
িবভাগ: রং র জলা: 

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

১

01730000054 মাঃ আিম র রহমান হাজী কামাল উি ন িনতাই কাছারী পাড়া িনতাই িকেশারগ

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41381), লাল 
ি বাতা (0315030022), বসামিরক গেজট 

(141)
২

01730000057 কমলাকা  রায় িবপীন চ  রায় উ র িসে রগাড়ী িসে রগাড়ী িকেশারগ
লাল ি বাতা (0315030016), বসামিরক গেজট 
(161)

৩
01730000058  গেনশ চ  রায় কািম া চ  রায় উ র িসে রগাড়ী িসে রগাড়ী িকেশারগ

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41395), বসামিরক 
গেজট (147)

৪ লাল ি বাতা (0315030019), বসামিরক গেজট 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪
01730000059 হারাধন মাহ মনেমাহন মাহ উ র িসে রগাড়ী িসে রগাড়ী িকেশারগ

লাল ি বাতা (0315030019), বসামিরক গেজট 
(160)

৫
01730000061 মাঃ শাম ল হক সরকার ফেয়জ উ ীন সরকার মা ড়া মা ড়া িকেশারগ

লাল ি বাতা (0315030058), বসামিরক গেজট 
(190)

৬
01730000062 মাঃ তােলব আলী মেয়জ উি ন কািলকা র কািলকা র িকেশারগ

লাল ি বাতা (0315030035), বসামিরক গেজট 
(180)

৭
01730000063 মাঃ শাম ল আলম ইউ ফ আলী কািলকা র কািলকা র িকেশারগ

লাল ি বাতা (0315030021), বসামিরক গেজট 
(182)

৮

01730000064 ধীর মার রায় িবপীন িবহারী রায় উ র িসে রগাড়ী িসে রগাড়ী িকেশারগ

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41397), লাল 
ি বাতা (0315030015), বসামিরক গেজট 

(148)
৯

01730000066 এ এম এম রশী  বী এ ক এম মাজাে ল হক উ র বাহািগলী ময়না িড় িকেশারগ
লাল ি বাতা (0315030006), বসামিরক গেজট 
(154)

১০
01730000067 বােন র ব ন ঝিড়য়া ব ন ব লাগড়ী ক াবাড়ী িকেশারগ

লাল ি বাতা (0315030037), বসামিরক গেজট 
(186)

১১
01730000068 নারায়ন রায় কািতক রায় ব লাগড়ী ক াবাড়ী িকেশারগ

লাল ি বাতা (0315030038), বসামিরক গেজট 
(155)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২

01730000071 মাঃ বিহ উি ন আলহা  নিছম উি ন পি ম দিলরাম খামার গাড়া াম িকেশারগ

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (38153), লাল 
ি বাতা (0315030032), বসামিরক গেজট 

(153)
১৩

01730000072 ছ  মাহন রায় ন া রাম রায় গাড়া াম খামার গাড়া াম িকেশারগ লাল ি বাতা (0315030062)
১৪

01730000073 শখ মাঃ রউচ উি ন শখ আ াস উি ন পি ম দিলরাম খামার গাড়া াম িকেশারগ
লাল ি বাতা (0315030054), বসামিরক গেজট 
(187)

১৫১৫

01730000074 মাঃ সাই র রহমান তিহর উ ীন সানা িড় রনচ ী িকেশারগ

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (38165), লাল 
ি বাতা (0315030005), বসামিরক গেজট 

(152)
১৬

01730000076 মাঃ এনা ল হক আ ল কােশম িনতাই সরকার পাড়া িনতাই িকেশারগ

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41378), লাল 
ি বাতা (0315030003), বসামিরক গেজট 

(151)
১৭

01730000077 মাঃ মাজাে ল হােসন মাহা দ আলী
িকেশারগ  বািনয়া 
পাড়া িকেশারগ িকেশারগ

লাল ি বাতা (0315030055), বসামিরক গেজট 
(185)

১৮ 01730000079 মাঃ ছিবল উি ন যেশার উি ন িসট রাজীব িকেশারগ িকেশারগ লাল ি বাতা (0315030029)
১৯

01730000080 মাঃ মিতয়ার রহমান বছর উ ীন ামািনক কশবা িকেশারগ িকেশারগ

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41374), লাল 
ি বাতা (0315030033), বসামিরক গেজট 

(162)
২০

01730000082  পা  বমন  টসকা বমন চ দখানা ক াবাড়ী িকেশারগ

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41375), লাল 
ি বাতা (0315030025), বসামিরক গেজট 

(149)
২১

01730000083 আি নী মার রায় ভাওয়ানী মার রায় উ র িসে রগাড়ী িসে রগাড়ী িকেশারগ

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41399), লাল 
ি বাতা (0315030011), বসামিরক গেজট 

(158)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

২২
01730000084  িজিতন চ  রায় ত মহ  রায় উ র িসে রগাড়ী িসে রগাড়ী িকেশারগ

লাল ি বাতা (0315030018), বসামিরক গেজট 
(156)

২৩

01730000085 কমলা কা  বমন রজনী কা  বমন উ র িসে রগাড়ী িসে রগাড়ী িকেশারগ

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41394), লাল 
ি বাতা (0315030013), বসামিরক গেজট 

(144)
২৪

01730000145 মাঃ আফজাল হােসন ত আ ল মা দ দি ন িসে রগাড়ী িসে রগাড়ী িকেশারগ
লাল ি বাতা (0315030020), বসামিরক গেজট 
(163)

২৫২৫
01730000167 মাঃ ওসমান গিন কিবর উি ন পি ম দিলরাম খামার গাড়া াম িকেশারগ লাল ি বাতা (0315030010)

২৬

01730000180
মাঃ আ ল হােসন সরকার 

(বীর ি  যা া ) এসার উি ন সরকার বাড়ী ম র িনতাই িকেশারগ
লাল ি বাতা (0315030002), বসামিরক গেজট 
(165)

২৭

01730000219  িশিশন চ  রায়  িবিপন চ  রায় উ র িসে রগাড়ী িসে রগাড়ী িকেশারগ

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41400), লাল 
ি বাতা (0315030014), বসামিরক গেজট 

(146)
২৮

01730000221 মাহা দ তা ল ইসলাম
আলহাজ খেয়র উি ন 
আহেমদ িনতাই িনতাই িকেশারগ

লাল ি বাতা (0315030042), বসামিরক গেজট 
(167)

২৯
01730000400  মাধব চ  রায় ত াণ  নাথ উ র িসে রগাড়ী িসে রগাড়ী িকেশারগ

বসামিরক গেজট (183), লাল ি বাতা 
(315030053)

৩০
01730000406 েলাক  নাথ রায় রাজ মাহন রায় শা বালা পাড়া িকেশারগ িকেশারগ

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (73)

৩১
01730000407 মাঃ মম ল ইসলাম মিন ামান উ র চ দখানা চ দখানা িকেশারগ

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41376), লাল 
ি বাতা (0315030026)

৩২
01730000409 মাঃ তাফা াল হােসন কা রা মা দ মা ড়া মা ড়া িকেশারগ

লাল ি বাতা (0315030059), বসামিরক গেজট 
(188)

৩৩ 01730000426 মাঃ তাজাে ল হােসন ত আিছম উি ন কশবা িকেশারগ িকেশারগ িবিজিব গেজট (2021)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৪

01730000428 ত আজহা ল ইসলাম ত ম ল উি ন উ র বড়িভটা বড়িভটা িকেশারগ

বসামিরক গেজট (193), লাল ি বাতা 
(0315030041), িজবনগর গেজট (84), লাল 

ি বাতা রণীয় যারা বরণীয় যারা (700000188)
৩৫ 01730000503 মাঃ মিজবর রহমান মিহর উি ন বােজ মরীয়া িকেশারগ িকেশারগ সনাবািহনী গেজট (17437)
৩৬

01730000508 মাঃ মাহ জার রহমান বেয়জ উি ন কািলকা র কািলকা র িকেশারগ
লাল ি বাতা (0315030034), বসামিরক গেজট 
(181)

৩৭৩৭

01730000509  াননাথ বমন  িব  নাথ বমন ব লাগাড়ী ক াবাড়ী িকেশারগ

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41373), লাল 
ি বাতা (0315030024), বসামিরক গেজট 

(176)
৩৮

01730000543 মাঃ মারাদ আলী তবারক আলী পািনয়াল র পািনয়াল র িকেশারগ
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (74)
৩৯ 01730000545 মাঃ মাসােহব হােসন জয় মাহা দ সরকার বাহািগলী বাহািগলী িকেশারগ সনাবািহনী গেজট (38)
৪০

01730000559 মাঃ মাতােহর হােসন বিদউ ামান পািনয়াল র পািনয়াল র িকেশারগ িবিজিব গেজট (4798)
৪১

01730000781 মাঃ আফছার আলী ওছমান আলী িনতাই সরকার পাড়া িনতাই িকেশারগ

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41377), লাল 
ি বাতা (0315030023), বসামিরক গেজট 

(142)
৪২

01730000926 মাঃ শিহ ল ইসলাম মাঃ শাহদাত আলী বাড়ী ম র পািনয়াল র িকেশারগ সনাবািহনী গেজট (2678)
৪৩

01730000927 মাঃ সাম ল হক জবান উি ন িছট রাজীব িকেশারগ িকেশারগ
বসামিরক গেজট (169), লাল ি বাতা 

(315030028)
৪৪

01730000933 মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ হােসন উি ন িসট রাজীব িকেশারগ িকেশারগ
লাল ি বাতা (0315030050), বসামিরক গেজট 
(171)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৫

01730001020 ধীর চ  রায় ঢাডা বমন বড় মিরয়া চা য়াপাড়া বড়িভটা িকেশারগ
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41392), লাল 
ি বাতা (315030043), বসামিরক গেজট (177)

৪৬
01730001052 মাঃ কফােয়ত  হাসাইন কেমর উি ন ভড়েভড়ী হাজীর হাট িকেশারগ আনসার বািহনী গেজট (56)

৪৭
01730001054 মাঃ আ র রহমান হাসান উি ন িময়া রনচ ী রনচ ী িকেশারগ

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41391), বসামিরক 
গেজট (178)

৪৮ লাল ি বাতা (0315030047), বসামিরক গেজট ৪৮
01730001060 জীেত  নাথ রায় কািম া চরণ রায় কাঠগাড়ী ক াবাড়ী িকেশারগ

লাল ি বাতা (0315030047), বসামিরক গেজট 
(192)

৪৯

01730001061 মাঃ আ ল গিন জিসম উি ন আহে দ সানা ড়ী
রনচি /খামার 
গাড়া াম িকেশারগ

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41404), লাল 
ি বাতা (0315030007), বসামিরক গেজট 

(145)
৫০ 01730001064  গদা চ  রায় িব ার সং রায় উ র িসে রগাড়ী িসে রগাড়ী িকেশারগ লাল ি বাতা (0315030060)
৫১

01730001069 মাঃ তিমজ উি ন কমর উি ন িছট রাজীব িকেশারগ িকেশারগ

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41390), লাল 
ি বাতা (0315030030), বসামিরক গেজট 

(150)
৫২

01730001094 মাঃ আ ল হােসন ত হািকম উি ন িনতাই িনতাই িকেশারগ
লাল ি বাতা (315030004), বসামিরক গেজট 
(159)

৫৩
01730001095

ত মাঃ আিতয়ার রহমান 
( . বা) ত জেবদ আলী সরকার বড় মিরয়া বড়িভটা িকেশারগ

লাল ি বাতা (315030036), বসামিরক গেজট 
(170)

৫৪ 01730001146 িজেত  মাহ ি য় নাথ মাহ উ র িসে রগাড়ী িকেশারগ লাল ি বাতা (0315030052)
৫৫

01730001147 ইয়ািছন আলী
মর ম আ ল মাহা দ 
সরকার িকেশারগ িকেশারগ িকেশারগ সনাবািহনী গেজট (15283)

৫৬

01730001148 নীল কা  বমন মনেমাহন বমন উ র িসে রগাড়ী িসে রগাড়ী িকেশারগ

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41401), লাল 
ি বাতা (0315030017), বসামিরক গেজট 

(143)
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৫৭
01730001149 শহীদ আজাদ আলী ত আেয়ন উি ন আ পাড়া চ দখানা চ দখানা িকেশারগ

বসামিরক গেজট (173), লাল ি বাতা 
(315030039)

৫৮

01730000086 মাঃ হািম র রহমান মাঃ আফাজ উি ন িতলাই গাল া জলঢাকা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41430), লাল 
ি বাতা (0315060027), বসামিরক গেজট 

(507)
৫৯

01730000087  ন চ  রায় জেগা বমন বালাপাড়া রথবাজার জলঢাকা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41433), লাল 
ি বাতা (0315060015), বসামিরক গেজট 

(524)01730000087  ন চ  রায় জেগা বমন বালাপাড়া রথবাজার জলঢাকা (524)
৬০

01730000089 আ র রিহম আেছর মা দ
মৗজা শৗলমারী 

আলিসয়াপাড়া কমারী জলঢাকা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41434), লাল 
ি বাতা (0315060051), বসামিরক গেজট 

(525)
৬১

01730000090 মাঃ িফেরাজ শাহ মাহা দ আলী ব বালা াম বালা াম জলঢাকা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41413), বসামিরক 
গেজট (499), লাল ি বাতা (0315060014)

৬২

01730000091  েমাথ চ  রায় সােরাদা মাহন রায় রাজবাড়ী িশ লবাড়ী জলঢাকা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41405), বসামিরক 
গেজট (504), লাল ি বাতা (0315060024)

৬৩

01730000092 মাঃ আ স ছা ার ইমান আলী খািরজা গালনা গালনা জলঢাকা

বসামিরক গেজট (553), লাল ি বাতা 
(315060026), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(37123)

৬৪

01730000093  িব  নাথ ঝ সতীশ চ  ঝ কমারী কমারী জলঢাকা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41421), লাল 
ি বাতা (0315060017), বসামিরক গেজট 

(500)
৬৫

01730000094 মাঃ মিতফর রহমান মৗঃ রিহম ব ব বালা াম বালা াম জলঢাকা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41437), লাল 
ি বাতা (0315060005), বসামিরক গেজট 

(512)
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৬৬

01730000095  র লাল মহ গংগাধর মহ মৗজা শৗলমারী কমারী জলঢাকা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41436), বসামিরক 
গেজট (503), লাল ি বাতা (0315060016)

৬৭

01730000100 মা ফা ওমর ফা ক মমতাজ উি ন িশ লবাড়ী িশ লবাড়ী জলঢাকা

বসামিরক গেজট (516), লাল ি বাতা 
(315060023), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(38014)

৬৮
01730000101 মাঃ ফজ ল হক ত মেছর উি ন ব গাল া গাল া জলঢাকা

বসামিরক গেজট (517), লাল ি বাতা 
(315060042)01730000101 মাঃ ফজ ল হক ত মেছর উি ন ব গাল া গাল া জলঢাকা (315060042)

৬৯

01730000102 ইসমাইল হােসন আজাহার আলী নকব নকব জলঢাকা

বসামিরক গেজট (532), লাল ি বাতা 
(315060028), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(39318)

৭০

01730000103 মাঃ মক দার রহমান ওছমান গিন ভাবন র গাল া জলঢাকা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41431), বসামিরক 
গেজট (508), লাল ি বাতা (0315060029)

৭১
01730000104 মাঃ আিজজার রহমান কা য়া  মাহ দ ডাকবাঙেলা জলঢাকা জলঢাকা

বসামিরক গেজট (501), লাল ি বাতা 
(315060030)

৭২
01730000105 বীের  নাথ রায় উেপ  নাথ রায় কমারী কমারী জলঢাকা

বসামিরক গেজট (514), লাল ি বাতা 
(315060008)

৭৩ 01730000106 মাঃ মিম র রহমান মাহাতাব উি ন পাইটকাপাড়া খরকা জলঢাকা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41432)
৭৪

01730000107 মাঃ আফজা র রহমান ফজ  রহমান পাইটকাপাড়া খরকা জলঢাকা
বসামিরক গেজট (515), লাল ি বাতা 

(315060006)
৭৫

01730000109 ত শাহাদাৎ হােসন ত গদ  মা দ মাথাভা া জলঢাকা জলঢাকা
বসামিরক গেজট (520), লাল ি বাতা 

(315060041)
৭৬

01730000110 মদন চ  বমন  মাহন বমন খািরজা গালনা কালীগ হাট জলঢাকা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41427), লাল 
ি বাতা (0315060038), বসামিরক গেজট 

(506)
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৭৭

01730000111  িবেজ  নাথ রায় জানক রায় মীরগ  হাট
পি ম 
িশ লবাড়ী জলঢাকা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41444), লাল 
ি বাতা (0315060004), বসামিরক গেজট 

(519)
৭৮

01730000113
মাঃ আশেফ র রহমান 
চৗ রী তিববর রহমান চৗ রী জলঢাকা বাস া জলঢাকা জলঢাকা

বসামিরক গেজট (558), লাল ি বাতা 
(315060044)

৭৯
01730000116  দেব  নাথ রায় ত ভাত চ  রায় জলঢাকা বাস া জলঢাকা জলঢাকা

বসামিরক গেজট (554), লাল ি বাতা 
(315060074)

৮০৮০

01730000121 মাঃ জিসম উি ন আহসান উি ন পি ম গাল া গাল া জলঢাকা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41438), লাল 
ি বাতা (0315060002), বসামিরক গেজট 

(526)
৮১

01730000123 গেজ  নাথ রায় রােজ  নাথ রায় উ র ব ব িশ লবাড়ী জলঢাকা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41416), লাল 
ি বাতা (0315060022), বসামিরক গেজট 

(510)
৮২

01730000124 নীল চ  মাহ বা  ধীর চ  মাহ কমারী কমারী জলঢাকা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41429), লাল 
ি বাতা (0315060018), বসামিরক গেজট 

(502)
৮৩

01730000126 কাজী ল আিমন কাজী তিমজ উি ন শৗলমারী শৗলমারী জলঢাকা

বসামিরক গেজট (528), লাল ি বাতা 
(315060007), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(43582)

৮৪
01730000129 মাঃ আঃ জ ার চৗ রী ত িগয়াস উি ন পি ম কাঠালী কাঠালী জলঢাকা

বসামিরক গেজট (548), লাল ি বাতা 
(315060035)

৮৫
01730000134 অিনল চ  রায় স  রায় িদপাড়া জলঢাকা জলঢাকা

বসামিরক গেজট (564), লাল ি বাতা 
(315060056)

৮৬
01730000136 মাঃ মাহ ব হােসন মাঃ মাশারফ হােসন পি ম জলঢাকা জলঢাকা জলঢাকা

বসামিরক গেজট (560), লাল ি বাতা 
(315060045)
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৮৭
01730000137 কাজী মাশাররফ হােসন ত কাজী আ াস গিণ

তা ক শৗলমারী 
কািজপাড়া ডাকালীগ জলঢাকা

লাল ি বাতা (0315060059), বসামিরক গেজট 
(783)

৮৮
01730000138 মাঃ রল হক আিছর উ ীন িসংিড়য়া ডাকালীগ জলঢাকা

বসামিরক গেজট (562), লাল ি বাতা 
(315060055)

৮৯

01730000142 মাঃ আ ল গফফার জামাল উি ন কেলজপাড়া জলঢাকা জলঢাকা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41435), বসামিরক 
গেজট (511), লাল ি বাতা (0315060032)

৯০ 01730000143 মাঃ শিফউর রহমান তঃ আঃ হক ব বালা াম বালা াম জলঢাকা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41414)৯০ 01730000143 মাঃ শিফউর রহমান তঃ আঃ হক ব বালা াম বালা াম জলঢাকা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41414)
৯১ 01730000177 মাছাঃ শােহলা বগম তহর মা া পাইটকাপাড়া খরকা জলঢাকা বীর না গেজট (194)
৯২

01730000183 মাঃ আ ল হােসন বিছর উি ন ব বালা াম বালা াম জলঢাকা

বসামিরক গেজট (556), লাল ি বাতা 
(315060012), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(38229)

৯৩
01730000188 মাঃ ওিলউর রহমান মাঃ ফজলার রহমান ব টামারা টংগনমারী জলঢাকা

বসামিরক গেজট (544), লাল ি বাতা 
(315060047)

৯৪
01730000189 মাঃ আ স ছামাদ অিছম উি ন নকব নকব জলঢাকা

বসামিরক গেজট (557), লাল ি বাতা 
(0315060039)

৯৫

01730000192 এম মন র আলী করম আলী
দি ণ কািজরহাট 
পি তপাড়া জলঢাকা জলঢাকা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41408), লাল 
ি বাতা (0315060049), বসামিরক গেজট 

(509)
৯৬

01730000196 ত আ ল স ত মিনর উি ন (কিবরাজ) ভাবন র গাল া জলঢাকা লাল ি বাতা (315060053)
৯৭

01730000215 মাঃ জ ল ইসলাম খান জিছর খান পাঠানপাড়া মীরগ হাট জলঢাকা
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (12)
৯৮

01730000218 মাঃ মাজাে ল হক শিরয়ত উ াহ ব িশ লবাড়ী িশ লবাড়ী জলঢাকা
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (13)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৯
01730000226 তািরনী মাহন অিধকারী ল ণ চ  অিধকারী পি ম কাঠালী কাঠালী জলঢাকা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (02)

১০০
01730000227 মাঃ আশরাফ আলী মিফজ উ ীন িব া িড় রাজারহাট জলঢাকা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41181), বসামিরক 
গেজট (529)

১০১
01730000232 আব ল কাই ম ( াইভার) ত ইসমাইল হােসন মা া পি ম জলঢাকা জলঢাকা জলঢাকা লাল ি বাতা (316010532)

১০২
01730000891 মাঃ তিফজ উি ন ত জ াহ চাওড়াডা ী বালা াম জলঢাকা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (11)01730000891 মাঃ তিফজ উি ন ত জ াহ চাওড়াডা ী বালা াম জলঢাকা গেজট (11)

১০৩
01730000904

মাঃ আনছা ল আলম ছা  
( . বা) মমতাজ উি ন িশ লবািড় িশ লবািড় জলঢাকা

লাল ি বাতা (315060040), বসামিরক গেজট 
(531)

১০৪

01730000906 ফজ ল হক মাঃ আিতয়ার রহমান ব বালা াম বালা াম জলঢাকা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41439), লাল 
ি বাতা (0315060033), বসামিরক গেজট 

(৫১৩)
১০৫

01730000004 মাঃ আ ল সামাদ সাহা াহ সরকার ঠা রগ ারাজগ িডমলা
বসামিরক গেজট (604), লাল ি বাতা 

(0315020048)
১০৬

01730000006 মাঃ আ স সা ার ফজেল রহমান ঠা রগ ারাজগ িডমলা
লাল ি বাতা (0315020049), বসামিরক গেজট 
(605), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41295)

১০৭
01730000007 মাঃ মহর খ হােতম খ পি ম ছাতনাই ারাজগ িডমলা

লাল ি বাতা (0315020045), বসামিরক গেজট 
(572)

১০৮

01730000011
মাঃ আজাহা ল ইসলাম 

( ি েযা া) তেয়জ উি ন পাহাড়া িডমলা িডমলা
লাল ি বাতা (0315020066), বসামিরক গেজট 
(576), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41331)

১০৯
01730000013

মাঃ আিতয়ার রহমান 
ি  যা া মিতয়ার রহমান ঝা য়াপাড়া ডা াহাট িডমলা

লাল ি বাতা (0315020035), বসামিরক গেজট 
(596)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১০
01730000018 মাঃ সিহ ল ইসলাম হিববর রহমান শােভানগ ডা াহাট িডমলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41329), বসামিরক 
গেজট (619)

১১১
01730000020 মাঃ মাফা ল হােসন নদা  িময়া বা র হাট িডমলা িডমলা

লাল ি বাতা (0315020142), বসামিরক গেজট 
(590)

১১২ 01730000021 আঃ ছামাদ ম আলী গয়াবাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41307)
১১৩

01730000033 মাঃ শিফ ল ইসলাম আ ল মাহ দ দি ণ বালাপাড়া ডা াহাট িডমলা
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (60), বসামিরক গেজট (805)
১১৪১১৪

01730000034 মাঃ আ ল কােশম সরকার হািফজ উি ন দি ণ িততপাড়া িডমলা িডমলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41333), বসামিরক 
গেজট (638), লাল ি বাতা (0315020115)

১১৫
01730000036  অ  মার  মহ নে র মাহ প চারহাট শালহা িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (36)

১১৬
01730000038 সানা মন চ  রায় সিব  নাথ রায় পাহাড়া িডমলা িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (50)

১১৭
01730000045 মাঃ সিজ র রহমান ত আেহর উ াহ পি ম ছাতনাই ারাজগ িডমলা

লাল ি বাতা (0315020046), বসামিরক গেজট 
(682)

১১৮ 01730000046 মাঃ ইউ ছ আলী ইসমাঈল হােসন ী ছাতনাই ছাতনাই িডমলা সনাবািহনী গেজট (13235)
১১৯

01730000049 মাঃ মক ল হােসন ছিবর উি ন রামডা া িডমলা িডমলা
বসামিরক গেজট (627), লাল ি বাতা 

(0315020081)
১২০

01730000050 মাঃ রিশ ল ইসলাম এমদা ল হক দাহলপাড়া খগা খিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (583), লাল ি বাতা 
(0315020099), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41318)

১২১

01730000108 মাঃ আ ার রহমান মেয়জ উি ন গয়াবাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (692), লাল ি বাতা 
(0315020028), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41289)

১২২ 01730000146 মাঃ রিবউল কিরম আিছর উি ন ব ছাতনাই ছাতনাই িডমলা লাল ি বাতা (0315020172)
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৩
01730000147 মাঃ আই ল ইসলাম তিমজ উ ীন গয়াবাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (771), লাল ি বাতা 
(0315020089)

১২৪
01730000148

আলহা  মাঃ আশরাফ 
আলী ( ি  যা া) আ ল মিজদ দওয়ান বালাপাড়া ডা াহাট িডমলা

সনাবািহনী গেজট (13200), লাল ি বাতা 
(0315020198)

১২৫
01730000150

মাঃ তিব ল ইসলাম (বীর 
ি েযা া) তিফ ল ইসলাম বালাপাড়া ডা াহাট িডমলা

লাল ি বাতা (0315020135), বসামিরক গেজট 
(668)

১২৬
01730000162 মাঃ হিববর রহমান িগয়াস উ ীন সরকার ম  ছাতনাই ারাজগ িডমলা

বসামিরক গেজট (667), লাল ি বাতা 
(0315020134)01730000162 মাঃ হিববর রহমান িগয়াস উ ীন সরকার ম  ছাতনাই ারাজগ িডমলা (0315020134)

১২৭

01730000163 আ ল মিজদ কফর উি ন নাউতাড়া নাউতাড়া িডমলা

বসামিরক গেজট (568), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41334), লাল ি বাতা 
(0315020012)

১২৮
01730000164 মাঃ আব া   চৗ রী হােফজ আলী চৗ রী দি ণ খিড়বাড়ী টপাখিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (669), লাল ি বাতা 
(0315020136)

১২৯
01730000166 মাঃ আিজজার রহমান শামেসর আলী ব খিড়বাড়ী টপাখিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (711), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41261)

১৩০
01730000171 মাঃ আ ল হািকম ম ল ময়ন উি ন ম ল ছাট খাতা ডািলয়া িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (58)

১৩১

01730000179 মাঃ ফয় র রহমান ছিবল উি ন গয়াবাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (600), লাল ি বাতা 
(0315020153), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41262)

১৩২

01730000181 মাঃ আ ল জিলল মন র আলী ব খিড়বাড়ী টপা খিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (599), লাল ি বাতা 
(0315020077), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41260)

১৩৩
01730000184 মাঃ ফজলার রহমান আরজ আলী ম ল ঝাড়িসংেহ র ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (614), লাল ি বাতা 
(0315020155)
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়
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২৫/০৩/২০২১    

১৩৪

01730000190 ডাঃ িবমল চ  রায় সা রাম রায় বা র হাট িডমলা িডমলা

বসামিরক গেজট (697), লাল ি বাতা 
(0315020086), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41534)

১৩৫

01730000193 মাঃ আ ল হাই পিছর উি ন শাভনগ  বালাপাড়া ডা ার হাট িডমলা

বসামিরক গেজট (713), লাল ি বাতা 
(0315020107), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(40582)

১৩৬
01730000229

মাঃ আ ল কােশম ি  
যা া খয়বর আলী শখ ব খিড়িবাড়ী টপাখিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (612), লাল ি বাতা 
(0315020075)01730000229 যা া খয়বর আলী শখ ব খিড়িবাড়ী টপাখিড়বাড়ী িডমলা (0315020075)

১৩৭

01730000230 মাঃ আজাহার আলী আঃ সাবাহান ব ছাতনাই ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (708), লাল ি বাতা 
(0315020164), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41299)

১৩৮

01730000231 মাঃ একরা ল হক ওমর আলী দাহলপাড়া
দাহলপাড়া 
চৗপিতর হাট িডমলা

বসামিরক গেজট (659), লাল ি বাতা 
(0315020112), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41354)

১৩৯
01730000233 মাঃ সামছ উি ন িময়া মেয়জ উি ন িময়া ব ছাতনাই ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (746), াপ কিমউিন  পা  ছা  
ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী গেজট (25)

১৪০

01730000234 মাঃ আমজাদ হােসন মিফজ উি ন িনজ র খাতা রখাতা িডমলা

বসামিরক গেজট (687), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41255), লাল ি বাতা 
(0315020194)

১৪১
01730000235  িবের  নাথ রায়  সতীশ কমল িসংহ রায় দাহলপাড়া খগা খিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (610), লাল ি বাতা 
(0315020098)

১৪২

01730000236 মাঃ শাহাদত হােসন মাঃ বলােয়ত হােসন ছাটখাতা ডািলয়া িডমলা

বসামিরক গেজট (628), লাল ি বাতা 
(0315020027), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41357)
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১৪৩

01730000237  রিতকা  রায় কািশকা  রায় বাইশ র ডািলয়া িডমলা

বসামিরক গেজট (681), লাল ি বাতা 
(0315020206), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41360)

১৪৪

01730000238 মাঃ আঃ খােলক এফার উ ীন উ র ব র খিড়বাড়ী খগা খিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (592), লাল ি বাতা 
(0315020154), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41321)

১৪৫

বসামিরক গেজট (609), ি েযা ােদর ভারতীয় 
01730000239 মাঃ এলাল উি ন বাবর আলী পি ম খিড়বাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (609), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41355), লাল ি বাতা (0315020152)

১৪৬

01730000240 আ ল জ ার হােচন আলী দি ণ খিড়বাড়ী টপাখিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (650), লাল ি বাতা 
(0315020069), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41310)

১৪৭

01730000242 মাঃ আ ল জ ার নই ি ন বা র হাট িডমলা িডমলা

বসামিরক গেজট (689), লাল ি বাতা 
(0315020197), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41316)

১৪৮
01730000246 মাঃ দিবর উি ন মিছর উি ন ডািলয়া ডািলয়া িডমলা

বসামিরক গেজট (645), লাল ি বাতা 
(0315020021)

১৪৯ 01730000260 মাঃ শাহা ি ন সরকার এশার উি ন বা র হাট িডমলা িডমলা িবিজিব গেজট (6100)
১৫০

01730000262 মাঃ আ ল বােরক খ ন মাজম খ ন ব ছাতনাই ছাতনাই িডমলা
বসামিরক গেজট (686), লাল ি বাতা 

(0315020192)
১৫১

01730000307 মাঃ সিহ ল আলম মািনক সাম ল দা ব র খিড়বাড়ী খগা খিড়বাড়ী িডমলা
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (29)
১৫২

01730000308 মাঃ নািসর উি ন আ ল কােদর িডমলা িডমলা িডমলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (40115), বসামিরক 
গেজট (1179), লাল ি বাতা (0315020079)
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১৫৩

01730000311 মাঃ আিছর উি ন জিমর উ ীন ছাতনাই বালাপাড়া ডা ারহাট িডমলা

বসামিরক গেজট (595), লাল ি বাতা 
(0315020037), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41290)

১৫৪

01730000314 মাঃ আিম র রহমান আঃ গ র রামডা া িডমলা িডমলা

বসামিরক গেজট (582), লাল ি বাতা 
(0315020085), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41322)

১৫৫
01730000317 মাঃ কারবান আলী জেবদ আলী ঝাড়িসংেহ র ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (658), লাল ি বাতা 
(0315020105)01730000317 মাঃ কারবান আলী জেবদ আলী ঝাড়িসংেহ র ছাতনাই িডমলা (0315020105)

১৫৬
01730000319

এম,এ, ফজ ল বারী 
(বীর ি েযা া) মাঃ তমেছর আলী িমঞা গয়াবাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (38)

১৫৭
01730000321 মাঃ আেনায়ার হােসন আনেছর আলী গয়াবাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (748), াপ কিমউিন  পা  ছা  
ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী গেজট (42)

১৫৮

01730000324 মাঃ রল আিমন িগয়াস উি ন সরকার ম  ছাতনাই ারাজগ িডমলা

বসামিরক গেজট (626), লাল ি বাতা 
(0315020047), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41297)

১৫৯

01730000325 মাঃ আ স স র খ ন আলম খান দি ণ খিড়বাড়ী টপাখিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (577), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41288), লাল ি বাতা 
(0315020068)

১৬০
01730000326 মাঃ হািফ র রহমান নই ি ন বা র হাট িডমলা িডমলা

বসামিরক গেজট (688), লাল ি বাতা 
(0315020196)

১৬১
01730000360 মাঃ ৎফর রহমান িচ  মা দ ম  ছাতনাই ারাজগ িডমলা

বসামিরক গেজট (769), লাল ি বাতা 
(0315020097)

১৬২
01730000362 মাঃ কাজী আ ল হািলম কাজী দৗলত উি ন গয়াবাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (752), াপ কিমউিন  পা  ছা  
ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী গেজট (59)

১৬৩
01730000488

মাঃ আফতাব উি ন 
সরকার এমাজ উি ন বা র হাট িডমলা িডমলা

বসামিরক গেজট (671), লাল ি বাতা 
(0315020138)
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১৬৪
01730000495 মাঃ মন হাজ উি ন তরাব আলী গয়াবাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (753), াপ কিমউিন  পা  ছা  
ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী গেজট (43)

১৬৫

01730000501 মাঃ সওকত আলী মাহাতাব উ ীন দি ণ িততপাড়া িডমলা িডমলা
বসামিরক গেজট (690), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41282), লাল ি বাতা (0315020202)
১৬৬

01730000548 মাঃ আঃ রিশদ আলাউি ন ছাট খাতা ডািলয়া িডমলা
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (61)
১৬৭ 01730000551 মাঃ আমীর হােসন ইসমাইল হােসন ঠা রগ ারাজগ িডমলা িবিজিব গেজট (6520)১৬৭ 01730000551 মাঃ আমীর হােসন ইসমাইল হােসন ঠা রগ ারাজগ িডমলা িবিজিব গেজট (6520)
১৬৮

01730000555 মাঃ ফজল িময়া বা  িময়া আকাশ িড় নাউতাড়া িডমলা
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (35)
১৬৯

01730000564 মাঃ মাশারফ খান মাঃ মাতােলব খান গয়াবাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (33)
১৭০

01730000567 মাঃ আমজাদ হােসন ইয়ািছন  আলী ব খিড়বাড়ী টপাখিড়বাড়ী িডমলা
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (45)
১৭১

01730000580 মাঃ আলাউি ন অিছমি ন দি ণ খিড়বাড়ী টপাখিড়বাড়ী িডমলা
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (40)
১৭২

01730000581 মাঃ শিহ ল ইসলাম জসি ন মা দ ব র খিড়বাড়ী খগা খিড়বাড়ী িডমলা
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (48)
১৭৩

01730000587 মাছাঃ ময় ি ন জানাব আলী র ডা া িডমলা িডমলা

বসামিরক গেজট (625), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41298), লাল ি বাতা 
(0315020207)

১৭৪
01730000600 মাঃ রমজান আলী খিল র রহমান দি ন খিড়বাড়ী টপা খিড়বাড়ী িডমলা লাল ি বাতা (0315020210)

১৭৫
01730000603 মাঃ মাহা বার রহমান কিছর উি ন সরকার ব র খিড়বাড়ী খগা খিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (739), াপ কিমউিন  পা  ছা  
ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী গেজট (30)
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১৭৬
01730000604 মাঃ হা ন-অর-রশীদ চান িময়া ব ছাতনাই ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (768), লাল ি বাতা 
(0315020121)

১৭৭

01730000610  শীল ব  বমা িনিশ কা  বমা িকসামত ছাতনাই ডািলয়া িডমলা

বসামিরক গেজট (608), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41349), লাল ি বাতা 
(0315020149)

১৭৮
01730000616 মাঃ হািমর আলী মাঃ নছার উি ন গয়াবাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (39)

১৭৯ াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী ১৭৯
01730000625 মাঃ আ র রিহম মাঃ আ স সামাদ ব র খিড়বাড়ী খগা খিড়বাড়ী িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (47)

১৮০
01730000626 মাঃ রিশ র ইসলাম ত ল ইসলাম কািলগ ারাজগ িডমলা

বসামিরক গেজট (615), লাল ি বাতা 
(0315020042)

১৮১
01730000627 মাঃ দেলায়ার হােসন দিবর উি ন উ র  িততপাড়া িডমলা িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (64)

১৮২
01730000628

মাঃ বিশর উি ন িময়া 
(বীর ি  যা া) আ াস আলী িময়া পি ম খিড়বাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (55)

১৮৩
01730000629 মাঃ আ ল কালাম আজাদ আঃ গিন িময়া ব ছাতনাই ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (770), লাল ি বাতা 
(0315020171)

১৮৪
01730000630 মাঃ িসরা ল ইসলাম তােহর উি ন ছাতনাই ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (657), লাল ি বাতা 
(0315020104)

১৮৫ 01730000636 মাঃ আ ল হািমদ ফরাজ উি ন সরকার ছাতনাই বালাপাড়া ডা ারহাট িডমলা লাল ি বাতা (0315020160)
১৮৬

01730000656 মাঃ কিজ ি ন ত ওসমান আলী উ র নাগাছ চাপািন চাপািনর হাট িডমলা
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (44)
১৮৭ 01730000658 জালাল উি ন মন র আলী পি ম খিড়বাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (40183)
১৮৮

01730000667 মাঃ ছামান আলী ত শরীয় া ব ছাতনাই ছাতনাই িডমলা
বসামিরক গেজট (665), লাল ি বাতা 

(0315020131)
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২৫/০৩/২০২১    

১৮৯

01730000668 মাঃ রজা ল হক চৗ রী ত আঃ রিহম চৗ রী ম  ছাতনাই ারাজাগ িডমলা

বসামিরক গেজট (593), লাল ি বাতা 
(0315020179), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41281)

১৯০

01730000675 ত ামান ত ওসমান ম ল ব ছাতনাই ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (633), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41347), লাল ি বাতা 
(0315020093)

১৯১
01730000676 মাঃ গালাম রা ী ত আ র রা াক ব র খিড়বাড়ী খগাখিড়বাড়ী িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (51)01730000676 মাঃ গালাম রা ী ত আ র রা াক ব র খিড়বাড়ী খগাখিড়বাড়ী িডমলা গেজট (51)

১৯২
01730000677 মাঃ আব ল স ত মমতাজ িময়া দি ন খিড়বাড়ী টপা খিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (751), াপ কিমউিন  পা  ছা  
ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী গেজট (56)

১৯৩
01730000678 মাঃ ই ািহম মা া মাঃ মমতাজ উি ন মা া বা র হাট িডমলা িডমলা িবিজিব গেজট (3458)

১৯৪
01730000686 মাঃ নািছম উি ন আহেমদ মাঃ কিছম উি ন ব ছাতনাই ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (664), লাল ি বাতা 
(0315020130)

১৯৫ 01730000688 মা: বলােয়ত হােসন চাতর আলী িময়া পি ম খিড়বাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা সনাবািহনী গেজট (18689)
১৯৬

01730000689  অিনল চ  রায় ত সতীশ চ  রায় দি ণ নাগাছ চাপািন চাপািনর হাট িডমলা

বসামিরক গেজট (635), লাল ি বাতা 
(0315020146), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41265)

১৯৭

01730000692 আঃ রহমান ত মাহা দ আলী ব ছাতনাই ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (589), লাল ি বাতা 
(0315020123), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41254)

১৯৮

01730000695 মাঃ আছর উি ন ত ব াই মা দ চড়খিড়বাড়ী টপাখিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (579), লাল ি বাতা 
(0315020073), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41274)

১৯৯
01730000699 মাঃ জিসয়ার রহমান ত আ ল কাই ম ঠা রগ ারাজগ িডমলা

বসামিরক গেজট (696), লাল ি বাতা 
(0315020133)
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২৫/০৩/২০২১    

২০০
01730000703  অিখল চ  িব াস ত মিতলাল িব াস বা র হাট িডমলা িডমলা

বসামিরক গেজট (755), াপ কিমউিন  পা  ছা  
ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী গেজট (41)

২০১

01730000704 মাঃ আঃ কােদর মাঃ রফাত ম ল গয়াবাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41292), বসামিরক 
গেজট (567), লাল ি বাতা (0315020002)

২০২

01730000705 মিজবর রহমান ত স িময়া ঝাড়িসংেহ র ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (584), লাল ি বাতা 
(0315020103), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41258)01730000705 মিজবর রহমান ত স িময়া ঝাড়িসংেহ র ছাতনাই িডমলা (41258)

২০৩
01730000706 ত আ  ব র িসি ক ত জিছর উি ন ব র খগাখিড়বাড়ী খগাখিড়বাড়ী িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (54)

২০৪
01730000707 ত মাঃ মিমন উ াহ ত মাঃ এবা াহ ছাতনাই ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (775), লাল ি বাতা 
(0315020173)

২০৫
01730000708 ত আঃ স ত আঃ হািমদ দারাজগ ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (618), লাল ি বাতা 
(0315020091)

২০৬ 01730000714 মাঃ ওমর আলী িকতাব উি ন ছাতনাই ছাতনাই িডমলা লাল ি বাতা (0315020124)
২০৭

01730000716 মাঃ আিজ র রহমান মাঃ সিলম উি ন িডমলা িডমলা িডমলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41320), বসামিরক 
গেজট (606), লাল ি বাতা (0315020080)

২০৮
01730000721 মাঃ জয়নাল আেবদীন রিহমি ন কালীগ ারাজগ িডমলা

বসামিরক গেজট (570), লাল ি বাতা 
(315020054)

২০৯
01730000726 মাঃ তয়ব আলী ম ল আেয়ন ম ল কািলগ ারাজগ িডমলা

লাল ি বাতা (0315020290), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (41336)

২১০
01730000728 মাঃ মিহর উি ন ত পেনমা দ ব খিরবাড়ী টপাখিরবাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (651), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41263)
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২৫/০৩/২০২১    

২১১

01730000729 আঃ গ র জািসর উি ন ব র খগাখিড়বাড়ী খগাখিড়বাড়ী িডমলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41300), বসামিরক 
গেজট (629), লাল ি বাতা (0315020015)

২১২
01730000731 মাঃ মহসীন আলী ত আ র হািমদ সরকার ব র খিরবাড়ী খগাখিরবাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (673), লাল ি বাতা 
(0315020140)

২১৩ 01730000732 মাঃ সানা িময়া আঃ দওয়ান আলী শখ উ র খিড়বাড়ী টপাখিড়বাড়ী িডমলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41256)
২১৪

01730000736 মাঃ সাহরাব হােসন ত আিজ ি ন গয়াবাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা
বসামিরক গেজট (601), লাল ি বাতা 

(0315020032)01730000736 মাঃ সাহরাব হােসন ত আিজ ি ন গয়াবাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা (0315020032)
২১৫

01730000738 মাঃ ইমান আলী ত আিজ ি ন ছাতনাই ছাতনাই িডমলা
বসামিরক গেজট (588), লাল ি বাতা 

(0315020117)
২১৬

01730000739 মাঃ রিফ ল ইসলাম ত মক ল হােসন াং বা র হাট িডমলা িডমলা
বসামিরক গেজট (636), লাল ি বাতা 

(0315020176)
২১৭

01730000740 ত মিতয়ার রহমান ত আঃ ওয়ােহদ খান পি ম খিরবাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা
বসামিরক গেজট (836), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41304)
২১৮ 01730000743 শাম ল হক মােজদ আলী ব ছাতনাই ছাতনাই িডমলা সনাবািহনী গেজট (17083)
২১৯

01730000745 মাঃ রিফ ল ইসলাম ত সিহ ি ন কািলগ ারাজগ িডমলা

বসামিরক গেজট (691), লাল ি বাতা 
(0315020096), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41337)

২২০
01730000752 ত আঃ ছামাদ ত আঃ হক ঝাড়িসংহাসর ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (694), লাল ি বাতা 
(0315020101)

২২১
01730000753 ত কিফল উি ন ত আেজল মা দ উ র  িততপাড়া িডমলা িডমলা

বসামিরক গেজট (624), লাল ি বাতা 
(315020150)

২২২
01730000754 ত আঃ মিজদ (বাকা) ত শমেসর আলী উ র িততপাড়া িডমলা িডমলা

বসামিরক গেজট (591), লাল ি বাতা 
(0315020143)

২২৩
01730000764 আঃ মা ান িময়া (ইিপআর) ত মাঃ ছ ারজান িময়া ম  ছাতনাই ারাজগ িডমলা

লাল ি বাতা (109010737), িবিজিব গেজট 
(2386)
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২২৪

01730000775 ত আ াস আলী ত ট  মা দ দি ণ িততপাড়া িডমলা িডমলা

বসামিরক গেজট (581), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41335), লাল ি বাতা 
(0315020084)

২২৫
01730000778 মাৎ র হােসন ত হাজী আঃ আউয়াল গয়াবাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (607), লাল ি বাতা 
(0315020031)

২২৬

01730000783 মাঃ ৎফর রহমান ত ইমা ি ন কািলগ ারাজগ িডমলা

বসামিরক গেজট (573), লাল ি বাতা 
(0315020053), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41273)01730000783 মাঃ ৎফর রহমান ত ইমা ি ন কািলগ ারাজগ িডমলা (41273)

২২৭

01730000792 মাঃ হািফজার রহমান গা  মা দ খগা খিড়বাড়ী খগা খিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (680), লাল ি বাতা 
(0315020200), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41332)

২২৮

01730000793 মাঃ আ স সামাদ জেয়ন উি ন আহেমদ দি ণ িততপাড়া িডমলা িডমলা

বসামিরক গেজট (632), লাল ি বাতা 
(0315020067), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41266)

২২৯
01730000795 মাঃ আ ল বােছদ িময়া ত শমেসর উি ন িময়া ছাটখাতা ডািলয়া িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (57)

২৩০
01730000798 মাঃ আঃ ছালাম িময়া করামত আলী ব ছাতনাই ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (774), লাল ি বাতা 
(0315020184)

২৩১

01730000803 মাঃ মাহ ব উল আলম আ ল জ ার ব র খিড়বাড়ী খগা খিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (621), লাল ি বাতা 
(0315020116), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41359)

২৩২ 01730000806 মাঃ আিজম উি ন তািজল উ ীন আহেমদ পাহাড়া িডমলা িডমলা সনাবািহনী গেজট (834)
২৩৩

01730000808
মাঃ হিববর রহমান 

( ি েযা া) তহর উি ন ঝাড়িসংেহ র ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (656), লাল ি বাতা 
(0315020102), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41259)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৩৪

01730000809
মাঃ ওয়ািলউল কবীর 
চৗ রী আ র রহমান চৗ রী ম  ছাতনাই ারাজগ িডমলা

বসামিরক গেজট (700), লাল ি বাতা 
(0315010087), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41362)

২৩৫
01730000810 আই ব হােসন ইয়ািছন উি ন সরকার ব র খিড়বাড়ী খগা খিড়বাড়ী িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (67)

২৩৬
01730000812 মা দ পারেভজ িম আ র র াক ব র খিড়বাড়ী খগা খিড়বাড়ী িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (62)

২৩৭২৩৭

01730000814 আব র রহমান চৗ রী রশম উি ন চৗ রী ম ছাতনাই ারাজগ িডমলা

লাল ি বাতা (0315020205), িজবনগর গেজট 
(82), লাল ি বাতা রণীয় যারা বরণীয় যারা 
(700000186)

২৩৮

01730000823 মাঃ হায়দার আলী ত লহাস উি ন ব ছাতনাই ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (655), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41306), লাল ি বাতা 
(0315020100)

২৩৯

01730000824 ত সয়দ আলী ত আিফল ম ল চড়খিড়বাড়ী টপাখিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (649), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41280), লাল ি বাতা 
(0315020064)

২৪০ 01730000827 আ ল হােসন কিসম উি ন ছাটখাতা ডািলয়া িডমলা সনাবািহনী গেজট (11166)
২৪১

01730000830 ত হািফজার রহমান ত মিজর উি ন কািলগ ারাজগ িডমলা

বসামিরক গেজট (702), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41342), লাল ি বাতা 
(0315020092)

২৪২
01730000880 মাঃ গালাম িকবিরয়া আঃ রা াক ব র খিড়বাড়ী খগা খিড়বাড়ী িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (52)

২৪৩

01730000881 মাঃ কােশম আলী মাঃ ফা ম আলী উ র  িততপাড়া িডমলা িডমলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41257), বসামিরক 
গেজট (662), লাল ি বাতা (0315020126)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৪৪
01730000887 অজয় মার িসংহ রায় রােজ  নাথ রায় দি ণ িততপাড়া িডমলা িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (23)

২৪৫ 01730000889 মাঃ সিহ ল ইসলাম মাঃ মহর আলী ী ছাতনাই বােরািবশা ছাতনাই িডমলা সনাবািহনী গেজট (18216)
২৪৬ 01730000919 মাঃ আ স ছামাদ ওয়াজ উি ন পি মখিড়বাড়ী গয়াবািড় িডমলা সনাবািহনী গেজট (13252)
২৪৭

01730000920  দাউ সন ত কমলা কা েসন বা রহাট িডমলা িডমলা
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (37)
২৪৮

01730000982 মাঃ িময়ার উি ন ত দেলায়ার হােসন ব খিড়বাড়ী টপাখিঢ়বাড়ী িডমলা
বসামিরক গেজট (611), লাল ি বাতা 

(0315020071)01730000982 মাঃ িময়ার উি ন ত দেলায়ার হােসন ব খিড়বাড়ী টপাখিঢ়বাড়ী িডমলা (0315020071)
২৪৯

01730000983 মাঃ আঃ রিহম ত রফাত ম ল চড়খিড়বাড়ী টপাখিঢ়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (617), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41287), লাল ি বাতা 
(0315020065)

২৫০
01730000984 মাঃ আ ল মিজদ ছিলম উি ন ব রখিড়বাড়ী খগাখিড়বাড়ী িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (24)

২৫১

01730000990 মাঃ তাতা ম ল ত জেবদ আলী ম ল ব খিড়বাড়ী ব খিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (652), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41278), লাল ি বাতা 
(0315020078)

২৫২
01730000993 মাঃ দেলায়ার হােসন আেলাক উি ন ছাতনাই বালাপাড়া ডা ারহাট িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (26)

২৫৩
01730001001  িনেমষ চ  দবনাথ রাম সাদ দবনাথ ব রখিড়বাড়ী খগাখিড়বাড়ী িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (34)

২৫৪
01730001002 গেনশ চ  িসংহ রায় ত গগন চ  িসংহ দি ণ িততপাড়া িডমলা িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (69)

২৫৫
01730001003  িব িত চরন রায় ভালা নাথ রায় বা রহাট িডমলা িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (65)

২৫৬
01730001010 ত ামান

ত জিকম উি ন ম ল 
কিফল পাহাড়া িডমলা িডমলা

বসামিরক গেজট (714), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (38151)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৫৭

01730001018 ত ইসমাইল হােসন ম ল ত আেয়জ উি ন ম ল চর খিড়বাড়ী টপখিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (648), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (38128), লাল ি বাতা 
(0315020063)

২৫৮

01730001024 মাঃ মিফজ উি ন ত সােন িময়া দাহলপাড়া খগাখিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (683), লাল ি বাতা 
(0315020034), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(43712)

২৫৯
01730001025 িনেমশ চ  িসংহ রায় ত রাম চ  িসংহ পাহাড়া িডমলা িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (70)01730001025 িনেমশ চ  িসংহ রায় ত রাম চ  িসংহ পাহাড়া িডমলা িডমলা গেজট (70)

২৬০
01730001026 িব জীৎ িসংহ রায় ত বি ম চ  রায় বা রহাট িডমলা িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (66)

২৬১

01730001028 মাঃ ফক ামান মাঃ খিমর উি ন সরকার ম  ছাতনাই ারাজগ িডমলা

বসামিরক গেজট (678), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (38084), লাল ি বাতা 
(0315020040)

২৬২

01730001029 মাঃ বজলার রহমান আিফর উ ীন পি ম ছাতনাই ারজগ িডমলা

বসামিরক গেজট (699), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41315), লাল ি বাতা 
(0315020050)

২৬৩
01730001030 রজাউল কিরম ল ত আ র রা াক ব র খিড়বাড়ী খগা খিড়বাড়ী িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (22)

২৬৪ 01730001031 কাজী আিন র রহমান কাজী আ র রহমান খগাখিড়বাড়ী খগাখিড়বাড়ী িডমলা নৗবািহনী গেজট (83)
২৬৫

01730001035 ত আঃ বারী ত ওয়ােহদ আলী ঝাড়িসংেহ র ছাতনাই িডমলা
বসামিরক গেজট (750), লাল ি বাতা 

(0315020162)
২৬৬

01730001038 মাঃ আ ল হােসন ত আজর উি ন ব র খিড়বাড়ী খগা খিড়বাড়ী িডমলা
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (31)
২৬৭

01730001051 মাঃ দিবর উি ন ত কাজী ি ন কালীগ ারাজগ িডমলা
বসামিরক গেজট (647), লাল ি বাতা 

(0315020044)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৬৮
01730001059

এ ক ওবায় ল কবীর 
চৗ রী আ র রহমান চৗ রী ম  ছাতনাই ারাজগ িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (53)

২৬৯
01730001070 মাঃ রহমত আলী বনাই মা দ ঠা রগ ারাজগ িডমলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41327), বসামিরক 
গেজট (575)

২৭০

01730001076 মাঃ আেনায়ার হােসন ত আিফজ উি ন সরকার দি ণ িততপাড়া িডমলা িডমলা

বসামিরক গেজট (569), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41285), লাল ি বাতা 
(0315020013)

২৭১২৭১

01730001077  যােগশ চ  রায় ত ঝা  রাম রায় বা র হাট িডমলা িডমলা

বসামিরক গেজট (580), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41325), লাল ি বাতা 
(0315020083)

২৭২

01730001078  নেরশ চ  সরকার  িহেত  নাথ রায় ছা নামা চাপনীর হাট িডমলা

বসামিরক গেজট (602), লাল ি বাতা 
(0315020147), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41271)

২৭৩

01730001082 মাঃ ফজলার রহমান ত আঃ জিলল িময়া শালহা শালহা িডমলা

বসামিরক গেজট (701), লাল ি বাতা 
(0315020026), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(42190)

২৭৪
01730001083 মেহর আলী আিমর উি ন উ র িততপাড়া িডমলা িডমলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41284), লাল 
ি বাতা (0315020125)

২৭৫
01730001084 মাঃ আ ল হািমদ মাঃ আ র রহমান কািলগ ারাজগ িডমলা

বসামিরক গেজট (670), লাল ি বাতা 
(0315020137)

২৭৬

01730001085  েপ  নাথ রায় ের  নাথ রায় উ র নাগাছ চাপনী চাপনীর হাট িডমলা

বসামিরক গেজট (675), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41351), লাল ি বাতা 
(0315020148)

২৭৭

01730001086 মাঃ গালাপ উি ন ত আঃ গ র টপাখিড়বাড়ী টপাখিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (578), লাল ি বাতা 
(0315020072), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41308)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৭৮

01730001089
বীর ি েযা া মাঃ 
মকফর আলী চৗধরী মা দ উ র িততপাড়া িডমলা িডমলা

বসামিরক গেজট (594), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41324), লাল ি বাতা 
(0315020193)

২৭৯
01730001092 মাঃ আঃ কিরম ত দারগ আলী পি ম খিড়বাড়ী গয়াবাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (641), লাল ি বাতা 
(0315020003)

২৮০
01730001096 ত ামান শখ ত জসমত শখ কালীগ ারাজগ িডমলা

বসামিরক গেজট (654), লাল ি বাতা 
(0315020090)

২৮১২৮১

01730001097 ত মাতােলব হােসন ত করা ি ন খগাখিড়বাড়ী খগাখিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (695), লাল ি বাতা 
(0315020114), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(38239)

২৮২

01730001098 আঃ আিজজ মাঃ আব স আলী বপারী ারাজগ কালীগ িডমলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41358), বসামিরক 
গেজট (571), লাল ি বাতা (0315020041)

২৮৩
01730001099 মাঃ এছলাম উি ন তিফর উি ন ম  ব র খিড়বাড়ী খগা খিড়বাড়ী িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (28)

২৮৪

01730001100 ত আনা ল ইসলাম ত কিম ি ন ম  ছাতনাই ারাজড় িডমলা

বসামিরক গেজট (597), লাল ি বাতা 
(0315020051), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41314)

২৮৫
01730001107 মাঃ গালাম র ািন ত আ ল খােলক ব র খিড়বাড়ী খগাখিড়বাড়ী িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (49)

২৮৬
01730001108 ত র আলী আনসার ত আরজ আলী ম ল ঝাড়িসংেহ র ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (637), লাল ি বাতা 
(0315020163)

২৮৭
01730001109 মাঃ উমর আলী ত সরবত আলী কালীগ ারাজগ িডমলা

বসামিরক গেজট (613), লাল ি বাতা 
(0315020043)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৮৮

01730001110 মাঃ লিতফর রহমান আ ল হােসন দাহল পাড়া চৗপিতর হাট িডমলা

বসামিরক গেজট (587), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41340), লাল ি বাতা 
(0315020111)

২৮৯
01730001111 মাঃ সােদ র রহমান আ র রা াক ব র খিড়বাড়ী খগাখিড়বাড়ী িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (32)

২৯০
01730001112 মাঃ তিহ ল ইসলাম শমেসর উি ন ব র খিড়বাড়ী খগাখিড়বাড়ী িডমলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (71)

২৯১ বসামিরক গেজট (672), লাল ি বাতা ২৯১
01730001115 মাঃ শিহ র রহমান ত অিহর উি ন আহেমদ উ র িততপাড়া িডমলা িডমলা

বসামিরক গেজট (672), লাল ি বাতা 
(0315020139)

২৯২ 01730001118 মাঃ আ  ছাইদ ত আঃ সাবহান ছাতনাই ছাতনাই িডমলা লাল ি বাতা (0315020186)
২৯৩

01730001119 ত আরশাদ আলী মিফজ িময়া ছাতনাই ছাতনাই িডমলা
বসামিরক গেজট (712), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41286)
২৯৪

01730001120 মাঃ হাসা ামান আ ল মাতােলব বা র হাট িডমলা িডমলা
বসামিরক গেজট (793), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (47358)
২৯৫

01730001122 মাঃ আিতয়ার রহমান ধা শির া কালীগ ারাজগ িডমলা

বসামিরক গেজট (598), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41313), লাল ি বাতা 
(0315020052)

২৯৬

01730001123 মাঃ আ ল হািমদ ত ই  ম ল চর খিড়বাড়ী টপাখিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (603), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41277), লাল ি বাতা 
(0315020076)

২৯৭

01730001124 মাঃ জয়নাল আেবদীন মৗঃ আঃ কিরম কালীগ ারাজগ িডমলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41269), বসামিরক 
গেজট (630), লাল ি বাতা (0315020039)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৯৮

01730001129 সাম ল িকবিরয়া সাম ল দা খগাখিড়বাড়ী খগাখিড়বাড়ী িডমলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41326), বসামিরক 
গেজট (639), শহীদ বসামিরক গেজট (2495), লাল 
ি বাতা (0315020016)

২৯৯
01730001136 মাঃ সাম ল হক মৗ মাঃ আ ল মন র বা র হাট িডমলা িডমলা

বসামিরক গেজট (653), লাল ি বাতা 
(0315020087)

৩০০ 01730001138 মাঃ আঃ হািকম মাঃ লতান খ ন খিড়বাড়ী খগাখিড়বাড়ী িডমলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41309)
৩০১ বসামিরক গেজট (743), লাল ি বাতা ৩০১

01730001139 মাঃ জিহর উ ীন নবাই মা দ ডািলয়া ডািলয়া িডমলা
বসামিরক গেজট (743), লাল ি বাতা 

(0315020019)
৩০২

01730001141 মাঃ ক ল হােসন মাঃ রিহম উি ন ম  ছাতনাই ারাজগ িডমলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41328), বসামিরক 
গেজট (574), লাল ি বাতা (0315020055)

৩০৩
01730001144 মাঃ আ ল হক ধজর উি ন ছাতনাই ছাতনাই িডমলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41312), লাল 
ি বাতা (0315020122)

৩০৪
01730001152

মাঃ আ ল কােশম 
( ি েযা া) ফিমজ উি ন বা র হাট িডমলা িডমলা

বসামিরক গেজট (622), লাল ি বাতা 
(0315020141)

৩০৫

01730001153 মাঃ জািহর উি ন ত হােশর আলী ম ল চড়খিড়বাড়ী টপাখিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (707), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41279), লাল ি বাতা 
(0315020291)

৩০৬
01730001154 মাঃ আঃ ছামাদ শখ ত হািনফ শখ চর খিড়বাড়ী টপাখিড়বাড়ী িডমলা

বসামিরক গেজট (623), লাল ি বাতা 
(0315020074)

৩০৭

01730001155 মাঃ এশারত আলী ত ইয়ার আলী ছাতনাই ছাতনাই িডমলা

বসামিরক গেজট (585), লাল ি বাতা 
(0315020106), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41268)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩০৮

01730001156 মাঃ নজ ল ইসলাম এছার উি ন িকসামত ছাতনাই চৗপিতর হাট িডমলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41319), বসামিরক 
গেজট (586), লাল ি বাতা (0315020110)

৩০৯

01730001157
মাঃ আনছার আলী ( ি  
যা া ) তািছর উি ন িকসামত ছাতনাই

ছাতনাই 
কেলানী িডমলা

বসামিরক গেজট (620), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41303), লাল ি বাতা 
(0315020113)

৩১০
01730001158 মাঃ রক ল হক চৗ রী আ র রিহম চৗ রী ম  ছাতনাই ারাজগ িডমলা

বসামিরক গেজট (631), লাল ি বাতা 
(0315020059)01730001158 মাঃ রক ল হক চৗ রী আ র রিহম চৗ রী ম  ছাতনাই ারাজগ িডমলা (0315020059)

৩১১

01730001173 মাঃ মিতয়ার রহমান মাহাম উি ন িময়া িনউ শালবন রং র িডমলা

বসামিরক গেজট (663), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41345), লাল ি বাতা 
(0315020127)

৩১২

01730000012 মাঃ আ ল মিজদ বিছর উি ন জাড়াবাড়ী িমজাগ ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41477), বসামিরক 
গেজট (344), লাল ি বাতা (315050098)

৩১৩
01730000014 মাঃ আ ল লিতফ তমর উি ন মৗজা গামনািত গামনািত ডামার উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41496), লাল 
ি বাতা (315050093)

৩১৪

01730000015 মাঃ আ ল গ র হপাজ উি ন িমরজাগ িমরজাগ ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41445), বসামিরক 
গেজট (298), লাল ি বাতা (315050147)

৩১৫

01730000016 মাঃ পিমর উি ন সিহ উি ন দি ন আমবাড়ী গামনািত ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41476), লাল 
ি বাতা (315050053), বসামিরক গেজট (309)

৩১৬

01730000017 আিজ ল হক ( ি  যা া) আজর উি ন মৗজা গামনািত গামনািত ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41495), বসামিরক 
গেজট (305), লাল ি বাতা (315050094)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩১৭

01730000024 মাঃ শিহ ল হক গাহা  মা দ উ র কতকীবাড়ী িচলাহা ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41464), লাল 
ি বাতা (315050059), বসামিরক গেজট (332)

৩১৮
01730000026 মাঃ এছা ল শা  খিমর উি ন শা  ভাগডা ড়ী িচলাহা ডামার উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41547), লাল 
ি বাতা (315050031)

৩১৯
01730000027 মাঃ হািফ র রহমান আিজজার রহমান িনজ ভাগডা ড়ী িচলাহা ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (359), লাল ি বাতা 
(315050189)

৩২০ লাল ি বাতা (315050222), বসামিরক গেজট ৩২০
01730000028 মাঃ আ ল হােসন সাহাজউ ীন িচলাহা িচলাহা ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050222), বসামিরক গেজট 
(439)

৩২১

01730000029 মাঃ আিজ ল ইসলাম জিসম উি ন ব আমবাড়ী গামনািত ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41463), বসামিরক 
গেজট (302), লাল ি বাতা (315050090)

৩২২
01730000030 মাঃ মা ািকন হক সরকার আ স  সাবাহান সরকার িচকনমা  ধনীপাড়া ডামার ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (315050187), িবিজিব গেজট 
(8424)

৩২৩
01730000031 মাঃ মাজাে ল হক সহর উি ন সরকার িমরজাগ বতগাড়া ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050135), বসামিরক গেজট 
(495)

৩২৪

01730000043 মাঃ আিম র রহমান সিহম উ ীন গসাইগ িচলাহা ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41501), লাল 
ি বাতা (315050076), বসামিরক গেজট (351)

৩২৫

01730000044 মাঃ আ স সােদক আ ল কােদর িচকনমা  ধনীপাড়া ডামার ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41561), বসামিরক 
গেজট (358), লাল ি বাতা (315050084)

৩২৬
01730000052 মাঃ র ইসলাম জিমর উি ন উ র আমবাড়ী গামনািত ডামার উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41522), বসামিরক 
গেজট (486)

৩২৭
01730000263 মাঃ বজ ল কিরম মাজাে ল হােসন িচকনমা  সাহাপাড়া ডামার ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050173), বসামিরক গেজট 
(376)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩২৮

01730000316 মাঃ আঃ জ ার িশকদার ত জেয়ন উি ন িশকদার

পি ম 
বাড়াগাড়ী(চাি নাপা

ড়া) ডামার ডামার উপেজলা
বসামিরক গেজট (498), লাল ি বাতা 

(315050185)
৩২৯

01730000320 মাঃ ইয়া ব আলী
মৗলভী িরয়াজ উি ন 

আহে দ িনজ ভাগডা ড়ী িচলাহা ডামার উপেজলা সনাবািহনী গেজট (172)
৩৩০

01730000323 মাঃ আই ল হক ত আ ল হক
ছাটরাউতা(কাজীপাড়া

) ডামার ডামার উপেজলা
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (19)
৩৩১৩৩১

01730000332 মাঃ খায় ল আলম মাঃ বিস ি ন আহেমদ গামনািত গামনািত ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41446), বসামিরক 
গেজট (414), লাল ি বাতা (315050046)

৩৩২
01730000333

মাঃ আজহার হােসন 
( তজ র) মাঃ তিমজার রহমান ছাট রাউতা ডামার ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050172), বসামিরক গেজট 
(405)

৩৩৩
01730000334 হা ন-উর-রিশদ ত ইউ ফ আলী দঃ গামনািত গামনািত ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (372), লাল ি বাতা 
(315050171)

৩৩৪

01730000335 মাসাে ক চৗ রী মাঃ হােসন চৗ রী গামনািত চৗ রী পাড়া গামনািত ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41537), বসামিরক 
গেজট (461), লাল ি বাতা (315050165)

৩৩৫
01730000336 ত আ র রউফ ত বিছর উি ন িনজ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050191), বসামিরক গেজট 
(432)

৩৩৬
01730000338  চ  রায় ত শল চ  রায় বােরািবশা বা িনয়া বা িনয়া ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (408), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41557)

৩৩৭
01730000367

এ,এইচ,এম শাম ল আলম 
আক  শাহা ীন আক িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050180), বসামিরক গেজট 
(428)

৩৩৮
01730000368 মাঃ মাহতাব হােসন আ র রহমান ব আমবাড়ী১ গামনািত ডামার উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41498), বসামিরক 
গেজট (448)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৩৯
01730000374 মাঃ হািম ল ইসলাম বিছর উি ন গাসাইগ ি রহাট ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050079), বসামিরক গেজট 
(386)

৩৪০

01730000377 মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ তাফা ল হােসন িনজ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41509), লাল 
ি বাতা (315050023), বসামিরক গেজট (349)

৩৪১

01730000379 মাঃ আ  তােহর সরকার হািছম উি ন ব ভাগডা রী ি রহাট ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41553), লাল 
ি বাতা (315050195), বসামিরক গেজট (420)01730000379 মাঃ আ  তােহর সরকার হািছম উি ন ব ভাগডা রী ি রহাট ডামার উপেজলা ি বাতা (315050195), বসামিরক গেজট (420)

৩৪২

01730000380 মাঃ মিফ ল হক ামািনক আ ল গা ফার ামািনক িনজ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41490), লাল 
ি বাতা (315050078), বসামিরক গেজট (311)

৩৪৩

01730000381 মাঃ গালাম র ানী রিফউি ন সরকার িনজ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41549), লাল 
ি বাতা (315050004), বসামিরক গেজট (340)

৩৪৪

01730000382 মাঃ খােল ামান র কিরম উি ন আহেমদ িনজ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (370), লাল ি বাতা 
(315050110), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(38000)

৩৪৫
01730000383 মাঃ মহেসন আলী ত মাঃ কিছমি ন মৗজা গামনািত গামনািত ডামার উপেজলা লাল ি বাতা (315050089)

৩৪৬
01730000384 গালাম মা ফা বাউলা গালাম আিজজ আহে দ িচকনমা  ধনীপাড়া ডামার ডামার উপেজলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (15)

৩৪৭
01730000385 আ  ব র িছি ক ত মজাজ উি ন িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (453), লাল ি বাতা 
(315050124)

৩৪৮
01730000389 মাঃ শিহ ল হক চৗ রী ত রয়া ি ন চৗ রী নয়ানী বাগেডাকরা িমজাগ ডামার উপেজলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (20)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৪৯
01730000392

মাঃ রইজাল আলম 
( সনাবািহনী) ত কমর উি ন সরকার ছাট রাউতা ডামার ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050136), বসামিরক গেজট 
(496)

৩৫০

01730000395 মাঃ মাশাররফ হােসন অিছমি ন দঃ কতিক বাড়ী িচলাহা ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41458), লাল 
ি বাতা (315050060), বসামিরক গেজট (348)

৩৫১
01730000412

সঃ অবঃ আ ল কােশম 
( সনাঃ ) িনয়মত উ াহ জাড়াবাড়ী িমজাগ ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050205), বসামিরক গেজট 
(445)

৩৫২৩৫২

01730000415 মাঃ জাে ল হক মৗঃ আঃ গ র িমরজাগ িমজাগ ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41524), লাল 
ি বাতা (315050096), বসামিরক গেজট (321)

৩৫৩
01730000416 ত জসীম উি ন ত নজম উি ন মটক র বাড়াগাড়ী ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050066), বসামিরক গেজট 
(381)

৩৫৪

01730000420 সাম ল হক তঃ আঃ কােদর িনজ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41543), লাল 
ি বাতা (315050036), বসামিরক গেজট (401)

৩৫৫

01730000422 মাঃ রািশ ল হক আিজজর রহমান িচকনমা  ধনীপাড়া ডামার ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41488), লাল 
ি বাতা (315050016), বসামিরক গেজট (345)

৩৫৬

01730000424 আেনায়া ল হক র মাহা দ ছাট রাউতা ডামার ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41546), লাল 
ি বাতা (315050086), বসামিরক গেজট (417)

৩৫৭
01730000432

ত মাঃ আ াস আলী 
(আনসার) ত মাঃ সািহর উি ন পি ম বাড়াগাড়ী ডামার ডামার উপেজলা লাল ি বাতা (315050141)

৩৫৮
01730000433

ত মাঃ আকতার হােসন 
(আনসার) ত হজার উি ন িচকনমা  ধনীপাড়া ডামার ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050140), বসামিরক গেজট 
(426)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ
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২৫/০৩/২০২১    

৩৫৯

01730000437 আ ল হােসন বাহার উি ন উ: আমবাড়ী গামনািত ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41467), লাল 
ি বাতা (315050044), বসামিরক গেজট (307)

৩৬০
01730000438 মাঃ ইিলয়াস আিল ি ন গামনািত গামনািত ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050228), বসামিরক গেজট 
(373)

৩৬১
01730000439

মাঃ রিশ ল হক 
( সনাবািহনী) ত মাহা দ আলী বড়রাউতা কেলজ পাড়া ডামার ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050123), বসামিরক গেজট 
(441)

৩৬২৩৬২

01730000446 মাঃ কামাল উি ন শা সল হক িনজ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41474), লাল 
ি বাতা (315050029), বসামিরক গেজট (331)

৩৬৩
01730000447 সািমর উি ন িবদ আলী ম ল ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41504), বসামিরক 
গেজট (480)

৩৬৪

01730000449 মাঃ মিজবর রহমান মেয়জ উি ন ডাংগা পাড়া িচলাহা ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41465), লাল 
ি বাতা (315050077), বসামিরক গেজট (456)

৩৬৫
01730000450

আ  ব র িছি ক  ি  
যা া তছিলমি ন আ য়া বাড়ী শওটগাড়ী ডামার উপেজলা লাল ি বাতা (315050133)

৩৬৬

01730000453 মাঃ কিবর হােসন ধান মতাহার হােসন ধান িচকনমা িচলাহা ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41542), লাল 
ি বাতা (315050194), বসামিরক গেজট (295)

৩৬৭
01730000456 মাঃ রিবউল আলম চৗ রী আ র রউফ চৗ রী গামনািত গামনািত ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050229), বসামিরক গেজট 
(371)

৩৬৮

01730000459 মাঃ সয়দ আলী হজরত উি ন দঃ গামনািত গামনািত ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41471), লাল 
ি বাতা (315050047), বসামিরক গেজট (422)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা মাণেকর িববরণ
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২৫/০৩/২০২১    

৩৬৯
01730000461 মাঃ রমজান আলী আজামি ন বতগাড়া িমজাগ ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050134), বসামিরক গেজট 
(446)

৩৭০
01730000462

মাঃ হািম ল ইসলাম 
( তজ র) ত ল ইসলাম পােটায়ারী ব বাড়াগাড়ী বাড়াগাড়ী ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050230), বসামিরক গেজট 
(387)

৩৭১

01730000463 মাঃ আ ল কিবর িসরাজ উি ন আহা দ দঃ গামনািত গামনািত ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (38237), লাল 
ি বাতা (315050043), বসামিরক গেজট (392)

৩৭২৩৭২

01730000464 আ ল আউয়াল আতাব আলী নয়ানী বাগেডাকরা বাড়াগাড়ী ডামার উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (40287), লাল 
ি বাতা (316040335), বসামিরক গেজট 

(1124)
৩৭৩

01730000465 মাঃ জিসয়ার রহমান আলীম উি ন িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা
লাল ি বাতা (315050137), বসামিরক গেজট 
(450)

৩৭৪

01730000466 নেরশ  চ   ি েযা া ধীের  নাথ রায় নয়ানী বাগেডাকরা বাড়াগাড়ী ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41531), লাল 
ি বাতা (315050067), বসামিরক গেজট (356)

৩৭৫
01730000484 সিহ ল ইসলাম ( তজ র) মিজ র রহমান চৗ রী ছাটরাউতা ডামার ডামার উপেজলা লাল ি বাতা (315050193)

৩৭৬
01730000528 মাঃ িসরা ল হক িন  মা দ উ র বা িনয়া বা িনয়া ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (0315050018), বসামিরক গেজট 
(378)

৩৭৭
01730000535 ত জিশম উি ন ত িসি ক আলী ডা াপাড়া ি রহাট ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050035), বসামিরক গেজট 
(493)

৩৭৮
01730000570 মাঃ গালাম র ানী মাঃ আ া   ামািনক বেভাগডা িড় ি রহাট ডামার উপেজলা লাল ি বাতা (0315050149)

৩৭৯
01730000576 মাঃ আিম ল ইসলাম আজাহা ল ইসলাম ম ক র বাড়াগাড়ী ডামার উপেজলা লাল ি বাতা (315050186)



িবভাগ: রং র জলা: 
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২৫/০৩/২০২১    

৩৮০
01730000582

আলহা  এস,এম আ স 
ছামাদ পাশার উি ন ি পি ম বাড়াগাড়ী ডামার ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (0315050167), বসামিরক গেজট 
(494)

৩৮১
01730000583 মাঃ মাসেলম উি ন সাম ল হক ছাটরাউতা ডামার ডামার উপেজলা লাল ি বাতা (0315050174)

৩৮২
01730000586 িজয়া ল হক দা আ র রিহম গাসাইগ ি রহাট ডামার উপেজলা সনাবািহনী গেজট (11167)

৩৮৩
01730000590 মাঃ আ   তােহর ব িনয়া মাঃ আ ল কিরম ব িনয়া চা খানা িচলাহা ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (0315050116), বসামিরক গেজট 
(395)01730000590 মাঃ আ   তােহর ব িনয়া মাঃ আ ল কিরম ব িনয়া চা খানা িচলাহা ডামার উপেজলা (395)

৩৮৪

01730000591 এ, ক, মাহা দ হােসন আিলয়ার রহমান ছাট রাউতা ডামার ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41457), লাল 
ি বাতা (315050083), বসামিরক গেজট (411)

৩৮৫

01730000592 মাঃ র ইসলাম ছিপর উি ন দঃ কতকীবাড়ী িচলাহা ডামার উপেজলা
লাল ি বাতা (0315050056), বসামিরক গেজট 
(314), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41462)

৩৮৬
01730000602 মাঃ মিফজার রহমান মিজর উি ন সরকার ছাট রাউতা ডামার ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050192), বসামিরক গেজট 
(452)

৩৮৭

01730000618 মাঃ আ ল জ ার আ র রিহম গাসাইগ ি রহাট ডামার উপেজলা
লাল ি বাতা (0315050005), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (41475), বসামিরক গেজট (313)

৩৮৮

01730000619  অিনল চ  রায় অি নী মার রায় ম ক র (নদীয়াপাড়া) বাড়াগাড়ী ডামার উপেজলা
লাল ি বাতা (0315050010), বসামিরক গেজট 
(343), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41448)

৩৮৯
01730000622 মাঃ আিশ র রহমান আ  বকর িসি ক ধনীপাড়া ডামার ডামার উপেজলা িবিজিব গেজট (7519)

৩৯০
01730000624 মাঃ সিহ ল ইসলাম ত মিজ র রহমান াং িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050105), বসামিরক গেজট 
(390)
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২৫/০৩/২০২১    

৩৯১

01730000673 মাঃ শিফ ল হক মাঃ কিফ ি ন আহেমদ ছাট রাউতা ডামার ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41479), লাল 
ি বাতা (315050021), বসামিরক গেজট (350)

৩৯২
01730000694 মাঃ ওসমান গিন ত মৗঃ আিমর উি ন প: বাড়াগাড়ী বাড়াগাড়ী ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050202), বসামিরক গেজট 
(377)

৩৯৩
01730000759

মাঃ মক ল হােসন 
( সনাবািহনী) ত মিজবর রহমান িচলাহা িচলাহা ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050132), বসামিরক গেজট 
(497)

৩৯৪৩৯৪

01730000789 মাঃ িসরা ল ইসরাম ছিমর উি ন উ: আমবাড়ী গামনািত ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41459), লাল 
ি বাতা (315050092), বসামিরক গেজট (416)

৩৯৫

01730000801 ই  মাহন রায় খাকা রাম রায় প: হিরনচড়া শওটগাড়ী ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41530), লাল 
ি বাতা (315050068), বসামিরক গেজট (326)

৩৯৬

01730000813  অিনল চ  রায়  কমধর রায় বতগাড়া িমজাগ ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41450), লাল 
ি বাতা (315050038), বসামিরক গেজট (413)

৩৯৭

01730000815 মাকেল র রহমান ত আলী উ ামান দি ন গামনাতী গামনাতী ডামার উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41503), লাল 
ি বাতা (0315050042), বসামিরক গেজট 

(304)
৩৯৮

01730000817 নেরশ চ  রায় শ রাম রায় মলাপা া পা া ক র ডামার উপেজলা
লাল ি বাতা (0315050039), বসামিরক গেজট 
(403)

৩৯৯
01730000821 মাঃ ঈমান আিল ত ইসমাইল হােসন ম ল বা িনয়া কাছারী বা িনয়া ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (0315050017), বসামিরক গেজট 
(360)

৪০০
01730000822 মাঃ আঃ খােলক (আনসার) ত ওয়ােহদ আলী সরকার খামার বা নীয়া বা িনয়া ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (0315050139), বসামিরক গেজট 
(410)
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২৫/০৩/২০২১    

৪০১

01730000828 মাঃ মানা র হােসন মাঃ মক ল হােসন দি ন গামনাতী গামনাতী ডামার উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41554), লাল 
ি বাতা (0315050154), বসামিরক গেজট 

(355)
৪০২

01730000832
মাঃ রল আিমন 

( ি েযা া) ওছমান আলী পঃ বাড়াগাড়ী বাড়াগাড়ী ডামার উপেজলা
লাল ি বাতা (0315050144), বসামিরক গেজট 
(384)

৪০৩
01730000833 আঃ গিন েচন আলী বােরািবশা বা িনয়া ডামার উপেজলা লাল ি বাতা (41497), বসামিরক গেজট (421)

৪০৪৪০৪

01730000834 মাঃ শিফউ া জিহর উি ন ম ক র মে পাড়া বাড়াগাড়ী ডামার উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41499), লাল 
ি বাতা (0315050040), বসামিরক গেজট 

(352)
৪০৫

01730000836 হািম র রহামন মৗলভী আ লআিজজ মে  িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা িবিজিব গেজট (8311)
৪০৬

01730000841
মাঃ মিহর উি ন 

(আনসার) ত কির ীন ব বাড়াগাড়ী বাড়াগাড়ী ডামার উপেজলা
লাল ি বাতা (0315050143), বসামিরক গেজট 
(380)

৪০৭

01730000842 মাঃ লিফকার আলী আঃ আিজজ সরকার মে  িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41525), লাল 
ি বাতা (315050020), বসামিরক গেজট (319)

৪০৮
01730000843

অ াপক মাঃ ল 
ইসলাম ( তজ র) ত জয়নাল আেবদীন শওটগাড়ী শওটগাড়ী ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050169), বসামিরক গেজট 
(430)

৪০৯

01730000844 জেগ  নাথ ( ি েযা া) সাল  রাম হিরনচড়া শওটগাড়ী ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41469), লাল 
ি বাতা (315050071), বসামিরক গেজট (323)

৪১০
01730000845  েমাঃ হাসান রজভী এম এ কিরম িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050106), বসামিরক গেজট 
(361)

৪১১
01730000848

মাঃ জিসউর রহমান 
(আনসার) ত আ ল বািরক ামািনক িনজ ভাগডা ড়ী িচলাহা ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (0315050138), বসামিরক গেজট 
(455)
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২৫/০৩/২০২১    

৪১২
01730000849 আ ল আিজজ সনাবািহনী ত তিফ মা দ ডা াপাড়া ি র হাট ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (0315050155), বসামিরক গেজট 
(464)

৪১৩
01730000853 ল ইসলাম লতান আহেমদ উ র গামনাতী গামনাতী ডামার উপেজলা সনাবািহনী গেজট (11170)

৪১৪

01730000855 মাঃ আঃ হািমদ মাঃ কিরম উি ন খা িরয়া সানারায় ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41519), লাল 
ি বাতা (315050072), বসামিরক গেজট (325)

৪১৫৪১৫
01730000856 আব ল হক মীর নািছর উি ন আহেমদ বাড়াগাড়ী বাড়াগাড়ী ডামার উপেজলা িবিজিব গেজট (1959)

৪১৬
01730000858 মাঃ সিফ ল খান মৗঃ কমর উি ন সরকার গাসাইগ ি র হাট ডামার উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41512), বসামিরক 
গেজট (315)

৪১৭
01730000859 িহরা মাহন  দাস ভান  রায় নওদাবস বাড়াগাড়ী ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050027), বসামিরক গেজট 
(394)

৪১৮
01730000861 মর ম মিজ ল উি ন মর ম হািফজ উি ন িচলাহা িচলাহা ডামার উপেজলা সনাবািহনী গেজট (13253)

৪১৯
01730000864 মাঃ সাহা ি ন ত একান শখ খা িরয়া সানারায় ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050103), বসামিরক গেজট 
(442)

৪২০

01730000867 মাঃ নজ ল ইসলাম পরম আলী উ র আমবাড়ী গামনািত ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41538), লাল 
ি বাতা (315050041), বসামিরক গেজট (308)

৪২১
01730000870 মাঃ আ ল কােশম আ র রহমান ডাংগা পাড়া িচলাহা ডামার উপেজলা িবিজিব গেজট (6603)

৪২২
01730000874 আিম ল হােসন সরকার ধনীর উ ীন সরকার হলহিলয়া িমজাগ ডামার উপেজলা িবিসএস গেজট (368)
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৪২৩

01730000878 ইসহাক আিল ই াহীম আলী বাগেডাকরা বাড়াগাড়ী ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41507), লাল 
ি বাতা (315050026), বসামিরক গেজট (460)

৪২৪
01730000888 এম এ কিরম (আনসার)

ত ওহাতাজ উি ন 
আহা দ িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050145), বসামিরক গেজট 
(449)

৪২৫
01730000897

মাঃ মখ ম আজম 
মাশরাফী ত মাশাররফ হােসন িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050161), বসামিরক গেজট 
(333)

৪২৬৪২৬
01730000899 ত আঃ হািকম (আনসার) ত গােয়ন উি ন বগাড়া িমজাগ ডামার উপেজলা লাল ি বাতা (315050125)

৪২৭

01730000929 মাঃ আ ল মাতােলব আ ল গ র িনজ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা
বসামিরক গেজট (339), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41555), লাল ি বাতা (315050006)
৪২৮

01730000930 মাঃ মা ম সা াদ ধান ৎফর রহমান ধান উ র কতিক বাড়ী িচলাহা ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (38023), বসামিরক 
গেজট (365), লাল ি বাতা (315050049)

৪২৯
01730000931 মাঃ হািম র রহমান আিজজার রহমান মা ার পাড়া িচলাহা ডামার উপেজলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (14)

৪৩০

01730000932 মাঃ আ ল কােশম মহসীন আলী চা খানা কািজরহাট ডামার উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (38332), লাল 
ি বাতা (315050196), বসামিরক গেজট 

(368), সনাবািহনী গেজট (11158)
৪৩১

01730000938 মাঃ আ াস তিহরি ন ি র হাট িচলাহা ডামার উপেজলা লাল ি বাতা (315050003)
৪৩২

01730000939 মাঃ তিববর রহমান আিজজার রহমান িনজ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (38001), বসামিরক 
গেজট (423), লাল ি বাতা (315050112)
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৪৩৩

01730000940 মাঃ আিম ল ইসলাম মৗঃ রজব আলী গাসাইগ ি রহাট ডামার উপেজলা
লাল ি বাতা (315050028), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (36959), বসামিরক গেজট (436)

৪৩৪
01730000941 ি েজ  নারায়ন লালা তকালী র জন লালা

মৗজা পাংগা লালা 
পাড়া মলাপাংগা ডামার উপেজলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (17)

৪৩৫
01730000943

মাঃ ইকবাল হােসন 
সরকার মহেসন উি ন সরকার িনজ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (315050201), বসামিরক গেজট 
(409)

৪৩৬৪৩৬

01730000944 আ র রউফ  বিবন আ ল আিলম সরকার িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41483), লাল 
ি বাতা (315050014), বসামিরক গেজট (341)

৪৩৭
01730000945 মাঃ মিতয়ার রহমান ফিল ি উ র কতিক বাড়ী কািজরহাট ডামার উপেজলা সনাবািহনী গেজট (11155)

৪৩৮

01730000946 আিম র রহমান আমীর উি ন চা খানা িচলাহা ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (388), লাল ি বাতা 
(315050057), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(38329)

৪৩৯

01730000947 িজ,এম আ র রা াক আিছর উি ন আহেমদ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (39065), লাল 
ি বাতা (315050074), বসামিরক গেজট (424)

৪৪০

01730000948 মাঃ মিফ ল ইসলাম ত ইয়ািহয়া ামািনক িনজ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা
লাল ি বাতা (315050032), বসামিরক গেজট 
(306), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41516)

৪৪১

01730000952 মাঃ আনছার আলী ত একামি ন িচলাহা িচলাহা ডামার উপেজলা
লাল ি বাতা (315050007), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (41551), বসামিরক গেজট (347)

৪৪২
01730000955 জসীম উি ন ত কা রা মা দ দি ন গামনািত গামনািত ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (415), লাল ি বাতা 
(315050157)



িবভাগ: রং র জলা: 
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২৫/০৩/২০২১    

৪৪৩

01730000957 জিসয়ার রহমান ত ফয় ি ন দি ন গামনািত গামনািত ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (303), লাল ি বাতা 
(315050045), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41502)

৪৪৪

01730000958 নায়াবর উি ন িননা আহমদ উ র আমবাড়ী গামনািত ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41528), বসামিরক 
গেজট (299), লাল ি বাতা (315050091)

৪৪৫
01730000961

মাঃ আতাহার আলী 
( সনাবািহনী) ত মাঃ দির াহ সরকার কাওলা ি র হাট ডামার উপেজলা

লাল ি বাতা (0315050130), বসামিরক গেজট 
(454)01730000961 ( সনাবািহনী) ত মাঃ দির াহ সরকার কাওলা ি র হাট ডামার উপেজলা (454)

৪৪৬

01730000962 মাঃ আ ল জ ার আ ল আিজজ সরকার ছাট রাউতা ডামার ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41487), লাল 
ি বাতা (315050013), বসামিরক গেজট (354)

৪৪৭

01730000963 মাঃ সিহদার রহমান মািনক সাদা ি ন আহেমদ ব িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা
বসামিরক গেজট (337), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41453), লাল ি বাতা (315050051)
৪৪৮

01730000964
শমেশর আলী (বীর 

ি েযা া)  ছিমর উি ন পি ম িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা
বসামিরক গেজট (330), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41486), লাল ি বাতা (315050087)
৪৪৯

01730000966 মাঃ গালাম মা ফা আঃ কােশম ছাট রাউতা ডামার ডামার উপেজলা
বসামিরক গেজট (391), লাল ি বাতা 

(315050122)
৪৫০

01730000967 মাঃ  রিবউল আলম রি আ ল কােশম িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা
বসামিরক গেজট (320), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41454), লাল ি বাতা (315050081)
৪৫১

01730000972 মাঃ রন নবী আ ল মিজদ িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41480), লাল 
ি বাতা (315050080), বসামিরক গেজট (342)
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২৫/০৩/২০২১    

৪৫২
01730000973 আ ল ছা ার ত কিলম উি ন দি ন গামনািত গামনািত ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (317), লাল ি বাতা (41541), 
লাল ি বাতা (315050054)

৪৫৩

01730000976   চ  রাম ব ন বড়গাছা সানারায় ডামার উপেজলা
বসামিরক গেজট (296), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41552), লাল ি বাতা (315050102)
৪৫৪

01730000977   মার রায় অ নী বমন পঃ হিরনচড়া শওঠগািড় ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (335), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41472), লাল ি বাতা 
(0315050069)01730000977   মার রায় অ নী বমন পঃ হিরনচড়া শওঠগািড় ডামার উপেজলা (0315050069)

৪৫৫

01730000978  আমাইত বমন ভল  বমন পঃ হিরনচড়া শওঠগািড় ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (324), লাল ি বাতা 
(315050070), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41473)

৪৫৬
01730000979 ত আ র রহমান ত খিমর উি ন পি ম বাড়াগািড় বাড়াগািড় ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (427), লাল ি বাতা 
(315050148)

৪৫৭
01730000980 মাঃ সয়া ল হক আিজজার রহমান িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (389), লাল ি বাতা 
(315050121)

৪৫৮

01730000981 সিলম রজা ত আ ল সাবহার িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা
বসামিরক গেজট (338), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41536), লাল ি বাতা (315050082)
৪৫৯

01730000991 লিত র রহমান ত জালাল উি ন আহে দ িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা
বসামিরক গেজট (297), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41535), লাল ি বাতা (315050085)
৪৬০

01730000992 রবী নাথ রায় ত ভালানাথ রায় বড়গাছা সানারায় ডামার উপেজলা
বসামিরক গেজট (327), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41518), লাল ি বাতা (315050101)
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৪৬১

01730000994 মাঃ হািম ল ইসলাম মাঃ আিজ ি ন পা ার পাড়া মলাপাংগা ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41505), বসামিরক 
গেজট (488), লাল ি বাতা (315050063)

৪৬২

01730000996 মাঃ মিজবর রহমান িন  মা দ জাড়াবািড় িমজাগ ডামার উপেজলা
বসামিরক গেজট (353), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41478), লাল ি বাতা (315050097)
৪৬৩

বসামিরক গেজট (328), ি েযা ােদর ভারতীয় 
01730001007 আ  ব র িছি ক ত আসরাফ উি ন পি ম বাড়াগািড় বাড়াগািড় ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (328), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41527), লাল ি বাতা (315050065)

৪৬৪
01730001014 ফজ ল কিরম ত ওহাতাজ উ ীন িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (451), লাল ি বাতা 
(315050188)

৪৬৫
01730001015 ত তিজবর রহমান ত তেফল উি ন বতগাড়া িমজাগ ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (385), লাল ি বাতা 
(315050128)

৪৬৬
01730001019 গালাম িকবিরয়া মজ গালাম আিজজ আহেমদ িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (21)

৪৬৭

01730001039 মাঃ হািম র রহমান মাঃ ফজ র রহমান ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা
বসামিরক গেজট (425), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (38331), লাল ি বাতা (315050199)
৪৬৮

01730001055 রিফ ল ইসলাম ত িনয়া ি ন কাওলা ি র হাট ডামার উপেজলা
বসামিরক গেজট (457), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41492), লাল ি বাতা (315050025)
৪৬৯

01730001056 ল চ  রায় ভােপন চ  রায় মৗজা বা িনয়া বা িনয়া ডামার উপেজলা
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (18)
৪৭০

01730001057 আ ল জিলল ত খিল র রহমান উ র িচলাহা িচলাহা ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (316), লাল ি বাতা 
(315050075), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41523)
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৪৭১

01730001065 ত সেয়দার রহমান ত সা াম উি ন িচকনমা ডামার ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (375), লাল ি বাতা 
(315050052), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41485)

৪৭২
01730001066 মাঃ আ স ছা ার জয়মি ন সরকার িনজ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (418), লাল ি বাতা 
(315050131)

৪৭৩

01730001067 উেপন বমণ ত গাউয়া বমণ হংসরাজ শওঠগািড় ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (322), লাল ি বাতা 
(315050011), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41532)01730001067 উেপন বমণ ত গাউয়া বমণ হংসরাজ শওঠগািড় ডামার উপেজলা (41532)

৪৭৪

01730001071 মাঃ আিফজার রহমান ত মাসারফ হােসন কাওলা িচলাহা ডামার উপেজলা
লাল ি বাতা (315050034), বসামিরক গেজট 
(462), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41539)

৪৭৫

01730001072 আ ল মা ান ত তােলব উি ন
বাড়াগািড় চাি না 

পাড়া বাড়াগািড় ডামার উপেজলা
বসামিরক গেজট (336), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41452), লাল ি বাতা (315050061)
৪৭৬

01730001073 মাঃ রজা আলী (ম )
ত গাফফার উি ন 

আহেমদ িনজ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা
লাল ি বাতা (315050151), বসামিরক গেজট 
(459)

৪৭৭

01730001074 মাঃ শির ল ইসলাম ইয়া ব হােসন িচকনমা  ডামার ডামার উপেজলা
বসামিরক গেজট (329), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41556), লাল ি বাতা (315050104)
৪৭৮

01730001091 মাঃ আ স ছা ার আঃ জ ার গাসাইগ ি র হাট ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (374), লাল ি বাতা 
(315050030), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41521)

৪৭৯

01730001101 নাজ ল হক ত আিছর উি ন সরকার িনজ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (310), লাল ি বাতা 
(315050009), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41510)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৮০
01730001121

মাঃ আেনায়া ল মািমন 
সরকার ত সিময়াল হক সরকার বাড়াগািড় বাড়াগািড় ডামার উপেজলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (16)

৪৮১
01730001125 মাঃ হািব ল ইসলাম (না ) হিববর রহমান

CHOTO 
RAUTA  ডামার ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (379), লাল ি বাতা 
(315050170)

৪৮২
01730001126 ত তা ল ইসলাম ত কারবান আলী সানারায় সানারায় ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (364), লাল ি বাতা 
(315050198)

৪৮৩
01730001127 ত শা ী র ন সব চ  কা  সব িচকনমা  ডামার ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (407), লাল ি বাতা 
(315050176)01730001127 ত শা ী র ন সব চ  কা  সব িচকনমা  ডামার ডামার উপেজলা (315050176)

৪৮৪
01730001128 ইিলয়াস হােসন আ ল হােসন

ছাট রাউতা ( 
এল,এস, িড রাড) ডামার- ৫৩৪০ ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (318), লাল ি বাতা 
(315050088)

৪৮৫

01730001140 আঃ রউফ
ত হাজী আিজ া 

সরকার বাড়াগািড় বাড়াগািড় ডামার উপেজলা
বসামিরক গেজট (484), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41515), িজবনগর গেজট (80)
৪৮৬

01730001143
মাঃ মায়াে ম হােসন 
চা রী মন র আলী গামনািত গামনািত ডামার উপেজলা

বসামিরক গেজট (362), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41449), লাল ি বাতা (315050055)

৪৮৭

01730001160
মাঃ এ. ক. এম. 

জাকািরয়া মাঃ মাই ি ন ক িনয়া িনজ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41500), বসামিরক 
গেজট (300), লাল ি বাতা (315050111)

৪৮৮

01730001161 মকেল র রহমান ত মিফজ উি ন িনজ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা
বসামিরক গেজট (419), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41544), লাল ি বাতা (315050033)
৪৮৯

01730001162 অিছর উ ীন ত নিবর উি ন কতিকবািড় কািজরহাট ডামার উপেজলা
বসামিরক গেজট (444), লাল ি বাতা 

(315050129)
৪৯০

01730001169 মাঃ আ ল মিজত জির া িনজ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা লাল ি বাতা (315010107)



িবভাগ: রং র জলা: 
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থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৯১

01730001170 গালাম মা ফা আঃ লিতফ িনজ ভাগডা রী িচলাহা ডামার উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41508), লাল 
ি বাতা (315050002), বসামিরক গেজট (346)

৪৯২
01730000118 মাঃ অিফজ উি ন াঃ ত: কা  মা দ ামািনক

শাি  নগর সওদাগর 
পাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (76), লাল ি বাতা 
(0315010077)

৪৯৩
01730000120 মাঃ আ ল মােলক কাজী হিববর রহমান আরাজী ইটােখালা ০৫ পলাশবাড়ী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (95), লাল ি বাতা 
(315010030)

৪৯৪ দােরায়ানী লাল ি বাতা (0308060040), বসামিরক গেজট ৪৯৪
01270005076 মাঃ খিল র রহমান ছিমর আলী দ: পাড়া

দােরায়ানী 
তাকল নীলফামারী সদর

লাল ি বাতা (0308060040), বসামিরক গেজট 
(2141)

৪৯৫
01730000151  উেপ  নাথ রায় টিগরা রাম িক নীয়া পাড়া ০৭ পাড়ার হাট নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (54), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41159)

৪৯৬

01730000152 খাকা রায় রিশক চ দ িক নীয়া পাড়া ০৭ পাড়ার হাট নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (20), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 

(41150), লাল ি বাতা (315010016)
৪৯৭

01730000153 িকরন চ  রায় রােম  নাথ রায় বা িড় ০৮ রামগ  হাট নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (730), লাল ি বাতা 

(315010046)
৪৯৮

01730000154 মে র রায় বনারাম রায় িক নীয়া পাড়া পাড়ার হাট নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (52), লাল ি বাতা 

(315010015)
৪৯৯

01730000155  যাদব চ  রায় জ মার রায় বা রী 08
ল ীচাপ 
কাছারী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (543), লাল ি বাতা 
(315010043)

৫০০
01730000157   দব বমন বা াই রামকলা  ০৫

রামকলা 
খাকশাবাড়ী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (58), লাল ি বাতা 
(315010001)

৫০১
01730000159 মাঃ শাম ল হক

ত: মাঃ জিমর উি ন 
সরকার উ রাশশী ০২ প র নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (42), লাল ি বাতা 
(315010134)

৫০২
01730000160 মাঃ ছিলম উি ন এছা মা দ কাজীর হাট ০৪ কািজর হাট নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (36), লাল ি বাতা 
(315010021)
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
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২৫/০৩/২০২১    

৫০৩

01730000161 ম  ঃ মিশউর রহমান মাঃ জহ া মািনক প র ০৬ প র নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (37), লাল ি বাতা 
(315010022), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41185)

৫০৪ 01730000172 মাঃ নজ ল দা মেয়ন উি ন আহেমদ ন ন বাজার ০৭ নীলফামারী নীলফামারী সদর লাল ি বাতা (315010123)
৫০৫

01730000186 মাঃ ইকবাল হােসন মাঃ আ  ব র িসি ক কেলজ পাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (78), লাল ি বাতা 

(0315010091)
৫০৬

বসামিরক গেজট (53), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
01730000207 বীর ি েযা া হর জ আলী হািব র রহমান দি ন কারানী ০২ প র নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (53), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41158), লাল ি বাতা (315010167)

৫০৭
01730000208  অিধর চ  রায় ত: র  নাথ রায় খাপাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর বসামিরক গেজট (25), বসামিরক গেজট (796)

৫০৮

01730000216 অ  রতন রায় উিপ  নাথ রায় ক য়া ০৪ চৗর ী হাট নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (535), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41410), লাল ি বাতা (315010047)
৫০৯

01730000220 অরির  রায় মা  রাম রায় ক য়া স ািস লি চাপ নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (87), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 

(41428), লাল ি বাতা (315010040)
৫১০

01730000222 মাঃ  আউয়াল হক র মাহা দ দােরায়ানী সানারায় নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (35), লাল ি বাতা 

(315010088)
৫১১

01730000225 মাঃ আিজজার রহমান মিজর উি ন
নীলফামারী বাজার 

িলশ লাইন পাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (73), লাল ি বাতা 

(315010053)
৫১২

01730000243 এ, ক, এম, আিম ল হক
ত: আলহাজ কিছ ীন 

আহে দ হাজী মহিসন সড়ক নীলফামারী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (101), লাল ি বাতা 

(315010097)
৫১৩

01730000245 মাঃ আিমর আলী হািনফ আলী কািনয়াল খাতা ০৪ কািনয়াল খাতা নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (94), লাল ি বাতা 

(315010019)
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২৫/০৩/২০২১    

৫১৪
01730000248 আলতাফ হােসন সবার মা দ িছট ইটােখালা নীলফামারী নীলফামারী সদর বসামিরক গেজট (106), সনাবািহনী গেজট (5408)

৫১৫

01730000252 মাঃ সাই র রহমান মাঃ আ ল হােসন চড়াইেখালা বটতলা নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (64), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 

(41196), লাল ি বাতা (315010145)
৫১৬

01730000253 ধাং  মার রায় ামাপদ রায় ইটােখালা কািনয়াল খাতা নীলফামারী সদর বসামিরক গেজট (91), বসামিরক গেজট (794)
৫১৭৫১৭

01730000255  গৗর িকেশার রায় হের  নাথ রায় িনত ান ী রামগ  হাট নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (51), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 

(41151), লাল ি বাতা (315010056)
৫১৮

01730000256 মাঃ জালাল উি ন বাছান উি ন ম ম মিতয়ার রহমান নীলফামারী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (97), লাল ি বাতা 

(315010072), সনাবািহনী গেজট (11157)
৫১৯

01730000258   ব ন গ য় পেটলা ব ন কািনয়াল খাতা কািনয়াল খাতা নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (56), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 

(41164), লাল ি বাতা (315010165)
৫২০

01730000259 মাঃ আঃজিলল ত: আঃ রা াক িকসামত দ য়া তবন  হাট নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (99), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 

(41293)
৫২১ 01730000265  নবাকা  রায়  নবীন চ ধাবাডা া গাড় াম নীলফামারী সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41132)
৫২২

01730000266 মাঃ বা ল হােসন ত: ছাই ি ন ি
তাবারক হােসন 

সড়ক নীলফামারী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (70), লাল ি বাতা 
(315010027), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(38231)

৫২৩
01730000267 বং  িবহারী রায় হরব ভ রায় গিত  পাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (1)

৫২৪ 01730000268 িবজয় চ  রায় িকনাম চ  রায় তরনীবাড়ী পলাশবাড়ী নীলফামারী সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41168)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫২৫
01730000271 িবেরন চ  রায় জাদব চ  রায় িসংদই কামার পাড়া কািনয়াল খাতা নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (114), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41161)

৫২৬ 01730000272  ভােপন চ  কমলা রায় খাকশাবাড়ী খাকশাবাড়ী নীলফামারী সদর লাল ি বাতা (0315010074)
৫২৭

01730000275 মেনাধর রায় লা  বমন ল ীচাপ ক য়া নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (729), লাল ি বাতা 

(315010042)
৫২৮

01730000277 মাসেলম শখ আ ব আলী শখ ঢাকাইয়া পাড়া কািনয়াল খাতা নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (47), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 

(41140), লাল ি বাতা (315010163)01730000277 মাসেলম শখ আ ব আলী শখ ঢাকাইয়া পাড়া কািনয়াল খাতা নীলফামারী সদর (41140), লাল ি বাতা (315010163)
৫২৯

01730000278  মেহ  নাথ রায় দীননাথ রায় নগর দােরায়ানী দােরায়ানী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (15), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 

(41123), লাল ি বাতা (315010065)
৫৩০

01730000279 মাঃ রজাউল কিরম তিছর উ ীন বা পাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (2), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 

(41176), লাল ি বাতা (315010084)
৫৩১

01730000283 ামচরন রায় মদন মাহন রায়   বা রী রামগ নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (732), লাল ি বাতা 
(0315010044), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41417)

৫৩২
01730000284 শশী মাহন রায় গা য়া রাম রায় বা রী ল ীচাপ নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (731), লাল ি বাতা 
(315010048)

৫৩৩

01730000285 মাঃ িসরাজ উি ন মর ম আ স সাবহান রামকলা রামকলা নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (85), লাল ি বাতা 

(315010144), সনাবািহনী গেজট (11150)
৫৩৪

01730000286  েবাধ চ  রায় িকিরক চ  রায় খাকশাবাড়ী হলাবট নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (24), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 

(41163), লাল ি বাতা (315010075)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৩৫
01730000287 মাঃ হািনফ উি ন সরকার সরাজ উি ন সরকার চড়াইেখালা বটতলা নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (96), লাল ি বাতা 
(315010063)

৫৩৬ 01730000289 ত হযরত মা দ ত দাই া সরকার কািদেখা ০৭ কাজীর হাট নীলফামারী সদর লাল ি বাতা (0315010168)
৫৩৭

01730000290  হির নাথ রায় জানা  নাথ রায় িনত ান রামগ নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (734), লাল ি বাতা 

(315010038)
৫৩৮

01730000291 িনত ান  চ াটাজ মেহ   নাথ চ াটাজ খাকশাবাড়ী খাকশাবাড়ী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (75), লাল ি বাতা 

(315010076)
৫৩৯ বসামিরক গেজট (139), লাল ি বাতা ৫৩৯

01730000292 মাঃ একরা ল হক ত ইয়া ব আলী স জ পাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (139), লাল ি বাতা 

(315010003)
৫৪০

01730000293  িগের  নাথ রায় ত িবেশ র রায় খাপাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (30), লাল ি বাতা 

(315010014)
৫৪১

01730000296 মাঃ ল ইসলাম ত: াে শা মা দ
সানারায় প র পাড়া 

০১ দােরায়ানী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (48), লাল ি বাতা 

(315010122)
৫৪২

01730000297 েপ  অিধকারী ত কা  অিধকারী রামকলা রামকলা নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (23), লাল ি বাতা 

(315010033)
৫৪৩

01730000298 মাঃ ফজ ল হক মাঃ আ স সাবহান খাপাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (34), লাল ি বাতা 

(315010083)
৫৪৪

01730000299 বািমনী চ  রায় সতীশ চ  রায় ড় ড়ী দােরায়ানী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (111), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41144)
৫৪৫

01730000300  িবজয় চ  রায়  মেহশ চ  রায় বা রী ল ীচাপ নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (538), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41418), লাল ি বাতা (315010035)
৫৪৬

01730000302 মক ল হােসন ত আসর উি ন সরকার খািলশা পাড়া দােরায়ানী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (110), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41136)
৫৪৭

01730000304 ত লাল মাহ রায় ত িদ রাম দি ন চওড়া বড়গাছা ভা ামালা নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (21), লাল ি বাতা 

(315010010)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৪৮
01730000342 কাি  ষণ কালী দাস িনউবা  পাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (81), লাল ি বাতা 
(315010096)

৫৪৯
01730000346 ত একরা ল হক

ত মৗঃ মিজর উি ন 
সরকার টাউন মৗজা নীলফামারী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (140), লাল ি বাতা 
(315010036)

৫৫০
01730000348 শাহ আ ল হা ান মিনর উি ন শাহ আরাজী কািনয়াল খাতা নীলাফামারী নীলফামারী সদর লাল ি বাতা (0315010005)

৫৫১
01730000349 মাঃ শওকত আলী মাঃ সেক ার আলী  পাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (125), লাল ি বাতা 
(315010094)01730000349 মাঃ শওকত আলী মাঃ সেক ার আলী  পাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর (315010094)

৫৫২ 01730000350 সয়দ মাতােলব আলী সয়দ মিজবর রহমান ড় িড় দােরায়ানী নীলফামারী সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41146)
৫৫৩ 01730000351 ধীর চ  রায় দপনারায়ন রায় বংমারী বটতলা নীলফামারী সদর লাল ি বাতা (0315010172)
৫৫৪ 01730000352 অিনল চ  রায় িচ ারাম রায় দাউদ পামারী রামগ নীলফামারী সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41149)
৫৫৫

01730000356 শা   মাঃ সাই র রহমান মর ম ছালায়মান শা প র বাজার প র নীলফামারী সদর
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (6)
৫৫৬

01730000359 মাঃ কবার া আিজ ি ন মহ ত বািজত পাড়া ক কাটা নীলফামারী সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41142)
৫৫৭

01730000364 দেলায়ার হােসন রােহন উি ন মা া ন ন বাজার নীলফামারী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (100), লাল ি বাতা 

(315010095)
৫৫৮

01730000365 দলওয়ার হােসন আ ল হােসন ন ন বাজার নীলফামারী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (82), লাল ি বাতা 

(315010101)
৫৫৯ 01730000398 ল ইসলাম (শহীদ) নািজর উি ন আহেমদ নীলফামারী বাজার নীলফামারী নীলফামারী সদর সনাবািহনী গেজট (14817)
৫৬০

01730000755
মাঃ শহীদ গালাম 

িকবিরয়া মাঃ বদ ল আলম চৗ রী সয়দ র সরক নীলফামারী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (18), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 

(41143)
৫৬১

01730000756 মাঃ রিফ ল আলম ত- আ ল লিতফ চৗ রী গিতপাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (50), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 

(41148)
৫৬২

01730000760 হির  বমণ জংলা বমণ দি ন চওড়া ভবা  হাট নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (124), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41195)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৬৩
01730000761 মাঃ জয়নাল আেবদীন ত সরাজ উি ন চড়াইেখালা বটতলা নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (44), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41127)

৫৬৪
01730000762 ত শহী ল ইসলাম সরকার ত নামদার হােসন ন ন বাজার নীলফামারী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (74), লাল ি বাতা 
(0315010066)

৫৬৫

01730000763 মাঃ সাম ল আলম িজর উি ন বাবড়ীঝর বাবড়ীঝর নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (27), লাল ি বাতা 
(0315010034), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41178)

৫৬৬ বসামিরক গেজট (69), লাল ি বাতা ৫৬৬
01730000766 মাঃ শহী ল ইসলাম ইিলয়াছ ামািনক মহ ত মািজত পাড়া প র নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (69), লাল ি বাতা 
(0315010024)

৫৬৭
01730000771 ি িতশ চ  ব ন ত অ য় চ  ব ণ হােড়ায়া মিহর পাড়া

নীলফামারী 
সদর নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (13), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41183)

৫৬৮
01730000774 মাঃ জিমর উি ন ত মাহা দ আলী মহ ত বািজত পাড়া মলা ক কাটা নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (45), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41129)

৫৬৯
01730000776 মাঃ মাখেল র রহমান মাঃ আব স সাবহান খাপাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41139), লাল 
ি বাতা (0315010025)

৫৭০
01730000777 শ ু  বমন অিনল মার বমন চক বলীয়া বড়া নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (59), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41175)

৫৭১
01730000779 গাড়াচান দ খাকশাবাড়ী খাকশাবাড়ী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (28), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41186)

৫৭২
01730000780 মাঃ লাকমান হােসন ত হােসন ামািনক ব খা পাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (71), লাল ি বাতা 
(315010110)

৫৭৩
01730000784 মিতউর রহমান আ ল জ ার

টাউন মৗজা উিকল 
পাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (49), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41147)

৫৭৪
01730000788  মা  চ  রায় ধনী রাম কািনয়াল খাতা কািনয়াল খাতা নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (65), লাল ি বাতা 
(315010166)
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৫৭৫
01730000794 অমের  মাহন ঘাষ ত মনেমাহন ঘাষ হাজী মহিসন সড়ক নীলফামারী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (40), লাল ি বাতা 
(0315010098)

৫৭৬
01730000797 মাঃ রাহাত হােসন ত কমল আলী উিকল পাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (135), লাল ি বাতা 
(0315010136)

৫৭৭
01730000799  সিতশ চ  রায় ত জংেগ র বমন দাউদ পামারী রামগ নীলফামারী সদর

লাল ি বাতা (0315010054), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (41126)

৫৭৮
01730000802 ত আিজ ি ন ত নই ি ন উ র কািনয়াল খাতা কািনয়াল খাতা নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (10), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41128)01730000802 ত আিজ ি ন ত নই ি ন উ র কািনয়াল খাতা কািনয়াল খাতা নীলফামারী সদর (41128)

৫৭৯
01730000804 মাঃ সিজর উি ন ত কিল ি ন সরকার নীলফামারী নীলফামারী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (79), লাল ি বাতা 
(0315010092)

৫৮০
01730000805 মাঃ রিবউল ইসলাম ত: কিচম উি ন কািনয়াল খাতা কািনয়াল খাতা নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (46), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41137)

৫৮১

01730000811 আফছার আলী আহেমদ ত জিমর উি ন আহেমদ শাহীপাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (136), লাল ি বাতা 
(0315010137), লাল ি বাতা রণীয় যারা 
বরণীয় যারা (700000037), িজবনগর গেজট (81)

৫৮২ 01730000863 বশীর িময়া আজাহার িময়া ন ন বা  পাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর িবিজিব গেজট (6741)
৫৮৩

01730000886
মাঃ জয়নাল আেবদীন 
ামািনক তিহর উি ন ামািনক ন ন বাজার নীলফামারী নীলফামারী সদর বসামিরক গেজট (127), বসামিরক গেজট (795)

৫৮৪
01730000901 মাঃ নািজর উি ন সফর উি ন উ র শরত খাপাড়া দােরায়ানী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (112), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41155)

৫৮৫
01730000908 মাঃ ওয়ােহ ল কিরম

মাঃ তেছর উি ন 
আেহেমদ বা পাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41180)

৫৮৬
01730000912 এ এম খায় ল বাশার ত আিছর উি ন আহােমদ স জ পাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (107), লাল ি বাতা 
(315010147), সনাবািহনী গেজট (498)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৮৭

01730000915  জ ািতষ চ  রায় অিবনাশ চ  রায় বািনয়া পাড়া
নীলফামারী 
৫৩০০ নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (29), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41188), লাল ি বাতা (315010060)

৫৮৮
01730000916 মাঃ ল ইসলাম তিছর উি ন সরকার উ র সরত খাপাড়া দােরায়ানী নীলফামারী সদর সনাবািহনী গেজট (11148)

৫৮৯
01730000921 মাঃ আেনায়ার হােসন ত আ ল হােসন

টউন মৗজা (উিকল 
পাড়া) নীলফামারী নীলফামারী সদর লাল ি বাতা (0315010116)

৫৯০ াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী ৫৯০
01730000925 মাঃ লতান উি ন শা  িনভসা শাহ নিতব চাপড়া বাবরীঝাড় নীলফামারী সদর

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (4)

৫৯১
01730000951 মাঃ নজ ল দা মেয়ন উি ন আহেমদ

টঅিফস পাড়া 
নীলফামারী নীলফামারী নীলফামারী সদর

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (7)

৫৯২

01730000968 মাঃ আ স সামাদ মাবারক আলী ছাট িঢংপাড়া যা রহাট নীলফামারী সদর
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41134), বসামিরক 
গেজট (16), লাল ি বাতা (0315010111)

৫৯৩
01730000985

জনাব মাঃ আব াহ হল 
হাদী মাঃ তসিলম উি ন বা পাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর িবিসএস গেজট (392)

৫৯৪

01730001016 চ  িকেশার রায় পরেম র রায় ল ীচাপ কাছারীর হাট নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (536), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41411), লাল ি বাতা 
(0315010045)

৫৯৫ 01730001033 িমজা র রহমান করারত উ াহ হ টারী প র নীলফামারী সদর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41135)
৫৯৬ 01730001042 মাহা দ হােসন মাঃ র মাহা দ কা ান পাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর সনাবািহনী গেজট (454)
৫৯৭

01730001043 মাঃ আ  ল জ িল ল মাঃ আ  ল হক শাি নগর নীলফামারী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (98), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 

(41387), লাল ি বাতা (0315010080)
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৫৯৮

01730001088 তারণী কা  রায়  গদা কা  রায় সহেদব বড়গাছা ক য়া চৗরগী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (541), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41440), লাল ি বাতা (315010041)
৫৯৯

01730001104  রবী নাথ দাস ডােলারাম দাস পামারী রাম নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (14), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 

(41145), লাল ি বাতা (0315010039)
৬০০

01730001106 দীন ব  রায় িঝলসা রাম রায় রামনগর কামার পাড়া চয়ন নগর নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (119), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (41184)01730001106 দীন ব  রায় িঝলসা রাম রায় রামনগর কামার পাড়া চয়ন নগর নীলফামারী সদর তািলকা (41184)
৬০১

01730001114 মাঃ রিবউল ইসলাম ত সমেসর আলী কা ন পাড়া পাড়ার হাট নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (26), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 

(41177)
৬০২ 01730001132 হা দ মহিসন আিল হা দ মমতাজ উ ীন িবনদ র প াবী নীলফামারী সদর িজবনগর গেজট (526)
৬০৩

01730001135 িজ এম লিফকার ডা ার িজ এম এ কােদর শাহীপাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (90), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 

(41560), লাল ি বাতা (0315010089)
৬০৪

01730001150 আ ি ন ন ি ন উ রা শশী িম ী পাড়া প র নীলফামারী সদর
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (8)
৬০৫

01730001151 মাঃ মিজর আলী এিজমা দ দি ন প র প র নীলফামারী সদর
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (3)
৬০৬

01730001163 আব ল জ ার আলী গ র উ াহ মাঝপাড়া গাড় াম নীলফামারী সদর
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41133), লাল 
ি বাতা (0315010124)

৬০৭
01730001167  িময়া আ ল কােশম মা ার পাড়া কািনয়াল খাতা নীলফামারী সদর সনাবািহনী গেজট (2900)

৬০৮ 01730001168 মাঃ ল ইসলাম মাবারক মা া পাট কামরী রামকলা নীলফামারী সদর সনাবািহনী গেজট (17536)
৬০৯

01730001171 এ ক মিম ল ইসলাম খান ত আেনায়ার হােসন স জ পাড়া নীলফামারী নীলফামারী সদর
বসামিরক গেজট (67), লাল ি বাতা 

(315010004)
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬১০

01730001172  ধরনী ব মন লাল মাহন বমন
উ র হােড়ায়া দবীর 
ডা া নীলফামারী নীলফামারী সদর

বসামিরক গেজট (3), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41154), লাল ি বাতা (0315010026)

৬১১

01730000055 মাঃ আিলম উি ন কানিছয়া মাহ দ িনজবাড়ী াম কামার র সয়দ র উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41238), বসামিরক 
গেজট (223), লাল ি বাতা (0315040043)

৬১২

মাঃ আজাহার আলী 
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41208), লাল 
ি বাতা (0315040030), বসামিরক গেজট 

01730000097
মাঃ আজাহার আলী 

সরকার কাজী া সরকার আইস ঢাল কামার র সয়দ র উপেজলা
ি বাতা (0315040030), বসামিরক গেজট 

(198)
৬১৩

01730000303 তয়ব উি ন আহেমদ বিছর উি ন আহেমদ িনয়ামত র কামার র সয়দ র উপেজলা
বসামিরক গেজট (287), লাল ি বাতা 

(0315040112)
৬১৪

01730000305 ফজ ল হক বাহার উ াহ বাতলাগাড়ী বড়া সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (204), লাল ি বাতা 
(0315040009), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41217)

৬১৫
01730000306 মাঃ গালজার হােসন িকনা মা দ ব বল র হাজারীহাট সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (267), লাল ি বাতা 
(0315040059)

৬১৬

01730000309  অ  চ  রায় কািম া চ  রায় উ র সানা লী সানা লী সয়দ র উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41251), লাল 
ি বাতা (0315040108), বসামিরক গেজট 

(234)
৬১৭

01730000312 মাঃ িলয়াকত আলী দারাজ উ ীন ামািনক আইস ঢাল কামার র সয়দ র উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41236), বসামিরক 
গেজট (221), লাল ি বাতা (৩১৫০৪০০৪৭)

৬১৮
01730000315 এ, ক, এম, সাম র রহমান খিল র রহমান ল ণ র বালাপাড়া ল ণ র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (195), লাল ি বাতা 
(0315040086)

৬১৯
01730000318 মাঃ ইউ ছ আলী জিসর উ ীন আইস ঢাল কামার র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040110), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (41216)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬২০
01730000329 মাঃ আিজজার রহমান গা াইল সরকার ল ণ র বালাপাড়া ল ণ র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040004), বসামিরক গেজট 
(247)

৬২১
01730000330 মাঃ শিফ উি ন কােসম আলী আক ব শবািড় ক া সয়দ র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (1698), লাল ি বাতা 
(0312040003)

৬২২
01730000331

এ. ক. এম. সিফ ল 
ইসলাম িম. এম. এ. জিলল িময়া

িব.জামান রাড, ২/১ 
ন নবা পাড়া সয়দ র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (2849), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (4049)

৬২৩
01730000414 মাঃ কাজী সাবহান মক ল হােসন পি ম বল র সানা লী সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (248), লাল ি বাতা 
(0315040074)01730000414 মাঃ কাজী সাবহান মক ল হােসন পি ম বল র সানা লী সয়দ র উপেজলা (0315040074)

৬২৪

01730000418 মাঃ তয় র রহমান জিমর উ ীন ল ণ র বালাপাড়া ল ণ র সয়দ র উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41240), বসামিরক 
গেজট (224), লাল ি বাতা (0315040072)

৬২৫
01730000421 মাঃ ই াহীম আলী ভা ারী কােশম আলী কয়া গালাহাট সয়দ র সয়দ র উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41209), বসামিরক 
গেজট (199)

৬২৬
01730000425 ফজ র রহমান বােকর আলী পি ম বল র সানা লী সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (257), লাল ি বাতা 
(0315040020)

৬২৭

01730000429 মাঃ সমেসর আলী বাফা াহ পি ম বল র সানা লী সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (202), লাল ি বাতা 
(0315040064), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41214)

৬২৮

01730000430 মাঃ আেনায়ার হােসন বাছান উি ন িনজবাড়ী কামার র সয়দ র উপেজলা
লাল ি বাতা (0315040045), বসামিরক গেজট 
(201), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41212)

৬২৯

01730000440 মাঃ আফসার হােসন িময়া আ ল জ ার
ন নবা পাড়া, হাজী 
কেলানী, সয়দ র সয়দ র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (292), লাল ি বাতা 
(315040097)

৬৩০
01730000442 মাঃ জাফর আলী ফিরজ উি ন পি ম বল র সানা লী সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040025), বসামিরক গেজট 
(270)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৩১

01730000445 মাঃ মােখল র রহমান জিসর উি ন সরকার
শহীদ আিজজার 
রহমান ি ট, নয়ােটালা, সয়দ র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (229), লাল ি বাতা 
(0315040016), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(41248)

৬৩২
01730000448 মাঃ আ ল কাই ম বিছর উি ন াষকা র াষকা র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (277), লাল ি বাতা 
(0315040123)

৬৩৩
01730000451

এ. ক.এম তাফা ল 
হােসন ধিনর উ ীন আহেমদ নয়ােটালা সয়দ র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040021), বসামিরক গেজট 
(261)

৬৩৪৬৩৪

01730000454 মাঃ রিফ ল ইসলাম রহম াহ সরকার কয়া গালাহাট, সয়দ র সয়দ র উপেজলা
লাল ি বাতা (0315040031), বসামিরক গেজট 
(205), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41218)

৬৩৫
01730000455 বা েদব নাথ ের  চ  দব নাথ

কয়া িনজপাড়া, চ দ 
নগর সয়দ র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (284), লাল ি বাতা 
(0308080589)

৬৩৬
01730000457 মাঃ আ ল মা ান িব া  মা দ

বা ালী র বেয়ত 
পাড়া, ল ণ র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040036), বসামিরক গেজট 
(260)

৬৩৭
01730000460

মাঃ আ র ছাবাহান 
ামািনক িকয়া ীন ামািনক বাড়াইশাল পাড়া ল ণ র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040037), বসামিরক গেজট 
(244)

৬৩৮
01730000468 মাঃ ওছমান গিন এরাদ আলী ল ণ র চড়কপাড়া ল ণ র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040002), বসামিরক গেজট 
(238)

৬৩৯

01730000469 মাঃ আ ল খােলক ওজমান গিন চওড়া  বািগছাপাড়া সানা লী সয়দ র উপেজলা
লাল ি বাতা (0315040022), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (41227), বসামিরক গেজট (213)

৬৪০

01730000470 মাঃ শিহদ উি ন অমি  ামািনক

হাজী মিনর উি ন 
রাড, কয়া গালাহাট 

দি ণপাড়া সয়দ র সয়দ র উপেজলা
লাল ি বাতা (0315040013), বসামিরক গেজট 
(241)



িবভাগ: রং র জলা: 
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২৫/০৩/২০২১    

৬৪১
01730000471 মাঃ নজ ল ইসলাম শিফউ ীন সরকার

বা ালী র (নদীর 
পাড়) ল ণ র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (263), লাল ি বাতা 
(315040073)

৬৪২

01730000472  েমাঃ রইছ উ ীন মাঃ আফজাল হােসন
টকিনক াল কেলজ 

পাড়া, িন  পাড়া সয়দ র সয়দ র উপেজলা
লাল ি বাতা (0113030767), সনাবািহনী গেজট 
(16980)

৬৪৩
01730000473 মাঃ শাহজাহান আলী ভামর উি ন সানা লী সানা লী সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040092), বসামিরক গেজট 
(254)

৬৪৪৬৪৪

01730000474 মাঃ মাসেলম উি ন আ ল সরকার চওড়া বালাপাড়া হাজারীহাট সয়দ র উপেজলা
লাল ি বাতা (0315040054), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (41230), বসামিরক গেজট (216)

৬৪৫
01730000475 মাঃ মন র আলী পদ মা দ াসকা র শরৎ পাড়া াষকা র সয়দ র উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41210), বসামিরক 
গেজট (288)

৬৪৬

01730000476 মাঃ মিজবার রহমান নািছর উি ন
আসম া পাড়া কয়া 
গালাহাট সয়দ র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040062), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (41244), বসামিরক গেজট (225)

৬৪৭
01730000477 মাঃ আ স সামাদ ব িনয়া মাঃ ফজলার ব িনয়া ব িনয়াপাড়া সয়দ র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040084), বসামিরক গেজট 
(249)

৬৪৮
01730000478 মাঃ হািম ল হক বিনজ উি ন সরকার খা  বাতলাগাড়ী াষকা র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040083), বসামিরক গেজট 
(256)

৬৪৯
01730000479 মাঃ নজ ল ইসলাম ইয়া ব আলী ল ণ র বালাপাড়া ল ণ র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040003), বসামিরক গেজট 
(242)

৬৫০
01730000480

মাঃ আিজজার রহমান 
চৗ রী মাঃ দৗলত হােসন চৗ রী বা ালী র সয়দ র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040040), বসামিরক গেজট 
(245)

৬৫১
01730000481 মাঃ মিতউল আলম নছর উি ন সরকার ল ণ র চড়কপাড়া ল ণ র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040106), বসামিরক গেজট 
(280)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৫২
01730000482 মাঃ মেছর আলী নায়াব আলী

রং র রাড 
িনয়ামত র সয়দ র সয়দ র উপেজলা সনাবািহনী গেজট (15938)

৬৫৩

01730000487 মাঃ মিতউর রহমান ফজলার রহমান ব বল র হাজারীহাট সয়দ র উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41202), বসামিরক 
গেজট (194), লাল ি বাতা (০৩১৫০৪০০৫৬)

৬৫৪
01730000492 মাঃ এনা ল হক শহীদ ডাঃ িজক ল হক

ন নবা পাড়া, 
সয়দ র সয়দ র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (278), লাল ি বাতা 
(0315040076)

৬৫৫৬৫৫

01730000496 মাঃ আেনায়ার হােসন আিজজার রহমান দ য়া কামার র সয়দ র উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41226), বসামিরক 
গেজট (212), লাল ি বাতা (0315040046)

৬৫৬
01730000498 মাঃ ল ইসলাম মিফজ উি ন জিমলা লন নয়ােটালা, সয়দ র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (282), সনাবািহনী গেজট 
(15673)

৬৫৭
01730000499 মাঃ শমেসর আলী ত মাঃ িখত মাহা দ কয়া গালাহাট সয়দ র সয়দ র উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41237), বসামিরক 
গেজট (222)

৬৫৮
01730000504

মাঃ শাহজাহান সরকার 
ি  যা া মিফজ উি ন সরকার াষকা র াষকা র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (271), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (3311)

৬৫৯

01730000507 মাঃ আ াস আলী আফাজ উি ন ব শবািড় সয়দ র সয়দ র উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41243), লাল 
ি বাতা (0315040102), বসামিরক গেজট 

(275)
৬৬০

01730000512 মাঃ সাম ল হক সরকার নছার উি ন সরকার
সানা লী সরকার 

পাড়া সানা লী সয়দ র উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41245), বসামিরক 
গেজট (226), লাল ি বাতা (0315040079)

৬৬১
01730000513  েমাঃ জালাল উ ীন বাছান উ ীন পি ম বল র সানা লী সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (262), লাল ি বাতা 
(0315040018)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৬২

01730000516 মাঃ মিজর উ ীন আলী মাহা দ ডাংগাপাড়া হাজারীহাট সয়দ র উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41250), লাল 
ি বাতা (0315040034), বসামিরক গেজট 

(231)
৬৬৩

01730000517 মাঃ হিববর রহমান ছিমর উ ীন পি ম বল র সানা লী সয়দ র উপেজলা
লাল ি বাতা (0315040101 ), বসামিরক গেজট 
(200), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41211)

৬৬৪
01730000518 মাঃ ইয়ািছন আলী ত এরফান আলী সরকার ল ণ র বালাপাড়া ল ণ র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040039), বসামিরক গেজট 
(266)01730000518 মাঃ ইয়ািছন আলী ত এরফান আলী সরকার ল ণ র বালাপাড়া ল ণ র সয়দ র উপেজলা (266)

৬৬৫

01730000519 মাঃ আিম র রহমান ত িমতয়ার রহমান
উ রা আবাসন 
ঢলাপীর সয়দ র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040069), বসামিরক গেজট 
(237), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41242)

৬৬৬
01730000520  কানাই লাল রায় ত কাি ক চ  রায় বড়দহ াষকা র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040063), বসামিরক গেজট 
(269)

৬৬৭
01730000523

মাঃ কামাল উি ন 
তা কদার ত মাঃ আলী তা কদার

ন ন বা পাড়া, 
সয়দ র সয়দ র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (759), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (4709)

৬৬৮

01730000524
এস. এম. সালায়মান 
ব িনয়া ত মিনর উি ন ব ঃ

শহীদ ছিমর উি ন 
রাড, রাতনবা পাড়া সয়দ র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (240), লাল ি বাতা 
(0315040032)

৬৬৯
01730000527  মিন  চ  দাস ত  নব ীপ চ  দাস ব বল র হাজারীহাট সয়দ র উপেজলা লাল ি বাতা (0315040070)

৬৭০
01730000537  স  মার রায় হম  ব ন রায় আরািজ খাতাম র ময়দান র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (233), লাল ি বাতা 
(0315040001)

৬৭১
01730000542 কাজী এনা ল হক জ ার হােসন পি ম বল র সানা লী সয়দ র উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41224), বসামিরক 
গেজট (210)

৬৭২
01730000544 মাঃ আঃ খােলক পাশান আলী কয়া জামবাগান সয়দ র সয়দ র উপেজলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (37536)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৭৩

01730000553 ত চ  মাহন রায় ত উ ব চ  রায়

শহীদ ডাঃ িজক ল 
হক রাড, ন ন 
বা পাড়া সয়দ র সয়দ র উপেজলা লাল ি বাতা (0315040050)

৬৭৪

01730000554 শািজ র রহমান ত  মাহ দ পি ম বল র সানা লী সয়দ র উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41215), বসামিরক 
গেজট (196), লাল ি বাতা (0315040023)

৬৭৫
01730000556 মাঃ বা ল হােসন ত কােশম আলী খা  বাতলাগাড়ী াষকা র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040010), বসামিরক গেজট 
(259)01730000556 মাঃ বা ল হােসন ত কােশম আলী খা  বাতলাগাড়ী াষকা র সয়দ র উপেজলা (259)

৬৭৬

01730000558 আ ল মিতন মাঃ ফজ র রহমান
গ র সদার রাড, 
বা ালী র িনজপাড়া সয়দ র সয়দ র উপেজলা সনাবািহনী গেজট (13249)

৬৭৭

01730000560 মাঃ খয়রাত হােসন ত মাঃ খািতর উি ন দি ণ সানা লী সানা লী সয়দ র উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41252), বসামিরক 
গেজট (232), লাল ি বাতা (0315040071)

৬৭৮

01730000631 মাঃ ৎফর রহমান মৗঃ বিশর মাহা দ

 িনয়ামত র 
ি পাড়া, 

(সরকারপাড়া) সয়দ র সয়দ র উপেজলা লাল ি বাতা (0315040132)
৬৭৯

01730000635 মাঃ আনছার আলী মাঃ জালাল উি ন সরকার খািলশা বল র হাজারীহাট সয়দ র উপেজলা
বসামিরক গেজট (289), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা ( স র) (3243)
৬৮০

01730000637 মাঃ আকবর আলী আফতাজ আলী ব বাতলাগাড়ী বড়া সয়দ র উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41247), লাল 
ি বাতা (0315040068)

৬৮১
01730000638 মাঃ আ ল হািলম কিছম উি ন ওরেফ কািশম বাতলাগাড়ী াষকা র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040060), বসামিরক গেজট 
(272)

৬৮২
01730000639 মাহা দ আলী মিফজ উি ন ল ন র বালাপাড়া ল ণ র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040038), বসামিরক গেজট 
(265)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৮৩
01730000640

জনাব এ, ক, এম, রিফ ল 
ইসলাম

মৗঃ মাঃ এম, এ, জিলল 
িময়া

ন নবা পাড়া, 
সয়দ র সয়দ র সয়দ র উপেজলা িবিসএস গেজট (350)

৬৮৪
01730000641 ত চ  মাহন রায় ত ি র নারায়ণ রায় ল ন র ল ণ র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040085), বসামিরক গেজট 
(787)

৬৮৫
01730000642 রন নহার বগম মাঃ নাই ল ইসলাম বা ালী র িনজপাড়া সয়দ র সয়দ র উপেজলা

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (10)

৬৮৬
01730000646 মর ম আ ল গিণ সরকার ত মন র আলী ল ন র চড়কপাড়া ল ণ র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (273), লাল ি বাতা 
(315040042)01730000646 মর ম আ ল গিণ সরকার ত মন র আলী ল ন র চড়কপাড়া ল ণ র সয়দ র উপেজলা (315040042)

৬৮৭
01730000648 মাঃ মন র হােসন আব ল আিজজ কয়ােগালাহাট সয়দ র সয়দ র উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41206), লাল 
ি বাতা (0315040019)

৬৮৮
01730000650 মাঃ দেলায়ার হােসন

ত হাজীরন মাহা দ 
সরকার ব বাতলাগাড়ী সয়দ র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040005), বসামিরক গেজট 
(258)

৬৮৯
01730000651 মাঃ মন র আলী ত মমতাজ উি ন সরকার বাতলাগাড়ী াষকা র সয়দ র উপেজলা লাল ি বাতা (0315040082)

৬৯০
01730000653 মাঃ মাকেল র রহমান হাজী মিহর উি ন সরকার শরত িলয়া ময়দান র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040109), বসামিরক গেজট 
(276)

৬৯১
01730000654 আ  ব র িসি ক মাঃ মিহর উি ন সরকার শরত িলয়া ময়দান র সয়দ র উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41232), লাল 
ি বাতা (0315040014)

৬৯২

01730000655 কাজী মা ফা হােসন ত কাজী আব ল সাইন পি ম বল র সানা লী সয়দ র উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41229), লাল 
ি বাতা (0315040017), বসামিরক গেজট 

(215)
৬৯৩

01730000659 মাঃ ওয়ােহদ আলী মাঃ কালতা মাহ দ পি ম বল র হাজারীহাট সয়দ র উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41223), লাল 
ি বাতা (315040015)

৬৯৪
01730000662 এস,এম,আেনায়ার হােসন

এেকএম জিহর উি ন 
আহে দ ধলাগাছ কামার র সয়দ র উপেজলা আনসার বািহনী গেজট (40)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৯৫
01730000663 মাঃ আ ল কােশম িকসেমা াহ ল সয়দ র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (766), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (3368)

৬৯৬
01730000664

দওয়ান মাঃ ইসমাইল 
হােসন ইউ ছ দওয়ান

ল ণ র বাড়াইশাল 
পাড়া ল ণ র সয়দ র উপেজলা সনাবািহনী গেজট (15313)

৬৯৭
01730000665 মাঃ ৎফর রহমান ত মাঃ আিজজার রহমান দঃ সানা লী সানা লী সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040091), বসামিরক গেজট 
(737)

৬৯৮

মাঃ আশরাফ উি ন লাল ি বাতা (0315040028), বসামিরক গেজট 
01730000666 মাঃ আ  বকর মািনক

মাঃ আশরাফ উি ন 
মািনক ে া র কামার র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040028), বসামিরক গেজট 
(197), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41207)

৬৯৯
01730000669 মাঃ মক ল হােসন ত জেসা মা দ ধলাগাছ কামার র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (243), লাল ি বাতা 
(০৩১৫০৪০০৪৪)

৭০০

01730000672 মাঃ একরা ল হক আঃ রিহম পি ম বল র সানা লী সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (207), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41220), লাল ি বাতা 
(0315040027)

৭০১

01730000674 মাঃ শাম ল হক ত জিহর উি ন ল ন র চড়কপাড়া ল ণ র সয়দ র উপেজলা
লাল ি বাতা (0315040041), বসামিরক গেজট 
(209), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41222)

৭০২
01730000680 গ র উ ীন ত ছিমর উি ন

আইস ঢাল িখয়ার 
পাড়া কামার র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (246), লাল ি বাতা 
(0315040065)

৭০৩
01730000682 মাঃ িজক ল হক মর ম বদর উি ন পি ম বল র সানা লী সয়দ র উপেজলা সনাবািহনী গেজট (2013)

৭০৪
01730000748 ত আ ল জ ার ব িনয়া ত জিলল ব িনয়া বাতলাগাড়ী াষকা র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (264), লাল ি বাতা 
(0315040011)

৭০৫
01730000765 মাঃ আ ল হািমদ সরকার মাঃ বাফাজ উি ন সরকার বা ালী র সয়দ র সয়দ র উপেজলা সনাবািহনী গেজট (14640)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭০৬

01730000773 মাঃ আ ল হা ান ত সাহাজ উি ন চওড়া  বািগছাপাড়া সানা লী সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (230), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (41249), লাল ি বাতা 
(0315040052)

৭০৭
01730000787 মাঃ আ স সাবহান আ ল আিজজ

ল ণ র বাড়াইশাল 
পাড়া ল ণ র সয়দ র উপেজলা সনাবািহনী গেজট (15684)

৭০৮
01730000790 মাঃ মাজা ফর হােসন নিমর উি ন পি ম বল র সানা লী সয়দ র উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41233), বসামিরক 
গেজট (219)

৭০৯ হািবঃ অবঃ আঃ মা ান (িব লাল ি বাতা (0315040100), বসামিরক গেজট ৭০৯
01730000868

হািবঃ অবঃ আঃ মা ান (িব 
িপ) ত করামত আলী মা ার বা ালী র সয়দ র সয়দ র উপেজলা

লাল ি বাতা (0315040100), বসামিরক গেজট 
(২৮৩)

৭১০
01730000869 মাঃ মহরম আলী ত সরাফত আলী িন  কেলানী সয়দ র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (281), সনাবািহনী গেজট 
(15671)

৭১১
01730000871 মাঃ নজ ল ইসলাম চৗ রী ত িগয়াস উি ন চৗ রী আিতয়ার কেলানী সয়দ র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (293), াপ কিমউিন  পা  ছা  
ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী গেজট (9)

৭১২
01730000872 মাঃ একরা ল হক সরকার ত ফয় ি ন সরকার পি ম বল র সানা লী সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (250), লাল ি বাতা 
(0315040061)

৭১৩

01730000873 মাঃ আব ছ সামাদ মাঃ তিছর উি ন আিতয়ার কেলানী সয়দ র সয়দ র উপেজলা
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41221), বসামিরক 
গেজট (208), লাল ি বাতা (0315040029)

৭১৪
01730000876 মাঃ মন র আলী ত ইউ ফ আলী পি ম বল র সানা লী সয়দ র উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41231), লাল 
ি বাতা (0315040024)

৭১৫

01730000879 আহমদ আলী শাহ আছমত আলী শাহ কয়া গালাহাট সয়দ র সয়দ র উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41225), লাল 
ি বাতা (0315040008), বসামিরক গেজট 

(211)
৭১৬

01730000882 আতাউর রহমান ( েবঃ) তিমজ উি ন সরকার ব শবািড় সয়দ র সয়দ র উপেজলা
লাল ি বাতা (0316020101), সনাবািহনী গেজট 
(14605)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭১৭
01730000883 আ ল হািফজ

ত মৗঃ আইন উি ন 
আহঃ ে া র, কামার র কামার র সয়দ র উপেজলা াধীন বাংলা বতার শ  সিনক গেজট (54)

৭১৮
01730000885 ত িসি র রহমান ত নােয়ম আলী সরকার চ দনগর সয়দ র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (279), সনাবািহনী গেজট 
(15531)

৭১৯
01730000890 মাঃ খয়রাত হােসন মর ম বলােয়ত হােসন

িনয়ামত র,গ ফার 
রাড সয়দ র সয়দ র উপেজলা

সনাবািহনী গেজট (15937), লাল ি বাতা 
(315040033)

৭২০
01730000900 মর ম মাহা দ আলী মর ম করামত আলী ধলাগাছ কামার র সয়দ র উপেজলা সনাবািহনী গেজট (5071)01730000900 মর ম মাহা দ আলী মর ম করামত আলী ধলাগাছ কামার র সয়দ র উপেজলা সনাবািহনী গেজট (5071)

৭২১

01730000910 িজ ল হক কিছম আলী সরকার

নয়ােটালা, রা া : 
শিহদ আিজজার 
রহমান সয়দ র সয়দ র উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41228), লাল 
ি বাতা (0315040081), বসামিরক গেজট 

(214)
৭২২

01730000917 মাঃ িজক ল হক রিহ ীন

বাসা/ হাি ং:৩৯/৩, 
াম/রা া: উ রা 

আবাসন ( ঢলাপীর), 
ডাকঘর: সয়দ র-
৫৩১০, সয়দ র, 
সয়দ র পৗরসভা, 

নীলফামারী সয়দ র সয়দ র উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41219), লাল 
ি বাতা (0315040095), বসামিরক গেজট 

(206)
৭২৩

01730000918
ি েযা া মাঃ আ  বকর 

িসি ক মাঃ আঃ কােদর সরকার

ে া র উঃ কারানী 
পাড়া, ০১ নং 
কামার র,  ৫৩১০ 
সয়দ র, নীলফামারী কামার র সয়দ র উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41235), লাল 
ি বাতা (315040075), বসামিরক গেজট (274)



িবভাগ: রং র জলা: 

ঃ 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

নীলফামারী

থম পব তািলকা 
কােশর তািরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭২৪

01730000923 কাজী মাঃ হােতম আলী কাজী মাসেলম উি ন

পি ম বল র, 
(হিলদয়া পাড়া), 
সানা লী-৫৩১০, 
সয়দ র, নীলফামারী সানা লী সয়দ র উপেজলা

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (41234), বসামিরক 
গেজট (220), লাল ি বাতা (315040053)

৭২৫

শেরবাংলা সড়ক নং -

01730000969 মাঃ আজগার আলী সরকার মজম উ ীন সরকার

শেরবাংলা সড়ক নং -
 ০১, 
গালাহাট(িচিনমসিজদ

), ডাকঘর: সয়দ র-
৫৩১০, সয়দ র, 
নীলফামারী সয়দ র সয়দ র উপেজলা

বসামিরক গেজট (251), লাল ি বাতা 
(0315040066)

৭২৬

01730000987 জামাল উ ীন সরকার ত সরাজ উ ীন সরকার

খা  বাতলাগাড়ী, 
াষকা র, সয়দ র, 

নীলফামারী াষকা র সয়দ র উপেজলা
বসামিরক গেজট (268), লাল ি বাতা 

(315040115)
৭২৭

01730001004 এেকএম মাজাে ল হক মাঃ ওমর আলী ল ণ র বালাপাড়া ল ণ র সয়দ র উপেজলা লাল ি বাতা (  315040087)


