 01540001804 মাঃ মাতােলব তা কদার মাঃ দরেবশ তা কদার পি ম নাথিদ দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (525), লাল ি বাতা 
(0110010230)

৫৭৭ 01540001805 মাঃ ইসকা ার আলী মাঃ আিমন উি ন িমঞা ঘটকচর ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (2136), লাল ি বাতা 
(0110010335)

৫৭৮ 01540001806 আঃ স র মা র আঃ মিজদ মা র দি ন কাউয়া িড় দ েক য়া মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (13690)

৫৭৯ 01540001808 ত  কািলপদ শীল লাকনাথ শীল  উ র কাউয়া িড় দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (59), লাল ি বাতা 
(110010248)

৫৮০ 01540001809 মাঃ সকা ার আলী ত মাঃ আরশাদ আলী দে র হাট দ েক য়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010149)

৫৮১ 01540001810 রাশন তা কদার ত হািকমি ন তা কদার পি ম নাথিদ দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (530), লাল ি বাতা 
(0110010239)

৫৮২ 01540001811 িবে র বাৈড় জলধর বাৈড় বাহা র র দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (451), লাল ি বাতা 
(0110010229)

৫৮৩ 01540001813 দেব নাথ বাৈড় সারদা বাৈড় উ র কলাগািছয়া দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (205), লাল ি বাতা 
(0110010212)

৫৮৪ 01540001814 আে ল আলী ইসমাইল আকন দি ন কাউয়া িড় দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (526), লাল ি বাতা 
(110010156)

৫৮৫ 01540001815 মাঃ ইসকা ার আলী ী আমীন উি ন ী দে রহাট দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (7), লাল ি বাতা 
(0110010249)
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৫৮৬ 01540001816 আঃ রা াক হাওলাদার করামত আলী হাওলাদার AB. RAJJAK  
HAOLADER

দ েক য়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010153)

৫৮৭ 01540001817 িনহার র ন বাগচী মাধব বাগচী বাহা র র দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (441), লাল ি বাতা 
(0110010207)

৫৮৮ 01540001818 পিতত পাবন হালদার বানীকা  হালদার ব-কলাগািছয়া দ েক য়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010297)

৫৮৯ 01540001819 মাশারফ হােসন আ ল মিজদ মা া চি বদ হিবগ মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010244)

৫৯০ 01540001820 মাঃ সাহরাব বপারী মাঃ মানতাজ বপারী ব হাউসদী গাবদ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (259), লাল ি বাতা 
(0110010463)

৫৯১ 01540001821 িনর ন তা কদার ঠা র দাস তা কদার বাহা র র দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (220), লাল ি বাতা 
(0110010298)

৫৯২ 01540001822 মাঃ এচাহাক িসকদার মিমন উি ন িসকদার ব হাউসদী গাবদ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (245), লাল ি বাতা 
(0110010189)

৫৯৩ 01540001823 মাকেল র রহমান খান ত মাজাফফর হােসন 
খান

ম  হাউসদী গাবদ মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010035)

৫৯৪ 01540001824 মেহ  নাথ তা কদার মিনেমাহন তা কদার বাহা র র দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (445), লাল ি বাতা 
(0110010227)

৫৯৫ 01540001826 আঃ মিজদ হাং শিফজ উি ন হাং বায়ািলয়া গাবদ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (246), লাল ি বাতা 
(0110010188)

৫৯৬ 01540001827 মাঃ হািব র রহমান আঃ হাই বপারী চি বদ গাবদ মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010570), সনাবািহনী গেজট 
(13526)
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৫৯৭ 01540001829 হািফ র রহমান মাঃ হাসাইন গাজী ম  হাউসদী গাবদ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (267), লাল ি বাতা 
(110010523), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6532)

৫৯৮ 01540001830 মাঃ আব র রিহম 
হাওলাদার

আজাহার হাওলাদার হাগলপািতয়া মা া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (125), লাল ি বাতা 
(110010096)

৫৯৯ 01540001831   েমাঃ আই ব বপারী মানতাজউি ন বপারী গাবদ গাবদ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (254), লাল ি বাতা 
(0110010438)

৬০০ 01540001832 আ ল কালাম তা কদার আঃ অেহদ তা কদার হাগলপািতয়া মা া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (5), লাল ি বাতা 
(110010057)

৬০১ 01540001833 আঃ হািলম হাওলাদার ফজেল কিরম হাওলাদার চি বদ গাবদ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (252), লাল ি বাতা 
(0110010378)

৬০২ 01540001834 আঃ জিলল িসকদার মাঃ জিহর উি ন িসকদার লপ ী লপ ী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010066), বসামিরক গেজট 
(124)

৬০৩ 01540001835 মাঃ আ  বকর িসি ক খান মিতয়ার রহমান খান হাউসদী গাবদ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (248), লাল ি বাতা 
(0110010322)

৬০৪ 01540001837 মাসেলম নি রহমান সি বায়ািলয়া হিবগ  - 
7903

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (251), লাল ি বাতা 
(0110010377)

৬০৫ 01540001838 মাঃ আিন র রহমান খান পবন খান িবয়া য়াসার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010275), বসামিরক গেজট 
(127)

৬০৬ 01540001839 ত জয়নাল আেবদীন ত আঃ রহমান খান িবয়া য়াসার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010062), বসামিরক গেজট 
(453)

৬০৭ 01540001840 মাঃ এসকা ার আলী 
হাওলাদার

মাঃ ত মি ন হাওলাদার হাগলপািতয়া মা া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010058), বসামিরক গেজট 
(34)

৬০৮ 01540001842 মাঃ মিতয়ার রহমান র ব আিল ী খাগদাহ দ  ক য়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010152)
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২৫/০৩/২০২১    

৬০৯ 01540001844 আব র রিশদ খান ই াজ উি ন খান া ী লপ ী মাদারী র সদর িবিজিব গেজট (4039)

৬১০ 01540001846 মাঃ আলী হাওলাদার জা িময়া হাওলাদার পাঠককাি মাদারী র-
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010408)

৬১১ 01540001847 িসরাজ ী ত আঃ হািকম ী চরেগািব র মেঠর বাজার মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (480), লাল ি বাতা 
(0110010308)

৬১২ 01540001849 ৎফর রহমান ইয়ািছন বপারী চি ব ী হিবগ মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6615), বসামিরক 
গেজট (263)

৬১৩ 01540001850 মাহা দ আলী খান মাঃ আ ল হাসান খান খাগদী চর গিরয়া মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (16196)

৬১৪ 01540001853 মাঃ রা াক চৗিকদার ইসলাম চৗিকদার িদঘলপাড়া বা বেদৗলত
র

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (503), লাল ি বাতা 
(0110010179)

৬১৫ 01540001854 এম,এ, মাতািলব ম গলী গলী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (179), লাল ি বাতা 
(110010005), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6626)

৬১৬ 01540001855 মাঃ মর জা হাওলাদার লা  হাওলাদার খামারপাড়া গলী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6538), লাল ি বাতা 
(0110010307)

৬১৭ 01540001856 মহ ত আলী  চৗিকদার  আ র রহমান চৗিকদার িদঘলপাড়া বা ব 
দৗলত র

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (495), লাল ি বাতা 
(0110010184)

৬১৮ 01540001857 সয়দ ম ফা সয়দ মাজাফফর খামারপাড়া গলী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6449), বসামিরক 
গেজট (189)

৬১৯ 01540001860 মাঃ মাসেলম উি ন ত কােয়ম উি ন িদঘলপাড়া বা ব 
দৗলত র

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6463), বসামিরক 
গেজট (192)

৬২০ 01540001862 আঃ রব হাওলাদার ত শহর আলী হাওলাদার মাহা দসী বা বেদৗলত
র

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010177)
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২৫/০৩/২০২১    

৬২১ 01540001868 হা ন হাওলাদার আইজি ন হওলাদার বা বেদৗলত র বা বেদৗলত
র

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (302), লাল ি বাতা 
(110010288)

৬২২ 01540001869 আঃ হািলম হাওলাদার নািজমি ন হাওলাদার আসাপাট িনয়া মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6612), লাল ি বাতা 
(0110010289), বসামিরক গেজট (184)

৬২৩ 01540001870 আঃ কােদর িময়া সিফউি ন িময়া ভ য়াপাড়া বা বেদৗলত
র

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (501), লাল ি বাতা 
(0110010174)

৬২৪ 01540001873 মাঃ আঃ জলীল হাওলাদার পবন হাওলাদার ভ য়াপাড়া বা বেদৗলত
র

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (2181), লাল ি বাতা 
(0110010567)

৬২৫ 01540001875 মাঃ মহ ত আলী নসী ছিহর উি ন নসী খাদমসী গলী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010175), বসামিরক গেজট 
(490)

৬২৬ 01540001879 মিফল বপারী তারফান উি ন বপারী আদম র পয়ার র মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (13688)

৬২৭ 01540001880 এস এম ছােবদ আলী নওয়াব আলী িসকদার মড়াখালী পয়ার র মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (14967)

৬২৮ 01540001883 মাঃ ল ইসলাম মাঃ হােসন হাওলাদার ইটেখালা  বািজত র রাইল মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6563), লাল ি বাতা 
(0110010439), বসামিরক গেজট (288)

৬২৯ 01540001884 মাঃ মাকতার হােসন ম ল হাওলাদার ইটেখালা বািজত র রাইল মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (289), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6562)

৬৩০ 01540001885 মাঃ মক ল হােসন দিবর উ ীন খালাসী রাইল খালাসী কাি রাইল 
খালাসী 
কাি

মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (13542)
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৬৩১ 01540001886 মাঃ র আলী খ ন মােলক খ ন দােনরচর রাইল 
খালাসী 
কাি

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (335), লাল ি বাতা 
(0110010272)

৬৩২ 01540001887 হািব ◌ুর রহমান ঢালী ত আঃ আিজজ ঢালী িচয়ারভাংগা ম ফা র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010074), বসামিরক গেজট 
(50)

৬৩৩ 01540001888 মাঃ িছি র রহমান ত মনাজি ন মা ার বািলয়া ম ফা র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010531), বসামিরক গেজট 
(383)

৬৩৪ 01540001889 মাঃ শাহজাহান মাঃ আিমন উি ন বপারী চি বদ হিবগ  - 
7903

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010004)

৬৩৫ 01540001890 মাঃ তয়ব আলী বপারী এচাহাক বপারী বায়ািলয়া হিবগ  - 
7903

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (256), লাল ি বাতা 
(0110010444), সনাবািহনী গেজট (12118), 
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6502)

৬৩৬ 01540001891 মাঃ লতান বপারী চা  বপারী বায়ািলয়া হিবগ  - 
7903

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (244), লাল ি বাতা 
(0110010034), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6622), সনাবািহনী গেজট (4275)

৬৩৭ 01540001892 মাঃ মাশারফ হােসন 
িশকদার

নািজম ইি ন িমকদার ব হাউসদী গাবদ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (247), লাল ি বাতা 
(0110010243)

৬৩৮ 01540001893 আ ল কালাম আজাদ আঃ ম ান বপারী চি বদ হিবগ  - 
7903

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (249), লাল ি বাতা 
(0110010364), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6605)

৬৩৯ 01540001894 মাঃ মক ল হােসন িময়া মাঃ মিনর উি ন বপারী বায়ািলয়া হিবগ  - 
7903

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (264), লাল ি বাতা 
(0110010478), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6635), সনাবািহনী গেজট (12036)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৪০ 01540001897 মাঃ আেনায়ার হােসন 
শরীফ

আঃ আিজজ শরীফ বর রাম র কািলকা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (63), লাল ি বাতা 
(110010027)

৬৪১ 01540001898 সিলম খান সালামত খান বলাইরচর চরনাচনা মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6632)

৬৪২ 01540001901 আব ল হক আঃ কিরম ি চরনাচনা চরনাচনা মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6482), বসামিরক 
গেজট (242), লাল ি বাতা (0110010450)

৬৪৩ 01540001903 মাঃ ইউ ফ মা া ওয়ােছর মা া কািলকা র কািলকা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (315), লাল ি বাতা 
(110010030)

৬৪৪ 01540001904 মাঃ আ তােলব িময়া আঃ জ ার বপারী দি ণ ধখালী কািলকা র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010001), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (6561), বসামিরক গেজট (236)

৬৪৫ 01540001906 মাঃ হােরচ হাওলাদার মাঃ কালাচান হাওলাদার িঝকরহাটী ঘটমািঝ মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010116), বসামিরক গেজট 
(532)

৬৪৬ 01540001907 আ ল বািরক িময়া রিফজ উ ীন মা ববর ঘটমািঝ ঘটমািঝ মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010101), বসামিরক গেজট 
(104), সনাবািহনী গেজট (713)

৬৪৭ 01540001911 অিখল ব  বর  অবনী বর বাহা র র দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (437), লাল ি বাতা 
(0110010226)

৬৪৮ 01540001912 মাঃ িসি র রহমান মাঃ বে  আলী হাং বা বেদৗলত র ভ য়াপাড়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (187), লাল ি বাতা 
(0110010296)

৬৪৯ 01540001915 মাঃ আঃ রা াক িময়া আঃ হািমদ িময়া বলশা গবদী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6566), লাল ি বাতা 
(0110010468), বসামিরক গেজট (262)

৬৫০ 01540001916 নের  নাথ ভ উপান  ভ ব-কলাগািছয়া দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (450), লাল ি বাতা 
(0110010210)
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২৫/০৩/২০২১    

৬৫১ 01540001917 এম এইচ আ র রিহম মাঃ আ র রশীদ পলাশ র পয়ার র মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (4171)

৬৫২ 01540001918 রােজ র সরকার ছা ধর সরকার বাহা র র দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (439), লাল ি বাতা 
(110010194)

৬৫৩ 01540001919 সকা ার  আিল ইয়ািসন খান নিতপাড়া খািতয়াল মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (4205)

৬৫৪ 01540001921 মাঃ আলতাফ হাওলাদার মাঃ ফরমান হাওলাদার উ র কাউয়া িড় দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (523), লাল ি বাতা 
(0110010238)

৬৫৫ 01540001922 ল ইসলাম ত িবরজ খান ঘটমািঝ ঘটমািঝ মাদারী র সদর িবিজিব গেজট (4598)

৬৫৬ 01540001923 মাঃ মায়াে ম হােসন আঃ মােলক হাওলাদার খাগদাহ দ েক য়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010593)

৬৫৭ 01540001926 ত তােরক ী ত কােছম ী গাছবািড়য়া পয়ার র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010278), বসামিরক গেজট 
(357)

৬৫৮ 01540001927 আ বালী বপারী শিফজি ন বপারী উ র কাউয়া িড় দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (213), লাল ি বাতা 
(0110010237)

৬৫৯ 01540001928 রাসেমাহন সরকার দয় চ  সরকার চৗহি দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (224), লাল ি বাতা 
(0110010366)

৬৬০ 01540001930 মাঃ িমজা র রহমান খ ন শাহা ি ন িতিথর পাড়া ক আলগী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (167), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6448)

৬৬১ 01540001934 মাঃ আছমত আিল িময়া আঃ মিজদ রয়াতী প চেখালা মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (40), লাল ি বাতা 
(0110010018), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6505)

৬৬২ 01540001935 মাতােলব মি ক ত হােতম মি ক দৗলত র বা বেদৗলত
র

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010181), বসামিরক গেজট 
(2209)
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৬৬৩ 01540001937 মাঃ শাজাহান কাজী মর ম   কাজী  ফজেলর 
রহমান

পািতলাদী গাবদী মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (1731)

৬৬৪ 01540001938 মাঃ এছলাম মা া ত জিলল উি ন মা া িঝকরহাটী মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010094)

৬৬৫ 01540001939 অেধ  মার বাৈড় অিবনাশ চ  বাৈড় উ র কলাগািছয়া দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (231), লাল ি বাতা 
(0110010534)

৬৬৬ 01540001941 মাঃ হা ন হাং ত মাঃ কােদর খাগদাহ দ েক য়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010300)

৬৬৭ 01540001946 মাঃ ল হক খান আঃ লিতফ খান ঘটকচর দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (212), লাল ি বাতা 
(0110010235)

৬৬৮ 01540001947 মাঃ আ ল জিলল মা া কােজম মা া ভ েখালা ঘটমািঝ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (102), লাল ি বাতা 
(0110010098)

৬৬৯ 01540001951 আঃ মিজদ হাওলাদার ত আঃ হািমদ হাওলাদার খাগদাহ দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (522), লাল ি বাতা 
(0110010255)

৬৭০ 01540001953 মাঃ হািব র রহমান ম মদার মাঃ সাম ি ন আদম র পয়ার র মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (4269)

৬৭১ 01540001954 রাইেমাহন িব াস হরকা  িব াস উ র কলাগািছয়া দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (449), লাল ি বাতা 
(0110010223)

৬৭২ 01540001958 আতাহার আলী চৗ রী চৗ রী আব স ছামাদ ল ী র িছলারচর মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (378), লাল ি বাতা 
(0110010515)

৬৭৩ 01540001959 মাঃ আেনায়ার হােসন 
িময়া

 ইয়া ব আলী ল ী র িছলারচর মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (369), লাল ি বাতা 
(0110010020)

৬৭৪ 01540001960 নােয়ব েবদার মাঃ আঃ 
মিজদ ধা

ত বে  আলী িময়া থানতলী চর গিরয়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (512), সনাবািহনী গেজট (4178)
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৬৭৫ 01540001962 আব র রব হাজী আঃ আিজজ বপারী িছলারচর িছলারচর মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010025), বসামিরক গেজট 
(367)

৬৭৬ 01540001963 আ র রউফ এিকম ব িছলারচর িছলারচর মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010022), বসামিরক গেজট 
(372)

৬৭৭ 01540001968 মাঃ নায়াব আলী ই ু কাজী বলশা গাবদী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6554), বসামিরক 
গেজট (266), লাল ি বাতা (0110010522)

৬৭৮ 01540001970 মাঃ িলয়াকত আলী িময়া ত সয়দ আলী মা র নওহাটা রিশদাবাদ মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010083)

৬৭৯ 01540001973 মাঃ আিমর হােসন িমঞা িসিকম আলী িময়া িছলারচর িছলারচর মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (368), লাল ি বাতা 
(0110010023)

৬৮০ 01540001974 সকা ার আলী চৗ রী হাজী হািমদ চৗ রী ল ী র িছলারচর মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (177), লাল ি বাতা 
(0110010447)

৬৮১ 01540001975 মাঃ নায়াব আলী ফিকর ত মাঃ আেবদালী ফিকর দি ন কাউয়া িড় দ েক য়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010157)

৬৮২ 01540001976 লাল চান ছয়জি ন মা র দ েক য়া দ েক য়া মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6604), লাল ি বাতা 
(0110010512)

৬৮৩ 01540001977 সয়দ মাঃ ল আিমন ত মৗঃ সয়দ আঃ হািমদ খাদানসী গলী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (489), লাল ি বাতা 
(0110010292)

৬৮৪ 01540001978 মিফজ সরদার শিফজ উ ীন আিদত র গলী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010176)

৬৮৫ 01540001979 গৗরা ঁ চ  বাৈড় রিসক বাৈড় উ র কলাগািছয়া দ েক য়া মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6471), বসামিরক 
গেজট (201), লাল ি বাতা (0110010197)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৮৬ 01540001982 মাঃ লতান  আহেমদ আ ল কালাম মা ববর িদয়াপাড়া ক- আলগী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (257), লাল ি বাতা 
(110010453), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6625), সনাবািহনী গেজট (4188)

৬৮৭ 01540001983 আেনায়ার হােসন খ ন কদম আলী খান উ র ধখালী হিবগ মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (14648)

৬৮৮ 01540001985 মাঃ মাকেছদ মাড়ল মাঃ চা েমাড়ল ল ী র িছলারচর মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (379), লাল ি বাতা 
(0402030047)

৬৮৯ 01540001986 র মাহা দ খ কার হােচন খ কার পি ম িছলারচর িছলারচর মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (176), লাল ি বাতা 
(0110010446)

৬৯০ 01540001987 সরদার আ র রা াক সরদার আ র জ ার এওজ পয়ার র মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (16217)

৬৯১ 01540001988 রিফ র ইসলাম আব ল হােসম খ িছলারচর িছলারচর মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (371), লাল ি বাতা 
(0110010585)

৬৯২ 01540001996 জালাল আকন নােছর আকন ি ভাগিদ গলী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6583), বসামিরক 
গেজট (188), লাল ি বাতা (0110010305)

৬৯৩ 01540001998 আঃ মিতন মা র 
(আয়নাল)

ইয়ািসন মা র িদয়াপাড়া গলী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010193)

৬৯৪ 01540001999 মাঃ তাফা ল হােসন 
হাওলাদার

হােসন হাওলাদার আশাপাট গলী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (186), লাল ি বাতা 
(110010295), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6618)

৬৯৫ 01540002000 আঃ হক ী ত আঃ রহমান ী খাদমসী গলী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (493), লাল ি বাতা 
(0110010293)

৬৯৬ 01540002003 র মাহা দ ইসমাইল মাতাবর মিহেষচর লপ ী মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (4271)
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৬৯৭ 01540002004 মাঃ হািব র রহমান মা া তােদল মা া উঃ ধখািল হিবগ মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6628), বসামিরক 
গেজট (194), লাল ি বাতা (0110010482)

৬৯৮ 01540002005 মাঃ আব স সালাম ত আঃ হািকম িময়া প চেখালা মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010332), বসামিরক গেজট 
(2013)

৬৯৯ 01540002006 মাঃ সকা ার  বপারী মম তাজ উি ন বপারী চরকািলকা র মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (4197)

৭০০ 01540002007 মাঃ হা নর রিশদ এম, এ রহমান গলী গলী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (191), লাল ি বাতা 
(0110010344)

৭০১ 01540002010 মাঃ লাকমান আঃ লতীফ শরীফ প চেখালা মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6530), লাল ি বাতা 
(0110010330), বসামিরক গেজট (136)

৭০২ 01540002011 মাতােলব খালাসী ত হােতম খালাসী দৗলত র গলী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (2208), লাল ি বাতা 
(0110010182)

৭০৩ 01540002012 মাঃ জিহ ল হক হাওলাদার মাঃ মিজ ল হক 
হাওলাদার

প চেখালা মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6504), লাল ি বাতা 
(0110010334), বসামিরক গেজট (141)

৭০৪ 01540002013 আ ল মা ান িময়া মাঃ ছারমান িময়া প চেখালা মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6462), লাল ি বাতা 
(0110010019), বসামিরক গেজট (135)

৭০৫ 01540002014 মাঃ সিহ ল আলম 
হাওলাদার

মাঃ মাহন হাওলাদার প চেখালা মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6496), লাল ি বাতা 
(0110010017), বসামিরক গেজট (134)

৭০৬ 01540002016 আ ল মা ান গগন বপারী দৗলত র গলী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (500), সনাবািহনী গেজট 
(15488)
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২৫/০৩/২০২১    

৭০৭ 01540002017 আিতয়ার রহমান খান ত আকবর আলী খান প চেখালা মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010015), বসামিরক গেজট 
(390)

৭০৮ 01540002019 ইউ ফ আলী শরীফ আিমন উি ন শরীফ িছলারচর িছলারচর মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (178), লাল ি বাতা 
(0110010525)

৭০৯ 01540002020 এ, ক, এম আশরাফ আলী ত মদন সরদার চরকািলকা র মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010016), বসামিরক গেজট 
(392)

৭১০ 01540002021 আব ল মােলক মা া চ ন মা া বাহা র র হিবগ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (164), লাল ি বাতা 
(0110010045)

৭১১ 01540002022 কাজী খিল র রহমান কাজী এসকা ার আলী িমঠা র হিবগ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (347), লাল ি বাতা 
(0110010047)

৭১২ 01540002023 আ  তােলব হাওলাদার আেদলি ন হাওলাদার িতিথর পাড়া ক আলগী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (49), লাল ি বাতা 
(110010262), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6453)

৭১৩ 01540002024 আ  কালাম ফিকর আিজমি ন ফিকর িতিথর পাড়া ক আলগী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010260), বসামিরক গেজট 
(47)

৭১৪ 01540002025 মাে◌◌ঃ চান িময়া ত মাে◌ াজি ন উ র কাউয়া িড় দ েক য়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010284)

৭১৫ 01540002026 রেমশ চ  বপারী িনবারন বপারী বাহা র র দ েক য়া মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6488), বসামিরক 
গেজট (207), লাল ি বাতা (0110010225)

৭১৬ 01540002029 মাঃ তয়ব আলী হাওলাদার মাঃ মাইনউি ন হাং আমবাড়ী ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (53), লাল ি বাতা 
(0110010371)

৭১৭ 01540002030 আজাহার কাজী ত সিফজি ন কাজী দি ণ খাগছাড়া মােশদাবাদ মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010202)
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২৫/০৩/২০২১    

৭১৮ 01540002031 মাঃ আ ল আিজজ মাঃ র ল মাহ দ আদম র পয়ার র মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (4227), লাল ি বাতা 
(0110010461)

৭১৯ 01540002032 মাঃ শা জাহান মা া ত আ ল আিজজ মা া পয়ার র পয়ার র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010456)

৭২০ 01540002033 মাঃ খিল র রহমান গালাম মা াফা ী ব র রাম র িছলারচর মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (4179)

৭২১ 01540002034 এ, মএম ম ফা তপাদার আিমন উি ন তপাদার চরল ী র িছলারচর মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (175), লাল ি বাতা 
(0110010012)

৭২২ 01540002035 ত আঃ রিহম খান (সা ) মাঃ ৎফর রহমান খান শ নী মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010514)

৭২৩ 01540002051 মাঃ শাহজাহান িময়া মাঃ ছয়জি ন িময়া 2 নং শ নী রাড়, 
হির মারীয়া

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (3134)

৭২৪ 01540002052 মাঃ আলমগীর হােসন 
তাতা

 জালাল উি ন জমাদার ন ন মাদারী র মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (22), নৗ-কমাে া গেজট (364), 
লাল ি বাতা (0110010412)

৭২৫ 01540002053 আব র রহমান আ ল আিজজ ফরাজী বিছলারচর িছলারচর মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (374), লাল ি বাতা 
(0110010345)

৭২৬ 01540002055 নপাল দ মাখন চ  দ শ নী মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (99), লাল ি বাতা 
(0110010599)

৭২৭ 01540002057 মাঃ হলাল উি ন মা া আঃ মােলক মা া  ি পাড়া খািতয়াল মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (26), লাল ি বাতা 
(0110010103)

৭২৮ 01540002058 মাঃ দিবর উি ন মা র ত র উি ন মা র দি ণপাড়া বা বেদৗলত
র

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010285), বসামিরক গেজট 
(297)

৭২৯ 01540002060 ল ন চ  িসকদার পা নাথ িসকদার চৗহি দ েক য়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010198)
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৭৩০ 01540002063 বীের  নাথ বর তািরনী কা  বর বাহা র র দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (440), লাল ি বাতা 
(0110010228)

৭৩১ 01540002064 ফ ক চ  বাড়ই ত সবদাস বাড়ই বাহা র র দ েক য়া মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6638), বসামিরক 
গেজট (208), লাল ি বাতা (0110010204)

৭৩২ 01540002065 গাপাল চ  বা া ত উেপ নাথ বা া বাহা র র দ েক য়া মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6473), বসামিরক 
গেজট (202), লাল ি বাতা (0110010205)

৭৩৩ 01540002066 উ ম মার ভ উপান  ভ ব-কলাগািছয়া দ েক য়া মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6599), বসামিরক 
গেজট (223), লাল ি বাতা (0110010365)

৭৩৪ 01540002071 মানাে ফ হােসন শরীফ গগন শরীফ শ নী, কেলজ রাড় মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (11), লাল ি বাতা 
(0110010113)

৭৩৫ 01540002072 ফিকর মাঃ শা জাহান  আ ল গ র হির মারীয়া সিহদ 
বা  সড়ক

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6559), লাল ি বাতা 
(0110010125)

৭৩৬ 01540002074 িচ র ন ম ল মিতলাল ম ল প চেখালা মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (39), লাল ি বাতা 
(0110010013)

৭৩৭ 01540002105 মাঃ আব স সালাম শরীফ মাঃ ইসাহাক শরীফ কািলকা র কািলকা র মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (4380)

৭৩৮ 01540002106 ঃ তসিলম আহে দ তাফাে ল আলী প চেখালা মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6637), বসামিরক 
গেজট (41), লাল ি বাতা (0110010342)

৭৩৯ 01540002111 মিতউর রহমান আব ল মিজদ হাওলাদার শহদী বাদল সড়ক 
বােগরপাড়, করাইল

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010110), বসামিরক গেজট 
(292)
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৭৪০ 01540002113  মাঃ মিজবর রহমান আঃ মিজদ হাওলাদার শহীদ বাদল সড়ক 
বােগরপাড়, করাইল

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010109), বসামিরক গেজট 
(293)

৭৪১ 01540002114 মাঃ িজ র রহমান পাই মাদবর নয়াকাি , বািজত র দ  ক য়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010413)

৭৪২ 01540002115 নেগ নাথ চ বত রবী নাথ চ বত দ েক য়া দ  ক য়া মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6549), লাল ি বাতা 
(0110010254), বসামিরক গেজট (218)

৭৪৩ 01540002116 মাঃ হা ন-উর-রিশদ িসরাজ উি ন দ েক য়া দ  ক য়া মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6607), লাল ি বাতা 
(0110010329), বসামিরক গেজট (222)

৭৪৪ 01540002117 মাঃ মক ল হােসন মাঃ আমজাদ হাওলাদার আশাপাট গলী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010290)

৭৪৫ 01540002134 মাঃ মাওলা দরজী ইসমাইল দরজী িঝকরহাটী ঘটমািঝ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (531), লাল ি বাতা 
(0110010118)

৭৪৬ 01540002137 মাঃ বাদশা ফরািজ আঃ মােলক ফরািজ িনয়া বন াম বা বেদৗলত
র

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (183), লাল ি বাতা 
(0110010286)

৭৪৭ 01540002139 আব ল লিতফ খান িজ ত আলী খান িবয়া য়াসার মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (324), লাল ি বাতা 
(0110010067)

৭৪৮ 01540002142 এ, ক, এম, এসকা ার আঃ মােলক হাওলাদার আিদত র গলী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (56), লাল ি বাতা 
(110010003), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6511)

৭৪৯ 01540002146 সয়দ শিফ ল আলম সয়দ বে  আলী িঝকরহাটী ঘটমািঝ মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010302), বসামিরক গেজট 
(462)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়
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২৫/০৩/২০২১    

৭৫০ 01540002147 কাজী আলী হােসন মকেফল কাজী শ নী মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010131), বসামিরক গেজট 
(15)

৭৫১ 01540002151 জাহা ীর হাসাইন আ ল গ র িময়া পাঠককাি মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (23), লাল ি বাতা 
(110010513)

৭৫২ 01540002156 র মাহা দ শরীফ ওরেফ 
এস এম ের আলম

এ াজি ন শরীফ করাইল, লঃ 
ফা ক সড়ক

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6656), বসামিরক 
গেজট (807)

৭৫৩ 01540002157 মাঃ আিমর চৗ রী আ ল হােসম চৗ রী ন ন মাদারী র মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (10), লাল ি বাতা 
(110010112)

৭৫৪ 01540002159 মাঃ আ ল কােশম হােসন ফিকর  উ র িঝকরহাটী ঘটমািঝ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (461), লাল ি বাতা 
(0110010303)

৭৫৫ 01540002162 আলাউি ন মা র ছােহর উি ন মা র বাহা র র হিবগ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (344), লাল ি বাতা 
(0110010259)

৭৫৬ 01540002165 জালাল উি ন মা র সােহর উি ন মা র বাহা র র হিবগ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (346), লাল ি বাতা 
(0110010591)

৭৫৭ 01540002167 শখ িসরা ল হক ফরাজী আেনায়ার হােসন ফরাজী কািলকা র কািলকা র মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6501), বসামিরক 
গেজট (235), লাল ি বাতা (0110010326)

৭৫৮ 01540002170 মাঃ আ  বকর িসি ক আেদলি ন ফিকর খাগদী চর গিরয়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (69), লাল ি বাতা 
(0110010142), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6543)

৭৫৯ 01540002171 মাঃ মাতােলব খান চৗ রী দিলল উি ন খান চৗ রী ঝাউিদ মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010406), বসামিরক গেজট 
(37)

৭৬০ 01540002172 নািসর উি ন জমাদার ত জালাল উি ন জমাদার শহীদ হা ন সড়ক মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010126), বসামিরক গেজট 
(13)
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২৫/০৩/২০২১    

৭৬১ 01540002174 মাঃ আশরাফ আলী মাঃ ক র রহমান ইটেখালা বািজত র রাইল মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6594)

৭৬২ 01540002175 মাঃ আ স সাবাহান 
ফিকর

আ স ছামাদ ফিকর িতিথর পাড়া কালা র/ 
আলগী

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (165), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6597)

৭৬৩ 01540002179 ি  আ ল মাতােলব ি  আ ল সা ার রাজদরদী হিবগ মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (19095), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6485)

৭৬৪ 01540002180 আঃ কিরম হাওলাদার আ ল কােশম হাং মিহেষরচর মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6603), লাল ি বাতা 
(0110010132)

৭৬৫ 01540002184 আলী আকবর হাওলাদার কালাই হাওলাদার িবয়া য়াসার মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010068)

৭৬৬ 01540002185 ত মাঃ আলী আকন ত দিলল উি ন আকন দি ণ কাউয়া িড় দ  ক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (528), লাল ি বাতা 
(0110010398)

৭৬৭ 01540002188 আেরািত রানী সাহা পদ সাহা বেপয়ার র পয়ার র মাদারী র সদর বীর না গেজট (298)

৭৬৮ 01540002189 আব ল কােদর মাঃ জয়নাল আেবদীন ম ফা র ম ফা র মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (17575)

৭৬৯ 01540002190 মাঃ এনােয়ত হােসন আঃ জ ার সরদার রাইল সরদার কাি রাইল মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (287), লাল ি বাতা 
(0110010274)

৭৭০ 01540002191 ইউ স আলী ধা ত আ স সা ার ধা এওজ পয়ার র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010596)

৭৭১ 01540002192 সােজ ল হক আিলম উি ন আহমদ 2নং শ নী মাদারী র মাদারী র সদর নৗ-কমাে া গেজট (354)

৭৭২ 01540002193 মাঃ িজয়াউল ইসলাম 
(বাদল)

আেদল উি ন আহেমদ 2নং শ নী মাদারী র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (98), লাল ি বাতা 
(0110010546)

৭৭৩ 01540002194 মাঃ মাতােলব চৗিকদার ত এ াজ উি ন চৗিকদার দৗলত র বা ব 
দৗলত র

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (504), লাল ি বাতা 
(0110010287)
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২৫/০৩/২০২১    

৭৭৪ 01540002196 মাঃ সােহব আলী মা র খিবরউ ীন মা র বাহা র র হিবগ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (166), লাল ি বাতা 
(0110010473), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6480)

৭৭৫ 01540002197 মাঃ শাহাজাহান খান আঃ রহমান খান হাজরা র জরা র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010071), বসামিরক গেজট 
(520)

৭৭৬ 01540002198 মাঃ আঃ খােলক চাকদার আনসার উি ন চাকদার নাথদী দ  ক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (527), লাল ি বাতা 
(0110010314)

৭৭৭ 01540002199 মাঃ ইয়ািছন িময়া র আলী সরদার পািনছ মাদারী র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (83), লাল ি বাতা 
(0110010124)

৭৭৮ 01540002226 শাহজাহান হাওলাদার হােচন হাওলাদার হািজর হাওলা মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (118), লাল ি বাতা 
(0110010518), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6595)

৭৭৯ 01540002227 ত মাঃ আচমত আলী খান ত আঃ জ ার খান ন ন শহর , 
মাদারী র

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010574), লাল ি বাতা 
রণীয় যারা বরণীয় যারা (700000389)

৭৮০ 01540002228 দেলায়ার হােসন খান ত ফজ র রহমান খান চরখাগদী চর গিরয়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (505), লাল ি বাতা 
(0110010139)

৭৮১ 01540002229 ত জামাল উি ন ইয়া আঃ রহমান ইয়া খাগদী মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (14), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6512), লাল ি বাতা (0110010127)

৭৮২ 01540002250 এ িব এম ইমদা ল হক 
গাজী

আহছান উ াহ গাজী ি ভাগদী গলী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (497), লাল ি বাতা 
(0110010528)

৭৮৩ 01540002265 এম ল ইসলাম সাম ল আলম চি বদ হিবগ মাদারী র সদর িবমানবািহনী গেজট (409), লাল ি বাতা 
(0110010246)
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৭৮৪ 01540002266 আব ল মা ান িময়া আব ল মােলক ি গৗরবর ী হিবগ মাদারী র সদর িবিজিব গেজট (1792)

৭৮৫ 01540002269 সয়দ সাখাওয়াত হােসন 
সিলম

সয়দ মাজাে ল আলী বাদামতলা মাদারী র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (92), লাল ি বাতা 
(110010421)

৭৮৬ 01540002271 আ  বকর িছি ক সানামউি ন আক ম  হাউসিদ গাবদ মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6468), বসামিরক 
গেজট (258), লাল ি বাতা (0110010458)

৭৮৭ 01540002287 হািবলদার খ কার 
শাহজাহান

খা কার নছার উি ন পি ম নাথদী দ  ক য়া মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6467), সনাবািহনী 
গেজট (728)

৭৮৮ 01540002290 মাঃ ওয়াহাব মাড়ল ত মা ান মাড়ল কািলকা র কািলকা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (338), লাল ি বাতা 
(0110010029)

৭৮৯ 01540002291  ম  দন দ ত ই  ষন দ আিমরাবাদ, হািমদ 
আখ  সড়ক

মাদারী র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0112040660)

৭৯০ 01540002362 মাঃ বলােয়ত হােসন আঃ হাই বপারী চি বদ হিবগ মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010245)

৭৯১ 01540002390 আ র রা াক খা গগন খা ি পাড়া খািতয়াল মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (107), লাল ি বাতা 
(0110010117)

৭৯২ 01540002391 মাঃ মিজ র রহমান 
মা র

মাঃ কিছর মা র ছয়না মাদারী র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (119), লাল ি বাতা 
(0110010571)

৭৯৩ 01540002415 আঃ মােলক মা া এ াজি ন মা া পি ম িবয়া য়াসার মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (325), লাল ি বাতা 
(0110010063)

৭৯৪ 01540002417 ইউ চ আলী মাড়ল ত মানেছর আলী মাড়ল রাইল রাইল মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (336), লাল ি বাতা 
(0110010273)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭৯৫ 01540002420 মাঃ শাহা ি ন মা া ইউ ব আলী মা া মাবারকিদ লপ ী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110040063)

৭৯৬ 01540002421 মাঃ হায়দার আলী 
তা কদার

ছ ার আলী তা কদার চরখাগদী চর গরীয়া মাদারী র সদর িবিজিব গেজট (8454)

৭৯৭ 01540002424 আইন উি ন বপারী হাজী অিছমি ন বপারী ী, বড় গাসাইিদয়া নদী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (411), লাল ি বাতা 
(0110010587)

৭৯৮ 01540002426 মাঃ আলী আহেমদ ফিকর আঃ রহমান ফিকর চরকািলকা র মাদারী র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (391), লাল ি বাতা 
(0110010048)

৭৯৯ 01540002433 আ র রিহম খান মাকেছদ আলী খান িবয়া য়াসার মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (455), লাল ি বাতা 
(0110010061)

৮০০ 01540002434 আঃ রহমান মাত র ত আঃ গিন মাত ার পি ম রাি মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010070), বসামিরক গেজট 
(2165)

৮০১ 01540002438 মাঃ আ ল কালাম মা র মাঃ সকা ার আলী 
মা র

দ  ক য়া দ  ক য়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010234), বসামিরক গেজট 
(211), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6614)

৮০২ 01540002439 মাঃ গ র আলী িময়া আঃ কােদর িময়া গলী গলী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (193), লাল ি বাতা 
(0110010457), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6598)

৮০৩ 01540002440 আঃ ছাবাহান বপারী ত দরাজ উি ন বপারী নয়াচর চর গিরয়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010163), বসামিরক গেজট 
(305)

৮০৪ 01540002441 িবজয় মার সরকার ধীর চ  সরকার দ েক য়া দ  ক য়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010233), বসামিরক গেজট 
(210), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6472)

৮০৫ 01540002442 নজ ল ইসলাম িময়া ি  খিল র রহমান আিমরাবাদ 
ম ইয়া সড়ক

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (5446)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮০৬ 01540002443 ল ইসলাম নািসর উি ন রাড়ী চরনাচনা হিবগ মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010449), বসামিরক গেজট 
(241)

৮০৭ 01540002444 মাঃ কিবর উি ন আঃ আিজজ রাড়ী পি ম চরনাছনা চরনাছনা হাট মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6584), লাল ি বাতা 
(0110010448), বসামিরক গেজট (316)

৮০৮ 01540002445 আব ল বাির িময়া ত মিফজ উি ন িময়া পয়ার র পয়ার র মাদারী র সদর িবিজিব গেজট (1581)

৮০৯ 01540002449 মাঃ আয়নাল হক মাঃ সকা র মাতবর থানতিল চর গিরয়া মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (4259)

৮১০ 01540002457 আ ল কালাম শখ ( শহীদ ) নািজর আহে দ ন র শহর মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (517)

৮১১ 01540002458 মাঃ মা ন কিবর ত আঃ ম ান মা া পয়ার র পয়ার র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (328), লাল ি বাতা 
(0110010166)

৮১২ 01540002463 আঃ মিজদ শখ ত মাঃ মন র উি ন শখ জয়াইর ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (380), লাল ি বাতা 
(0110010081)

৮১৩ 01540002468 আ ল গ র মীর গগন বপারী  দৗলত র বা ব  
দৗলত র

মাদারী র সদর িবিজিব গেজট (485)

৮১৪ 01540002469 মাঃ আলমগীর হােসন আঃ গ র িময়া শহীদ বা  সড়ক, 
হির মািরয়া

মাদারী র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (19), লাল ি বাতা 
(0110010386)

৮১৫ 01540002470 মাবােরক আলী মা া আ ল হােশম মা া ব মা া মা া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (128), লাল ি বাতা 
(0110010407)

৮১৬ 01540002477 মাঃ লাল িময়া সরদার ত আেদলি ন সরদার ব দৗলত র বা বেদৗলত
র

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (487), লাল ি বাতা 
(0110010180)

৮১৭ 01540002485 মাঃ মিত   ি ত মাঃ রিশদ ি কালা র ক, আলগী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (349), লাল ি বাতা 
(0110010606)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ
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ি  িবষয়ক ম ণালয়
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২৫/০৩/২০২১    

৮১৮ 01540002495 মাঃ সকা ার মা র জানাব আলী মা র নাথদী দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (221), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6537), লাল ি বাতা (0110010299)

৮১৯ 01540002505 মাঃ শাহজাহান িময়া ত আিমন উি ন বপারী বায়ািলয়া হিবগ মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (243), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6509), লাল ি বাতা (0110010370)

৮২০ 01540002508 মাঃ এসকা ার আলী আঃ রিশদ তা কদার প চেখালা মাদারী র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (395), লাল ি বাতা 
(0110010529)

৮২১ 01540002513 আঃ বােরক মা া ত গ  মা া কলাগািছয়া ক য়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010236)

৮২২ 01540002522 গালাম মাহা দ ফা ক আিফল উি ন িময়া কাটবাড়ী নদী নদী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (431), লাল ি বাতা 
(0110010605)

৮২৩ 01540002524 মাঃ মােজদ আলী মা র মাঃ তােহর আলী মা ববর নয়াচর চর গিরয়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (87), লাল ি বাতা 
(0110010138)

৮২৪ 01540002528 মাঃ আিতয়ার রহমান 
হাওলাদার

ইনছান উি ন হাওলাদার িচয়ােমাড়া ব ভদী মাদারী র সদর িবিজিব গেজট (5333)

৮২৫ 01540002536 কাজী করামত আলী কাজী তােহর হােসন ঘটকচর ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (58), লাল ি বাতা 
(0110010247)

৮২৬ 01540002538 মাঃ রায়হান ইয়া ফজেল আলী ইয়া পি ম খাগদী চর গিরয়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (84), লাল ি বাতা 
(0110010134)

৮২৭ 01540002541 মাঃ হািব র রহমান ছয়জি ন হাওলাদার সয়দারবালী িব 
ি িনক রাড়

মাদারী র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (36), লাল ি বাতা 
(0110010095)

৮২৮ 01540002543 কাজী আব ল স কাজী আজাহার উ ীন ম  খাগিদ চর গিরয়া মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (4226), লাল ি বাতা 
(0110010471)
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২৫/০৩/২০২১    

৮২৯ 01540002549 আ ল মাতােলব আক িবশাই আক পািনছ লপ ী 
7902

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (126), লাল ি বাতা 
(0110010122)

৮৩০ 01540002569 মাঃ এসকা ার আলী 
মা র

কালাচান মা র ম ফা র ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (168), লাল ি বাতা 
(0110010072)

৮৩১ 01540002574 আঃ রা াক ী ওফাজ উি ন ী আপাসী গলী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (195), লাল ি বাতা 
(0110010601)

৮৩২ 01540002577 ফজ ল হক মা র এ াজ উি ন মা র চাপাতলী ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (296), লাল ি বাতা 
(0110010078)

৮৩৩ 01540002584 মাঃ জিলল িময়া ত গজি ন িময়া দি ণ ধখালী মাদারী র মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6589), লাল ি বাতা 
(0110010187), বসামিরক গেজট (140)

৮৩৪ 01540002586 মাঃ জিলল জমাদার ত আ ল হােসন জমাদার এওজ পয়ার র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010036)

৮৩৫ 01540002589 আঃ মা ান মা র মােজদ মা র ব রাি আহমািদয়া 
আিলয়া 
মা াসা 
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (66), লাল ি বাতা 
(0110010459), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6590)

৮৩৬ 01540002590 এস, এম বিশর আহেমদ মাঃ জ  সরদার ঘটকচর দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (60), লাল ি বাতা 
(0110010257)

৮৩৭ 01540002597 কাজী সকা ার আলী কাজী সাইদউ ীন আহেমদ হািজর হাওলা মাদারী র মাদারী র সদর িজবনগর গেজট (7)

৮৩৮ 01540002598 মাঃ হা ন অর রিশদ 
মা র

ত আনছার উি ন নয়াচর চর গিরয়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (360), লাল ি বাতা 
(0110010162)
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়
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কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৩৯ 01540002609 সাহরাব হােসন আেদল উি ন শখ পি ম মাঠ 
বােহরচর নদী

নদী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (150), লাল ি বাতা 
(0110010271), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6450)

৮৪০ 01540002619 মাঃ মিতন সখ ত ছয়জি ন সখ দি ন কাউয়া িড় দ  ক য়া মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010232)

৮৪১ 01540002621 মাঃ আ স সালাম 
হাওলাদার

মর ম আ র রহমান 
হাওলাদার

প চেখালা মাদারী র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (137), লাল ি বাতা 
(0110010331)

৮৪২ 01540002627 মা ার হােসন শখ মাঃ িনজাম উি ন পি ম মাঠ নদী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010588)

৮৪৩ 01540002636 হাজী আঃ কােদর িময়া ত হাজী িমনাজ উি ন 
ী

পয়ার র পয়ার র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010603)

৮৪৪ 01540002658 আঃ গ র খান ত সরাফত আলী ি পাড়া খািতয়াল মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (317), লাল ি বাতা 
(0110010309)

৮৪৫ 01540002661 িচ র ন ভ ত রােজ র ভ বাহা র র দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (443), লাল ি বাতা 
(0110010216)

৮৪৬ 01540002663 মাঃ িনজাম হাওলাদার ত মাঃ হােতম হাওলাদার গাছবািড়য়া ম ফা র মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (364), লাল ি বাতা 
(0110010283)

৮৪৭ 01540002669 মাঃ ছাহরাব হােসন 
খালাসী

মাঃ হলাল উি ন খালাসী কাটবািড় নদী নদী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (D/199)

৮৪৮ 01540002670 মাঃ রিফ ল ইসলাম 
খালাসী

চান খালাসী কাটবািড় নদী নদী মাদারী র সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (D/177)

৮৪৯ 01540002693 আ র রিশদ মা া ত আঃ লতীফ মা া গালাবাড়ী মাদারী র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010607)

৮৫০ 01540002700 ত আ ল কােলক দওয়ান মাইন উি ন এওজ পয়ার র মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (4199), লাল ি বাতা 
(0110010597)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়
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থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৫১ 01540002717 মাঃ আঃ খােলক ওফাজ উি ন বােহরচর কাতলা মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (396), লাল ি বাতা 
(0110010350)

৮৫২ 01540002723 মাঃ আ বকর িসি ক ত আরেশদ আলী বপারী দি ণ ধখালী গাব ী মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010031)

৮৫৩ 01540002724 মাঃ ওয়ােজদ আলী খান মাঃ আিনচ খ ন ১নং শ নী কেলজ 
রাড

মাদারী র 
7900

মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (8), লাল ি বাতা 
(0110010105), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6551)

৮৫৪ 01540002725 মাঃ ল ইসলাম মর ম সানামি ন মা া চরনাচনা চরনাচনা মাদারী র সদর সনাবািহনী গেজট (5212)

৮৫৫ 01540002732 মাঃ আ াছ হাওলাদার মাঃ এলাজ উি ন হাং দঃ কাউয়াকিড় দ েক য়া মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (198), লাল ি বাতা 
(0110010155)

৮৫৬ 01540002735 মাঃ লাল িময়া খ কার হািমজ উি ন খ কার া ী লপ ী মাদারী র সদর বসামিরক গেজট (122), লাল ি বাতা 
(0110010060)

৮৫৭ 01540002759 মাঃ ৎফর রহমান 
মা র

ন র উি ন মা ববর গাছবািড়য়া ম ফা র মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010173), বসামিরক গেজট 
(303), সনাবািহনী গেজট (4196)

৮৫৮ 01540002781 মিতয়ার রহমান আ ল হােসম মাত র ঘটমাি◌ঝ ঘটমাি◌ঝ মাদারী র সদর লাল ি বাতা (0110010129), বসামিরক গেজট 
(109)

৮৫৯ 01540000004 রেমশ চ  হালদার অলাল হালদার গালাবাড়ী কদমবাড়ী রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (351), 
বসামিরক গেজট (1290)

৮৬০ 01540000132 মেনার ন সরকার নের  নাথ সরকার বেনর বাড়ী আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (1297), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (429)

৮৬১ 01540000133 মাঃ ম হাওলাদার আ ল হােসম হাওলাদার HASANKAN
DI

ি রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6717), লাল ি বাতা 
(0110040061)

৮৬২ 01540000140 মাঃ আলমগীর হাওলাদার হােমদ হাওলাদার পাঠানকাি সমাজ 
ইিশব র

রাৈজর বসামিরক গেজট (1155), সনাবািহনী গেজট 
(3448), লাল ি বাতা (110040304)
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২৫/০৩/২০২১    

৮৬৩ 01540000148 মাঃ হািনফ িময়া মাঃ দিলল উি ন িময়া KRISNOPU
R

NAYAN
AGAR

রাৈজর বসামিরক গেজট (1100), লাল ি বাতা 
(110040031)

৮৬৪ 01540000149 ত আঃ বারী িময়া ত সারমান িময়া খালীয়া খালীয়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1160), লাল ি বাতা 
(0110040228)

৮৬৫ 01540000208 মাঃ মাফাে ল হােসন মাহা দ মবন মা া শংকরদী শংকরদী রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( সনা, নৗ ও িবমান 
বািহনী) (6762)

৮৬৬ 01540000210 মাঃ আলী আকবর মা া আঃ রহমান মা া শংকরদী শংকরদী রাৈজর বসামিরক গেজট (1016), লাল ি বাতা 
(110040053)

৮৬৭ 01540000211 আ ল কালাম শখ আঃ আিজজ শখ গািব র রাৈজর রাৈজর বসামিরক গেজট (1246), লাল ি বাতা 
(110040153)

৮৬৮ 01540000212 আইউব আলী শখ রজব আলী শখ তিলকাি , হাগলা আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (1071), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6826), লাল ি বাতা (110040176)

৮৬৯ 01540000218 এম এম আ ল হা ান িময়া মাঃ আব ল গিন িময়া ম মদারকাি  রাৈজর রাৈজর লাল ি বাতা (0110040194)

৮৭০ 01540000223 মাঃ আয়নাল শখ মািনক শখ মাঝকাি  গ বদ নয়ানগর রাৈজর লাল ি বাতা (110040090), বসামিরক গেজট 
(1134), সনাবািহনী গেজট (4218)

৮৭১ 01540000225 ছামাদ ী মিমনউি ন ী সাতবাড়ীয়া ইিশব র রাৈজর বসামিরক গেজট (1947), সনাবািহনী গেজট 
(1381)

৮৭২ 01540000226 খ কার নািসর উি ন আফতাব উি ন খ কার িব মবদ কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1237), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6833)

৮৭৩ 01540000227 মাঃ শাহজাহান মা া আঃ কিরম মা া দী কিবরাজ র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040273), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (6882), বসামিরক গেজট (1080)
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৮৭৪ 01540000230 মাঃ ইছহাক মাঃ আমজাদ আলী ফরাজী  রাম র  রাম র 
লে র

রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6782)

৮৭৫ 01540000231 সয়দ মাঃ আকমাল সয়দ আ ল হােসন তাতীকা া   িপ 
হাই ল

রাৈজর লাল ি বাতা (110040144)

৮৭৬ 01540000233 মাঃ আিমর আলী ধা আ াছ  ধা গািব র রাৈজর রাৈজর লাল ি বাতা (0110040154)

৮৭৭ 01540000234 আ ল ফিকর নওয়াব আলী ফিকর পাঠানকাি ইিশব র রাৈজর সনাবািহনী গেজট (4209)

৮৭৮ 01540000236 সয়দ হায়দার আলী সয়দ মাশাররফ হােসন ি ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1221), লাল ি বাতা 
(0110040358)

৮৭৯ 01540000237 মাঃ মিজবর রহমান শখ আব ল গিন শখ ঘাষালকাি , নশী র খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (0110040089)

৮৮০ 01540000238 মাঃ জামাল উি ন 
হাওলাদার

দিলল উি ন হাওলাদার িনল রদী কিবরাজ র রাৈজর সনাবািহনী গেজট (1585)

৮৮১ 01540000239 মাঃ সাইেয় র রহমান মা াজি ন মা র সত বদ হাসেন র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040066)

৮৮২ 01540000240 মাঃ আঃ সালাম আঃ জ ার তাতীকা া  িস 
হাই ল

রাৈজর লাল ি বাতা (110040143)

৮৮৩ 01540000241 মাঃ ইসমাইল হােসন পবন ফিকর তাতীকা া , িপ 
হাই ল

রাৈজর লাল ি বাতা (110040146)

৮৮৪ 01540000243 মাতােলব মা র হলালজি ন মা র হােসন র হােসন র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040069)

৮৮৫ 01540000244 আঃ হাই িময়া হােতম মা র পি ম সরম ল খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (110040173)

৮৮৬ 01540000246 রবতী মাহন ম ল রাজেমাহন ম ল দি ণ রাৈজর রাৈজর রাৈজর বসামিরক গেজট (1125), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6806)
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৮৮৭ 01540000248 মাঃ জালাল মা া ইউ ছ মা া গািব র রাৈজর রাৈজর লাল ি বাতা (0110040155)

৮৮৮ 01540000249 মাঃ আ ল কালাম মা া আঃ রা াক মা া শাখারপাড় ি রাৈজর লাল ি বাতা (110040048)

৮৮৯ 01540000295 খেদব ম ল রাজমহন ম ল রাৈজর দি ন 
রাৈজর

রাৈজর লাল ি বাতা (110040158)

৮৯০ 01540000298 আঃ বারী হাওলাদার আঃ গ ফার হাওলাদার িব রদী কিবরাজ র রাৈজর লাল ি বাতা (110040178)

৮৯১ 01540000303 আ াস শরীফ আনছার উ ীন শরীফ হাসানকাি ি রাৈজর লাল ি বাতা (0110040128), বসামিরক গেজট 
(1227)

৮৯২ 01540000304 মাঃ সােহব আলী খালাসী কােফল উি ন খালসী নয়ানগর নয়ানগর রাৈজর বসামিরক গেজট (1064), লাল ি বাতা 
(110040126)

৮৯৩ 01540000306 মাজাে ল সরদার আঃ আই ব আলী সরদার িব রদী কিবরাজ র রাৈজর লাল ি বাতা (110040265), বসামিরক গেজট 
(1086), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6848)

৮৯৪ 01540000309 মাঃ ল আিমন িময়া আঃ মিজদ িময়া ডাকঘর:শংকরদী শংকরদী রাৈজর লাল ি বাতা (0110040353)

৮৯৫ 01540000314 সারহাব শখ জেবদ আলী শখ বৗল াম খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (110040042), বসামিরক গেজট 
(1037)

৮৯৬ 01540000315 ম সরদার নেছরউি ন সরদার রম ল িহ পাড়া খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (110040338), বসামিরক গেজট 
(1167)

৮৯৭ 01540000317 এ ক ফজ ল হক মাঃ কালাই মা া রাৈজর রাৈজর রাৈজর লাল ি বাতা (110040123), বসামিরক গেজট 
(1135)

৮৯৮ 01540000319 হা ন অর রিশদ মাঃ হােসন ম মদার িব রদী কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1242), সনাবািহনী গেজট 
(4234)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ
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২৫/০৩/২০২১    

৮৯৯ 01540000323 মাঃ মাতােলব বপারী জয়নাল আেবদীন শংকরদী শংকরদী রাৈজর বসামিরক গেজট (1114), সনাবািহনী গেজট 
(5048), লাল ি বাতা (110040055)

৯০০ 01540000324 শােহব আলী হাওলাদার রা াক হাওলাদার দারািদয়া ইিশব র রাৈজর সনাবািহনী গেজট (4223)

৯০১ 01540000327 মাঃ হা নার রশীদ আমজাদ হােসন উমারখালী নয়ানগর রাৈজর লাল ি বাতা (110040125)

৯০২ 01540000330 আ াছ আলী হািমজি ন মা র সারকাি ি রাৈজর লাল ি বাতা (0110040222)

৯০৩ 01540000339 মাঃ আ ল হােসন মাঃ এনতাজি ন সখ বৗল াম খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (110040043)

৯০৪ 01540000340 এম এ কােদর খিলফা আ ল রহমান খিলফা শংকরদী শংকরদী রাৈজর লাল ি বাতা (110040203)

৯০৫ 01540000341 মাঃ আ ল হক মা র জনউি ন মা র শংকরদী শংকরদী রাৈজর লাল ি বাতা (110040133)

৯০৬ 01540000343 মাঃ শাহজাহান শখ ম আিল শখ নারায়ন র কদমবাড়ী রাৈজর বসামিরক গেজট (1022), লাল ি বাতা 
(110040106), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6753)

৯০৭ 01540000344 িব িত বাৈড় হাজারী বাৈড় আম াম আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (1303), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (432), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
( স র) (491)

৯০৮ 01540000345 ইমাম হােসন মা া দিলল উি ন মা া পি ম র নয়ানগর রাৈজর লাল ি বাতা (110040024), বসামিরক গেজট 
(1113)

৯০৯ 01540000346 লতান শখ জনি ন র নয়ানগর রাৈজর বসামিরক গেজট (1138), লাল ি বাতা 
(110040025)

৯১০ 01540000348 মাঃ আঃ ওহাব শখ মাঃ উিকল উি ন শখ র নয়ানগর রাৈজর লাল ি বাতা (110040029), বসামিরক গেজট 
(1019)
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২৫/০৩/২০২১    

৯১১ 01540000349 মেনার ন বালা মেনাহর বালা দি ন পাড়া আম াম আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (2172), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6879)

৯১২ 01540000350 মাঃ এচকা ার আলী  
মি ক

আব ল বােরক মি ক দী কিবরাজ র রাৈজর লাল ি বাতা (110040072), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (6815), বসামিরক গেজট (1085)

৯১৩ 01540000351 আ ল বসার খান আ ল  ওয়ােজদ  খান সরম ল খািলয়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1169), লাল ি বাতা 
(0110040241)

৯১৪ 01540000353 সজেল  ম ল জগৎ ব  ম ল সাতপাড় খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (0110040039)

৯১৫ 01540000356 মাঃ মােজদ আলী বপারী আঃ লিতফ বপারী শংকরদী শংকরদী রাৈজর লাল ি বাতা (110040056)

৯১৬ 01540000357 শেল  নাথ ম ল নেগ  নাখ ম ল লি র নারায়ন র কদমবাড়ী রাৈজর লাল ি বাতা (110040255)

৯১৭ 01540000361 আ ল কালাম িময়া এদন মা র হােসন র হােসন র রাৈজর বসামিরক গেজট (2197), লাল ি বাতা 
(110040082)

৯১৮ 01540000363 মাঃ  শাহাদত হােসন মাঃ আেনায়ার উি ন 
মা র

সত বত হােসন র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040087)

৯১৯ 01540000364 কনারাম বাগচী রমাকা  বাগচী কমলা র বািজত র রাৈজর লাল ি বাতা (110040100)

৯২০ 01540000365 হািব র রহমান হাওলাদার আঃ ওয়ােহদ হাওলাদার সাতিরয়া বািজত র রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6587)

৯২১ 01540000366 মদ র ন ব র ব নয়ানগর বািজত র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040185)

৯২২ 01540000367 আিতয়ার রহমান ফখ ীন আহেমদ চৗরাশী বািজত র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040215)
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২৫/০৩/২০২১    

৯২৩ 01540000368 এস এম মাহ ব উল আলম খ কার আ ল মিজদ সাতিরয়া বািজত র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040354)

৯২৪ 01540000369 মাঃ চান িময়া জ ার আলী িময়া ছারকাি ি রাৈজর লাল ি বাতা (0110040282)

৯২৫ 01540000370 মেনার ন বাৈড় কািতক বাৈড় ভালাইর চক কদমবাড়ী রাৈজর সনাবািহনী গেজট (4203)

৯২৬ 01540000371 ধীেরন সরকার নের  নাথ সরকার লবাড়ী কদমবাড়ী রাৈজর বসামিরক গেজট (1280), সনাবািহনী গেজট 
(3084)

৯২৭ 01540000445 মাঃ এেলম মা া ছােবর মা া খািলয়া খািলয়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1173), লাল ি বাতা 
(0110040238)

৯২৮ 01540000448 মাঃ ছাহরাব আলী খান মাঃ বা  খান জগাদয়া হিরদাসিদ 
মেহ িদ

রাৈজর সনাবািহনী গেজট (4256)

৯২৯ 01540000450 আব ল আলী বপারী িসি ক বপারী শংকরদী শংকরদী রাৈজর বসামিরক গেজট (1003), লাল ি বাতা 
(0110040204)

৯৩০ 01540000452 আ ল জিলল আকন মাঃ গয়জি ন আকন শাখারপাড় ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1087), সনাবািহনী গেজট 
(3475), লাল ি বাতা (110040047), 
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6816)

৯৩১ 01540000453 র মাহা দ ি রহমান আলী ী হাসানকাি ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1196), সনাবািহনী গেজট 
(3343)

৯৩২ 01540000454 ত মাঃ এমারত হােসন 
মা া

ত মাঃ জিমর উি ন 
মা া

খািলয়া খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (0110040240)

৯৩৩ 01540000455 সয়দ জাফর সয়দ লাল উি ন ি ি রাৈজর সনাবািহনী গেজট (1781)

৯৩৪ 01540000456 অ ল চ  বাৈড় পিব  মার বাৈড় পলীতা খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (0110040245)
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৯৩৫ 01540000457 মাঃ তাতা িময়া বপারী মাঃ কিরম িময়া শংকরদী শংকরদী রাৈজর বসামিরক গেজট (1108), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6871)

৯৩৬ 01540000459 মিজবার আকন হািক ীন আকন িব া ি হােসন র রাৈজর বসামিরক গেজট (1258), লাল ি বাতা 
(0110040147)

৯৩৭ 01540000460 কাজী আলী হােসন কাজী জা ফর হােসন ্ ী ্ ী রাৈজর সনাবািহনী গেজট (4169)

৯৩৮ 01540000461 ব াল মা া হাজী মিফজি ন মা া শাখারপাড় ্ ী রাৈজর লাল ি বাতা (0110040062)

৯৩৯ 01540000462 মাঃ জাহা ীর ী আঃ হািলম ী দীঘিলয়া কািশম র দীঘিলয়া 
কািশম র

রাৈজর বসামিরক গেজট (1188), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (371)

৯৪০ 01540000463 িশিশর ের  নাথ ম মদারকা ী রাৈজর রাৈজর বসামিরক গেজট (1014), লাল ি বাতা 
(0110040160)

৯৪১ 01540000464 এেক এম সালাহউি ন আ ছ স ার হাওলাদার িব বদী কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1054), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6854), লাল ি বাতা (110040007)

৯৪২ 01540000465 মাঃ আ র রা াক খান আনার উি ন সরমঈল খািলয়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1937), সনাবািহনী গেজট 
(4220)

৯৪৩ 01540000466 এস এম আলমগীর হােসন শিফজ উি ন হাওলাদার িব বদী কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1129), লাল ি বাতা 
(0110040008), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6535)

৯৪৪ 01540000467 আঃ মােলক সরদার মদর সরদার িব বদী কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1012), লাল ি বাতা 
(110040261)

৯৪৫ 01540000469 মাঃ আব ল ওহাব খিলফা আব ল রহমান খিলফা শংকরদী শংকরদী রাৈজর বসামিরক গেজট (1017), লাল ি বাতা 
(0110040205)
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৯৪৬ 01540000470 তিমজি ন তা কদার ত আঃ অেহদ তা কদার দারাদীয়া বা ব 
দৗলত র

রাৈজর বসামিরক গেজট (1149), লাল ি বাতা 
(0110040132)

৯৪৭ 01540000471 অ ত লাল ব ভ  কা  ব আম াম আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (1299), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (420)

৯৪৮ 01540000472 কালীিকেশার সরকার মেনাহর সরকার ল ী র কদমবাড়ী রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6842)

৯৪৯ 01540000474 করম আলী ফিকর এরকানি ন ফিকর শংকরদী শংকরদী রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6831), বসামিরক 
গেজট (1101)

৯৫০ 01540000475 ত মাইনি ন খালাসী ত নছার উি ন খালাসী শাখারপাড় ্ ী রাৈজর বসামিরক গেজট (1202), লাল ি বাতা 
(0110040192)

৯৫১ 01540000476 শখ িলয়াকত আলী নছার উি ন শখ ঘাষালকাি রাৈজর রাৈজর লাল ি বাতা (0110040034), বসামিরক গেজট 
(1039)

৯৫২ 01540000477 তারাপদ িব াস মেহ নাথ িব াস নাগরিদ , িপ হাই 
ল

রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6743), বসামিরক 
গেজট (1257)

৯৫৩ 01540000478 মাঃ জেবদ আলী িময়া এনছার উি ন িময়া বৗল াম খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (0110040035), বসামিরক গেজট 
(2198), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (4112)

৯৫৪ 01540000479 মাঃ হায়দার আিল শখ লাপ শখ বৗল াম খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (110040172), বসামিরক গেজট 
(1033)

৯৫৫ 01540000481 আঃ হািলম মা া মন র উি ন মা া শাখারপাড় ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1011), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (401)

৯৫৬ 01540000483 হািব র রহমান মা া আ র রিশদ মা া শংকরদী শংকরদী রাৈজর লাল ি বাতা (0110040051)

৯৫৭ 01540000484 মাঃ রিফক মা া মািনক মা া শাখারপাড় ি রাৈজর সনাবািহনী গেজট (1912), বসামিরক গেজট 
(1956)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৫৮ 01540000486 মাঃ আিজ ল হক ী আ ল খােলক ী শংকরদী শংকরদী রাৈজর লাল ি বাতা (0110040050), বসামিরক গেজট 
(1018)

৯৫৯ 01540000487 মাঃ িগয়াস উি ন মা া আঃ কােদর মা া শাখারপাড় ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1219), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (397)

৯৬০ 01540000488 আব ল জিলল শখ মাঃ এজাহার শখ নয়াকাি খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (0110040077)

৯৬১ 01540000489 মাঃ ফা ক-ই-আজম আ ল হােস মা া ি ্ ী রাৈজর বসামিরক গেজট (1004), লাল ি বাতা 
(110040166), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6825)

৯৬২ 01540000491 মাঃ ছেলমান মা া সিফজ উি ন মা া মাঝকাি নয়ানগর রাৈজর লাল ি বাতা (110040218)

৯৬৩ 01540000493 আ ল কালাম আজাদ মাঃ আ ল ফিকর তাতীকা া , িপ হাই 
ল

রাৈজর বসামিরক গেজট (2153), লাল ি বাতা 
(110040141), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
( স র) (755)

৯৬৪ 01540000494 আ ল আিজজ হাওলাদার কালাই হাওলাদার খািলয়া খািলয়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1164), লাল ি বাতা 
(110040292)

৯৬৫ 01540000496 মাঃ ওয়ােজদ আলী 
হাওলাদার

ত হাচান আলী হাওলাদার িব বদী কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1241), লাল ি বাতা 
(0110040296)

৯৬৬ 01540000497 পেরশ চ  বাৈড় িব  দাস বাৈড় িসরাজ কা আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (1298), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (439)

৯৬৭ 01540000498 মাঃ আ  জাফর িময়া মাঃ আ ল বিছর িময়া সরমঈল খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (110040334), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (6799)

৯৬৮ 01540000500 মাঃ আিমর হােসন িময়া আ ল ফিকর তাতীকা া , িপ হাই 
ল

রাৈজর বসামিরক গেজট (1980), সনাবািহনী গেজট 
(3116)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৬৯ 01540000501 সেত  নাথ কী নীয়া অিনল চ  কী নীয়া কদমবাড়ী কদমবাড়ী রাৈজর বসামিরক গেজট (1272), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (361)

৯৭০ 01540000502 জগব  কী নীয়া ত সাধন কী নীয়া কদমবাড়ী কদমবাড়ী রাৈজর বসামিরক গেজট (1067), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6864)

৯৭১ 01540000504 মক ল িময়া রা াক িময়া ি ্ ী রাৈজর বসামিরক গেজট (1305), সনাবািহনী গেজট 
(1783)

৯৭২ 01540000506 আঃ রহমান সরদার লাল িময়া  সরদার মেহ িদ মেহ িদ রাৈজর বসামিরক গেজট (1053), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6829)

৯৭৩ 01540000508 ইউ ফ আলী িসকদার িমনাজ উি ন িসকদার মেহ িদ মেহ িদ রাৈজর বসামিরক গেজট (1127), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6752)

৯৭৪ 01540000512 মাঃ আ ল খােয়র 
তা কদার

ছােয়দ আলী তা কদার মেহ িদ মেহ িদ রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6827), লাল ি বাতা 
(110040075)

৯৭৫ 01540000513 ৎফর রহমান র ব আলী মা র হিরদাসিদ মেহ িদ রাৈজর লাল ি বাতা (110040314)

৯৭৬ 01540000515 ত মাঃ সাম ল হক 
বপারী

ত হাজী মাঃ দারাজি ন 
বপারী

বৗল াম খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (110040101)

৯৭৭ 01540000518 সেরাজ মার ব ই  ষণ ব ‘কমলা র বািজদ র রাৈজর লাল ি বাতা (110040096)

৯৭৮ 01540000519 িনর ন ম মদার মিত লাল ম মদার সাতপাড় খািলয়া রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7124), বসামিরক 
গেজট (2067)

৯৭৯ 01540000520 আ র রিশদ িমনা বাবর আলী িমনা মেহ িদ মেহ িদ রাৈজর বসামিরক গেজট (1051), লাল ি বাতা 
(0110040003)

৯৮০ 01540000521 সাহরাব হােসন শখ ত আেবদালী শখ উ র হােসন র মেহ িদ রাৈজর বসামিরক গেজট (1255), লাল ি বাতা 
(110040065)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৮১ 01540000524 আ ল খােয়র িমনা করামত আলী িমনা মেহ িদ মেহ িদ রাৈজর বসামিরক গেজট (1005), লাল ি বাতা 
(110040088), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6715)

৯৮২ 01540000525 ম  মার বা রী পচান বা রী চৗয়ারীবাড়ী আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (1248), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (442)

৯৮৩ 01540000527 মাঃ সকা ার হাওলাদার আ ল লিতফ িনলামবদ মেহ িদ রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6814), লাল ি বাতা 
(110040180)

৯৮৪ 01540000529 মাঃ ফজ ল হক িময়া মাঃ ছদন মা র রাম র পাইকপাড়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1069), লাল ি বাতা 
(110040210)

৯৮৫ 01540000530 মাঃ খিল র রহমান সখ মাঃ আেমাদালী সখ গািব র রাৈজর রাৈজর লাল ি বাতা (110040159)

৯৮৬ 01540000531 িজ তবর ত নারায়ন বর কদমবাড়ী কদমবাড়ী রাৈজর লাল ি বাতা (0110040263)

৯৮৭ 01540000532 িনহাির  িক নীয়া ত নারায়ন চ  িক  নীয়া চৗয়ারী বাড়ী আম াম রাৈজর লাল ি বাতা (0110040251)

৯৮৮ 01540000533 মাঃ ল ইসলাম শখ মবন শখ সত বদী হােসন র রাৈজর লাল ি বাতা (110040140)

৯৮৯ 01540000535 গালাম মাহা দ মাঃ আেনায়ার হােসন মেহ িদ মেহ িদ রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6812), লাল ি বাতা 
(0110040076)

৯৯০ 01540000536 আঃ হািলম ী আঃ কিরম ী মেহ িদ মেহ িদ রাৈজর বসামিরক গেজট (1057), লাল ি বাতা 
(0110040074), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6811)

৯৯১ 01540000537 শচী  নাথ ব সদান  ব আম াম আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (1293), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (490)
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৯২ 01540000538 ত মাকেছদ আলী ী ত দিলল উি ন ী মেহ িদ মেহ িদ রাৈজর বসামিরক গেজট (1240), লাল ি বাতা 
(0110040116)

৯৯৩ 01540000539 সাম ল আলম ত কােদর ী মেহ িদ মেহ িদ রাৈজর বসামিরক গেজট (1002), লাল ি বাতা 
(110040009), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6729)

৯৯৪ 01540000540 মাঃ মিজ র রহমান মাইনি ন হাওলাদার দারাদীয়া বা ব 
দৗলত র

রাৈজর সনাবািহনী গেজট (1295)

৯৯৫ 01540000542 মা: সােহব আলী সখ মা: রজব আলী শখ পি ম র নয়ানগর রাৈজর লাল ি বাতা (0110040219), বসামিরক গেজট 
(1115)

৯৯৬ 01540000619 সাজাহান মা র আ ল কােসম মা র বাসেদব র ক এইচ 
মা াসা

রাৈজর বসামিরক গেজট (1026), লাল ি বাতা 
(110040139)

৯৯৭ 01540000620 মাঃ হায়দার হােসন ী আ ল হােসম ী বাসেদব র ক এইচ 
মা াসা

রাৈজর বসামিরক গেজট (1184), লাল ি বাতা 
(0110040138)

৯৯৮ 01540000727 মাঃ গালাম ফা ক মাঃ এল ীন মা ববর দী কিবরাজ র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040071)

৯৯৯ 01540000733 মাঃ মিজবর মা া সে র মা া শাখারপাড় ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1953), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (399)

১০০০ 01540000737 আলী আহেমদ ইসমাইল ফিকর ঘাষালকাি খািলয়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1027), লাল ি বাতা 
(110040033)

১০০১ 01540000739 মাঃ সয়াদ আলী ত মহন মাতবর তাতীকা া , িপ হাই 
ল

রাৈজর িবিজিব গেজট (1836)

১০০২ 01540000740 মাঃ মায়াে ম হােসন ত আমজাদ মা া শংকরদী শংকরদী রাৈজর বসামিরক গেজট (1144), লাল ি বাতা 
(0110040202)

১০০৩ 01540000741 মাঃ র আলম শখ মাঃ সকা ার আিল শখ গািব র রাৈজর রাৈজর বসামিরক গেজট (1060), লাল ি বাতা 
(0110040152)
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২৫/০৩/২০২১    

১০০৪ 01540000742 ত ওহাব আলী কাজী ত মাবারক আলী কাজী ি ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1961), সনাবািহনী গেজট 
(1938)

১০০৫ 01540000743 মাঃ সেক ার আলী 
হাওলাদার

মাঃ জারি ন হাওলাদার িব মবদী কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1229), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6830)

১০০৬ 01540000745 মাঃ মাতাহার মা া মাঃ বছীরউি ন মা া শংকরদী শংকরদী রাৈজর বসামিরক গেজট (1111), লাল ি বাতা 
(110040054)

১০০৭ 01540000749  কা  সারকার শরৎ চ  সরকার ল ী র কদমবাড়ী রাৈজর বসামিরক গেজট (1122), লাল ি বাতা 
(110040366), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6841)

১০০৮ 01540000750 র মাহা দ সক কালাই সক র দওড়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1178), লাল ি বাতা 
(110040030)

১০০৯ 01540000753 শাহজাহান িময়া ইউ ব আলী িময়া ব সরম ল খািলয়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1036), লাল ি বাতা 
(110040335), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6742)

১০১০ 01540000755 ইউ স আলী িময়া ইউ ব আলী িময়া ব সরম ল খিলয়া রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6805)

১০১১ 01540000757 শখ অিলউ ামান আঃ রহমান শখ নারায়ন র কদমবাড়ী রাৈজর লাল ি বাতা (110040093), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (6822)

১০১২ 01540000760 খেদব সরকার জনা ন সরকার আম াম আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (1302), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (433)

১০১৩ 01540000761 লাকমান মীর এ াজউি ন মীর ি ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1098), সনাবািহনী গেজট 
(3750)

১০১৪ 01540000762 মাঃ িসরা ল হাওলাদার আদম হাওলাদার নীলামবদ কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1083), লাল ি বাতা 
(0110040001), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6813)
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২৫/০৩/২০২১    

১০১৫ 01540000763 মাশারফ হােসন আেদলি ন হাওলাদার িব বদী কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1052), লাল ি বাতা 
(110040004)

১০১৬ 01540000764 হা ন-অর -রিশদ আঃ লিতফ িসকদার দী কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1234), লাল ি বাতা 
(0110040070)

১০১৭ 01540000766 মাঃ  মাহা দ 
হাওলাদার

ত নমি ন হাওলাদার িনলামবদ কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1235), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6744)

১০১৮ 01540000767 কংসধর রায় জনা ন রায় লখ া লখ া রাৈজর বসামিরক গেজট (1117), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (435)

১০১৯ 01540000768 রনিজৎ মার বালা কাশী নাথ বালা আম াম আম াম রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6793)

১০২০ 01540000769 মাঃ কায়েকাবাদ ী মাঃ দিবর উি ন ী নয়াকা া কািশম র ক এইচ 
মা াসা

রাৈজর বসামিরক গেজট (1183), লাল ি বাতা 
(0110040022)

১০২১ 01540000770 পী ষ কাি  সন মেনাহর সন পা া আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (1001), লাল ি বাতা 
(0110040151)

১০২২ 01540001069 শরৎ বপারী ল ী কা  বপারী ‘কমলা র বািজত র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040097)

১০২৩ 01540001072 অিভম  রায়  কা  রায় আম াম লখ া রাৈজর বসামিরক গেজট (1118), লাল ি বাতা 
(110040013)

১০২৪ 01540001073 সেক ার আলী হাওলাদার আসমত হাওলাদার রম ল খািলয়ঢা রাৈজর বসামিরক গেজট (1043), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6738)

১০২৫ 01540001075 মাঃ আ ল হািলম ি আ ল কােশম ি শংকরদী শংকরদী রাৈজর লাল ি বাতা (0110040288)

১০২৬ 01540001076 উেপ  নাথ ম ল দীন ব  ম ল সাতপাড় খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (110040038)

১০২৭ 01540001077 মাঃ আলী আজম 
তা কদার

মাঃ বর উি ন তা কদার ি ি রাৈজর লাল ি বাতা (0110040328)
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২৫/০৩/২০২১    

১০২৮ 01540001078 অমল চ  দাস লাকনাথ দাস ব সরম ল খািলয়া রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6765)

১০২৯ 01540001079 শ ু নাথ পাৈড় িবে র পাৈড় িদিঘরপাড় রাৈজর রাৈজর রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6470)

১০৩০ 01540001257 র ইসলাম বপারী মদন বপারী ব সরম ল খািলয়া রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6794)

১০৩১ 01540001259 মাঃ ইসমাইল ত কা  ী হাসানকাি ি রাৈজর িবিজিব গেজট (484)

১০৩২ 01540001262 হিরমহন িক নীয়া ত রিসক লাল দি ন রাৈজর রাৈজর রাৈজর বসামিরক গেজট (1058), লাল ি বাতা 
(0110040157)

১০৩৩ 01540001264  গৗরা  বাৈড় ত বা েদব বাৈড় দি ন রাৈজর রাৈজর রাৈজর বসামিরক গেজট (1059), লাল ি বাতা 
(0110040156)

১০৩৪ 01540001267 মাঃ গালাম মাওলা সানা ি ন মা র িকেশারিদয়া কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1228), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (366)

১০৩৫ 01540001269 হািলম শখ ফ া শখ শাখারপাড় ি রাৈজর লাল ি বাতা (0110040319), সনাবািহনী গেজট 
(4233), বসামিরক গেজট (1223)

১০৩৬ 01540001271 মাঃ মাশারফ মা া আঃ আিজজ মা া শাখারপাড় ্ ী রাৈজর বসামিরক গেজট (1050), লাল ি বাতা 
(0110040195)

১০৩৭ 01540001274 সেরায়ার হােসন মা া মািনক মা া শাখারপাড় ি রাৈজর লাল ি বাতা (0110040193)

১০৩৮ 01540001275 দেলায়ার হােসন মা া মাঃ মািনক মা া শাখারপাড় ি রাৈজর লাল ি বাতা (0110040226)

১০৩৯ 01540001277 আঃ রা াক হাওলাদার ত মাসেলম হাওলাদার পাঠানকাি সমাজ 
ইিশব র

রাৈজর বসামিরক গেজট (1142), লাল ি বাতা 
(0110040028)

১০৪০ 01540001278 আ াবালী খ কার শাম  উি ন খ কার বৗল াম খািলয়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1032), লাল ি বাতা 
(0110040040)
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২৫/০৩/২০২১    

১০৪১ 01540001280 আঃ রহমান মা া রমজান মা া র বদরপাশা রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6725), বসামিরক 
গেজট (1107), লাল ি বাতা (0110040127)

১০৪২ 01540001281 অ ন সন মিন নাথ সন পা া আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (1984), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (421)

১০৪৩ 01540001283 ফজ র রহমান বগ দিলল উি ন বগ বদরপাশা বদরপাশা রাৈজর বসামিরক গেজট (1153), লাল ি বাতা 
(0110040120)

১০৪৪ 01540001284 আঃ মা ান  িসকদার দরাজি ন িসকদার বদরপাশা বদরপাশা রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6731), লাল ি বাতা 
(0110040137), বসামিরক গেজট (1104)

১০৪৫ 01540001285 মাঃ মাতােলব মা া মাঃ এসরাইল মা া বৗল াম খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (0110040058), বসামিরক গেজট 
(1038)

১০৪৬ 01540001286 আ ল মা ান শখ আঃ মিজদ শখ মিহষমারী কদমবাড়ী রাৈজর বসামিরক গেজট (1264), লাল ি বাতা 
(110040108)

১০৪৭ 01540001288 ত শখ েলমান (ই, িপ, 
আর)

ত ছ ল সাতপাড়( র র) খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (110040229), িবিজিব গেজট 
(1594)

১০৪৮ 01540001290  অিজত মার িক িনয়া  ধীর চ  িক িনয়া কদমবাড়ী কদমবাড়ী রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6750)

১০৪৯ 01540001292 মাঃ আ ল কােশম িময়া মন র িময়া ি ি রাৈজর লাল ি বাতা (0110040174)

১০৫০ 01540001293 কােদর বগ ইউ চ আলী বগ গায়ালপাতান মেহ িদ রাৈজর লাল ি বাতা (0110040085), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (6876)

১০৫১ 01540001295 গালাম মঈন চৗ রী গালাম র ানী চৗ রী কিবরাজ র কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1243), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6788)
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২৫/০৩/২০২১    

১০৫২ 01540001296 মা ফা মা া ত আঃ হােসম মা া পি ম র বদরপাশা রাৈজর বসামিরক গেজট (1143), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6798)

১০৫৩ 01540001297 মাঃ ইি স মা র জামাল উি ন মা র বদরপাশা বদরপাশা রাৈজর বসামিরক গেজট (1102), লাল ি বাতা 
(110040179)

১০৫৪ 01540001315 মাঃ ছােদ র রহমান 
হাওলাদার

হাজী আেনায়ার হাওলাদার শাখারপাড় ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1210), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6855)

১০৫৫ 01540001316 আিত র রহমান লাল িময়া ব সরম ল খািলয়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1009), লাল ি বাতা 
(0110040249)

১০৫৬ 01540001317 আছমত আলী খান ত আেলপ খান ি ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1094), লাল ি বাতা 
(0110040270)

১০৫৭ 01540001320 ইসরাইল হাওলাদার মািমন উ ীন হাওলাদার শাখারপাড় ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1214), লাল ি বাতা 
(0110040341)

১০৫৮ 01540001321 মাঃ মিজ র রহমান মিফজ উি ন শাল র কিবরাজ র রাৈজর সনাবািহনী গেজট (4587)

১০৫৯ 01540001322 মাঃ মিজবর রহমান িময়া আ ল কােশম িময়া রাম র লে র 
বাজার

রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6724)

১০৬০ 01540001522 মাঃ আ  আলী শখ মাঃ তাবােরক শখ পাঠানকাি সমাজ 
ইিশব র

রাৈজর বসামিরক গেজট (1136), সনাবািহনী গেজট 
(2552)

১০৬১ 01540001523 মাঃ মজ  িময়া  আ ল মিফজ িময়া ি ি রাৈজর লাল ি বাতা (110040303), বসামিরক গেজট 
(1204), সনাবািহনী গেজট (4236)

১০৬২ 01540001524 মাঃ ইসরাইল কাজী ত উিকল উি ন কাজী ি ি রাৈজর লাল ি বাতা (110040362), বসামিরক গেজট 
(1044)

১০৬৩ 01540001525 শিহ ল ইসলাম মাকেশদ আলী িময়া রম ল খািলয়া রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6781), লাল ি বাতা 
(110040060)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৬৪ 01540001526 এমএ হা ান ত আঃ ছা ার ি কািশম র পাইকপাড়া রাৈজর লাল ি বাতা (110040015), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (6720)

১০৬৫ 01540001527 গ র বাওয়ালী ত হােসন বাওয়ালী 01030515 খািলয়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1042), লাল ি বাতা 
(0110040044)

১০৬৬ 01540001528 মিতউর রহমান মা র মানতাজউি ন মা র শাখারপাড় ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1046), লাল ি বাতা 
(0110040163), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6730)

১০৬৭ 01540001529 ক, দিলল উি ন ক, মাবারক হােসন ি ি রাৈজর িবিজিব গেজট (2260), বসামিরক গেজট (1198)

১০৬৮ 01540001530 ত শাম ল হক শখ ত আঃ মিজদ শখ ব সরম ল খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (110040336)

১০৬৯ 01540001531 আঃ সামাদ মা া গ র মা া হােসন র হােসন র রাৈজর বসামিরক গেজট (1256), লাল ি বাতা 
(110040068)

১০৭০ 01540001532 মাে◌◌ঃ আব স সালাম ( . 
বা)

ত হাজী আলা্ উ ীন 
মা র

হােসন র হােসন র রাৈজর লাল ি বাতা (110040207)

১০৭১ 01540001534 অ◌া ল কােশম অ◌াখ ফজল উি ন অ◌াখ বদরপাশা উ র 
বদরপাশা

রাৈজর িবিজিব গেজট (2268)

১০৭২ 01540001535 জাহা ীর হােসন গ র আলী হাওলাদার ব সরম ল খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (0110040059)

১০৭৩ 01540001536 মাঃ জয়নাল আেবদীন আঃ জিলল শখ নারায়ন র কদমবাড়ী রাৈজর লাল ি বাতা (0110040105), বসামিরক গেজট 
(2160)

১০৭৪ 01540001537 আ ল হােসন ল র ত মাজাহার ল র হােসন র হােসন র রাৈজর বসামিরক গেজট (1075), লাল ি বাতা 
(110040084)

১০৭৫ 01540001538 মাঃ  িময়া সখ নওয়াবালী সখ দােমরচর দওড়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1176), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (365)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৭৬ 01540001545 ত মাঃ সােহদ আলী শখ মাঃ মেহর আলী শখ বৗল াম খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (110040078)

১০৭৭ 01540001549 েষন মার হালদার ের  নাথ হালদার পিলতা খািলয়া রাৈজর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (10)

১০৭৮ 01540001550 আ ল কালাম আজাদ র ন শখ ব সরম ল খািলয়া রাৈজর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (6)

১০৭৯ 01540001553 নওেশর আলী বপারী কােশম বপারী ব সরম ল খািলয়া রাৈজর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (3)

১০৮০ 01540001554 ল হক িময়া আঃ রহমান িময়া ঘাষালকাি খািলয়া রাৈজর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (4)

১০৮১ 01540001555 র মাহা দ শখ মাঃ ম ল শখ র সমাজ 
ইিশব র

রাৈজর বসামিরক গেজট (2050), লাল ি বাতা 
(0110040030)

১০৮২ 01540001556 ত সয়দ জালাল আলী ত সয়দ আহ দ আলী 
মীর

ইিশব র সমাজ 
ইিশব র

রাৈজর বসামিরক গেজট (1950), িবিজিব গেজট (622)

১০৮৩ 01540001559 মান  বরাগী রিতকা  বরাগী ছািতয়ান বাড়ী খািলয়া রাৈজর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (5)

১০৮৪ 01540001560 অিনল মার রায় িনিশকা  রায় সনিদয়া খািলয়া রাৈজর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (8)

১০৮৫ 01540001561 মাঃ সাহরাব হােসন সখ এনসারউি ন চর বদরপাশা বদরপাশা রাৈজর বসামিরক গেজট (1150), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6783)

১০৮৬ 01540001564 মাঃ রা  িময়া আব স সা ার মা া শাখারপাড় ি রাৈজর সনাবািহনী গেজট (4278)

১০৮৭ 01540001565 আ ল কােদর আকন হািক ্ি ন শাখারপাড় ি রাৈজর লাল ি বাতা (110040014)
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২৫/০৩/২০২১    

১০৮৮ 01540001567 ত মাঃ ৎফর রহমান ত মৗঃ উিকল উি ন 
িময়া

ি ি রাৈজর সনাবািহনী গেজট (94)

১০৮৯ 01540001569 মাঃ আঃ মাতােলব িময়া দলাজ ীন িময়া ব সরম ল খািলয়া রাৈজর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (2)

১০৯০ 01540001574 লাল চ  ম ল দা রাম ম ল রথবাড়ী কদমবাড়ী রাৈজর বসামিরক গেজট (1023), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6713)

১০৯১ 01540001575 কাই ম  মীর সাহরাব আিল মীর রম ল খািলয়া রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6891), লাল ি বাতা 
(110040162)

১০৯২ 01540001577  ইউ ফ আলী িময়া র হােসন িময়া রম ল খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (110040213), বসামিরক গেজট 
(2190)

১০৯৩ 01540001578 সকা ার আলী শখ মিমন উি ন শখ টেকরহাট খািলয়া রাৈজর বসামিরক গেজট (2095), লাল ি বাতা 
(0110040057)

১০৯৪ 01540001581 আিমন উি ন বাওয়ালী িসরাজ উি ন কানাই র খািলয়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1040), লাল ি বাতা 
(0110040036)

১০৯৫ 01540002037 মাঃ রিফ ামান আ র রহমান িময়া বদরপাশা রাজর রাৈজর বসামিরক গেজট (1130), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6887), লাল ি বাতা (0110040052)

১০৯৬ 01540002038 হািফ র রহমান দিলল উি ন িময়া বদরপাশা রাৈজর রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6769), লাল ি বাতা 
(0110040118), বসামিরক গেজট (2101), নৗ-
কমাে া গেজট (357)

১০৯৭ 01540002039 মাঃ আককাস আলী মাঃ আব ল কািদর িময়া শীরীরাম র লখর বাজার রাৈজর লাল ি বাতা (0110040343)

১০৯৮ 01540002040 মাঃ আেনায়ার হােসন আহ দ আলী িসপাই বদরপাশা রাৈজর রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6733)
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২৫/০৩/২০২১    

১০৯৯ 01540002042 শখ আ  তােলব শখ এ. হািকম বৗল াম খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (110040247), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (6787)

১১০০ 01540002043 েশন চ  রায় উেপ  নাথ রায় বদরপাশা রাৈজর রাৈজর বসামিরক গেজট (1128), িবিসএস গেজট (11)

১১০১ 01540002044 মাঃ ল ইসলাম সরদার মাঃ ম আলী সরদার কিবরাজ র কিবরাজ র রাৈজর সনাবািহনী গেজট (1393)

১১০২ 01540002046  েবাধ র ন সরকার ত জগব  সরকার আম াম আম াম রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6878), লাল ি বাতা 
(0110040150), বসামিরক গেজট (1072)

১১০৩ 01540002061 মাঃ িছি ক মা র মাঃ ছিমর উি ন মা ্ববর চর বদরপাশা রাৈজর রাৈজর বসামিরক গেজট (1152), লাল ি বাতা 
(110040131)

১১০৪ 01540002076 আিতয়ার রহমান িময়া ত িময়া ছজি ন আহ দ ি ি রাৈজর বসামিরক গেজট (2051), লাল ি বাতা 
(110040348)

১১০৫ 01540002078 মাঃ জয়নাল শখ দাই ি ন শখ মেহ দী মেহ দী রাৈজর বসামিরক গেজট (1239), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6775)

১১০৬ 01540002079 ত আঃ রিশদ ত দিলল উি ন পি ম তিলকাি আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (1296), িবিজিব গেজট (766), 
লাল ি বাতা (0110040275)

১১০৭ 01540002080 মেনাজ মার  বাস ক  লাল বাস খািলয়া খািলয়া রাৈজর সনাবািহনী গেজট (12439)

১১০৮ 01540002081 নের  নাথ বা া িব  চরন বা া চৗরাশী বািজত র রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6475)

১১০৯ 01540002082 কাজী আফজাল হাে◌েসন ত আঃ মা ান কাজী ি ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1045), লাল ি বাতা 
(110040045)

১১১০ 01540002085 খ কার মােজদ আলী 
( সনাবািহনী)

ত আঃ রহমান খ কার ইিশব র ইিশব র রাৈজর লাল ি বাতা (110040330)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১১১ 01540002086 আব র রহমান হাওলাদার মাঃ বদর উি ন হাওলাদার নয়ানগর নয়ানগর রাৈজর বসামিরক গেজট (2147), লাল ি বাতা 
(0110040026)

১১১২ 01540002088 পা িস  িব াস  মার িব াস মাঝকাি নয়ানগর রাৈজর লাল ি বাতা (0110040285), বসামিরক গেজট 
(1133)

১১১৩ 01540002089 মাঃ হায়দার আলী িময়া মাঃ ইসমাইল হাওলাদার কাদািলয়া বািজত র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040189)

১১১৪ 01540002090 ত ওয়ােরশ মা া ত গালাপ মা া খািলয়া পঃ রম ল রাৈজর লাল ি বাতা (0110040242)

১১১৫ 01540002093 আঃ সালাম বগ ল ইসলাম বগ বদরপাশা রাৈজর রাৈজর বসামিরক গেজট (2184), লাল ি বাতা 
(110040119)

১১১৬ 01540002094 ত নারায়ন চ  ই া ( . 
বা)

ত অভয় চরন ই া চৗরাশী বািজত র রাৈজর লাল ি বাতা (110040211)

১১১৭ 01540002095 ত আঃ কােদর মা া ত মাঃ ম  মা া মা াদী বািজত র রাৈজর লাল ি বাতা (110040171)

১১১৮ 01540002097 মাঃ ফজ ল হক শখ সানামি ন শখ হাসানকাি ি রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (382)

১১১৯ 01540002098 আঃ রউফ হাওলাদার আনছাউি ন হাওলাদার হােসন র হােসন র রাৈজর লাল ি বাতা (110040067)

১১২০ 01540002099 মাঃ আেনায়ার হােসন খারেশদ মা া আলম দ ার রাৈজর রাৈজর বসামিরক গেজট (1013), লাল ি বাতা 
(110040175)

১১২১ 01540002100 নীল বালা বা েদব বালা উ র পা া আম াম রাৈজর লাল ি বাতা (0110040237)

১১২২ 01540002102 আ ল লিতফ বপারী ( . 
বা)

মইন উ ীন বপারী কাদািলয়া বািজত র রাৈজর লাল ি বাতা (110040187), বসামিরক গেজট 
(1254)

১১২৩ 01540002107 আঃ হািফজ িসপাই ত মিমন উি ন িসপাই বদরপাশা রাৈজর রাৈজর লাল ি বাতা (110040135)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১২৪ 01540002108 আঃ মিজদ হাওলাদার ত আপছার হাওলাদার িব মবদ কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1230), লাল ি বাতা 
(110040005)

১১২৫ 01540002109 মাঃ সাম ল হক ফিকর আেদল উি ন ফিকর পি ম রাৈজর রাৈজর রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6804)

১১২৬ 01540002118 মাঃ জাহা ীর হােসন 
িমঞা

মাঃ তলাজ উি ন 
মা ববর

বদরপাশা রাৈজর রাৈজর লাল ি বাতা (110040121), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (6858)

১১২৭ 01540002120 িবজয়  রায় রবী নাথ রায় বৗল াম খািলয়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1041), লাল ি বাতা 
(110040248), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6746)

১১২৮ 01540002123 আঃ রা াক ল ার ত ওয়ােজদ আলী ল ার নারায়ন র কদমবাড়ী রাৈজর লাল ি বাতা (0110040115)

১১২৯ 01540002124 ত মাঃ শিফ র রহমান ত আঃ লিতফ বপারী কাদািলয়া বািজত র রাৈজর বসামিরক গেজট (1251), লাল ি বাতা 
(110040188)

১১৩০ 01540002125 আ ল জ র উিকল আঃ মিজদ উিকল মিহশমারী কদমবাড়ী রাৈজর বসামিরক গেজট (1282), লাল ি বাতা 
(110040107)

১১৩১ 01540002127 মাঃ বাদশা িময়া ত আলাউি ন মা র রাম র লে র 
বাজার

রাৈজর বসামিরক গেজট (1181), লাল ি বাতা 
(110040208)

১১৩২ 01540002128 মাঃ তাবারক হাওলাদার গগন হাওলাদার সাতািরয়া বািজত র রাৈজর বসামিরক গেজট (1250), লাল ি বাতা 
(110040098)

১১৩৩ 01540002129 আঃ রহমান খান মাঃ চান খান বা েদব র ক এইচ 
মা াসা

রাৈজর লাল ি বাতা (0110040017)

১১৩৪ 01540002130 সাই র রহমান হাওলাদার মাঃ কলম হাওলাদার শাখারপাড় ি রাৈজর সনাবািহনী গেজট (12341)

১১৩৫ 01540002132 মাঃ ই া ার আলী 
তা কদার

মাঃ হােসম তা কদার চৗরািশ বািজত র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040290)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৩৬ 01540002148 আসালত শখ ত বাবর আলী শখ মিহষমািড় কদমবাড়ী রাৈজর লাল ি বাতা (0110040111), বসামিরক গেজট 
(1274)

১১৩৭ 01540002149 জাল মা র ইয়া মা র বা েদব র ক এইচ 
মা াসা

রাৈজর লাল ি বাতা (0110040018), বসামিরক গেজট 
(1185)

১১৩৮ 01540002152 মাঃ ছালাম শখ ত ইসমাইল শখ মিহষমািড় কদমবাড়ী রাৈজর লাল ি বাতা (0110040110)

১১৩৯ 01540002154 এ ক এ বারী এম এম আিম ি ন হিরদাসদী মেহ দী রাৈজর লাল ি বাতা (0110040081), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (6890)

১১৪০ 01540002155 মাঃ খিল র রহমান ী আমীন উ ীন হিরদাসদী মেহ দী রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6870), লাল ি বাতা 
(0110040080)

১১৪১ 01540002163 শাম ল হক মা া খিবর উি ন মা া খািলয়া খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (0110040233)

১১৪২ 01540002164 র মাহা দ মীর িসরাজ উি ন 
অ◌াহ দ

মাঝকাি  কািশম র ক এইচ 
মা াসা

রাৈজর সনাবািহনী গেজট (13632)

১১৪৩ 01540002202 মাঃ ইসহাক কাজী মাঃ দিললউি ন কাজী শাখারপাড় ি রাৈজর লাল ি বাতা (110040064), সনাবািহনী গেজট 
(17399)

১১৪৪ 01540002203 ত আ ল মাতােলব ি আঃ মা ান ি বা েদব র ক এইচ 
মা াসা

রাৈজর লাল ি বাতা (110040019), বসামিরক গেজট 
(1179)

১১৪৫ 01540002204 মাে◌◌ঃ সকা ার আলী হা 
সনাবািহনী

মাে◌◌ঃ হােচন উি ন হাং পি ম রম ল খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (0110040227), বসামিরক গেজট 
(1171)

১১৪৬ 01540002205 মাঃ ইি স হাওলাদার ত দাইমি ন হাওঃ পাঠান কাি সমাজ 
ইিশব র

রাৈজর লাল ি বাতা (110040027), বসামিরক গেজট 
(1154)

১১৪৭ 01540002206 মাঃ িসরা ল ইসলাম িময়া মাঃ হািব র রহমান িময়া ি ি রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6735), লাল ি বাতা 
(110040324)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৪৮ 01540002207 আঃ লিতফ মা া ত মাবারক মা া উমারখালী গ বদ সমাজ 
ইিশব র

রাৈজর লাল ি বাতা (0110040124)

১১৪৯ 01540002209 মিজবর রহমান মিমন উি ন সপাই বদরপাশা রাৈজর রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6796), বসামিরক 
গেজট (1110)

১১৫০ 01540002212 মাঃ মই ি ন শখ ত ইমামি ন শখ মিহষমারী কদমবাড়ী রাৈজর বসামিরক গেজট (1065), লাল ি বাতা 
(110040113)

১১৫১ 01540002215 মাঃ আনার উি ন আকন খিল র রহমান আকন সাতবাড়ীয়া ইিশব র রাৈজর সনাবািহনী গেজট (16479)

১১৫২ 01540002217 মাঃ ইি স আলী িময়া ত আঃ লিতফ িময়া ি ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1218), লাল ি বাতা 
(0110040197)

১১৫৩ 01540002220 শাজাহান কাজী ত মাজাহার কাজী ি ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1049), লাল ি বাতা 
(0110040046)

১১৫৪ 01540002223  এম, এ, কােদর মা া আিমর হােসন মা া ি ি রাৈজর বসামিরক গেজট (2083), লাল ি বাতা 
(0110040181), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6888)

১১৫৫ 01540002233 মাঃ আঃ হা ান িময়া ত আঃ হােরজ িময়া চর কািশম র কািশম র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040359)

১১৫৬ 01540002235 মাঃ লাল িময়া আখ মাঃ িগয়াস উি ন আখ চর বদরপাশা রাৈজর রাৈজর বসামিরক গেজট (1131), লাল ি বাতা 
(0110040169)

১১৫৭ 01540002237 মাঃ িজ াত আলী মা া ত হাজী মদন মা া হােসন র হােসন র রাৈজর লাল ি বাতা (110040142)

১১৫৮ 01540002238 ফিন   িব াস ি িতশ িব াস আম াম আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (1073), লাল ি বাতা 
(110040149)

১১৫৯ 01540002239 জগব  বালা হরলাল বালা আম াম আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (1074), লাল ি বাতা 
(110040148)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৬০ 01540002240 ত আঃ মােলক শখ ত দিললউি ন শখ নয়াকাি খািলয়া রাৈজর বসামিরক গেজট (2175), লাল ি বাতা 
(0110040103)

১১৬১ 01540002242 মাঃ কিবর কাজী মাঃ হােশম কাজী ি ি রাৈজর সনাবািহনী গেজট (4282)

১১৬২ 01540002244 মাঃ আঃ রউফ আঃ হােশম ি হিরদাসদী মেহ দী রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6875), লাল ি বাতা 
(110040086)

১১৬৩ 01540002246 ফিকর আ ল কিরম িময়া নছর উি ন ফিকর সারকাি ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1194), লাল ি বাতা 
(110040325)

১১৬৪ 01540002249 মাঃ ফজ ল হক  ( . বা) ত লাল িময়া রাম র ক এইচ 
মা াসা

রাৈজর লাল ি বাতা (110040209)

১১৬৫ 01540002251 আঃ রিহম িমঞা আঃ হািকম িমঞা সাতবাড়ীয়া ইিশব র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040254)

১১৬৬ 01540002252 আ ল হােসন িময়া মাঃ আেনায়ার িময়া ব রম ল খািলয়া রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6741)

১১৬৭ 01540002254 আ স  ছালাম মা র ছােদক আলী মা র হাসানকাি ি রাৈজর সনাবািহনী গেজট (4831)

১১৬৮ 01540002255 ভেবশ চ  অিধকারী হরলাল অধীকারী আম াম আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (1304), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (430)

১১৬৯ 01540002256 কাজী জাফর আহ দ কাজী গাপালগ রাৈজর রাৈজর লাল ি বাতা (110040164), বসামিরক গেজট 
(1099)

১১৭০ 01540002259 মাঃ কাজী ছােনায়ার 
হােসন

ত আঃ রিশদ কাজী ি ি রাৈজর লাল ি বাতা (0110040167)

১১৭১ 01540002260 মাঃ মাশােরফ হােসন 
তা কদার

মাঃ আমজাদ হােসন 
তা কদার

নািজর খা কািশম র ক এইচ 
মা াসা

রাৈজর বসামিরক গেজট (1175), লাল ি বাতা 
(0110040230)

১১৭২ 01540002261 আঃ লিতফ খান হািজ ছালামত খান আম াম উ র পাড়া আম াম রাৈজর লাল ি বাতা (110040023), বসামিরক গেজট 
(1294)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৭৩ 01540002263 মাঃ ৎফর রহমান িমঞা আ র সা ার িমঞা সাতবাড়ীয়া ইিশব র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040252)

১১৭৪ 01540002264 ভাষ চ  সরকার ের  নাথ সরকার লি র কদমবাড়ী রাৈজর বসামিরক গেজট (1260), িবিসএস গেজট (585), 
লাল ি বাতা (110040340)

১১৭৫ 01540002293 দি নার ন বালা ঃিখ রাম বালা সনিদয়া খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (0110040244)

১১৭৬ 01540002295 মাঃ িলয়াকত িময়া মাঃ শওকত িময়া বৗল াম খািলয়া রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6795), বসামিরক 
গেজট (1034), লাল ি বাতা (110040250)

১১৭৭ 01540002297 জাহা ীর আলম ইউ চ চাকদার কিবরাজ র কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1233), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (367)

১১৭৮ 01540002299 মাঃ আিম ল হক সােবর উি ন িনলামবরদী মেহ দী রাৈজর বসামিরক গেজট (1076), লাল ি বাতা 
(0110040006)

১১৭৯ 01540002300 মাঃ মায়াে ম হােসন সাম ি ন আহেমদ কিবরাজ র কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1078), লাল ি বাতা 
(0110040279)

১১৮০ 01540002301 আঃ মােলক শখ ত রশীদ শখ নারায়ন র কদমবাড়ী রাৈজর লাল ি বাতা (110040112), বসামিরক গেজট 
(1261)

১১৮১ 01540002302 মাঃ আিমর হােসন মাঃ দিলল উি ন মেহ দী মেহ দী রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6785), লাল ি বাতা 
(110040256)

১১৮২ 01540002304 মাঃ সাম ল হক ত মাঃ ফজ ল হক মেহ দী হিরদাসদী রাৈজর বসামিরক গেজট (1236), লাল ি বাতা 
(0110040342)

১১৮৩ 01540002313  তারাপদ দাস রািদকা মহন দাস চর কািশম র ক এইচ 
মা াসা

রাৈজর সনাবািহনী গেজট (4228)

১১৮৪ 01540002314 মাঃ আমজাদ হােসন জয়নাল আেবিদন বদরপাশা রাৈজর রাৈজর লাল ি বাতা (0110040287)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৮৫ 01540002315 আব ল মাতােলব িময়া জয়নাল আেবদীন িময়া বদরপাশা রাৈজর রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6763), লাল ি বাতা 
(0110040092)

১১৮৬ 01540002317 নীেরাদ বরনিক িনয়া রজনী িক িনয়া কদমবাড়ী কদমবাড়ী রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6853)

১১৮৭ 01540002319 মেনাজ মার বপারী মিনেমাহন বপারী চৗরাশী বািজত র রাৈজর লাল ি বাতা (110040190)

১১৮৮ 01540002320 মাঃ শিহ া মা া ত িপজার উি ন মা া শাখারপাড় ি রাৈজর লাল ি বাতা (0110040361)

১১৮৯ 01540002321 সকা ার আলী হাওলাদার দিললউি ন হাওলাদার িবশমবরদী কিবরাজ র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040259)

১১৯০ 01540002322 হা ন-উর-রিশদ মাে◌ া 
( . বা)

ত মিনর উি ন মাে◌ া বাসাবাড়ী হাগলা শািফয়া 
শরীফ

রাৈজর লাল ি বাতা (0110040191)

১১৯১ 01540002323 মাঃ নায়াব আলী মাঃ নািছর উি ন নারায়ন র কদমবাড়ী রাৈজর িবিজিব গেজট (2981), লাল ি বাতা 
(110040234)

১১৯২ 01540002324 শখ মিজ র রহমান ত শখ আঃ ছা ার নারায়ন র কদমবাড়ী রাৈজর লাল ি বাতা (0110040095), বসামিরক গেজট 
(1270)

১১৯৩ 01540002325 নেরশ চ  ম ল রায় িকেশার ম ল বৗল াম খািলয়া রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6808)

১১৯৪ 01540002330 িনরা ন বাৈড় ীনব  বাৈড় িসরাজকা আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (2221), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (H/34)

১১৯৫ 01540002333 িনিখল চ  ব ের নাথ ব আম াম আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (2222), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (423)

১১৯৬ 01540002349 িধি র বালা ত মিতলাল বালা উ াবাড়ী খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (110040277)

১১৯৭ 01540002351 ক, এম, আ ল কালাম ইউ ফ হােসন খান িব মবদ কিবরাজ র রাৈজর সনাবািহনী গেজট (12048), লাল ি বাতা 
(0110040216)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৯৮ 01540002352 আঃ কােদর মা া মিফজউি ন দী কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1081), লাল ি বাতা 
(0110040267), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6834)

১১৯৯ 01540002353 মর ম মাঃ ত র রহমান মাঃ ওসমান গিন িময়া দী কিবরাজ র রাৈজর সনাবািহনী গেজট (1797), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6851), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
( স র) (3304)

১২০০ 01540002354 মাঃ ম আলী মাঃ দরাজ উি ন মাতবর দঃ গায়ালদী ইিশব র রাৈজর সনাবািহনী গেজট (2910)

১২০১ 01540002355 মাঃ বলাল উি ন শরীফ মাঃ ইয়ািছন শরীফ ি ি রাৈজর লাল ি বাতা (0110040212), বসামিরক গেজট 
(2211)

১২০২ 01540002357 মর ম তােহর উি ন শখ আেল উি ন শখ পাঠানকাি রাৈজর রাৈজর সনাবািহনী গেজট (3692)

১২০৩ 01540002360 আঃ মা ান িময়া আঃ হািমদ িময়া আলমদ ার রাৈজর রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6745)

১২০৪ 01540002361 মাঃ মাশারফ হােসন ত মাহা দ মা া  বাড়ী রাৈজর রাৈজর বসামিরক গেজট (1116), সনাবািহনী গেজট 
(13554)

১২০৫ 01540002365 মাে◌◌ঃ শাহজাহান 
হাওলাদার ( . বা)

ত লাল মাহ দ হাওলাদার কিবরাজ র কিবরাজ র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040206)

১২০৬ 01540002366 আঃ কােদর মা র ইসমাইল মা র শংকরদী শংকরদী রাৈজর বসামিরক গেজট (1109), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6747)

১২০৭ 01540002367 আঃ রব তা কদার ত ৎেফ আলী তা কদার নারায়ন র কদমবাড়ী রাৈজর লাল ি বাতা (110040114)

১২০৮ 01540002370 সিচ  নাথ ম ল িকরন চ  ম ল ল ী র কদমবাড়ী রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6740)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২০৯ 01540002371 মাঃ িসরা ল ইসলাম মাঃ অ◌া◌ঃ খােলক িময়া ইিশব র ইিশব র রাৈজর সনাবািহনী গেজট (12073)

১২১০ 01540002373 মাঃ ল ইসলাম শখ ত মাঃ ছিলমি ন শখ চরম ফা র শংকরদী রাৈজর বসামিরক গেজট (2187), লাল ি বাতা 
(0110040129)

১২১১ 01540002374 হের  হালদার ত নীল কা া হালদার িরয়া কদমবাড়ী রাৈজর বসামিরক গেজট (1262), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6770)

১২১২ 01540002375 নাল কাি  বা রী দাড়কা নাথ বা রী ছািতয়ানবাড়ী খািলয়া রাৈজর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (7)

১২১৩ 01540002376 মাঃ সেক ার আলী ি মাঃ তাফােয়ল ি মেহ দী মেহ দী রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6828), লাল ি বাতা 
(110040257), বসামিরক গেজট (2169)

১২১৪ 01540002377 মাঃ মািনক িময়া ত নািজর উি ন িময়া রম ল িহ  পাড়া খািলয়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1208), লাল ি বাতা 
(0110040347)

১২১৫ 01540002378 কাজী আলা উি ন হাজী মাঃ ম কাজী কাি য়া আম াম রাৈজর লাল ি বাতা (0110040012)

১২১৬ 01540002379 মাঃ নজ ল ইসলাম মােলক মাতা র িব ান ী হােসন র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040083)

১২১৭ 01540002382 মাঃ আ   তােলব শখ মাহা দ আলী শখ ইিশব র ইিশব র রাৈজর সনাবািহনী গেজট (5122)

১২১৮ 01540002383 এস এম এ জাফর মাঃ রওন মা র হিরদাশদী মেহ দী রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6872), লাল ি বাতা 
(110040145)

১২১৯ 01540002384 মাঃ মাখেল র রহমান আ স সামাদ মা া শাখারপাড় ইিশব র রাৈজর লাল ি বাতা (110040315)

১২২০ 01540002385 মাঃ চান িময়া দিলল উি ন নগরেগায়ালী ইিশব র রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6886)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২২১ 01540002387 এস, এম, তাতা মা া ত রিশদ মা া শাখারপাড় ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1088), লাল ি বাতা 
(0110040196)

১২২২ 01540002388 ছা্ ার হাওলাদার হােতম ি সাতবাড়ীয়া ইিশব র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040253), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (6885)

১২২৩ 01540002392 মাঃ এচকা াার মা র 
( িলশ)

ত হােচন মা র ি ি রাৈজর লাল ি বাতা (110040223)

১২২৪ 01540002393 মাঃ আিলউ ামান মা া আব ল হািমদ মা া শাখারপাড় ি রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6838), লাল ি বাতা 
(0110040295)

১২২৫ 01540002394 মাইন উি ন হাওলাদার ফা  হাওলাদার ব রম ল খািলয়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1156), াপ কিমউিন  পা  ছা  
ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী গেজট (11)

১২২৬ 01540002396 আ ল লিতফ মা া হােচন মা া আলমদ ার রাৈজর রাৈজর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (9)

১২২৭ 01540002397 আঃ রব খান ত ইসমাইল খান নরারকাি আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (1295), লাল ি বাতা 
(0110040236)

১২২৮ 01540002398 জাদব চ  বালা বস  মার বালা রথবাড়ী কদমবাড়ী রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6712)

১২২৯ 01540002399 মাে◌◌ঃ আ াফ আলী 
( সনাবািহনী)

ত কাে◌মর ীন ী শংকরদী শংকরদী রাৈজর লাল ি বাতা (0110040231), বসামিরক গেজট 
(1112)

১২৩০ 01540002402 খাকন মা া ত কিরম মা া শাখারপাড় ইিশব র রাৈজর লাল ি বাতা (0110040165), বসামিরক গেজট 
(1205)

১২৩১ 01540002403 নয়া িময়া ত নািজর িময়া ি ি রাৈজর িবিজিব গেজট (887)

১২৩২ 01540002404 মাঃ আহ দ আলী মাঃ আকমাল ি ব রম ল খািলয়া রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6764), লাল ি বাতা 
(0110040337)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ
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ি  িবষয়ক ম ণালয়
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থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৩৩ 01540002406 আ ল রউফ শখ জয়নাল আেবদীন শখ মিহষমাড়ী কদমবাড়ী রাৈজর লাল ি বাতা (110040094), বসামিরক গেজট 
(1289)

১২৩৪ 01540002410 কাজী জওহার হােসন কাজী মায়াে ম হােসন ি ি রাৈজর িবিজিব গেজট (6524)

১২৩৫ 01540002411 খ কার িসরা ল ইসলাম খ কার আঃ সা ার ি ি রাৈজর লাল ি বাতা (110040365)

১২৩৬ 01540002412 কাজী আেনায়ার হােসন আ ল কােশম কাজী ি ি রাৈজর লাল ি বাতা (0110040339)

১২৩৭ 01540002413 মাঃ আলাউ ীন শখ ত মাঃ মিমন উ ীন শখ নারায়ন র কদমবাড়ী রাৈজর লাল ি বাতা (110040109)

১২৩৮ 01540002414 কালী  িব াস িনত  ন  িব াস আম াম আম াম রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6807), বসামিরক 
গেজট (1124)

১২৩৯ 01540002419 মাঃ সাম ল আলম ত এ, ক, এম, আ াব 
উি ন

শংকরদী শংকরদী রাৈজর বসামিরক গেজট (2176), লাল ি বাতা 
(110040130)

১২৪০ 01540002423 ক এম সাই ল হাসান বা র আলী শখ পঃ হাসানকাি ি রাৈজর লাল ি বাতা (0110040356)

১২৪১ 01540002530 হিরপদ সরকার গািব  সরকার সনিদয়া খািলয়া রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6773), লাল ি বাতা 
(110040246)

১২৪২ 01540002542 আঃ আলী শখ মাঃ বাবর আলী শখ শাখারপাড় ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1222), সনাবািহনী গেজট 
(4254)

১২৪৩ 01540002545 মাঃ মাজাে ল হক উিকল উি ন িময়া ি ি রাৈজর সনাবািহনী গেজট (3118)

১২৪৪ 01540002552 মাঃ মইনি ন ফিকর আলাউি ন ফিকর mahendardi mahen
dardi

রাৈজর বসামিরক গেজট (1082), লাল ি বাতা 
(110040002), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(6714)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ
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কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৪৫ 01540002553 মাঃ মায়াে ম হােসন 
' মা া

হাজী খা  মা া শাখারপাড় ি রাৈজর লাল ি বাতা (110040049), বসামিরক গেজট 
(1091), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6817)

১২৪৬ 01540002559 মাঃ মিতয়ার রহমান 
মা া

আঃ রিশদ মা া শাখারপাড় ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1220), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (398)

১২৪৭ 01540002561 মাঃ িছি র রহমান শখ আ ল লিতফ শখ বশা খারপাড় ি রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6777), বসামিরক 
গেজট (1211)

১২৪৮ 01540002562 বাদশা মা র ছয়জি ন মা র শাখারপাড় ি রাৈজর লাল ি বাতা (0110040200), বসামিরক গেজট 
(1048)

১২৪৯ 01540002568 ত মেনার ন িব াস ত  মাহন িব াস আম াম আম াম রাৈজর বসামিরক গেজট (1301), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (428)

১২৫০ 01540002585 ইখিতয়ার উি ন মা া শা  মা া sakharpar ি রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6810)

১২৫১ 01540002596 শাহজাহান খান ত ছােহদ আলী খান ব রম ল খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (110040032), বসামিরক গেজট 
(2105), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6784)

১২৫২ 01540002600 িশিশর মার ম ল নীল কা  ম ল সাতপাড় খািলয়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1165), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (342)

১২৫৩ 01540002618 ইউ ফ আিল াপারী হািজ দিলল উি ন াপারী মা াকাি রাৈজর রাৈজর লাল ি বাতা (0110040011), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (6862)

১২৫৪ 01540002622 মাঃ তারাফ আলী আকন ত মাইনি ন আকন বদরপাশা রাৈজর রাৈজর লাল ি বাতা (0110040091)

১২৫৫ 01540002637 আঃ কিরম িময়া ত মিমন উি ন বদরপাশা রাৈজর রাৈজর বসামিরক গেজট (1140), লাল ি বাতা 
(110040122)
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২৫/০৩/২০২১    

১২৫৬ 01540002641 মা দ মা া ওহাব মা া পি ম রম ল খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (0110040332)

১২৫৭ 01540002665 কাজী আ ল কালাম কাজী মেনায়ার হােসন তিলকাি আম াম রাৈজর লাল ি বাতা (110040010), বসামিরক গেজট 
(1024)

১২৫৮ 01540002666 সাহরাব মা র আিফজি ন দী কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1028), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6873), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
( স র) (3316)

১২৫৯ 01540002716 এ, িব, িসি ক সরকার আঃ ছামাদ সরকার রাম র  লে র 
বাজার

রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6756), বসামিরক 
গেজট (2227)

১২৬০ 01540002719 ত আঃ ছালাম শখ ত মাঃ মিহউি ন শখ বৗল াম খািলয়া রাৈজর লাল ি বাতা (110040102)

১২৬১ 01540002726 মথ র ন বাৈড় রােজ র বাৈড় ভ াবাড়ী আম াম রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (1247), 
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (438)

১২৬২ 01540002729 আঃ জিলল চৗ রী কালাই চৗ রী ক ী ধরাইকাি ইিশব র রাৈজর বসামিরক গেজট (1957), সনাবািহনী গেজট 
(4237)

১২৬৩ 01540002737 সয়দ আলী জেয়ন উি ন শখ মেহ দী মেহ দী রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6832), বসামিরক 
গেজট (1029)

১২৬৪ 01540002751 মাঃ বদর উি ন হাওলাদার ত দিলল উি ন হাওলাদার িনলা রদী কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1232), সনাবািহনী গেজট 
(1632)

১২৬৫ 01540002752 মাঃ আই ব আলী খ কার ত ছােবদ আলী খ কার শাখারপাড় ি রাৈজর লাল ি বাতা (110040363), বসামিরক গেজট 
(1212)

১২৬৬ 01540002753 আঃ ছালাম মা া ত আঃ ছা ার শাখারপাড় ি রাৈজর বসামিরক গেজট (1093), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (400)
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৬৭ 01540002765 অবসর া  হািবলদার 
আিন ল হক মাে◌ া (ই, 
িপ, আর)

মিজদ মাে◌ া শাখারপাড় ি রাৈজর লাল ি বাতা (110040220), বসামিরক গেজট 
(1090)

১২৬৮ 01540002772 মাঃ সাম ল আলম ত মদন সরদার িবিব মবরদী কিবরাজ র রাৈজর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6856), লাল ি বাতা 
(110040260)

১২৬৯ 01540002777 সাম ল হক শখ ওয়ােজদ শখ দয় ি খািলয়া রাৈজর বসামিরক গেজট (1006), লাল ি বাতা 
(110040041)

১২৭০ 01540002779 মাঃ আফজাল হােসন হাজী মিমন উি ন হাঃ িব মবদ কিবরাজ র রাৈজর বসামিরক গেজট (1972), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (3309)

১২৭১ 01540002783 মাঃ আিতয়ার রহমান ী আ ল কােসম ী নািজর খা ক এইচ 
মা াসা

রাৈজর বসামিরক গেজট (2106), লাল ি বাতা 
(110040021)

১২৭২ 01540000003 মাঃ তয়ব আলী খালাসী ওয়ােজদ আলী খালািস utrail utrail 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030498), বসামিরক গেজট 
(1321)

১২৭৩ 01540000006 মাঃ শাহজাহান চৗ রী মাঃ কােজম উি ন 
আহে দ চৗ রী

chowduryka
ndi

char 
dattapa
ra

িশবচর লাল ি বাতা (0110030383), বসামিরক গেজট 
(1525)

১২৭৪ 01540000007 মাঃ বাদল িময়া আ ল হােসন িময়া chowduryka
ndi

char 
dattapa
ra

িশবচর সনাবািহনী গেজট (4211)

১২৭৫ 01540000008 আঃ খােলক মাদবর আঃ গিন মাদবর kerani bat 
balakandi

bahadu
rpur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030386)

১২৭৬ 01540000009 মাঃ শাহজাহান মা া আঃ মিজদ মা া guyatola 
thana road

borham
ganj

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6969), লাল ি বাতা 
(0110030149), বসামিরক গেজট (1537)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৭৭ 01540000010 মাঃ আিত র রহমান আঃ গিন হাং abul hossain 
hawlader 
kandi

char 
chandr
a

িশবচর লাল ি বাতা (0110030301), বসামিরক গেজট 
(2023)

১২৭৮ 01540000011 আলহা  মাঃ তাতা িময়া আ ল কিরম ী guyagaciya utrail 
hat

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7060), বসামিরক 
গেজট (1523)

১২৭৯ 01540000012 মাঃ ইউ স মা া আঃ মিজদ মা া omedali 
mollar kandi

vodras
on

িশবচর লাল ি বাতা (0110030231), বসামিরক গেজট 
(2119)

১২৮০ 01540000014 মাঃ আঃ মা ান  মা র আেদল উি ন মা র khanchan 
madbar 
kandi

vodras
on

িশবচর লাল ি বাতা (0110030295), বসামিরক গেজট 
(1362)

১২৮১ 01540000015 আঃ লিতফ বপারী বিশর উি ন বপারী Vandarikan
di

Vandar
ikandi

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6899), লাল ি বাতা 
(0110030094), বসামিরক গেজট (1491)

১২৮২ 01540000016 মাঃ বজ র রহমান িময়া জনি ন মা া Bara Nilokhi Vennat
ola

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7072), বসামিরক 
গেজট (2090)

১২৮৩ 01540000017 মাঃ িফেরাজ িময়া মাঃ রওন িময়া Keranibat Borham
ganj

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6953), লাল ি বাতা 
(0110030282), বসামিরক গেজট (1540)

১২৮৪ 01540000018 মাঃ হােতম আিল  
হাওলাদার

আঃ জ ার হাওলাদার Bara Nilokhi Vennat
ola

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7054), বসামিরক 
গেজট (1391)

১২৮৫ 01540000019 এ ক ফজ ল হক আঃ হািলম Bara Nilokhi Vennat
ola

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7059), লাল ি বাতা 
(0110030011)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৮৬ 01540000020 মাঃ ম িময়া দিলর উি ন মা র Guyagaciya utrail 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030362), বসামিরক গেজট 
(1524)

১২৮৭ 01540000022 চান িময়া তায়ানী নােজর উি ন তাযানী Bashkandi Salena
ma 
Bajitpu
r

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6992), লাল ি বাতা 
(0110030364), বসামিরক গেজট (1424)

১২৮৮ 01540000023 মাঃ িসরা ল ইসলাম এরফান উি ন তাইয়ানী Dakkhin 
Bashkandi

Salena
ma 
Bajitpu
r

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7034), বসামিরক 
গেজট (1432)

১২৮৯ 01540000024 মাঃ চান িময়া আকন মাঃ দিলল উি ন আকন  Kumer Par Palli 
Kumer 
Par

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6906), লাল ি বাতা 
(0110030195)

১২৯০ 01540000025 মাঃ ছারাব ফরাজী মাঃ জনি ন ফরাজী Jabbar 
Matbar 
kandi

vodras
on

িশবচর লাল ি বাতা (0110030073)

১২৯১ 01540000027 আ ল হােসন মাড়ল আবছার উ ীন মাড়ল Dikrir char Mujaffa
rpur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030418), বসামিরক গেজট 
(1336)

১২৯২ 01540000028 এ ক এম  জাহা ীর আনছার উি ন আহেমদ Bishai Dani 
kandi

Bhanda
rikandi

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7001), বসামিরক 
গেজট (1757)

১২৯৩ 01540000032 মাঃ আ ল লিতফ িময়া শিফউি ন আহ দ Kabilpur Umedp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030415), সনাবািহনী গেজট 
(16145)

১২৯৪ 01540000033 মাঃ মাশারফ হােসন খান আ ল হােসন খান Purba 
Kakior

utrail 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030057), বসামিরক গেজট 
(1680)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৯৫ 01540000034 মাঃ লাকমান খান আঃ ছামাদ খান senerbat Vennat
ola

িশবচর সনাবািহনী গেজট (17022)

১২৯৬ 01540000035 আঃ রব শখ আঃ জ ার শখ Haji Majid 
Beparir 
Kandi

Munsi 
Kadirp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030072), বসামিরক গেজট 
(1769)

১২৯৭ 01540000036 আ র রিসদ হাওলাদার আ ল লিতফ হাওলাদার Haji Yusuf 
Beoarir 
Kandi

Munsi 
Kadirp
ur

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6940), লাল ি বাতা 
(0110030003), বসামিরক গেজট (1434)

১২৯৮ 01540000037 হা ন অর রিশদ খান ফজল খান utrail utrail 
hat

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7012), বসামিরক 
গেজট (1318)

১২৯৯ 01540000039 আঃ রউফ খ ন িগয়াস উি ন খান Madan 
Khar kandi

Charjan
ajat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030159), বসামিরক গেজট 
(1476)

১৩০০ 01540000042 আঃ রিহম খান মাঃ তিসর খান Basir Uddin 
Khar kandi

Charjan
ajat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030616), িবিজিব গেজট 
(5816)

১৩০১ 01540000043 মাঃ মাহা র রহমান িময়া হাজী িকয়ামি ন খান A Latif 
Beparir 
Kandi

char 
chandr
a

িশবচর লাল ি বাতা (0110030127), বসামিরক গেজট 
(1505)

১৩০২ 01540000044 মাঃ ইউ ছ চৗিকদার ম চৗিকদার Haji ledu 
Chowkidare
r kandi

char 
chandr
a

িশবচর লাল ি বাতা (0110030303), বসামিরক গেজট 
(1359)

১৩০৩ 01540000045 ওহাব সরদার আলতাজ উি ন সরদার Char 
Kachikata

Palli 
Kumer 
Par

িশবচর লাল ি বাতা (0110030596), বসামিরক গেজট 
(1588)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩০৪ 01540000046 মাঃ আলী আকবর খান আলতাব উি ন খান Guyatola Borham
ganj

িশবচর িবিজিব গেজট (3815)

১৩০৫ 01540000047 এসকা ার খান বা  খান Magra utrail 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030219), বসামিরক গেজট 
(1518)

১৩০৬ 01540000048 মাঃ মাসেলম খিলফা আেলফ খিলফা Digrir char sikder 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030628)

১৩০৭ 01540000049 মাঃ ল   হক হােচন ধা maler kandi sikder 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030076), বসামিরক গেজট 
(1344)

১৩০৮ 01540000050 মাঃ ৎফর রহমান হাজী হািনফা হাওলাদার maler kandi sikder 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030283), বসামিরক গেজট 
(1347)

১৩০৯ 01540000052 আঃ রিশদ আকন রহমালী আকন baher char Paccha
r

িশবচর লাল ি বাতা (0110030047), বসামিরক গেজট 
(1354)

১৩১০ 01540000054 মাঃ সাম  মীর দিলল উি ন মীর Doyati arja 
dattapa
ra

িশবচর লাল ি বাতা (0110030537), বসামিরক গেজট 
(1749)

১৩১১ 01540000056 আ ল বাশার খিলফা শাম ীন খিলফা Doyati arja 
dattapa
ra

িশবচর বসামিরক গেজট (1736), সনাবািহনী গেজট 
(4201)

১৩১২ 01540000057 মাঃ মাতাহার হােসন হােসন উি ন মাদবর Maijoddin 
Hajir Kandi

Purba 
Khas 
Bondor
khola

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6998), লাল ি বাতা 
(0110030206), বসামিরক গেজট (1726)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩১৩ 01540000058 আেবদ আিল চান বপারী chan miya 
beparir 
kandi

Purba 
Khas 
Bondor
khola

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6925), লাল ি বাতা 
(0110030458), সনাবািহনী গেজট (4181)

১৩১৪ 01540000059 মাঃ তা ল ইসলাম আ স সামাদ বপারী Sadulla 
bepari kandi

Purba 
Khas 
Bondor
khola

িশবচর লাল ি বাতা (0110030331), বসামিরক গেজট 
(1445)

১৩১৫ 01540000060 মাঃ দিবর উি ন হালাদার আ ার উ ীন হং bagmara nilokhi িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7000)

১৩১৬ 01540000062 ধীর মার চ বত রােদ াম চ বত Guyatola Borham
ganj

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7036)

১৩১৭ 01540000064 মাঃ জালাল উি ন ফরাজী মাঃ ছাবাহান ফরাজী Basundara 
Bara Nilokhi

Borham
ganj

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7058), লাল ি বাতা 
(0110030018), বসামিরক গেজট (1316)

১৩১৮ 01540000065 মাঃ মাছেলম উি ন খান মামেরজ খান Guyatola Borham
ganj

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7035), লাল ি বাতা 
(0110030150), বসামিরক গেজট (1538)

১৩১৯ 01540000068 আলী  আওছাদ খান আলতাফ হােসন খান Guyatola Borham
ganj

িশবচর বসামিরক গেজট (1626), সনাবািহনী গেজট 
(1060)

১৩২০ 01540000073 মাঃ িসরাজ তা কাদর আিনছউি ন তা কদার Guyatola 
Baherchar 
talukder 
kandi

Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030268), বসামিরক গেজট 
(1550)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩২১ 01540000074 মাঃ আলাউি ন তা কদার আঃ রহমান তাল দার talukdarkan
di

Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030269), বসামিরক গেজট 
(1348)

১৩২২ 01540000077 আঃ আিজজ মা র শিফজি ন মা র Purba 
Kakior

utrail 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030055), বসামিরক গেজট 
(1683)

১৩২৩ 01540000082 মাঃ জিমর বয়াতী মাঃ ছিলমউি ন বয়াতী haji 
jamiruddin 
munshir 
kandi

char 
chandr
a

িশবচর লাল ি বাতা (0110030299), বসামিরক গেজট 
(1510)

১৩২৪ 01540000085 আ ল মাতােলব িময়া জােহর আলী মা র Sarkarer 
char

Bohera
tola

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6981), বসামিরক 
গেজট (1393)

১৩২৫ 01540000087 মাঃ শা  জাহান িময়া এরশাদ আলী আক Char 
Shayamail

shiruail িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6934), িবিজিব 
গেজট (5382)

১৩২৬ 01540000089 আ ল হােশম খা আেশদ খাণ Naimuddin 
Munshir 
Kandi

char 
chandr
a

িশবচর লাল ি বাতা (0110030546), বসামিরক গেজট 
(1731)

১৩২৭ 01540000092 মাঃ ইউ স হাওলাদার আিমর উি ন হাওলাদার baher char Paccha
r

িশবচর লাল ি বাতা (0110030050), বসামিরক গেজট 
(1460)

১৩২৮ 01540000093 মিফজউি ন আহে দ মাহা দ আলী maler kandi sikder 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030372), বসামিরক গেজট 
(1615)

১৩২৯ 01540000094 মাঃ সাহরাব হােসন িময়া মৗঃ দাদন  িময়া baher char Paccha
r

িশবচর লাল ি বাতা (0110030343)

১৩৩০ 01540000095 িসরা ল ইসলাম হাজী জােহদালী বপারী Fazlul 
Karim 
Beparir 
Kandi

Kutubp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030277), বসামিরক গেজট 
(2158)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৩১ 01540000097 িব এম আতাহার হােসন মাঃ হােছন বপারী Hasen 
Madbarer 
Kandi

Kutubp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030279), সনাবািহনী গেজট 
(4242)

১৩৩২ 01540000101 মাঃ ল ইসলাম  িময়া মক ল মাড়ল Akhil Uddin 
Munshir 
kandi

Munsi 
Kadirp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030065), বসামিরক গেজট 
(1328)

১৩৩৩ 01540000102 মাঃ মাসেলম উি ন ী আঃ হািলম ী manikpur munsi 
kadirpu
r

িশবচর লাল ি বাতা (0110030550), বসামিরক গেজট 
(1764)

১৩৩৪ 01540000103 মাঃ সাই ল ধরািন শাই ধরািন munsi 
kadirpur

munsi 
kadirpu
r

িশবচর লাল ি বাতা (0110030311), বসামিরক গেজট 
(1767)

১৩৩৫ 01540000104 মাঃ আঃ ম ান মা র রহমালী  মা র char kamar 
kandi

nilokhi িশবচর লাল ি বাতা (0110030291), বসামিরক গেজট 
(1450)

১৩৩৬ 01540000107 আ ল হািমদ িময়া আ ল হািকম মা র Guyatola 
Baherchar

Borham
ganj

িশবচর বসামিরক গেজট (1552), সনাবািহনী গেজট (397)

১৩৩৭ 01540000110 মাঃ আই ব  আলী এেলমি ন  িসপাই char 
kamlapur

Palli 
kumer 
par

িশবচর লাল ি বাতা (0110030196), বসামিরক গেজট 
(1411)

১৩৩৮ 01540000113 মাঃ লাল িময়া বাদশা হাওলাদার Sal Beparir 
Kandi

Madbar 
 char

িশবচর লাল ি বাতা (0110030152), বসামিরক গেজট 
(1474)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৩৯ 01540000115 মাঃ আ াছ মা র মাঃ খিলল মা র paschim 
kakior

nilokhi িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7057), বসামিরক 
গেজট (1312)

১৩৪০ 01540000117 লতান আহে দ আ ল জিহর Tengra mari Bhanda
rikandi

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7025), বসামিরক 
গেজট (1492)

১৩৪১ 01540000118 মাঃ খােলক মা া মাঃ জাই মা া Char 
Shayamail

Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030472), িবিজিব গেজট 
(7655)

১৩৪২ 01540000119 মাঃ সকা ার আলী শখ নােছর শখ Keranir Bat Bahadu
rpur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030134)

১৩৪৩ 01540000120 আ ল খােলক হাওলাদার হাজী আঃ জ র হাওলাদার Haji abdul 
Jabbar 
hawlader 
kandi

char 
chandr
a

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6957), লাল ি বাতা 
(0110030271), বসামিরক গেজট (1507)

১৩৪৪ 01540000122 সখ নজ ল ইসলাম ওমর আলী সখ mujaffarpur sikder 
hat

িশবচর বসামিরক গেজট (1346), লাল ি বাতা 
(110030246)

১৩৪৫ 01540000123 আ ল হাই আকন ইমান উি ন আকন Char 
Shamayil

Borham
ganj

িশবচর সনাবািহনী গেজট (13334)

১৩৪৬ 01540000126 সকা ার আলী খালাশী মাহ দ মিমন উি ন boheratola boherat
ola

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6927), লাল ি বাতা 
(0110030562)

১৩৪৭ 01540000127 মাঃ র ন খান আঃ রিশদ খা সেনরবাট ভ াতলা িশবচর লাল ি বাতা (0110030022), বসামিরক গেজট 
(1669)

১৩৪৮ 01540000128 মাঃ আ ল হােসন িমঞা মিজ র রহমান হােমদ মাদবেরর 
কাি

ভ াসন 
বাজার

িশবচর লাল ি বাতা (0110030419), বসামিরক গেজট 
(1609)

১৩৪৯ 01540000129 মাঃ আলতাফ হােসন খান কালাম খান jaduarchar Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030023), বসামিরক গেজট 
(1664)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৫০ 01540000146 মাঃ নওেসর আলী িময়া মাঃ  তা ল ইসলাম Doyati arja 
dattapa
ra

িশবচর লাল ি বাতা (0110030384), বসামিরক গেজট 
(1526)

১৩৫১ 01540000147 আব র রহমান িময়া মিনর উি ন িসকদার  Iman Uddin 
Madbarer 
Kandi

Kutubp
ur

িশবচর সনাবািহনী গেজট (17311)

১৩৫২ 01540000150 দিলল উি ন আহে দ লফৎ মা া Guyatola 
baherchar

Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030506), বসামিরক গেজট 
(1733)

১৩৫৩ 01540000151 চান িময়া মাদবর শিফজি ন মাদবর madbar 
kandi

sikder 
hat

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6907), লাল ি বাতা 
(0110030075), বসামিরক গেজট (1343)

১৩৫৪ 01540000152 মাঃ দেলায়ার হােসন 
িময়া

আঃ ওহাব কাজী kadir 
munsir 
kandi

munsi 
kadirpu
r

িশবচর লাল ি বাতা (0110030108), বসামিরক গেজট 
(1334)

১৩৫৫ 01540000153 মাঃ আ ল কালাম আজাদ জনি ন ী char kakior hat 
shiruail

িশবচর লাল ি বাতা (0110030298), বসামিরক গেজট 
(1994)

১৩৫৬ 01540000154 আঃ ছালাম শখ নেছর আলী শখ করানীরবাট বাহা র র িশবচর লাল ি বাতা (0110030135)

১৩৫৭ 01540000155 মাঃ জাহা ীর আলম সানািময়া মাদবর yeasin hazir 
kandi

munsi 
kadirpu
r

িশবচর বসামিরক গেজট (1340), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6931), লাল ি বাতা (0110030442)

১৩৫৮ 01540000156 দাদন িময়া ওহাব হাওলাদার jaduarchar Borham
ganj

িশবচর বসামিরক গেজট (1381), লাল ি বাতা 
(0110030013)
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কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৫৯ 01540000157 মিহউি ন  আহেমদ ী মাইনি ন আকন Char 
Shayamail

Borham
ganj

িশবচর বসামিরক গেজট (1565), লাল ি বাতা 
(0110030501)

১৩৬০ 01540000158 মাঃ হায়দার হােসন সানা ি ন আক uttar tajpur utrail 
hat

িশবচর সনাবািহনী গেজট (306)

১৩৬১ 01540000161 মাঃ বজ র রহমান আেশদ আলী মা র sankir char solena
ma 
bajitpur

িশবচর বসামিরক গেজট (2154), লাল ি বাতা 
(0110030608)

১৩৬২ 01540000162 আঃ রা াক বপারী ছরাজি ন বপালী sankir char solena
ma 
bajitpur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030604)

১৩৬৩ 01540000163 এম, এ, রা াক মিমন উ ীন mirjarchar solena
ma 
bajitpur

িশবচর বসামিরক গেজট (2022), লাল ি বাতা 
(0110030396)

১৩৬৪ 01540000164 আব ল বােরক মাড়ল আব ল কিরম উি ন 
মাড়ল

sankir char solena
ma 
bajitpur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030312), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (7013), বসামিরক গেজট (2178)

১৩৬৫ 01540000165 মাঃ মিজ র রহমান মাঃ ি ন ইয়া sheikhpur solena
ma 
bajitpur

িশবচর বসামিরক গেজট (1431), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (7014), লাল ি বাতা (0110030437)
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৬৬ 01540000167 মাঃ সকা ার আলী আনছার উি ন চৗিকদার mirjarchar solena
ma 
bajitpur

িশবচর বসামিরক গেজট (2167), লাল ি বাতা 
(0110030503)

১৩৬৭ 01540000169 তাতা মা া হাজী দােনশ মা া bara nilokhi vennat
ola

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7047)

১৩৬৮ 01540000170 আহ দ আলী ফরাজী এরশাদ আলী ফরাজী mazi kandi char 
dattapa
ra

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6901), বসামিরক 
গেজট (1369), লাল ি বাতা (0110030217)

১৩৬৯ 01540000172 মাঃ লতান িময়া ইসমাইল ঢালী sanu 
khalifer 
kandi

kutubp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030468), বসামিরক গেজট 
(1711)

১৩৭০ 01540000174 আলমগীর খান আঃ আিজজ খান char 
ragunathpur

paccar িশবচর লাল ি বাতা (0110030242), বসামিরক গেজট 
(1498)

১৩৭১ 01540000176 দিবর ি ধ  ী khara kandi paccar িশবচর লাল ি বাতা (0110030241), বসামিরক গেজট 
(1501)

১৩৭২ 01540000177 মাঃ আকতা ামান তারা এরফান উ ীন আহে দ maijuddin 
madbar 
kandi

madbar
er char

িশবচর লাল ি বাতা (0110030112)

১৩৭৩ 01540000178 মাসেলম উ ীন মাঃ আনেসদ শখ kajir sura madbar
er char

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6939), লাল ি বাতা 
(0110030114), বসামিরক গেজট (1352)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৭৪ 01540000179 মাঃ র হাওলাদার ওখল উি ন lafti kandi madbar
er char

িশবচর লাল ি বাতা (0310020129)

১৩৭৫ 01540000180 আব ছ সাবাহান িশকদার আফছার উি ন িশকদার sikder kandi paccar িশবচর লাল ি বাতা (0110030508)

১৩৭৬ 01540000181 আঃ মােলক মা া আঃ গ র মা া madbarer 
char

madbar
er char

িশবচর বসামিরক গেজট (1996), িবিজিব গেজট (4821)

১৩৭৭ 01540000182 মাঃ লাকমান খ ন আব ল আিজজ খ ন magra utrail 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030237), বসামিরক গেজট 
(2075)

১৩৭৮ 01540000184 আ ল জ ার খিলফা ছেলমান খিলফা arja 
dattapara

arja 
dattapa
ra

িশবচর সনাবািহনী গেজট (4235)

১৩৭৯ 01540000185 মাঃ দাদন মা া আঃ হািকম মা া Shibrayer 
kandi

Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030148), বসামিরক গেজট 
(1373)

১৩৮০ 01540000188 মাঃ আ  তােলব ঢালী মিমন উি ন ঢালী jaduarchar Borham
ganj

িশবচর সনাবািহনী গেজট (1500)

১৩৮১ 01540000189 লাল চা রী আ ল বােরক চৗ রী chowdhury 
kandi

Dattap
ara

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6966), লাল ি বাতা 
(0110030633), বসামিরক গেজট (1531)

১৩৮২ 01540000194 সকা ার আলী বপারী ময়জি ন বপারী char 
bacamara

bablato
la

িশবচর লাল ি বাতা (0110030538), বসামিরক গেজট 
(1747)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৮৩ 01540000195 এমদাদ বয়ািত আইজি ন বয়ািত uttar 
bashkandi

mirjarc
har 
senior 
madras
a

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7028), লাল ি বাতা 
(0110030281), বসামিরক গেজট (1427)

১৩৮৪ 01540000198 এ রিহম মা া শাম ি ন ি mujaffarpur 
mridakandi

mujaffa
rpur

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6975), বসামিরক 
গেজট (1339)

১৩৮৫ 01540000199 আঃ ছামাদ মা াহ মাঃ তােহর মা াহ omedali 
mollar kandi

vodras
on

িশবচর লাল ি বাতা (0110030296), বসামিরক গেজট 
(1608)

১৩৮৬ 01540000200 তাছা ক হােসন আ  তােহর karanirbat Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030284), বসামিরক গেজট 
(1539)

১৩৮৭ 01540000201 মাঃ হািব র রহমান খ ন আব ল আিজজ খ ন Shibrayer 
kandi

Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030257), বসামিরক গেজট 
(1545)

১৩৮৮ 01540000222 আ ল বাসার হাওলাদার মেছর হাওলাদার taher sikder 
kandi

Madbar 
 char

িশবচর লাল ি বাতা (0110030043), বসামিরক গেজট 
(1452)

১৩৮৯ 01540000224 আব র রউফ তা কদার জনি ন তা কদার korban 
sikder kandi

Madbar 
 char

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6943), বসামিরক 
গেজট (1456), লাল ি বাতা (0110030113)

১৩৯০ 01540000247 আলাউি ন গাম া আঃ ছা ার গাম া keranibat Borham
ganj

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6918), বসামিরক 
গেজট (1629)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৯১ 01540000252 মাঃ আঃ মাতােলব িময়া সক আনছার উি ন magra arja 
dattapa
ra

িশবচর বসামিরক গেজট (1527), লাল ি বাতা 
(110030385)

১৩৯২ 01540000253 আ ল রা াক খান মাঃ শাম ীন খান balu mollar 
kandi

madbar
er char

িশবচর লাল ি বাতা (0110030471), িবিজিব গেজট 
(3190)

১৩৯৩ 01540000254 মাঃ ছােবর পা ার মানেসর আলী পা ার situ munsir 
kandi

kutubp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030164), বসামিরক গেজট 
(1555)

১৩৯৪ 01540000255 মাঃ ৎফর রহমান আ  হােসন মাদবর haji sona 
miya 
madbar 
kandi

munsi 
kadirpu
r

িশবচর লাল ি বাতা (0110030071), বসামিরক গেজট 
(1332)

১৩৯৫ 01540000256 ইনছান উি ন িশকদার ত আেরেশদ আলী 
িশকদার

ohab 
beparir 
kandi

 
kadirpu
r

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7067), বসামিরক 
গেজট (1437), লাল ি বাতা (0110030069)

১৩৯৬ 01540000257 মাঃ ইউ স ফিকর আঃ কিরম উি ন ফিকর haji monser 
ali khar 
kandi

char 
chandr
a

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6916), বসামিরক 
গেজট (1729)

১৩৯৭ 01540000259 আছালাত খ ন আঃ মিজদ খ ন char 
kachikata

Palli 
kumer 
par

িশবচর লাল ি বাতা (0110030146), বসামিরক গেজট 
(1401)

১৩৯৮ 01540000260 মাঃ মিতউর  রহমান ধা ী ছজি ন ধা mridha 
kandi

mujaffa
rpur

িশবচর সনাবািহনী গেজট (4182)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৯৯ 01540000262 মাঃ ইিলয়াস খান কিবর উি ন খান utrail utrail 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030175), বসামিরক গেজট 
(1686), সনাবািহনী গেজট (2884)

১৪০০ 01540000266 আব র রহমান আিমনউি ন মাদবর rajar char 
marbar 
kandi

jamiyat
ul 
islamiy
a 
madras
a

িশবচর বসামিরক গেজট (1356), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (7027), লাল ি বাতা (0110030027)

১৪০১ 01540000267 মাঃ ফজ র রহমান আফছার উি ন ী rajar char 
maler kandi

jamiyat
ul 
islamiy
a 
madras
a

িশবচর লাল ি বাতা (0110030126), বসামিরক গেজট 
(1465)

১৪০২ 01540000268 মাসেলহ উি ন আহেমদ খিবর উি ন rajar char 
marbar 
kandi

jamiyat
ul 
islamiy
a 
madras
a

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7053), লাল ি বাতা 
(0110030025), বসামিরক গেজট (1463)

১৪০৩ 01540000269 মাঃ ইি স আলী সানা ি ন বপারী vodrason vodras
on

িশবচর লাল ি বাতা (0110030527), বসামিরক গেজট 
(2121)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪০৪ 01540000270 মাঃ হা ন অর রশীদ মাঃ হািববউ া মা া rajar char 
molla kandi

jamiyat
ul 
islamiy
a 
madras
a

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6965), লাল ি বাতা 
(0110030030), বসামিরক গেজট (1357)

১৪০৫ 01540000274 মাঃ আিমর হােসন খান নিজর খান Shibrayer 
kandi

Borham
ganj

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7049), লাল ি বাতা 
(0110030258), বসামিরক গেজট (1546)

১৪০৬ 01540000275 আব ল লিতফ খান ইয়া র আলী খান maler kandi sikder 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030316)

১৪০৭ 01540000276 সারহাব পহলান ইি স পহলান khara kandi arja 
dattapa
ra

িশবচর বসামিরক গেজট (1534), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (6962)

১৪০৮ 01540000281 মাঃ সাহরাব বপারী ম বপাির shiruail hat 
shiruail

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (4458), বসামিরক 
গেজট (2177)

১৪০৯ 01540000282 মাঃ মিতয়ার রহমান হােলম মা র shiruail hat 
shiruail

িশবচর লাল ি বাতা (0110030551), বসামিরক গেজট 
(1679)

১৪১০ 01540000289 ওসমান বপারী মজি ন বপারী chanu 
beparir 
kandi

Charjan
ajat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030151), বসামিরক গেজট 
(1358)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪১১ 01540000292 মাঃ শাহেনওয়াজ রিফ উি ন আ  ে দ boheratola Bohera
tola

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7052), লাল ি বাতা 
(0110030014), বসামিরক গেজট (1376)

১৪১২ 01540000373 মাঃ জসীম উি ন িশকদার দিলল উি ন িশকদার Guyatola Borham
ganj

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7051), লাল ি বাতা 
(0110030360), বসামিরক গেজট (1542)

১৪১৩ 01540000375 মাঃ সাম ল হক মি ক ছয়জি ন মি ক solapur hat 
shiruail

িশবচর লাল ি বাতা (0110030497), বসামিরক গেজট 
(1688)

১৪১৪ 01540000376 আব ছ ছাবাহান তা কদার মাঃ ইউছব তা কদার talukder 
kandi

vodras
on

িশবচর লাল ি বাতা (0110030234), বসামিরক গেজট 
(1360)

১৪১৫ 01540000378 িলয়াকত হােসন মাঃ আিনজ উি ন rajar char 
molla kandi

jamiyat
ul 
islamiy
a 
madras
a

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7044)

১৪১৬ 01540000381 িগয়াস উি ন আকন মিমন আকন char 
ragunath 
pur

Paccha
r

িশবচর বসামিরক গেজট (1502), লাল ি বাতা 
(0110030243)

১৪১৭ 01540000392 মাঃ শাম ি ন খান ইয়ািছন খান Guyatola Borham
ganj

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6941), বসামিরক 
গেজট (1372), লাল ি বাতা (0110030141)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪১৮ 01540000400 লাল িময়া ী আহমাদ ী Char 
Kachikata

Palli 
Kumer 
Par

িশবচর বসামিরক গেজট (1402), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (F/147)

১৪১৯ 01540000410 মাতােলব খিলফা ছেলমান খিলফা Doyati Dattap
ara

িশবচর সনাবািহনী গেজট (1735)

১৪২০ 01540000412 মাঃ রব িশকদার মিনর উি ন িশকদার ram rayer 
kandi

umedp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030192), বসামিরক গেজট 
(1407)

১৪২১ 01540000414 মাঃ সাম দ দাহা মিতন তাফাে ল হােসন jaduarchar vennat
ola

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6991)

১৪২২ 01540000415 রিফ ল ইসলাম সানা ি ন খালাসী Guyatola Borham
ganj

িশবচর িবিজিব গেজট (6169)

১৪২৩ 01540000427 আঃ ছালাম খান ইয়ািছন খান Shibrayer 
kandi

Borham
ganj

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6961), লাল ি বাতা 
(0110030140), বসামিরক গেজট (1371)

১৪২৪ 01540000428 মীর মা ফা আ ল আিজজ মীর char 
kamlapur

Palli 
kumer 
par

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6921), বসামিরক 
গেজট (1419)

১৪২৫ 01540000429 মাঃ রিফ ল ইসলাম খান আইজউি ন খান Guyatola Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030629), বসামিরক গেজট 
(1625)

১৪২৬ 01540000430 মাঃ মিতউর রহমান মাল মৗলভী মাঈন উি ন 
আহেমদ

rajar char 
maler kandi

jamiyat
ul 
islamiy
a 
madras
a

িশবচর লাল ি বাতা (0110030029), বসামিরক গেজট 
(1464)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪২৭ 01540000431 আ ল আিজজ মা া খিবরউি ন মা া rajar char 
molla kandi

jamiyat
ul 
islamiy
a 
madras
a

িশবচর িবিজিব গেজট (5685)

১৪২৮ 01540000435 হা ন উর রিশদ ইসমাইল খিলফা rajar char 
farazi kandi

jamiyat
ul 
islamiy
a 
madras
a

িশবচর বসামিরক গেজট (1355), লাল ি বাতা 
(0110030026)

১৪২৯ 01540000557 মাঃ শামীম িশকদার আঃ ওহাব িশকদার taher sikder 
kandi

madbar
er char

িশবচর লাল ি বাতা (0110030122), বসামিরক গেজট 
(1353), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7002)

১৪৩০ 01540000558 এনছান উি ন আহেমদ দিলল উি ন নসী rajar char 
molla kandi

jamiyat
ul 
islamiy
a 
madras
a

িশবচর লাল ি বাতা (0110030226)

১৪৩১ 01540000563 মাঃ দােনশ িময়া িসরাজ উি ন bara 
kesobpur

kutubp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030278), বসামিরক গেজট 
(1560)

১৪৩২ 01540000567 এম এ মিজদ ওিকল উি ন হাওলাদার manikpur mujaffa
rpur

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7069), বসামিরক 
গেজট (1330)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৩৩ 01540000568 আঃ রব ি মাঃ ছােবর আলী ি char 
chandra

char 
chandr
a

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6984)

১৪৩৪ 01540000569 আঃ আিজজ মা া  মা া taher sikder 
kandi

madbar
er char

িশবচর লাল ি বাতা (0110030042), বসামিরক গেজট 
(1453)

১৪৩৫ 01540000611 মাঃ ইউ স আলী িময়া মাঃ সাম ি ন বপারী kathalbari charjan
ajat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030007), বসামিরক গেজট 
(2163)

১৪৩৬ 01540000612 মাঃ আলাউি ন শখ দিললউি ন শখ mafitullah 
hawlader 
kandi

madbar
er char

িশবচর লাল ি বাতা (0110030045), বসামিরক গেজট 
(1725)

১৪৩৭ 01540000613 আঃ রউফ বপারী সােমদালী বপারী kalu beparir 
kandi

munsi 
kadirpu
r

িশবচর লাল ি বাতা (0110030482)

১৪৩৮ 01540000614 মাঃ িসি র রহমান হােতম ঢালী jaduarchar Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030085), বসামিরক গেজট 
(1659)

১৪৩৯ 01540000617 আ ল হক মাদবর ইমানি ন মাদবর crockchar vodras
on

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6915), লাল ি বাতা 
(0110030230), বসামিরক গেজট (1479)

১৪৪০ 01540000637 আঃ লিতফ খিলফা ত গােহর খিলফা mujaffarpur sikder 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030627), বসামিরক গেজট 
(1563)

১৪৪১ 01540000638 মাঃ জিমর হােসন খান ত নািজর খান shibrayer 
kandi

Borham
ganj

িশবচর বসামিরক গেজট (1998), সনাবািহনী গেজট 
(4250)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৪২ 01540000641 মাে◌◌ঃ আ ল বাসার খান ত আেলপ খান char 
bachamara 

babla 
tola

িশবচর লাল ি বাতা (0110030328), বসামিরক গেজট 
(1748)

১৪৪৩ 01540000643 মিতউর রহমান ত হািকমি ন মা র Purba 
Kakior

shiruail িশবচর লাল ি বাতা (0110030058)

১৪৪৪ 01540000644 আঃ সাবাহান বপারী ( . 
বা)

ত আ  তােহর াপারী Bhandarikan
di

Bhanda
rikandi

িশবচর লাল ি বাতা (0110030379), বসামিরক গেজট 
(1761)

১৪৪৫ 01540000647 আঃ ইউ স িময়া রাজা িময়া purba 
kachikata

Palli 
kumer 
par

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7019)

১৪৪৬ 01540000651 মাঃ আলািময়া মাদবর মিমনউি ন মাদবর purar tek Vennat
ola

িশবচর লাল ি বাতা (0110030610), বসামিরক গেজট 
(2207)

১৪৪৭ 01540000654 জিহ ল ইসলাম ত কিছর উি ন উিকল Sarkarer 
char

Bohera
tola

িশবচর লাল ি বাতা (0110030440), সনাবািহনী গেজট 
(1248)

১৪৪৮ 01540000657 মাঃ নয়ন িময়া মাঃ মিমন িময়া jaduarchar Borham
ganj

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6987)

১৪৪৯ 01540000661 ত  িময়া বপারী ত জনি ন বপারী maler kandi sikder 
hat

িশবচর বসামিরক গেজট (1616), লাল ি বাতা 
(0110030290)

১৪৫০ 01540000664 আ ল মা ান খান  ( . বা) ত শহর আলী খান Char 
Kachikata

Palli 
Kumer 
Par

িশবচর লাল ি বাতা (0110030395), বসামিরক গেজট 
(1418)

১৪৫১ 01540000666 ত আঃ মা ান 
ি (মািনক ী)

ত বাবর আলী (বাবর ী) alypur Umedp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030424)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৫২ 01540000673 মাঃ িসিকম আলী ত মাঃ ম ল ফিকর 
খ কার

alypur Umedp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030423)

১৪৫৩ 01540000685 আহ দ বপারী িকনাই বপারী mujaffarpur 
dikrir char

sikder 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030266)

১৪৫৪ 01540000686 ত আ ল কালাম বপারী ত দিললউি ন বপারী miya chan 
beparir 
kandi

madbar
er char

িশবচর লাল ি বাতা (0110030041)

১৪৫৫ 01540000687 মাঃ ল ইসলাম ইমান উি ন মাতবর crockchar vodras
on

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6985), লাল ি বাতা 
(0110030250), বসামিরক গেজট (1361)

১৪৫৬ 01540000689 ত চৗ রী মাশােরফ 
হােসন  ( . বা)

মর ম আলাউি ন dattapara 
chowdury 
kandi

Dattap
ara

িশবচর লাল ি বাতা (0110030387)

১৪৫৭ 01540000693 ত রিশদ ী কা  ী komor 
uddin 
munsir 
kandi

paccar িশবচর লাল ি বাতা (0110030545), িবিজিব গেজট 
(3232)

১৪৫৮ 01540000695 আঃ মােলক মহলদার কিরম উি ন মহলদার sastha 
koloni

Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030517), বসামিরক গেজট 
(1483)

১৪৫৯ 01540000699 আঃ খােলক মাড়ল হাজী ল  মাড়ল kutubpur kutubp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030586)

১৪৬০ 01540000700 আ ল মােলক মাত র মাঃ হােছন উি ন মাত র paschim 
kachikata

Palli 
kumer 
par

িশবচর লাল ি বাতা (0110030181), বসামিরক গেজট 
(1572)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৬১ 01540000702 মাঃ মাশারফ হােসন খান 
(ইিপআর)

আঃ জ ার খান utrail utrail 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030407), িবিজিব গেজট 
(3257)

১৪৬২ 01540000704 মাঃ িজবর রহমান 
তা কদার

মাহা দ আলী utrail utrail 
hat

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6959)

১৪৬৩ 01540000714 মাঃ মাশারফ হােসন নািজম উি ন আহেমদ Guyatola 
baherchar

Borham
ganj

িশবচর সনাবািহনী গেজট (5049)

১৪৬৪ 01540000717 মাে◌◌ঃ সাম ি ন 
হাওলাদার ( . বা)

আিমউি ন হাওলাদার baher char paccar িশবচর লাল ি বাতা (0110030374), বসামিরক গেজট 
(1692)

১৪৬৫ 01540000719 ওহাব ি আঃ আিজজ ি magra utrail 
hat

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6948), লাল ি বাতা 
(0110030223), বসামিরক গেজট (1520)

১৪৬৬ 01540000720 আঃ হািলম ঢালী হাজী ইমান উি ন ঢালী bahadurpur paccar িশবচর লাল ি বাতা (0110030132), বসামিরক গেজট 
(1462)

১৪৬৭ 01540000722 মাঃ হা ন-অর-রিশদ আঃ ছা ার মাতবর dakkhin 
bashkandi

solena
ma 
bajitpur

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6952), লাল ি বাতা 
(0110030208), বসামিরক গেজট (1326)

১৪৬৮ 01540000728 ল হক আেলফ মা র bara nilokhi vennat
ola

িশবচর লাল ি বাতা (0110030036), বসামিরক গেজট 
(1571)

১৪৬৯ 01540000729 মর ম মাঃ এমদা ল হক মাঃ মিনর উি ন 
হাওলাদার

hoglarmat hoglar
mat

িশবচর সনাবািহনী গেজট (16491)

১৪৭০ 01540000731 সানা িময়া শখ ত কাচাই শখ doyati arja 
dattapa
ra

িশবচর লাল ি বাতা (0110030511), বসামিরক গেজট 
(1737)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৭১ 01540000771 আঃ মােলক ডালী মিনর উি ন ডালী dikrir char munsi 
kadirpu
r

িশবচর বসামিরক গেজট (1768), লাল ি বাতা 
(110030118)

১৪৭২ 01540000772 আঃ রা াক বপারী আঃ হােচন বপারী ram rayer 
kandi

umedp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030309), বসামিরক গেজট 
(1324)

১৪৭৩ 01540000773 এসএম সাহরাব হােসন ত হাঃ হােচন উ ীন 
সরকার

bara nilokhi Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030012), বসামিরক গেজট 
(1380)

১৪৭৪ 01540000774 মাঃ আলফাজ উি ন খান ত ম আলী খান char 
kachikata

Palli 
kumer 
par

িশবচর বসামিরক গেজট (1598), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (F/146)

১৪৭৫ 01540000775 মাঃ গালাম িকবিরয়া ি  আঃ সাবাহান dakkhin 
bashkandi

solena
ma 
bajitpur

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7024), লাল ি বাতা 
(0110030337), বসামিরক গেজট (1430)

১৪৭৬ 01540000777 মাঃ িসরাজ খান ত আফজাল খান char 
kachikata

Palli 
Kumer 
Par

িশবচর বসামিরক গেজট (1583), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (F/149)

১৪৭৭ 01540000778 মাঃ জালাল উি ন ছিহম আলী ধা dakkhin 
bashkandi

solena
ma 
bajitpur

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6993), বসামিরক 
গেজট (1428), বসামিরক গেজট 

(0110030336)

১৪৭৮ 01540000779 ত আ র রহমান ত ম ল মাড়ল sat vagiya Palli 
kumer 
par

িশবচর লাল ি বাতা (0110030509), বসামিরক গেজট 
(1594)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৭৯ 01540000780 মাে◌শাররফ হাে◌েসন মাে◌হসীনউি ন তা কদার utrail utrail 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030358), বসামিরক গেজট 
(1685)

১৪৮০ 01540000781 আ ল স রিব উ াহ সরদার uttar 
bakharorer 
kandi

paccar িশবচর িবিজিব গেজট (5971)

১৪৮১ 01540000782 মাঃ ল হক মাঃ সিফজি ন সরদার daiyarchar paccar িশবচর বসামিরক গেজট (1504), লাল ি বাতা 
(0110030102)

১৪৮২ 01540000784 মাঃ আঃ মা ান িময়া মন র িময়া gosaidiya nilokhi িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6973), বসামিরক 
গেজট (1449)

১৪৮৩ 01540000785 মাঃ জাহা ীর িময়া মাঃ আিজম উি ন মাতবর khara kandi Dattap
ara

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6900), লাল ি বাতা 
(0110030109)

১৪৮৪ 01540000787 নােয়ক আ ল কিবর খান 
( সনাবািহনী)

ত আফছার উি ন খান Guyatola Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030459), সনাবািহনী গেজট 
(5047)

১৪৮৫ 01540000801 আঃ মাতােলব হাছান উি ন ঞা Bishai Dani 
kandi

Bhanda
rikandi

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7074), বসামিরক 
গেজট (1758)

১৪৮৬ 01540000804 েবঃ মজর আেনায়ার 
হােসন পাশা ( সনাবািহনী)

বিশর উি ন khalasi 
kandi

vodras
on

িশবচর লাল ি বাতা (0110030461), সনাবািহনী গেজট 
(12191)

১৪৮৭ 01540000806 আঃ ওহাব খ ন মাঃ ল র খ ন senerbat Vennat
ola

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6936), বসামিরক 
গেজট (1662)

১৪৮৮ 01540000808 , এম, খিবর উি ন এজাহার তা কদার talukdarkan
di

Borham
ganj

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7031), লাল ি বাতা 
(0110030244), বসামিরক গেজট (1551)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৮৯ 01540000810 দিলউি ন বপারী ত আ ল বপারী manikpur 
ohab 
beparir 
kandi

Munsi 
Kadirp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030064), বসামিরক গেজট 
(1436)

১৪৯০ 01540000811 মাঃ জাহা ীর িশকদার ত মৗলভী ওমর আলী 
িশকদার

Guyatola Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030142), বসামিরক গেজট 
(1535)

১৪৯১ 01540000812 আব ল ম ান ( সনাবািহনী) ত আ ল হােসম িময়া Guyatola Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030480), সনাবািহনী গেজট 
(4185)

১৪৯২ 01540000813 মাঃ অ◌াই ব অ◌ালী খান মাঃ না  খ ন sulu beparir 
kandi

Madbar 
 char

িশবচর সনাবািহনী গেজট (4229)

১৪৯৩ 01540000814 আঃ মা ান সাই ি ন ি munsi kandi Madbar 
 char

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6954), লাল ি বাতা 
(0110030240)

১৪৯৪ 01540000815 মাঃ আ  ব ার িছি ক খ ন মৗঃ আঃ আিজজ খ ন shibrayer 
kandi

Borham
ganj

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7048)

১৪৯৫ 01540000822 মাঃ আিজ ল হক িময়া ত আিদল উি ন আহেমদ chowduryka
ndi

Dattap
ara

িশবচর িবিজিব গেজট (7795)

১৪৯৬ 01540000823 মাঃ রজাউল কিরম মাঃ আজহার তা কদার talukdarkan
di

Borham
ganj

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6983), লাল ি বাতা 
(0110030245), বসামিরক গেজট (1345)

১৪৯৭ 01540000893 আব ল শিরফ আহে দ শরীফ mujaffarpur Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030265), বসামিরক গেজট 
(1611)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৯৮ 01540000896 মাঃ মিজবর রহমান ি  দরাজ উি ন িসকদার mirjarchar solena
ma 
bajitpur

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6978), লাল ি বাতা 
(0110030209), বসামিরক গেজট (1422)

১৪৯৯ 01540000899 আ র রা াক আ ল আিজজ ি maler kandi sikder 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030247), বসামিরক গেজট 
(1613)

১৫০০ 01540000905 জয়নাল খিলকা মিজদ খিলকা talukder 
kandi

Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030077), বসামিরক গেজট 
(1564)

১৫০১ 01540000907 আঃ ছামাদ সরকার ফান আলী সরদার paschim 
kachikata

Palli 
kumer 
par

িশবচর লাল ি বাতা (0110030549), বসামিরক গেজট 
(1589)

১৫০২ 01540000909 মাঃ আিত র রহমান আিমন উি ন আহাে দ Gaci kandi kadirpu
r

িশবচর সনাবািহনী গেজট (4217)

১৫০৩ 01540000916 আিমর আলী মা া ত হািমদ মা া sankir char solena
ma 
bajitpur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030210)

১৫০৪ 01540000920 িহরন খান ( সনাবািহনী) আফছার উ ীন খান Guyatola Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030487)

১৫০৫ 01540000988 মাঃ চ ন িময়া সানা িময়া khalifa 
kandi

sikder 
hat

িশবচর সনাবািহনী গেজট (5050)

১৫০৬ 01540000990 জিসম উি ন ত এমতাজ উি ন ফিকর Sarkarer 
char

Bohera
tola

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6920), িবিজিব 
গেজট (3557), িবিজিব গেজট (0110030473)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫০৭ 01540000995 কেল র রহমান আলতাব উি ন আহেমদ chowduryka
ndi

Dattap
ara

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6967), লাল ি বাতা 
(0110030236), বসামিরক গেজট (1519)

১৫০৮ 01540000998 মাঃ ৎফর রহমান মাই ি ন াপারী Bhandarikan
di

Bhanda
rikandi

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (4055), লাল ি বাতা 
(0110030460), সনাবািহনী গেজট (4812)

১৫০৯ 01540001001 মাঃ ল ইসলাম মাদবর ওয়ািছল মাদবর Rajar char 
madbar 
kandi

jamiyat
ul 
islamiy
a

িশবচর লাল ি বাতা (0110030404)

১৫১০ 01540001020 আ, ত, ম, গাজীউর রহমান 
িমঞা

গালাম হাসায়ন ী vodrason vodras
on

িশবচর লাল ি বাতা (0110030251), বসামিরক গেজট 
(1480)

১৫১১ 01540001022 মাঃ জাহা ীর হাওলাদার সােহদ আলী হাওলাদার nilokhi nilokhi িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7032)

১৫১২ 01540001023 আলাউি ন আহেমদ কমরি ন হাং omar 
beparir 
kandi

char 
chandr
a

িশবচর লাল ি বাতা (0110030548)

১৫১৩ 01540001025 মাঃ আ র রা াক (ল ী) মাঃ আপীল উি ন ল ী char nilokhi nilokhi িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7077)

১৫১৪ 01540001033 এ এম সাম ল দা  আলী আখ sikder kandi Madbar 
 char

িশবচর লাল ি বাতা (0110030046), বসামিরক গেজট 
(1455)

১৫১৫ 01540001034 আঃ ছামাদ হাওলাদার ( 
ি  যা া )

জামাল উি ন হাওলাদার rajar char 
ajgar 
hawlader 
kandi

jamiyat
ul 
islamiy
a

িশবচর িবিজিব গেজট (4548)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫১৬ 01540001035 মাঃ আিরফ হােসন মাঃ দেলায়ার  হােসন bajyhar char arja 
dattapa
ra

িশবচর লাল ি বাতা (0110030553), বসামিরক গেজট 
(1738)

১৫১৭ 01540001036 এ, এস, এ কিরম 
( সনাবািহনী)

আ  ছাইদ ফজ ল কিরম 
খান

Khan kandi Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030469)

১৫১৮ 01540001037 মাঃ আব র রউব বয়াতী হােচন বয়াতী haji wahab 
beparir 
kandi

Munsi 
Kadirp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030066)

১৫১৯ 01540001038 মাঃ কাম ামান ছবর আলী ী Guyatola Borham
ganj

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7015), বসামিরক 
গেজট (1370)

১৫২০ 01540001042 মাঃ কাজী ফজ ল হক আিমন উ ীন কাজী Purba 
Kakior

Bohera
tola

িশবচর িবিজিব গেজট (6909)

১৫২১ 01540001044 আ ল হােশম িময়া িসরাজ উি ন মাত র Purba 
Kakior

utrail 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030177), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (6982)

১৫২২ 01540001045 মাঃ এ ানদার আলী খান মাঃ নওয়াব আলী খান saner bat Vennat
ola

িশবচর লাল ি বাতা (0110030128), বসামিরক গেজট 
(1668)

১৫২৩ 01540001046 মা র রহমান ত হাজী জমীর উি ন 
তা কদার

Digrir char Munsi 
Kadirp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030105), বসামিরক গেজট 
(1333)

১৫২৪ 01540001047 মাঃ ইউ ছ িময়া ত হােচন আলী চৗিকদার kadir munsi 
kandi

kadirpu
r

িশবচর লাল ি বাতা (0110030061), বসামিরক গেজট 
(1435)

১৫২৫ 01540001048 সানা িময়া সরদার ত হাঃ হােচন উি ন 
সরদার

jaduarchar Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030020), বসামিরক গেজট 
(1317)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫২৬ 01540001049 মাঃ খায় ল বাসার হাজী আইনি ন মাদবর ainuddin 
madbar 
kandi

Kutubp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030163), বসামিরক গেজট 
(1714)

১৫২৭ 01540001053 মাঃ ৎফর রহমান মাঃ শাম ি ন মাতবর mujaffarpur sikder 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030248), বসামিরক গেজট 
(1618)

১৫২৮ 01540001055 মাঃ সিলম িমঞা আঃ মােলক িমঞা solenama solena
ma 
bajitpur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030426), বসামিরক গেজট 
(2020)

১৫২৯ 01540001056 র ইসলাম মক ল কারী kathalbari char 
chandr
a

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7050)

১৫৩০ 01540001057 মাঃ শাহজাহান িমঞা আঃ রিশদ হাওলাদার kadirpur kadirpu
r

িশবচর লাল ি বাতা (0110030067)

১৫৩১ 01540001058 ত এম রজাউর কিরম 
( . বা)

ত হাজী সানািময়া ম র haji sona 
miya 
madbar 
kandi

munsi 
kadirpu
r

িশবচর লাল ি বাতা (0110030370), বসামিরক গেজট 
(1447)

১৫৩২ 01540001059 হােশম সরকার ছা ার সরকার baher char Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030267), বসামিরক গেজট 
(1377), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) 
(D/54)

১৫৩৩ 01540001060 আ ল হক ত তােহর মাতা র Guyatola Borham
ganj

িশবচর িবিজিব গেজট (8762)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫৩৪ 01540001065 মাঃ ইয়া ব আলী ত ইসমাইল চৗিকদার shiruail hat 
shiruail

িশবচর লাল ি বাতা (0110030174), বসামিরক গেজট 
(1677)

১৫৩৫ 01540001067 মাঃ আঃ মা ান মাঃ বাবর আলী গরামী abdul 
jabbar 
hawlader 
kandi

char 
chandr
a

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7079), লাল ি বাতা 
(0110030275), বসামিরক গেজট (1509)

১৫৩৬ 01540001068 আঃ ছালাম িময়া হাসান ি uttar tajpur utrail 
hat

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7066), বসামিরক 
গেজট (1514), লাল ি বাতা (0110030080)

১৫৩৭ 01540001070 মিজবর রহমান হােসন মাড়ল manikpur munsi 
kadirpu
r

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7009), বসামিরক 
গেজট (1335)

১৫৩৮ 01540001071 মাঃ আশরাফ আলী ত আনছার উি ন মাতবর boheratola boherat
ola

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7008), বসামিরক 
গেজট (1654)

১৫৩৯ 01540001093 মাঃ র মাহা দ িময়া মাঃ আিমর হাওলাদার narikel bari madbar
er char

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7004), লাল ি বাতা 
(0110030115), বসামিরক গেজট (1457)

১৫৪০ 01540001095 মাঃ তাতা িময়া আঃ হািমদ মাতবর maler kandi sikder 
hat

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6990), লাল ি বাতা 
(0110030288), বসামিরক গেজট (1349)

১৫৪১ 01540001097 আঃ আলী শখ ইউ ছ শখ char 
kachikata

Palli 
kumer 
par

িশবচর বসামিরক গেজট (1323), লাল ি বাতা 
(0110030191)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫৪২ 01540001098 আঃ মিজদ ী ত রিমজ উি ন ী haji yusuf 
beparir 
kandi

munsi 
kadirpu
r

িশবচর বসামিরক গেজট (1438), লাল ি বাতা 
(0110030099)

১৫৪৩ 01540001130 মাঃ তাতা িময়া হাওলাদার হাজী  হাওলাদার lalu bapari 
kandi

Kutubp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030254), বসামিরক গেজট 
(1559)

১৫৪৪ 01540001131 গালাম মা ফা জা ফর মাদবর Bakharer 
kandi

Paccha
r

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6947), লাল ি বাতা 
(0110030165), বসামিরক গেজট (1497)

১৫৪৫ 01540001132 ভবেতাষ চ  ম ল ম ল চ  ম ল Dakkhin 
Charjanajat

Paccha
r

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7061)

১৫৪৬ 01540001135 আঃ লিতফ  মাদবর কােশম  মাদবর boheratola Bohera
tola

িশবচর লাল ি বাতা (0110030225), বসামিরক গেজট 
(2024)

১৫৪৭ 01540001136 হািব র রহমান গািজ কা  গাজী KumerPar Palli 
Kumer 
Par

িশবচর লাল ি বাতা (0110030180), বসামিরক গেজট 
(1322)

১৫৪৮ 01540001137 আ ল বাসার মা া আওলী মা া Umedpur Umedp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030182), বসামিরক গেজট 
(1404)

১৫৪৯ 01540001138 আঃ আিজজ িশকদার ত আফছার িশকদার Digrir char Umedp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030193)

১৫৫০ 01540001139 মাঃ হাসান মা া মাঃ মািনক মা া Umedpur Umedp
ur

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6974), লাল ি বাতা 
(0110030179)

১৫৫১ 01540001140 মাঃ শাহজাহান মীর ত মাবারক মীর Alepur Umedp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030203)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫৫২ 01540001141  ইসলাম শখ রিমউি র শখ jaduarchar Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030017), বসামিরক গেজট 
(1382)

১৫৫৩ 01540001142 মাঃ হািব র রহমান মা া মৗঃ শরাফ উি ন মা া Mirjakandi Salena
ma 
Bajitpu
r

িশবচর লাল ি বাতা (0110030414), িবিজিব গেজট 
(7761)

১৫৫৪ 01540001143 আ ল কালাম  মাদবর তােহর মা র Banshkandi Salena
ma 
Bajitpu
r

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7033), লাল ি বাতা 
(0110030365), বসামিরক গেজট (1425)

১৫৫৫ 01540001144 জালাল খান ওমর খান Yainuddin 
Mollar kandi

hoglar
mat

িশবচর বসামিরক গেজট (1558), সনাবািহনী গেজট 
(4232)

১৫৫৬ 01540001193 মাঃ আ ল আিজজ 
িসকদার

ী দয়াজ উি ন িসকদার Mirja kandi solena
ma  
Bajitpu
r

িশবচর িবিজিব গেজট (5347)

১৫৫৭ 01540001203 মাঃ মাতােলব খান আঃ রিশদ খান saner bat Vennat
ola

িশবচর লাল ি বাতা (0110030034)

১৫৫৮ 01540001241 মাঃ আঃ হািকম আকন আফছার উি ন আকন kumer par Palli 
kumer 
par

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7055), লাল ি বাতা 
(0110030197), বসামিরক গেজট (1412)

১৫৫৯ 01540001243 মজবাউি ন খান বা মহািসন উি ন খান char 
kachikata

Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030392), বসামিরক গেজট 
(1325)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫৬০ 01540001246 ইনছান খালাশী হােমদ খালাসী Fazlul 
karim 
beparir 
kandi

kutubp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030570), বসামিরক গেজট 
(1421)

১৫৬১ 01540001248 আ ল আিজজ মাড়ল আ ল জ ার মাড়ল Guyatola Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030106), বসামিরক গেজট 
(1569)

১৫৬২ 01540001251 আিজ র রহমান মৗলভী আমীর হােসন 
িময়া

bhandarikan
di

bhanda
rikandi

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6904), লাল ি বাতা 
(0110030090), বসামিরক গেজট (1363)

১৫৬৩ 01540001253 আ ল হােসন আিমন উি ন crockchar bhanda
rikandi

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6910)

১৫৬৪ 01540001300 মাঃ হািফজ উি ন মর ম মাঃ আলা উি ন dikrir char vodras
on

িশবচর সনাবািহনী গেজট (1174)

১৫৬৫ 01540001301 আঃ হািকম খান আঃ রহমান থান khan kandi Borham
ganj

িশবচর সনাবািহনী গেজট (4249)

১৫৬৬ 01540001302 িসরা ল ইসলাম হািকম উি ন হাওলাদার bara nilokhi vennat
ola

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7062)

১৫৬৭ 01540001304 মাঃ ইউ স মা র আঃ মিজদ মা র jaduarchar Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030035), বসামিরক গেজট 
(1386)

১৫৬৮ 01540001305 মাঃ শাহ আলম মাড়ল দিলল উি ন মাড়ল morol kandi madbar
er char

িশবচর লাল ি বাতা (0110030170), বসামিরক গেজট 
(1499)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫৬৯ 01540001323 দিবর উি ন ফিকর রিফক উ া কিবর jabbar ali 
munsi kandi

Madbar 
 char

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6897), িবিজিব 
গেজট (5968)

১৫৭০ 01540001351 আ ল রহমান মা া ত-কিফল উি ন মা া char 
kachikata

Palli 
kumer 
par

িশবচর িবিজিব গেজট (7636)

১৫৭১ 01540001352 খারেশদ মাড়ল িরয়াজি ন মাড়ল jogdaher 
mat

umedp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030615)

১৫৭২ 01540001354 ত মিন মাহন ম ল ত শাি  র ন ম ল crockchar vodras
on

িশবচর লাল ি বাতা (0110030493), বসামিরক গেজট 
(1607)

১৫৭৩ 01540001356 মাঃ আলা উি ন বপারী ওয়ািফ বপারী rajar char 
kachari 
kandi

madbar
er char

িশবচর সনাবািহনী গেজট (212)

১৫৭৪ 01540001357 আব র রহমান হাওলাদার আব ল জ ার  হাওলাদার char 
chandra

charjan
ajat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030302)

১৫৭৫ 01540001359 শত া ত অন char 
kamlapur

Palli 
kumer 
par

িশবচর লাল ি বাতা (0110030037)

১৫৭৬ 01540001360 ত মাঃ মাসেলম হাঃ ত ইয়ািছন হাওলাদার char 
kamlapur

Palli 
kumer 
par

িশবচর লাল ি বাতা (0110030200), বসামিরক গেজট 
(1415)

১৫৭৭ 01540001362 মাঃ িসরা ল ইসলাম জিমর মা া umedpur umedp
ur

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6995), লাল ি বাতা 
(0110030201)

১৫৭৮ 01540001365 মাঃ ইউ ছ কািরকর ত মাঃ আেহদ আলী 
কািরকর

vodrason vodras
on

িশবচর লাল ি বাতা (0110030285)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫৭৯ 01540001366 মেনােতাষ ম ল মিন  ম ল boheratola boherat
ola

িশবচর লাল ি বাতা (0110030323), বসামিরক গেজট 
(1570)

১৫৮০ 01540001368 ইউ ব আলী  বপারী sary bish 
rasi

paccar িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7043), বসামিরক 
গেজট (2205)

১৫৮১ 01540001370 আ ল হােসন িময়া ত আ র র ধা mridha 
kandi

char 
dattapa
ra

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6909)

১৫৮২ 01540001373 সতীশ চ  ম ল  মনমহন ম ল dakhhin 
kandi

paccar িশবচর লাল ি বাতা (0110030051)

১৫৮৩ 01540001375 মাঃ মহসীন গৗড়া মাঃ আব র রিহম গৗড়া bhandarikan
di

bhanda
rikandi

িশবচর লাল ি বাতা (0110030318), বসামিরক গেজট 
(1493)

১৫৮৪ 01540001377 মাঃ আ র রিশদ িমঞা মাঃ গ  িমঞা utrail utrail 
hat

িশবচর সনাবািহনী গেজট (1930)

১৫৮৫ 01540001391 মাঃ সকা র আলী 
হাওলাদার

আ ল হািকম হাওলাদার boheratola boherat
ola

িশবচর িবিজিব গেজট (6449)

১৫৮৬ 01540001396 ত আঃ খােলক সরদার আ ল হােসম সরদার crockchar bhanda
rikandi

িশবচর লাল ি বাতা (0110030087)

১৫৮৭ 01540001397 মাঃ আঃ হািমদ িময়া ত জ ি ন আহ দ bhandarikan
di

bhanda
rikandi

িশবচর লাল ি বাতা (0110030425)

১৫৮৮ 01540001398 আব র রিশদ বপারী ত জনউি ন বপারী bhandarikan
di

bhanda
rikandi

িশবচর লাল ি বাতা (0110030380)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫৮৯ 01540001399 মাঃ চান িময়া মা া বিশর উি ন মা া jaduarchar vennat
ola

িশবচর লাল ি বাতা (0110030016), বসামিরক গেজট 
(1315)

১৫৯০ 01540001400 খারেশদ আলম ত ছয়জি ন মাদবর jaduarchar Borham
ganj

িশবচর বসামিরক গেজট (1387), লাল ি বাতা 
(110030082)

১৫৯১ 01540001405 আব ল আলী ত বালা উি ন ি arja 
dattapara

Dattap
ara

িশবচর িবিজিব গেজট (2722)

১৫৯২ 01540001406 আ ল হাই হািবব মর ম আঃ মা দ িময়া bahadurpur bahadu
rpur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030081)

১৫৯৩ 01540001410 মাহা দ আলী িসকদার নসী ছিমর উি ন িসকদার jaduarchar Borham
ganj

িশবচর সনাবািহনী গেজট (1498)

১৫৯৪ 01540001411 মাঃ িসরাজ িময়া হােচন উি ন সরকার jaduarchar Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030024), বসামিরক গেজট 
(1384)

১৫৯৫ 01540001412 এ, ক, এম, সাহাব উি ন র ণ ী crockchar bhanda
rikandi

িশবচর সনাবািহনী গেজট (16268)

১৫৯৬ 01540001413 মাঃ জালাল উি ন আহেমদ কিফলি ন াপারী bhandarikan
di

bhanda
rikandi

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6917), বসামিরক 
গেজট (1754)

১৫৯৭ 01540001414 মাঃ আঃ রা াক রাড়ী মাঃ আ ল কিরম রাড়ী bara 
gopalpur

vodras
on

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7126), লাল ি বাতা 
(0110030252)

১৫৯৮ 01540001417 মাঃ বলােয়ত হােসন মা ার আঃ মা ান ফিকর haji taher 
fakir kandi

munsi 
kadirpu
r

িশবচর লাল ি বাতা (0110030315), বসামিরক গেজট 
(1444)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫৯৯ 01540001422 মিহউি ন আহেমদ মাঃ  আফতাব উি ন 
মা া

rajar char 
molla kandi

jamiyat
ul 
islamiy
a 
madras
a

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6963), লাল ি বাতা 
(0110030435)

১৬০০ 01540001433 এনােয়ত হােসন িসকদার ত আমজাদ হােসন 
িসকদার

Guyatola Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030361), বসামিরক গেজট 
(1543)

১৬০১ 01540001434 মাঃ ইসমাইল সক ত রনাই সক char 
chandra

char 
chandr
a

িশবচর লাল ি বাতা (0110030300), বসামিরক গেজট 
(1732)

১৬০২ 01540001437 ত হলাল উি ন বপারী ত বা  বপারী paschim 
kachikata

Palli 
kumer 
par

িশবচর বসামিরক গেজট (1414), লাল ি বাতা 
(110030199)

১৬০৩ 01540001438 মাঃ সােদক আলী িশকদার ত আফতাব উি ন 
িশকদার

bajitpur solena
ma 
bajitpur

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6977), লাল ি বাতা 
(0110030207), বসামিরক গেজট (2099)

১৬০৪ 01540001439 মাঃ মিতউর রহমান মাঃ মালাই তা কদার vodrason vodras
on

িশবচর লাল ি বাতা (0110030297), বসামিরক গেজট 
(1603)

১৬০৫ 01540001441 মাঃ দিলল উি ন িমঞা আেশদ আলী বপারী bara 
kesobpur

Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030249), বসামিরক গেজট 
(1620)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬০৬ 01540001444 আ ল আলী মর ম কিরম উি ন sankir char solena
ma 
bajitpur

িশবচর সনাবািহনী গেজট (5165)

১৬০৭ 01540001445 মাঃ আেনায়ার হােসন মা:নািজম উি ন গৗড়া alypur umedp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030188), বসামিরক গেজট 
(1596)

১৬০৮ 01540001450 বীর ি েযা া কাজী 
শাহ ি ন আহে দ

কাজী আরেশদ আলী আজাদ alypur umedp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030622), বসামিরক গেজট 
(1601)

১৬০৯ 01540001453 এ, িব, এম, কামাল দা ( . 
বা)

ত আলহা  সানা িময়া 
মা র

sona mia 
madbar 
kandi

munsi 
kadirpu
r

িশবচর লাল ি বাতা (0110010394)

১৬১০ 01540001458 মাঃ 
আকতা ামান( সনাবািহনী
)

ত আেদল উ ীন খালাশী arja 
dattapara

arja 
dattapa
ra

িশবচর লাল ি বাতা (0110030481), সনাবািহনী গেজট 
(871)

১৬১১ 01540001460 আঃ খােলক িময়া ই াজউি ন বপারী bara 
kesobpur

kutubp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030504), বসামিরক গেজট 
(1717)

১৬১২ 01540001461 ত বলােয়ত হােসন (িব ) আ ার হােসন ( তাতা 
িময়া)

khan kandi Borham
ganj

িশবচর বসামিরক গেজট (1628), লাল ি বাতা 
(110030602)

১৬১৩ 01540001463 মাঃ িগয়াস উি ন ( . বা) ত আঃ হািকম খান baher char Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030376), বসামিরক গেজট 
(1374)

১৬১৪ 01540001464 জামা র রহমান khan kandi Borham
ganj

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( সনা, নৗ ও িবমান 
বািহনী) (7368)

১৬১৫ 01540001546 মাঃ লতান িমনা আ ল হক িমনা Goramikand
i

Mujaffa
rpur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030060), বসামিরক গেজট 
(1766)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬১৬ 01540001547 আিল আহ দ তা কদার এলাহী ব  তা কদার vodrason vodras
on

িশবচর লাল ি বাতা (0110030286), বসামিরক গেজট 
(1481)

১৬১৭ 01540001568 ইউ ফ আলী কিফল উি ন চৗিকদার kalai 
hawlader 
kandi

Bhanda
rikandi

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6912)

১৬১৮ 01540001587 বল চ  শীল ত কালা চ দ শীল Umedpur Umedp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030202), বসামিরক গেজট 
(1575)

১৬১৯ 01540001590 এম এ রহমান সাদ া হাওলাদার Dakkhin 
Bashkandi

Salena
ma 
Bajitpu
r

িশবচর সনাবািহনী গেজট (16598)

১৬২০ 01540001621 ল হক ত মক ল মাদবর jaduarchar Borham
ganj

িশবচর বসামিরক গেজট (1999), িবিজিব গেজট (663)

১৬২১ 01540001623 আঃ রব মাদবর আ ছমাদবর halim hazir 
kandi

Kutubp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030162), বসামিরক গেজট 
(1707)

১৬২২ 01540001628 মাঃ রিমজ মাড়ল ত আঃ মিজদ মাড়ল jaduarchar Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030015), বসামিরক গেজট 
(1623)

১৬২৩ 01540001650 মাঃ আঃ মা ান মাতবর মিফ ি ন মাতবর nilokhi nilokhi িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6935)

১৬২৪ 01540001651 আলা উি ন মা া আঃ কিরম মা া mirjarchar solena
ma 
bajitpur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030619), বসামিরক গেজট 
(1698)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬২৫ 01540001673 অবঃ েবঃ আঃ হািমদ 
মাতবর

ত নায়াব আলী মাতবর rajar char 
marbar 
kandi

jamiyat
ul 
islamiy
a 
madras
a

িশবচর লাল ি বাতা (0110030438), িবিজিব গেজট 
(337)

১৬২৬ 01540001674 মাঃ আ  বপারী ত কিছর বপারী shiruail hat 
shiruail

িশবচর লাল ি বাতা (0110030346)

১৬২৭ 01540001675 মাঃ ইউ ছ িময়া আমীর হামজা maler kandi sikder 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030078), বসামিরক গেজট 
(1617)

১৬২৮ 01540001676 মাঃ তাতা িময়া তা কদার ত জয়ন ীন তা কদার crockchar vodras
on

িশবচর লাল ি বাতা (0110030494), বসামিরক গেজট 
(2201)

১৬২৯ 01540001680 জনাব চৗ রী গালাম মওলা চৗ রী সাম ি ন আহঃ utrail utrail 
hat

িশবচর িবিসএস গেজট (91)

১৬৩০ 01540001702 কাজী জাহা ীর হােসন কাজী ল হক utrail utrail 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030357)

১৬৩১ 01540001712 মাঃ ইমদা ল হক খান মাঃ জিসম উি ন খান Char 
Kachikata

Palli 
Kumer 
Par

িশবচর লাল ি বাতা (0110030377), বসামিরক গেজট 
(1568)

১৬৩২ 01540001751 ত ইিলয়াস আহ দ চৗ রী ত র উি ন আহেমদ 
চৗ রী

chowduryka
ndi

Dattap
ara

িশবচর লাল ি বাতা (0110030492), বসামিরক গেজট 
(1746), িজবনগর গেজট (328), লাল ি বাতা 

রণীয় যারা বরণীয় যারা (700000388)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬৩৩ 01540001760 আ ল মাতােলব উিকল হাজী আ ল হােসম Sarkarer 
char

Bohera
tola

িশবচর সনাবািহনী গেজট (2362)

১৬৩৪ 01540001767 আঃ হােসম িময়া হাজী কাজী ীন বয়াতী uttar 
bashkandi

mirjarc
har 
sinior 
madras
a

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7023), বসামিরক 
গেজট (1423), লাল ি বাতা (0110030213)

১৬৩৫ 01540001876 মাঃ ছামাদ মা া মাঃ জািমর মা া bara nilokhi vennat
ola

িশবচর বসামিরক গেজট (1641), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (7073)

১৬৩৬ 01540002068 আেদল উি ন বপারী বিছর উি ন বপারী Bhandarikan
di

Bhanda
rikandi

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6919), লাল ি বাতা 
(0110030093), বসামিরক গেজট (1490)

১৬৩৭ 01540002073 কিবর মা র হাজী রিহমি ন মা র bacha mara Dattap
ara

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6902), বসামিরক 
গেজট (1516), লাল ি বাতা (0110030145)

১৬৩৮ 01540002077 আঃ হািকম মাদবর ত তােহর মাদবর Bhandarikan
di

Bhanda
rikandi

িশবচর লাল ি বাতা (0110030088), বসামিরক গেজট 
(1756)

১৬৩৯ 01540002133 মাঃ মক ল হােসন মা া আঃ গিন মা া vodrason vodras
on

িশবচর সনাবািহনী গেজট (4277)

১৬৪০ 01540002150 ক, িব, হােসন কাজী িজয়া উি ন sheikhpur Salena
ma 
Bajitpu
r

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7029), বসামিরক 
গেজট (1327)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬৪১ 01540002158 মাঃ হািফ র রহমান আলহা  আ বকর মাদবর Digrir char Umedp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030321)

১৬৪২ 01540002176 দেলায়ার হােসন মা া লিতফ মা া sadekabad utrail 
hat

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6929), সনাবািহনী 
গেজট (4184)

১৬৪৩ 01540002183 মাঃ আ ল হািমদ খান পবন খান chinu 
Mussir 
kandi

Kutubp
ur

িশবচর িবিজিব গেজট (265)

১৬৪৪ 01540002186 আব র রব মাদবর আব ল হাই মাদবর madbar 
kandi

sikder 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030289), বসামিরক গেজট 
(1612)

১৬৪৫ 01540002219 আব র রিহম হাওলাদার মা: আে ল আলী 
হাওলাদার

maler kandi Borham
ganj

িশবচর সনাবািহনী গেজট (5271)

১৬৪৬ 01540002231 মাঃ সেরায়ার হােসন মাঃ আফতাব িময়া Doyati arja 
dattapa
ra

িশবচর লাল ি বাতা (0110030457), িবিজিব গেজট 
(3454)

১৬৪৭ 01540002277 আঃ খােলক মা র িবশাই মা র nalgora khan 
kandi

িশবচর লাল ি বাতা (0110030256)

১৬৪৮ 01540002282 আঃ রা াক হাওলাদার আিনছ হাওলাদার Rajar char 
m0lla kandi

jamiyat
ul 
islamiy
a

িশবচর সনাবািহনী গেজট (212)

১৬৪৯ 01540002288 রে ক মাদবর িখিদর মাদবর uttar 
bashkandi

Solana
ma 
Bajitpu
r

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6908), লাল ি বাতা 
(0110030366), বসামিরক গেজট (1702)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬৫০ 01540002356 আঃ ছালাম মা র আঃ ওয়ােজদ মা র utrail utrail 
hat

িশবচর বসামিরক গেজট (1319), লাল ি বাতা 
(0110030176)

১৬৫১ 01540002401 আ ল লিতফ ঢালী মাঃ লাল িময়া ঢালী saijuddin 
madbar 
kandi

kutubp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030496)

১৬৫২ 01540002405 মাঃ ৎফর রহমান খান ত মদন খান Digrir char vodras
on

িশবচর লাল ি বাতা (0110030566)

১৬৫৩ 01540002427 মাঃ জাহ ীর হােসন খান ত ী মদন খান samad khar 
kandi

Charjan
ajat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030155), বসামিরক গেজট 
(1703)

১৬৫৪ 01540002430 মাঃ নািসর উি ন 
হাওলাদার

হাজী মিমন উি ন 
হাওলাদার

Bhandarikan
di

dakhhi
n 
Crockc
har

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6914), বসামিরক 
গেজট (1755)

১৬৫৫ 01540002491 এস ক মাহা দ আলী ত হাজী কািজম উি ন taher sikder 
kandi

Madbar 
 char

িশবচর িবিজিব গেজট (59)

১৬৫৬ 01540002492 মাঃ খিবর উি ন কিফল উি ন ইয়া Kabilpur Umedp
ur

িশবচর সনাবািহনী গেজট (4180)

১৬৫৭ 01540002493 মর ম মাহা দ আলী মর ম আেদল উি ন sarder kandi vodras
on

িশবচর সনাবািহনী গেজট (4281)

১৬৫৮ 01540002499 মাঃ শাজ র রহমান ডাঃ িগয়াস উি ন আহেমদ lalu bapari 
kandi

Kutubp
ur

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6928), লাল ি বাতা 
(0110030432)

১৬৫৯ 01540002500 মাঃ ওয়ািহ ামান নওয়াব অ◌ালী kutubpur Kutubp
ur

িশবচর সনাবািহনী গেজট (4230)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬৬০ 01540002501 সানা িময়া মা সাই ল ি Char 
Kachikata

Palli 
Kumer 
Par

িশবচর সনাবািহনী গেজট (3323)

১৬৬১ 01540002502 আ স ছামাদ ি  বিসর উি ন তয়ানী Dakkhin 
Bashkandi

Salena
ma 
Bajitpu
r

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6964)

১৬৬২ 01540002514 মাঃ তারা িমঞা ত আঃ গিন বপারী Crockchar Bhanda
rikandi

িশবচর লাল ি বাতা (0110030495), বসামিরক গেজট 
(2203)

১৬৬৩ 01540002519 এ িব এম এনা ল হক মাঃ হািনফ মা র Bhandarikan
di

Bhanda
rikandi

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6976), লাল ি বাতা 
(0110030092), বসামিরক গেজট (1489)

১৬৬৪ 01540002523 হােসন জামাল আঃ খােলক িময়া chowduryka
ndi

Dattap
ara

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6945), লাল ি বাতা 
(0110030433), বসামিরক গেজট (1529)

১৬৬৫ 01540002529 মাঃ আ ল বাসার খান মা: সানাম উি ন খান Purba 
Kakior

utrail 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030056), বসামিরক গেজট 
(1398)

১৬৬৬ 01540002531 মিজবর রহমান হাওলাদার শিফজি ন হাওলাদার safi 
hawlader 
kandi

Munsi 
Kadirp
ur

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6930), বসামিরক 
গেজট (1338)

১৬৬৭ 01540002532 আঃ রা াক ী আলী আকবর ী safi 
hawlader 
kandi

munshi 
kadirpu
r

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6971), লাল ি বাতা 
(0110030120), বসামিরক গেজট (1441)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬৬৮ 01540002534 মাঃ আন  িময়া মাঃ সা  বপারী char 
goyatola

char 
goyatol
a

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6994)

১৬৬৯ 01540002535 মাঃ আ ল স 
হাওলাদার

জয়নাল হাওলাদার khara kandi Paccha
r

িশবচর লাল ি বাতা (0110030532), বসামিরক গেজট 
(1723)

১৬৭০ 01540002544 মাঃ মজবা   উ ীন মা া মাঃ আজাহার উি ন মা া Rajar char 
m0lla kandi

al 
jameyat
ul 
madras
a

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6926), বসামিরক 
গেজট (1468), িবিজিব গেজট (5684)

১৬৭১ 01540002546 মাঃ হািব র রহমান শরাফত আলী মা ার maler kandi sikder 
hat

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6968)

১৬৭২ 01540002547 িব এম আেনায়ার হােসন হািজ আঃ মিজদ বপারী haji abdul 
majid 
beparir 
kandi

Munsi 
Kadirp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030098)

১৬৭৩ 01540002550 এম এ ফরহাদ হােসন খিবর উি ন মাতা র Rajar char 
madbar 
kandi

al 
jameyat
ul 
madras
a

িশবচর লাল ি বাতা (0110030326)

১৬৭৪ 01540002551 মাসারফ মাদবর রিফ মাদবর madbar bari sikder 
hat

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7022), বসামিরক 
গেজট (1619)

১৬৭৫ 01540002555 মাহা দ মাতাহার হােসন আব ল গিন সখ baikanthupu
r

hoglar
mat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030049), বসামিরক গেজট 
(1691)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬৭৬ 01540002556 আব ল মিজদ ত ইসমাইল ফিকর Bhandarikan
di

Bhanda
rikandi

িশবচর িবমানবািহনী গেজট (1048)

১৬৭৭ 01540002558 মাঃ খিল র রহমান সিফজি ন ী char 
bachamara 

babla 
tola

িশবচর লাল ি বাতা (0110030539), বসামিরক গেজট 
(1530)

১৬৭৮ 01540002564 আব ল মিজদ সক সক আ ল গিন rajar char 
baser 
madbar 
kandi

al 
jameyat
ul 
madras
a

িশবচর লাল ি বাতা (0110030483), সনাবািহনী গেজট 
(5051), বসামিরক গেজট (1637)

১৬৭৯ 01540002565 মাঃ দাদন আলী আ াব উি ন ফিকর purar tek Vennat
ola

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (f/230)

১৬৮০ 01540002567 আঃ খােলক বপারী আঃ রহমান বপারী yusuf 
beparir 
kandi

munshi 
kadirpu
r

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6997), লাল ি বাতা 
(0110030100), বসামিরক গেজট (1439)

১৬৮১ 01540002576 িগয়াস উি ন আহেমদ আফসার উি ন আহেমদ Maijoddin 
madbar 
Kandi

Madbar 
 char

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6946), লাল ি বাতা 
(0110030123), বসামিরক গেজট (1458)

১৬৮২ 01540002579 ইি স আলী ফরািজ মাঃ শিফউি ন ফরািজ sheikhpur Salena
ma 
Bajitpu
r

িশবচর লাল ি বাতা (0110030378)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬৮৩ 01540002580 মাজাে ল হক মৗঃ গালাম মাওলা bandorkhola 
 bazer

Paccha
r

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7063), সনাবািহনী 
গেজট (15423)

১৬৮৪ 01540002588 সিফউ ীন আক  
(িবিডআর)

ত পবন আক bajyhar char Dattap
ara

িশবচর লাল ি বাতা (0110030476), িবিজিব গেজট 
(3956)

১৬৮৫ 01540002593 মাঃ আলী খান আ ল রিশদ খান khara kandi arja 
dattapa
ra

িশবচর বসামিরক গেজট (1740), লাল ি বাতা 
(0110030214)

১৬৮৬ 01540002594 আঃ মা ান বয়াতী আফছার বয়ািত utrail utrail 
hat

িশবচর বসামিরক গেজট (1399), লাল ি বাতা 
(0110030347), সনাবািহনী গেজট (4268)

১৬৮৭ 01540002599 মাঃ সেক ার িময়া আঃ হািমদ মাতবর boheratola Bohera
tola

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7042)

১৬৮৮ 01540002602 আমীর হামজা চৗ রী মাঃ আেদল উি ন মাদবর Rajar char 
molla kandi

jamiyat
ul 
islamiy
a 
madras
a

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7026), বসামিরক 
গেজট (1470)

১৬৮৯ 01540002623 রিমছ উি ন ইমতাছ উি ন goyatola Borham
ganj

িশবচর িবিজিব গেজট (6118)

১৬৯০ 01540002631 মাঃ ইউ চ হাওলাদার ত এরেশদ আলী হাং uttar 
charjanajat

Charjan
ajat

িশবচর বসামিরক গেজট (1473), লাল ি বাতা 
(0110030154)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬৯১ 01540002633 ক ছ বপারী ত স ল া বপারী paccar manu 
beparir 
 kandi

িশবচর বসামিরক গেজট (1477), লাল ি বাতা 
(0110030205)

১৬৯২ 01540002634 মাঃ দাদন আলী মা া জামেসদ মা া খাড়া কাি পা ঁর িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7064), লাল ি বাতা 
(0110030239), বসামিরক গেজট (1365)

১৬৯৩ 01540002638 আ স সালাম হাওলাদার ত হাছান উ ীন হাওলাদার রাজারচর আল 
জািময়া ল 
মা াসা

িশবচর লাল ি বাতা (0110030028)

১৬৯৪ 01540002639 অঃ ক াঃ মাঃ হায়দার 
আলী ( সনাবািহনী)

শখ অিফল উি ন িময়া্ ে রকাি আয দ পাড়া িশবচর লাল ি বাতা (0110030454), সনাবািহনী গেজট 
(16945)

১৬৯৫ 01540002640 আ র রিশদ মর ম আইনউি ন মাত র হাজী র বাহা র র িশবচর সনাবািহনী গেজট (2313)

১৬৯৬ 01540002645 মাঃ আই ব আলী মৗঃ নওয়াব আলী ঢালী jaduarchar Vennat
ola

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6955), বসামিরক 
গেজট (1396)

১৬৯৭ 01540002646 মাঃ গালাম মা ফা মর ম আফতাব উি ন 
পি ত

mirjarchar mirjarc
har 
sinior 
madras
a

িশবচর সনাবািহনী গেজট (941)

১৬৯৮ 01540002647 আঃ খােলক মিমন উি ন ঢালী jaduarchar Vennat
ola

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6913), বসামিরক 
গেজট (1385)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬৯৯ 01540002648 মাঃ দিবর উি ন বপারী মাঃ মক ল বপারী kathal bari char 
chandr
a

িশবচর লাল ি বাতা (0110030625), বসামিরক গেজট 
(1728)

১৭০০ 01540002649 মাঃ লাল িময়া ত মিমন উি ন ী Dakkhin 
Bashkandi

Solana
ma 
Bajitpu
r

িশবচর বসামিরক গেজট (1429), লাল ি বাতা 
(0110030319)

১৭০১ 01540002650 িব, এম, রতন িময়া 
( সনাবািহনী)

ত ইমান উি ন বপারী char 
chandra

char 
chandr
a

িশবচর লাল ি বাতা (0110030466), সনাবািহনী গেজট 
(12148)

১৭০২ 01540002651 মাঃ মা ামান িসকদার আঃওহাব িসকদার sikder kandi Madbar 
 char

িশবচর লাল ি বাতা (0110030044), বসামিরক গেজট 
(1454)

১৭০৩ 01540002654 এেকএম রজাউল কিরম ত আেশদ আলী মাত র vodrason vodras
on

িশবচর লাল ি বাতা (0110030168), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (6911), বসামিরক গেজট (1605)

১৭০৪ 01540002656 আ ল কালাম আজাদ আদম আলী মাদবর Guyatola 
Baherchar

Borham
ganj

িশবচর বসামিরক গেজট (1622), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (D/53)

১৭০৫ 01540002657 আ ল হােসম তা কদার জ  তা কদার aziz 
talukder 
kandi

Charjan
ajat

িশবচর বসামিরক গেজট (1472), লাল ি বাতা 
(0110030153)

১৭০৬ 01540002664 আ ল কােদর আব স র মাতবর char kandi Madbar 
 char

িশবচর লাল ি বাতা (0110030359), বসামিরক গেজট 
(1724)

১৭০৭ 01540002668 মাঃ আ াস আলী িময়া ত হাজী খিলল উি ন িমজারচর ছেলনামা 
বািজত র

িশবচর লাল ি বাতা (0110030525), বসামিরক গেজট 
(1433)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৭০৮ 01540002671 ত হািলম মাদবর জােহর মাদবর bara 
kesobpur

Munsi 
Kadirp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030294)

১৭০৯ 01540002673 মাহা দ শাহজাহান আঃ কািদর মা া goyatola Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030367)

১৭১০ 01540002674 আ ল হািকম তা কদার ী কা  তা কদার dali kandi kutubp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030253), বসামিরক গেজট 
(1715)

১৭১১ 01540002675 মাঃ চান িময়া ফরাজী হাজী ইয়ািছন ফরাজী kolatala boherat
ola

িশবচর লাল ি বাতা (0110030040)

১৭১২ 01540002676 িগয়াস উি ন আ ল আিজজ গাম া shamayil Borham
ganj

িশবচর সনাবািহনী গেজট (4162)

১৭১৩ 01540002677 আঃ মা্ ান হাওলাদার ত আঃ আিজজ হাওলাদার purba 
kachikata

Palli 
kumer 
par

িশবচর লাল ি বাতা (0110030184), বসামিরক গেজট 
(1573)

১৭১৪ 01540002678 ত আঃ রিহম িশকদার ছয় ল িশকদার ohab 
beparir 
kandi

kadirpu
r

িশবচর লাল ি বাতা (0110030420), বসামিরক গেজট 
(1765)

১৭১৫ 01540002679 আঃ খােলক আক হাজী তিমজ উি ন আক hoglarmat hoglar
mat

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6980)

১৭১৬ 01540002680 কাজী ল হক ত কাজী আেদল উ ীন char kamar 
kandi

nilokhi িশবচর িবিজিব গেজট (4128)

১৭১৭ 01540002681 মাঃ নওয়াব আলী আঃ মিজদ হাওলাদার jaduarchar Borham
ganj

িশবচর সনাবািহনী গেজট (12229)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৭১৮ 01540002682 তা ল ইসলাম মাইনি ন হাওলাদার Guyatola Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030147), বসামিরক গেজট 
(1536)

১৭১৯ 01540002685 মাঃ কিফল উি ন 
( সনাবািহনী)

ত জামাল উি ন বপারী char tajpur utrail 
hat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030456), িবিজিব গেজট 
(4655)

১৭২০ 01540002686 য়া ন িময়া মাঃ কিবর চাকাদার munsi 
madon khar 
kandi

charjan
ajat

িশবচর বসামিরক গেজট (1475), লাল ি বাতা 
(0110030157)

১৭২১ 01540002687 সক মাসেলম উি ন 
আহেমদ

মৗঃ ওমর আলী ঢালী bahadurpur bahadu
rpur

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6986)

১৭২২ 01540002688 মাঃ ল ইসরাম ( ) আঃ মা দ িময়া bahadurpur bahadu
rpur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030125)

১৭২৩ 01540002690 আলমিগর মা া আব ল লিতফ মা া sadekabad utrail 
hat

িশবচর িবিজিব গেজট (6168)

১৭২৪ 01540002691 তাতা মাদবর ত দরাজ উি ন মাদবর jaduarchar Borham
ganj

িশবচর বসামিরক গেজট (1549), লাল ি বাতা 
(0110030557)

১৭২৫ 01540002692 িসরা ল ইসলাম ( . বা) ত ইমান উি ন হাওলাদার Bhandarikan
di

Bhanda
rikandi

িশবচর লাল ি বাতা (0110030381), বসামিরক গেজট 
(1494)

১৭২৬ 01540002694 ত আ ল কােশম খান মাহা দ আহেমদ খান hazi omar 
khar kandi

Charjan
ajat

িশবচর বসামিরক গেজট (1705), লাল ি বাতা 
(0110030156)

১৭২৭ 01540002695 আঃ ছা ার িময়া ত আলাউি ন রানী bara 
kesobpur

Munsi 
Kadirp
ur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030428)

১৭২৮ 01540002696 ত মাঃ র ন মাদবর ত লাল িময়া মাদবর talukdar 
kandi

sikder 
hat

িশবচর বসামিরক গেজট (1614), লাল ি বাতা 
(0110030270)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৭২৯ 01540002697 িনমচ দ ম ল িবিপন ম ল Guyatola Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030139)

১৭৩০ 01540002698 মাঃ মাছেলম উি ন মাঃ জিমর হাওলাদার vodrason vodras
on

িশবচর লাল ি বাতা (0110030355), বসামিরক গেজট 
(1602)

১৭৩১ 01540002699 মাঃ আ ল লিতফ িময়া খিবর উি ন মাতা র Rajar char 
molla kandi

jamiyat
ul 
islamiy
a

িশবচর সনাবািহনী গেজট (1383)

১৭৩২ 01540002702 মাঃ িমজা র রহমান ত আিমর হােসন িময়া Bhandarikan
di

Bhanda
rikandi

িশবচর লাল ি বাতা (0110030091), বসামিরক গেজট 
(1750)

১৭৩৩ 01540002703 আ ল কােশম িময়া বিছর উি ন বপারী jaduarchar Borham
ganj

িশবচর লাল ি বাতা (0110030518), বসামিরক গেজট 
(1478)

১৭৩৪ 01540002704 মা ান হাওলাদার ইয়ািসন হাওলাদার char 
kamlapur

Palli 
Kumer 
Par

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7080), লাল ি বাতা 
(0110030198), বসামিরক গেজট (1413)

১৭৩৫ 01540002706 আঃ মােলক হাওলাদার ( . 
বা)

ত  হাওলাদার mirjarchar mirjarc
har

িশবচর লাল ি বাতা (0110030382)

১৭৩৬ 01540002707 মাঃ শাহজাহান িময়া আঃ সা ার শখ haji hakim 
mowlobi 
kandi

char 
chandr
a

িশবচর লাল ি বাতা (0110030006), বসামিরক গেজট 
(1506)



িবভাগ: ঢাকা জলা: মাদারী র

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৭৩৭ 01540002708 মাঃ ছামাদ িময়া তাফাে ল হােসন 
চৗিকদার

Bashkandi mirjarc
har 
sinior 
madras
a

িশবচর লাল ি বাতা (0110030618)

১৭৩৮ 01540002709 আলহা  আফছার ফরাজী ী সরাজ উি ন ফরাজী Faraji Kandi Charjan
ajat

িশবচর লাল ি বাতা (0110030552), বসামিরক গেজট 
(2069)

১৭৩৯ 01540002710 মাঃ হািব র রহমান িময়া আিলপ বপারী sankir char Salena
ma 
Bajitpu
r

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7078), লাল ি বাতা 
(0110030211), বসামিরক গেজট (2046)

১৭৪০ 01540002711 মাঃ কিবর মাদবর ত কালাই মাদবর Char 
Kachikata

Palli 
Kumer 
Par

িশবচর বসামিরক গেজট (1584), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (D/56)

১৭৪১ 01540002714 মাঃ শিফ উি ন িমঞা মাহা দ আলী মাড়ল Digrir char Mujaffa
rpur

িশবচর লাল ি বাতা (0110030119)

১৭৪২ 01540002718 আ  জাফর মাঃ সােলহ ত আ ল হােসম ফিকর hazi taher 
fakir kandi

Munsi 
Kadirp
ur

িশবচর বসামিরক গেজট (1331), লাল ি বাতা 
(0110030068)

১৭৪৩ 01540002727 ক এম ামান ত আঃ ছা ার খান Char kamar 
kandi

nilokhi 
bondar

িশবচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6979), বসামিরক 
গেজট (1394)

১৭৪৪ 01540002741 এ ক ফজ ল হক ( . বা) আঃ কিরম ঢালী হাগলার মাঠ ঢালী 
কাি

হাগলার মাঠ িশবচর লাল ি বাতা (0110030373), বসামিরক গেজট 
(1694)


