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১ 01670000003 মাঃ আঃ বােতন মা া মাঃ লাল িময়া মা া জলারপাড় নয়নাবাদ আড়াইহাজার লাল ি বাতা (104040203)

২ 01670000007 আঃ বােতন নমি ন জলারপাড় নয়নাবাদ আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040163)

৩ 01670000009 আ ল আলীম আেবদ আলী িময়া চর কমলা র নয়নাবাদ আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040164)

৪ 01670000056 মাঃ আ ল বােতন মিহজ উি ন গহরদী িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (104040051)

৫ 01670000058 মাহা দ আলী মাঃ তাইজ উি ন জাকারিদয়া 
নয়াপাড়া

িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040357), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2424)

৬ 01670000059 মাঃ সািফউ ীন ি  
যা া

সদর আলী ফিকর ক া ী িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (104040283)

৭ 01670000060 মাঃ ামান মা া মাঃ আিল হােসন মা া িনবাসদী িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040036)

৮ 01670000061 মাঃ আলাউ ীন আ ব আলী ক া ী িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040351)

৯ 01670000062 মাঃ লাল িময়া মাঃ আিজম উি ন ী আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040044)

১০ 01670000063 মাঃ রিমজ উি ন মা া মাঃ লাল িময়া মা া নােগরচর আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040033)

১১ 01670000064 মাহা দ লতান িময়া চান িময়া ঝাউগড়া রা আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040056)

১২ 01670000065 মাঃ ছানাউ া ইয়া ( ি  
যা া)

আমীর উ ীন ইয়া জাকারিদয়া িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040454), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2386)

১৩ 01670000066 মাঃ আলাউ ীন আেয়ত আলী কসাদী িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040350), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2363)

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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১৪ 01670000069 মাঃ িমজা র রহমান মিফজ উি ন কলাগািছয়া হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040195)

১৫ 01670000071 এস এম বজ র রশীদ (বীর 
ি েযা া)

এস এম িজ াত আলী কলাগািছয়া হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040171)

১৬ 01670000165 মাঃ মাতাহার হােসন 
িশকদার

মাঃ আর  িশকদার আেসাহাট সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040256)

১৭ 01670000166 ওসমান মা া ল ইসলাম মা া ির া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040010)

১৮ 01670000167 মাঃ এমদা ল হক মা া হাজী শাহাজউি ন মা া ির া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040011)

১৯ 01670000169 মাঃ মিশউর রহমান িসরাজ আকছর উি ন সরকার র ল র সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040009)

২০ 01670000170 আ ল হােসন আঃ খােলক িময়া আেসাহাট সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040006)

২১ 01670000171 মাঃ আঃ মা ান মা া আলহা  ওয়ােহদ ব  মা া ির া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040133), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2336)

২২ 01670000172 মাঃ বীর ি েযা া 
মহিসন মা া

হািব র রহমান মা া টকপাড়া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040012)

২৩ 01670000173 কাজী আ স সালাম ী আঃ খােলক নায়া া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040002), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2325)

২৪ 01670000174 মাঃ মিজ র রহমান রিমজ উি ন িময়া ছনপাড়া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040377), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2421)

২৫ 01670000175 মাঃ নজ ল ইসলাম ইয়া আ ল কােশম ইয়া ছাট ফাউসা ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040389)
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২৬ 01670000176 মাঃ মিজ র রহমান মা া মাঃ কািমজ উ ীন মা া বড় ফাউসা ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040019)

২৭ 01670000177 মাঃ মাজাে ল হােসন মাঃ আমজাদ হােসন ছাট ফাউসা ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040027)

২৮ 01670000180 মাঃ িমজা র রহমান ঞা  মাঃ আমজাত আলী ঞা বািলয়াপাড়া বািলয়াপাড়া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040015), বসামিরক গেজট 
(1884), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (434)

২৯ 01670000181 মাঃ হািরজ িময়া মাঃ দরত আলী ির া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040135)

৩০ 01670000182 মাঃ ন র আলী িপর মাহা দ ির া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040161)

৩১ 01670000183 আব ল জা ার ইয়া মাঃ র  মাহ দ ইয়া ইদবারিদ ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040183), বসামিরক গেজট 
(1816)

৩২ 01670000184 মাঃ ই ীস আলী করম আলী বরিদ শ ু রা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040125), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2339)

৩৩ 01670000185 মাঃ িমিছর আলী   মাঃ আদম আলী রামচ দী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040266), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা ( সনা, নৗ ও িবমান বািহনী) (3852)

৩৪ 01670000187 আঃ হািমদ িসরা ল ইসলাম হািজরেটক কালাপাহািড়
য়া

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040285), বসামিরক গেজট 
(1475)

৩৫ 01670000189 মাঃ িমজা র রহমান মাঃ আ  ব র িময়া ির া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040158)

৩৬ 01670000190 আ ল হাই সাম উ ীন র ল র সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040159), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2376)

৩৭ 01670000191 ল ইসলাম ইি ছ আলী টকপাড়া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040004)
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৩৮ 01670000192 মাঃ রিফ ল ইসলাম ঞা আঃ রা াক ঞা বারআনী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040066), বসামিরক গেজট 
(1855)

৩৯ 01670000193 আ  আহে দ ইয়া (বজ ) আঃ হােশম ইয়া স ী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040197), বসামিরক গেজট 
(1839)

৪০ 01670000195 আঃ হািলম িময়া আঃ কািদর িময়া আতাদী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040191)

৪১ 01670000196 মাঃ ফজ ল হক ইয়া ছ আলী ছাট সালমদী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040194), বসামিরক গেজট 
(1843)

৪২ 01670000197 মাঃ শাহজাহান ইয়া আঃ আউয়াল ইয়া ধ ী িভ কামালদী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040198), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2408)

৪৩ 01670000198 জাফর আহেমদ র হ দ মারপাড়া ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040107)

৪৪ 01670000199 মাঃ আ ছ ছামাদ মা া তােলব হােসন মা া পাচবািড়য়া এমপাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040074)

৪৫ 01670000201 মাঃ মিজ র রহমান লতান উি ন ধান পাচবািড়য়া এমপাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040177), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2382)

৪৬ 01670000208 মাঃ বজ র রহমান গিন িমঞা কালাপাহািড়য়া কালাপাহািড়
য়া

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040252)

৪৭ 01670000209 মাঃ জালাল উ ীন ইয়া মাহা দ আলী ইয়া ধ ী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040174), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2425)

৪৮ 01670000210 মাঃ শাম ামান সরকার 
(বা ল)

রকমত আলী সরকার িবশন ী কলাপাড়া চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040278)

৪৯ 01670000211 মাঃ মাফাে ল ম র সিফউি ন মা া পাচবািড়য়া নায়াগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040273), বসামিরক গেজট 
(1558)

৫০ 01670000212 সিফজ উ ীন মা া মাঃ আলী মা া পাচগাও এমপাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040434)
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৫১ 01670000214 মাঃ ল ইসলাম খ কার মাঃ মিজ র রহমান 
খ কার

পাচগাও এমপাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040410), বসামিরক গেজট 
(1559)

৫২ 01670000215 ল হক ঞা মিহদ ঞা পাচগাও এমপাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040448), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা ( মঘনা) (1248)

৫৩ 01670000217 মাঃ িমজ র রহমান ইয়া কিফল উি ন ইয়া মাতাইন র ল র আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040378)

৫৪ 01670000219 গািজ মাঃ ইসমাইল গািজ িমজা র রহমান দি ন পার সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040384), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2400)

৫৫ 01670000220 মাঃ ্ র আলী মাঃ কালাই াপারী পা রা সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040008)

৫৬ 01670000221 মাঃ শাহআলম মা া আঃ লিতফ মা া ির া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040385), বসামিরক গেজট 
(1398)

৫৭ 01670000222 আঃ রহমান মা া মাঃ খবরউ ীন বগাদী আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040413), বসামিরক গেজট 
(1469)

৫৮ 01670000223 মাঃ মাতািলব িময়া ছিলম উি ন দি নপাড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040446), বসামিরক গেজট 
(1466)

৫৯ 01670000225 মাঃ ফজর আলী ওহাদ আলী বড় মেনাহরদী ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040021), বসামিরক গেজট 
(1417), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( মঘনা) 
(447)

৬০ 01670000228 মাঃ লাল িময়া মাঃ ই াইল িময়া ির া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040368), বসামিরক গেজট 
(1392)

৬১ 01670000229 আ ল আলী কা িময়া ফিকর কদিমরচর কালাপাহািড়
য়া

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040039)

৬২ 01670000233 মাঃ আব ল বারী (বােরক) আব র রহমান দি নপাড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040412)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৬৩ 01670000235 মাতােলব নওয়াজ আলী উিচত রা শ ু রা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040097)

৬৪ 01670000236 ডাঃ মাঃ শাহজাহান মা া মাঃ মিতউর রহমান মা া পি ম আতািদ লতানসাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040129)

৬৫ 01670000237 মাঃ মাতািলব মা া সংশর আলী মা া পি ম আতাদী লতানসাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040347)

৬৬ 01670000238 মাঃ মিহউি ন মা া মাঃ হােফজ মা া পি ম আতািদ লতানসাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040099)

৬৭ 01670000239 মাঃ আমীর আিল কদম আলী মাহ দ র িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040355)

৬৮ 01670000240 মাঃ শাহজাহান ইঁয়া তাফা ল হােসন ারা ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040075)

৬৯ 01670000241 মাঃ সাহাব উি ন আ াস আলী কড়ইতলঅ চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040140)

৭০ 01670000244 মাঃ আরফত আলী ত মাঃ জািমর আলী ির সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040176)

৭১ 01670000245 মাঃ রিমজ উি ন ইয়া সিকনউি ন ইয়া পাচগাও এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040083)

৭২ 01670000246 মাঃ আ র রিশদ িময়া আক ীন িময়া উদয়দী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040199), বসামিরক গেজট 
(1830)

৭৩ 01670000247 মাঃ িফ জ ইয়া আঃ রউফ ইয়া ারা হাটেখালা 
পাড়া

ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040111)

৭৪ 01670000262 শিফ ল ইসলাম  িমিছর আলী গাপালদী গাপলদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040100)

৭৫ 01670000263 মাঃ দওয়ান আলী মহ ত আলী খােসরকা ী িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040227), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2357)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭৬ 01670000265 মাঃ হািব াহ মৗলভী মিফজ উি ন চতনকা া চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040245), বসামিরক গেজট 
(1643)

৭৭ 01670000270 মাঃ আ ল লিতফ ওয়াজউ ীন দি নপাড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040094), বসামিরক গেজট 
(1869)

৭৮ 01670000272 মাঃ জসীম উি ন মাঃ মাদবর আলী কালাপাহািড়য়া কালাপাহািড়
য়া

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040040)

৭৯ 01670000275 মাঃ জয়নাল আেবদীন মাঃ সানা িময়া হািজরেটক কালাপাহািড়
য়া

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040309), িবিজিব গেজট 
(8404)

৮০ 01670000277 মাঃ আজগর আলী রহম আলী চতনকা া চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040234)

৮১ 01670000278 র মাহা দ মাঃ হযরত আলী চতনকা া চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040181)

৮২ 01670000279 মাঃ আিক র রহমান খান রজাউর রহমান খান পাচগাও এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040303)

৮৩ 01670000280 খ কার সােরায়ার হােসন খ কার মহসীম আলা পাচবািড়য়া নায়াগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040296), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা ( সনা, নৗ ও িবমান বািহনী) (3855), 
সনাবািহনী গেজট (5257)

৮৪ 01670000281 িব এম কাম ামান ফা ক মিহ র রহমান ইয়া িবনাইরচর ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040210)

৮৫ 01670000284 মাঃ হািব র রহমান মাহা দ আলী ধান চতনকা া চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040317), বসামিরক গেজট 
(1446)

৮৬ 01670000286 ল আিমন বা ল ফায় ল বারী িদঘলদী ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040217)
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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    

৮৭ 01670000287 সার ল ইসলাম নিজ ল ইসলাম মােনহর এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040445)

৮৮ 01670000288 মাঃ রজাউল কিরম ইঁয়া মাঃ হািছমউি ন ইঁয়া উদয়দী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040067), বসামিরক গেজট 
(1829)

৮৯ 01670000289 মীর দেলায়ার হােসন মীর নািজ র রহমান কলাগািছয়া হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040170)

৯০ 01670000290 এম এ মাতািলব ইঁয়া আনছার আলী ইঁয়া উদয়দী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040175)

৯১ 01670000291 মাঃ ফজ ল কিরম মা া জাহর আলী মা া দিরয়াবাদ হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040060), বসামিরক গেজট 
(1890)

৯২ 01670000292 আ ল বােছদ ইয়া মাঃ শরীয়ত উ া ইয়া ল রদী বািলয়াপাড়া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040185), বসামিরক গেজট 
(1877)

৯৩ 01670000293 মাঃ আলাউি ন ঞা আছমত আলী ঞা দি নপাড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040418), বসামিরক গেজট 
(1464)

৯৪ 01670000294 মাঃ শমেশর  আলী মাঃ আকরাম আলী দয়াকা া চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040289)

৯৫ 01670000295 মাঃ হাজী আঃ কােদর হাজী মাঃ িসরা ল ইসলাম িবশন ী চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040072)

৯৬ 01670000296 মাঃ ইকবাল হােসন আ ল কােশম ইয়া ধ ী ধ ী  বাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040169), বসামিরক গেজট 
(1822)

৯৭ 01670000297 মাঃ শিফউ াহ িশকদার মাঃ চান িময়া িশকদার ল ীবরদী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040226), বসামিরক গেজট 
(1424)

৯৮ 01670000298 িব এম সাম ামান আ ার উি ন ইয়া িবনাইরচর ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040023)

৯৯ 01670000301 মাঃ ওয়াজ উি ন কাজী মাঃ আনজত আলী কাজী নায়াপাড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040212), বসামিরক গেজট 
(1827)
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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    

১০০ 01670000302 জওহর লাল ঘাষ বীের  চ  ঘাষ আড়াইহাজার আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040339)

১০১ 01670000303 আতাউর রহমান ইয়া আউয়াল ঞা ছাট ফাউসা ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040189), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2342)

১০২ 01670000304 খ কার ওয়ালীউ াহ ইরান খ কার আহছান উ াহ পাচগাও এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040401), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2349)

১০৩ 01670000305 খ কার মীজা র রহমান খ কার আ াফ উি ন পাচগাও এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040084)

১০৪ 01670000315 নািছর উি ন আহা দ আছান উ াহ ল রদী বািলয়াপাড়া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040186), বসামিরক গেজট 
(1891)

১০৫ 01670000316 মাঃ আলহাজ উি ন ইয়া র ব আলী ইয়া ছাট ফাউসা ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040216), বসামিরক গেজট 
(1414)

১০৬ 01670000317 মাঃ র আলী হািফজ উ ীন পাচগাও এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040420)

১০৭ 01670000318 মাঃ আ ল আউয়াল 
িসরাজী

মাঃিসরা ল ইসলাম কালাপাহািড়য়া কালাপাহািড়
য়া

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040041)

১০৮ 01670000320 কাজী সাইফউি ন আহ দ কাজী িজয়াউি ন আহ দ নায়াগাও নায়াগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040001), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2401)

১০৯ 01670000321 মাঃ মিহউি ন িময়া মাঃ কিফলউি ন িময়া ব ভদী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040205), বসামিরক গেজট 
(1837)

১১০ 01670000322 মাঃ আঃ গ ফার খান রা ম খান ধ ী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040329), বসামিরক গেজট 
(1824)

১১১ 01670000323 মাঃ আ ল কালাম ইয়া মাঃ আলফাজ উি ন ইয়া লা রকা ী শ ু রা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040204), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (প া) (300)
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২৫/০৩/২০২১    

১১২ 01670000324 আমান উ াহ ফিকর হাজারী ফিকর পাচ খী পাচ খী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040132)

১১৩ 01670000325 রায়হান উি ন আহেমদ মাঃ নওয়াব আলী ধান দি ন পার সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040374)

১১৪ 01670000328 মাঃ সিফ র রহমান ঞ বলােয়ত আলী ঞ কািদরিদয়া শ ু রা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040218), বসামিরক গেজট 
(1796)

১১৫ 01670000329 খ কার আিরফ উ াহ মা: লতান খ কার পাচগাও এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040269)

১১৬ 01670000331 এ ক এম গালজার হােসন মাঃ ইয়া ব আলী স ী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040326)

১১৭ 01670000332 মাঃ ল আিমন ইয়া সাম ি ন ভাকরদী মহজম র আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040182)

১১৮ 01670000333 মাঃ িলয়াকত হােসন মাঃ ই ত আলী ছাট বালা র লতানসাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040128)

১১৯ 01670000334 মাঃ িজয়াউল হক মা া মাঃ চ ন িময়া মা া চা কা ী এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040435), বসামিরক গেজট 
(1458)

১২০ 01670000335 চান িময়া হািফজ উি ন মািনক র চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040156)

১২১ 01670000336 মাঃ ফজ ল হক ইয়া করালী ইয়া পাচ খী পাচ খী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040259), বসামিরক গেজট 
(1389)

১২২ 01670000337 িজ এম খিল র রহমান মােল মাহা দ ী দি ন পার সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040258)

১২৩ 01670000338 মাঃ সফর আলী িময়া নওয়াজ আলী িময়া িনবাসদী িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040045)

১২৪ 01670000341 গালাম মা ফা মাঃ আ র আলী পাচগাও এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040427)
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২৫/০৩/২০২১    

১২৫ 01670000342 মাঃ আেনায়ার হােসন 
মােসদ

সিফউি ন মা া পাচগাও নায়াগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040419)

১২৬ 01670000346 মাঃ রহমত উ াহ িজ ত আলী মা া রাদ র গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040298), সনাবািহনী গেজট 
(12258), বসামিরক গেজট (1425)

১২৭ 01670000347 মাঃ ছা িময়া মাঃ জ িময়া রামচ দী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040192)

১২৮ 01670000348 মাঃ আ ার উ ামান 
সিলম

মাঃ ফািস  উদ ামান দি নপাড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040092), বসামিরক গেজট 
(1471)

১২৯ 01670000349 আঃ মা ান ইঁয়া ছবত আলী ইঁয়া িবজয়নগর শ ু রা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040346), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2402)

১৩০ 01670000354 মাঃ মাছাে ক হােসন ধা হািফজ উি ন আহে দ বািলয়াপাড়া বািলয়াপাড়া আড়াইহাজার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( মঘনা) (1246)

১৩১ 01670000359 মাহ দ মমতাজ হােসন মাঃ মাজা ফর হােসন মােনহর এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040399)

১৩২ 01670000361 মাঃ আ ল কােসম আজাদ সাম ল হক সরদার ল ী রা শ ু রা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040449), বসামিরক গেজট 
(1436)

১৩৩ 01670000363 মাঃ আঃ বাকী ইয়া মাঃ যত আলী ইয়া বলারকা ী আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040281), বসামিরক গেজট 
(1735)

১৩৪ 01670000364 মাঃ আব ল মিতন আব ল নাইম গাপালদী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040395)

১৩৫ 01670000366 কাজী মাঃ আ বকর রা ম আলী কাজী কামরানীরচর এমপাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040423), িবিসএস গেজট 
(31)

১৩৬ 01670000367 লকারনাইন ডািলম জিমর উি ন কলাগািছয়া হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040325)

১৩৭ 01670000371 শাহ সাইদ কামাল আজগর আলী িবশন ী চতনকা া আড়াইহাজার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2329)
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২৫/০৩/২০২১    

১৩৮ 01670000374 এ িব এম আিম ল ইসলাম 
ঞা

মিজ র রহমান ঞা বারআনী ধ ী বাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (104040324), বসামিরক গেজট 
(1434)

১৩৯ 01670000375 মাঃ মাফা ল হােসন সাম ্ উি ন ইয়া িসংহদী হাইজাদী আড়াইহাজার বসামিরক গেজট (1642), লাল ি বাতা 
(104040244)

১৪০ 01670000376 মাঃ ম আলী মাঃ শাহাব উি ন িময়া নয়নাবাদ নয়নাবাদ আড়াইহাজার লাল ি বাতা (104040201), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2335)

১৪১ 01670000377 িজ এম মাশারফ হােসন তাফা ল হােসন (আমান 
সােহব)

মােনহর এম.পাচগাও আড়াইহাজার বসামিরক গেজট (1411), লাল ি বাতা 
(104040404)

১৪২ 01670000378 মাঃ মাছাে ক হােসন 
খান

মাশারফ হােসন খান পাচগাও এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (104040239)

১৪৩ 01670000379 মাঃ আিমর হােসন ঞা আ  তােহর ঞা পাচগাও এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040085)

১৪৪ 01670000380 মাঃ িজ ত আলী ছােয়দ আলী নায়াপাড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040057)

১৪৫ 01670000381 আ র রহমান ইঁয়া রিমজ উি ন ইঁয়া ইদবারদী ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040246), বসামিরক গেজট 
(1769), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2410)

১৪৬ 01670000382 এনা র রহমান চৗ রী আ ল লিতফ চৗ রী পাচ খী ছনপাড়া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040390)

১৪৭ 01670000383 মাঃ শাহজাহান ইয়া আ  তােলব ইয়া হাইজাদী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040242), বসামিরক গেজট 
(1852), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2367)

১৪৮ 01670000384 মাঃ ল আিমন মা া মাঃ আব ল কিরম মা া সত ভা ী ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040110), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2353)
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২৫/০৩/২০২১    

১৪৯ 01670000385 এ, ক, এম, ই াহীম মােল মাহা দ ির সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040160)

১৫০ 01670000386 মাঃ নশর আলী িময়া আঃ আিজজ ির া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040134)

১৫১ 01670000387 মাঃ মক ল হােসন ইঁয়া আমজাদ আলী ইঁয়া উদয়দী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040224), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2395), বসামিরক গেজট (1739)

১৫২ 01670000388 মাঃ ওয়ািহ ামান মাঃ মিন ামান ভাকরদী মহজম র আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040230), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2406)

১৫৩ 01670000389 সয়দ আ র রােশদ সয়দ মিতউর রহমান নায়াগাও নায়াগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040225), বসামিরক গেজট 
(1813)

১৫৪ 01670000390 মাঃ আ ল খােলক কা  বপারী বািলয়াপাড়া বািলয়াপাড়া আড়াইহাজার সনাবািহনী গেজট (19017)

১৫৫ 01670000392 মাঃ আ ল বােছত খান আ ল কােশম খান িবনাইরচর আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040232), বসামিরক গেজট 
(1639), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2343)

১৫৬ 01670000393 মাঃ রজাউর রহমান মিফজ উ ীন আহমাদ বাজবী ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040400)

১৫৭ 01670000396 মাঃ হািনফ মাঃ লা  িময়া কড়ইতলা গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (104040250), বসামিরক গেজট 
(1455)

১৫৮ 01670000397 মাঃ সিফউ ীন খ ন হাজী জামেসদ খান ধ ী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (104040248), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2391)

১৫৯ 01670000400 মাঃ আ র রউফ মাঃ আিমর উি ন িময়া মােনহর এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (104040403)
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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    

১৬০ 01670000406 মাঃ শাহজাহান ইয়া মাঃ রিহম উি ন ইয়া ইদবরদী ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040260), বসামিরক গেজট 
(1415)

১৬১ 01670000407 িসরাজ িময়া (ম ) শহর উি ন সাত াম সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040136)

১৬২ 01670000424 আঃ মােলক নওয়াজ আলী ব ভদী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040058), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2331)

১৬৩ 01670000425 ি েযা া আ  িছি ক 
ইয়া

আফছর উি ন ইয়া আেশারহাট সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040380), বসামিরক গেজট 
(1396)

১৬৪ 01670000426 মাঃ ল ইসলাম ত আসকর আলী উ কা ী গাপলদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040121), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2399)

১৬৫ 01670000427 মাঃ হািব র রহমান কািনজ উ ীন মা া বড় ফাউসা ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040020)

১৬৬ 01670000428 মাঃ শাহাজান িময়া ত সকা র আলী ারা হাটেখালা 
পাড়া

ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040441)

১৬৭ 01670000430 ত সামস উি ন ঞা ত আকবর আলী ঞা ধ ী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040323)

১৬৮ 01670000441 মাঃ আফছার উি ন আ ল সামাদ দাইরাদী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040392)

১৬৯ 01670000444 ত ইউ ছ আলী িসকদার ত িসকদার রামচ দী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040396), বসামিরক গেজট 
(1428)

১৭০ 01670000445 এেকএম ফজ ল হক ত মাঃ রহম আলী ধান ◌ু ারা পি মপাড়া ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040112), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2350)

১৭১ 01670000447 আঃ জ ার ত রজব আলী হাগলাকা া নয়নাবাদ আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040165)

১৭২ 01670000449 ত সাম ল হক ত মালা ব  িময়া বাজবী বপাড়া ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040080), বসামিরক গেজট 
(1409)
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থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৭৩ 01670000450 সয়দ আ ল বাকী সয়দ মিতউর রহমান নায়াগাও নায়াগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040288), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2428)

১৭৪ 01670000455 ত আ ল হােসম মীর ত আঃ আিজজ মীর উ র কলাগািছয়া গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040120)

১৭৫ 01670000457 তাফা ল হােসন িশকদার ত র বকস িশকদার ল ীবরদী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040287)

১৭৬ 01670000464 মাঃ জািকর হােসন মাঃ তাই ীন গহরদী িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040050)

১৭৭ 01670000465 মাঃ ফজ ল কিরম ইয়া হাজী মাঃ আ ল ছ 
ইয়া

ছাট ফাউসা ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040018), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2423)

১৭৮ 01670000467 মাঃ ফজ র রহমান ত আ র রহমান সদাসিদ গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040101)

১৭৯ 01670000470 মাঃ খােদম আলী মাঃ রৗশন আলী বাৈড়পাড়া নয়নাবাদ আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040115)

১৮০ 01670000471 ত মাঃ মাসেলম ত মাঃ করম আলী উ র কলাগািছয়া গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040119)

১৮১ 01670000472 মাঃ িসরা ল ইসলাম মাঃ আ ল হাই ঞা দি নপাড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040090)

১৮২ 01670000474 মাঃ আ াফ উি ন িময়া ত চান িময়া িগরদা ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040086), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2419)

১৮৩ 01670000475 মাঃ সরাজি ন খান ত ছিমর উি ন খান পাচগাও এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040444), বসামিরক গেজট 
(1400)

১৮৪ 01670000478 মাঃ আব র রব মাঃ আেনায়ার আলী চতনকা া চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040291), বসামিরক গেজট 
(1445)

১৮৫ 01670000479 মাঃ সাই র রহমান ইয়া মিজ র রহমান চা কা ী এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040304), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2404)
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২৫/০৩/২০২১    

১৮৬ 01670000481 মাঃ ছ আলী জনাব আলী ট য়া চতনকা া আড়াইহাজার সনাবািহনী গেজট (3625)

১৮৭ 01670000482 গালাম ই াহীম ইয়া ব আলী দা র ড়া লতানসাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040251), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2328)

১৮৮ 01670000483 মাঃ িফেরাজ িময়া মাঃ চ ন িময়া বপারী বকা ী কালাপাহািড়
য়া

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040363)

১৮৯ 01670000484 এম এ সামাদ মাঃ ছিলমি ন দি নপাড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040215)

১৯০ 01670000485 মাঃ ছােলহ ইয়া ত ইি স ইয়া ব আতাদী লতানসাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040127), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2332)

১৯১ 01670000486 মাঃ মহসীন ইয়া ত মাঃ আফছার উি ন 
ইঁয়া

দিড় সত ভা ী ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040292)

১৯২ 01670000488 মাঃ সালায়মান ইঁয়া ত আছমত আলী ইঁয়া ছাট খামারচর আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040411), বসামিরক গেজট 
(1467)

১৯৩ 01670000490 আ ল রিশদ ত সরাফত আলী খািলয়ারচর কালাপাহািড়
য়া

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040365)

১৯৪ 01670000491 মাঃ রিফজ উি ন ত মাঃ রকমত উ া ারা মারপাড়া ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040102), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2334)

১৯৫ 01670000493 ী মা র রহমান ত আঃ রিশদ ী পাচগাও এম.পাচগাও আড়াইহাজার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2409)

১৯৬ 01670000494 এম এম মাজহাজ ল হক ত শিহ র রহমান বাজবী ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040082)

১৯৭ 01670000495 আ ল হােসন ত আলী আহ দ রাধানগর কালাপাহািড়
য়া

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040364), বসামিরক গেজট 
(1473)
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২৫/০৩/২০২১    

১৯৮ 01670000496 ত আঃ খােলক ত কমর উি ন সত ভা ী ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040407)

১৯৯ 01670000497 মাঃ আ  তােহর ইয়া ত মাঃ আঃ জ র ইয়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040048), বসামিরক গেজট 
(1894)

২০০ 01670000549 মাঃ আ  িছি ক ইয়া আব ল বােছদ ইয়া মারবাগ ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (104040213), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2340)

২০১ 01670000551 মাঃ আ ল মাতািলব 
ইঁয়া

ক র উি ন ঞঁা কলাগািছয়া হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040196), বসামিরক গেজট 
(1823)

২০২ 01670000554 হাজী মাঃ আ র হােশম 
ি েযা া

মাহা দ আলী টাকসাদী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040193)

২০৩ 01670000555 মাঃ তারা িময়া লাল িময়া গহরদী িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040352)

২০৪ 01670000557 ি েযা া মাঃ হলাল 
উি ন মা া

আিমর ব  মা া মরদাসাদী লতানসাদী আড়াইহাজার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2412), লাল ি বাতা 
(0104040238)

২০৫ 01670000561 মাঃ তারািময়া মাঃ আ ল কােশম দাইরাদী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040117)

২০৬ 01670000564 আ ল কােশম ফজ ল হক আেনায়ার হােসন ইঁয়া মােনহর এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040293)

২০৭ 01670000568 মাঃ ল ইসলাম আঃ গ র আড়াইহাজার আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040028)

২০৮ 01670000571 ত মাঃ জািমর আলী মাঃ টনাই িময়া বািলয়াপাড়া বািলয়াপাড়া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040387)

২০৯ 01670000580 ত মাঃ ফজ ল হক ত মাঃ রজব আলী হাগলাকা া নয়নাবাদ আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040166)

২১০ 01670000582 মাঃ িম ত আলী আঃ ওয়ােহদ আলী মােঝরচর এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040342)
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২৫/০৩/২০২১    

২১১ 01670000595 মাঃ িমজান িময়া ইউ ফ িময়া ির া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040138)

২১২ 01670000598 এেকএম ম র আলম ত আঃ আিজজ পাচানী চেকর বাড়ী নয়নাবাদ আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040162)

২১৩ 01670000607 মাঃ ইিলয়াছ মাঃ ইিলয়াছ ঞা বড় িবনাইরচর ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040024)

২১৪ 01670000612 মাঃ আেনায়ার হােসন ত মাঃ আঃ সামাদ মা া দিড় িবশন ী চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040223)

২১৫ 01670000616 মাঃ আিত ল ইসলাম 
খ কার

দিবর উি ন খ কার পাচগাও মা া পাড়া এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040433), বসামিরক গেজট 
(1404)

২১৬ 01670000636 মাঃ শাম ল হক ত আঃ মা ান কড়ইতলা গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040316)

২১৭ 01670000642 ত মাঃ প িময়া ত তারা িময়া কড়ইতলা চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040314)

২১৮ 01670000647 এ, ক, এম ফজ ল হক মাঃ জাহর আলী খাগকা া নয়নাবাদ আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040202)

২১৯ 01670000652 ক, এম, মিতন ত মাঃ মিগস উি ন 
খ কার

পাচগাও এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040428)

২২০ 01670000664 মাহা দ আলী ত মারেশদ আলী িতলচ ী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040061), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (প া) (296)

২২১ 01670000674 ত মাঃ মিতউর রহমান 
ঞা

ত িসরা ল হক ঞা সত ভা ী ারা আড়াইহাজার বসামিরক গেজট (1834), লাল ি বাতা 
(0104040408)

২২২ 01670000678 মাঃ আিমন উ ীন ত সােহব আলী িতলচ ী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040064)

২২৩ 01670000680 আশরাফ উ ামান ত মাঃ আঃ ছাবহান বাজবী বপাড়া ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040265)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

২২৪ 01670000681 মাঃ কন উ ীন মাঃ সানা িময়া রাধানগর কালাপাহািড়
য়া

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040038)

২২৫ 01670000760 আ ল কালাম ত  িময়া উ কা ী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040123), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2403)

২২৬ 01670000763 মাঃ ফজ ল হক ত িরয়াজ উ ীন িতলচ ী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040062), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2326)

২২৭ 01670000764 মাঃ আমান উ াহ ত হাজী িগয়াস উি ন 
আহ দ

রাধানগর কালাপাহািড়
য়া

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040077)

২২৮ 01670000766 মাঃ িব াল হােসন মাঃ মিফজি ন আড়াইহাজার আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040282)

২২৯ 01670000769 মাঃ ইসমা ্ইল ধান মাঃ স  ধান পাচগাও এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040430), বসামিরক গেজট 
(1402)

২৩০ 01670000771 আ ল মিতন ত মহ ত আলী কালাপাহািড়য়া কালাপাহািড়
য়া

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040362)

২৩১ 01670000773 আ ল বােসদ খান ত সদর খান মেনাহরদী বািলয়াপাড়া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040016)

২৩২ 01670000774 ত আতাউর রহমান গ  িময়া মা ার উ কা া ট য়া চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040320)

২৩৩ 01670000777 মাঃ সাম ল হক মৗঃ মাকারম আলী পাচানী নয়নাবাদ আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040391)

২৩৪ 01670000778 এ, ক, এম ফজ ল হক ত সাম ল হক কদমীরচর কালাপাহািড়
য়া

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040361)

২৩৫ 01670000781 মাঃ হাসান সিলম মাঃ আঃ আিজজ গািজ রা আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040209)
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২৫/০৩/২০২১    

২৩৬ 01670000782 মাঃ সাহরাব হােসন ত মাঃ ফজর আলী চতনকা া চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040229)

২৩৭ 01670000911 মাঃ গালাম হােসন ত সাম ি ন কালাপাহািড়য়া কালাপাহািড়
য়া

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040042)

২৩৮ 01670000916 আঃ বােতন মাঃ আমজাদ আলী গহরদী িনবাসদী আড়াইহাজার বসামিরক গেজট (1463), লাল ি বাতা 
(0104040358)

২৩৯ 01670001024 আ ল ছা ার মাঃ কিফল উি ন ধান আতাদী লতানসাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040098)

২৪০ 01670001038 িমলন িময়া আ ল খােলক ইয়া পাচগাও এম.পাচগাও আড়াইহাজার সনাবািহনী গেজট (3631)

২৪১ 01670001040 মাঃ খিবর উি ন সাহাজউি ন মা া আেশারহাট সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040255)

২৪২ 01670001042 মাঃ ফজ ল কিবর ঞা আঃ জিলল ইয়া আেশারহাট সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040369), বসামিরক গেজট 
(1386)

২৪৩ 01670001043 সিফ র রহমান িজ ত আলী টকপাড়া সাত াম আড়াইহাজার বসামিরক গেজট (1394), লাল ি বাতা 
(104040382)

২৪৪ 01670001050 আ া ামান ইয়া সাম ামান ইয়া ব ভদী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040059)

২৪৫ 01670001055 আয়নাল হক মা া ত িসরা ল হক মা া উজান গািব ী ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040184)

২৪৬ 01670001056 মাঃ আছান উ া ত মেহর মা া দিড় িবশন ী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040313)

২৪৭ 01670001057 মাঃ হাসমত আলী মাহা দ আলী ল রদী ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040022)

২৪৮ 01670001060 মাঃ চান িময়া ত মাঃ মাহ ত আলী ছাট খামারচর আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040149)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

২৪৯ 01670001061 এিবএম সাই ল ইসলাম  ত গালাম আকবর ইঁয়া মােনহর এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040220), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2330)

২৫০ 01670001063 আ ল গ র ত আলী িময়া দলদী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040327)

২৫১ 01670001245 মাঃ ইসমাইল িময়া মাঃ চরাগ আলী ী িগরদা ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040103)

২৫২ 01670001256 মাঃ সিফউ াহ ইয়া মাঃ মাছেলহ উি ন ইয়া মােনহর এম.পাচগাও আড়াইহাজার িবিসএস গেজট (64)

২৫৩ 01670001260 ত মাঃ সকা ার আলী খাই দান নাগড়াপাড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040331)

২৫৪ 01670001261 আঃ হােসন প  িময়া িশব র আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040333)

২৫৫ 01670001265 মাঃ শাহজাহান িমঞা ত মাঃ লাল িমঞা দি নপাড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040093)

২৫৬ 01670001266  বল চ  দাস ত মিন  চ  দাস আড়াইহাজার আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040190)

২৫৭ 01670001272 মাঃ িফেরাজ িময়া মাঃ ই ব আলী উ র কলাগািছয়া গাপালদী আড়াইহাজার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2416)

২৫৮ 01670001273 মাঃ বাহা উি ন আহ দ ত আ াছ আলী মা ার উিচত রা শ রা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040349)

২৫৯ 01670001277 মাঃ এনা ল হক মা া আ  জােহদ মা া পাচগাও এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040406)

২৬০ 01670001279 মাঃ ব  িময়া মাঃ চান িময়া খােসরকা ী িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040049)

২৬১ 01670001280 আঃ মিতন খিল র রহমান পাচ খী পাচ খী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040425), বসামিরক গেজট 
(1388)
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২৫/০৩/২০২১    

২৬২ 01670001413 মাঃ হািবজ উি ন ত িরয়াজ উি ন আড়াইহাজার আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040330)

২৬৩ 01670001414 মাঃ নবীউল হক মা া মিন ামান পাচগাও মা াপাড়া এমপাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040426), বসামিরক গেজট 
(1399)

২৬৪ 01670001422 আউয়াল গিন িময়া গহরদী িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040052)

২৬৫ 01670001445 মাঃ আ স সাবহান মাঃ হািবজি ন কাইম র আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040095), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2389)

২৬৬ 01670001455 তারা িময়া ত মাঃ আলী িবশন ী চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040141)

২৬৭ 01670001461 মাঃ জ িময়া মাঃ খাই িময়া বািলয়াপাড়া বািলয়াপাড়া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040388)

২৬৮ 01670001468 িসরা ল ইসলাম ডাঃ আ র আলী ঝাউগড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040338), বসামিরক গেজট 
(1456)

২৬৯ 01670001474 মাঃ ব উি ন ত মাঃ হািফজ উি ন ভরবদী লতানসাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040126)

২৭০ 01670001476 আঃ মিতন ঞা ত আঃ ছা ার ঞা ছাট ফাউসা ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040207), বসামিরক গেজট 
(1566)

২৭১ 01670001477 মাঃ িব াল হােসন মাঃ কিলমি ন িময়া আতাদী লতানসাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040348), বসামিরক গেজট 
(1440)

২৭২ 01670001480 মাঃ মাসেলম মাঃ ফেয়জ আলী ইয়া িদঘলদী ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2362)

২৭৩ 01670001481 মাঃ হযরত আলী ত আলহা  আিমর আলী ছনপাড়া পাচ খী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040263), বসামিরক গেজট 
(1738)
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২৫/০৩/২০২১    

২৭৪ 01670001484 ত এ ক এম ফায় র 
রহমান

ত েবদ আলী ধান ির া সাত াম আড়াইহাজার বসামিরক গেজট (1390), লাল ি বাতা 
(104040257)

২৭৫ 01670001486 ত লােয়জ ত আেবদ আলী ির া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040376), বসামিরক গেজট 
(1393)

২৭৬ 01670001488 মাঃ মিতউর রহমান েবদ আলী ধান ির া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040137)

২৭৭ 01670001489 মাঃ মিতউর রহমান ত সয়দ আলী ির া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040383)

২৭৮ 01670001490 ত মাঃ সানা িময়া ত ইছমাইল ী ির া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040005)

২৭৯ 01670001491 মাঃ আলা উি ন মা া ত আ র রহমান মা া টকপাড়া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040007)

২৮০ 01670001493 মাঃ ফজ র রহমান আঃ রিশদ মা া ছনপাড়া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040372), বসামিরক গেজট 
(1384)

২৮১ 01670001494 মাঃ িসরা ল ইসলাম ত ছারত আলী িমঞা পাচ খী পাচ খী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040379)

২৮২ 01670001495 ত আঃ ছাবহান ত আঃ রিশদ পাচ খী পাচ খী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040373), বসামিরক গেজট 
(1391)

২৮৩ 01670001497 মাঃ বা  িময়া মাঃ ল ইসলাম মা া পাচ খী পাচ খী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040447)

২৮৪ 01670001593 ডাঃ মাঃ আ  িসি ক মাঃ র  ধান বগাদী আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040443)

২৮৫ 01670001594 কাজী মিন ামান কাজী আিমন উি ন নিরংদী ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040422)

২৮৬ 01670001595 ত আ ল হািসম ত আঃ ছামাদ িময়া গাপালদী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040124)
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২৫/০৩/২০২১    

২৮৭ 01670001596 িনিখল চ  দাস ত  চরন দাস খােসরকা ী িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040053)

২৮৮ 01670001600 আঃ বােতন ত আঃ রিহম িবশন ী চালারচর চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040178)

২৮৯ 01670001604 মাঃ আ  তােহর ইয়া মাঃ আকবর আলী ইয়া জা ািলয়া নয়নাবাদ আড়াইহাজার বসামিরক গেজট (1638), লাল ি বাতা 
(0104040243)

২৯০ 01670001607 লতানা রািফয়া(রােফয়া 
হা ান মায়া)

হিব ি ন খান ল ীবরদী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040439)

২৯১ 01670001609 মাঃ ইয়া ছ ঞা জামাল উ ীন ঞা ল ীবরদী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040277), বসামিরক গেজট 
(1423)

২৯২ 01670001610 মাঃ মিফ ল হক মৗলভী আলাউ ীন ল ীবরদী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040398), বসামিরক গেজট 
(1887)

২৯৩ 01670001615 তাফা ল হােসন মাহা দ আলী কড়ইতলা গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040315), বসামিরক গেজট 
(1452)

২৯৪ 01670001616 মাঃ খােল ামান মা া ডাঃ আঃ আিজজ মা া আতাদী লতানসাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040219)

২৯৫ 01670001617 মাঃ ল ইসলাম কালিহ িময়া খােসরকা ী িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040354)

২৯৬ 01670001620 মাঃ ছাদত আলী আঃ মিজত ি মাহ দ র িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040353)

২৯৭ 01670001622 গালাম হােসন আঃ কিরম খােসরকা ী িনবাসদী আড়াইহাজার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2394)

২৯৮ 01670001626 মাঃ আফা ি ন মাঃ েবজ আলী িবশন ী চালারচর চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040139)
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২৫/০৩/২০২১    

২৯৯ 01670001628 মাঃ আমান উ াহ ন র আলী সত ভা ী ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040409)

৩০০ 01670001630 মাঃ আব ল আউয়াল সােহব আলী পাচবািড়য়া নায়াগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040455), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2366)

৩০১ 01670001631 মাঃ তােহর আলী ইঁয়া মাঃ হােসন আলী য়া রামচ দী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040397), বসামিরক গেজট 
(1826)

৩০২ 01670001633 মাঃ জাহা ীর ইয়া হলাল উি ন ইয়া ল ীবরদী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040122)

৩০৩ 01670001634 মাঃ সাম ল হক মাঃ জালাল উি ন হািজরেটক কালাপাহািড়
য়া

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040286)

৩০৪ 01670001635 মাঃ আ  তােহর মাঃ চ ন িময়া ল ীবরদী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040153)

৩০৫ 01670001637 মাঃ কািল া ইঁয়া ফজ ল কিরম ইঁয়া ল ীবরদী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040168)

৩০৬ 01670001638 ছিমর উি ন হািফজ উ ীন দিড় িবশন ী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040280)

৩০৭ 01670001640 জাহা ীর আলম 
( ি েযা া)

দ আঃ রহমান লতবদী লতানসাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040089), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2337)

৩০৮ 01670001642 মাঃ আব ল আলী নািজর আলী চতনকা া চতনকা া আড়াইহাজার সনাবািহনী গেজট (3620)

৩০৯ 01670001644 মাঃ ফজ ল হক ত নােয়ব আলী ি দাসপাড়া এমপাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040032)

৩১০ 01670001645 মাঃ আলা উি ন মাঃ মাতব আলী মািনক র চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040155), বসামিরক গেজট 
(1447)

৩১১ 01670001647 মাঃ ছিগর আহ দ ইয়া মাঃ সাম ি ন ইয়া ছাট ফাউসা ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040236)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৩১২ 01670001648 মাঃ অেলক িময়া ত িজ ত আলী কড়ইতলা চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040249)

৩১৩ 01670001650 মাঃ মাতাহার হােসন মাঃ মাইন উি ন মােঝরচর এমপাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040332), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2418)

৩১৪ 01670001651 ত মাঃ িমজা র রহমান মাঃ সরাজ উি ন কলাগািছয়া হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040200)

৩১৫ 01670001652 মাঃ জািকর আলম মাঃ আঃ রা াক ইয়া জাকারিদয়া িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040360), বসামিরক গেজট 
(1587)

৩১৬ 01670001653 আঃ ছা ার ঞা মাঃ মাতািলব ঞা বড় ফাউসা ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040211)

৩১৭ 01670001729 ত মাঃ শহী াহ িময়া ত সকা ার আলী িময়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040031)

৩১৮ 01670001740 কাজী মাছেলহ উ ীন 
আহমদ

ত কাঃ আঃ মাতােলর নায়াপাড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040029)

৩১৯ 01670001770 মাঃ আকবর আলী ত মিফজ উ ীন নায়াপাড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040030)

৩২০ 01670001772 মাঃ ওয়ােস ামান খান ত মাঃ আ ার ামান 
খান

মােনহর এম.পাচগাও আড়াইহাজার িলশ বািহনী গেজট (93)

৩২১ 01670001776 এ, এম, শিফউর রহমান আব ল হািকম সরকার নয়নাবাদ সরকার 
বািড়

নয়নাবাদ আড়াইহাজার াধীন বাংলা বতার শ  সিনক গেজট (204)

৩২২ 01670001936 মাঃ আঃ বােরক মাঃ চান িময়া গহরদী িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040035)

৩২৩ 01670001969 আঃ বােরক িময়া ত আঃ জ ার িময়া বলারকা ী আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040188)
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২৫/০৩/২০২১    

৩২৪ 01670001992 মাঃ যাবােয়র হােসন মাঃ আ  িসি ক মা া পাচগাও মা াপাড়া এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040087)

৩২৫ 01670001995 মাঃ আলী মি ন ত আঃ গ র িবশন ী চালারচক চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040146)

৩২৬ 01670002034 নপাল চ  সাহা ত অিজত মার সাহা জা ািরয়া নয়নাবাদ আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040114)

৩২৭ 01670002036 গাজী মাঃ আলা উি ন আলহা  মাঃ আেবদ আলী গািজ রা গাপালদীি◌ 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040154), বসামিরক গেজট 
(1453)

৩২৮ 01670002037 মাঃ মিফজ উি ন ত আহা দ আলী দাসপাড়া এম.পাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040235)

৩২৯ 01670002068 মজর আেনায়া ামান 
আিজজী(অবঃ )

ত ডাঃ আঃ আিজজ মা া পি চম আতাদী লতানসাদী আড়াইহাজার বসামিরক গেজট (1441), লাল ি বাতা 
(0104040299)

৩৩০ 01670002119 মাঃ আহসান উি ন মা া মাঃ জােহদ আলী মা া আতািদ লতানসাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040233)

৩৩১ 01670002218 মাঃ লাল িময়া মাঃ আফছার উ ীন দি নপাড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040308), বসামিরক গেজট 
(1468)

৩৩২ 01670002219 ফিকর আ া ামান ইউ ফ আলী ফিকর পাচ খী পাচ খী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (104040370)

৩৩৩ 01670002311 মাঃ ওসমান গিণ ত মৗঃ জ  ধান চ কনগর নয়নাবাদ আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040438), বসামিরক গেজট 
(1439)

৩৩৪ 01670002312 আজগর আলী আ ল হািশম দি নপাড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040131)

৩৩৫ 01670002313 মাঃ িগয়াসউদইন িময়া অিলউ া মা া আতাদী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040328), বসামিরক গেজট 
(1432)

৩৩৬ 01670002314 আ ল কােশম ছ ত িময়া পা া ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040104)
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২৫/০৩/২০২১    

৩৩৭ 01670002315 খ কার রামান ত খ কার মহসীন আলী পাচবািড়য়া এমপাচগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040241)

৩৩৮ 01670002316 মাঃ ল ইসলাম সরকার সদর আলী সরকার জা ািলয়া নয়নাবাদ আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040116)

৩৩৯ 01670002317 আ ল হাই মা া মাঃ আেয়ত আলী মা া পি ম আতাদী লতানসাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040222)

৩৪০ 01670002338 আলহাজ মিজ র রহমান 
খান ( সনাবািহনী)

ত হাজী মাঃ জসেসদ খান ধি হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040270)

৩৪১ 01670002339 ত মাঃ নিব ল ইসলাম ত মাঃ ইছাহাক ট য়া চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040180)

৩৪২ 01670002340 মাঃ আ ল আলী ত নািজর আলী দিড় িবশন ী চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040312)

৩৪৩ 01670002342 মাঃ আিমরা হােসন মাঃ আিছম উি ন মা য়াদী ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040013), বসামিরক গেজট 
(1416)

৩৪৪ 01670002377 মাঃ শাহজাহান আঃ ওহাব িবশনি  চালারচক চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040069)

৩৪৫ 01670002378 মাঃ হািনফ ইি ছ আলী দিড় িবশন ী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040145)

৩৪৬ 01670002380 িহমাং  লাল নাথ নাহা ত য  নাথ নাহা কলাগািছয়া হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040206)

৩৪৭ 01670002403 মাঃ নােয়ক মাঃ রিমজ উি ন ম ার চর বকাি  
সােহব 
বাজার-১৪৪০

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040366)
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২৫/০৩/২০২১    

৩৪৮ 01670002407 আলহা  মাঃ সাম ল হক 
মা া

মাঃ রিহম উ ীন মা া আড়াইহাজার আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040261)

৩৪৯ 01670002423 মাঃ আিজ ল হক মাঃ আমজাদ হােসন ছাট ফাউসা ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040026), বসামিরক গেজট 
(1420)

৩৫০ 01670002424 মাঃ ল হক আঃ মােলক নিরংদী ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040017), বসামিরক গেজট 
(1874), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2360)

৩৫১ 01670002428 খ কার বিশর আহা দ খ কার শিফউি ন পা গাও এম.প চগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040081), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা ( মঘনা) (1247)

৩৫২ 01670002430 মাঃ মহসীন ত আিজজ িময়া বলারকা ী আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040187)

৩৫৩ 01670002431 মাতািলব মা া ত আমজাত মা া পা গাও এম.প চগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040432)

৩৫৪ 01670002432 মাঃ সাখাওয়াত হােসন ত ছালাম কাজী হাটেখালা এম.প চগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040340)

৩৫৫ 01670002433 আঃ বােতন আহা দ আলী মাহ দ র িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040047)

৩৫৬ 01670002434 মাঃ জ িময়া ত করামত আলী উ কা ী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040152)

৩৫৭ 01670002435 ত ইি ছ আলী ইয়া ত েবদ আলী পা গাও এম.প চগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040079), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2351)

৩৫৮ 01670002438 লাকমান িময়া কারী মাঃ করমালী দি নপাড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040147)

৩৫৯ 01670002439 আঃ ওহাব মা া মাঃ ছিমর উ ীন মা া িতলচ ী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040065)
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৩৬০ 01670002440 মাঃ ল ইসলাম ত আ ল কােদর ট য়া চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040319)

৩৬১ 01670002441 ত মাঃ শাম ল হক ত মাঃ রিফজি ন দি নপাড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040091)

৩৬২ 01670002442 মাঃ তা ল ইসলাম ত খিলল ধান দিড় িবশন ী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040143)

৩৬৩ 01670002443 মাঃ ই ত আলী ত মিনর উি ন দি নপাড়া আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040414)

৩৬৪ 01670002444 আঃ মােলক ত লা  িময়া দিড় িবশন ী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040179)

৩৬৫ 01670002445 মাঃ জিমর উ ীন িময়া আঃ  মােলক িময়া নায়া া ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040025)

৩৬৬ 01670002446 আঃ হাই ঞা ত আহা দ আলী ঞা ছাট ফাউসা ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040386)

৩৬৭ 01670002447 সেরায়ার খ কার মিফজ উি ন খ কার পা গাও এম.প চগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040436)

৩৬৮ 01670002448 মাঃ লতান িময়া ত সানা িময়া কড়ইতলা গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040318)

৩৬৯ 01670002449 ল ইসলাম ত প  িময়া িবজয়নগর চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040437)

৩৭০ 01670002450 হােসন আলী ত মিফজ উি ন হাটেখালা ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040109), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2414)

৩৭১ 01670002451 মাঃ ল ইসলাম ত হাজী মিনর উি ন কািহ ী হাইজাদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040172)

৩৭২ 01670002452 মাঃ আ ল হািলম ত হাজী আ ল নাইম গাপালদী গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040394), বসামিরক গেজট 
(1429)
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৩৭৩ 01670002453 মাঃ ফজ ল হক আফতা ীন সরকার নয়নাবাদ নয়নাবাদ আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040231), বসামিরক গেজট 
(1438)

৩৭৪ 01670002454 মাঃ ল হক ঞা ত কামাল উি ন ঞা পা গাও এম.প চগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040106), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2387)

৩৭৫ 01670002456 আঃ বােতন ত মাঃ আিজজ রাদ র গাপালদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040151)

৩৭৬ 01670002457 মাঃ িফ জ িময়া ত মিনর উি ন ছনপাড়া পাচ খী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040371), বসামিরক গেজট 
(1395)

৩৭৭ 01670002458 আ  রায়হান মাঃ শ র আলী ধান চতনকা া চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040321)

৩৭৮ 01670002460 মাঃ গালাম মা ফা মাঃ ভালাগাজী কালাপাহািড়য়া কালাপাহািড়
য়া

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040034)

৩৭৯ 01670002461 শহী াহ ত মাঃ আলী িবশন ী চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040142)

৩৮০ 01670002462 মাঃ মহ ত আলী ত মাঃ তারাব আলী কলাপাড়া চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040173)

৩৮১ 01670002465 আঃ মােলক মা ার নওসা িময়া ম ারচর কালাপাহািড়
য়া

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040037), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2383)

৩৮২ 01670002469 মাঃ জিসম উি ন ত মাঃ সােহব আলী পা া ারা আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040105)

৩৮৩ 01670002471 Joynal Abedin A. Khaleque 
Bhyan

প চবািড়য়া নায়াগাও আড়াইহাজার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( মঘনা) (85)

৩৮৪ 01670002475 মাঃ আঃ মা ান জাফর আলী মা া দয়াকা া চতনকা া আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040453), বসামিরক গেজট 
(1679)

৩৮৫ 01670002478 পাঠান মাঃ শাহজাদা ইয়াদ আলী পাঠান চ কনগর নয়নাবাদ আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040078), বসামিরক গেজট 
(1435)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৩৮৬ 01670002479 গাজী গালাম মা ফা মাঃ িজ ত আলী উ কা ী কালাপাহািড়
য়া

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040284)

৩৮৭ 01670002480 ত িগয়াস উি ন আিমন ীন ঝাউদড়া দি ণ আড়াইহাজার আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040335)

৩৮৮ 01670002482 ত আ  দােয়ম খ কার ত আঃ ছালাম খ কার নিরংদী ফাউসা 
বাজার

আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040014), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2348)

৩৮৯ 01670002483 ি েযা া আঃ রউফ মা া আলমাছ মা া আেশাহাট সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040003)

৩৯০ 01670002485 মাঃ ই ািহম ইয়া মাঃ আমজাদ আলী মরদাসাদী লতানসাদী আড়াইহাজার বসামিরক গেজট (1462), লাল ি বাতা 
(0104040356)

৩৯১ 01670002486 মাঃ আমজাদ হােসন ত সাইজি ন ইঁয়া আেশাহাট সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040381), বসামিরক গেজট 
(1385)

৩৯২ 01670002494 মাঃ আ বকর ইয়া ত আ াব আলী ইয়া প চগাও নয়াপাড়া প চগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040275), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2355)

৩৯৩ 01670002501 সয়দ জিহ ল কিবর ত সয়দ জাকাউর রহমান নায়াগাও নায়াগাও আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040264)

৩৯৪ 01670002502 আঃ রিহম ত আ ল হােসন ছনপাড়া সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040375), বসামিরক গেজট 
(1397)

৩৯৫ 01670002503 মাঃ ল হক ত ছজি ন িময়া সেখরগাও সাত াম আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040431)

৩৯৬ 01670002513 মাঃ আেলক িময়া ত আব া িনবাসদী িনবাসদী আড়াইহাজার লাল ি বাতা (0104040359), বসামিরক গেজট 
(1586)

৩৯৭ 01670000002 আব ল মিতন লা  িময়া গাদনাইল ধন া এল এন িস 
িমলস-
1432

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1199), লাল ি বাতা 
(104070061)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৩৯৮ 01670000004 মাঃ শাহজাহান ইয়া 
( লহাস)

চরাগ আলী ধন া, গাদনাইল এল.এন.িস 
িমল -১৪৩২

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1198), লাল ি বাতা 
(0104070050)

৩৯৯ 01670000005 এহসান কবীর রমজান মাঃ নােয়ব আলী বাসা/ হাি ং: ল 
ভবন,  
াম/রা া:১৫৭-িব, 

বাৈড়পাড়া, 
গাদনাইল, ওয়াড 

নং-০৮, নারায়ণগ  
িস  কেপােরশন, 
নারায়ণগ  সদর, 
নারায়ণগ

এল.এন.িস 
িমল -১৪৩২

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1158), লাল ি বাতা 
(104070062)

৪০০ 01670000006 মাঃ িমজা র রহমান মাহা ত আিল গাদনাইল ধন া নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1204), লাল ি বাতা 
(104070096)

৪০১ 01670000008 মাঃ আেশক আলী মহ ত আলী গাদনাইল ধন া, 
ওয়াড নং-০৮, 
নারায়ণগ  িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ ।

এল.এন.িস 
িমল -১৪৩২

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1266), লাল ি বাতা 
(104070107)

৪০২ 01670000010 মাঃ শিরফ উ াহ সাউদ িমিছর আলী সাউদ বাড়ীপাড়া, 
গাদনাইল, ওয়াড 

নং-০৮

এল.এন.িস 
িমল -১৪৩২

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1260), লাল ি বাতা 
(104070173)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৪০৩ 01670000011 তাই ল ইসলাম মাহর আলী বাড়ীপাড়া গাদনাইল এল. এন. িস 
িমল -
1432

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1264), লাল ি বাতা 
(0104070105)

৪০৪ 01670000013 এম এ খােলক িময়া কিফল উি ন িময়া গাদনাইল নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1698), লাল ি বাতা 
(104070097)

৪০৫ 01670000014 মাঃ কামাল হােসন আঃ আউয়াল সরদার ধন া গাদনাইল এল.এন.িস 
িমল -১৪৩২

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1148), লাল ি বাতা 
(0104070125)

৪০৬ 01670000015 আব ল মিজদ সাউদ জেবদালী সাউদ গাদনাইল নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1150), লাল ি বাতা 
(104070004)

৪০৭ 01670000016 বীর ীেযা া হা দ র 
হােসন মা া

হা দ নািজম উি ন 
মা া

ইয়াপাড়া, 
গাদনাইল

এল.এন.িস 
িমল -১৪৩২

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1164), লাল ি বাতা 
(0104070063)

৪০৮ 01670000017 মাঃ মিজ র রহমান সাউদ আ ব আলী সাউদ গাদনাইল এল. এন. িস 
িমল -
1432

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1227), লাল ি বাতা 
(0104070124)

৪০৯ 01670000018 মাঃ মিহউি ন মা া আঃ হািকম মা া ধন া গাদনাইল এল.এন.িস 
িমল -১৪৩২

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1836), লাল ি বাতা 
(104070058)

৪১০ 01670000019 মাঃ মিফজ উি ন ল র আলী গাদনাইল নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1162), লাল ি বাতা 
(104070059)

৪১১ 01670000020 মাহা দ আলী হািফজ উ ীন মা া গাদনাইল নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1187), লাল ি বাতা 
(104070180)

৪১২ 01670000021  রশন আলী আ ল হাই গাদনাইল নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1159), লাল ি বাতা 
(104070046)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৪১৩ 01670000022 এ িব এম জয়নাল আেবদীন আঃ আিজজ গাদনাইল নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1183), লাল ি বাতা 
(0104070104)

৪১৪ 01670000023 মাঃ ইউ ফ আলী তােলব আলী গাদনাইল নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1256), লাল ি বাতা 
(104070141)

৪১৫ 01670000024 আব ল আজীজ আব ল বােরক মা া গাদনাইল নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1201), লাল ি বাতা 
(104070047)

৪১৬ 01670000026 মাঃ আলী হােসন ড র আলী িময়া জাল িড় পি মপাড়া জাল িড়-
১৪২০

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1209), লাল ি বাতা 
(104070036)

৪১৭ 01670000027 মাঃ িসরা ল ইসলাম ওয়ােহদ আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (105)

৪১৮ 01670000028 মাঃ আেয়ত আিল সদর আলী জাল িড় উ রপাড়া, 
ওয়াড নং-০৯, 
নারায়ণগ  িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ ।

জাল িড়-
১৪২০

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1238), লাল ি বাতা 
(104070013)

৪১৯ 01670000030 এস এম বিদউল আলম আলম চান জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1210), লাল ি বাতা 
(104070031)

৪২০ 01670000031 মাঃ হযরত আলী আনসার আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1708), লাল ি বাতা 
(104070181)

৪২১ 01670000032 মাঃ আব স শা র মাঃ মরন আলী বাসা/ হাি ং:িপয়ন 
সরদার বাড়ী, 
ডাকঘর:জাল িড়-
1420

জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1169), লাল ি বাতা 
(104070016)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৪২২ 01670000033 আয়তন নছা চান িময়া জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (147)

৪২৩ 01670000034 মাঃ িময়াজ উ ীন আনছার আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (52)

৪২৪ 01670000035 হলাল উি ন ফ  িময়া জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (127)

৪২৫ 01670000036 মাঃ শা   আলম ওসমান িময়া জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর লাল ি বাতা (0104070028)

৪২৬ 01670000037 আ ল কােশম ম াজ উি ন  ধান জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (84)

৪২৭ 01670000038 মাহা দ আলী লাল চ ন িময়া জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (117)

৪২৮ 01670000039 মাঃ ল হক আেয়ত আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর লাল ি বাতা (0104070093)

৪২৯ 01670000040 আব ল আলী সরদার বাদশা িময়া জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1268), লাল ি বাতা 
(104070115)

৪৩০ 01670000041 মাঃ ল ইসলাম মকরব আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (118)

৪৩১ 01670000042 মাঃ শিহ াহ আলী িময়া জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (163)

৪৩২ 01670000043 মাঃ হযরত আলী ছােদক আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1702), লাল ি বাতা 
(104070147)

৪৩৩ 01670000044 মাঃ ল ইসলাম হযরত আলী ম ার জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (103)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৪৩৪ 01670000045 মাঃ কামাল উি ন ছিমর উি ন আহেমদ জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (55)

৪৩৫ 01670000046 আঃ আিজজ আ  মাতবর জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (130)

৪৩৬ 01670000048 মাঃ মিহউি ন দওয়ান ফিকর দওয়ান জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1167), লাল ি বাতা 
(104070014)

৪৩৭ 01670000049 মাঃ আনছার আলী আ র আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (100)

৪৩৮ 01670000050 র মাহা দ জ বােনত আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (139)

৪৩৯ 01670000052 মাঃ আমীর হােসন আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (67)

৪৪০ 01670000053 মাঃ আঃ মাতািলব ত  িময়া জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (59)

৪৪১ 01670000054 মাঃ সফর আলী শােহব আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1207), লাল ি বাতা 
(104070084)

৪৪২ 01670000055 মাঃ গােল র িময়া হাসান আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (140)

৪৪৩ 01670000067 মাঃ আ ল হািমদ মাঃ কিফল উি ন জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (87)

৪৪৪ 01670000068 িফেরাজ আহেমদ মহ ত আলী জাল িড় নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (111)

৪৪৫ 01670000070 মাঃ কমর আলী আব র কািদর ফিকর িমজিমিজ নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (46)
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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    

৪৪৬ 01670000073 মাঃ সােহব আলী গা াল হােসন জাল িড় নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (54)

৪৪৭ 01670000074 মাহা দ মিহউি ন িখরত আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (154)

৪৪৮ 01670000075 খিল র রহমান আনর আলী জাল িড় নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (131)

৪৪৯ 01670000076 আব ল কােদর চৗ রী রহমত আলী চৗ রী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (123)

৪৫০ 01670000078 মাঃ সাম ি ন মাহা দ আলী জাল িড় নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (148)

৪৫১ 01670000079 মাঃ ছােদম আলী হািমদ আলী জাল িড় নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (89)

৪৫২ 01670000081 মাঃ জালাল উি ন আদম সরদার জাল িড় নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (101)

৪৫৩ 01670000083 মাঃআব ল আলী তােহর আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (98)

৪৫৪ 01670000084 মাঃ হােসন হাছান আলী ধান জাল িড় নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (157)

৪৫৫ 01670000085 মাঃ ল ইসলাম হািব াহ সরদার জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (119)

৪৫৬ 01670000086 আ স সা ার আলী ীন জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (82)

৪৫৭ 01670000087 ছােলহ উি ন সােহব আলী জাল িড় নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (149)
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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    

৪৫৮ 01670000088 মাঃ ওহাব আলী হািমদ আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (146)

৪৫৯ 01670000089 মাঃ িলয়াকত হােসন হাসমত আলী জাল িড় নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (88)

৪৬০ 01670000090 মাঃ আিজ ল ইসলাম মাঃ গালাম আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (107)

৪৬১ 01670000091 মাঃ রহব আলী আলী নওয়াজ জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (65)

৪৬২ 01670000092 আব ল বােরক নকবর আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1231), লাল ি বাতা 
(104070157)

৪৬৩ 01670000093 মাঃ তাই ি ন আ  মাদবর জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (114)

৪৬৪ 01670000094 মাঃ মিন ল হক আলী িময়া জাল িড় নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (162)

৪৬৫ 01670000095 মাঃ ল ইসলাম বােনত আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (112)

৪৬৬ 01670000097 মাঃ ওহাব আলী গা াল িময়া জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1704), লাল ি বাতা 
(104070116)

৪৬৭ 01670000099 মাঃ হযরত আলী মাঃ িপয়ার আলী সরদার জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1145), লাল ি বাতা 
(0104070018), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2437)

৪৬৮ 01670000100 আব ল লিতফ ফজর আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর লাল ি বাতা (0104070200)
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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    

৪৬৯ 01670000101 মাঃ আফাজ উি ন মাঃ সরাজ উি ন সরদার বাসা/ হাি ং:িস-
১৭৭, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-০৯, 
ডাকঘর:জাল িড়-
১৪২০

জাল িড়-
১৪২০

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1793), লাল ি বাতা 
(0104070195)

৪৭০ 01670000102 মাঃ সিফউি ন িসকদার মাঃ ফজর আলী িসকদার জাল িড় নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1699), লাল ি বাতা 
(104070083)

৪৭১ 01670000103 আব ল মােলক সয়দ আলী জাল িড় উ রপাড়া, 
ওয়াড নং-০৯, 
নারায়ণগ  িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ ।

জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1196), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2441), লাল ি বাতা (0104070092)

৪৭২ 01670000104 মাঃ িসরাজ উি ন দওয়ান ম  দওয়ান জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (115)

৪৭৩ 01670000105 ন র আহে দ আনর আলী সরদার জাল িড় নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1154), লাল ি বাতা 
(0104070129)

৪৭৪ 01670000107 তাতা িময়া আব র রা াক জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (106)

৪৭৫ 01670000109 আ ল হােসন দওয়ান আঃ হািফজ দওয়ান জাল িড় নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1146), লাল ি বাতা 
(104070009), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2439)

৪৭৬ 01670000110 মাঃ আতাউর রহমান হযরত আলী ম ার জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (128)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৪৭৭ 01670000111 জিমর আলী আসন আলী জাল িড় নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (151)

৪৭৮ 01670000112  েমাঃ সাম  উি ন দািনক িময়া জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (113)

৪৭৯ 01670000113 মাঃ ওসমান আলী ওমর আলী মাদবর জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (99)

৪৮০ 01670000114 মাঃ আ ল হােসন ধান কািফল উি ন ধান দলপাড়া ব র-
1421

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (181)

৪৮১ 01670000115 মাঃ ক র উি ন না  িময়া জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (78)

৪৮২ 01670000116 মাঃ রিমজ উি ন খান ওয়াজ উি ন খ ন দলপাড়া নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (170)

৪৮৩ 01670000117 িসরা ল হক মাকরব আলী সরদার জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1206), লাল ি বাতা 
(104070011)

৪৮৪ 01670000119 মাঃ আ ল হােশম িশকদার আিমর আলী িশকদার জাল িড় নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1208), লাল ি বাতা 
(0104070085)

৪৮৫ 01670000120 মাঃ গালাপ ধা মাঃ মকরম আলী ধা জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (175)

৪৮৬ 01670000121 আ ল মা ান আ ল মািজদ দলপাড়া নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (169)

৪৮৭ 01670000122 মাঃ আ ল হািমদ িস  সদার জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (137)

৪৮৮ 01670000123 মাঃ আফাজ উি ন আ ল হােসন ইঘর ব র-
1421

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (177)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৪৮৯ 01670000124 মাঃ সাহাব উি ন ত  িময়া জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (129)

৪৯০ 01670000125 মাঃ মিফজ উি ন নওয়াব আলী সাউদ ইঘর ব র-
1421

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (167)

৪৯১ 01670000126 হাজী মাঃ আিমর হােসন মৗঃ আিফর উি ন 
আহেমদ

জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (171)

৪৯২ 01670000127 আ ল হােশম আজগর আলী দলপাড়া ব  পাড়া ব র-
1421

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (173)

৪৯৩ 01670000128 মাঃ রহমত উ াহ খ কার মাঃ ইমান আলী খ কার ইঘর ব র-
1421

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (179)

৪৯৪ 01670000129 বােয়িজদ আহা দ মাঃ আ াস আলী জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (116)

৪৯৫ 01670000130 মাঃ ই ািহম বাদাই খান দলপাড়া ব র-
1421

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (183)

৪৯৬ 01670000131 মাঃ খিল র রহমান হাজী কালাচান িময়া িমজিমিজ নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (43)

৪৯৭ 01670000132 মাঃ আলমাছ আলী আফাজ উ ীন জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (58)

৪৯৮ 01670000133 মাঃ মাতািলব আছর উি ন জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (121)

৪৯৯ 01670000134 সিলম িময়া কিফল উ ীন ি জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (144)

৫০০ 01670000135 মাঃ আঃ আিজজ দওয়ান কমর উ ীন জাল িড়। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1168), লাল ি বাতা 
(104070019)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৫০১ 01670000136 হা দ িগয়াস উি ন আলহা  মাঃ আঃ হােসম 
িময়া

হাি ং-153, 
ি েযা া িনবাস, 

কলাবাগ পি ম, 
িসি রগ , ওয়াড 
নং-০৫

িসি রগ -
1430

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1155), লাল ি বাতা 
(104070094)

৫০২ 01670000137 আলহাজ মাঃ আঃ হক সামছ আহমদ উমর র। নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1236), লাল ি বাতা 
(0104070081)

৫০৩ 01670000138 মাঃ আ ল রিশদ মাঃ আঃ বােরক 403 নং নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1224), লাল ি বাতা 
(104070056)

৫০৪ 01670000139 মাঃ র আলী জাফর আলী ইয়া িমল পাড়া, ওয়াড 
নং-06, নারায়ণগ  
িস  কেপােরশন, 
নারায়ণগ ।

আদমজী 
নগর-
1431

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1274), লাল ি বাতা 
(104070044)

৫০৫ 01670000141 মাঃ মিজ র রহমান ছায়াব আলী গাদনাইল নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1262), লাল ি বাতা 
(0104070189)

৫০৬ 01670000142 মাঃ আ ল মা ান নািজর িময়া উ র আিজব র নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1235), লাল ি বাতা 
(0104070187)

৫০৭ 01670000143 আ ল কািদর ম ার হাজী পা ব আলী িমল পাড়া নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1165), লাল ি বাতা 
(0104070128)

৫০৮ 01670000144 মাঃ আলতাফ আলী আ ল জ ার িসি রগ নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1275), লাল ি বাতা 
(104070099)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৫০৯ 01670000145 হাজী সকা র আলী আ ল মিজদ কদমতলী আদমজী 
নগর -
1430

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1225), লাল ি বাতা 
(104070095)

৫১০ 01670000146 মাঃ আঃ মিজদ িময়া হাজী পা ব আলী িমল পাড়া নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1163), লাল ি বাতা 
(0104070030)

৫১১ 01670000147 মাঃ মাহর আলী মাঃ মেহর আলী গাদনাইল নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1180), লাল ি বাতা 
(104070090)

৫১২ 01670000150 মাঃ ল ইসলাম কমা ার মাকেসদ আলী হাজারীবাগ, 
গাদনাইল

এল.এন.িস 
িমল -১৪২০

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1181), লাল ি বাতা 
(104070005)

৫১৩ 01670000151 হাজী মাঃ আ ল আিজজ জিমর উি ন পাঠান লী নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1219), লাল ি বাতা 
(104070077)

৫১৪ 01670000152 মাঃ নজা ল হক করামত আলী গাদনাইল নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1190), লাল ি বাতা 
(104070194)

৫১৫ 01670000153 মাঃ মাখেল র  রহমান সানা িময়া গাদনাইল নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1177), লাল ি বাতা 
(104070089)

৫১৬ 01670000154 মাহতাব হােসন (বীর 
ি েযা া)

চ ন িময়া িচ র ন কটন 
িমল , আটপাড়া

এল.এন.িস 
িমল -১৪৩২

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1651), লাল ি বাতা 
(104070070)

৫১৭ 01670000372 মাঃ জয়নাল আেবিদন মীর আলী িময়া গাদমাির আদমজী 
নগর

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1184), লাল ি বাতা 
(104070008)

৫১৮ 01670000514 আ ার হােসন কিলম উি ন গাদনাইল মীরপাড়া এল.এন.িস 
িমলস-
1432

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1192), লাল ি বাতা 
(104070111)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৫১৯ 01670000559 আ র রব মিফজ উ ীন বপারী ন লাল র ব র নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1862), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2318)

৫২০ 01670000560 এ ক এম ফজ ল হক আঃ খােলক িময়া হিরহরপাড়া এনােয়ত 
নগর

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (992), লাল ি বাতা 
(104060020)

৫২১ 01670000562 মাহা দ আলী ছােয়দ আলী সদার ফােজল র, 
এনােয়তনগর

এনােয়তনগর
-১৪২১

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (993), লাল ি বাতা 
(104060099)

৫২২ 01670000563 মাঃ বদ ামান আঃ খােলক শাহ সােহব 59 নয়াপাড়া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (67), লাল ি বাতা 
(104010182)

৫২৩ 01670000567 মাঃ আলালউি ন মা া সেলমান মা া ত া ফ া নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1062), লাল ি বাতা 
(104060074)

৫২৪ 01670000569 বীর ি েযা া হাজী আ ল 
কােশম

আলমছ আলী মাদবর ধমগ এনােয়ত 
নগর

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1036), লাল ি বাতা 
(104060023)

৫২৫ 01670000570 রউি ন আহেমদ শাহ সােদক আলী রাতন 76িস,ন ন 
97/3 শাহ জা 
রাড, আমহা া 

পাইকপাড়া

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (186), লাল ি বাতা 
(104010207)

৫২৬ 01670000572 মাঃ কাইজি ন খান ত মাঃ রমজান খান কদমতলী, কেলজ 
রাড

আদমজীনগর
-১৪৩০

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1255), লাল ি বাতা 
(0104070064)

৫২৭ 01670000573 মাঃ সাম ল হক মাঃ আিফর উ ীন বপারী ব ধমগ এনােয়ত 
নগর

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (973), লাল ি বাতা 
(104060034), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2314)

৫২৮ 01670000575 মমতাজ উি ন আহা দ এম লাক িময়া ধমগ এনােয়ত 
নগর

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (975), লাল ি বাতা 
(104060033), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2322)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৫২৯ 01670000577 মাঃ রিমজ উি ন মাঃ ল ইসলাম মাসদাইর এনােয়ত 
নগর

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1103), লাল ি বাতা 
(0104060110)

৫৩০ 01670000578 মাঃ িফিকর আলী দওয়ান আব র রিফক দওয়ান শাসনগাও দওয়ান 
বাড়ী

এনােয়ত 
নগর

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1043), লাল ি বাতা 
(104060163)

৫৩১ 01670000581 এম এ লিতফ চান িময়া বপারী ম  ধমগ এনােয়ত 
নগর

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (996), লাল ি বাতা 
(104060130)

৫৩২ 01670000583 খাদা নওয়াজ ন মি ন সদার মারকা রাড ১১৪ নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (126), লাল ি বাতা 
(104010214)

৫৩৩ 01670000584 এস এম ল ইসলাম এস এম আ ল জা ার ম  ধমগ এনােয়ত 
নগর

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1040), লাল ি বাতা 
(104060127)

৫৩৪ 01670000585 এ ক এম আব ল হািলম মাঃ মাহা ত আলী ধমগ এনােয়ত 
নগর

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060129), বসামিরক গেজট 
(1041)

৫৩৫ 01670000586 আিম ল ইসলাম মীর ব  সরদার ফজেল র রাড ১ এনােয়ত 
নগর

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (976), লাল ি বাতা 
(104060022), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2317)

৫৩৬ 01670000590 মাঃ আ ল আিলম হর জ আলী এনােয়তনগর এনােয়ত 
নগর

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (971), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2241)

৫৩৭ 01670000591 আিম র রহমান আ ল আউয়াল পি ম দওেভাগ নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1023), লাল ি বাতা 
(104060046)

৫৩৮ 01670000593 মিনর উি ন আহেমদ তায়াজউ ীন ধান ১৬২, 
াম/রা া:999

ফ া-
1420

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1006), লাল ি বাতা 
(104060047)

৫৩৯ 01670000594 মাঃ ইসলাম মাঃ আলী আহ দ ত া ফ া নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1673), লাল ি বাতা 
(104060117)

৫৪০ 01670000596 মাঃ জ িময়া মৗলভী আ র রহমান পি ম হাজীগ ফ া নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1002), লাল ি বাতা 
(104060072)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৫৪১ 01670000597 মাঃ লিফকার আলী আেনায়ার আলী ১৪৯, 
াম/রা া:999

ফ া-
1420

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1117), লাল ি বাতা 
(104060133)

৫৪২ 01670000599 মাঃ আফজল িময়া মাঃ আ ব আলী িময়া হাজী আফজল ভবন, 
উ র ত া

ফ া নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1003), লাল ি বাতা 
(104060092)

৫৪৩ 01670000600 কমলা রানী কর নিলনী র ন কর 233/A ব ব  
সড়ক চাষাড়া 
নারায়ণগ

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (146), াপ কিমউিন  পা  ছা  
ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী গেজট (11), লাল 
ি বাতা (104010052)

৫৪৪ 01670000601 কমা ার আ ল হােশম মাঃ জনাব আলী ত া ফ া নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1115), লাল ি বাতা 
(104060119)

৫৪৫ 01670000602 হাজী মাঃ মিফজ উি ন মাঃ আ র রিশদ রিশদ মাহাজেনর 
বািড়, 
াম/রা া:999

ফ া-
1420

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1014), লাল ি বাতা 
(104060075)

৫৪৬ 01670000603 মাঃ জালাল উি ন মাঃ আইয়  আলী ত া ফ া নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1008), লাল ি বাতা 
(104060121)

৫৪৭ 01670000604 আব র রােশদ আলহা  আলী হােসন 
িময়া

৬৯/১ দওেভাগ 
পা া রাড

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (114), লাল ি বাতা 
(104010164)

৫৪৮ 01670000605 মাঃ আ ল হােশম ফ ক চ ন ী হাজীগ ফ া নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1076), লাল ি বাতা 
(104060140)

৫৪৯ 01670000606 মাঃ জালাল উি ন ারী মাঃ িসরা ল ইসলাম জালাল উি েনর 
বাড়ী, 
াম/রা া:999

ফ া-
1420

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060167)

৫৫০ 01670000608 মাঃ আিজ ল হক ফজ ল হক ১২৫ ক এ, 
াম/রা া:999

ফ া-
1420

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1074), লাল ি বাতা 
(104060134)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৫৫১ 01670000609 মাঃ হাসমত আলী ধান মাঃ জামাল উি ন ধান সানা িময়অ মােকট 
িমল পাড়া

আদমজীনগর নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1221), লাল ি বাতা 
(104070029)

৫৫২ 01670000611 শহী াহ িময়া সিফউ ীন ২৩,এল,এ, রাড, 
দওেভাগ

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (165), লাল ি বাতা 
(104010135)

৫৫৩ 01670000613 মাঃ মিহউি ন ইয়া ইয়াজ উি ন ইয়া গাদনাইল বাগপাড়া এল এন িস 
িমলস-
1432

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1189), লাল ি বাতা 
(104070007)

৫৫৪ 01670000614  িবজয় চ  সরকার যতী  নাথ সরকার 2নং াফ কায়াটার এল এন 
িমলস-
1432

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1650), লাল ি বাতা 
(104070198)

৫৫৫ 01670000617 মাঃ সাম ি ন ধান মাঃ আ ল জ ার রাতন-29 ন ন 
25/এ ওয়াটার 
ওয়াকস

নারায়ণগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1176), লাল ি বাতা 
(0104070071)

৫৫৬ 01670000618 খিবর আহে দ ইয়া ব আলী িময়া 96, দওেভাগ পা া 
রাড

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (205), লাল ি বাতা 
(104010191)

৫৫৭ 01670000623 মাঃ আেনায়ার হােসন সা িময়া 999, ফ া নরায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1010), লাল ি বাতা 
(104060101)

৫৫৮ 01670000624 মাঃ হা র রািশদ ( ি  
যা া)

মাঃ তাহাজি ন িময়া ৭৯, দওেভাগ 
মা সা( ব নগর )

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (168), লাল ি বাতা 
(104010156)

৫৫৯ 01670000625 মাঃ ামান (বা ল) আহ দ আলী পি ম দওেভাগ কািশ র নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1051), লাল ি বাতা 
(104060039)

৫৬০ 01670000626 মাঃ ওসমান গিন আ ল পাির মীরগ ব াবলী নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1000), লাল ি বাতা 
(104060053)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৫৬১ 01670000628 ঈমান হােসন জ র মা া কাশী র ম পাড়া কািশ র নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (977), লাল ি বাতা 
(104060044), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2198)

৫৬২ 01670000629 মাঃ হােসন িজ ত আলী ৩১ আলী সােহেবর 
বাড়ী

ফ া-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1009), লাল ি বাতা 
(104060009)

৫৬৩ 01670000630  েমাঃ মিতউর রহমান হােফজ মাহা দ হােসন কানাইনগর, ব াবলী ব াবলী নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1058), লাল ি বাতা 
(104060155)

৫৬৪ 01670000631 অিলউি ন ইয়া সিলম ইঁয়া ১৭৮,শাহ জা রাড, 
পাইকপাড়া

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (24), লাল ি বাতা 
(104010038)

৫৬৫ 01670000632 মাঃ জয়নাল আেবদীন জামাল উি ন িপল নী ব র নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1081), লাল ি বাতা 
(104060060)

৫৬৬ 01670000633 মাঃ িগয়াস উ ীন মাঃ ইি স আলী কানাইনগর, ব াবলী ব াবলী নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1057), লাল ি বাতা 
(104060154)

৫৬৭ 01670000634 িব ম মি ক ম ল মি ক 999, কাশী র নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1106), লাল ি বাতা 
(104060150)

৫৬৮ 01670000638 মাঃ বা ল িময়া মাহা দ আলী 42/2, NEW 
HAJIGANJ

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1096), লাল ি বাতা 
(104060071)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৫৬৯ 01670000640 জ ল ইসলাম আ ল হািমদ খান 245. দওেভাগ 
সাহাপাড়া ( পি ম )

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (105), লাল ি বাতা 
(104010138), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2264)

৫৭০ 01670000641 মাঃ বিশ ল ইসলাম  ত ওলীউল ইসলাম আলীগ ব র নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1020), লাল ি বাতা 
(0104060162)

৫৭১ 01670000643 শীল দাস হিরেমাহন দাস 999, কাশী র নারায়ণগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1044), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2306)

৫৭২ 01670000644 মাঃ মিহ উি ন বিশর উি ন 10নং ত া রাড নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1029), লাল ি বাতা 
(104060089)

৫৭৩ 01670000645 আকরাম  হােসন বা মাঃ আলী 42/2, NEW 
HAJIGANJ 
ROAD, 
HAJIGANJ

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1095), লাল ি বাতা 
(104060168)

৫৭৪ 01670000646 নজ ল ইসলাম মর ম লাল িময়া ২৪, াম/রা া:999 নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1046), লাল ি বাতা 
(104060112)

৫৭৫ 01670000648 মাঃ মিহউি ন আলহাজ মাহা দ আলী 8নং মাবারক শাহ 
রাড

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (52), লাল ি বাতা 
(104010134)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৫৭৬ 01670000649 মাঃ িসরা ল ইসলাম মাঃ জাফর আলী ন লাল র ব র নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1018), লাল ি বাতা 
(104060063), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2309)

৫৭৭ 01670000651 মাঃ আলাউি ন মাড়ল 
( ি েযা া)

ইয়াদ আলী মাড়ল মীরগ ব াবলী নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1052), লাল ি বাতা 
(104060051)

৫৭৮ 01670000653 মাঃ জিহরউ ীন জজ মাঃ আ াস আলী আলীগ ব র নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (983), লাল ি বাতা 
(104060064), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2310)

৫৭৯ 01670000654 মাঃ হলাল উি ন আ ল লিতফ ইগড় ব র নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1055), লাল ি বাতা 
(104060056)

৫৮০ 01670000656 রােকয়া লতানা (বীর 
ি েযা া)

িসরাজ উি ন িময়া ১৩/৩ িডিপ রাড 
২নং

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (119), লাল ি বাতা 
(104010192)

৫৮১ 01670000657 আ ল কােশম আ ল জিলল 58 নং ত া রাড নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1131), লাল ি বাতা 
(104060123)

৫৮২ 01670000659 মাঃ ল হক হাজী িমিছর আলী ী ৫৬, মসিজদ রাড, 
জামতলা

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1021), লাল ি বাতা 
(104060080)

৫৮৩ 01670000660 মাঃ ই ািহম খ কার ওবায় াহ খ কার িপল নী ব র নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1085), লাল ি বাতা 
(104060061)

৫৮৪ 01670000661 শাহা ি ন আ  েমদ (বীর 
ি েযা া)

সানা িময়া ১৩/১ িডিপ রাড 
২নং বা রাইল

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (60), লাল ি বাতা 
(104010154)

৫৮৫ 01670000662 মাঃ সিফউি ন আ  েমদ আঃ রিহম নবীনগর এনােয়ত 
নগর

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1100), লাল ি বাতা 
(104060017)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৫৮৬ 01670000663  ইসলাম হজরত আলী দঃ সড়েকর পােশ, 
াম/রা া:999

ব াবলী-
1421, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060157)

৫৮৭ 01670000665 মাঃ কাজী িমিছর আলী কাজী নািসর উি ন ৫৮, িনউ হাজীগ নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1094), লাল ি বাতা 
(104060138)

৫৮৮ 01670000666 এডেভাঃ ল দা ফ ক চ ন িময়া ৪৫, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১১,

নারায় নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1017), লাল ি বাতা 
(104060068)

৫৮৯ 01670000667 মাহা দ শহী াহ মাহা দ আব ল হাই দাপা ই াক র ফ া নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060096)

৫৯০ 01670000668 মাঃ সকা ার আলী (বীর 
ি েযা া)

মাহা দ আলী ন ন সয়দ র নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (41), লাল ি বাতা 
(104010072)

৫৯১ 01670000671 হাজী মিম ল ইসলাম হাজী আব াহ আলীগ ব র নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1123), লাল ি বাতা 
(104060109)

৫৯২ 01670000672 মাঃ মিফ ল হক িময়া জমেশর আলী িময়া মীরগ ব বলী নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (999), লাল ি বাতা 
(104060049)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৫৯৩ 01670000673 মাঃ আজগর আলী মাঃ রিমজ উি ন 999, ব াবলী ব াবলী-
1421, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1108), লাল ি বাতা 
(104060050)

৫৯৪ 01670000675 মাঃ ফজ র রহমান মাঃ লাল চান িময়া ন লাল র ব র নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (985), লাল ি বাতা 
(104060081), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2324)

৫৯৫ 01670000676 মাঃ শাহজাহান আ ল জিলল আলীগ ব র নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1083), লাল ি বাতা 
(104060146)

৫৯৬ 01670000677 পেরশ চ  দাস ের  চ  দাস 235, িব, ক রাড নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (50), লাল ি বাতা 
(104010120)

৫৯৭ 01670000679 আ স সাবহান লাল িময়া মিমনাব  ব 
গাগনগর

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (37), লাল ি বাতা 
(104010067)

৫৯৮ 01670000682 মাঃ আসা ামান আঃ রহমান দওেভাগ পা ােরাড নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (118), লাল ি বাতা 
(104010189)

৫৯৯ 01670000683 মাঃ জিসম উি ন আঃ মিজদ পারীবাগ, 
াম/রা া:999, 

ফ া

ফ া-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1672), লাল ি বাতা 
(104060118)

৬০০ 01670000684 মাঃ হােসন (ফিকর চান) 
ম

মাঃ কিফল উি ন ম মিসনাভাদ গাগনগর নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (144), আনসার বািহনী গেজট 
(207), লাল ি বাতা (104010040)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৬০১ 01670000686 মাঃ িছি র রহমান মাঃ অিখল উি ন িমঞা বাসা/ হাি ং: ক - 
এ -৪/১.মিসনাব  
, গাগনগর

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (99), লাল ি বাতা 
(104010104)

৬০২ 01670000687 মাঃ িফেরাজ আহেমদ আ ল মিজদ িময়া পাইকপাড়া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (151), লাল ি বাতা 
(104010085)

৬০৩ 01670000689 এস এম িগয়াস উি ন মাঃ কা  ম ল মিসনাব  ( পি ম 
) গাগনগর

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (16), লাল ি বাতা 
(104010017)

৬০৪ 01670000691 হাজী আ স ছালাম মাঃ সাহরাব িময়া সদার াম/রা া:999      
  , গাগনগর

নারায়ণগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1710), লাল ি বাতা 
(104010181)

৬০৫ 01670000692 রােশদ িময়া হাজী মাঃ আলকাছ আলী মিসনাব , গাগনগর নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (90), লাল ি বাতা 
(104010070), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (227)

৬০৬ 01670000693 মাঃ শমেসর আলী িমলন হাসান আলী শাহ জা রাড 
আমহা া (জ ারপাড়)

নারায়ণগ । নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (87), লাল ি বাতা 
(104010061)

৬০৭ 01670000694 মাইন উি ন আহেমদ 
(বা ল)

মাঃ মাসেলম িময়া দওেভাগ নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1696), লাল ি বাতা 
(104010190)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৬০৮ 01670000695 মাঃ আফজাল হােসন মাহা দ হােসন কালা 
িময়া

রাতন ১১২, ন ন 
১৪৭/১, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১৭

:নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (94), লাল ি বাতা 
(104010086), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (229)

৬০৯ 01670000696 এস এম মাসেলউ ীন আলহা  সাই ীন ম ল মিসনাব   পি ম , 
মিসনাব

নারায়ণগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (27), লাল ি বাতা 
(104010042)

৬১০ 01670000697 এস এম হািফ াহ হাজী র মাহা দ পাইকপাড়া নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (153), লাল ি বাতা 
(104010094)

৬১১ 01670000698 নািজর উি ন আহে দ কিলম উি ন আহা দ মিসনাব  উ র 
রাড ২ , মিসনাব

নারায়নগ -
1400,

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (28), লাল ি বাতা 
(104010043)

৬১২ 01670000699 মাঃ নািছর উি ন র মাহা দ ন ন 67 নয়াপাড়া 
রাড

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010032), বসামিরক গেজট 
(2), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2250)

৬১৩ 01670000700 শর মাহা দ খান ইয়ার মাহা দ খান মিসনাব  পব 
গাগনগর

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (25), লাল ি বাতা 
(104010039)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৬১৪ 01670000701 মাহা দ হাসান ইয়া কা  ইয়া রাতন ৩৫১/১, 
ন ন ৪৬৭ শাহ জা 
রাড, ইয়াপাড়া

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (79), লাল ি বাতা 
(104010034), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (226)

৬১৫ 01670000702 হাজী মাঃ আ ল মােলক মাঃ মারফত আলী :১৪৮ ক িব, 
াম/রা া:999      

  , গাগনগর,

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (183), লাল ি বাতা 
(104010197)

৬১৬ 01670000703 তিমজ উি ন িরজভী মীরজান আলী িডিপ রাড বা রাইল নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (61), লাল ি বাতা 
(104010163)

৬১৭ 01670000705 মাঃ সািমউ াহ (িমলন) হােফজ বরকত উ াহ ৫/১, এল,এন,এ 
রাড, দওেভাগ

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (12), লাল ি বাতা 
(104010128), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2201)

৬১৮ 01670000707 মাঃ িরয়া ল কিরম 
(আজমীর)

সাইজি ন ধান িব ৯২, 
াম/রা া:999      

  , গাগনগর,

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1635), লাল ি বাতা 
(104010019)

৬১৯ 01670000708 মাঃ ওয়ালী উ াহ ল চ ন িময়া পাইকপাড়া নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (143), লাল ি বাতা 
(104010033)

৬২০ 01670000709 মাঃ আ া ামান তাতা সানা িময়া বপারী 2নং বা রাইল নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (110), লাল ি বাতা 
(104010153)

৬২১ 01670000710 মাহ দ হা ন( বীর 
ি েযা া)

হর জ আলী ২৫/২, বা রাইল নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (57), লাল ি বাতা 
(104010146)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৬২২ 01670000712 িশখা চ বত  কমল চ বত ৫৭/৪, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১২

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (185), লাল ি বাতা 
(104010205)

৬২৩ 01670000713 মাঃ হায়দার আলী াফর আলী 76/1/এল/8, 
রজিনস া রাড, 
িবিবর বািগচা

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (176), লাল ি বাতা 
(104010180)

৬২৪ 01670000715 আহা দ আলী বরশািত িময়া শাহ জােরাড 
পাইকপাড়া

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (164), লাল ি বাতা 
(104010124)

৬২৫ 01670000716 মাঃ ইি স আলী মনতাজ উি ন সরদার ১৬৫ নং, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১২

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (97), লাল ি বাতা 
(104010100)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৬২৬ 01670000717 মাঃ দীন ইসলাম আিজ র রহমান পি ম দওেভাগ 
২৪৬, আলী আহেমদ 
নকা রাড

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1097), লাল ি বাতা 
(0104060143), নৗ-কমাে া গেজট (158)

৬২৭ 01670000718 শখ মাঃ িদলওয়ার 
হাসাইন

শখ ইউ স আলী ব ব  সড়ক 
নারায়নগ

নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (13), লাল ি বাতা 
(104010130), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2202)

৬২৮ 01670000719 হাজী মাঃ জসীম উ ীন মাঃ িসরাজউি ন আহেমদ 164নং শাহ জা 
রাড, পাইকপাড়া

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010093), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2235), বসামিরক গেজট (10)

৬২৯ 01670000720 ইমরান হােসন আফজাল হােসন 2 NO 
BABURAIL

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (56), লাল ি বাতা 
(104010145)

৬৩০ 01670000722 মাঃ আমান উি ন ইঁয়া িসরাজ উি ন ইঁয়া 460/5 ইয়াপাড়া 
শাহ জােরাড 
নারায়ণগ

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (80), লাল ি বাতা 
(104010035)

৬৩১ 01670000723 দীপা ইসলাম রািহনা দাস পা া-1211, 
লালবাগ, ঢাকা 
দি ণ িস  
কেপােরশন, ঢাকা

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (175), লাল ি বাতা 
(104010177)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৬৩২ 01670000724 মাঃ লহাস িময়া ত আকবর আলী 33নং িনউ হাজীগ নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1030), লাল ি বাতা 
(104060093)

৬৩৩ 01670000725 মাহা দ ইকবাল হােসন র আলী িমঞা িশাহ জা রাড 
পাইকপাড়া

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (78), লাল ি বাতা 
(104010031), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (442)

৬৩৪ 01670000726 মাঃ ই াহীম জমেসর আলী ২৮৫, পাইকপাড়া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (23), লাল ি বাতা 
(104010037)

৬৩৫ 01670000728 এ িব এম মিতউল ইসলাম এ িব এম িসরা ল ইসলাম সয়দ র নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (82), লাল ি বাতা 
(104010045)

৬৩৬ 01670000729 ফিরদ আহেমদ আ ল হাই জয় বাংলা ভবন 
শাহ জা রাড

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (77), লাল ি বাতা 
(104010027)

৬৩৭ 01670000730 আলহা  শির ল আশরাফ 
আলী

ত আ ল বােরক সরদার দওেভাগ পা া রাড নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (109), লাল ি বাতা 
(104010150)

৬৩৮ 01670000732 মাঃ ল ইসলাম লাল িময়া মাদবর েড়র পাড়া দি ন নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (29), লাল ি বাতা 
(104010046)

৬৩৯ 01670000733 মাঃ না  িময়া িহ াল সরদার আঃ রউফ সড়ক নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (155), লাল ি বাতা 
(104010096)

৬৪০ 01670000737 মেনায়ার হােসন তাবারক হােসন ঞা 112নং 
িসরাজেদৗলা রাড

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (173), লাল ি বাতা 
(104010173)

৬৪১ 01670000738 ত আ ল হােসম ইয়া ত হাছান আলী ইয়া বাসা/ হাি ং:৩৫পাঠা
ন লী উ র

এল.এন.িস 
িমল -১৪৩২

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1243), লাল ি বাতা 
(104070114)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৬৪২ 01670000739 সিফউি ন আহেমদ হােসম িময়া শাহ জা রাড, 
আমহা া পাইকপাড়া

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (34), লাল ি বাতা 
(104010057)

৬৪৩ 01670000742 মাঃ হািব াহ মাঃ আ াস আলী সরদার ১৪/এ, রাতন 
সয়দ র

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (83), লাল ি বাতা 
(104010049)

৬৪৪ 01670000743 আব র রব (বা ) ত হািব র রহমান ফািজল র নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (132), লাল ি বাতা 
(104010196)

৬৪৫ 01670000744 হািফ ি ন আহেমদ জাফর আলী মাতবর ৭৬/১/এ/৫, ১নং 
িবিবর বািগচা, উ: 
যা াবািড়

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (184), লাল ি বাতা 
(104010203)

৬৪৬ 01670000745 শ  হায়দার আলী শ  আহা দ আলী নয়াপাড়া, পাইক 
পাড়া

নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (142), লাল ি বাতা 
(104010030)

৬৪৭ 01670000746 মাঃ ামান মাঃ কিফল উি ন খান র মইন  রাড নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (157), লাল ি বাতা 
(104010101)

৬৪৮ 01670000749 মাহা দ িমজা র রহমান 
বা

আলহাজ দরবার আলী ১নং খান র মইন 
রাড

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (140), লাল ি বাতা 
(104010014)

৬৪৯ 01670000794 মাছেলউ ীন আহা দ 
িডি

আব ল আিজজ ১০৩ নং ন য়া রাড নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (92), লাল ি বাতা 
(104010079)

৬৫০ 01670000799 খাজা মিহউি ন শা   সােদক আলী ট-১,িব-৫, চ-৯০/এ 
ি িময়ার 

াজা, গতী রনী 
রাড, উ র বা া

নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (32), লাল ি বাতা 
(104010055)

৬৫১ 01670000800 মাঃ আহসান উ াহ মাঃ ক চ ন িময়া ১২৯নং ইয়াল বাগ 
পি ম দওেভাগ

নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1024), লাল ি বাতা 
(104060026)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৬৫২ 01670000803 আলহা  আ স ছা ার আ র জা ার পি ম দওেভাগ নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (111), লাল ি বাতা 
(0104010155)

৬৫৩ 01670000807 মাঃ মিনর হােসন সাইজ উ ীন দওয়ান বাড়ীর টক 
মিসনাব

নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (40), লাল ি বাতা 
(104010071)

৬৫৪ 01670000819 মাঃ শরীয়ত ঊ াহ ফরাজী আঃ সামাদ ফরাজী কদমতলী , সয়দ র নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (84), লাল ি বাতা 
(104010050)

৬৫৫ 01670000820 মাঃ মিজ র রহমান মিহউি ন উ র ল ণেখালা ল নেখালা-
1411

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (352), লাল ি বাতা 
(0104020057)

৬৫৬ 01670000821 আ  হােসন িসি কী এ িব এম ওয়ােজদ আলী মিসনাব  উ র নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (36), লাল ি বাতা 
(104010066)

৬৫৭ 01670000826 আেনায়ার হােসন খান মিতয়ার রহমান খান ৩০/১ নবাব 
সিল াহ

নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (76), লাল ি বাতা 
(104010016)

৬৫৮ 01670000839 ডাঃ মাঃ  আলী আজগর ইউ ছ িময়া ৭১/১ চাষাড়া নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (68), লাল ি বাতা 
(104010183)

৬৫৯ 01670000843 তিমজ উি ন আহেমদ কিফল উি ন আহেমদ রাতন ১১১/১১২ 
ন য়া রাড

নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (44), লাল ি বাতা 
(104010082)

৬৬০ 01670000845 আ ল বাসার চ ন িময়া জমাদার ২৫নং আলািমন রাড নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (100), লাল ি বাতা 
(104010105)

৬৬১ 01670000848 এম আব স সালাম মাঃ সানা িময়া খান শিহদনগর নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (141), লাল ি বাতা 
(0104010020)

৬৬২ 01670000850 মাঃ আ ল হােসন মা া মাঃ তাফা ল হােসন 
মা া

আমলাপারা নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010169), বসামিরক গেজট 
(1692)

৬৬৩ 01670000851 সালাউি ন আহেমদ আনসার আলী িময়া ১৩৬ নং ত া বড় 
মসিজদ

নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (104010152)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৬৬৪ 01670000852 মাঃ র আলম িময়া আ ল কািদর িময়া ৩১, আ ামা ইকবাল 
রাড

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (127), লাল ি বাতা 
(104010215)

৬৬৫ 01670000853 মাঃ আব র রউফ আ স সামাদ ৮ শেখরপার 
, মাহা দ র

নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (170), লাল ি বাতা 
(104010159)

৬৬৬ 01670000855 শর ি ন আহেমদ রিব আলাউি ন আহেমদ 
কা িময়া

বাসা/ হাি ং:১০৮নং
 ন য়া রাড, ন ন 
১৬৮নং

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (66), লাল ি বাতা 
(104010174)

৬৬৭ 01670000857 মাঃ আ ল হােসন আনছার আলী ৫৩/১ খান র নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (160), লাল ি বাতা 
(104010109)

৬৬৮ 01670000859 লহাস উি ন আহেমদ লালিময়া মাতবর চর সয়দ র নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (5), লাল ি বাতা 
(104010073), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2236)

৬৬৯ 01670000862 মাঃ ফেয়জ আহেমদ মিফজ উি ন আহেমদ বিলদা পাড়া নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (88), লাল ি বাতা 
(104010062)

৬৭০ 01670000864 সালাহ উি ন ত কাববাত আলী বপারী ১৫নং িডয়ারা নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (38), লাল ি বাতা 
(104010068)

৬৭১ 01670000865 ম  িনেয়াগী দাশ া রিব নেয়াগী উ র চাষাড়া নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (181), াধীন বাংলা বতার শ  
সিনক গেজট (208), লাল ি বাতা 

(104010188)

৬৭২ 01670000866 মাঃ গালাম কােদর হিকম মাঃ জ ল হক বা রাইল নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (58), লাল ি বাতা 
(104010147)

৬৭৩ 01670000868 মাঃ মাঈম উি ন হাজী র মাহা দ ১নং এল এন রাড নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (11), লাল ি বাতা 
(104010127)

৬৭৪ 01670000869 মাহা দ রমজান আলী মাহা দ ইছহাক আলী ৬নং মসিজদ খান র নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (122), লাল ি বাতা 
(104010198)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৬৭৫ 01670000870 মাঃ সাই র রহমান হাজী দরবার আলী ১নং খান র নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (96), লাল ি বাতা 
(104010099), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2269)

৬৭৬ 01670000873 জয়নাল আেবদীন আলী হােসন িময়া ১৩৭নং খান র নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (65), লাল ি বাতা 
(104010172)

৬৭৭ 01670000874 মাঃ আ ল কািদর মাঃ ইউ ফ িময়া ১০৯, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১৭

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (95), লাল ি বাতা 
(104010087)

৬৭৮ 01670000876 িব নাথ সাহা অি নী মার সাহা আমলাপারা নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (198), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2240)

৬৭৯ 01670000879 ফিরদা আ ার বগম আ র রহমান িময়া ১২৬/১১,উ র চাসাড়া নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (162), লাল ি বাতা 
(104010121)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৬৮০ 01670000881 আ ল কািদর দওয়ান আিমর হােসন দওয়ান ন ন ১২৯ রাতন 
৯১, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১৬

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (108), লাল ি বাতা 
(104010149)

৬৮১ 01670000883 মাঃ ফেয় র রহমান মাওলা ব  িময়া 61 উ র চাষাড়া নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (73), লাল ি বাতা 
(104010009)

৬৮২ 01670000885 জাহা ীর সিলম সফদর আলী MISSON 
PARA

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010176)

৬৮৩ 01670000886 অেশাক মার দাস অবিন দাস কািলরবাজার নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (145), লাল ি বাতা 
(104010051)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৬৮৪ 01670000887 মাহা দ কিবর হােসন হাজী আব ল গিন িময়া ৫৩নং, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১২

নারায়ণগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (75), লাল ি বাতা 
(104010015)

৬৮৫ 01670000888 মাঃ বােয়িজদ বাবর মাঃ আজম চাষাড়া নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (15)

৬৮৬ 01670000889 মাঃ আজহা ল ইসলাম 
(বীর ি েযা া)

এম এ মাতােলব ১০৮ নং খান র 
মইন রাড

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (135), লাল ি বাতা 
(104010002)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৬৮৭ 01670000890 জামাল উি ন আহেমদ মিহউি ন আহেমদ রাতন ১২২, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১৭

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (45), লাল ি বাতা 
(104010088)

৬৮৮ 01670000891 মাঃ িসরা ল হক মাঃ ফজ ল কিরম দওেভাগ নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (190), লাল ি বাতা 
(104010220)

৬৮৯ 01670000894 গাপী নাথ দাস গৗরা  চ  দাস আমলাপারা নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (20), লাল ি বাতা 
(104010023)

৬৯০ 01670000896 মাঃ ই ািফল িময়া হাজী মিহ উি ন িময়া বাসা/ হাি ং: ৬১/১, 
পািনর কল সড়ক, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১০, 
ডাকঘর:নারায়ণগ -
1400, নারায়ণগ  
সদর, নারায়ণগ  
িস  কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1270), লাল ি বাতা 
(104070091)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৬৯১ 01670000897 অসীম মার সাহা  মার সাহা কেলজ রাড় নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1), লাল ি বাতা 
(104010024), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2266)

৬৯২ 01670000905 মাঃ িসরা ল হক আব ল কািদর িময়া বাসা/ হাি ং:৩৯২, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১০, 
ডাকঘর:এল. এন. 
িমলস-1432, 
নারায়ণগ  সদর, 
নারায়ণগ  িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1179), লাল ি বাতা 
(104070072)

৬৯৩ 01670000912 মাঃ হাসান আলী ধান ত চান িময়া ধান ধান বািড়, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-০৬

আদমজীনগর
-1431, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070020)

৬৯৪ 01670000914 মাঃ না  িময়া ত দাদন আলী িব-২৫০/০১, 
 িমলপাড়

আদমজীনগর নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1223), লাল ি বাতা 
(104070034)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৬৯৫ 01670000915 মাঃ মাবারক মা া ত তােরক মা া মা র বািড়, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১০

এল,এন,িমল
স-1432, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1272), লাল ি বাতা 
(104070113)

৬৯৬ 01670000917 মাঃ হযরত আলী ধান সয়দ আলী িমল পাড়া আদমজীনগর নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1161), লাল ি বাতা 
(104070033)

৬৯৭ 01670000919 আঃ রিশদ ( ছাট) ত আঃ গ র 999        , 
মাহন র

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1173), লাল ি বাতা 
(104070054)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৬৯৮ 01670000920 মাঃ সিফউল আলম ত আঃ হািমদ িমঞা াম/রা া:২৩২/৪, 
গাদনাইল 

আরামবাগ, ওয়াড 
নং- ১০, নারায়ণগ  
িস  কেপােরশন, 
নারায়ণগ ।

এল. এন. িস 
িমল -
1432

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070103)

৬৯৯ 01670000921 জয় ল আেবদীন ইসহাক আলী বাসা/ হাি ং- এ, 
171, ধন া

এল এন িস 
িমলস-১৪৩২

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1203), লাল ি বাতা 
(104070052)

৭০০ 01670000923 মীর মাশারফ হােসন ত মীর আঃ মা ান ০৮, াম/রা া:999 উ রা-
1230, 
উ রা, ঢাকা 
উ র িস  
কেপােরশন, 
ঢাকা

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1217), লাল ি বাতা 
(104070035)

৭০১ 01670000924 ত আ ল মােলক িময়া ত ছােহদ আলী ী ৩৫ ক-এ, 
াম/রা া:999

দােল র-
1311, 
করানীগ , 

ঢাকা

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1279), লাল ি বাতা 
(0104070119)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭০২ 01670000925 এ িব এম িসি ক িময়া ত আিমর আলী ৪৬৩, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১০

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1596), লাল ি বাতা 
(104070112)

৭০৩ 01670000926 মাঃ আলাউি ন ত অিল িময়া ২৪৯, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১০

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1197), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2199)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭০৪ 01670000928 মাঃ জ কমা ার ◌ুত আহ দ আলী ২৩৮, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১০

এল এন 
িমলস-
1432, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1147), লাল ি বাতা 
(104070088), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2438)

৭০৫ 01670000930 িরয়া ল ইসলাম ইয়া ত তিমজ উি ন ইয়া গাদনাইল, ধন া এল এন িস 
িমলস-১৪৩২

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1185), লাল ি বাতা 
(104070049)

৭০৬ 01670000937 মাঃ ছাম ল হক ত মাঃ ত  িমঞা আিজজ সােহেবর 
বাড়ী, ধন া, 
গাদনাইল

এল এন িস 
িমলস-১৪৩২

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070109)

৭০৭ 01670000941 মাজাফফর হােসন ত আ াছ আলী সরদার ইয়াপাড়া, 
গাদনাইল

এল এন িস 
িমলস-১৪৩২

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1265), লাল ি বাতা 
(0104070106)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭০৮ 01670000942 রহান উি ন তআফাজ উি ন রহান সােহেবর 
বাড়ী, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-০৬

আদমজী 
নগর-
1431, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1157), লাল ি বাতা 
(0104070053)

৭০৯ 01670000943 মাসেলম উি ন িময়া ত সাই ি ন 132/1 গাদনাইল 
হাজারীবাগ

এল এন িমঃ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1218), লাল ি বাতা 
(0104070069)

৭১০ 01670000944 ত মাঃ ল ইসলাম ত িরয়াজ উি ন ০৮, াম/রা া:999 বারপাড়া-
1400, 
ব র, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1244), লাল ি বাতা 
(104070067)

৭১১ 01670000946 মাঃ আলাউি ন ত এছাক আলী বাড়ীপাড়া, গাদনাইল এল এন িস 
িমলস-১৪৩২

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1259), লাল ি বাতা 
(0104070164)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭১২ 01670000947 সা কিরম ত মাঃ মিতউর রহমান 999, ওয়াড নং-০৬ আদমজীনগর
-1431, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1222), লাল ি বাতা 
(104070068)

৭১৩ 01670000949 আঃ ছা ার িময়া ত আঃ জা ার িম ী িমলপাড়া আদমজীনগর নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1160 ), লাল ি বাতা 
(0104070032)

৭১৪ 01670000951 মাঃ হািবব উ াহ আঃ ছাবহান ধন া এল এন িমঃ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1156), লাল ি বাতা 
(104070051)

৭১৫ 01670000953 ি◌আঃ হািমদ মা া ত লতান মা া হািমদ মা ার বাড়ী, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-০৮

এল এন 
িমলস-
1432, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1151), লাল ি বাতা 
(104070060)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭১৬ 01670000954 ত মাঃ হযরত আলী আদম আলী বপারী িজ, ৮৭ তাতখানা নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070025)

৭১৭ 01670000956 ত আল মাছ আলী আঃ মিজদ মা া ধন া এল এন িস 
িমলস-১৪৩২

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070027)

৭১৮ 01670000959 ত আ ল সাবহান আ াছ আলী সরদার গাদনাইল, 
ইয়াপাড়া

এল এন িস 
িমলস-১৪৩২

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1242), লাল ি বাতা 
(104070024)

৭১৯ 01670000960 মাঃ খাে◌রেশদ আলম ত আঃ খােলক মা া ত খারেশদ 
মা ার বাড়ী, 
াম/রা া:999

এল এন িস 
িমলস-
1432, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1153), লাল ি বাতা 
(104070057)

৭২০ 01670000963 ত মাঃ ফজ ল হক ত আঃ রিশদ গাদনাইল নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1239), লাল ি বাতা 
(104070048)

৭২১ 01670000965 আেয়ত আলী গািজ ত আিফর উি ন গাজী গাজীবাড়ী এল এন িমঃ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1200), লাল ি বাতা 
(104070045)

৭২২ 01670000967 ত আঃ বারী ইয়া আঃ লিতফ ইয়া ধন া, গাদনাইল এল এন িস 
িমলস-১৪৩২

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070026), বসামিরক গেজট 
(1240)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭২৩ 01670000969 মাঃ লতান ত বরকত আলী এম সােকস     
হাজীগ , 
াম/রা া:999

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1093), লাল ি বাতা 
(104060135)

৭২৪ 01670000971 ত মাঃ আনছার আলী ত হাজী সােহব আলী ৩নং রাড, 
২নংবাসা, ক িস, 
াম/রা া:999

নারায়ণগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (182), লাল ি বাতা 
(104010195)

৭২৫ 01670000973 ত এম মাইন উি ন 
আহে দ

ত ধা মিহউি ন পাইকপাড়া নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (101), লাল ি বাতা 
(104010119)

৭২৬ 01670000974 জালাল উি ন মী ত আলাউি ন শাহ ১৯১, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১৬

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (120), লাল ি বাতা 
(104010193)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭২৭ 01670000975 এস, এম আফাজ উি ন ত ল  ম ল মিসনাব  গাগনগর নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (123), লাল ি বাতা 
(104010199)

৭২৮ 01670000980 এম, এ, হািলম কালা চ দ সরদার জাল ির নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর সনাবািহনী গেজট (16576)

৭২৯ 01670000985 এ ক এম রজাউল কিরম আলহা  তাফা াল 
হােসন মা ার

৪১, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১২

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (134), লাল ি বাতা 
(104010001)

৭৩০ 01670000986 মাঃ লাল িময়া জিমর উি ন জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1709), লাল ি বাতা 
(104070146)

৭৩১ 01670000987 মাঃ এমদা ল হক ত আব ল মিজদ বাড়ীরেটক, 
মিসনাব , গাগনগর

নারায়ণগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (17), লাল ি বাতা 
(104010018)

৭৩২ 01670000988 মাঃ নজ ল ইসলাম বা হাসান আলী িসকদার সয়দ র নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010047)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭৩৩ 01670000989 আলহা  আফজল হােসন ত আলহা  মাজাফর 
আলী কা াকটার

২১১, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১৬

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (59), লাল ি বাতা 
(104010148), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2242)

৭৩৪ 01670000990 মাঃ আলাউি ন ত মাহা দ আলী নারায়নগ -
1400, নারায়ণগ  
সদর, নারায়ণগ  
িস  কেপােরশন, 
নারায়ণগ

: রাতন 
১২৬/১, 
াম/রা া:9

99, ওয়াড 
নং-১৭

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (9), লাল ি বাতা 
(104010091)

৭৩৫ 01670000991 ত মাঃ আহসান উ াহ ত হােফজ বরকত উ াহ দওেভাগ এল এন এ 
রাড

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (51), লাল ি বাতা 
(104010129)

৭৩৬ 01670000992 মাঃ বিদউ ামান হাসমত আলী জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (48)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭৩৭ 01670000993 ত শাহজাহান িময়া ( শ) ত সােদক আলী ১১৫, 
াম/রা া:999      

  , ওয়াড নং-২১

িব,আই,িড,
িস-1413, 
ব র, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (71), লাল ি বাতা 
(104010005)

৭৩৮ 01670000994 ত মাঃ িগয়াস উি ন  আব স সামাদ র ৪২ নং িব ক রাড, 
১৮ নং ওয়াড

নারায়ণগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (89), লাল ি বাতা 
(0104010065)

৭৩৯ 01670000996 মাঃ ইসমাইল ত আলী আ স (আলকাছ) ১৫২ ন য়া রাড নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (189), লাল ি বাতা 
(104010219)

৭৪০ 01670000997 মর ম মাঃ হলাল উি ন 
খ ন

মর ম মাঃ িরয়াজ উি ন 
খান

িমশন পাড়া নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1695), লাল ি বাতা 
(104010098)

৭৪১ 01670000998 আ  বকর িছি ক ত এিবএম ওয়ােজদ আলী ৬৩ নং, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১৮

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (98), লাল ি বাতা 
(104010103)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭৪২ 01670000999 রজাউল কিরম ত আ ল কািদর বপারী নয়াপাড়া রাড নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (104010084), বসামিরক গেজট 
(6), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2207)

৭৪৩ 01670001000 মাঃ কাম ামান এম এ জা ার ৭৪ ন য়া রাড, 
শীতল া

নারায়ণগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (43), লাল ি বাতা 
(104010081)

৭৪৪ 01670001001 ত মাঃ আ ল কালাম ত আফতাব উি ন সরদার :999        , 
কাশী র

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (167), লাল ি বাতা 
(104010151)

৭৪৫ 01670001002 মাঃ রব ঢালী ত ছিবর উি ন ঢালী 114 মাকরবা 
রাড, হাজীগ

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1634), লাল ি বাতা 
(104010115)

৭৪৬ 01670001003 মাবারক হােসন িসকদার ত আঃ গ র িসকদার 999, ওয়াড নং-১৮ নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (31), লাল ি বাতা 
(104010048), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2217)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭৪৭ 01670001007 মাঃ অিছমি ন 
(আিজ ি ন)

ত হাজী আব ◌ুল লিতফ ১৩৪/১, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১৭

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (85), লাল ি বাতা 
(104010059)

৭৪৮ 01670001010 মাঃ নািসর উি ন ত মৗলভী আলম চান বা রাইল নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010095)

৭৪৯ 01670001012 মাঃ আ ল হােসন 
( ি েযা া)

ছয়দ আলী সরদার জাল িড় উ রপাড়া, 
ওয়াড নং-০৯, 
নারায়ণগ  িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ ।

জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070188), বসামিরক গেজট 
(1718)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭৫০ 01670001013 খাজা আহ দ ত হােশম আলী ১৩৩ ন ন রাতন 
১০২, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১৭

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (86), লাল ি বাতা 
(104010060)

৭৫১ 01670001015 ত মাঃ ইসহাক িময়া 
( সনাবািহনী)

ত ইি স আলী খ ন র নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (117), লাল ি বাতা 
(104010179)

৭৫২ 01670001018 আঃ মিজদ ত আঃ মা ান হািজগ ফ া নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1066), লাল ি বাতা 
(104060012)

৭৫৩ 01670001019 ত মাঃ আ র রিহম ত মাঃ আ র রহমান ৩৯৬/এ িখলগ ও 
িতলপাপাড়া, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-০১

িখলগ ও-
1219, 
িখলগ ও, 
ঢাকা দি ণ 
িস  
কেপােরশন, 
ঢাকা

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010204)

৭৫৪ 01670001023 মাঃ আলী আকবর ( মাঃ 
আলী আজগর িসকদার)

ত মাঃ হযরত আলী 
িসকদার

সয়দ র গাগনগর নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (91), লাল ি বাতা 
(104010074)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭৫৫ 01670001025 আলহা  সালাহ উি ন 
সরদার

ত ত জ সরদার ১২৪ শাহ জা রাড নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (7), লাল ি বাতা 
(104010089)

৭৫৬ 01670001028 আলহা  মাঃ তাফা ল  
হােসন

ত সািকম আলী দওেভাগ নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (69), লাল ি বাতা 
(104010133), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2210)

৭৫৭ 01670001031 ত িমলন চ  দ ত ম ল চ  দ ৯৪/৯৫ উিকলপাড়া নারায়ণগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010206)

৭৫৮ 01670001032 এস এম মিনর ধান ত মাঃ মন র আলী 
ধান

অধ  খেগ নাথ 
চ বত  রাড

নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (19), লাল ি বাতা 
(104010022), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2233)

৭৫৯ 01670001034 দওয়ান আব ল কিরম ( , 
বা)

ত জ দওয়ান বািড় নং ১ ক এ 
লন ১ ফেয়জা হাজী 

মি ল, 
াম/রা া:999

এনােয়তনগর
-1421, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (64), লাল ি বাতা 
(104010168)

৭৬০ 01670001096 হাজী মাঃ শিহ ল ইসলাম আ ল বােরক মীর কদমতলী আদমজীনগর
-১৪৩১

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1254), লাল ি বাতা 
(104070065)

৭৬১ 01670001102 মাঃ ফা ক আজম রিফজ উি ন তা কদার আিজব র নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1237), লাল ি বাতা 
(104070178)

৭৬২ 01670001106 আঃ খােলক হািফজি ন শখ ১৬৮ িব জ িস চ র নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070130)

৭৬৩ 01670001110 তারক চ  বাৈড় তােরক কা  বারই গাদনাইল  এল এন 
িমলস-
1432

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1220), লাল ি বাতা 
(104070190), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2440)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭৬৪ 01670001111 হাজী আ ার উজ জামান হাজী সদর উি ন 120 গালাম 
আসাদ রাড, 
কদমর ল

নবীগ -
1412

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (373), লাল ি বাতা 
(0104020096)

৭৬৫ 01670001117 মাঃ নািজম উি ন ইয়া ত হাছান আলী ইয়া িসিদরগ নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1174), লাল ি বাতা 
(104070086)

৭৬৬ 01670001124 ত মাঃ আলী হােসন ত জয়নাল আেবদীন ওমর ন নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1246), লাল ি বাতা 
(104070079)

৭৬৭ 01670001131 মাঃ আ ল মােলক পে  
ী র জাহান

ত হািফজ উি ন আকন িজববাগ নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1276), লাল ি বাতা 
(104070122)

৭৬৮ 01670001135 মাঃ িসি র রহমান 
( সনাবািহনী)

মিজবর রহমান আশরাফ র নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070102)

৭৬৯ 01670001177 মাঃ ি ন িময়া মাঃ দরত আলী বপারী 670 উইলসন 
রাড, রলী 

আবািসক এলাকা

ব র-
1410

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (226), লাল ি বাতা 
(0104020090)

৭৭০ 01670001314 মাহা দ জামাল হােসন মাহা দ সাম ি ন 
আহ দ

১৬৭ নং শহীদ নগর, 
াম/রা া: শহীদ 

নগর,

নারায়ণগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010218), বসামিরক গেজট 
(1707)

৭৭১ 01670001317 মাঃ আঃ মা ান গাজী ছায়াবালী গাজী চরগড় ল ব াবলী-
১৪২১

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060052), বসামিরক গেজট 
(1001)

৭৭২ 01670001318 আব স সালাম রমজান রজাউন আলী ৫নং খান র নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060083)

৭৭৩ 01670001320 মাঃ িনজাম উি ন ইয়া ব িময়া ত া রাড নারায়ণগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060029), বসামিরক গেজট 
(1028)

৭৭৪ 01670001324 মাঃ চ  িময়া আঃ রা াক সরদার ত া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060124), বসামিরক গেজট 
(1671)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭৭৫ 01670001328 ত কা  চ  আইচ ত মান  আইচ কাইম র নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1114), লাল ি বাতা 
(104060114)

৭৭৬ 01670001329  ভাষ চ  ব ত িহমীং  র ন আজমত র 
,শীষমহল

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060014)

৭৭৭ 01670001330 ত আঃ মােলক দওয়ান ত তািমজ উি ন দওয়ান দওয়ান বাড়ী, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-০৯

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1241), লাল ি বাতা 
(104070021)

৭৭৮ 01670001335 ত মাঃ রিফ ল ইসলাম ত মাঃ আলীম মাদবর খাদাই বািড়, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-০৯

জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (161)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭৭৯ 01670001336 মাঃ িসি ক আলী ত মাঃ ফা  িময়া MIJH MIJI 
DAKKHIN 
PARA

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (45)

৭৮০ 01670001338 আ স সালাম ধান আ ল কিরম ধান 999, ব র নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (176)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭৮১ 01670001339 ত সানা িময়া ত ম  িময়া মিজবর মা ার বািড়, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-০৯,

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (73)

৭৮২ 01670001340 ত আহা দ আলী সরদার ত িময়াব নািজর ক াকটােরর 
বািড়, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-০৯

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (155)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭৮৩ 01670001342 ত শরবত ফিকর ত কা  িময়া 999, ওয়াড নং-০৯ জাল ড়ী-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (72)

৭৮৪ 01670001343 ফেয়জ আহা দ ত আেয়ত আলী জাল িড় (মাঝপাড়া) জাল ড়ী নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1172), লাল ি বাতা 
(104070012)

৭৮৫ 01670001345 মািনক চান সরদার ত হােসন উি ন তােহর আলীর বািড়, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-০৯

জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (153)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭৮৬ 01670001346 মাঃ ক চান ত আই ি ন রা া:999, ওয়াড 
নং-০৯

জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (91)

৭৮৭ 01670001347 মাঃ িময়াজ উি ন ত মাঃ নর উি ন জাল িড় (মাঝপাড়া) জাল ড়ী-
1420

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070203)

৭৮৮ 01670001349 মাঃ আহা দ আলী ত বােছক সরদার জিহর আহেমেদর 
বাড়ী, 
াম/রা া:999,

জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (50)

৭৮৯ 01670001350 ল ইসলাম ত িবড়ই ধান জাল িড় জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1263), লাল ি বাতা 
(104070002)

৭৯০ 01670001352 মাঃ মাবারক হােসন ত নায়াব আলী জাল িড় জাল ড়ী-
1420

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1269), লাল ি বাতা 
(104070201)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭৯১ 01670001353 ই াহীম খিলল কিফল উি ন 999, ওয়াড নং-০৯ জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (165)

৭৯২ 01670001354 মাঃ জামাল উি ন মাঃ সানা িমঞা 999, ওয়াড নং-০৯ জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (132)

৭৯৩ 01670001355 মাঃ আিমর আলী আনসারী ত আনছার আলী জাল িড় (মাঝপাড়া) জাল ড়ী-
1420

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070074), বসামিরক গেজট 
(1248)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭৯৪ 01670001356 মাঃ ছাম ল হক মাঃ ছা িময়া জাল িড় দি নপাড়া 
শাম ল হেকর বাড়ী, 
াম/রা া:999

জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (86)

৭৯৫ 01670001357 তােহর আলী ত উিজর আলী দলপাড়া, 
াম/রা া:999, 

ব র

ব র-
1421, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (180)

৭৯৬ 01670001358 আঃ রহমান ◌ৃত আজত আলী জাল িড় (মাঝপাড়া) জাল ড়ী-
1420

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1166), লাল ি বাতা 
(0104070136)

৭৯৭ 01670001359 জালাল উি ন ম  িময়া মঘােগা বাড়ী, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-০৯

জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (80)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৭৯৮ 01670001360 মাঃ জামাল হােসন মাঃ সাম ি ন জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070131)

৭৯৯ 01670001361 ত রিফক ত মন র আলী 999, ওয়াড নং-০৯ জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (79)

৮০০ 01670001362 আঃ ছালাম ত আঃ জিলল জাল িড় (মাঝপাড়া) জাল ◌ুড়ী নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1230), লাল ি বাতা 
(104070134)

৮০১ 01670001363 মাঃ শিহ াহ ত আেবদ আলী 999, ওয়াড নং-০৯ জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (109)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৮০২ 01670001365 মাঃ করামত আলী খিলল মাতবর 999, ওয়াড নং-০৯ জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (136)

৮০৩ 01670001366 ত নািসর উি ন আহা দ ত আলতামাস সাউদ সাউদ বািড়, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-০৯

জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (77)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৮০৪ 01670001367 মাঃ িসরা ল ইসলাম ত কদম আলী ম ার বাড়ী, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-০৯

জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (70)

৮০৫ 01670001368 মাঃ আ াছ আলী ত মাঃ ফ ক চান জাল িড় জাল ড়ী-
1420

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070001)

৮০৬ 01670001369 িনতাই চ  ন ী গাপাল চ  ন ী আরামবাগ নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070110)

৮০৭ 01670001370 আব ল আলী ত ফ কচ ন 999, ওয়াড নং-০৯ জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (158)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৮০৮ 01670001372 ল ইসলাম মা ার ত ম ত আলী সাউদ 999, ওয়াড নং-০৯ জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (110)

৮০৯ 01670001373 মাঃ আ ল কােসম ত আলম চান ধান ব শবাড়ী, 
াম/রা া:999

জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (53)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৮১০ 01670001374 মাঃ আলী আ াছ ত মরন আলী 999, ওয়াড নং-০৬ জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (145)

৮১১ 01670001375 মাঃ জয়নাল আেবদীন করম আলী জাল িড় জাল িড়-
১৪২০

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (62)

৮১২ 01670001376 মাঃ র হােসন মাঃ র ক আলী জাল িড় (মাঝপাড়া) জাল ড়ী-
1420

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070135)

৮১৩ 01670001377 মাঃ আ ব আলী ত রওশন আলী 999, ওয়াড নং-০৯ জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (135)

৮১৪ 01670001378 মাঃ কাওছার আহা দ ত মাঃ আদম আলী জাল িড় পি মপাড়া জাল ড়ী-
1420

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (69)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৮১৫ 01670001379 রজাউল কিরম ত আহা দ আলী 999, ওয়াড নং-০৯ জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (156)

৮১৬ 01670001380 ত মাঃ ল হক আনজত আলী জাল িড় উ রপাড়া জাল ড়ী-
1420

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (90)

৮১৭ 01670001383 মাঃ ইি স আলী ত আিমর উি ন জাল িড় পি মপাড়া জাল ড়ী নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (64)

৮১৮ 01670001386 আহ দ আলী সরদার খিল র রহমান 999, ওয়াড নং-০৯ জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (142)

৮১৯ 01670001387 ত জসীম উি ন ত  রা ম আলী মীরগ নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060077)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৮২০ 01670001388 মাঃ আঃ মােলক ত সাইজউি ন সদার 999, ওয়াড নং-০৯ জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (160)

৮২১ 01670001390 মাঃ আিজজ জােবদ আলী ত া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1133), লাল ি বাতা 
(104060136)

৮২২ 01670001391 মাঃ ফজ ল হক মর ম আজব আলী জাল িড় পি মপাড়া জাল ড়ী-
1421

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (63)

৮২৩ 01670001393 মাঃ সর আলী মাঃ  কা  িময়া 999, ওয়াড নং-০৯ জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (126)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৮২৪ 01670001394 ত মাঃ লীল চান ত আহা দ আলী লাল চান ম ার 
বাড়ী, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-০৯

জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (133 )

৮২৫ 01670001395 মাজাফফর হােসন ত মাঃ জািহর আলী জাল িড় (মাঝপাড়া) জাল ড়ী নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (83)

৮২৬ 01670001396 মাঃ আমান উ া ত চান িময়া ত া নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1027), লাল ি বাতা 
(104060031)

৮২৭ 01670001397 মাঃ সিলম বাদশা ত মাঃ আলী ৪২/২, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১১

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1031), লাল ি বাতা 
(104060076)

৮২৮ 01670001398 আ ল হােসম ত মমতাজ উি ন বপারী ত া ফ া নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (982), লাল ি বাতা 
(0104060008)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৮২৯ 01670001399 ত হােফজ মাঃ মা ার 
হােসন

হাজী আঃ মিতন আলীগ ব র নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1086), লাল ি বাতা 
(104060066)

৮৩০ 01670001401 এসএম আকবর হােসন ত বে  আলী িময়া ন লাল র ব র নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1122), লাল ি বাতা 
(104060059)

৮৩১ 01670001402 এ ক এম ফজ ল হক 
চৗ রী

ত ই াল চৗ রী দলপাড়া ব র নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1019), লাল ি বাতা 
(104060079), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2319)

৮৩২ 01670001403 আঃ গাফফার ত আলী হােসন বপারী ১৩৮নং, 
াম/রা া:999,

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1088), লাল ি বাতা 
(104060011)

৮৩৩ 01670001404 ত ওিলউ াহ ত আঃ রিহম আিমন মা দ র ব র নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1079), লাল ি বাতা 
(104060067)

৮৩৪ 01670001405 আঃ ছা ার মরন ত আেনায়ার আলী হাজীগ নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1026), লাল ি বাতা 
(0104060104)

৮৩৫ 01670001406 আঃ আউয়াল ত আঃ আলী   ী ১০/১ িনউ হাজীগ , 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১১

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1092), লাল ি বাতা 
(0104060131)

৮৩৬ 01670001407 ত এ িব এম িগয়াস উি ন ত ই ত আলী মা ার রামনগর ব বলী নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (981), লাল ি বাতা 
(104060070), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2315)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৮৩৭ 01670001408 মাঃ খিল র রহমান তআলী হােসন মা া চর গড় ল ব বলী নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1109), লাল ি বাতা 
(104060055)

৮৩৮ 01670001410 ত মাঃ াত আলী আঃ বপারী চর বয়রাগাদী ব বলী নারায়ণগ  সদর লাল ি বাতা (0104060054)

৮৩৯ 01670001412 তেমাঃ আলী চৗ অলক ত আিজজ উ া চৗ রী ১৩৭ নং ত া, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১১

নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1015), লাল ি বাতা 
(0104060100)

৮৪০ 01670001416 গাজী সাহরাওয়াদ ত আয়াত আলী সিলমনগর এনােয়ত 
নগর

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (987), লাল ি বাতা 
(104060035)

৮৪১ 01670001417 শাহজাহান মা া ত আঃ লিতফ মা া 999, ওয়াড নং-০৯ এনােয়ত 
নগর-
1421, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060018)

৮৪২ 01670001418 মাঃ আকবর আলী ত মাঃ কা াত আলী ত া ফ া নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1004), লাল ি বাতা 
(104060069)

৮৪৩ 01670001419 খতার হােসন সরকার ত নজর আলী সরকার 285 উইলসান রাড নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060141)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৮৪৪ 01670001420 আেনায়ার হােসন ত হাজী ইমাম উি ন 
আহ দ

999, এনােয়তনগর
-1421, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1034), লাল ি বাতা 
(104060002)

৮৪৫ 01670001421 আওলাদ হােসন ত জয়নাল আেবদীন ত া ফ া নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1091), লাল ি বাতা 
(0104060126)

৮৪৬ 01670001423 ত মাঃ আঃ রিশদ ত িজ ত আলী রামনগর ব বলী নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1056), লাল ি বাতা 
(104060153)

৮৪৭ 01670001424 কাজী জিহর উি ন ত হাজী হাসান আলী ত া রাড নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1090), লাল ি বাতা 
(104060122)

৮৪৮ 01670001425 এ, এ গিন ত কমর আলী মাত র ১৬২, 
াম/রা া:999

এনােয়ত 
নগর-
1421, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (995), লাল ি বাতা 
(104060001)

৮৪৯ 01670001426 আমজাদ হােসন ত ছা িময়া পি ম ত া ফ া নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1068), লাল ি বাতা 
(104060084)

৮৫০ 01670001427 ত মাঃ হােসন ত মা দালী ফিকর কাশী র নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060037)

৮৫১ 01670001428 মাঃ নািছর উি ন ত িপয়ার আলী মাতবর ম  ধমগ জ এনােয়ত 
নগর-
1421,

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1042), লাল ি বাতা 
(0104060128)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৮৫২ 01670001429 িনজাম উি ন ত আফসার উি ন ত া ফ া নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1013), লাল ি বাতা 
(104060082)

৮৫৩ 01670001430 এ ক এম হািব র রহমান ত নর উি ন িময়া ম  ধমগ নারায়ণগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (991), লাল ি বাতা 
(104060097)

৮৫৪ 01670001433 মাঃ র আহ দ ত মরন আলী ম  ধমগ নারায়ণগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (994), লাল ি বাতা 
(104060003)

৮৫৫ 01670001434 ফজল িময়া ত এছাক িময়া হাজী গ , মইন 
রাড

নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1011), লাল ি বাতা 
(104060087)

৮৫৬ 01670001435 মাঃ আঃ ছালাম ত আঃ আিজজ সরদার ভালাইল নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (997), লাল ি বাতা 
(104060042)

৮৫৭ 01670001436 আ ল কােশম ত কমর আলী বপারী ম  ধমগ নারায়ণগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (974), লাল ি বাতা 
(104060013), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2321)

৮৫৮ 01670001437 ম াজ উি ন ত কা  িময়া ব র ত া নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1073), লাল ি বাতা 
(104060073)

৮৫৯ 01670001438 এস এম ফজ ল হক ত মিফজ উি ন সরদার হাজীগ ফ া নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1007), লাল ি বাতা 
(104060048)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৮৬০ 01670001439 মাঃ নবী হােসন ত কিফল উি ন ২২ রাড ২, ক এ, 
াম/রা া:999

নারায়ণগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (989), লাল ি বাতা 
(104060005)

৮৬১ 01670001440 ত ফজ  িময়া ত ফিকর চান িময়া হাজীগ ফ া নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1129), লাল ি বাতা 
(104060113)

৮৬২ 01670001441 মঃ শহী াহ ত চান িময়া 999, নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1101), লাল ি বাতা 
(104060021)

৮৬৩ 01670001442 মাঃ ম আলী ত মারেশদ আলী ম  ইসদাইর ফ া নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1105), লাল ি বাতা 
(104060151)

৮৬৪ 01670001446 মাঃ মােমন চৗ রী রহমত আলী জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (124)

৮৬৫ 01670001447 ত মিজ র রহমান ত জাফর আলী মাসদাইর এনােয়ত 
নগর

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (990), লাল ি বাতা 
(104060004)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৮৬৬ 01670001448 ত আ ল ওহাব ত আ ল গ র 999, নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1132), লাল ি বাতা 
(104060125)

৮৬৭ 01670001449 তিমজ উি ন ত মহ ত আলী 999, নারায়ণগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1110), লাল ি বাতা 
(104060058)

৮৬৮ 01670001450 খারেশদ আলম ত আশাদ আলী ত া ফ া নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1061), লাল ি বাতা 
(104060086)

৮৬৯ 01670001451 মাঃ মিহউি ন আিমর আলী সরদার জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (122)

৮৭০ 01670001452 ত এেক এম আঃ রব তআজমত আলী মা ার চররামগািত কানাইনগর নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1111), লাল ি বাতা 
(104060078)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৮৭১ 01670001453 মাঃ বিছর উি ন মা া সংসর উি ন মা া 999, ব র, জাল িড়-
1420, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (172)

৮৭২ 01670001454 মাফা ল হােসন ত আঃ স মা া িপল নী ব র নারায়ণগ  সদর বসামিরক গেজট (1082), লাল ি বাতা 
(104060062)

৮৭৩ 01670001456 মাঃ িফেরাজ িময়া চ ন  িময়া ( ক িময়া) জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (66)

৮৭৪ 01670001457 মাঃ কামাল হােসন 
(কামেলক)

ত নয়ন আলী 6758797100
4, 
াম/রা া: ব র, 

ব র

স া র-
১৪২১, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (143)

৮৭৫ 01670001459 মাঃ ল ইসলাম আহসান সরদার জাল িড় ( মাঝপাড়া 
)

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (61)

৮৭৬ 01670001460 আিজ র রহমান িমলন ত আঃ রহমান পাঠান লী, গাদনাইল নারায়নগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1226), লাল ি বাতা 
(0104070123)

৮৭৭ 01670001462 বীর ি  া মিহ উি ন 
আহেমদ

িসরাজ উি ন মািঝপাড়া এল, এন, 
িমল -
1432

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1652), লাল ি বাতা 
(104070043)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৮৭৮ 01670001463 মাঃ ি ন মাঃ আ ল জিলল জাল িড় ( পি ম 
পাড়া )

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (60)

৮৭৯ 01670001464 ত আঃ রব িময়া ত মৗলভী হাসান আলী 999, নারায়নগ -
1400, 
নারায়ণগ  
সদর, 
নারায়ণগ  
িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (44)

৮৮০ 01670001466 মাঃ িসরাজ উি ন মাঃ ইউ স আলী জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (152)

৮৮১ 01670001467 মাঃ মাহর আলী আকািল ফিকর জাল ড়ী করই তলা জাল ড়ী নারায়ণগ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (102)

৮৮২ 01670001469 মাঃ ল হক মাঃ হািব াহ সরদার জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (92)

৮৮৩ 01670001470 মাঃ জজ িময়া ত ছিমর উি ন গাদনাইল এল এন িস 
িমলস

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070132)

৮৮৪ 01670001471 আঃ হাই খ ত আলী আহেমদ কদমতলী নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070066), বসামিরক গেজট 
(1258)

৮৮৫ 01670001472 আঃ হােসম খান লমত খান মীরপাড়া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (47)

৮৮৬ 01670001554 মাঃ ল হক ত আ ল কিরম পাঠান িল নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070196), বসামিরক গেজট 
(1193)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৮৮৭ 01670001556 মাহা দ আলী ( তজ র) ত সােহব আলী বাসা/ হাি ং:২৮০, 
মীরপাড়া গাদনাইল, 
ওয়াড নং-১০

এল. এন. িস 
িমল -
1432

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070167)

৮৮৮ 01670001557 আ ল ইিলয়াছ জয়নাল আেবদীন গাদনাইল মীরপাড়া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070166)

৮৮৯ 01670001559 মাঃ আলা উি ন  
( তজ র)  

র মাহা দ গাদনাইল মীরপাড়া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070175)

৮৯০ 01670001562 মাঃ হযরত আলী এম এ রা াক জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1195), লাল ি বাতা 
(104070017), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2431)

৮৯১ 01670001564 মাঃ তব ল হােসন মাঃ ইসমাইল ধান জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (108)

৮৯২ 01670001567 ত মাঃ আেশাক আলী ত আলী জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (75)

৮৯৩ 01670001572 মাঃ জামাল হােসন মাঃ ছা িময়া ত া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010112), বসামিরক গেজট 
(1025)

৮৯৪ 01670001573 মাহা দ আলী ত  হাছান আলী মাদবর জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070133)

৮৯৫ 01670001575 মাঃ নািছর উি ন ইয়া ছ িময়া কাচারীগ ী নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010077)

৮৯৬ 01670001583 র মাহা দ ত র আলী সরদার জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (85)

৮৯৭ 01670001588 মাঃ মিম ল ইসলাম মীর ব  সরদার ফািজল র 
এনােয়তনগর

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060098), বসামিরক গেজট 
(1102)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৮৯৮ 01670001597 সিহ র রহমান আঃ হািমদ িবএ, উ র চাষাড়া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর সনাবািহনী গেজট (3163)

৮৯৯ 01670001598 মাঃ আলাউি ন সফর আলী পি ম দওেভাগ নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর সনাবািহনী গেজট (4995)

৯০০ 01670001599 আ ল আউয়াল মাহাঃ লাল িময়া 122 ন ন শাহ জা 
রাড আমহা া 

পাইকপারা

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর সনাবািহনী গেজট (3352)

৯০১ 01670001602 হাসান আলী আ স সামাদ ভালাইল নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর সনাবািহনী গেজট (3634)

৯০২ 01670001605 আব ল মা ান িময়া মাঃ ন র আহে দ ইগর ব র-
1421

নারাযণ়গ  সদর িবিজিব গেজট (3239)

৯০৩ 01670001608 খাজা মাশারফ হােসন ত নািজর হােসন খান র া  রাড নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (104010111), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (প া) (224), বসামিরক গেজট 
(128)

৯০৪ 01670001611 মাঃ শাহ জামাল ইি স আলী েড়র পাড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর সনাবািহনী গেজট (18009)

৯০৫ 01670001614 আরিত ধর বনিবহারী ধর উ র চাষাড়া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (179), লাল ি বাতা 
(104010186)

৯০৬ 01670001618 মাঃ শাহজাহান ত শর আলী িময়া ত া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1130), লাল ি বাতা 
(104060115)

৯০৭ 01670001619 মাঃ আ ল মাতািলব ত খিদর িময়া পি ম দওেভাগ নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (156), লাল ি বাতা 
(104010097)

৯০৮ 01670001621 মিহ উি ন আহে দ রতন কিবর উি ন আহে দ হিরহরপাড়া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (988), লাল ি বাতা 
(104060032), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (543)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৯০৯ 01670001623 শখ আমজাদ হােসন ত শখ ইউ ছ আলী ৫৬ িব িব রাড নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010131), বসামিরক গেজট 
(14), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2267)

৯১০ 01670001629 মাঃ শাহা ি ন আ র আলী জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (81)

৯১১ 01670002070 মাঃ খিলল ত ফ ক চান ত া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060139)

৯১২ 01670002072 ত ওয়াজ উি ন াহত 
( সনাবািহনী)

ত ইয়ািছন মাতবর ত া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060107), বসামিরক গেজট 
(1032)

৯১৩ 01670002073 মাঃ কিল ি ন মা া  
( তজ র)

ত মাঃ সদর আলী জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070152)

৯১৪ 01670002076 বিশর আহমদ ছােয়দ আলী জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (51)

৯১৫ 01670002077 মামতাজ উি ন ইয়া 
াহত

ত মাঃ ইয়াজ উি ন 
ইয়া

গাদনাইল নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070006)

৯১৬ 01670002081 মাঃ সাম ল হক ত মা ব আলী সরদার জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (94)

৯১৭ 01670002092 এ ক এম সিলম ওসমান এ ক এম শাম ে াহা উ র চাষাড়া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010217), বসামিরক গেজট 
(188)

৯১৮ 01670002093 আলম চ ন সানা িময়া জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070202)

৯১৯ 01670002095 মাঃ মিতউর রহমান মাঃ আেলক িময়া পাইকপাড়া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010029)

৯২০ 01670002096 ত এ, ক এম বজ র 
রহমান

ত মৗলিভ সাম ি ন 
আহ দ

খান র নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010010)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৯২১ 01670002097 মাঃ খারেশদ আলম 
াহত

ত চান িময়া িড িপ রাড নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010140)

৯২২ 01670002098 মাঃ সাম ল হক মাঃ শরাফত আলী ভালাইল নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060045)

৯২৩ 01670002099 ত মাঃ সিফ উি ন মাঃ আ াস আলী হাজীগ নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010113)

৯২৪ 01670002100 আলী আকবর ত সােদ আ াছ িময়া পাইকপাড়া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010092)

৯২৫ 01670002118 আঃ মােলক িময়া ত মাজাফফর হােসন জাল িড় নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070082)

৯২৬ 01670002123 হািব র রহমান ত সয়দ আলী মা ার পি ম দওেভাগ নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010141)

৯২৭ 01670002125 হলাল উি ন আব র রব ২০নং খান র 
া েরাড

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010185), বসামিরক গেজট 
(178)

৯২৮ 01670002126 মাঃ িনজাম উি ন মাঃ সাম ি ন আহেমদ ৩৬ নং ক.িব .সাহা 
রাড আমলাপাড়া

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010053), বসামিরক গেজট 
(147)

৯২৯ 01670002163 মাহা দ আলী ফজল িময়া বাসা/ হাি ং:ভা ির
য়া বাড়ী, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-০৮, 
ডাকঘর:এল.এন.িস.
িমলস-1432,

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1065), লাল ি বাতা 
(104060090)

৯৩০ 01670002165 মিনর হােসন ত আলহা  মেহ ব 
হােসন

টানবাজার নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (148), লাল ি বাতা 
(104010054)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৯৩১ 01670002167 মাঃ ইউ ফ ত আব ল আ াস িময়া দওেভাগ নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (54), লাল ি বাতা 
(104010143), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2259)

৯৩২ 01670002169 আব স সাবহান ত লতান আহেমদ 
িসকদার

কাইতাখালী, নবীগ , 
ব র

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (215), লাল ি বাতা 
(104020013), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2297)

৯৩৩ 01670002170 মিহউি ন আহা দ ( ঃ 
কাঃ কঃ )

ত শিফউি ন আহা দ দওেভাগ নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010132)

৯৩৪ 01670002173 আ ল রহমান আ ল কালাম পি ম দওেভাগ নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060094), বসামিরক গেজট 
(1139)

৯৩৫ 01670002177 সালাউি ন আ  েমদ ত আ ল কিরম 220 িড.িপ রাড. 
সদারবাড়ী,নারায়ণগ

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010142), বসামিরক গেজট 
(166)

৯৩৬ 01670002178 আ  তােলব ত কা াত আলী পি ম ত া নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1067), লাল ি বাতা 
(104060085)

৯৩৭ 01670002213 আজহার হােসন সয়দ আলী মা ার বাসা/ হাি ং:২৮ 
মিহম গা লী রাড, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১৫, 
ডাকঘর:নারায়নগ -
1400,

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (104010165)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৯৩৮ 01670002214 দেলায়ার হােসন মাঃ আিমর হােসন িময়া বাসা/ হাি ং:১৩৫/১,
 পি ম দওেভাগ, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১৪, 
ডাকঘর:নারায়নগ -
1400

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (104060165)

৯৩৯ 01670002225 রাদ হােসন বাদল আ ল খােলক িময়া বাসা/ হাি ং:১০৭, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১৭, 
ডাকঘর:নারায়নগ -
1400, নারায়ণগ  
সদর, নারায়ণগ  
িস  কেপােরশন,

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (150), লাল ি বাতা 
(104010083)

৯৪০ 01670002226 হা দ আ ল হাসাইন হা দ আ ল হায়াত বাসা/ হাি ং: খাকা 
সােহেবর বাড়ী, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-০৫, 
ডাকঘর:িসি রগ -
1430, নারায়ণগ  
সদর, নারায়ণগ  
িস  কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারায়ণগ নারাযণ়গ  সদর সনাবািহনী গেজট (306)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৯৪১ 01610008263 আ  বকর িসি ক হািব া ধমগ এনােয়তনগর নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (104060158), বসামিরক গেজট 
(1037)

৯৪২ 01670002279 মাঃ দেলায়ার হােসন ত ছিমর উি ন  ওয়াড নং-০৯, 
ডাকঘর:জাল িড়-
1420, নারায়ণগ  
সদর, নারায়ণগ  
িস  কেপােরশন, 
নারায়ণগ

জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (159)

৯৪৩ 01670002280 মীর মাহা দ আমান উ াহ ত মীর আলমাছ আলী এল এন িমলস-
1432, নারায়ণগ  
সদর, নারায়ণগ  
িস  কেপােরশন, 
নারায়ণগ

এল এন 
িমলস-
1432

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1216), লাল ি বাতা 
(0104070101)

৯৪৪ 01670002282 মাঃ জয়নাল আেবদীন মরন আলী  জাল িড় উ র 
পাড়া, ডাকঘর: 
জাল িড়-1420, 
উপেজলা: 
নারায়ণগ  সদর, 
জলা: নারায়ণগ , 

িবভাগ: ঢাকা

জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (76)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৯৪৫ 01670002287 আঃ রহীম মা া মাঃ ইি স মা া বাসা/ হাি ং: মাঃ 
আঃ রিহম মা ার 
বাড়ী, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-০৮, 
ডাকঘর:এল এন িস 
িমলস-1432, 
নারায়ণগ  সদর, 
নারায়ণগ  িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

এল এন িস 
িমলস-
1432

নারাযণ়গ  সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2430)

৯৪৬ 01670002288 মাঃ আওলাদ হােসন ত মাঃ আদম আলী  ওয়াড নং-০৯, 
ডাকঘর:জাল িড়-
1420, নারায়ণগ  
সদর, নারায়ণগ  
িস  কেপােরশন, 
নারায়ণগ

জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (138)

৯৪৭ 01670002289 মাঃ সাম ল হক ত তিমজ উি ন খান  াম/রা া:999     
   , ব র, 
ডাকঘর: ব র-
1421, নারায়ণগ  
সদর, নারায়ণগ

ব র-
1421

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (178)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৯৪৮ 01670002290 ত আলী আহা দ নফা ত ওয়ােহদ আলী বাসা/ হাি ং:১৭৯/২,
 াম/রা া:999, 
ওয়াড নং-১৬, 
ডাকঘর:নারায়নগ -
1400, নারায়ণগ  
সদর, নারায়ণগ  
িস  কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060027), বসামিরক গেজট 
(1138)

৯৪৯ 01670002291 মাঃ আ ল হািলম আ ল মিজদ াম/রা া: ইয়া 
পাড়া, ডাকঘর: এল 
এন িমলস-1432, 
উপেজলা: 
নারায়ণগ  সদর, 
জলা: নারায়ণগ , 

িবভাগ: ঢাকা

 এল এন 
িমলস-
1432

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (57)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৯৫০ 01670002293 মাঃ আ ল কালাম আজাদ আলী িময়া ডাকঘর: সানারপাড়-
1430, উপেজলা: 
নারায়ণগ  সদর, 
জলা: নারায়ণগ , 

িবভাগ: ঢাকা

সানারপাড়-
1430

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070121)

৯৫১ 01670002295 মাঃ আ র আলী ওমর আলী বাসা/ হাি ং: 
িফেরাজ মা ােরর 
বাড়ী, াম/রা া: 
জাল িড় পি ম 
পাড়া, ডাকঘর: 
জাল িড়-1420, 
উপেজলা: 
নারায়ণগ  সদর, 
জলা: নারায়ণগ , 

িবভাগ: ঢাকা

জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (134)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৯৫২ 01670002297 আব ল আউয়াল চৗ রী ত আলাউি ন চৗ রী বাসা/ হাি ং:২৩১, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১৬, 
ডাকঘর:নারায়নগ -
1400, নারায়ণগ  
সদর, নারায়ণগ  
িস  কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010102)

৯৫৩ 01670002298 রিমজ উি ন আহ দ ইয়া ত আলহা  তািমজ 
উি ন ইয়া

বাসা/ হাি ং: ইয়া 
বাড়ী, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-০৮, 
ডাকঘর:এল এন 
িমলস-1432, 
নারায়ণগ  সদর, 
নারায়ণগ  িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

এল এন 
িমলস-
1432

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070003), বসামিরক গেজট 
(1278)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৯৫৪ 01670002299 ত মাঃ তসলীম উি ন 
িম ী

ত আশক আলী বাসা/ হাি ং:৩৩, 
াম/রা া:999      

  , ওয়াড নং-২১, 
ডাকঘর:ব র-
1400, ব র, 
নারায়ণগ  িস  
কেপােরশন, 
নারায়ণগ

 এল এন 
িমলস-
1432

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010157), বসামিরক গেজট 
(112)

৯৫৫ 01670002302 মাঃ খিল র রহমান আঃ হািমদ বাসা/ হাি ং- ৮, 
ামঃ দি ন 

পাঠানতলী

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070078), বসামিরক গেজট 
(1191)

৯৫৬ 01670002303 এ,িব,এম শাহ আলম ইউ স আলী িময়া বাসা/ হাি ং: রাতন
 ৯৯ ন ন ২৩, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১২, 
ডাকঘর:নারায়ণগ -
1400, নারায়ণগ  
সদর, নারায়ণগ  
িস  কেপােরশন, 
নারায়ণগ

নারায়ণগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (14)

৯৫৭ 01670002310 মাঃ কামাল উি ন 
আহাে দ

কিবর উি ন আহাে দ 37/hariharpa
ra

নারায়ণগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060108), বসামিরক গেজট 
(1039)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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 01670002323 এস এম ইমান আলী এস এম ফ ক চা বাসা/ হাি ং: ইমান 
আলীর বািড়, 
াম/রা া: জাল িড়, 

ডাকঘর: জাল িড়-
1420, উপেজলা: 
নারায়ণগ  সদর, 
জলা: নারায়ণগ , 

িবভাগ: ঢাকা

জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর সনাবািহনী গেজট (3621)

৯৫৯ 01670002324 মাহাঃ বলােয়ত হােসন মাঃ কা  গাজী াম/রা া: 
ইসলািময়া 
বাজার,পাগলা ব 
পাড়া, ডাকঘর: 

ব র-1421, 
উপেজলা: 
নারায়ণগ  সদর, 
জলা: নারায়ণগ , 

িবভাগ: ঢাকা

ব র-
1421

নারাযণ়গ  সদর সনাবািহনী গেজট (3615)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৯৬০ 01670002327 মাঃ শিহ াহ িছ  িময়া াম/রা া: িসরা ল 
ম ােরর বাড়ী, 

ডাকঘর: জাল িড়-
1420, উপেজলা: 
নারায়ণগ  সদর, 
জলা: নারায়ণগ , 

িবভাগ: ঢাকা

জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (141)

৯৬১ 01670002329 র মাহা দ ত সাহরাব আলী বাসা/ হাি ং: ২, 
াম/রা া: হাজীগ , 

ডাকঘর: ফ া-
1420, উপেজলা: 
নারায়ণগ  সদর, 
জলা: নারায়ণগ , 

িবভাগ: ঢাকা

 ফ া-
1420

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060088), বসামিরক গেজট 
(1005)

৯৬২ 01670002333 মাঃ আিম ল হক (শহীদ) মর ম মাঃ সােহব আলী 
মা ার

ম  ধমগ জ এনােয়তনগর নারাযণ়গ  সদর সনাবািহনী গেজট (569)

৯৬৩ 01670002334 ার হােসন িম মাঃ সওকত আলী বাসা/ হাি ং:৪৭ 
ঈশাখ  রাড

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (180), লাল ি বাতা 
(0104010187)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৯৬৪ 01670002335 শাহ আলম চৗ রী কিফল উি ন 179 চাষাঢ়া,িবিব 
রাড

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010170), বসামিরক গেজট 
(116)

৯৬৫ 01670002336 ত এস, এম, আমানত 
উ া রতন ( . বা)

ত হাজী র মাহা দ 212/1  শাহ জা 
রাড,পাইকপাড়া

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010175), বসামিরক গেজট 
(174)

৯৬৬ 01670002337 িনতাই চ  কমকার বল চ  কমকার বাসা/ হাি ং:১৬৬ন
ন/১০২ রাতন 

মাকরবা রাড, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১১, 
ডাকঘর:নারায়নগ -
1400, নারায়ণগ  
সদর, নারায়ণগ  
িস  কেপােরশন, 
নারায়ণগঞ

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010116), বসামিরক গেজট 
(49)

৯৬৭ 01670002343 মাঃ শরীফ হােসন মাঃ হাসান আলী বাসা/ হাি ং:৩৩ 
ক িব, বািড়র টক, 

মিসনা ব ,  
গাগনগর

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (104010041), বসামিরক গেজট 
(26)

৯৬৮ 01670002344 মাঃ ল হক ইয়াদ আলী মা া দলপাড়া ব র-
1421

নারাযণ়গ  সদর সনাবািহনী গেজট (13353), লাল ি বাতা 
(103010379)

৯৬৯ 01670002345 ত মাঃ িবলাল িময়া ত মাঃ মিফজ উি ন িমজিমিজ দি ন 
পাড়া

িমজিমিজ-
১৪৩০

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (42)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৯৭০ 01670002346 র মাহা দ করম আলী খাদাই বািড় জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (74)

৯৭১ 01670002347 মাঃ উি ন খান আঃ আিজজ খান দলপাড়া ব র-
1421

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (182)

৯৭২ 01670002349 মাঃ আফছার উি ন তিমজ উি ন নাইনতার পাড়া জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (104070143), বসামিরক গেজট 
(1701)

৯৭৩ 01670002350 দওয়ান মাঃ আফতাব 
উ ীন

 ত আিজম দওয়ান দওয়ান ভবন জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070015), বসামিরক গেজট 
(1170)

৯৭৪ 01670002351 মাঃ হািম র রহমান ইয়া আঃ জা ার ইয়া  ঋিষপাড়া নারায়ণগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (158), লাল ি বাতা 
(0104010106)

৯৭৫ 01670002352 মাঃ সালাহ উি ন সিলম ত লতান আহে দ  পি ম দওেভাগ নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (104), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2208), লাল ি বাতা (104010137)

৯৭৬ 01670002356 মমতাজ বগম ামী ত হািফজ উি ন আদশ কেলানী ফ া-
1420

নারাযণ়গ  সদর বীর না গেজট (154)

৯৭৭ 01670002357 মাঃ আ ল কােদর িশকদার ত আিমর আলী িশকদার  িসকদার বািড় জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (166)

৯৭৮ 01670002358 মাঃ ল ইসলাম ত আলীম সরদার জাল িড় দি ন 
পাড়া ল 
ইসলােমর বাড়ী

জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (125)

৯৭৯ 01670002359 মাঃ আঃ গ র ত কালা চান িময়া জাল িড় পি ম 
পাড়া

জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (56)

৯৮০ 01670002360 মাঃ জালাল উি ন ত মাঃ চান িময়া মাতবর জাল িড় পি মপাড়া জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (104)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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 01670002361 মাঃ মিজ ল হক ( ) ত হাজী মে ল হােসন  ৩১/১ নং, 
াম/রা া: খান র 
া  রাড

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (104010110), বসামিরক গেজট 
(204)

৯৮২ 01670002362 মাঃ মেহর আলী খ কার সিলম খ কার  ইঘড় ব র-
1421

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (168)

৯৮৩ 01670002363 মাঃ ল ইসলাম ত গ  িময়া জাল িড় উ র পাড়া জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (104070098), বসামিরক গেজট 
(1267)

৯৮৪ 01670002364 মাঃ আলী আ াস বাদমা িময়া  জাল িড় জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (96)

৯৮৫ 01670002365 মাঃ ববাত হােসন ত গালাপ আলী  ১৩১ নং শাহ জা 
রাড

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (104010056), বসামিরক গেজট 
(33)

৯৮৬ 01670002366 মাঃ আ ল আলী মাঃ বা র আলী মািঝপাড়া র লবাগ  এল এন 
িমলস-
1432

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070076), বসামিরক গেজট 
(1178)

৯৮৭ 01670002367 মাঃ ল ইসলাম ত িজ ত আলী  উ র ইসদাইর, 
রাড-২

 ফ া-
1421

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1104), লাল ি বাতা 
(104060111)

৯৮৮ 01670002368 ত হািব র রহমান চৗ রী ত আফজাল আলী চৗ রী ত া রাড নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060025), বসামিরক গেজট 
(1126)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৯৮৯ 01670002369 আ  বকর িসি ক মাহর আলী বাসা/ হাি ং: ৩৮/১, 
াম/রা া: হাজী 
াদাস রাড, 

ডাকঘর: নারায়ণগ -
1400, উপেজলা: 
নারায়ণগ  সদর, 
জলা: নারায়ণগ , 

িবভাগ: ঢাকা

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (10)

৯৯০ 01670002370 মাঃ জ ার মাঃ ফালান বাসা/ হাি ং: 
রাতন ৩৪/৯, 
াম/রা া: চর সয়দ 
র

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010021), বসামিরক গেজট 
(18), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2274)

৯৯১ 01670002371 মাঃ আিজম উি ন ত আঃ মিজদ িময়া বাসা/ হাি ং: 
২৩৩/৪, াম/রা া: 
দওেভাগ পা া রাড

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (104010194), বসামিরক গেজট 
(121)

৯৯২ 01670002372 মাঃ জালাল উি ন ত র বপারী বাসা/ হাি ং: ২৬/১ 
(ন ন), াম/রা া: 
ন য়া রাড

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010063)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

৯৯৩ 01670002373 মাঃ মাহর আলী চৗ রী মিমন চৗ রী পি ম দওেভাগ নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010136), বসামিরক গেজট 
(103)

৯৯৪ 01670002379 মাঃ ওয়ালী উি ন বাদল ত ত জ সরদার বাসা/ হাি ং: ১২৪ 
রাতন ১৬৪/১ 

ন ন, াম/রা া: 
শাহ জা রাড,

নারায়ণগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010090), বসামিরক গেজট 
(8), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2214)

৯৯৫ 01670002381 মাঃ শাহাজালাল তাই ি ন মা া ১৩ নং বংশাল 
রাড,িনমতলা

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2257), বসামিরক 
গেজট (47), লাল ি বাতা (0104010107)

৯৯৬ 01670002383 মাঃ িসরা ল হক ত মাঃ আ ল আিজজ  িসরাজ িভলা, 
াম/রা া: 

বাৈড়পাড়া, ডাকঘর: 
এল এন িমলস-
1432

 এল এন 
িমলস-
1432

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104070191)

৯৯৭ 01670002384 ত আলী আহা দ ত সেলমান ইঁয়া বাসা/ হাি ং: ৫৮ 
ক,িব,সাহা রাড

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010003), বসামিরক গেজট 
(136)

৯৯৮ 01670002385 ত মাঃ মিতউর রহমান ত ফািজল বপারী  িশকার ড়া নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (35), লাল ি বাতা 
(0104010064)

৯৯৯ 01670002387 ত মাঃ ইমলাক িময়া ত িজ াত আলী  ইমলাক ম ার 
বািড়, জাল িড় 
পি মপাড়া

জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (68)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১০০০ 01670002388 িসরা ল ইসলাম( , বা) ত সয়দ আলী মা ার বাসা/ হাি ং: ২৮ 
মিহম গা লী রাড, 
াম/রা া: মিহম 

গা লী রাড

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (63), লাল ি বাতা 
(0104010166)

১০০১ 01670002389 শখ মাজাে ল হক ত শখ আসমত আলী ত া নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (125), লাল ি বাতা 
(0104010213)

১০০২ 01670002390 আঃ বােতন িময়া আহে দ হােসন াম/রা া: ইগড়, 
ডাকঘর: ব র-
1421

ব র-
1421

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (174)

১০০৩ 01670002391 মাঃ ওহাব আলী ত আিলম মাতবর বাসা/ হাি ং: 
খাদাই বাড়ী, 
াম/রা া: জাল িড় 

পি ম পাড়া

জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (120)

১০০৪ 01670002397 মাঃ মিজ র রহমান ত রিফক িময়া বাসা/ হাি ং: 
৪৩৮/১, াম/রা া: 
গাদনাইল বাজার 
রাড

 এল এন 
িমলস-
1432

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1194), লাল ি বাতা 
(0104070197)

১০০৫ 01670002406 মাঃ শহী াহ হাসান আলী ত া ফ া-
1420

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060116)

১০০৬ 01670002408 আ র রহমান ী ত লা  ী গাদনাইল  এল এন 
িমলস-
1432

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1273), লাল ি বাতা 
(104070186)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১০০৭ 01670002420 শাহা ি ন মা া ত সােলমান মা া ত া ফ া-
1420

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1064), লাল ি বাতা 
(104060102)

১০০৮ 01670002421 কাজী তিছর উি ন ত কাজী সাই ি ন  স, িমল 
রাড,আলীগ জ

ব র-
1421

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1084), লাল ি বাতা 
(0104060065)

১০০৯ 01670002425 মাঃ আঃ রিশদ ত মন র আলী নাইনতার পাড়া জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (71)

১০১০ 01670002426 মাঃ ল ইসলাম ত মাঃ মনর উি ন জাল িড় জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (49)

১০১১ 01670002427 আ ল হােসম ভা াির আ ল রহমান  আ ল হােসম 
ভা াির, াম/রা া: 
ম ঘর,ধন া

 এল এন 
িমলস-
1432

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1261), লাল ি বাতা 
(0104070183)

১০১২ 01670002437 কািজ মহিসন উি ন বা ত কািজ রায়হান উি ন বাসা/ হাি ং: 
৩৩/১, াম/রা া: 
এইচ ক ানাজ  
রাড

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (172), লাল ি বাতা 
(104010171)

১০১৩ 01670002466 মাঃ গালাম র ল ত আঃ মােলক ত া ফ া-
1420

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104060010), বসামিরক গেজট 
(1012)

১০১৪ 01670002467 ত রিহদাস বমন ত টাকানী চ  বমন হাজািরবাগ 
রাড, গাদনাইল

 এল এন 
িমলস-
1432

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1245), লাল ি বাতা 
(104070137)

১০১৫ 01670002472 ত আফজাল হােসন ী খিল র রহমান বাসা/ হাি ং: 
৪১৮/২ ন ন, 
াম/রা া: শাহ জা 
রাড

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (70), লাল ি বাতা 
(0104010004)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১০১৬ 01670002476 ত আঃ রিফক ত হািফজ উি ন ফিকর ত া ফ া-
1420

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (104060120), বসামিরক গেজট 
(1116)

১০১৭ 01670002477 মাঃ িসরা ল ইসলাম মাঃ ছােয়দ আলী বাসা/ হাি ং: 
লালিময়া ফিকর 
বািড়, াম/রা া: 
জাল িড়

জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1715), লাল ি বাতা 
(0104070117)

১০১৮ 01670002488 মিফ ল ইসলাম বা ল ত বদর ামান াম/রা া: দাপা 
ই াক র, ডাকঘর: 
ফ া-1421

 ফ া-
1421

নারাযণ়গ  সদর বসামিরক গেজট (1048), লাল ি বাতা 
(0104060043)

১০১৯ 01670002489 মাঃ মঈন উি ন মাঃ আ ল জিলল াম/রা া: জাল িড় 
পি মপাড়া, 
ডাকঘর: জাল িড়-
1420

জাল িড়-
1420

নারাযণ়গ  সদর াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (97)

১০২০ 01670002490 বীর ি েযা া মহ ত 
হােশম

এম এ হােশম বাসা/ হাি ং: ১০২ 
ডনেচ ার, খান র, 
াম/রা া: খান র 
মইন রাড, 

ডাকঘর: নারায়ণগ -
1400

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010013), বসামিরক গেজট 
(74)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১০২১ 01670002495 মাঃ না  িময়া আ ল হােসম বাসা/ হাি ং: 
রাতন ১০২, 
াম/রা া: ১৩৩/এ 

শাহ জা রাড, 
ডাকঘর: নারায়নগ -
1400

নারায়নগ -
1400

নারাযণ়গ  সদর লাল ি বাতা (0104010058), বসামিরক গেজট 
(203)

১০২২ 01670000155 মাঃ হািব র রহমান মাঃ আঃ খােলক ঢােক রী ১নং িডিস 
িমল

ব র বসামিরক গেজট (318), লাল ি বাতা 
(0104020030)

১০২৩ 01670000158 মাঃ  হাতাব উি ন মা: নায়াব আলী জা াল বারপাড়া ব র বসামিরক গেজট (316), লাল ি বাতা 
(0104020001)

১০২৪ 01670000159 আঃ বােতন ( ি েযা া) বিছরউি ন ী নয়ামা ১নং িডিস 
িমল

ব র বসামিরক গেজট (328), লাল ি বাতা 
(0104020111)

১০২৫ 01670000160 মাহা দ সাই  উি ন 
ইয়

মাঃ লতান উি ন ইয়া রাদ র মদন র ব র বসামিরক গেজট (367), লাল ি বাতা 
(0104020145)

১০২৬ 01670000161 মাঃ আওলাদ হােসন হায়দার আলী মনারবাড়ী ১নং িডিস 
িমল

ব র বসামিরক গেজট (322), লাল ি বাতা 
(104020075)

১০২৭ 01670000162 মাঃ  ইছাহাক মা া মা: মাছেলম মা া জা াল ১নং িডিস 
িমল

ব র বসামিরক গেজট (284), লাল ি বাতা 
(0104020005)

১০২৮ 01670000163 শখ গালাম মা ফা তিমজ উি ন াপারী লালখারবাগ, 
িড়পাড়া

১নং িডিস 
িমল

ব র বসামিরক গেজট (319), লাল ি বাতা 
(0104020032), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2218)

১০২৯ 01670000164 আ র রা াক মা া িনজাম উি ন জা াল বারপাড়া ব র বসামিরক গেজট (211), লাল ি বাতা 
(0104020009), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2203)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১০৩০ 01670000253 মাঃ  মাজা ফর হােসন হাসান আলী ী Malamot ১নং িডিস 
িমলস

ব র বসামিরক গেজট (327), লাল ি বাতা 
(0104020110), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (342)

১০৩১ 01670000255 মাঃ আিমর হােসন 
ি েযা া

আঃ কিরম ী আৈমর বারপাড়া ব র বসামিরক গেজট (330), লাল ি বাতা 
(0104020121)

১০৩২ 01670000257 আলী আশরাফ হাজী আই ি ন মনার বাড়ী ১নং 
ঢােক রী

ব র বসামিরক গেজট (323), লাল ি বাতা 
(0104020104), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (341)

১০৩৩ 01670000258  েমাঃ  আ ল কােশম : আলতাফ হােসন কামতাল বারপাড়া ব র বসামিরক গেজট (208), লাল ি বাতা 
(0104020004), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2275)

১০৩৪ 01670000259 মাঃ কিরম মা া আঃ রহমান মা া জা াল বারপাড়া ব র বসামিরক গেজট (288), লাল ি বাতা 
(0104020034)

১০৩৫ 01670000260 আঃ আিজজ ফেয়জ উি ন আন  নগর ১নং িডিস 
িমলস

ব র বসামিরক গেজট (290), লাল ি বাতা 
(0104020077)

১০৩৬ 01670000261 আঃ রউফ ি েযা া বিশর উি ন মনার বাড়ী দঃ ল ন 
খালা

ব র বসামিরক গেজট (457), লাল ি বাতা 
(0104020230), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (546)

১০৩৭ 01670000269 মাঃ আলী আজগর আঃ বািছর সদার মনার বাড়ী ১নং 
ঢােক রী

ব র বসামিরক গেজট (287), লাল ি বাতা 
(0104020028), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2279)

১০৩৮ 01670000274 মাঃ ছািমর আলী হািফজ উি ন গা ল দােসর বাগ মদন র ব র বসামিরক গেজট (418), লাল ি বাতা 
(0104020079)

১০৩৯ 01670000282 আ র রিশদ আ ল আিজজ কামতাল বারপাড়া ব র বসামিরক গেজট (283), লাল ি বাতা 
(0104020002)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১০৪০ 01670000339 মাঃ আঃ ওয়া দ মা ার মাঃ ত আঃ আউয়াল িরপাড়া (খালপার) ১নং িডিস 
িমলস

ব র বসামিরক গেজট (321), লাল ি বাতা 
(0104020074), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (545)

১০৪১ 01670000345 মাহা দ ওসমান গিন 
ইয়া

মাজাফফর হােসন ইয়া েকাল দােশর বাগ মদন র ব র বসামিরক গেজট (293), লাল ি বাতা 
(0104020144)

১০৪২ 01670000350 মাঃ ল ইসলাম  নই ি ন িরপাড়া (খালপার) ১নং িডিস 
িমলস

ব র বসামিরক গেজট (324), লাল ি বাতা 
(0104020106)

১০৪৩ 01670000357 মাঃ জােয় ল হক ত মমতাজ উি ন রাম নগর ১নং িডিস 
িমলস

ব র বসামিরক গেজট (454), লাল ি বাতা 
(0104020107)

১০৪৪ 01670000394 এম এ রিশদ আঃ মােলক সানাচরা ১নং িডিস 
িমলস

ব র বসামিরক গেজট (338), লাল ি বাতা 
(0104020153)

১০৪৫ 01670000395 আ ল লিতফ রা াব আলী বপারী েকাল দােশর বাগ মদন র ব র বসামিরক গেজট (289), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (প া) (28), লাল ি বাতা 
(0104020076)

১০৪৬ 01670000402 মাঃ ল ইসলাম মা্ া মাঃ ধ  মা া জা াল বারপাড়া ব র বসামিরক গেজট (209), লাল ি বাতা 
(0104020006), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2276)

১০৪৭ 01670000417 মাঃ রিফ ল ইসলাম ত আঃ রা াক ধান জা াল বারপাড়া ব র বসামিরক গেজট (210), লাল ি বাতা 
(0104020008)

১০৪৮ 01670000516 নলসন বাদল হালদার বনমালী হালদার ধামগড় 1 no 
D.C 
mills 

ব র বসামিরক গেজট (337), লাল ি বাতা 
(0104020137)

১০৪৯ 01670000711 মাঃ রাকন 
উি ন( ি েযা া)

আঃ ছামাদ ি 283/999 1410 ব র বসামিরক গেজট (213), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2282)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১০৫০ 01670000721 মাহা দ হােসন ত আ ল আিজজ 999 ব র-১৪১০ ব র বসামিরক গেজট (401), লাল ি বাতা 
(0104020156)

১০৫১ 01670000735 মাঃ বাহাউি ন ত মাঃ গ র ি ধামঘর ১নং িড.িস. 
িমলস

ব র ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (42), লাল 
ি বাতা (0104020126), বসামিরক গেজট 

(331)

১০৫২ 01670000752 মাঃ ল আিমন আ: মােলক 155/999 িজ়িপও-
1000

ব র বসামিরক গেজট (231), লাল ি বাতা 
(104020181), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2283)

১০৫৩ 01670000756 মাঃ বাদশা িময়া বীর 
ি েযা া

হাজী শাম ি ন 999 1400 ব র বসামিরক গেজট (216), লাল ি বাতা 
(0104020017), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2300)

১০৫৪ 01670000762 আ র রহমান শখম ল 999 এরশাদ 
নগর-
1712

ব র বসামিরক গেজট (314), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2289), লাল ি বাতা (0104020095)

১০৫৫ 01670000768 মাঃ সাম ল দা িসি ক এন ক িসি ক 999 িমর র-
1216

ব র বসামিরক গেজট (415), লাল ি বাতা 
(0104020138)

১০৫৬ 01670000770 বদ ীন হযরত আলী 999 িব আই িড 
িস-1413

ব র বসামিরক গেজট (308), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( মঘনা) (1407), লাল ি বাতা 
(0104020038)

১০৫৭ 01670000772 শাঃ খারিশদ আলম হােসন মা া 999 ল নেখালা-
১৪১১

ব র বসামিরক গেজট (419), লাল ি বাতা 
(0104020224)

১০৫৮ 01670000776 মাঃ ল আিমন মাঃ আ ল হােসন 999 িব আই িড 
িস-141

ব র বসামিরক গেজট (270), লাল ি বাতা 
(0104020102)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১০৫৯ 01670000779 মাঃ মঈনউি ন আহেমদ নােয়ব আলী ধান 999 ব র-
1410

ব র সনাবািহনী গেজট (2811)

১০৬০ 01670000784 মাঃ জামালউি ন বপারী মাঃ হােসম 999 নবীগ -
141

ব র সনাবািহনী গেজট (4837)

১০৬১ 01670000787 মাঃ িলয়াকত আলী মাঃ ইয়া ব আলী ী 999 নবীগ -
1412

ব র বসামিরক গেজট (430), লাল ি বাতা 
(0104020170)

১০৬২ 01670000790 মাঃ আ ল রব ফয়জ উি ন বপারী 753 উইলসন 
রাড, র ালী 

আবািসক এলাকা

ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (258), লাল ি বাতা 
(0104020197)

১০৬৩ 01670000792 এম, আব ল হাই মিফজ উি ন আহেমদ 999 ক া নেম  
-1206

ব র বসামিরক গেজট (307), লাল ি বাতা 
(0104020228)

১০৬৪ 01670000793 মাঃ শিফ উি ন ইঁয়া মাঃ আ ল হােসন ইঁয়া নবীগ  বাগবাড়ী নবীগ -
১৪১২

ব র বসামিরক গেজট (304), লাল ি বাতা 
(0104020162)

১০৬৫ 01670000798 মাঃ হািফ র রহমান র মাহা দ 999 আদমজী 
নগর-143

ব র বসামিরক গেজট (214), লাল ি বাতা 
(0104020012), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2278)

১০৬৬ 01670000801 আিম ল ইসলাম কিফল উি ন 999 িব আই িড 
িস

ব র বসামিরক গেজট (416), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2251), লাল ি বাতা (0104020149)

১০৬৭ 01670000802 বীর ি  যা া কাজী 
ইসরািফল

কাজী আঃ হািকম 999 ব র-
1410

ব র লাল ি বাতা (104020193)

১০৬৮ 01670000804 মাঃ মক ল হােসন (বীর 
ি  যা া)

  আব ল খােলক নায়া া নবীগ -
১৪১২

ব র বসামিরক গেজট (394), লাল ি বাতা 
(104020203)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১০৬৯ 01670000805 মাহা দ হােসন ল ইসলাম 999 ব র-১৪১০ ব র বসামিরক গেজট (383), লাল ি বাতা 
(0104020188)

১০৭০ 01670000806 িমেসস া বগম আ ল আিজজ সরকার 33/999 নবাবগ -
১৪১২

ব র বসামিরক গেজট (413), লাল ি বাতা 
(104020195)

১০৭১ 01670000808 আ ল ওয়ািহদ হাজী মাঃ লাল িময়া 999 ব র-141 ব র িবিজিব গেজট (8716)

১০৭২ 01670000810 মাহা দ হােসন ইঁয়া আলী র ইঁয়া ৫৮/২ 1410 ব র বসামিরক গেজট (385), লাল ি বাতা 
(0104020202)

১০৭৩ 01670000811 হাজী জিসম উ ীন কিফল উ ীন আহেমদ 999 মদনগ -
1414

ব র বসামিরক গেজট (275), লাল ি বাতা 
(104020177)

১০৭৪ 01670000812 মাঃ আলফাজ উি ন 
সরদার

আলম চ দ সরদার 999 ফায়দাবাদ 
মা াসা-
1230

ব র লাল ি বাতা (0104020236), বসামিরক গেজট 
(1645)

১০৭৫ 01670000813 বীর ি েযা া মাঃ 
আশরাফ উি ন খ ন

মিনর উি ন খ ন বাসা/ হাি ং:৪৯৩, 
উইলসন রাড, 
ব র, ওয়াড নং-২২,

ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (360), লাল ি বাতা 
(0104020205)

১০৭৬ 01670000814 মাঃ হািববউ াহ ( র জ 
আলী)

মাঃ আসাদ আলী 29/999 ল নেখালা-
1412

ব র বসামিরক গেজট (345), লাল ি বাতা 
(0104020186)

১০৭৭ 01670000817 মাঃ আলী আ াছ মীর বিশর উি ন মীর 52/999 মদনগ -
1414

ব র বসামিরক গেজট (478), লাল ি বাতা 
(0104020172)

১০৭৮ 01670000822 জিসম উ ীন আহে দ ওয়াজ উ ীন আহে দ 999 নবীগ -
1412

ব র বসামিরক গেজট (303), লাল ি বাতা 
(0104020141)

১০৭৯ 01670000823 গালাম মা ফা আঃ খােলক 999 ল ণেখালা-
1411

ব র বসামিরক গেজট (227), লাল ি বাতা 
(0104020143)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১০৮০ 01670000824 তাজ মাহা দ সারহাব সরদার নবীগ নবীগ -
1412

ব র বসামিরক গেজট (294), লাল ি বাতা 
(0104020011)

১০৮১ 01670000825 মাঃ আজাদ খ ন মাঃ লাল খান 999 ব র-
1410

ব র ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( মঘনা) (187), 
বসামিরক গেজট (233), লাল ি বাতা 

(0104020094)

১০৮২ 01670000827 মাঃ আব র রব মাঃ ছােয়দ আলী 999 BANDA
R

ব র ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2295), বসামিরক 
গেজট (219), লাল ি বাতা (0104020122)

১০৮৩ 01670000828 খ কার শিফউল আলম 
শিফ

মজবাউল হক খ কার 999 মদন র-
1411

ব র বসামিরক গেজট (241), লাল ি বাতা 
(0104020071)

১০৮৪ 01670000829 হাজী মাঃ িলয়াকত আলী 
(বীর ি েযা া)

হাজী র মাহা দ ১১নং এস আই রাড নবীগ -
1412

ব র বসামিরক গেজট (412), লাল ি বাতা 
(0104020058), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2244)

১০৮৫ 01670000831 মাঃ িসি র রহমান মাঃ আঃ রা াক 999 সাবিদ 
বাজার-
1414

ব র বসামিরক গেজট (217), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2293), লাল ি বাতা (104020026)

১০৮৬ 01670000832 মাঃ শােহন শাহ নকবর আলী 999 সাবিদ 
বাজার-
2938

ব র বসামিরক গেজট (223), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2299), লাল ি বাতা (0104020155)

১০৮৭ 01670000835 আ র রািহম সাউদ মাঃ কা  সাউদ উ র ল ণেখালা ল নেখালা-
1411

ব র বসামিরক গেজট (229), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( মঘনা) (106), লাল ি বাতা 
(0104020061)

১০৮৮ 01670000837 আ ল সালাম ধা রিমজ উি ন ধা 33/99 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (206), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2291), লাল ি বাতা (0104020099)
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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    

১০৮৯ 01670000838 মাঃ আঃ ছা ার আঃ জা ার 999 নবীগ -
1412

ব র ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2323), বসামিরক 
গেজট (255), লাল ি বাতা (0104020101)

১০৯০ 01670000840 হাজী মাঃ শিফউি ন আ ল মােলক 284/999 ব র-
1410

ব র ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2296), বসামিরক 
গেজট (296), লাল ি বাতা (104020018)

১০৯১ 01670000842 মাঃ িনজাম উি ন আ স ছােলক হাজী 72/999 মদনগ -
1414

ব র বসামিরক গেজট (382), লাল ি বাতা 
(0104020166)

১০৯২ 01670000844 মাঃ আব ল ওয়া দ মৗলভী জালাল উ ীন 
আহেমদ

999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (246), লাল ি বাতা 
(0104020051)

১০৯৩ 01670000849 মাঃ িজয়া ল হােসন ইয়া ব আলী সরকার 282/99 মদনগ -
১৪১৪

ব র বসামিরক গেজট (471), লাল ি বাতা 
(104020184)

১০৯৪ 01670000877 মীজা র রহমান ঢালী শহীদ আফলা ন ঢালী 999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (358), লাল ি বাতা 
(0104020190)

১০৯৫ 01670000884 মাঃ রিফ ল ইসলাম 
( ি া)

ডাঃ আব ল আঊয়াল 999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (253), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2284), লাল ি বাতা (0104020084)

১০৯৬ 01670000893 ইউ ফ িময়া আেনায়ার  আলী 999 নবী গ -
1412

ব র বসামিরক গেজট (377), লাল ি বাতা 
(0104020189)

১০৯৭ 01670000907 মাঃ মজবাউর রহমান মিজবর রহমান 186নং দি ণ 
ল ণেখালা

ল ণেখালা-
১৪১১

ব র বসামিরক গেজট (346), লাল ি বাতা 
(0104020235)

১০৯৮ 01670000978 নািসর উি ন আহেমদ জাফর আলী ফিকর 647/999 িখলগ ও-
1219

ব র বসামিরক গেজট (1646), লাল ি বাতা 
(104020179)

১০৯৯ 01670001006 মাঃ আঃ কািদর ইয়া আঃ ম াফ ইয়া 999 নারায়নগ -
1400

ব র বসামিরক গেজট (372), লাল ি বাতা 
(104020093)
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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    

১১০০ 01670001014 মাঃ রিহম উি ন ছিমর উি ন দওয়ানবাগ 
( ছাটবাগ)

মদন র ব র বসামিরক গেজট (240), লাল ি বাতা 
(0104020070)

১১০১ 01670001029 ত আলাউি ন আয়াত আলী ধান লালখার বাগ ১নং িডিস 
িমলস

ব র বসামিরক গেজট (339), লাল ি বাতা 
(0104020163)

১১০২ 01670001030 মাঃ র হােসন জেবদ আলী 61/999 মদন গ -
1410

ব র বসামিরক গেজট (312), লাল ি বাতা 
(0104020157)

১১০৩ 01670001033 ত মাঃ হািবব উ াহ ত আঃ রা াক জা াল বারপাড়া ব র বসামিরক গেজট (335), লাল ি বাতা 
(0104020130), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (40)

১১০৪ 01670001039 আঃ বােরক খ কার ত মাঃ ফাইজ ীন 
খ কার

জা াল বারপাড়া ব র বসামিরক গেজট (285), লাল ি বাতা 
(0104020007)

১১০৫ 01670001041 মাঃ হযরত আলী ত কালাচান িময়া েকাল দােশর বাগ মদন র ব র বসামিরক গেজট (291), লাল ি বাতা 
(0104020078)

১১০৬ 01670001044 মাঃ খারেশদ আলম ত মাঃ জয়নাল আেবদীন েকাল দােশর বাগ মদন র ব র বসামিরক গেজট (329), লাল ি বাতা 
(0104020112)

১১০৭ 01670001045 আঃ আউয়াল ত আঃ জিলল সানাচরা ১নং িডিস 
িমলস

ব র বসামিরক গেজট (325), লাল ি বাতা 
(0104020108)

১১০৮ 01670001048 মাঃ জিহ ল ইসলাম মাঃ বিশর উি ন ফিকর চীরার বাড়ী ১নং িডিস 
িমলস

ব র বসামিরক গেজট (333), লাল ি বাতা 
(0104020128)

১১০৯ 01670001051 গালাম মাহা দ আ ল খােলক িরপাড়া (খালপার) ১নং িডিস 
িমলস

ব র বসামিরক গেজট (1644), লাল ি বাতা 
(0104020212)

১১১০ 01670001052 মাঃ নজ ল ইসলাম ত আ  িময়া বপারী রাম নগর ১নং িডিস 
িমলস

ব র বসামিরক গেজট (286), লাল ি বাতা 
(0104020027)

১১১১ 01670001059 আঃ ওয়াহাব িময়া ত জাহর আলী মা া মনার বাড়ী ১নং িডিস 
িমলস

ব র বসামিরক গেজট (320), লাল ি বাতা 
(0104020073)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ
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২৫/০৩/২০২১    

১১১২ 01670001077 আ ল মা ফ ত আঃ মােলক উ র ল ণেখালা িড িস 
িম  স-১৪১১

ব র বসামিরক গেজট (354), লাল ি বাতা 
(104020183)

১১১৩ 01670001088 মাঃ ফজেল খাদা িসি ক 
( পন)

মাঃ নওয়াজ খাদা 
িসি ক

186/999 নারায়নগ -
1400

ব র বসামিরক গেজট (469), লাল ি বাতা 
(104020045)

১১১৪ 01670001089 হািব র রহমান আঃ আিজজ িময়া বািলয়া, মাধবপাশা মদনগ -
1414

ব র বসামিরক গেজট (379), লাল ি বাতা 
(0104020124)

১১১৫ 01670001100 মাঃ নজ ল ইসলাম র মাহা দ ী 999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (374), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (প া) (49), লাল ি বাতা 
(0104020097)

১১১৬ 01670001112 বীর ি  যা া মাঃ 
জাফর উ াহ সাউদ

ত আলী সাউদ 999 ল ন খালা-
1411

ব র বসামিরক গেজট (230), লাল ি বাতা 
(0104020147)

১১১৭ 01670001119 মাঃ হর জ আলী বােছদ সদার 999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (302), লাল ি বাতা 
(0104020120), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (201)

১১১৮ 01670001123 মাঃ নািজম উি ন িময়া শখ সানা িময়া 999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (274), লাল ি বাতা 
(0104020158)

১১১৯ 01670001126 মাঃ ফজ ল হক খাকন আব র রহমান 259/999 নারায়নগ -
1400

ব র বসামিরক গেজট (464), লাল ি বাতা 
(104020140)

১১২০ 01670001130 হাজী ল আিমন মন র আলী 999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (299), লাল ি বাতা 
(0104020117)

১১২১ 01670001133 মাঃ ল হক রইজউি ন িময়া 89/999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (297), লাল ি বাতা 
(0104020019), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
( মঘনা) (183)
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২৫/০৩/২০২১    

১১২২ 01670001138 গালাম মা ফা আঃ গিন ফিকর 173/999 ল নেখালা-
1411

ব র বসামিরক গেজট (351), লাল ি বাতা 
(0104020055)

১১২৩ 01670001143 মাঃ শওকত আলী সাম ি ন 502/999 িব আই িড 
িস-1413

ব র বসামিরক গেজট (237), লাল ি বাতা 
(0104020136)

১১২৪ 01670001144 মাঃ  জালাল উি ন ক চান সরদার 999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (244), লাল ি বাতা 
(0104020049)

১১২৫ 01670001157 সয়দ খারেশদ আলম 
(খস )

সয়দ রজাউর রহমান 999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (264), লাল ি বাতা 
(0104020217)

১১২৬ 01670001162 জিসম আহে দ তাতা চ ন মা া সানািবিব রাড িব আই িড 
িস-1413

ব র বসামিরক গেজট (313), লাল ি বাতা 
(0104020176)

১১২৭ 01670001163 কাজী মাবারক 
হােসন(বীর ি  যা া)

আ বকর িসি ক 490/999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (257), লাল ি বাতা 
(0104020194)

১১২৮ 01670001166 মাঃ আলী হােসন আলী াপারী 227/999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (265), লাল ি বাতা 
(104020221)

১১২৯ 01670001167 মিনর হােসন মি ল বা  িশকদার 999 িব আই িড 
িস-1413

ব র বসামিরক গেজট (470), লাল ি বাতা 
(0104020173)

১১৩০ 01670001172 মাঃ আলী আ ল জিলল 999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (300), লাল ি বাতা 
(0104020118)

১১৩১ 01670001173 মাঃ আই ব আলী আঃ ছা ার 60/999 মদনগ -
1414

ব র বসামিরক গেজট (310), লাল ি বাতা 
(0104020040)

১১৩২ 01670001180 আ  তােহর আঃ ছাবান 92/999 ল নেখালা-
1411

ব র বসামিরক গেজট (350), লাল ি বাতা 
(0104020054)
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২৫/০৩/২০২১    

১১৩৩ 01670001183 হাজী  আিকম উি ন 
আহে দ বীর ি  া

খিল র রহমান 999 নবীগ -
1412

ব র বসামিরক গেজট (466), লাল ি বাতা 
(104020213)

১১৩৪ 01670001185 মাঃকাই ম (বীর 
ি েযা া)

মাঃ খিবর উি ন নায়া া NOBIG
ONJ-
1412

ব র বসামিরক গেজট (306), লাল ি বাতা 
(0104020207)

১১৩৫ 01670001188 মাঃ আিজ ল ইসলাম 
আিজম

ীন মাহা দ 171/999 িব আই িড 
িস-1413

ব র বসামিরক গেজট (252), লাল ি বাতা 
(0104020082)

১১৩৬ 01670001190 আঃ আিজজ িময়া লাল িময়া সরদার 999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (451), লাল ি বাতা 
(0104020220)

১১৩৭ 01670001225 আব ল হাই আব ল কােসম রামনগর 1 no 
D.C 
mills 

ব র বসামিরক গেজট (455), লাল ি বাতা 
(0104020178)

১১৩৮ 01670001229 ত মাঃ নােয়ম ত মাঃ স আৈমর বারপাড়া ব র বসামিরক গেজট (317), লাল ি বাতা 
(0104020003)

১১৩৯ 01670001475 হাজী িগয়াস উি ন 
আহাে দ

শহর আলী িময়া 999 নবীগ -
1412

ব র বসামিরক গেজট (376), লাল ি বাতা 
(0104020115)

১১৪০ 01670001478 আেয়ব আলী আঃ আউয়াল 999 বড় নগর-
1441

ব র বসামিরক গেজট (427), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (প া) (1053)

১১৪১ 01670001487 আঃ রিসদ ধা ত আঃ ছামাদ ধা 999 LOKHA
NKHOL
A

ব র বসামিরক গেজট (353), লাল ি বাতা 
(0104020180)

১১৪২ 01670001550 মাহা দ বাদশা িময়া আজম আলী মনার বাড়ী ১নং িডিস 
িমলস

ব র বসামিরক গেজট (334), লাল ি বাতা 
(0104020129)
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২৫/০৩/২০২১    

১১৪৩ 01670001563 আলহাজ মাঃ ল ইসলাম বিছর উি ন আহেমদ 999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (298), লাল ি বাতা 
(0104020020)

১১৪৪ 01670001582 আওলাদ হােসন র হােসন 999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (393), লাল ি বাতা 
(0104020015)

১১৪৫ 01670001613 মাঃ িলয়াকত আ ল হােশম সানাচরা ১নং িডিস 
িমলস

ব র বসামিরক গেজট (292), লাল ি বাতা 
(0104020113), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2298)

১১৪৬ 01670001636 আঃ ছালাম মা া ত মাকেশদ আলী মা া নািজরগ  ( 
রাদ র)

মদন র ব র লাল ি বাতা (0104020065)

১১৪৭ 01670001639 মাঃ মাজাে ল হক ত আফাজ উি ন দওয়ানবাগ 
( ছাটবাগ)

মদন র ব র বসামিরক গেজট (365), লাল ি বাতা 
(0104020066)

১১৪৮ 01670001641 আলী আ াস ত আঃ গিন িময়া হির র মদন র ব র বসামিরক গেজট (364), লাল ি বাতা 
(0104020063)

১১৪৯ 01670001654 মাঃ আিম ল হক ঞ ত মাঃ আফাজ উি ন 
ঞ

999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (368), লাল ি বাতা 
(104020067)

১১৫০ 01670001663 মাঃ মাসারফ হােসন খান 
(বীর ি েযা া)

মাঃ মিনর উি ন খান 999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (242), লাল ি বাতা 
(0104020047)

১১৫১ 01670001800 মাঃ িসরা ল ইসলাম ত আলী হােসন 999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (282), লাল ি বাতা 
(0104020103), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2290)

১১৫২ 01670001801 নািছর উ াহ ত লতীব বপারী 999 মদনগ -
1412

ব র বসামিরক গেজট (272), লাল ি বাতা 
(0104020133)

১১৫৩ 01670001804 মাঃ মিতন সরকার ত আঃ সা ার ী 999 িব আই িড 
িস-1413

ব র বসামিরক গেজট (273), লাল ি বাতা 
(104020151)
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২৫/০৩/২০২১    

১১৫৪ 01670001805 কাজী ইসহাক ত কাজী আই ব আলী 999 মদনগ -
1414

ব র বসামিরক গেজট (277), লাল ি বাতা 
(0104020192)

১১৫৫ 01670001807 মা্ঃ িসরা ল ইসলাম ত আলী র 999 রান ব র-
1413,

ব র বসামিরক গেজট (220), লাল ি বাতা 
(0104020123)

১১৫৬ 01670001830 ত বাহাউি ত আছমত আলী 999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (375), লাল ি বাতা 
(0104020100), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (1055)

১১৫৭ 01670001833 মাঃ জিসম উি ন কিবর মাঃ শওকত আলী সদার 999 নবীগ -
1412

ব র বসামিরক গেজট (238), লাল ি বাতা 
(0104020171)

১১৫৮ 01670001834 মিজবর রহমান িময়া ত আঃ সামাদ িময়া 999 নবীগ -
1412

ব র বসামিরক গেজট (232), লাল ি বাতা 
(0104020088)

১১৫৯ 01670001853 মাঃ সিহদ উ াহ মাঃ আরব আলী 999 BANDA
R-1410

ব র বসামিরক গেজট (236), লাল ি বাতা 
(0104020116), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (43)

১১৬০ 01670001859 ত িগয়াস উি ন ত আিকর উি ন 999 BANDA
R-1410

ব র বসামিরক গেজট (267), লাল ি বাতা 
(0104020233)

১১৬১ 01670002120 মাঃ জালাল উি ন মাঃ ওমর হােসন 999 নবীগ -
1412

ব র ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (1056), 
বসামিরক গেজট (370), লাল ি বাতা 

(104020086)

১১৬২ 01670002127 আলী আজম সাউদ আ ল আলীম সাউদ উ র ল ণেখালা ল নেখালা-
1411

ব র বসামিরক গেজট (423), লাল ি বাতা 
(0104020175)

১১৬৩ 01670002135 মাঃ গালাম মােশদ (এফ 
এফ)

মাজা ফর হােসন 999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (254), লাল ি বাতা 
(0104020085)
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২৫/০৩/২০২১    

১১৬৪ 01670002195 মাঃ  িফেরাজ ম ার হাজী সানাউ াহ সরদার 999 িব আই িড 
িস-1413

ব র বসামিরক গেজট (278), লাল ি বাতা 
(0104020214)

১১৬৫ 01670002202 এ িব এম গালাম কািদর 
(বা ল )

এ ক এম খারেশদ আলম 999 ব র-
1410

ব র বসামিরক গেজট (248), লাল ি বাতা 
(0104020053)

১১৬৬ 01670002237 মাঃ আ ল কােশম আঃ বােছদ সদার মনারবাড়ী ১নং িডিস 
িমল

ব র বসামিরক গেজট (332), লাল ি বাতা 
(0104020127)

১১৬৭ 01670002253 আলী আহমদ চৗ রী আ র রা াক চৗ রী চাপাতলী মদন র ব র বসামিরক গেজট (417), লাল ি বাতা 
(0104020033)

১১৬৮ 01670002500 আঃ ” রব ত হােশম আলী কদম র ল, নবীগ ব র ব র বসামিরক গেজট (369), লাল ি বাতা 
(0104020072)

১১৬৯ 01670002504 নািজর ইসলাম ত মীর হােসন ৩৫৩ গালাম আসাদ 
রাড, রবাগ, নবীগ

নবীগ -
১৪১২

ব র বসামিরক গেজট (371), লাল ি বাতা 
(104020087)

১১৭০ 01670002506 মাঃ শাহা ি ন হাজী মাঃ শাখাওয়াত আলী ৭০ এইচ এম সন 
রাড

ব র ব র বসামিরক গেজট (263), লাল ি বাতা 
(0104020216)

১১৭১ 01670002508 মাঃ আলী ত আঃ সাবহান বেজর গাও িমনার বাড়ী-
২৫৮৫

ব র বসামিরক গেজট (295), লাল ি বাতা 
(0104020016)

১১৭২ 01670002509 আলহা  কাজী নািছর কাজী আ ল হািকম ন ন ৫৪০ উইলসন 
রাড  রাতন ২০৪

ব র ব র বসামিরক গেজট (243), লাল ি বাতা 
(0104020048)

১১৭৩ 01670002510 মাঃ আ ল বাশার বাদশা তােহর আলী সরকার ৩২৪ গালাম আসাদ 
রাড, র লবাগ

নবীগ -
১৪১২

ব র ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (44), লাল 
ি বাতা (104020114), বসামিরক গেজট (235)
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২৫/০৩/২০২১    

১১৭৪ 01670002511 মাঃ মাজাে ল হক আলহাজ আ  বপারী ঘারেমাড়া মদনগ -
১৪১৪

ব র ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2253), লাল ি বাতা 
(0104020134), বসামিরক গেজট (222)

১১৭৫ 01670002512 ত মাঃ শিহ ল ইসলাম ত মাঃ আলী আকবর 
ী

লদােসর বাগ, 
চাপাতলী

মদনগ -
১৪১১

ব র বসামিরক গেজট (212), লাল ি বাতা 
(0104020031)

১১৭৬ 01670002515 মাঃ আ স সালাম র মাহা দ সদার িশয়ারা নবীগ -
১৪১২

ব র বসামিরক গেজট (465), লাল ি বাতা 
(0104020159)

১১৭৭ 01670002516 হাজী আ  বকর িছি ক ত হাজী আইছালী 
তা কদার

ভকরদী মদনগ -
১৪১৪

ব র বসামিরক গেজট (388), লাল ি বাতা 
(0104020218)

১১৭৮ 01670002517 ত মিজ র রহমান 
( সনাবািহনী)

ত আলী আ াছ িময়া িশয়ারা নবীগ -
১৪১২

ব র লাল ি বাতা (0104020146), বসামিরক গেজট 
(1870)

১১৭৯ 01670002518 Md. Kutubuddin M. Easahaq 
Miah

ল ারচর মদনগ -
১৪১৪

ব র ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (26), লাল 
ি বাতা (104020043), বসামিরক গেজট (311)

১১৮০ 01670002519 মাঃ মাদাে র হােসন ত আেনায়ার আলী িময়া ৫৯ ইসলাম র রাড, 
মদনগ

মদনগ -
১৪১৪

ব র লাল ি বাতা (0104020154), বসামিরক গেজট 
(402)

১১৮১ 01670002520 মাঃ শিহ াহ আলহা  হািব াহ ব র কলাবাগ ব র-১৪১০ ব র বসামিরক গেজট (301), লাল ি বাতা 
(0104020119)

১১৮২ 01670002521 মাঃ কাম ল হাছান তএম এ কােশম ২০/১ সােলহ নগর, 
বাংলােদশ পাড়া

ব র-১৪১০ ব র বসামিরক গেজট (250), লাল ি বাতা 
(0104020080)

১১৮৩ 01670000179 মাঃ ল ইসলাম িময়া মাঃ ওিছ উি ন িময়া নগরপাড়া নগরপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050337)

১১৮৪ 01670000188 ত মেহর উ াহ ত মাঃ মলফত আলী নগরপাড়া নগরপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050009)
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২৫/০৩/২০২১    

১১৮৫ 01670000194 মাঃ মেনায়ার হােসন মাঃ ইি ছ আলী ব াম ব াম পগ লাল ি বাতা (0104050194), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2533)

১১৮৬ 01670000200 মাঃ আ ল বাসার িময়া ত আলহা  আব ল হািমদ পি মগাও ডমরা পগ লাল ি বাতা (0104050341), বসামিরক গেজট 
(1297)

১১৮৭ 01670000202 মাঃ মাকেশদ আলী হাজী মইজ ীন ব াম ব াম পগ লাল ি বাতা (0104050245), বসামিরক গেজট 
(1286)

১১৮৮ 01670000203 মাঃ মাক দ আলী িপয়ার আলী বাওয়ািলয়াপাড়া ব াম পগ লাল ি বাতা (0104050202)

১১৮৯ 01670000204 মাঃ ল হক মাঃ আনছর আলী চনপাড়া ব াম পগ লাল ি বাতা (0104050165)

১১৯০ 01670000205 মাঃ আ জাহান ইঁয়া কমর উি ন ইঁয়া ব াম ব াম পগ লাল ি বাতা (0104050246), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2534)

১১৯১ 01670000206 মাঃ ফিসউি ন আহেমদ মাঃ ছিমর উি ন ঞা ব াম ব াম পগ লাল ি বাতা (0104050195), বসামিরক গেজট 
(1285)

১১৯২ 01670000207 মাঃ আ ল স ইয়া র ব আলী ম ী ব াম ব াম পগ লাল ি বাতা (0104050201)

১১৯৩ 01670000243 ীন মাহা দ আঃ বােরক িময়া হরীনা নদীর পাড় পগ পগ লাল ি বাতা (0104050168)

১১৯৪ 01670000248 আ র রউফ রিমজ উি ন ব াম ব াম পগ লাল ি বাতা (0104050193)

১১৯৫ 01670000249 ত আঃ আউয়াল ত লহাজ উি ন গ ানগর ড়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050221), বসামিরক গেজট 
(1354)

১১৯৬ 01670000250 আলী আকবর ছােয়দ আলী ভাওয়ািলয়াপাড়া ব াম পগ লাল ি বাতা (0104050373), বসামিরক গেজট 
(1292)

১১৯৭ 01670000251 মেহর আলী মাহা দ আলী কােয়তপাড়া নগরপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050174), বসামিরক গেজট 
(1300)
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২৫/০৩/২০২১    

১১৯৮ 01670000252 মাঃ মিম র রহমান মাঃ মিফজ উ ীন আহেমদ ব াম ব াম পগ লাল ি বাতা (0104050196)

১১৯৯ 01670000256 মাঃ জালাল উি ন ত নায়াবালী ভাওয়ািলয়াপাড়া ব াম পগ লাল ি বাতা (0104050369), বসামিরক গেজট 
(1291)

১২০০ 01670000306 মাঃ আসাদ আলী ত মাঃ এবাদ উ াহ পারাইন ড়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (104050219)

১২০১ 01670000307 মাঃ আসাদ মীর ত মহ ত আলী মঈলখালী ড়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (104050233), বসামিরক গেজট 
(1811)

১২০২ 01670000308 ত নািছর উি ন ত মহ ত আলী মঈলখালী ড়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (104050218), বসামিরক গেজট 
(1812)

১২০৩ 01670000309 মাঃ না  িময়া রিমজ উি ন িময়া ছাট বািনয়াজী ড়াপাড়া পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2550), লাল ি বাতা 
(104050142), বসামিরক গেজট (1846)

১২০৪ 01670000310 আঃ মা ান ত বিছর উি ন গ ানগর ড়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050138)

১২০৫ 01670000311 কাজী খারেশদ আলম কাজী আলাউি ন পাড়াব মা মাবাদ পগ লাল ি বাতা (0104050190), বসামিরক গেজট 
(1353)

১২০৬ 01670000312 আ ার হাসান আ ল বােরক ইয়া ড়াপাড়া ড়াপাড়া পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2574), লাল ি বাতা 
(104050332)

১২০৭ 01670000313 মাঃ সানা িময়া রজব আলী পারাইন ড়াপাড়া পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2704), লাল ি বাতা 
(104050207)

১২০৮ 01670000314 িব নাথ দ ধীের  চ  দ িশবগ ড়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050139), বসামিরক গেজট 
(1779)

১২০৯ 01670000319 বশীর আহেমদ ত রহমত আলী বাওয়ািলয়াপাড়া ব াম পগ লাল ি বাতা (0104050370), বসামিরক গেজট 
(1288)
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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    

১২১০ 01670000326 মাঃ আল আমীন ঞা 
( লাল)

ডাঃ আ ল মােলক ইয়া িশবগ ড়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (104050136), বসামিরক গেজট 
(1774)

১২১১ 01670000330 মাঃ সাম ল আলম সিফউল আলম মািছম র ড়াপাড়া পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2654), লাল ি বাতা 
(104050206)

১২১২ 01670000403 মাঃ কবীর িমঞা ত মাঃ আইছা া বড়িভটা ড়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (104050141), বসামিরক গেজট 
(1351)

১২১৩ 01670000404 মাক দল আলম বারী মাঃ এ বােরক ইয়া মীর র ছও ড়াপাড়া পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2555), লাল ি বাতা 
(104050209)

১২১৪ 01670000431 মাঃ িগয়াস উি ন ইয়া ড রী ইয়া পগ পগ পগ লাল ি বাতা (0104050153)

১২১৫ 01670000432 মাঃ আব ল হক ছািমর উি ন আহা দ বািড়য়াছনী পিশ বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050382), বসামিরক গেজট 
(1361)

১২১৬ 01670000437 মাঃ শাহাদত আলী মা া আেবদ আলী মা া বাড়ীয়ার টক পিশ বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050396), বসামিরক গেজট 
(1798)

১২১৭ 01670000438 আলী আহা দ িময়া মৗলভী রয়হান উি ন িময়া দি ণ নব াম পগ পগ লাল ি বাতা (0104050158), বসামিরক গেজট 
(1819)

১২১৮ 01670000446 উ লি ন আিমরি ন বািড়য়াছনী পিশ বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050160)

১২১৯ 01670000448 লতান উি ন ইয়া আহাদ ইয়া কািদরার টক পিশ বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050227), বসামিরক গেজট 
(1362)

১২২০ 01670000453 মাঃ মারফত আলী িময়া আলীমি ন িময়া বাঘেবড় পিশ বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050143), বসামিরক গেজট 
(1360)

১২২১ 01670000456 মাঃ না  িময়া উেসদ আলী ইয়া কািদরার টক পিশ বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050164), বসামিরক গেজট 
(1364)
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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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২৫/০৩/২০২১    

১২২২ 01670000458 শাহ ম ান এ রউফ আঃ বােরক দি ণ নব াম পগ পগ লাল ি বাতা (0104050156), বসামিরক গেজট 
(1800)

১২২৩ 01670000460 আ ল আলী র মাহা দ গায়াল পাড়া পিশ বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050145), বসামিরক গেজট 
(1363)

১২২৪ 01670000461 মাঃ আঃ ছামাদ ইয়া মাঃ আসমানউি ন ইয়া িপতলগ া ণখালী পগ লাল ি বাতা (0104050150)

১২২৫ 01670000462 আ ল মিজদ গাজী কদম আলী গাজী জা ীর পগ পগ লাল ি বাতা (0104050148), বসামিরক গেজট 
(1820)

১২২৬ 01670000463 মাঃ ই ািহম খিলল আতাব উি ন জা ীর পগ পগ লাল ি বাতা (0104050149)

১২২৭ 01670000498 আিম ল ইসলাম ইয়া আহসান উ াহ ইয়া কািদরার টক পিশ বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050163), বসামিরক গেজট 
(1792), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2729)

১২২৮ 01670000501 মাঃ মানতাজি ন িমঞা মাঃ আিমর উি ন িময়া গায়ালপাড়া পিশ বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050144), বসামিরক গেজট 
(1857)

১২২৯ 01670000502 মাঃ হািব র রহমান আ ল আলী দি ণ নব াম পগ পগ লাল ি বাতা (0104050154), বসামিরক গেজট 
(1356)

১২৩০ 01670000504 আঃ রিহম আঃ কিরম পগ পগ পগ লাল ি বাতা (0104050155)

১২৩১ 01670000505 মাঃ আ ার হােসন মাঃ সাইজ উি ন খ কার বািড়য়াছনী পিশ বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050162)

১২৩২ 01670000515 মাঃ শওকত হােসন মাঃ আজমত আলী বািড়য়াছনী পিশ বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050161)

১২৩৩ 01670000517 মাহা দ আলী মাঃ আিমন উি ন পাবই ড়াপাড়া পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2661), লাল ি বাতা 
(104050217)
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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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কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৩৪ 01670000518 মাঃ মিনর হােসন হদােয়ত উ া মীর রেছও ড়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (104050210), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2553)

১২৩৫ 01670000519 মাঃ নািসর উি ন সরকার ত ইমান উি ন সরকার দিড়কা ী 
সরকারপাড়া

ড়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (104050343)

১২৩৬ 01670000520 মাঃ বা  ইয়া মাঃ িরয়াজ উি ন ইয়া মির রেছও ড়াপাড়া পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2655), লাল ি বাতা 
(104050208)

১২৩৭ 01670000523 মাঃ ফজ ল হক শরীয়ত উ া  াপারী চনপাড়া ব াম পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2700), লাল ি বাতা 
(0104050173), বসামিরক গেজট (1295)

১২৩৮ 01670000532 মাঃ জয়নাল আেবদীন িময়া মাঃ সােয়দ আলী বপারী হিরনানদীরপাড় পগ পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2621), লাল ি বাতা 
(0104050171)

১২৩৯ 01670000533 মিন ামান খান হাসমত আলী খান পব াম পগ পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2535), লাল ি বাতা 
(104050192), বসামিরক গেজট (1777)

১২৪০ 01670000534 মাঃ মিহ র রহমান ইয়া মৗ মাঃ আেয়ত আলী 
ইয়া

ইছাখালী পগ পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2558), লাল ি বাতা 
(0104050013), বসামিরক গেজট (1849)

১২৪১ 01670000535 মাঃ আ া ামান আনরি ন মািঝনা নদীরপাড় পগ পগ লাল ি বাতা (0104050199), বসামিরক গেজট 
(1307)

১২৪২ 01670000537 করামত আলী ত মাহ দ আলী ী বাওয়ািলয়াপাড়া ব াম পগ লাল ি বাতা (0104050368)

১২৪৩ 01670000538 আ স সামাদ আ ল গ র িময়া হিরনা নদীরপাড় পগ পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2623), বসামিরক 
গেজট (1727), লাল ি বাতা (104050167)
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২৫/০৩/২০২১    

১২৪৪ 01670000539 মাঃ ইসলাম িময়া ত  সাহাজ ীন মািঝনা নদীরপাড় পগ পগ লাল ি বাতা (0104050200), বসামিরক গেজট 
(1311)

১২৪৫ 01670000540 মাঃ আব ল খােলক েধ  মার চ বত মািঝনা নদীর পাড় পগ পগ লাল ি বাতা (104050011)

১২৪৬ 01670000541 িসরাজ উি ন আহেমদ আঃ ছা ার িময়া নগরপাড়া পগ পগ লাল ি বাতা (104050135), বসামিরক গেজট 
(1299)

১২৪৭ 01670000542 আ ল কােশম সাম ি ন ঞা ব াম ব াম পগ লাল ি বাতা (0104050122)

১২৪৮ 01670000543 মাঃ আঃ জিলল িময়া দারগ আলী হিরনা পগ পগ লাল ি বাতা (0104050010), বসামিরক গেজট 
(1302)

১২৪৯ 01670000544 মাঃ জয়নাল আেবদীন মাঃ আ াছ আলী ঞা ব াম ব াম পগ লাল ি বাতা (0104050121)

১২৫০ 01670000545  আেনায়া ল হক মা া ডাঃ ইউ ব আলী মা া মািঝনা নদীরপাড় পগ পগ লাল ি বাতা (0104050015)

১২৫১ 01670000546 আ ল হাই রিমজ উ ীন বাওয়ািলয়াপাড়া ব াম পগ লাল ি বাতা (0104050344), বসামিরক গেজট 
(1290)

১২৫২ 01670000547 ত কিবর উি ন আহেমদ ত সহর আলী বাগবািড় নগরপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050191), বসামিরক গেজট 
(1301)

১২৫৩ 01670000548 ত আলাউি ন ইঁয়া আহ দ আলী ইঁয়া দলপাড়া নগরপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050008)

১২৫৪ 01670000747 মাঃ মিফজ উি ন আহেমদ কািমজ উি ন িমঞা ক য়া কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050287), বসামিরক গেজট 
(1381)

১২৫৫ 01670000753 মাঃ ল ইসলাম িময়া মাঃ শাহা াহ িময়া ক য়া কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050298), বসামিরক গেজট 
(1790)

১২৫৬ 01670000757 এম, এ, সিলম মাঃ আ াফ আলী রাণী রা কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050281)
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২৫/০৩/২০২১    

১২৫৭ 01670000759 আেনায়ার হােসন মিফজ উি ন িবরাব কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050093), বসামিরক গেজট 
(1375), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (231)

১২৫৮ 01670000783 আ ল কােশম নািসর উি ন পসী পসী পগ লাল ি বাতা (0104050004)

১২৫৯ 01670000785 মাঃ আিল ি ন ইয়া আিত া ইয়া পসী পসী পগ লাল ি বাতা (0104050005)

১২৬০ 01670000786 মাঃ আঃ বেতন ঞা ত িজ ত আলী ঞা পসী পসী পগ লাল ি বাতা (0104050023)

১২৬১ 01670000791 মাঃ খারেসদ আলম ইয়া আঃ রউফ ইঁয়া পসী পসী পগ লাল ি বাতা (0104050020)

১২৬২ 01670000797 কাজী মিন ামান কাজী মিহউি ন দি ণ পসী তারাব 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050019)

১২৬৩ 01670000860 মাঃ আ ল ফেয়জ ঞা আ ল বািরক ঞা আিড়য়াব পসী পগ লাল ি বাতা (0104050249), বসামিরক গেজট 
(1892)

১২৬৪ 01670000863 আ ল মা ান িসকদার আ াস আলী িসকদার আিড়য়াব পসী পগ লাল ি বাতা (0104050021)

১২৬৫ 01670000867 মাঃ আলী হােসন িশকদার ত হামীর উি ন িশকদার আিড়য়াব পসী বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050002)

১২৬৬ 01670000871 এ িব এম আফজাল হােসন 
 

আব র গিন ম লী পসী বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050032)

১২৬৭ 01670000872 মাঃ রিফক মা া আ াস আলী মা া বরপা পসী পগ লাল ি বাতা (0104050031)

১২৬৮ 01670000875 বদ ল আলম ছিমর উি ন িশকদার বরপা পসী পগ লাল ি বাতা (0104050348)
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২৫/০৩/২০২১    

১২৬৯ 01670000878 মাঃ আ ল হােসন পাঠান আব ল কিরম পাঠান বরপা পসী পগ লাল ি বাতা (0104050026)

১২৭০ 01670000929 মাহা দ আলী ইয়া ইি স আলী ইয়া আ ারেজাড়া িবরাব বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050109), বসামিরক গেজট 
(1787)

১২৭১ 01670000932  দয়াল দাস িনশী কা  দাস ভালােবা আতলা র পগ লাল ি বাতা (0104050351)

১২৭২ 01670000934 মাঃ আমান উ াহ িমঞা নওয়াজ আলী গ ব র পসী বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050213), বসামিরক গেজট 
(1801)

১২৭৩ 01670000939 মাঃ আব র রিশদ মাঃ আঃ হািমদ চািরতা ক আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050120)

১২৭৪ 01670000945 মাঃ ন র আলী মা া মাঃ আহে দ মা া করা যা িবরাব পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2588), বসামিরক 
গেজট (1768)

১২৭৫ 01670000950 মাঃ আ  সাঈদ মর ম ইি ছ আলী গ ব র পসী পগ লাল ি বাতা (0104050044)

১২৭৬ 01670000968 মাঃ আকতার হােসন 
ইয়া

মাঃ অিকল উি ন ইয়া পসী বাগবাড়ী পসী পগ লাল ি বাতা (0104050003)

১২৭৭ 01670000972 মাঃ িমলন ইয়া সাম ল হক ইয়া  দি ন পসী পসী বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050214), বসামিরক গেজট 
(1806)

১২৭৮ 01670000981 আঃ মিজদ মা া জনাব আিল মা া হাড়গ ও বািলয়া পাড়া পগ লাল ি বাতা (104050055), বসামিরক গেজট 
(1755), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (425)

১২৭৯ 01670000983 আ ল গ র মহ ত আলী মাহনা পতারা পগ লাল ি বাতা (104050222), বসামিরক গেজট 
(1355)

১২৮০ 01670001004 আঃ রউফ ইয়া খােলক ইয়া হাড়গ ও বািলয়া পাড়া পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2712), লাল ি বাতা 
(104050053)
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২৫/০৩/২০২১    

১২৮১ 01670001016 মাঃ দােনশ আলী ঞা মাঃ লাল িময়া মাহনােটক পতারা পগ লাল ি বাতা (104050051)

১২৮২ 01670001027 মাঃ িহ ন ইয়া আর  ইয়া মাহনােটক পতারা পগ লাল ি বাতা (104050049), বসামিরক গেজট 
(1844)

১২৮৩ 01670001047 মাঃ িফেরাজ আলম ত ওয়াজি ন ধান গাবতলী বািলয়া পাড়া পগ লাল ি বাতা (104050225)

১২৮৪ 01670001058 মাঃ সিলম উ াহ ঞা ওফাজ উি ন সাতঘাট লতা পগ লাল ি বাতা (0104050224)

১২৮৫ 01670001062 মাঃ ফজ র রহমান দীল মাহা দ হাড়গ ও বািলয়া পাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050056)

১২৮৬ 01670001064 আ  সাইদ িময়া সাম  উি ন িময়া ভালাব আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050326), বসামিরক গেজট 
(1347)

১২৮৭ 01670001068 কিরম িশকদার বােরক িশকদার গালাকা াইল লতা পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2695), লাল ি বাতা 
(0104050054)

১২৮৮ 01670001069 মাঃ ছা িময়া ত আঃ খােলক িময়া েবরগ ও আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050399)

১২৮৯ 01670001070 শাজাহান িময়া মাকেছদ আলী কাটাখালী ক য়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050094), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা ( মঘনা) (1404), বসামিরক গেজট 
(1815)

১২৯০ 01670001071 সােজন মাঃ তারাজ উি ন মাঃ তারাব আলী িময়া বা া আতলা র 
বিজার

পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2551), লাল ি বাতা 
(0104050114), সনাবািহনী গেজট (3624)

১২৯১ 01670001072 মাঃ আেনায়ার হােসন খ ন লতান উি ন খান পাই া িবরাব পগ লাল ি বাতা (0104050254)
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২৫/০৩/২০২১    

১২৯২ 01670001074 মাঃ আলী হােসন ত মাঃ লতান উি ন িলয়া প চ খী পগ লাল ি বাতা (0104050106), বসামিরক গেজট 
(1342)

১২৯৩ 01670001075 মাহা দ ছা ল কবীর আ র রিশদ ইয়া সাওঘাট লতা পগ লাল ি বাতা (0104050179), বসামিরক গেজট 
(1757)

১২৯৪ 01670001076 মাঃ িছি র রহমান আ ল আিজজ কা ন খাপাড়া কা ন পগ বসামিরক গেজট (1618), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (প া) (857)

১২৯৫ 01670001085 এ,িব,এম, হাছান মাহ দ আ ল মিতন ইঁয়া তারাইল িবরাব পগ লাল ি বাতা (0104050262), বসামিরক গেজট 
(1688)

১২৯৬ 01670001086 মাঃ শাহেনয়াজ আঃ জ ার িময়া আা ঙার জাড়া িবরাব পগ লাল ি বাতা (0104050083)

১২৯৭ 01670001090 আলাউি ন আহ দ আেবদ আলী মাহনা পতারা পগ লাল ি বাতা (0104050050), বসামিরক গেজট 
(1753)

১২৯৮ 01670001091 মাঃ িসরাজ উি ন ত মহর আলী টাওরা ডা াবাজার পগ লাল ি বাতা (0104050352)

১২৯৯ 01670001094 ত মিজ র রহমান ওয়ােহদ ব ভালােবা আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050366)

১৩০০ 01670001095 মাঃ মিন ামান সাম ি ন ঞা িলয়া পাচ খী পগ লাল ি বাতা (0104050393)

১৩০১ 01670001097 িব  ষন ভৗিমক জ ব শী ভৗিমক ভালাব আতলা র 
বিজার

পগ লাল ি বাতা (0104050363)

১৩০২ 01670001099 র মাহা দ ি  যা া আফছর উি ন টাওরা ডাংগা পগ লাল ি বাতা (0104050118)

১৩০৩ 01670001103 রজাউল কিরম মাঃ ইয়া ব ঞা সাওঘাট লতা পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2523), লাল ি বাতা 
(0104050052), বসামিরক গেজট (1832)
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১৩০৪ 01670001104 ি য়েতাষ দাস ারীেমাহন দাস ভালাব আতলা র 
বিজার

পগ লাল ি বাতা (104050359)

১৩০৫ 01670001105 মাঃ মাশারফ হােসন মাঃ মাদার ব চািরতা ক আতলা র 
বিজার

পগ লাল ি বাতা (0104050107)

১৩০৬ 01670001108 রাখাল চ  দাস উেপ  চ  দাস ভালাব আতলা র 
বিজার

পগ লাল ি বাতা (0104050364)

১৩০৭ 01670001109 মাঃ উিকল উি ন মা া দাইমি ন মা া েবর গ ও/08 আতলা র 
বিজার

পগ লাল ি বাতা (0104050305)

১৩০৮ 01670001113 মাঃ ফিরদ আহে দ আঃ সাবহান ী চািরতা ক আতলা র 
বিজার

পগ লাল ি বাতা (0104050386), বসামিরক গেজট 
(1794)

১৩০৯ 01670001114 আব ল বােরক মা া মাবারক আলী মা া েবর গাও আতালা র পগ লাল ি বাতা (0104050291), বসামিরক গেজট 
(1749)

১৩১০ 01670001116 মাঃ কাজী শহী া ত কাজী আমজাদ হােসন বা া আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050116)

১৩১১ 01670001118 মাঃ মাতািলব মীর মাঃ আলী মীর সাওঘাট লতা পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2707)

১৩১২ 01670001120 মাঃ আঃ স র িশকদার মাঃ আঃ কািদর িশকদার ভালােবা আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050299)

১৩১৩ 01670001121 রি ত মার দাস ধীর চ  দাস ভালােবা আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050243)

১৩১৪ 01670001122 আ ল আিজজ খান আ র রিহম খান ভালাব আতালা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050105), বসামিরক গেজট 
(1341)

১৩১৫ 01670001125 ত নপাল চ  শীল ত বাইেমাহন শীল ভালােবা আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050346)
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১৩১৬ 01670001127 মাে◌◌ঃ ল ইসলাম ত মাঃ গালব  ইঁয়া মাহনা পতারা পগ লাল ি বাতা (0104050180)

১৩১৭ 01670001128 মাঃ ছােবদ আলী মাঃ মাছেল উি ন মা া েবরগ ও আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050110)

১৩১৮ 01670001129 নারায়ণ চ  বিনক ত লাল মাহন বিনক ভালােবা আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050345), বসামিরক গেজট 
(1348)

১৩১৯ 01670001132 এস, এম, িরয়া ল ইসলাম মাঃ ইসরাইল িময়া সাওঘাট লতা পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2530), লাল ি বাতা 
(0104050178)

১৩২০ 01670001134 মাঃ কাইউম িময়া মাঃ জিহর উি ন েবর গ ও আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050302), বসামিরক গেজট 
(1693)

১৩২১ 01670001136 ত মাঃ আরমান িময়া ত রিমজ উি ন আহা দ ভালােবা ডা াবাজার পগ লাল ি বাতা (0104050358)

১৩২২ 01670001139 মাঃ র আলী 
( ি েযা া)

িময়াচান চািরতা ক আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050175)

১৩২৩ 01670001140 িগয়াস উি ন িময়া হােসন আলী েবর গাও আতালা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050111)

১৩২৪ 01670001142 ত মাঃ আ স সা ার 
িময়া

মাঃ তারাব আলী েবরগ ও আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050290)

১৩২৫ 01670001145 খ কার িসরাজ আহ দ খ কার িগয়াস উি ন 
আহ দ

ভালাব আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050258), বসামিরক গেজট 
(1345)

১৩২৬ 01670001146 কাজী বিশ ল হক কাজী আঃ খােলক পাই া িবরাব বাজার পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2265), বসামিরক 
গেজট (1349)

১৩২৭ 01670001147 আঃ আিজজ মা া হাজী রিমজ উি ন মা া করা য়া িবরাব পগ লাল ি বাতা (0104050211), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2578)
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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    

১৩২৮ 01670001148 ল হক ধান িহ ত ধান েবর গাও আতালা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050289), বসামিরক গেজট 
(1346)

১৩২৯ 01670001149 মাঃ হলাল উি ন রিমজ উি ন চািরতা ক আতলা র পগ লাল ি বাতা (0104050306)

১৩৩০ 01670001150 িবমল চ  দাস িনিশ কা  দাস ভালাব আতলা র পগ লাল ি বাতা (0104050350)

১৩৩১ 01670001151 এডেভােকট ইমদা ল হক 
(তারাজ উি ন )

মাকেসদ আলী মা া করা য়া িবরাব পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2693)

১৩৩২ 01670001152 মাঃ িসরাজ উি ন মা া ত মাঃ কািমজ উি ন মা মাবাদ মা মাবাদ পগ লাল ি বাতা (0104050060), বসামিরক গেজট 
(1783)

১৩৩৩ 01670001153 এম,এ মহিসন ইয়া কািমজি ন ইয়া আ ার জাড়া িবরাব বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050260)

১৩৩৪ 01670001154 কাজী আব ল মিতন কাজী ওয়ােহদ ব মা মাবাদ মা মাবাদ পগ লাল ি বাতা (0104050080), বসামিরক গেজট 
(1314)

১৩৩৫ 01670001155 মাঃ আ ল ফাতান মাঃ তারাব আলী িময়া েবর গাও আতালা র পগ লাল ি বাতা (0104050292), বসামিরক গেজট 
(1750)

১৩৩৬ 01670001156 মাঃ িফ জ িময়া ত ছা  ধান ভােয়লা লতা পগ লাল ি বাতা (0104050043)

১৩৩৭ 01670001158 ত আ  তােলব ঞা ত হাজী আছা া ঞা লতা লতা পগ লাল ি বাতা (0104050079)

১৩৩৮ 01670001159 ত সাম ল আলম িশকদার িসরা ল হক িশকদার মা মাবাদ মা মাবাদ পগ লাল ি বাতা (0104050268), বসামিরক গেজট 
(1315)

১৩৩৯ 01670001160 আ র রিশদ ইয়া কািমজ উ ীন ইয়া 08 আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050342)

১৩৪০ 01670001161 ত আ তােলব ত মাঃ হােছন আলী ছানাব লতা পগ লাল ি বাতা (0104050267), বসামিরক গেজট 
(1818)
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কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৪১ 01670001164 আ াস উ ীন ইয়া ছবদর ইয়া ভাইলা লতা পগ লাল ি বাতা (0104050039), বসামিরক গেজট 
(1312)

১৩৪২ 01670001165 আঃ বােরক তাইজউি ন বপারী পাড়াগ ও ড়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050070)

১৩৪৩ 01670001169 মাঃ শাহাজাহান খান মাঃ আঃ আিজজ খান মা মাবাদ মা মাবাদ পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2581), লাল ি বাতা 
(0104050059)

১৩৪৪ 01670001170  িগয়াসউি ন আহেমদ বািছরউি ন ঞা ভাইলা লতা পগ লাল ি বাতা (0104050255), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2519)

১৩৪৫ 01670001174 কাজী আ  ছািহদ কাজী মাবারক আলী মা মাবাদ মা মাবাদ পগ লাল ি বাতা (0104050065), বসামিরক গেজট 
(1758)

১৩৪৬ 01670001176 আ র রিশদ দাই ি  িময়া পারাগা লতা পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2620), লাল ি বাতা 
(0104050064)

১৩৪৭ 01670001178 মাঃ িসরা ল ইসলাম ফাই ি ন মা া মা মাবাদ মা মাবাদ পগ লাল ি বাতা (0104050078), বসামিরক গেজট 
(1778)

১৩৪৮ 01670001181 মাঃ আকতার হােসন মাঃ তাফা ল হােসন মা মাবাদ মা মাবাদ পগ বসামিরক গেজট (1799), লাল ি বাতা 
(0104050069)

১৩৪৯ 01670001182 মাঃ মহিসন ইয়া হািব াহ ইয়া লতা লতা পগ লাল ি বাতা (0104050073)

১৩৫০ 01670001184 মাঃ হািব র রহমান ত আলী িময়া লতা লতা পগ লাল ি বাতা (0104050076)

১৩৫১ 01670001186 মাঃ নাজ ল হােসন র মাহা দ মা া মা মাবাদ মা মাবাদ পগ লাল ি বাতা (0104050035)

১৩৫২ 01670001189 মাঃ আিমর হােসন মাঃ হােছন আলী লতা লতা পগ লাল ি বাতা (0104050038)

১৩৫৩ 01670001191 মাঃ মিজ র রহমান মাহা ত আলী মা মাবাদ মা মাবাদ পগ লাল ি বাতা (0104050072), বসামিরক গেজট 
(1776)
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২৫/০৩/২০২১    

১৩৫৪ 01670001192 কাজী নজ ল হক কাজী মিজর উি ন মা মাবাদ মা মাবাদ পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2658), বসামিরক 
গেজট (1767)

১৩৫৫ 01670001193 মাঃ সাম ল হক মাহা দ আলী ছানাব লতা পগ লাল ি বাতা (0104050040), বসামিরক গেজট 
(1785)

১৩৫৬ 01670001194 মাঃ শাহজাদা ঞা রহম আলী ঞা মা মাবাদ মা মাবাদ পগ লাল ি বাতা (0104050042), বসামিরক গেজট 
(1873)

১৩৫৭ 01670001195 মাঃ আলী হােসন মাঃ লা  বপারী লাবরা পাড়া ড়াপারা পগ লাল ি বাতা (0104050041)

১৩৫৮ 01670001196 মাঃ িব াল হােসন ছিমর উি ন িময়া লতা লতা পগ লাল ি বাতা (0104050071)

১৩৫৯ 01670001197 আ স বােসদ ইয়া তিফল উি ন ইয়া মা মাবাদ মা মাবাদ পগ লাল ি বাতা (0104050077), বসামিরক গেজট 
(1802)

১৩৬০ 01670001198 মাঃ ইি স আলী ছিলম উ ীন িময়াবাড়ী লতা পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2702), লাল ি বাতা 
(0104050063)

১৩৬১ 01670001199 আজগর দওয়ান কািদর হাজী দওয়ান পাড়াগ ও লতা পগ লাল ি বাতা (0104050203), বসামিরক গেজট 
(1788)

১৩৬২ 01670001200 রমাকা  সরকার ক  চ  সরকার লতা লতা পগ লাল ি বাতা (0104050390), বসামিরক গেজট 
(1317)

১৩৬৩ 01670001201 মাঃ বলােয়ত হােসন 
ঞা

মাঃ আঃ খােলক ইয়া আতলাশ র মা মাবাদ পগ লাল ি বাতা (0104050037), বসামিরক গেজট 
(1789)

১৩৬৪ 01670001205 মাঃ গালাম কােদর খান আিম ল হক খান মা মাবাদ মা মাবাদ পগ লাল ি বাতা (0104050067)

১৩৬৫ 01670001207 মাঃ আমজাদ হােসন নায়াব আলী িময়াবাড়ী লতা পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2549), লাল ি বাতা 
(0104050062)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১৩৬৬ 01670001208 মাশারফ হােসন িসকদার নবী নওয়াজ িসকদার মা মাবাদ মা মাবাদ পগ লাল ি বাতা (0104050066), বসামিরক গেজট 
(1791)

১৩৬৭ 01670001210 আব ল জা ার খান আব ছ ছা ার খান মা মাবাদ মা মাবাদ পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2629), লাল ি বাতা 
(0104050034)

১৩৬৮ 01670001211 মাঃ আলতাফ হােসন 
ইয়া

ত ল হােসন ইয়া ভােয়লা লতা বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050204)

১৩৬৯ 01670001215 মাহা দ বদ ল আলম ত মৗলভী মাঃ সােবদ 
আলী

টাওরা আতালা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050330), বসামিরক গেজট 
(1711)

১৩৭০ 01670001216 মাঃ আ া ামান (বা ল) মাঃ আ াছ আলী কা ন কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050097), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2560)

১৩৭১ 01670001217 মাঃ আমজাদ হােসন মেছর আলী হাওলাদার ক য়াপাড়া কা ন পগ বসামিরক গেজট (1797), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2631)

১৩৭২ 01670001219 মাঃ ম র আহা দ আহা দ আলী বা া আতালা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050115)

১৩৭৩ 01670001220 মাঃ আমজাত হােসন মাঃ আ াফ আলী চরপাড়া কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050036), বসামিরক গেজট 
(1382)

১৩৭৪ 01670001221 মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ জিহর উি ন িময়া চরপাড়া কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050095), বসামিরক গেজট 
(1376)

১৩৭৫ 01670001224 মাঃ এনা ল হক মাকেসদ আলী কা ন কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050096), বসামিরক গেজট 
(1377)

১৩৭৬ 01670001231 চ ন মার সাহা মেহ  চ  সাহা কা ন কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050099), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2554)

১৩৭৭ 01670001244 ক চান তারাব আলী কাটাখালী কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050103), বসামিরক গেজট 
(1379)
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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    

১৩৭৮ 01670001257 মাঃ আ ল হােসম আহা দ আলী কিল া খাস 
দাউদ র

পগ লাল ি বাতা (0104050297)

১৩৭৯ 01670001258 সাম ামান (জামাল 
উি ন ) বীর ি  যা া

হাজী আল হা  তিমজ 
উি ন ইয়া

দবই িবরাব বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050085), বসামিরক গেজট 
(1838)

১৩৮০ 01670001259 হা দ আলতাফ হােসন ওয়ািকল উি ন আহেমদ খশাইর খাস 
দাউদ র

পগ লাল ি বাতা (0104050286), বসামিরক গেজট 
(1781)

১৩৮১ 01670001264 সয়দ িনয়ত আলী 
মিন ামান

সয়দ ছিমর উ ীন খ  পাড়া না পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2582), লাল ি বাতা 
(0104050181)

১৩৮২ 01670001269 ফিকর মাঃ মা ফা কামাল ফিকর মাঃ ন র আলী িহরনাল গািব র পগ লাল ি বাতা (0104050132), বসামিরক গেজট 
(1322)

১৩৮৩ 01670001271 মাঃ আ স সালাম মাঃ দােনছ িময়া রািহলা না পগ লাল ি বাতা (0104050317), িবমানবািহনী 
গেজট (482), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( সনা, 
নৗ ও িবমান বািহনী) (9521)

১৩৮৪ 01670001274 মাঃ শাজাহান সানা িময়া টংরা না পগ লাল ি বাতা (0104050339), বসামিরক গেজট 
(1762)

১৩৮৫ 01670001276 এ ক এম গালজার হােসন ইসলাম উি ন রাজ বীর হাটাব িবরাব পগ লাল ি বাতা (0104050188), বসামিরক গেজট 
(6652), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (242)

১৩৮৬ 01670001281 মাঃ শহী ল হক এ,এস, এম ফায় ল হক দাউদ র খাস দাউদ 
র

পগ লাল ি বাতা (0104050087)

১৩৮৭ 01670001282 মাঃ তিমজ উ ীন ইয়া মাঃ কিলম উ ীন ইয়া আমিদয়া য়া পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2644), লাল ি বাতা 
(0104050240)

১৩৮৮ 01670001283 মাহা দ িসরা ল ইসলাম রজব আলী সরকার খশাইর খাস দাউদ 
র

পগ লাল ি বাতা (0104050189), বসামিরক গেজট 
(1863)
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থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৮৯ 01670001284 আব ল বােতন ইয়া লতান উি ন ইয়া দাউদ র খাস 
দাউদ র

পগ লাল ি বাতা (0104050256), বসামিরক গেজট 
(1334), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (245)

১৩৯০ 01670001285 মাঃ আ ল মিতন লতান উি ন ইয়া দাউদ র খাস দাউদ 
র

পগ লাল ি বাতা (0104050126), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (প া) (252), বসামিরক গেজট 
(1332)

১৩৯১ 01670001286 মাঃ হািব ল হক মাঃ মাজাে ল হক দাউদ র খাস 
দাউদ র

পগ বসামিরক গেজট (1831), লাল ি বাতা 
(0104050130), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (251)

১৩৯২ 01670001287 মাঃ আফাজ উি ন খান আ ল ছ খান খাস কামালকা খাস 
দাউদ র

পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2603), লাল ি বাতা 
(0104050327)

১৩৯৩ 01670001290  আহা দ আলী িসকদার সাহা ি ন িশকদার িজ া গািব র পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2667)

১৩৯৪ 01670001291 এ ক এম আশরা ল হক মাঃ ছালায়মান িময়া দাউদ র খাস দাউদ 
র

পগ লাল ি বাতা (0104050257), বসামিরক গেজট 
(1335)

১৩৯৫ 01670001292 মাঃ মিফ ল ইসলাম আিজ র রহমান না না পগ বসামিরক গেজট (1605), লাল ি বাতা 
(104050394)

১৩৯৬ 01670001293 মাঃ নজ ল হক আ  ছাঈদ মাঃ ফায় ল 
হক

দাউদ র খাস 
দাউদ র

পগ বসামিরক গেজট (1340), লাল ি বাতা 
(104050252)

১৩৯৭ 01670001308 ল  ইসলাম ঞা  সােয়েদর রহমান ঞা না না পগ লাল ি বাতা (0104050308), বসামিরক গেজট 
(1752)

১৩৯৮ 01670001319 বিদউল আলম ল ইসলাম ইয়া দাউদ র খাস দাউদ 
র

পগ লাল ি বাতা (0104050288)

১৩৯৯ 01670001323 মাঃ মাহ ল হক ফিসহউি ন আহেমদ দাউদ র খাস 
দাউদ র

পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (266)
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২৫/০৩/২০২১    

১৪০০ 01670001327 িসরাজ উি ন ছািমর উি ন রািহলা না পগ লাল ি বাতা (0104050182), বসামিরক গেজট 
(1323)

১৪০১ 01670001501 মাঃ মক ল হােসন ত মাঃ মন র আলী পসী পসী পগ লাল ি বাতা (0104050006)

১৪০২ 01670001502 মাঃ ইয়ািসন আঃ মা াফ পসী পসী পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2579), লাল ি বাতা 
(104050276)

১৪০৩ 01670001503 ল হক িমঞা ত হাজী ক র আলী কািহনা পসী পগ লাল ি বাতা (0104050247)

১৪০৪ 01670001505 মাঃ িময়াজ উি ন আ ল কালাম গ র পসী পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2565), লাল ি বাতা 
(104050001), বসামিরক গেজট (1795)

১৪০৫ 01670001507 এ, ক, এম, বােতন ইয়া এ, রউফ ইয়া কা াপাড়া পসী পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2544), লাল ি বাতা 
(104050216)

১৪০৬ 01670001509 মাঃ আেনায়ার আলী মাঃ আলফাজ উি ন গ র পসী পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2666), লাল ি বাতা 
(104050177)

১৪০৭ 01670001510 আ ল হােসন ত আসকর আলী কািজপাড়া পসী পগ লাল ি বাতা (104050007)

১৪০৮ 01670001511 ত আঃ হক ত আনছার আলী খা ন পসী পগ লাল ি বাতা (104050266), বসামিরক গেজট 
(1370)

১৪০৯ 01670001512 িগয়াস উি ন িময়াজী আশরাফ আলী িময়াজী কালািদ কা ন পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (34240)

১৪১০ 01670001513 মাঃ আনসার আলী ত মাঃ কবলা িময়া গ র পসী পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2547), লাল ি বাতা 
(0104050275)

১৪১১ 01670001516 িবিপন চ  িব াস ত নীলমিন িব াস িদঘী বরাব যা া ড়া পগ লাল ি বাতা (104050017)
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২৫/০৩/২০২১    

১৪১২ 01670001517 ত এমদাদ হােসন ঞা মাঃ আ  ছাইদ ঞা ি শ কাহিনয়া কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050333)

১৪১৩ 01670001518 িময়া মাঃ আরমান ত হাজী ওসমান গনী কা ন কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050090)

১৪১৪ 01670001519 মাঃ মিতউর রহমান মা া হাজী ফজ র রহমান কা ন কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050089)

১৪১৫ 01670001522 এ, িব, এম মাঃ িসরা ল 
হক

ত মাঃ লাল িমঞা নগর কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050092)

১৪১৬ 01670001523 মাঃ এিব িছি ক মা া ত মাঃ কমরি ন মা া কা ন কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050091), বসামিরক গেজট 
(1374)

১৪১৭ 01670001525 মাঃ আেনায়ার হােসন 
ইয়া

সরা ল হক ইয়া তারাব পসী পগ লাল ি বাতা (104050024)

১৪১৮ 01670001526 িধর মার দাস পচা  দাস কা ন কা ন পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2628)

১৪১৯ 01670001527 মাঃ িসরা ল ইসলাম ইয়া আরব আিল ইয়া বরপা পসী পগ লাল ি বাতা (104050033)

১৪২০ 01670001528 মাহা দ আ ল ওহাব িময়া আলহা  মাঃ িসরা ি ন 
িময়া

তারােবা তারােবা পগ াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (17)

১৪২১ 01670001529 িজয়াউি ন কিবর শাম ি ন ইঁয়া পসী পসী পগ লাল ি বাতা (104050048)

১৪২২ 01670001530 তাফা ল হােসন তােলব আনসার আলী উ র তারােবা তারােবা পগ নৗ-কমাে া গেজট (156)

১৪২৩ 01670001531 মাহা দ আলী িময়া জােবদ  আলী গ র পসী পগ িবমানবািহনী গেজট (660)

১৪২৪ 01670001538 মাঃ বারহান উি ন আঃ মা ান কামসাইর নগরপাড়া পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( মঘনা) (1385)
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১৪২৫ 01670001539 তাফা ল হােসন আ ল খােলক কামসাইর নগরপাড়া পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( মঘনা) (1384)

১৪২৬ 01670001555 মাঃ চান িময়া ত আঃ মাতািলব িময়া পগ পগ পগ লাল ি বাতা (0104050331)

১৪২৭ 01670001561 মাহা দ আলী ত মাঃ আিমর উি ন দি নবাগ পগ পগ লাল ি বাতা (0104050159), বসামিরক গেজট 
(1359)

১৪২৮ 01670001568 মাঃ অিল উ াহ মাঃ আ ল হাই কাজীরবাগ িবরােবা পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2609), বসামিরক 
গেজট (1339)

১৪২৯ 01670001585 মাঃ কিবর মা া ত মাঃ ছিলম উি ন 
মা া

কা ন কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050098), বসামিরক গেজট 
(1378)

১৪৩০ 01670001603 শিরফ আহেমদ আিনছ উি ন আহেমদ পসী পসী পগ লাল ি বাতা (0104050025)

১৪৩১ 01670001606 মাঃ মেনায়ার হােসন মাঃ আহ দ উ াহ তারােবা তারােবা 
বাজার

পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2567), লাল ি বাতা 
(0104050030)

১৪৩২ 01670001996 মাঃ িমজা র রহমান ত হািকম উি ন পলখান গািব র পগ লাল ি বাতা (0104050084), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2678), বসামিরক গেজট (1765)

১৪৩৩ 01670001997 ত আলাউি ন িসকদার ত আঃ রিশদ িশকদার িজ া গািব র পগ লাল ি বাতা (0104050230)

১৪৩৪ 01670001999 মাঃ আঃ হক ( সনাবািহনী) মাঃ ওয়ােহদ আলী িবড়লবািড় িবরােবা পগ লাল ি বাতা (0205020529), বসামিরক গেজট 
(1608)

১৪৩৫ 01670002000 মাঃ শাহজাহান খান মাঃ রিমজ উি ন মাধব র নাগির পগ লাল ি বাতা (0104050242), বসামিরক গেজট 
(1325), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (278)
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২৫/০৩/২০২১    

১৪৩৬ 01670002001 মাঃ মা ন কিবর ইঁয়া আ ল কিরম ইঁয়া িভংরােবা পগ পগ লাল ি বাতা (0104050228)

১৪৩৭ 01670002002 রিফক উি ন আহেমদ ত আব র বােরক পগ পগ পগ লাল ি বাতা (0104050347)

১৪৩৮ 01670002004 মাঃ আ ল হাই িমঞা ত র াক বপারী দি ন নব াম পগ পগ লাল ি বাতা (0104050152)

১৪৩৯ 01670002029 মাঃ চ ন িময়া আব র রিশদ িময়া হাউলী পাড়া ড়াপাড়া পগ বসামিরক গেজট (1851), লাল ি বাতা 
(104050205)

১৪৪০ 01670002030 রি ত মার িব াস হমচ  িব াস তালড়া পসী পগ লাল ি বাতা (0104050016)

১৪৪১ 01670002032 মাঃ মাতািলব িময়া মাঃ আিজম উি ন ইয়া মেকালী পসী পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2665)

১৪৪২ 01670002033 মাঃ আঃ মিতন সাউদ তির া সাউদ খা ন পসী বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050244)

১৪৪৩ 01670002038 মাঃ মাহ ল আলম মাঃ ল মাহ দ কিল খাস 
দাউদ র

পগ লাল ি বাতা (0104050127), বসামিরক গেজট 
(1760)

১৪৪৪ 01670002039 Abdur Rashid 
Dewan

Biramuddin 
Dewan

খসাইর খাস 
দাউদ র

পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (858)

১৪৪৫ 01670002040 মাঃ ইিলয়াস ত আিছম উি ন খসাইর খাস 
দাউদ র

পগ লাল ি বাতা (0104050356)

১৪৪৬ 01670002041 িমনারা বগম সাম ল ইসলাম ঞা দাউদ র খাস 
দাউদ র

পগ লাল ি বাতা (0104050285), বসামিরক গেজট 
(1328)

১৪৪৭ 01670002042 মাঃ আলী আকবর মাঃ মাকেসদ আলী বাগলা না পগ লাল ি বাতা (0104050183), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (প া) (853)
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২৫/০৩/২০২১    

১৪৪৮ 01670002043 ত মাঃ ইসরািফল আক ত দরত আলী আক িজ া গািব র পগ লাল ি বাতা (0104050315)

১৪৪৯ 01670002044 মাঃ জ িময়া ত মাঃ আিছ উি ন কালনী গািব র পগ লাল ি বাতা (0104050184), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2568)

১৪৫০ 01670002045 ত নাজ স সউদ ত িজয়া উি ন আহেমদ দাউদ র খাস 
দাউদ র

পগ বসামিরক গেজট (1337), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (প া) (250)

১৪৫১ 01670002048 আঃ ছামাদ িমঞা মাঃ সাহাজ উি ন িমঞা গািব র গািব র পগ বসামিরক গেজট (1764), লাল ি বাতা 
(104050241)

১৪৫২ 01670002049 মমতাজ উি ন আ  িময়া খাস না না পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2546)

১৪৫৩ 01670002050 ত আঃ হা ান িময়া ত বলাই িময়া রািহলা না পগ লাল ি বাতা (0104050251)

১৪৫৪ 01670002051 মাঃ আঃ হাই িময়া মাঃ আেয়ত ব  িময়া আগলা না পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2577), লাল ি বাতা 
(0104050239)

১৪৫৫ 01670002052 আরমান িময়া আফাজ উি ন দাউদ র দাউদ র পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (265)

১৪৫৬ 01670002053 মাঃ িজয়াউি ন ইঁয়া 
( সনাবািহনী)

ত আলমাছ উি ন না না পগ লাল ি বাতা (0104050307)

১৪৫৭ 01670002055 ত মিন ল হক ত এ ক এম ফজ ল হাই দাউদ র খাস দাউদ 
র

পগ লাল ি বাতা (0104050264), বসামিরক গেজট 
(1327), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (244)

১৪৫৮ 01670002056 ত আ র রিশদ  
( সনাবািহনী)

ত আ র রউফ না না পগ লাল ি বাতা (0104050311)

১৪৫৯ 01670002057 মাঃ বজ র রশীদ জািহ র রহমান পাড়াব মা মাবাদ পগ লাল ি বাতা (0104050238)
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২৫/০৩/২০২১    

১৪৬০ 01670002059 মাঃ িজয়াউল হক হাজী জাফর আলী হিরনা নদীর পাড় পগ পগ লাল ি বাতা (0104050169), বসামিরক গেজট 
(1303)

১৪৬১ 01670002061 মাঃ ল হক আঃ জ ার ইঁয়া কািদরার টক পিশ বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050176)

১৪৬২ 01670002063 মাঃ আলী আ াস ত মৗঃ বাদাই ধান রািহলা না পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2575)

১৪৬৩ 01670002064 গািজ  আ স সামাদ আজাদ আ  িসি ক কামালকা খাস 
দাউদ র

পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2525), লাল ি বাতা 
(0104050187), বসামিরক গেজট (1719)

১৪৬৪ 01670002065 ত সাম ি ন িমঞা ত শহর আলী িমঞা ইছাখালী পগ পগ লাল ি বাতা (0104050104), বসামিরক গেজট 
(1308)

১৪৬৫ 01670002066 খ কার আ স সামাদ ত খ কার র মা দ পি মগ ও ডমরা পগ লাল ি বাতা (0104050014), বসামিরক গেজট 
(1296)

১৪৬৬ 01670002138 মর ম সাই ল কবীর মর ম মাঃ আিজ ল 
ইসলাম

দাউদ র খাস 
দাউদ র

পগ বসামিরক গেজট (1743), লাল ি বাতা 
(0104050129)

১৪৬৭ 01670002140 কাজী মিনর হােসন কাজী আ র রহমান িহরনাল গািব র পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2697), বসামিরক 
গেজট (1751), লাল ি বাতা (104050309)

১৪৬৮ 01670002141 আ স সা ার মৗলভী সাম ি ন আহেমদ আগলা না পগ লাল ি বাতা (104050312)

১৪৬৯ 01670002142 আঃ রব মাঃ লাল িময়া কালনী গািব র পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2630), লাল ি বাতা 
(104050086)

১৪৭০ 01670002143 ত মাঃ সাম ি ন ত আঃ কািদর িময়া টক দােসর িদয়া িবরাব বাজার পগ বসামিরক গেজট (1321), লাল ি বাতা 
(104050088)
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২৫/০৩/২০২১    

১৪৭১ 01670002145 রিফক হােসন ম র ল হক গ ব র পসী বাজার পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2586), লাল ি বাতা 
(0104050022)

১৪৭২ 01670002146 মাঃ সাম ি ন ঞা জমেশর আলী ঞা পসী পসী বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050215)

১৪৭৩ 01670002147 ইফেতখার উি ন আহেমদ ওয়ািকল উি ন আহেমদ পসী বাগ বািড় পসী বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050365)

১৪৭৪ 01670002148 ত মাঃ ছালাহ উি ন ত আলাউি ন পসী বাগ বািড় পসী বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050274)

১৪৭৫ 01670002149 কাজী ওয়ািজব কাজী জিমর উি ন পসী পসী বাজার পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2583), লাল ি বাতা 
(0104050045)

১৪৭৬ 01670002150 মাঃ আলমাছ িমঞা ত িসরাজ উি ন িমঞা েবরগাও আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050303)

১৪৭৭ 01670002151 ত মাঃ িসরা ল ইসলাম ত আঃ ছ র ী িড়য়াইল আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050361)

১৪৭৮ 01670002153 মাঃ এনােয়ত আলী ত দাইমি ন িমঞা বািনয়ািদ ড়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050236), বসামিরক গেজট 
(1809)

১৪৭৯ 01670002154 মাঃ মজবাহ উি ন ত আিমজ উি ন পাড়ােবা মা মাবাদ পগ লাল ি বাতা (0104050237)

১৪৮০ 01670002155 মাঃ ইয়াদ আলী ত মাঃ ইি স আলী দিড়কাি ড়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050137), বসামিরক গেজট 
(1773)

১৪৮১ 01670002156 মাঃ সাহা ি ন আলহাজ ওয়ােহদ আলী রাণী ড়া কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050250), বসামিরক গেজট 
(1380)

১৪৮২ 01670002157 আহা দ হােসন ্ঞা 
(আম  ঞা)

আ ল ছািহদ ঞা ি শকাহনীয়া কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050334)
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১৪৮৩ 01670002158 মাঃ ছানা উ া িময়া মাঃ ন র রহমান িময়া নগর কা ন পগ াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (21)

১৪৮৪ 01670002159 আঃ বােতন ত িমজা র রহমান হারগাও বািলয়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050223)

১৪৮৫ 01670002160 মাঃ ফজ ল কিরম মা া মাঃ সাহাজ উি ন মা া মা ারবািড় কালনী গািব র পগ লাল ি বাতা (0104050185), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2681), বসামিরক গেজট (1759)

১৪৮৬ 01670002161 বীর ি েযা া এ ক এম 
তিমজউি ন রাজ

আ  ছাইদ রাজ নায়াগ ও িবরাব বাজার পগ বসামিরক গেজট (1320), লাল ি বাতা 
(0104050310), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (124)

১৪৮৭ 01670002164 কিরম বকস আঃ ছ িময়া িড়য়াইল আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050294), বসামিরক গেজট 
(1748)

১৪৮৮ 01670002166 মাঃ আমান উ াহ জনাব আলী েবরগাও আতলা র পগ লাল ি বাতা (0104050295)

১৪৮৯ 01670002168 মাঃ আিম ল হক খান মাঃ লাকমান হােসন খান পাই া িবরাব বাজার পগ লাল ি বাতা (0104050279)

১৪৯০ 01670002171 মাঃ শিফউি ন মা া মাঃ আব ল আিজজ মা া িশ িলয়া আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050261), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2670), সনাবািহনী গেজট (3630)

১৪৯১ 01670002172 মাঃ রামান ্ইয়া দািনছ ইয়া বা া আতলা র পগ লাল ি বাতা (0104050335)

১৪৯২ 01670002174 মাঃ তাতা িময়া আব র রহমান বা া আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050117)

১৪৯৩ 01670002175 যাদব চ  মাদফ ত অিভমা  মাদফ ভালাব আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050338)
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১৪৯৪ 01670002179 মাঃ আিম ল হক খান ত িজয়া উি ন আেহমদ না না পগ বসামিরক গেজট (1336), লাল ি বাতা 
(0104050340)

১৪৯৫ 01670002180 হাজী জামাল উি ন ত নািজর উি ন া নগাও ড়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050314)

১৪৯৬ 01670002181 দওয়ান জিসম উি ন ত আলহা  আঃ মিজদ 
দওয়ান

করাব কা ন 
বাজার

পগ াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (22)

১৪৯৭ 01670002182 মাঃ আঃ ছা ার ত ছােয়দ আলী িময়া ব না পগ পগ লাল ি বাতা (0104050336)

১৪৯৮ 01670002183 মাঃ আঃ জ ার ত নায়াব আলী ভাওয়ািলয়াপাড়া পগ পগ লাল ি বাতা (0104050375), বসামিরক গেজট 
(1294)

১৪৯৯ 01670002184 মাঃ সােয়দ আলী ত নায়াব আলী নগরপাড়া নগরপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050012)

১৫০০ 01670002187 মাঃ সাইজি ন আঃ হািকম মািঝনা নদীর পাড় পগ পগ লাল ি বাতা (0104050198)

১৫০১ 01670002188 মাঃ আই ব আলী ওয়ািরশ আলী খামারপাড়া নগরপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050357), বসামিরক গেজট 
(1309)

১৫০২ 01670002189 জ িময়া ( ি া) আলাব ভাওয়ািলয়াপাড়া ব াম 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050374), বসামিরক গেজট 
(1293)

১৫০৩ 01670002190 সাই া বপারী ত আঃ কমান বপারী ভাওয়ািলয়াপাড়া ব াম 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050371)

১৫০৪ 01670002193 মাঃ শাফা া ত দাইমি ন মািঝনা নদীর পাড় পগ পগ লাল ি বাতা (0104050134), বসামিরক গেজট 
(1306)

১৫০৫ 01670002194 Md. Fazlul Hoq Md. Hafizuddin 
Mia

নাগরী মাধব র পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (262)
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১৫০৬ 01670002198 মা ান চৗ রী করম আলী চৗ রী চািরতা ক আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050119)

১৫০৭ 01670002200 মাঃ মাজাে ল কিবর মর ম বজ ল কিবর দাউদ র খাস 
দাউদ র

পগ বসামিরক গেজট (1742), লাল ি বাতা 
(104050125)

১৫০৮ 01670002201 মাঃ আব ল মা ান মাঃ আ ব আলী পলখান গািব র পগ লাল ি বাতা (0104050131), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (প া) (220)

১৫০৯ 01670002256 মাঃ শিহ াহ ইয়া ত মাঃ বাদশাহ ঞা কা ন কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050101), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2556)

১৫১০ 01670002257 মাঃ আ ল আউয়াল আ র রউফ ঞা দাউদ র খাস 
দাউদ র

পগ সনাবািহনী গেজট (1779)

১৫১১ 01670002258 মাঃ হােসন আলী মাঃ কিফল উি ন দাউদ র খাস 
দাউদ র

পগ সনাবািহনী গেজট (1400)

১৫১২ 01670002263 মাঃ তিমজ উি ন ত আঃ হািমদ িমঞা ম লখালী ড়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050234), বসামিরক গেজট 
(1763)

১৫১৩ 01670002264 ইসমাইল মা ার ত মিহ র রহমান মা ার েবরগাও আতলা র 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050304)

১৫১৪ 01670002265 আঃ রশীদ িময়া আছমত আলী িময়া বা া আতলা র 
বাজার

পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2728)

১৫১৫ 01670002266 আলী আকবর ত ই স আলী ডা ারখালী ব াম 
বাজার

পগ লাল ি বাতা (0104050372)

১৫১৬ 01670002267 রহমত উ াহ ত ইমান আলী হিড়ণা নদীর পার পগ পগ বসামিরক গেজট (1772), লাল ি বাতা 
(104050170)

১৫১৭ 01670002268 আব ল মােলক দওয়ান ত দওয়ান আলী ব িপতলগ কা ন পগ িবিজিব গেজট (2057)
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১৫১৮ 01670002277 ফারকান বগম তিমজ উি ন ঞা না না পগ বসামিরক গেজট (1675), লাল ি বাতা 
(0104050282)

১৫১৯ 01670002294 মাঃ িফেরাজ খান জেবদ খান ব াম ব াম পগ িবমানবািহনী গেজট (613)

১৫২০ 01670002309 মীর সাম ল আলম দরত আলী মীর পসী পসী বাজার পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2562), লাল ি বাতা 
(104050047)

১৫২১ 01670002355 আঃ মা ান আজাদ মাহা ত আলী ধান গ ব র পসী পগ লাল ি বাতা (0104050018)

১৫২২ 01670002376 মাঃ আিত র রহমান ত শাম ল দা না না পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2569)

১৫২৩ 01670002402 আতাউর রহমান হলাল উি ন ইয়া তারাইল িবরােবা পগ সনাবািহনী গেজট (4485)

১৫২৪ 01670002404 দওয়ান আজহা ল হক দওয়ান আ ল খােলক করাব কা ন পগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2660)

১৫২৫ 01670002409 মাঃ মিনর িময়া ত আঃ মােজদ না না পগ বসামিরক গেজট (1746), লাল ি বাতা 
(0104050283)

১৫২৬ 01670002410 মাঃ রিফক িমঞা ত ওছমান আলী কালনী দাউদ র পগ লাল ি বাতা (0104050186)

১৫২৭ 01670002412  নারায়ণ চ  সাহা ত রবতী সাহা কা ন কা ন পগ লাল ি বাতা (0104050100), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (2510)

১৫২৮ 01670002413  সে াষ চ  িব াস ত  আকালী িব াস পাড়াগ ও লতা পগ বসামিরক গেজট (1810), লাল ি বাতা 
(0104050075)

১৫২৯ 01670002414 মাঃ নজ ল ইসলাম মৗলভী আঃ মােলক আতলা র ভালােবা পগ লাল ি বাতা (0104050329)

১৫৩০ 01670002415 মাঃ শাহজাহান ইয়া মাঃ ল বকস ইয়া া নখালী িপতলগ পগ লাল ি বাতা (0104050151)
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১৫৩১ 01670002416 মাঃ কাজী িমলন কাজী আহসান উ াহ আতলা র বা া পগ লাল ি বাতা (0104050265)

১৫৩২ 01670002417 আ ল আিজজ িময়া মাঃ সফর আলী িময়া ভায়লা লতা পগ লাল ি বাতা (0104050061)

১৫৩৩ 01670002429 মাঃ ফজ ল হক ত মাঃ সানা উ াহ  
িমঞা

ফিকেরর দরগাহ ড়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050074)

১৫৩৪ 01670002459 ত মাঃ নািছর উি ন ত মাঃ রজব আলী হাড়গ ও বািলয়াপাড়া পগ লাল ি বাতা (0104050058)

১৫৩৫ 01670002470 রফােয়ত উ াহ তিমজ উি ন চনপাড়া ব াম পগ বসামিরক গেজট (1603), লাল ি বাতা 
(0104050166)

১৫৩৬ 01670002496 মাঃ িসরাজ সরদার জমেসর আলী ঠা রবািড়র টক মা মাবাদ পগ লাল ি বাতা (0104050068)

১৫৩৭ 01670002497 জািহ ল হক মাহা দ হািনফ ঠা রবািড়র টক মা মাবাদ পগ লাল ি বাতা (0104050081)

১৫৩৮ 01670002498 মাঃ আমা াহ 
(বীর ি েযা া)

মািম ি ন ঠা রবািড়র টক মা মাবাদ পগ লাল ি বাতা (0104050082)

১৫৩৯ 01670002499 মাঃ নািজম উি ন 
আহে দ

কালাই হােসন খশাইর খাস 
দাউদ র

পগ াহত গেজট (463), লাল ি বাতা 
(0104050296)

১৫৪০ 01670002507 শহীদ সাম ল আলম খান ত আঃ রা াক খান ধামিছ গািব র পগ শহীদ বসামিরক গেজট (2985), লাল ি বাতা 
(0104050395)

১৫৪১ 01670000370 মাঃ সয়দ হােসন িসরাজ উি ন আহা দ লবািড়য়া বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (562), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (প া) (527), লাল ি বাতা 
(0104030214)

১৫৪২ 01670000408 মাঃ ল আফছার মাহ দ আঃ আলী ধান ভাগল র বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (569), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (প া) (196)
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১৫৪৩ 01670000410 মাঃ মা ান িময়া (বীর 
ি  যা া)

আঃ হক াপারী ব র ক চ র সানারগ ও বসামিরক গেজট (749), লাল ি বাতা 
(0104030478), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2484)

১৫৪৪ 01670000411 মাঃ সালায়মান নিশ আ ল হােশম িপেরাজ র বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (609), লাল ি বাতা 
(0104030242), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (510)

১৫৪৫ 01670000412 মাঃ আ ল কােসম নায়াব আলী সানা র ( ব র) ক চ র সানারগ ও বসামিরক গেজট (757), লাল ি বাতা 
(0104030196), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2466)

১৫৪৬ 01670000413 মাঃ আলাউি ন আঃ মিজদ বপারী েচরগ ও বারপাড়া সানারগ ও বসামিরক গেজট (909), লাল ি বাতা 
(0104030253), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (1033)

১৫৪৭ 01670000414 মাঃ আসা ামান মাঃ জ িময়া অন ছা সানারগ ও সানারগ ও বসামিরক গেজট (586), লাল ি বাতা 
(0104030420)

১৫৪৮ 01670000415 লতান আহেমদ মা া ইসমাইল মা া পানাম লাল র আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (577), লাল ি বাতা 
(0104030230)

১৫৪৯ 01670000416 মাঃ বজ র রহমান ত মিহউি ন ছাট সািদ র বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (490), লাল ি বাতা 
(0104030211)

১৫৫০ 01670000419 মাঃ এমদা ল হক িশকদার হােসন আলী িশকদার পা া বািলয়াপাড়া সানারগ ও বসামিরক গেজট (677), লাল ি বাতা 
(0104030017)

১৫৫১ 01670000420 মাঃ মিহজউি ন মীর ফজর আলী মীর পা া বািলয়াপাড়া সানারগ ও বসামিরক গেজট (684), লাল ি বাতা 
(0104030020)

১৫৫২ 01670000421 মাঃ আ ল হক ঞা মাঃ দরত আলী ঞা সেকরহাট মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (696), লাল ি বাতা 
(0104030037), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (182)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১৫৫৩ 01670000422 আ ল আউয়াল ইয়া আ ল হািমদ ইয়া কাজীপাড়া মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (699), লাল ি বাতা 
(0104030148)

১৫৫৪ 01670000423 মাঃ িনরউ ামান মাঃ িগয়াসউি ন অন ছা সানারগ সানারগ ও বসামিরক গেজট (552), লাল ি বাতা 
(0104030069)

১৫৫৫ 01670000433 বাদল হােসন সরকার হাজী ই ািহম সরকার ঢাকারবন হামছাদী সানারগ ও বসামিরক গেজট (615), লাল ি বাতা 
(104030058)

১৫৫৬ 01670000434 তাফােয়ল আহেমদ মাঃ হািকমউি ন বরগ ও বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (742), লাল ি বাতা 
(0104030303)

১৫৫৭ 01670000435 মাঃ আ ল কােশম  
িসকদার

হাজী হাসন আলী িসকদার দেলরবাগ সানারগ ও সানারগ ও লাল ি বাতা (929)

১৫৫৮ 01670000436 মীর িব া হােসন ত আিফর উি ন িরবর বারদী সানারগ ও বসামিরক গেজট (532), লাল ি বাতা 
(0104030134)

১৫৫৯ 01670000439 আঃ গ র হাজী ইমান উি ন দােমাদরদী আন বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (620), লাল ি বাতা 
(0104030059), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
( মঘনা) (203)

১৫৬০ 01670000440 কাজী ৎ ল আিমন ত কাজী কা া র রহমান ছারচর মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (822), লাল ি বাতা 
(0104030027)

১৫৬১ 01670000506 মাঃ ছােলমান ইয়া ত আেবদন আলী ইয়া জাম র মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (671), লাল ি বাতা 
(0104030051)

১৫৬২ 01670000507 মাবা ল হক ইঁয়া আঃ গ র ইঁয়া বিশরগ ও মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (697), লাল ি বাতা 
(0104030013)

১৫৬৩ 01670000508 মাঃ মিজ র রহমান ঞঁা আ ল সালাম ঞঁা মদী ধ ী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (830), লাল ি বাতা 
(0104030325)

১৫৬৪ 01670000509 মাহা দ আলী মা া মাঃ আযম মা া কাজীপাড়া মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (812), লাল ি বাতা 
(0104030421)
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২৫/০৩/২০২১    

১৫৬৫ 01670000510 মাঃ িসরা ল ইসলাম 
মা া

কিফলউ ীন মা া পরাব পরাব 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (821), লাল ি বাতা 
(104030468), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2445)

১৫৬৬ 01670000511 মঃ ইসমাইল সরকার আঃ ছামাদ সরকার কাজীপাড়া মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (814), লাল ি বাতা 
(0104030052)

১৫৬৭ 01670000521 মাঃ আমান উ া মামতাজ উি ন  পি ম সনমা ী সনমা ী সানারগ ও বসামিরক গেজট (514), লাল ি বাতা 
(104030106)

১৫৬৮ 01670000526 মাঃ দীন মাহা দ মাঃ ফজউি ন বপারী পি ম সনমাি সনমাি  
১৪৪0

সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030107), বসামিরক গেজট 
(515)

১৫৬৯ 01670000527 আঃ কািদর ি া আসন আলী পি ম সনমাি সনমাি  
১৪৪০

সানারগ ও বসামিরক গেজট (649), লাল ি বাতা 
(0104030166)

১৫৭০ 01670000529 মাসেলহ উি ন িনজাম উি ন পি ম সনমাি সনমাি  
১৪৪০

সানারগ ও বসামিরক গেজট (522), লাল ি বাতা 
(0104030459)

১৫৭১ 01670000553 মাঃ সাহা ি ন জয়নাল আেবদীন পরাব পরাব 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (832), লাল ি বাতা 
(0104030347)

১৫৭২ 01670000966 মাঃ মাবারক হােসন 
মা া

মাঃ েবদা আলী মা া মািলপাড়া মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (692), লাল ি বাতা 
(0104030423)

১৫৭৩ 01670001212 মাঃ গালাম মা ফা ইয়া মাঃ এলাহী ব  ইয়া মি র র মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (693), লাল ি বাতা 
(0104030149)

১৫৭৪ 01670001213 মাঃ সানাউ াহ ইয়া জালাল উি ন ইয়া পরাব পরাব 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (525), লাল ি বাতা 
(0104030034)

১৫৭৫ 01670001214 মাঃ িফ জ আলম খান জিহ ল হক খান পা া বািলয়া পাড়া সানারগ ও বসামিরক গেজট (695), লাল ি বাতা 
(0104030049)
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২৫/০৩/২০২১    

১৫৭৬ 01670001222 মাঃ জিহ ল হক আঃ মাতােলব ছারচর মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (708), লাল ি বাতা 
(0104030462), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2477)

১৫৭৭ 01670001223 মাঃ সারাব উি ন তারবািল ধান কলতাপাড়া মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (706), লাল ি বাতা 
(0104030488), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
( মঘনা) (207)

১৫৭৮ 01670001226 আঃ বােতন মা া আ  ছাইদ মা া পা া বািলয়া পাড়া সানারগ ও বসামিরক গেজট (694), লাল ি বাতা 
(0104030024)

১৫৭৯ 01670001247 িমর মিন ামান িমর ইউ ছ আলী পা া বািলয়াপাড়া সানারগ ও বসামিরক গেজট (837), লাল ি বাতা 
(0104030457)

১৫৮০ 01670001248 আঃ মিজদ বিশর উি ন মাবারক র আন বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (628), লাল ি বাতা 
(0104030061), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
( মঘনা) (205)

১৫৮১ 01670001250 মাঃ শিফউর রহমান ত আ দ আহে দ ি ষালপাড়া বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (488), লাল ি বাতা 
(0104030210)

১৫৮২ 01670001252 আ ল কােশম ত নায়াব আলী জাম র ধি বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (833), লাল ি বাতা 
(0104030023)

১৫৮৩ 01670001254 আঃ রিশদ ত জনাব আলী ধান রাউৎগ ও মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (796), লাল ি বাতা 
(0104030040)

১৫৮৪ 01670001288 আ ল মিতন দাই দান ব সনমাি সনমাি সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030101), বসামিরক গেজট 
(511)

১৫৮৫ 01670001300 কাজী শিহ াহ ত কাজী আ  তারাব পা া বািলয়াপাড়া সানারগ ও বসামিরক গেজট (817), লাল ি বাতা 
(0104030018)

১৫৮৬ 01670001301 কাজী মাঃ ইউ ফ কাজী আ  িসি ক পা া বািলয়াপাড়া সানারগ ও বসামিরক গেজট (689), লাল ি বাতা 
(0104030022)
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ি  িবষয়ক ম ণালয়
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২৫/০৩/২০২১    

১৫৮৭ 01670001302 মাঃ ওসমান গিন ত ইয়া ব আলী িময়া রাউৎগ ও মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (835), লাল ি বাতা 
(0104030039), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (333)

১৫৮৮ 01670001303 মাঃ মা ফা ত আঃ ছাবহান মািলপাড়া জাম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (810), লাল ি বাতা 
(0104030426)

১৫৮৯ 01670001305 ত আঃ কািদর মা া আ  সাইদ মা া পা া বািলয়াপাড়া সানারগ ও বসামিরক গেজট (717), লাল ি বাতা 
(0104030301)

১৫৯০ 01670001307 মাঃ বজ র রিশদ ইয়া মাঃ দাইমি ন ইয়া ি র র বািলয়াপাড়া সানারগ ও বসামিরক গেজট (1655), লাল ি বাতা 
(0104030292)

১৫৯১ 01670001310 ত  উি ন ত আলমী উি ন পরাব পরাববাজর সানারগ ও বসামিরক গেজট (786), লাল ি বাতা 
(0104030316)

১৫৯২ 01670001311 মাঃ আঃ হাই ইয়া মাঃ মিফজউি ন পরাব পরাব 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (527), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2470)

১৫৯৩ 01670001322 মাঃ মিহউি ন মা া ত মাঃ আলমাছ মা া মদী ধ ী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (807), লাল ি বাতা 
(0104030005)

১৫৯৪ 01670001331 ত খিবর উি ন ত পাকাই ধান পা া বািলয়াপাড়া সানারগ ও বসামিরক গেজট (711), লাল ি বাতা 
(104030084)

১৫৯৫ 01670001334 মাঃ আঃ রউফ নমি ন িময়া ব সনমাি সনমাি সানারগ ও বসামিরক গেজট (516), লাল ি বাতা 
(0104030110), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2488)

১৫৯৬ 01670001337 মাঃ ইিলয়াছ নওয়াজ আলী পি ম সনমাি সনমাি সানারগ ও বসামিরক গেজট (518), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2479), লাল ি বাতা (0104030164)

১৫৯৭ 01670001344 মাঃ রিফ ল ইসলাম 
িসকদার

মাঃ আ াছ আলী িসকদার কা া পাড়া অিল রা 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (643), লাল ি বাতা 
(0104030272)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১৫৯৮ 01670001348 মাঃ বলােয়ত হােসন 
(বীর ি  যা া)

হািফজ উি ন ব সনমাি সনমাি  
১৪৪০

সানারগ ও বসামিরক গেজট (651), লাল ি বাতা 
(0104030380)

১৫৯৯ 01670001492 মাঃ আিজ র 
রহমান( তাতা)

মাঃ বিশর উি ন ভা র চর বাংলা বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (661), লাল ি বাতা 
(0104030487)

১৬০০ 01670001533 ত লতান আহ দ ত মিফজ উি ন পরাব পরাব 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (788), লাল ি বাতা 
(0104030154)

১৬০১ 01670001534 মাজাে ল হক খান ত ইি স খান কদমতলী,জাম র ধ ী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (703), লাল ি বাতা 
(104030016)

১৬০২ 01670001535 ম াজ উি ন িজ ত আলী মােঝরচর মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (690), লাল ি বাতা 
(104030014)

১৬০৩ 01670001536 ে◌ত দওয়ান িফেরাজ ত দওয়ান আমীর উি ন আমবাগ পরাব 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (785), লাল ি বাতা 
(0104030485)

১৬০৪ 01670001537 ত শাহ সালাউি ন সা াদ ত শাহ কিফল উি ন মদী ইয়াবাড়ী ধ ী বাজার সানারগ ও াধীন বাংলা বতার শ  সিনক গেজট (218), লাল 
ি বাতা (0104030354)

১৬০৫ 01670001540 এ, ক, এম মাহ র 
ওয়া দ খান

ত মৗঃ আঃ ছ খ ন কাজীপাড়া মহজম র সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030486)

১৬০৬ 01670001541 মাঃ নািসর উ ীন মিফজউ ীন খতার গা সনমাি সানারগ ও বসামিরক গেজট (655), লাল ি বাতা 
(0104030472)

১৬০৭ 01670001542 ত ই াহীম ইয়া ত আ ল বাশার ইয়া মািলপাড়া মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (783), লাল ি বাতা 
(104030317)

১৬০৮ 01670001544 মিহউি ন ইয়া তাইজ উি ন ইয়া শেকরহাট মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (685), লাল ি বাতা 
(0104030029)

১৬০৯ 01670001547 মাঃ আ াছ আলী কালাই ধান সনমাি সনমাি সানারগ ও বসামিরক গেজট (513), লাল ি বাতা 
(0104030105)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১৬১০ 01670001548 ডা ার বােছ র রহমান আফতাব উ ীন ইয়া কাজীপাড়া মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (704), লাল ি বাতা 
(0104030431)

১৬১১ 01670001549 মাঃ মিনর হােসন ইি স আলী বপারী কাজীপাড়া,মহজম র মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (668), লাল ি বাতা 
(0104030066)

১৬১২ 01670001551 মাঃ হা ন অর রিশদ আঃ গিন ইয়া ছারচর মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (709), লাল ি বাতা 
(0104030030)

১৬১৩ 01670001552 ফজ ল হক মা া মহসীন মা া পা া বািলয়াপাড়া সানারগ ও বসামিরক গেজট (673), লাল ি বাতা 
(0104030045)

১৬১৪ 01670001558 কাজী শাহজাহান কাজী ইয়া ছ মহজম র মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (789), লাল ি বাতা 
(0104030287), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
( মঘনা) (68)

১৬১৫ 01670001560 কাজী ৎফর রহমান কাজী িসরাজ উি ন পা া বািলয়াপাড়া সানারগ ও বসামিরক গেজট (818), লাল ি বাতা 
(0104030026)

১৬১৬ 01670001569 আলী আহ  ইয়া ত মাঃ হািছম উি ন 
ইয়া

ঝােলাকাি ধ ী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (838), লাল ি বাতা 
(0104030155)

১৬১৭ 01670001576 কাজী হািব া ত কা গাজী কাজীপাড়া মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (702), লাল ি বাতা 
(104030046)

১৬১৮ 01670001577 আ স ছাবহান ইঁয়া পীরব  ইঁয়া মার চর অিল রা সানারগ ও বসামিরক গেজট (659), লাল ি বাতা 
(0104030276)

১৬১৯ 01670001579 ত হািব ল ইসলাম খান ত আঃ রিশদ খান মদী ধ ী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (713), লাল ি বাতা 
(0104030269)

১৬২০ 01670001580 আ ল মাতােলব মাঃ আকবর আলী বিশরগ ও মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (526), লাল ি বাতা 
(0104030004)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১৬২১ 01670001581 মাঃ জ িময়া আনর উ ীন ব সনমাি সনমাি  
১৪৪০

সানারগ ও ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (2491), বসামিরক 
গেজট (510), লাল ি বাতা (0104030434)

১৬২২ 01670001584 ত িসরা ল হক ত ছিমর উি ন মদী ধ ী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (834), লাল ি বাতা 
(104030467)

১৬২৩ 01670001601 মাঃ ফজ ল হক সরকার ত িত  সরকার গায়ালপাড়া বারদী সানারগ ও বসামিরক গেজট (896), লাল ি বাতা 
(0104030482)

১৬২৪ 01670001667 এ. ক. এম. হা ন-আর- 
রশীদ খান

আ ল ছ খান মহজম র মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (815), লাল ি বাতা 
(0104030015)

১৬২৫ 01670001670 মাঃ মিন ামান ইয়া সাম ল হক ইয়া জাম র ধ ী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (686), লাল ি বাতা 
(104030028)

১৬২৬ 01670001671 মাশারফ হােসন ঞা আঃ হা ান ঞা কাজী পাড়া মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (809), লাল ি বাতা 
(0104030042)

১৬২৭ 01670001672 শাহ আব ল মিতন দাউ র রহমান কােহনা পরােবা সানারগ ও বসামিরক গেজট (1714), লাল ি বাতা 
(0104030429)

১৬২৮ 01670001673 মাঃ ই ািহম মা া আজম মা া মহজম র মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (811), লাল ি বাতা 
(0104030025)

১৬২৯ 01670001675 মাঃ িগয়াস উ ীন হািব র রহমান ইয়া মা ী সনমাি সানারগ ও বসামিরক গেজট (647), লাল ি বাতা 
(0104030102)

১৬৩০ 01670001677 খােলক িবন তারাব ত তারাব আলী ব সনমাি সনমাি সানারগ ও বসামিরক গেজট (508), লাল ি বাতা 
(0104030065)

১৬৩১ 01670001679 ল ইসলাম ওেহদ আলী (ওহাব) পি ম সনমাি সনমাি সানারগ ও বসামিরক গেজট (509), লাল ি বাতা 
(0104030167), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2490)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১৬৩২ 01670001680 য়াত ল ইসলাম মিতন ত হািফজ উি ন পি ম সনমাি সনমাি সানারগ ও বসামিরক গেজট (666), লাল ি বাতা 
(0104030150)

১৬৩৩ 01670001683 আ ল আিজিজ ডাঃ মাহা দ আলী পি ম সনমাি সনমাি সানারগ ও বসামিরক গেজট (521), লাল ি বাতা 
(0104030305)

১৬৩৪ 01670001686 মাঃ লাকমান হিকম ত মােল মাহা দ ব সনমাি সনমাি সানারগ ও বসামিরক গেজট (912), লাল ি বাতা 
(104030374)

১৬৩৫ 01670001687 ত হািনফা ওয়া ি ন ধান পি ম সনমাি সনমাি সানারগ ও বসামিরক গেজট (524), লাল ি বাতা 
(0104030064)

১৬৩৬ 01670001689 আ ল গ র ত নােয়ব আলী পি ম সনমাি সনমাি সানারগ ও বসামিরক গেজট (654), লাল ি বাতা 
(0104030113)

১৬৩৭ 01670001690 আ  মাহা দ সােয়ম মাঃ রা ম আলী মনাইরকাি হােসন র সানারগ ও াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (41)

১৬৩৮ 01670001691 মাঃ আলমাছ িময়া হািবজ উি ন হিরহরদী সনমাি সানারগ ও বসামিরক গেজট (523), লাল ি বাতা 
(0104030103)

১৬৩৯ 01670001695 ওসমান গিন হাজী মা াজ উি ন কারী ইছাপাড়া আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (483), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (প া) (505), লাল ি বাতা 
(0104030216)

১৬৪০ 01670001696 য়াত শিফউর রহমান ত সঃ সাম ি ন আহমদ বািনয়াতলী অিল রা 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (669), লাল ি বাতা 
(0104030463)

১৬৪১ 01670001698 আ ল কাই ম ত মামতাজ উি ন ভারগ ও বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (1505), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (প া) (267)

১৬৪২ 01670001699 আ ল কািদর িকতাব আলী মলকারেটক পরাব 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (763), লাল ি বাতা 
(0104030439)

১৬৪৩ 01670001701 ফজচ ল কিরম লাল িময়া বাইসেট ী বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (772), লাল ি বাতা 
(0104030120)
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২৫/০৩/২০২১    

১৬৪৪ 01670001702 মাঃ আঃ আউয়াল ত নায়াব আলী বাইসেটকী বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (849), লাল ি বাতা 
(0104030089)

১৬৪৫ 01670001703 আ ল জ ার র মা দ বাইশেটকী বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (855), লাল ি বাতা 
(0104030083)

১৬৪৬ 01670001704 সাম ল হক ইয়া সাহা ি ন ইয়া কাজী পাড়া বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (740), লাল ি বাতা 
(0104030076)

১৬৪৭ 01670001705 হলাল উি ন তিমজ উি ন বরগ ও বরাববাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (779), লাল ি বাতা 
(0104030088)

১৬৪৮ 01670001706 মাঃ সিলম রজা ইি স আলী ছাট সািদ র বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (484), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (প া) (519), লাল ি বাতা 
(0104030213)

১৬৪৯ 01670001708 ত এডঃ সােজদ আলী িময়া ত আঃ আিজজ িময়া লবাড়ীয়া বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (480), লাল ি বাতা 
(104030156), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2474), লাল ি বাতা রণীয় যারা বরণীয় যারা 
(700000374), িজবনগর গেজট (374)

১৬৫০ 01670001709 মাতােলব িময়া নায়াব আলী বাইশেটকী বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (766), লাল ি বাতা 
(0104030094)

১৬৫১ 01670001711 ◌ৃ ল হক ইসমইল বরগ ও বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (765), লাল ি বাতা 
(104030082)

১৬৫২ 01670001712 মাঃ আ ল মিতন লাল সাহরাব আলী িময়া লবাড়ীয়া বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (492), লাল ি বাতা 
(0104030215)

১৬৫৩ 01670001713 িছি র রহমান বিশর উি ন মা া লবাড়ীয়া বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (495), লাল ি বাতা 
(0104030212), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (516)
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২৫/০৩/২০২১    

১৬৫৪ 01670001714 মাহা মদ শাহজালাল 
িময়া রাজা

মিজ র রহমান লবাড়ীয়া বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (560), লাল ি বাতা 
(0104030479), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (504)

১৬৫৫ 01670001715 মাঃ আিবল হােসন ত চ ন িময়া নগর ট ার ওিল রা 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (747), লাল ি বাতা 
(0104030126)

১৬৫৬ 01670001719 মাঃ ল হক ত ওয়ািরশ িময়া উ কা া বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (567), লাল ি বাতা 
(0104030193)

১৬৫৭ 01670001720 কাজী আ ল ফা াহ মর ম কাজী িরয়াজউি ন নয়া র বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (856), লাল ি বাতা 
(0104030473)

১৬৫৮ 01670001722 িসরা ল হক আরাফাত আলী গজািরয়া পাড়া পরাব 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (777), লাল ি বাতা 
(0104030081)

১৬৫৯ 01670001725 মাঃ শিফ ল ইসলাম জয়নাল আেবিদন রহমত র বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (486), লাল ি বাতা 
(0104030330)

১৬৬০ 01670001726 মাঃ আখতার হাসাইন নািজ ি ন লবাড়ীয়া বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (481), লাল ি বাতা 
(0104030379)

১৬৬১ 01670001727 মাঃ সাহাজ উি ন আফছার উি ন বরাব বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (781), লাল ি বাতা 
(104030091)

১৬৬২ 01670001728 মাঃ ল আিমন লাল চ ন ধান দলদার বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (557), লাল ি বাতা 
(0104030339)

১৬৬৩ 01670001730 মাঃ জািহদ হােসন সােজদ আলী িময়া িবেশষখানা বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (559), লাল ি বাতা 
(0104030337)

১৬৬৪ 01670001731 শাহজাহান সাম ল হক গজািরয়া পাড়া পরাব 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (741), লাল ি বাতা 
(0104030079)

১৬৬৫ 01670001733 মাঃ শাম ল হক মাঃ মমতাজ উি ন িময়া বরগ ও বরাব-
1411

সানারগ ও বসামিরক গেজট (780), লাল ি বাতা 
(0104030441)
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১৬৬৬ 01670001734 িজয়াউল ফা ক ত দীন মাহা দ িবেশষখানা বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (485), লাল ি বাতা 
(0104030194)

১৬৬৭ 01670001735 এম এ হা ান ুর আলী বরাব বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (764), লাল ি বাতা 
(0104030092)

১৬৬৮ 01670001736 আলহা  মাঃ মা ন কবীর আমজাদ হােসন নগর সািদ র বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (494), লাল ি বাতা 
(0104030332)

১৬৬৯ 01670001738 মাঃ মিজ র রহমান নওয়াজউি ন নয়া র বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (852), লাল ি বাতা 
(0104030077)

১৬৭০ 01670001742 মাঃ শাহা ি ন সয়দ আলী বাইশেটকী বরাব সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030093)

১৬৭১ 01670001743  শাম ল আলম আফতাব উি ন আহে দ নগর সািদ র বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (563), লাল ি বাতা 
(0104030333)

১৬৭২ 01670001744 মাঃ ল ইসলাম মাঃ ইি স আলী বাইশেটকী বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (648), লাল ি বাতা 
(0104030161)

১৬৭৩ 01670001745 মীর মাঃ আিরফ উ াহ মীর মাঃ আ ল হােসন বাড়ী মজিলশ বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (566), লাল ি বাতা 
(0104030284)

১৬৭৪ 01670001746 মাঃ জািকর হােসন ত এড সােজদ আলী িময়া লবাড়ীয়া বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (493), লাল ি বাতা 
(0104030185)

১৬৭৫ 01670001747 মাঃ জামাল মা া মাঃ হািব র রহমান ভাগল র বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (568), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (প া) (198)

১৬৭৬ 01670001749 এ ক এম মহিসন মাহা দ আলী কালীগ বারপাড়া সানারগ ও বসামিরক গেজট (561), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (প া) (1034), লাল ি বাতা 
(0104030191)

১৬৭৭ 01670001761 মাঃ হািব র রহমান তাইজ উি ন মহ দ র মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (746), লাল ি বাতা 
(0104030291)
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১৬৭৮ 01670001762 ওবায় ল আরব আলী গজািরয়া পাড়া পরাব 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (770), লাল ি বাতা 
(0104030078)

১৬৭৯ 01670001764 মাঃ আ ল আউয়াল িময়া সানাউ া িময়া গজািরয়া পাড়া পরাব 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (769), লাল ি বাতা 
(0104030080)

১৬৮০ 01670001765 মাঃ লহাস মা া মাঃ আঃ রউফ মা া জাম র পরাব সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030041)

১৬৮১ 01670001769 মাঃ মিতউর রহমান মাঃ ছাম  উি ন মা ার বরাব বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (773), লাল ি বাতা 
(0104030070)

১৬৮২ 01670001773 মাঃ আ  িছি ক মাঃ র মাহ দ বাইশেটকী বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (845), লাল ি বাতা 
(0104030096)

১৬৮৩ 01670001774 মাঃ র  আলী মাঃ তয়ব আলী বাইশেটকী বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (774), লাল ি বাতা 
(0104030097)

১৬৮৪ 01670001775 মাঃ সাই ল ইসলাম আতশ আলী বাইশেটকী বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (776), লাল ি বাতা 
(0104030121)

১৬৮৫ 01670001778 মাঃ তােলব আলী আজন আলী চৗরাপাড়া বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (771), লাল ি বাতা 
(0104030122)

১৬৮৬ 01670001779 মাঃ আজগর আলী ইঁয়া মাঃ আঃ আিজজ ইঁয়া ভারগ ও বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (535), লাল ি বাতা 
(0104030075)

১৬৮৭ 01670001781 মাঃ আজগর আলী সােহব আলী ইয়া বরগ ও বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (744), লাল ি বাতা 
(0104030442)

১৬৮৮ 01670001785 মাঃ ামান মমতাজ উি ন সাউদ বাইশেটাক বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (745), লাল ি বাতা 
(0104030443)

১৬৮৯ 01670001786 মাঃ এয়া ব হাওলাদার রিহম ব বারদী বারদী সানারগ ও বসামিরক গেজট (724), লাল ি বাতা 
(0104030135)
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১৬৯০ 01670001787 আব ল আউয়াল ( ি  
যা া)

জয়নাল আবিদন র নাথ বােয়র র 
পাড়

বারদী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (720), লাল ি বাতা 
(0104030131)

১৬৯১ 01670001788 মাঃ আ ল হাই মাঃ বজ র রহমান ইয়া চাে র ভালা 
মার দী

বারদী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (719), লাল ি বাতা 
(0104030133)

১৬৯২ 01670001789 িব নাথ শীল ফ ক চ  শীল মার ি  পাড়া বারদী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (530), লাল ি বাতা 
(0104030125)

১৬৯৩ 01670001790 মাঃ ফরহা ামান ী মাঃ ইছরাইল গায়াল পাড়া বারদী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (895), লাল ি বাতা 
(0104030283)

১৬৯৪ 01670001791 আঃ মােলক হাজী আফছর উি ন দলরদী বারদী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (528), লাল ি বাতা 
(0104030130)

১৬৯৫ 01670001792 মাঃ জিহ ল ইসলাম মা া মাঃ মিতউর রহমান মা া গায়াল পাড়া বারদী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (722), লাল ি বাতা 
(0104030217)

১৬৯৬ 01670001793 মাঃ মিতউর রহমান আ ল হাই িময়া গায়াল পাড়া বারদী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (725), লাল ি বাতা 
(0104030266)

১৬৯৭ 01670001794 মাঃ হােসন ইয়া ত আ  িসি ক ইয়া গায়াল পাড়া বারদী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (721), লাল ি বাতা 
(0104030437)

১৬৯৮ 01670001797 ত মাঃ আ ল হােসম ত মাঃ মইজ উি ন িময়া আলগীর চর বারদী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (894), লাল ি বাতা 
(0104030243)

১৬৯৯ 01670001798 আঃ লিতফ ত মিফজ উি ন িম ী পাড়া বারদী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (723), লাল ি বাতা 
(0104030123)

১৭০০ 01670001809 মাহা দ আলী িপতা হাজী আ ল  বপারী ঝাউচর বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (482), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2464), লাল ি বাতা (0104030235)
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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    

১৭০১ 01670001810 সােহল রানা ছিমর উি ন ধান কািদরগ িনউটাউন 
মঘনা

সানারগ ও বসামিরক গেজট (499), লাল ি বাতা 
(0104030436), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2471)

১৭০২ 01670001811 হা দ বজ ল হক আলহাজ কারী আলী 
হাসাইন

কারবান র বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (600), লাল ি বাতা 
(0104030234)

১৭০৩ 01670001813 বীর ি েযা া মাঃ 
গালাম িকবিরয়া জওহর

হাজী পীর মাহা দ ঝাউচর িনউটাউন 
মঘনা

সানারগ ও বসামিরক গেজট (503), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2456), লাল ি বাতা (0104030238)

১৭০৪ 01670001815 মাঃ জা ফর আলী আককাছ আলী পি ম কা ারগ ও বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (596), লাল ি বাতা 
(0104030403)

১৭০৫ 01670001818 ই ািহম খিলল মনর উি ন বপারী ঝাউচর িনউটাউন 
মঘনা

সানারগ ও বসামিরক গেজট (608), লাল ি বাতা 
(0104030290)

১৭০৬ 01670001819 মাঃ সদর আলী হাজী আঃ গ র ঝাউচর িনউটাউন 
মঘনা

সানারগ ও বসামিরক গেজট (501), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2465), লাল ি বাতা (0104030237)

১৭০৭ 01670001820 ফজ ল কিরম হাজী ইি শ আলী ঝাউচর িনউটাউন 
মঘনা

সানারগ ও বসামিরক গেজট (610), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2468), লাল ি বাতা (0104030239)

১৭০৮ 01670001823 মিজবর রহমান জালাল উি ন ঝাউচর িনউটাউন 
মঘনা

সানারগ ও বসামিরক গেজট (970), লাল ি বাতা 
(0104030240)

১৭০৯ 01670001824 ত আঃ হাই ত হািব াহ ঝাউচর িনউটাউন 
মঘনা

সানারগ ও বসামিরক গেজট (963), লাল ি বাতা 
(0104030358), সনাবািহনী গেজট (14213)

১৭১০ 01670001825 মাঃ আেশক আলী ইয়া আঃ ছ ইয়া ধঘাটা ম েলরগ ও সানারগ ও বসামিরক গেজট (599), লাল ি বাতা 
(0104030184)
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২৫/০৩/২০২১    

১৭১১ 01670001826 মাঃ িসরা ল ইসলাম হাজী ইসমাইল নিশ িপেরাজ ◌ুর বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (595), লাল ি বাতা 
(0104030294)

১৭১২ 01670001827 মাহ ল ইসলাম আ র রা াক সরকার চরেগায়ালদী ম েলরগ ও সানারগ ও বসামিরক গেজট (598), লাল ি বাতা 
(0104030233)

১৭১৩ 01670001829 ত মাতােলব িময়া হাজী আঃ রহমান ভবনাথ র সানারগ সানারগ ও বসামিরক গেজট (605), লাল ি বাতা 
(0104030178)

১৭১৪ 01670001831 বীর ি া সয়দ মা ফা সরাফত আলী পাচকািনরকা ী ম েলরগ ও সানারগ ও বসামিরক গেজট (602), লাল ি বাতা 
(0104030490), সনাবািহনী গেজট (3640), 
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( সনা, নৗ ও িবমান 

বািহনী) (7246)

১৭১৫ 01670001837 মাঃ মিনর হােসন মাঃ হযরত আলী ম েলরগ ও হােসন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (597), লাল ি বাতা 
(0104030458)

১৭১৬ 01670001844 মাহা দ ফজ ল হক ধান আলহা  ছিমর উি ন ধান তােপর চর িনউটাউন 
1440

সানারগ ও বসামিরক গেজট (960), লাল ি বাতা 
(0104030388)

১৭১৭ 01670001847 আ র রিহম কােলা িময়া ঝাউচর িনউটাউন 
মঘনা

সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030289), বসামিরক গেজট 
(601)

১৭১৮ 01670001858 মাঃ রনবী আঃ হািকম বহাৈকর কাচ র সানারগ ও বসামিরক গেজট (873), লাল ি বাতা 
(0104030199)

১৭১৯ 01670001868 রমজান আলী ইয়া ত ওয়াহাব ইয়া গায়ালদী আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (547), লাল ি বাতা 
(0104030228)

১৭২০ 01670001870 মাঃ আ ল হােসন মাঃ হলাল উি ন ধান েখরেটক মদন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (753), লাল ি বাতা 
(104030128)

১৭২১ 01670001871 মাঃ গালাম মা ফা তাহাজ উি ন পানাম নগর আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (585), লাল ি বাতা 
(0104030227)
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২৫/০৩/২০২১    

১৭২২ 01670001874 আঃ বােতন মাঃ রকমত আলী দরপত আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (551), লাল ি বাতা 
(0104030143)

১৭২৩ 01670001877 আব ল মিজদ মাঃ রিমজ উি ন অ আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (554), লাল ি বাতা 
(104030147)

১৭২৪ 01670001878 আেনায়ার হােসন আ ল হােসন দ পাড়া সানারগ ও সানারগ ও বসামিরক গেজট (538), লাল ি বাতা 
(0104030146)

১৭২৫ 01670001888 মাাঃ আহসান উ া ত ফজর আলী মা ার েখরেটক মদন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (752), লাল ি বাতা 
(0104030129)

১৭২৬ 01670001889 হাজী ইয়া ব দওয়ান ফাইজি ন দওয়ান কাচ র ব র সানারগ ও বসামিরক গেজট (751), লাল ি বাতা 
(0104030001)

১৭২৭ 01670001890 মাঃ মিহউি ন মিহ আঃ গিন ধান ব র কাচ র সানারগ ও বসামিরক গেজট (756), লাল ি বাতা 
(0104030006)

১৭২৮ 01670001891 আঃ মা ান আফতাব উ ীন ইয়া বহাৈকর কাচ র সানারগ ও বসামিরক গেজট (865), লাল ি বাতা 
(0104030195)

১৭২৯ 01670001892 মাঃ সানা িময়া মাঃ সফর উি ন বড়েচ াইন কাচ র সানারগ ও বসামিরক গেজট (867), লাল ি বাতা 
(0104030007)

১৭৩০ 01670001893 মাঃ জালাল দওয়ান কালাই সাউদ বহাৈকর কাচ র সানারগ ও বসামিরক গেজট (874), লাল ি বাতা 
(0104030002)

১৭৩১ 01670001894 আলী আ াষ ছিমর উি ন ব র কাচ র সানারগ ও বসামিরক গেজট (758), লাল ি বাতা 
(0104030200)

১৭৩২ 01670001895 আ ল কািদর সাহা ি ন বহাৈকর কাচ র সানারগ ও বসামিরক গেজট (868), লাল ি বাতা 
(0104030198)

১৭৩৩ 01670001896 মাঃ  ইি স আলী মাঃ আইয়াজ উি ন ব র কাচ র সানারগ ও বসামিরক গেজট (754), লাল ি বাতা 
(0104030201)
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২৫/০৩/২০২১    

১৭৩৪ 01670001902 আ ল বােতন মা া মাঃ িজয়াউি ন মা া আদম র আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (542), লাল ি বাতা 
(0104030245)

১৭৩৫ 01670001903 িফেরা ামান ছােমদ আলী অন ছা সানারগ সানারগ ও বসামিরক গেজট (584), লাল ি বাতা 
(0104030244)

১৭৩৬ 01670001906 মাঃ হািব র রহমান আব স সামাদ িময়া গায়ালদী আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (583), লাল ি বাতা 
(0104030144)

১৭৩৭ 01670001907 মিনর হােসন সরকার ত কা  িময়া পি ম দােমাদরদী আন  
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (630), লাল ি বাতা 
(0104030055)

১৭৩৮ 01670001908 মীর মাতাহার হােসন মীর হাসমত আলী িচলারবাগ বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (548), লাল ি বাতা 
(0104030249)

১৭৩৯ 01670001910 মাঃ শাহজাহান সাইজ উি ন দােমাদরদী আন  
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (639), লাল ি বাতা 
(0104030386)

১৭৪০ 01670001912 মাঃ আসলাম আঃ আউয়াল পানাম নগর আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (541), লাল ি বাতা 
(0104030226)

১৭৪১ 01670001913 কাজী রিফক কাজী মাজাফর আলী অ ী আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (926), লাল ি বাতা 
(0104030073)

১৭৪২ 01670001914 মাঃ জাহা ীর সরকার মাঃ হােফজ সরকার খামারগ ও আন  
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (1654), লাল ি বাতা 
(104030140)

১৭৪৩ 01670001916 মাঃ সাম ল ইসলাম ইঁয়া মাঃ তারাব আলী িময়া পরেম রদী সানারগ ও সানারগ ও বসামিরক গেজট (533), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (প া) (1057)

১৭৪৪ 01670001917 আ  বকর িছ ীক ওয়াজ উি ন ধান দরপত আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (550), লাল ি বাতা 
(0104030203)

১৭৪৫ 01670001921 বা ল হােসন সরকার হাজী ই ািহম সরকার প বটী আন  
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (504), লাল ি বাতা 
(104030057)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১৭৪৬ 01670001922 মাঃ ম র ইসলাম ধান শাহ আলম ধান দরপত আিমন র সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030248)

১৭৪৭ 01670001923 হাজী মিন ামান হাজী আঃ মােলক ফিকর ী র ধ ীবাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (889), লাল ি বাতা 
(0104030319)

১৭৪৮ 01670001924 মাঃ হািব া মৗলভী আঃ জিলল প বটী আন  
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (614), লাল ি বাতা 
(104030074)

১৭৪৯ 01670001925 খ কার আেনায়ার হােসন ত আঃ লিতফ খ কার দােমাদরদী আন  
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (613), লাল ি বাতা 
(0104030306)

১৭৫০ 01670001926 ত আিজ র রহমান ত আঃ গ র িময়া লা রচর মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (735), লাল ি বাতা 
(104030205)

১৭৫১ 01670001927 মাঃ জ িময়া ব র আলী গৗিরবরদী ধ ীবাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (733), লাল ি বাতা 
(0104030206)

১৭৫২ 01670001930 মাঃ দওয়ান উি ন মাঃ মাঈন উি ন লা রচর মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (534), লাল ি বাতা 
(0104030204), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2486)

১৭৫৩ 01670001931 খ কার শা ন কিবর শিফউি ন খ কার দােমাদরদী আন  
বাজার

সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030381)

১৭৫৪ 01670001932 মহিসন িময়া ত আঃ জা ার িময়া পাটালপাড়া আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (544), লাল ি বাতা 
(0104030247)

১৭৫৫ 01670001933 এ ক এম গালাম মা ফা ত মাঃ দরত আলী লা রচর মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (881), লাল ি বাতা 
(0104030465)

১৭৫৬ 01670001935 ত মাে ল হােসন ইয়া ত সয়দ আলী ইয়া ী র ধ ীবাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (890), লাল ি বাতা 
(104030425)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১৭৫৭ 01670001937 মাঃ শাহ আলম ইয়া ত মিতউর রহমান ইয়া নায়াগ ও ধ ীবাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (734), লাল ি বাতা 
(0104030225), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (170)

১৭৫৮ 01670001938 মাঃ গালাম মাওলা আঃ ছা ার গায়ালদী আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (539), লাল ি বাতা 
(0104030072)

১৭৫৯ 01670001939 িদল মাঃ ইঁয়া আঃ খােলক ইঁয়া নায়াগ ও ধ ীবাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (732), লাল ি বাতা 
(0104030187)

১৭৬০ 01670001941 মাঃ অিহ র রহমান আঃ গ র চরকামালিদ ধ ীবাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (879), লাল ি বাতা 
(0104030188)

১৭৬১ 01670001943 মাঃ মেনায়ার হােসন 
ফিকর

সাম ি ন আহ দ িভ  কামালিদ ধ ীবাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (887), লাল ি বাতা 
(0104030320)

১৭৬২ 01670001944 Monowar 
Hossain

Md. Matiur 
Rahman

হাতেকাপা সানারগ সানারগ ও ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (745)

১৭৬৩ 01670001945 ত আ ল বােতন ত মাতােলব মা া লা রচর মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (877), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2483)

১৭৬৪ 01670001946 িবমল চ  পাল শ চ  পাল দােমাদরদী আন  
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (621), লাল ি বাতা 
(0104030060)

১৭৬৫ 01670001950 মাঃ রিফ ল ইসলাম ত সােয়ব আলী ধান গৗিরবরদী ধ ীবাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (1519), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (প া) (335)

১৭৬৬ 01670001951 মাঃ হােসন তাইজ ীন াধান প বটী আন  
বাজার

সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030264)

১৭৬৭ 01670001954 আঃ রিশদ িসকদার সাম ি ন িসকদার কা াপাড়া অিল রা 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (645), লাল ি বাতা 
(0104030162)

১৭৬৮ 01670001955 আলী হােসন আফসার উ ীন হািড়য়া চৗ রী পাড়া সানারগ সানারগ ও বসামিরক গেজট (627), লাল ি বাতা 
(0104030062)
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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    

১৭৬৯ 01670001957 আ  ইউ ফ িময়া মাঃ জ িময়া প বটী আন  
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (505), লাল ি বাতা 
(0104030056)

১৭৭০ 01670001958 মাঃ িব াল হােসন ত খিবর উি ন ফেত র অিল রা 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (660), লাল ি বাতা 
(0104030275)

১৭৭১ 01670001959 ত আঃ মা ান ত জংশর আলী কাফাইয়া কা া অিল রা 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (904), লাল ি বাতা 
(104030063)

১৭৭২ 01670001960 আলহাজ মাঃ হাসমত 
আলী িময়া

মাঃ র  আলী িময়া পানাম গাবতলী সানারগ সানারগ ও বসামিরক গেজট (626), লাল ি বাতা 
(0104030481)

১৭৭৩ 01670001962 খ কার রিফক-উল-ইসলাম খ কার আব ল হািমদ দােমাদরদী আন  
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (944), লাল ি বাতা 
(0104030297)

১৭৭৪ 01670001965 মাঃ ফজ র রহমান কিলমউ ীন াপারী ঢাকার বন, হামছাদী হামছাদী সানারগ ও বসামিরক গেজট (631), লাল ি বাতা 
(104030141)

১৭৭৫ 01670001966 মাঃ তােহর আলী ছ আলী পি ম সনমা ী সনমা ী সানারগ ও বসামিরক গেজট (520), লাল ি বাতা 
(0104030169)

১৭৭৬ 01670001971 আলহাজ হািব র রহমান আলহা  নমি ন হামছাদী হামছাদী সানারগ ও িবিজিব গেজট (3509)

১৭৭৭ 01670001973 মাঃ বদর উি ন মাঃ লাল িময়া মা দী সনমা ী সানারগ ও বসামিরক গেজট (910), লাল ি বাতা 
(0104030109)

১৭৭৮ 01670001974 মাঃ িসরা ল ইসালাম আ ল হােসম মা া ব সনমা ী সনমা ী সানারগ ও বসামিরক গেজট (517), লাল ি বাতা 
(0104030256)

১৭৭৯ 01670001975 মাঃ িসরা ল ইসলাম 
সরকার

মাঃ জ িময়া সরকার প বটী আন  
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (624), লাল ি বাতা 
(0104030139)

১৭৮০ 01670001979 মাঃ ফজ ল হক জয়নব আলী সাতভাইয়া পাড়া সানারগ সানারগ ও বসামিরক গেজট (507), লাল ি বাতা 
(0104030159)
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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    

১৭৮১ 01670001980 মাঃ ছাম ল হক হািফজ উি ন ধান হিরহরদী সনমা ী সানারগ ও বসামিরক গেজট (512), লাল ি বাতা 
(0104030104)

১৭৮২ 01670001982 খ কার মাজহার উল 
ইসলাম

আ ল হািমদ দি ন দােমাদরদী আন  
বাজার

সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030309)

১৭৮৩ 01670001983 মাঃ ইিলয়াস িসকদার ত সমেসর আলী িসঃ কা াপাড়া অিল রা 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (644), লাল ি বাতা 
(0104030112)

১৭৮৪ 01670001985 য়াত আ  সাঈদ ত নই ি ন ব সনমা ী সনমা ী সানারগ ও বসামিরক গেজট (662), লাল ি বাতা 
(0104030153)

১৭৮৫ 01670001987 মাঃ রজাউল কিরম ইঁয়া ত আঃ বারীক ইঁয়া গায়াল পাড়া বারদী বাজার সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030267)

১৭৮৬ 01670001988 মাঃ সালাউি ন মাঃ তিমজউি ন িময়া আলমদী বারদী বাজার সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030280)

১৭৮৭ 01670001994 এস িব তাবারক হােসন ত আ স সা ার ইছাপাড়া আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (581), লাল ি বাতা 
(104030302), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2451)

১৭৮৮ 01670001998 ত কামাল পাশা ত ওয়ােজদ আলী মংেলর গাও বর নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (604), লাল ি বাতা 
(0104030397)

১৭৮৯ 01670002005 মাে◌◌ঃ ইি স আলী মর ম আহছান উি ন চরিকেশারগ মদনগ সানারগ ও সনাবািহনী গেজট (3627), লাল ি বাতা 
(0104030359)

১৭৯০ 01670002008 সিফ উি ন কদম আলী আমগাও বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (775), লাল ি বাতা 
(0104030099)

১৭৯১ 01670002009 মাঃ আিজ র রহমান ইসহাক মা া দমদমা বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (570), লাল ি বাতা 
(0104030331)

১৭৯২ 01670002010 আ র রিফক িময়া আলহা  র ব আলী ী নগর টংগাব ঊলী রা 
বাজার

সানারগ ও বসামিরক গেজট (854), লাল ি বাতা 
(0104030344)
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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    

১৭৯৩ 01670002011 আ  ওহাব সাম র রিকব ত মাঃ সাম ি ন মা া খামার গাও আন  
বাজার

সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030480)

১৭৯৪ 01670002012 আলহা  সাহাজাদা িময়া আ ল বাসার আদম র আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (553), লাল ি বাতা 
(0104030145), সনাবািহনী গেজট (3641)

১৭৯৫ 01670002013 মাঃ মিতউর রহমান মাঃ তাতা িময়া পচাইন মহযম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (820), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (2452)

১৭৯৬ 01670002014 মাহা দ আলী ইয়া আঃ সামাদ ইয়া ী র ধ ী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (738), লাল ি বাতা 
(0104030224)

১৭৯৭ 01670002015 মাঃ আঃ জা ার ত হািব র রহমান ী র ধ ী বাজার সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030189)

১৭৯৮ 01670002016 মাঃ ল ইসলাম ইয়া জই ি ন শেখরহাট মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (707), লাল ি বাতা 
(0104030043)

১৭৯৯ 01670002017 মাঃ চ ন িময়া ত ইয়া ব আলী দরপত আিমন র সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030071)

১৮০০ 01670002023 দবর উি ন মা া গ র আলী মা া কাজীপাড়া মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (681), লাল ি বাতা 
(0104030010)

১৮০১ 01670002024 ত তৗিহদ ইয়া ত িগয়াস উি ন ইয়া দােমাদরদী আন বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (942), লাল ি বাতা 
(104030259)

১৮০২ 01670002025 মাঃ মিজ র রহমান মাঃ পানাউ াহ ী দরগাবাড়ী বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (851), লাল ি বাতা 
(0104030115)

১৮০৩ 01670002026 ত আ ার ামান ত কিফল উি ন গায়ালপাড়া বারদীবাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (893), লাল ি বাতা 
(0104030173)

১৮০৪ 01670002027  এস, এম, তােরক খান মাঃ আলাউি ন খান বিশরগ ও মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (800), লাল ি বাতা 
(0104030313)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১৮০৫ 01670002028 খিল র রহমান আিজ র রহমান বিশরগ ও মহজম র সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030315)

১৮০৬ 01670002031 ক এম নািছর উ া ত শা ি ন খ কার গায়ালদী আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (540), লাল ি বাতা 
(0104030282)

১৮০৭ 01670002060 মাঃ সিহ ল হাসান ঞা আ র রহমান ঞা মহজম র কাজীপাড়া মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (803), লাল ি বাতা 
(0104030032)

১৮০৮ 01670002075 জয়নাল আেবদীন ত আশরাফ আলী ধান মািলপাড়া মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (688), লাল ি বাতা 
(0104030011)

১৮০৯ 01670002079 মাঃ খিল র রহমান মাসেলহ উি ন আহেমদ িচলারবাগ বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (589), লাল ি বাতা 
(0104030433)

১৮১০ 01670002082 মাঃ শাহজাহান সরকার সমেসর আলী হিরশ র, ছাটমগবা
জার

আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (549), লাল ি বাতা 
(0104030250)

১৮১১ 01670002084 ত আ ল মিজদ ত ন  িময়া বহাৈকর ক চ র সানারগ ও বসামিরক গেজট (862), লাল ি বাতা 
(0104030009)

১৮১২ 01670002085 ত দরত এলাহী পিনর , ত মাঃ আ ল মােলক 
ইয়া

বিশরগ ও মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (798), লাল ি বাতা 
(0104030314)

১৮১৩ 01670002086 আ ল কােশম হােসন আলী আমগ ও বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (768), লাল ি বাতা 
(0104030100)

১৮১৪ 01670002087 আ ল মা ান আনসার আলী বাড়ীর  ভাংগা সানারগ  
১৪৪০

সানারগ ও সনাবািহনী গেজট (14243)

১৮১৫ 01670002088 মাঃ সরাফত আলী আঃ কিরম বপারী পানামগাবতলী সানারগ সানারগ ও বসামিরক গেজট (506), লাল ি বাতা 
(0104030252)

১৮১৬ 01670002090 মাঃ িব াল হােসন মাঃ জাহর আলী প বটী আন বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (633), লাল ি বাতা 
(0104030142)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১৮১৭ 01670002102 মাঃ তাইজি ন আহা দ মাঃ উেমদ আলী ি হামছাদী মারাবাড়ী হামছাদী সানারগ ও বসামিরক গেজট (616), লাল ি বাতা 
(0104030053)

১৮১৮ 01670002106 এ ক এম হািব র রহমান মাসেলম মীর গায়ালদী আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (579), লাল ি বাতা 
(104030202)

১৮১৯ 01670002107 জগ ল পাশা আ স সাবহান িচলারবাগ বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (537), লাল ি বাতা 
(0104030345)

১৮২০ 01670002108 মাঃ সাম ল দা আ ল বারী পাচানী ম েলরগ ও সানারগ ও বসামিরক গেজট (957), লাল ি বাতা 
(0104030183)

১৮২১ 01670002109 মাঃ মহসীন শিফউি ন আহেমদ লবািড়য়া বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (487), লাল ি বাতা 
(0104030190)

১৮২২ 01670002110 মাঃ হািব র রহমান হাজী লতান আহেমদ সাতভাইয়াপাড়া বে রবাজা
র

সানারগ ও বসামিরক গেজট (625), লাল ি বাতা 
(0104030160)

১৮২৩ 01670002111 খ কার আ ল মােমন খ কার আ ল লিতফ দােমাদরদী আন বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (945), লাল ি বাতা 
(0104030475)

১৮২৪ 01670002113 জিসম উি ন আহাে ে◌দ ত বাহাউি ন আহাে দ লাহাপাড়া আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (580), লাল ি বাতা 
(0104030406)

১৮২৫ 01670002115 মাঃ আলী আকবর তিকউ াহ ধান লবাড়ীয়া বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (573), লাল ি বাতা 
(0104030356)

১৮২৬ 01670002116 শাহাব উি ন ল হক বিশরগ ও মহজম র সানারগ ও সনাবািহনী গেজট (3618)

১৮২৭ 01670002121 আউ ব হােসন সরকার ত এম. এ. জােহর সরকার দােমাদরদী আন বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (617), লাল ি বাতা 
(104030054)

১৮২৮ 01670002129 আঃ বােতন মা া  মা া পাচানী,হামছাদী হামছাদী সানারগ ও বসামিরক গেজট (642), লাল ি বাতা 
(0104030391)



িবভাগ: ঢাকা জলা: নারায়নগ

ঃ 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    

১৮২৯ 01670002130 ফজ ◌ুর রহমান মা াজ উি ন ব র ক চ র সানারগ ও বসামিরক গেজট (759), লাল ি বাতা 
(0104030181)

১৮৩০ 01670002131 আঃ বােরা িময়া ত র মাহ দ চ াইন ক চ র সানারগ ও বসামিরক গেজট (750), লাল ি বাতা 
(104030008)

১৮৩১ 01670002133 মাঃ মিজ র রহমান আসন আলী ব সনমা ী সনমা ী সানারগ ও বসামিরক গেজট (519), লাল ি বাতা 
(0104030165)

১৮৩২ 01670002134 মাঃ গাফরান আলী 
( ি েযা া)

আিমর উি ন ব সনমা ী সনমা ী সানারগ ও বসামিরক গেজট (650), লাল ি বাতা 
(0104030168)

১৮৩৩ 01670002136 মাঃ রহাজ আলী মাহা দ আলী ব সনমা ী সনমা ী সানারগ ও বসামিরক গেজট (923), লাল ি বাতা 
(0104030108)

১৮৩৪ 01670002144 ত হািবলদার নািছর উঃ ত মহ ত আলী গািব র মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (736), লাল ি বাতা 
(0104030489)

১৮৩৫ 01670002199 মিহউি ন আহেমদ আজম আলী িময়া ডহরপাড়া বড়নগর সানারগ ও াধীন বাংলা বতার শ  সিনক গেজট (206)

১৮৩৬ 01670002203 মাঃ গালাম মা ফা সানা িময়া েখরেটক মদন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (755), লাল ি বাতা 
(0104030197), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(2453)

১৮৩৭ 01670002204 মাঃ বিশর আহ দ মাঃ তিমজ উি ন আহমদ হামছাদী হামছাদী সানারগ ও বসামিরক গেজট (622), লাল ি বাতা 
(0104030387)

১৮৩৮ 01670002206 হািব াহ রহমত আলী ী বহাৈকর কিলয়া 
িভটা

বরাব বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (872), লাল ি বাতা 
(0104030456)

১৮৩৯ 01670002207 আহসানউ াহ মিন সরাফত উ াহ পরাব পরাব 
বাজার

সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030310)

১৮৪০ 01670002208 ৎফর রহমান ইয়া ত আঃ মােলক ইয়া মহজম র মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (700), লাল ি বাতা 
(0104030047)
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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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২৫/০৩/২০২১    

১৮৪১ 01670002209 হাঃ মাঃ আ ল আউয়াল 
( সনা)

মাঃ মিফজ উি ন া নবাওগ মহজম র সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030464)

১৮৪২ 01670002215 মাঃ মসবাহউ ীন আহেমদ আজম আলী ডহরপাড়া বড়নগর সানারগ ও াধীন বাংলা বতার শ  সিনক গেজট (207)

১৮৪৩ 01670002216 ত আঃ ওয়া দ ত আঃ ছামাদ মা া ছারচর জাম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (784), লাল ি বাতা 
(0104030295)

১৮৪৪ 01670002217 ফজ ল হক ত মিফ র রহমান মািলপাড়া মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (679), লাল ি বাতা 
(0104030298)

১৮৪৫ 01670002220 মাঃ জামাল উি ন খ কার িগয়াস উি ন খ কার গায়ালদী আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (556), লাল ি বাতা 
(0104030296)

১৮৪৬ 01670002221 মাঃ বাদ ল হােসন আহ দ হােসন মদী ধ ী বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (1756), লাল ি বাতা 
(104030477)

১৮৪৭ 01670002222 মাঃ আ ল বােতন মা া ত মাঃ চ ন িমঞা মা া পরেম রদী ল ীবরদী সানারগ ও বসামিরক গেজট (1656), লাল ি বাতা 
(0104030285)

১৮৪৮ 01670002223 ত কামাল উি ন খ কার ত িগয়াস উি ন খ ঃ গায়ালদী আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (590), লাল ি বাতা 
(0104030453)

১৮৪৯ 01670002224 ত এ াঃ ওয়া ি ন আঃ ত হাজী িনজা ি ন আঃ আলাপদী বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (565), লাল ি বাতা 
(0104030378)

১৮৫০ 01670002228 আ র রিশদ ত আমজাত হােসন চরলাল বাংলাবাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (657), লাল ি বাতা 
(0104030469)

১৮৫১ 01670002229 মাঃ জয়নাল আবদীন মাঃ দািনয়াল ইয়া বারদী গায়ালপাড়া সানারগ ও বসামিরক গেজট (900), লাল ি বাতা 
(0104030471)

১৮৫২ 01670002232 মাঃ হােসন আলী ছেমর উি ন ন ী র বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (778), লাল ি বাতা 
(0104030095)
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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    

১৮৫৩ 01670002233 এম এ মা ান  ( সনাবািহনী 
)

ত কিফল উি ন ঞা শেখরহাট মহজম র সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030357)

১৮৫৪ 01670002234 ত আ ল কােশম ত শাম ি ন বরাব বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (841), লাল ি বাতা 
(0104030117)

১৮৫৫ 01670002238 ত মােজঃ মাঃ সরকার , ত ছিল ি ন সরকার ভারগ ও বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (842), লাল ি বাতা 
(0104030293)

১৮৫৬ 01670002239 ত মা ফা কামাল ত আলমাছ আলী দােরােগা া বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (571), লাল ি বাতা 
(0104030192)

১৮৫৭ 01670002240 ল ইসলাম ইয়া ত নােয়ব আলী ইয়া শেখরহাট মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (813), লাল ি বাতা 
(0104030483)

১৮৫৮ 01670002242 আ ল মিজদ ত করামত আলী লাহাপাড়া আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (927), লাল ি বাতা 
(0104030400)

১৮৫৯ 01670002244 ত হািনফ িশকদার ত ফজ ল হক িশকদার পা া বািলয়াপাড়া সানারগ ও িবিজিব গেজট (7830)

১৮৬০ 01670002245 হািফজ মা া ম াফ মা া মদী ধ ীরবাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (836), লাল ি বাতা 
(0104030038)

১৮৬১ 01670002246 মাঃ ম আলী ইয়া আ ল মােলক ইয়া ি র র মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (705), লাল ি বাতা 
(0104030050)

১৮৬২ 01670002247 মাঃ ওবায় ল হক ইয়া সাম ল হক রাউৎগ ও মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (797), লাল ি বাতা 
(0104030035)

১৮৬৩ 01670002248 ত মাবারক হােসন ইয়া ত আফাজ উি ন ইয়া মািলপাড়া মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (714), লাল ি বাতা 
(0104030424)

১৮৬৪ 01670002250 মাে◌◌ঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ  িময়া হািড়য়ােগািব ী সানারগ সানারগ ও সনাবািহনী গেজট (3633)
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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    

১৮৬৫ 01670002252 নজ ল ইসলাম পি ত তচ ন িময়া পাটালপাড়া আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (587), লাল ি বাতা 
(0104030409)

১৮৬৬ 01670002254 ত ওসমান ত ইি স আলী িময়া লবািড়য়া বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (498), লাল ি বাতা 
(0104030157)

১৮৬৭ 01670002255 মাঃ ইসহাক িময়া বিশর উি ন আহ দ সানারকা ী অিল রাবাজা
র

সানারগ ও বসামিরক গেজট (653), লাল ি বাতা 
(0104030412)

১৮৬৮ 01670002260 নািজম উি ন ( তাতা) ত লাল চ ন ধান খাসনগর িদঘীরপাড় আিমন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (582), লাল ি বাতা 
(0104030229)

১৮৬৯ 01670002261 মাঃ আ ল হািলম রওশন আলী ইমােনর কা ী বাংলাবাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (906), লাল ি বাতা 
(0104030111)

১৮৭০ 01670002269 মাঃ ফজ ল কিরম মাঃ িমিছর আলী তােপর চর িনউটাউন 
মঘনা

সানারগ ও বসামিরক গেজট (611), লাল ি বাতা 
(0104030231), নৗ-কমাে া গেজট (159)

১৮৭১ 01670002270 হা দ শিফউি ন ইঁয়া 
এডেভােকট

হ দ খাদা ব  ইঁয়া মদী ধ ীবাজার সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030350), বসামিরক গেজট 
(829)

১৮৭২ 01670002271 মাঃ িফেরাজ আহা দ চ দ মাহা দ ইয়া বরগ ও বরাব সানারগ ও বসামিরক গেজট (743), লাল ি বাতা 
(0104030349)

১৮৭৩ 01670002273 মাক ল হােসন ত িনজাম উি ন আহাঃ মহজম র মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (698), লাল ি বাতা 
(0104030036)

১৮৭৪ 01670002300 মাঃ সাম ল হক িশকদার আইজ উি ন িশকদার একরাম র হােসন র সানারগ ও বসামিরক গেজট (1499), সনাবািহনী গেজট 
(17712), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( সনা, নৗ ও 
িবমান বািহনী) (7501)

১৮৭৫ 01670002305 র মাহা দ সরকার ত মাঃ ছিরম উি ন 
সরকার

ভারগ ও বরাববাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (846), লাল ি বাতা 
(0104030114)

১৮৭৬ 01670002306 খ কার আ ল মােলক খ কার রিমজ িগরদান বাংলাবাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (656), লাল ি বাতা 
(0104030484)
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২৫/০৩/২০২১    

১৮৭৭ 01670002308 মাঃ সাখাওয়াৎ হােসন 
ইয়া

রজান উ ীন ইয়া পা া বািলয়াপাড়া সানারগ ও বসামিরক গেজট (683), লাল ি বাতা 
(0104030048), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(প া) (515)

১৮৭৮ 01670002319 মাঃ শাম ল হক ত রিমজ উি ন বপারী লা রচর বারদীবাজার সানারগ ও লাল ি বাতা (0104030186)

১৮৭৯ 01670002321 মাঃ শা জাদা িময়া ত আ ল হািকম ধান ষালপাড়া বড়নগর সানারগ ও বসামিরক গেজট (564), লাল ি বাতা 
(0104030355)

১৮৮০ 01670002322 আ  সাইদ ইঁয়া ত ফজর আলী ইয়া পরাব পরাববাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (791), লাল ি বাতা 
(0104030324)

১৮৮১ 01670002325 আলতাফ হােসন ম ার মাঃ ছালাম ভবনাথ র সানারগ ও সানারগ ও বসামিরক গেজট (502), লাল ি বাতা 
(0104030265)

১৮৮২ 01670002326 মাঃ আঃ জিলল মা া মাঃ আঃ লিতফ মা া নােগর কাি ধ ীবাজার সানারগ ও িবিজিব গেজট (5133)

১৮৮৩ 01670002331 পন র ন দ রজনী কা  দ গিব র ধ ীবাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (883), লাল ি বাতা 
(0104030352)

১৮৮৪ 01670002332 লাল চ  দ ত রজনী কা  দ গািব র ধ ীবাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (882), লাল ি বাতা 
(0104030353)

১৮৮৫ 01670002353 মাঃ মিজ র রহমান খ ন আ ল হক খ ন মদী ধ ীবাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (680), লাল ি বাতা 
(0104030273)

১৮৮৬ 01670002374 খ কার নজ ল ইসলাম আব ল মিজদ খ কার খামারগ ও আন বাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (1868), লাল ি বাতা 
(0104030137)

১৮৮৭ 01670002382 মাঃ আলাউ ীন ইয়া মাঃ চ ন িময়া মদী ধ ীবাজার সানারগ ও বসামিরক গেজট (816), লাল ি বাতা 
(0104030326)

১৮৮৮ 01670002398 অ◌া ল মাতােলব ঞা 
(শহীদ)

মইজ উি ন ঞা বহাৈকর কা র সানারগ ও সনাবািহনী গেজট (1677)
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২৫/০৩/২০২১    

১৮৮৯ 01670002399 আ  িসি ক মা া ফজর আলী মা া বিশরগাও 
পি মপাড়া

মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (691), লাল ি বাতা 
(0104030012)

১৮৯০ 01670002401 আঃ হক মা া তআ ল জিলল মা া মািলপাড়া মহজম র সানারগ ও বসামিরক গেজট (682), লাল ি বাতা 
(0104030044)

১৮৯১ 01670002418 আ  দােয়ন সরকার জয়নাল আেবদীন সরকার পা া বািলয়াপাড়া সানারগ ও বসামিরক গেজট (824), লাল ি বাতা 
(0104030415)

১৮৯২ 01670002493 মাঃ ন র আলী দরত আলী সানারগ সানারগ সানারগ ও াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (40)


